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   Tosimies -lehti ja Christian Men's 
Network järjestivät huhtikuun lopulla 
neljän kokouksen sarjan pääkaupunki-
seudulla teemalla "Maailma tarvitsee 
tosimiehiä".

20

   Antti ja Kirsi Kopran yksi unelma täyt-
tyi vuonna 2002, kun he ostivat Rengosta 
vanhan hevostilan.

 22  

  Anssi Saarijärvi perusti vuoden vaih-
teessa maamme ensimmäisen kristillisen  
kilpatallin.
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 Jouko Komulainen valmistelee grilli-
makkaroita tosimiesten vihannestestiin.

 38

 Virolainen Anré Matetski on moninker-
tainen potkunyrkkeilymestari, joka palve-
lee tänä päivänä Jumalan joukoissa.

Kaatuvatko 
rakenteet?
Alan hieman toistaa itseäni näissä pääkirjoituksissa, mutta 
kun meno tuntuu vain pahenevan päivä päivältä. Keksi siinä 
sitten positiivista sanomista... Kesäkin tuli ja taas sataa.

Niinhän se ratkesi Helsingin piispan vaali – aivan odotusten 
mukaan. Historiaa tehtiin oikein olan takaa, ja tasa-arvoval-
tuutetut sen kun hymyilevät. Monella Raamatun perusto-
tuuksiin nojautuvalla uskovaisella taisi mennä aamukaffeet 
väärään kurkkuun, kun maamme sai ensimmäisen naispuo-
lisen piispan, joka vielä haluaa kaikissa haastatteluissa tuo-
da esille positiivista suhtautumistaan homoparien siunaami-
seen kirkossa. Siinä missä luterilaisen kirkon piirissä vielä 
hymistellään, ehtivät niin ortodoksit kuin katolilaisetkin jo 
huomauttamaan luterilaisen kirkon irtautumisesta kirkkojen 
yhteisestä perinteestä.

Kesäkuun alussa ponkaisi maamme muutenkin täynnä ole-
valle lehtikartalle uusi ilmaisjakelulehti, joka mainostaa itse-
ään heteroystävälliseksi homolehdeksi. Ja taas kylvetään lisää 
’suvaitsevaisuuden siementä’ suomalaiseen kristikansaan...

Mutta tietenkin, voisivathan asiat olla toisinkin. Esimerkiksi 
Qatarissa on paikallinen tuomioistuin langettanut irlantilai-
selle naiselle seitsemän (7) vuoden vankeustuomion Ko-
raanin pudottamisesta moskeijan lattialle. Kyseinen nainen 
oli kertomansa mukaan ollut torumassa moskeijan lattialla 
lepäilleitä työntekijöitä ja heristäessään Koraania se oli lip-
sahtanut lattialle. Mutta selittelyt eivät auttaneet, häkki hei-
lahti ja vankeustuomion jälkeen häntä odottaa vielä maasta 
karkotus.

Olisipa mukava tietää, miten samainen tuomioistuin oli-
si suhtautunut Helsingin Vapaa-ajattelijat ry:n tempaukseen 
vaihtaa uskonnollista kirjallisuutta – siis myös Koraaneita 
– pornolehtiin...

Kaikesta huolimatta aurinkoista kesää, muistakaa levätä 
kunnolla!
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C   Helsingin Vanhassa kirkossa järjeste-
tyssä miestenkokouksessa vastasi musii-
kista Suora Lähetys yhtye.

 

Maailma tarvitsee tosimiehiä

B   Kimmo Janas kehotti miehiä tarttu-
maan Jumalan tarjoamaan tilaisuuteen 
ajoissa, ettei tilaisuus mene ohi suun.

B   Larry Blakesleetä (vas.) tulkkasi Van-
hassa kirkossa ja Lähetysseurakunnassa 
Mikko Eräkangas.

C   Tosimies-lehden urheilutoimittaja 
Samuel Saresvirta antoi palaa lavalle 
päästyään.

C   Jouko Komulainen vastasi miesten-
päivän seremoniamestarin tehtävistä 
Lähetysseurakunnassa.

   Lähetysseurakunnan miestenpäivän 
ylistyksestä vastasi Markus Poutala (toi-
nen vasemmalta) ryhmineen.

B   Lasse Heimonen kosketti miesten-
päivän osanottajia niin lauluillaan kuin 
puheellaankin.

C   – On mahtava kunniatehtävä olla Jumalan käytössä, iloitsi Santeri 'Nipa' Nieminen 
vauhdikkaassa todistuspuheenvuorossaan ja paljasti nimensä 'Santeri' merkitsevän 
miesten puolustajaa.

C   Lähetysseurakunnan penkissä oli hyvä hiljentyä kuuntelemaan ulkomaisten vie-
raiden opetusta.
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Huhtikuun lopulla 
Tosimies -lehti ja 
Christian Men’s 
Network järjestivät 
Helsingissä, Hyvinkäällä 
ja Nurmijärvellä neljän 
kokouksen sarjan 
teemalla ”Maailma 
tarvitsee tosimiehiä”. 

P ääpuhujaksi oli kutsut-
tu Christian Men’s Net-
workin johtaja Paul Cole 

Teksasista. Muun puhujatiimin 
muodostivat Larry Blakeslee 
First Step Ministries -järjestöstä 
sekä CMN:n edustajina Saksan 
työn johtaja Daniel Kwaku, Eng-
lannin työn edustaja Fred Akandi 
sekä Suomen työn johtaja Kim-
mo Janas.

Tuhkaa harteille
Mutta niin kuin monet muis-
tavat, ’alakerran isännällä’ oli 
huhtikuun lopuksi muita suun-
nitelmia, joten taivaalta alkoi 
sataa tuhkaa. Tämän johdosta 
tuhansia lentoja jouduttiin pe-
ruuttamaan, myös se Finnairin 
lento Budapestista, jolla Paul 
Cole olisi saapunut vaimonsa 

Judithin kanssa.
Kimmo Janas kertoo raasta-

neensa harvenevia hiuksiaan 
päivittäin seuratessaan uutisista 
tuhkapilven kulkua ja lentora-
joitusten edistymistä. Kokous-

Blakeslee on asunut vuodesta 
2002 Bonnissa, Saksassa vetä-
en perustamaan First Step Mi-
nistries –nimistä järjestöä. Hänen 
sydämellään on auttaa lapsia ja 
nuoria kehittämään hengellisiä 
kykyjään mahdollisimman ai-
kaisessa vaiheessa.

Suomessa hän painotti kuuli-
joille, kuinka me olemme vas-
tuussa tulevasta sukupolvesta.

– Minkälaisen perinnön me jä-
tämme lapsillemme? Larry kysyi 
ja totesi heti perään suurimman 

ja parhaimman perinnön olevan 
sen, kun vanhemmat saavat tu-
tustuttaa lapsensa Jumalaan.

– Lapset eivät ole koskaan lii-
an nuoria tuntemaan Taivaallista 
Isäämme.

Jos isällä ei ole oikeaa suhdet-
ta Jumalaan, mistä se kehittyisi 
lapsillekaan.

– Jos lapsesi ei näe sinua lu-
kemassa Raamattua, ei se välttä-
mättä kiinnosta häntäkään, Larry 
huomautti.

Hän muistutti, että Jumala on 
uskollinen. Jos me pidämme 
huolen omasta leiviskästämme, 
Hän kyllä hoitaa loput.

– Sijoita lapseesi parasta, mitä 
sinulla on. Hän kyllä muistaa sen 
ikuisesti, Larry evästi miehiä.

Uskon tielle 
kädestä pitäen

Larry Blakeslee kertoi kasva-
neensa katolisessa kodissa, mut-
ta ”juosseensa oppikouluaikana 
Jumalaa pakoon niin kovaa kuin 
pystyi”. 

Esikoispoika Seanin ollessa 2,5 
-vuotias, Larry päätti vaimonsa 
kanssa laittaa pojan kristilliseen 
päiväkotiin.

– Ja syitä oli tasan kolme; 
päiväkoti oli halpa, he antoivat 
lapsille ruokaa päivisin ja he pi-

tivät lapsia hoidossa tarpeeksi 
monta tuntia, että minä pystyin 
hoitamaan omia menojani, hän 
muisteli.

Larry oli päättänyt, että vaik-
ka päiväkodissa opetettaisiin 
Jumalan sanaa, hän kyllä saisi 
karistettua turhat ajatukset pojan 
mielestä kotona.

Kun Sean oli 3-vuotias, hän oli 
isänsä kanssa tankkaamassa pick 
up-kuormuria läheisellä bensa-
asemalla. Vilkkaana poikana 
Sean juoksenteli ympäri autoa 

ja kolautti yllättäen huulensa 
avolavan perälautaan.

Larry nosti Seanin kyytiin ja 
lähti ajamaan kotiin pojan itki-
essä lohduttomasti kuormurin 
etupenkillä. Larry kertoi hyssy-

ten ohjelmarungot saivat uusia 
muotoja aina sen mukaan, kuka 
ulkomaisista vieraista oli milloin-
kin pääsemässä Suomeen. 

Mutta loppu hyvin, kaikki 
hyvin. Colea lukuun ottamatta 
kaikki muut vieraat saatiin tur-
vallisesti Helsinkiin ja kokouk-
siin. Ainoastaan kokoussarjan 
ensimmäinen tilaisuus Hyvin-
käällä jouduttiin vetämään suo-
malaisvoimin.

Tuleva sukupolvi 
avainasemassa

Arizonasta syntyisin oleva Larry 
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www.tosimies-lehti.fi

Osta auto meiltä
Ostetaan käytettyjä!

Otetaan myös vaihto-autoja
Myydään myös osamaksulla!Myydään myös osamaksulla!

Osta auto meiltä
Ostetaan käytettyjä!

Otetaan myös vaihto-autoja
Myydään myös osamaksulla!Myydään myös osamaksulla!

VAIHTOAUTOJEN
OSTO-MYYNTI-VAIHTO

RAHOITUS
MYÖS TUONTIAUTOT

   Maailma tarvitsee tosimiehiä -kokous-
sarjan kuljetusavusta esitämme nöyrät 
kiitoksemme Auto Fennica Oy:lle. Ulko-
maisia vieraitamme kuskattiin kokouk-
sesta toiseen tyylikkäästi Chrysler Grand 
Voyagerilla.

 

Pornolla pelastutaan
Vapaa-ajattelijoiden kesäkuun alussa Helsingissä toteuttama 
tempaus vaihtaa Raamatut ja kristilliset kirjat pornolehtiin oli 
kaikkien aikojen mauttomuuksien pohjanoteeraus. Helsingin 
vapaa-ajattelijat julistivat, että he vastustivat ”erityisesti kristin-
uskon ja islamin seksuaalikielteisyyttä”. En osaa asettaa itseä-
ni yksilökristittynä ja uskovaisena miehenä tähän joukkoon. 
Vaikka olenkin elänyt yhdessä uskollisessa avioliitossa lähes 
neljäkymmentä vuotta ja tunnustaudun täysin heteromieheksi, 
en pidä itseäni millään mittarilla mitattuna seksuaalikielteisenä. 
Olen elänyt koko elämäni onnellista ja tyydyttävää seksielämää. 
Ja mikä parasta: se on vuosien myötä vain parantunut.

Pornolla siis pelastutaan näiden järjen jättiläisten mukaan 
seksuaalikielteisen uskonnon kahleista. Tosi lapsellista ja vas-
tuutonta julistusta. Jos yksikään näistä ”ajattelijoista” olisi is-
tunut pornoriippuvuudesta kärsivän lähimmäisen vierellä ja 
katsonut sitä kurjistavaa ja näköaloja kaventavaa elämää, us-
koisin puheiden olevan hiukan toisenlaisia. Olen keskustellut 
sielunhoidollisissa tapaamisissa useiden pornoriippuvuudesta 
kärsivien kanssa. Joskus on tullut toivottomuus, koska mikään 
ei ole avannut hirvittäviä kahleita. Ainoastaan Jumalan voima 
ja konkreettinen apu ovat katkaisseet kahleet.

Tämä on klassinen hyvän ja pahan kamppailu. Ihminen on 
sotkenut perusteellisesti sen suunnitelman, jonka Jumala ihmi-
sen hyvinvoinnin ja onnellisuuden perustaksi loi. Hänen hieno 
luomuksensa, ihminen, sai vapaan tahdon. Jumala otti riskin, 
ja ihminen toheloi suuren omaisuutensa tyhjäksi. Jos ns vapaa 
seksi ja porno tekisivät ihmisen onnelliseksi, me eläisimme nyt 
paratiisissa. Niin hulvatonta meno on. Mutta pahan olonsa ja 
hiertävän tyytymättömyytensä on helppo heittää kristillisyyden 
silmille. Kun kirkon ääni on samentunut ja alkanut myötäil-
lä maallistuneen yhteiskunnan virtoja, yhä useampi ihminen 
eksyy.

Olen taipuvainen ajattelemaan, etteivät nämä vapaa-ajattelijat 
ole lainkaan vapaita.  Minusta heidän ajatusrakennelmansa ovat 
todellisia vankiloita. Minulle usko merkitsee suunnatonta va-
pautta. Kristus on vapauttanut minut niin uskonnollisuuden 
kuin synnin kahleista. 

En tiedä, millaisina sankareina nämä tempauksen keksijät 
itseään pitävät, mutta todelliset seuraukset tulevat näkyviin vasta 
aikojen päästä. He ovat eläneet maassa, jossa pitkä kristillinen 
historia on ollut kiistatta kaiken hyvinvoinnin perusta. Pornon 
pelastavaa sanomaa julistaessaan, he ovat julkisesti liittyneet 
Saatanan joukkoihin. Porno on saastainen henki, joka on lä-
hetetty riivaamaan ja eksyttämään ihmisiä. 

Porno on kuin likaviemäri, joka liitetään suoraan ihmisen si-
simpään. Oma elämä saastuu, ja se saastuttaa myös ympäristön. 
Voimakkaiden viettien viemänä ihminen menettää oikean ja 
väärän tajun. Ja kun kansakunta menettää kyvyn erottaa hyvän 
pahasta, olemme tuhon tiellä. Jumala kaikessa hyvyydessään 
meitä armahtakoon!

Tapani Sopanen

D   Nurmijärven helluntaiseurakunnan 
sunnuntaikokouksen isäntänä toimi Kai 
Suonoja.

C   Larry Blakesleen opetusta elävöitti 
nuori naisihailija.

C   Daniel Kwaku peräänkuulutti miehiä, 
jotka nousevat ottamaan paikkansa Ju-
malan suunnitelmassa.

C   Kokouksen yhteydessä tiimi rukoili 
myös halukkaiden puolesta.

B   Fred Akandia (vas.) tulkkasi Nurmijär-
ven helluntaiseurakunnassa ansiokkaasti 
Mika Saarinen.
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kun itku ei lakannut, hän oli 
rukoillut Jumalaa, jospa apua 
tulisi sieltä.

Ja yhtäkkiä lapsen itku lakka-
si kuin veitsellä leikaten. Larryn 
vielä ihmetellessä tapahtunutta 
Sean hilasi itsensä aivan isänsä 
kainaloon, pujotti pienet käten-
sä isänsä käsivarren ympärille 
ja kysyi Larrylta: ”Etkö isi tiedä, 
kuinka paljon Jeesus rakastaa 
sinua?”

Loppumatka meni Larryn 
nieleskellessä liikutuksen kyy-

neleitä.
– Jumala käytti juuri sitä ai-

noata ihmistä, jota saattaisin 
kuunnella, hän muisteli ja ker-
toi oman uskoontuloprosessinsa 
käynnistyneen tuosta hetkestä.

Jumala etsii miehiä
Daniel Kwaku otti puheensa 
lähtökohdaksi Jeesuksen verta-
uksen viljelijästä, jonka peltoon 
vihamies kylvi rikkaviljaa vilje-
lijän nukkuessa. Aivan samalla 
tavalla vihollinen iskee tänä 
päivänä, jos seurakunta nuk-
kuu. Danielin mukaan useimmat 
kristityt eivät edes tajua, mitä on 
tapahtumassa.

– Kulttuuri on ongelma, ja 
miesten on noustava sotaan kult-
tuuria vastaan, hän huomautti. 
– Kuinka kauan aiomme seura-
ta sivusta, kun nuori sukupolvi 

ajautuu tuhoon? Väkivalta lisään-
tyy, huumausaineet lisääntyvät.

Kun seurakunnat nukkuvat, 
myös isät nukkuvat, ja paholai-
nen saa Danielin mukaan va-
paasti riehua keskellämme, jos 
tosimiehet eivät ryhdistäydy.

Jatkuvaa sotaa
Fred Akandi muistutti, kuinka 

Jumala auttoi suomalaisia miehiä 
talvisodan aikana suurta vihollis-
ta vastaan.

– Jumala on meidän kanssam-
me tänäkin päivänä. Meidän tu-
lee taistella perheemme, lastem-
me puolesta, kyllä Jumala antaa 
voiton, hän totesi.

– Me olemme sotilaita, ja 
käynnissä on jatkuva sota!

Mitä jäi käteen?
– Vaikka kokoussarja ei talou-
dellisessa mielessä onnistunut, 
vaan tuotti reippaasti tappiota, 
näkisin meidän saaneen hengel-
lisessä mielessä jonkinasteisen 
läpimurron aikaiseksi, arvioi 
Kimmo Janas. 
– Jokaisessa kokouksessa näim-
me miesten murtuvan ja ottavan 
tiimin opetukset sydämeensä. 
Isä teki selvästi työtä ulkomais-
ten ystäviemme kautta.

Janas paljasti Larry Blakesleen 
olevan tulossa uudelleen Suo-
meen syyskuussa, jolloin koko-
uksia on alustavasti suunniteltu 
ainakin Helsinkiin, Vantaalle ja 
Hyvinkäälle.
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Jukka Ylävuo

LUONNOSSA 
LIIKKEELLÄ

Meillä suomalaisilla on säilynyt yhteys 
luontoon. Oikein tutkimuksin on todis-
tettu se...Onko juoksu- vai kävelylenkki 
polulla lähiön kyljessä tai sitten kylätiel-
lä...

Luontosuhdettaan voi toteuttaa osallis-
tumalla tempauksiin kotiseudun rantaniit-
tytalkoisssa tai uurastamalla lähellä sijait-

Jukka Ylävuo

sevan lintulahden  rantaniittyjen raivaustyössä, pesivien lintujen hyödyksi. Tai laittamalla nimensä 
listaan, jossa vastustetaan päättäjien aivoituksia avohakata minulle rakas lähiluonnon kaistale.

 
Luontoa voi havainnoida erityisen syvllisesti kuvaamalla sitä! On julkaistu lukuisia digikuvaus-

oppaita. Kirjastossa osui käteeni kiinnostava, Antti Kolin teos ”Kuvaa luovasti lähiluonnossa”. 
Kuvaamista selitetään siinä luovana prosessina, ja Koli ylistää luovaa tapahtumaa kuvaustilanteissa 
valokuvaajan jopa ”lähes uudelleen syntymisenä”! 

 
Evankeliumeissa on luettavissa Jeesuksen havaintoja luonnossa. Monia erityisen havainnollisia 

tapauksia hän käyttikin opetuksissaan kansalle:
”Kylväjä  lähti kylvämään.... Sinapinsiemen on pienin kaikista siemeistä, lopulta taivaan linnut 

pesivät sen pensaan oksistossa... Ilmojen merkit te kyllä tiedätte... Entä kedon kukkaset. Mkä ta-
hansa niistä on loisteliaammn vaatetettu kuin loisto Salomonin temppelissä”.. 

Raamattu onkin itseasiassa parasta laatua oleva opastuskirja otettavaksi – eväspaketin lisäksi, 
mukaan patikkaretkille! 

 

21,50 €

autokalat

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

C   Ohjaamon lattiassa on poh-
jatulppa, josta voi sisään tulleen 
veden laskea pois kuivalle maalle 
päästyä.  

Mersun G-sarja 
menee eikä meinaa

Jos tuolla lehden 
loppupuolella esitellyn 
Land Rover Discoveryn 
testissä hieman 
arastelimme riskien 
ottoa maastossa, 
korjasimme tilanteen, 
kun Mercedes-Benzin 
rekka toi seitsemän G 
Professional -malliston 
autoa Vesivehmaan 
maastoradalle. 

G-sarja on jo yli 30 vuo-
den ajan ollut luomassa 
mittapuita suorituskykyi-

sempien ja kestävimpien maas-
tureiden rakentajille.

Vaikka mallistosta on esiin-

tynyt luksusvarusteltuja versi-
oitakin, perusajatus G-sarjan 
luomisessa on ollut tehdä kun-
non työkalu ilman turhia ylelli-
syysherkkuja.

MB G-sarjan tyytyväisiä asiak-
kaita löytyy niin puolustusvoi-
mista kuin pelastuslaitoksesta  
tai vaikkapa sähkölaitoksista.

Uutta G 300 CDI mallia on 
tarjolla kolmena Professional-
koriversiona; Station Wagon, 
umpiauto ja alusta.

Kaikkien mallien liikkumisesta 
vastaa 3,0 -litrainen V6 CDI -die-
selmoottori, josta irtoaa tehoa 
183 hv ja vääntöäkin 400 Nm.

Yli kantojen 
ja kivikkojen

Mahtavat maastoajo-ominai-
suudet takaa Mercedes-Benzin 
patentoima runkorakenne, joka 
perustuu kiertymisvakaaseen ti-
kapuurunkoon. Lisäksi g-sarja-
laisista löytyy jatkuva neliveto, 
jakovaihteisto maastovälityksin, 
kierrejousitettu jäykkä akseli 
sekä kolme tasauspyörästön 
lukkoa. Lukkiutumattomat ABS-
jarrut voidaan kytkeä pois päältä 
maastossa liikuttaessa.

G Professional -mallisto jättää 
useimmat kilpailijansa seiso-
maan lähtöviivoille, kun lähde-
tään mökkitieltä vesakkoon.

Auto kykenee kahlaamaan 600 
mm syvässä vedessä ja nousee 
vaivatta 80 prosenttista rinnettä. 

Jos haluaa vielä lisää her-
kutella, G-sarjan maasturi 
kestää 54 prosentin sivut-
taiskallistuksen. Ja usko-
kaa pois, siinä vaiheessa 
alkaa useimpia kuskeja jo 
hirvittää, mutta Mersu sen 
kun mylvii kannokossa...

Karun äijämäisen ohjaa-
mon lattiassa on muuten 
tulppa, kuin kesämökin soutu-
veneessä ikään. Jos auto joutuu 
niin syvään veteen, että se alkaa 
kellua ja pyörät menettävät ot-
teensa pohjasta, voi tulpan ottaa 
auki ja päästää sen verran vettä 
lattialle, että auto laskeutuu lä-
täkön pohjalle. Ja kun auto kii-
peää taas kuivalle maalle, tulppa 
uudelleen auki ja vedet pellolle. 
Kätevää, vai mitä? Sama ei tie-
tenkään taida toimia esimerkiksi 
vuoden '86 Toyota Corollassa...

Mielenkiintoinen piirre näissä 
G-sarjan Professional -malleis-
sa on, että Station Wagonin ja 
avolavaversion voi rekisteröidä 
myös kuorma-autona, jolloin 
säästää autoveroina tuollaiset 
50.000 euroa. Silloin tietysti lii-
koja menohaluja hillitsemään 
asennetaan nopeusrajoitin, 
joka asettaa huippunopeudeksi 
89 km/h... Miksi ei muuten 90 
km/h.

Kimmo Janas
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kuvat: Andrew Cooper, SMPSP © Disney Enterprises, Inc. & Jerry Bruckheimer, Inn.

PRINCE OF PERSIA: 
THE SANDS OF TIME

“Pirates of the Caribbean” –tri-
logian tuottajat, Walt Disney 
Pictures ja Jerry Bruckheimer 
Films, esittävät eeppisen toi-
mintaseikkailun 'Prince Of Per-
sia: The Sands Of Time', joka 
sijoittuu mystiseen Persian val-
takuntaan.

Hurja prinssi (Jake Gyllen-
haal) lyöttäytyy vastahakoisesti 
yhteen salaperäisen prinsessan 
(Gemma Arterton) kanssa, ja 
yhdessä he käyvät taisteluun 
pahan voimia vastaan puolus-
taakseen ikivanhaa tikaria, jolla 
on voima vapauttaa myyttinen 
“ajan hiekka” — jumalten lahja, 
jonka haltija kykenee manipu-
loimaan ajan kulkua, ja joka voi 
tehdä omistajastaan maailman 
hallitsijan.   

Ohjaajana Mike Newell (“Har-
ry Potter ja liekehtivä pikari”) ja 
pääosissa lisäksi Sir Ben Kings-
ley Ja Alfred Molina.

Tietokonepeleistä on tehty pil-
vin pimein elokuvasovituksia, ja 
useimmiten säälittävin tuloksin. 
Persin prinssi -pelin kohdalla on 
kuitenkin onnistuttu tekemään 
jotakin oikein.

Itseäni kiinnosti elokuvauu-
tuus, koska Persian prinssi on 
ensimmäinen Macilla pyörivä 
tietokonepeli, jonka ostin omil-
le pojilleni parikymmentä vuotta 
sitten.

Toteutuksessaan Hollywoodin 
kultasormi Jerry Bruckheimer 
porukoineen on loihtinut van-
han ajan viihdyttäviä seikkailu-
elokuvia muistuttavan nykytuot-
teen. Jake Gyllenhaalin pomppi-
mista pitkin kattoja ja basaarien 
katoksia alkaa jo hengästyttää  
katsojaakin, sen verran vikke-
läjalkainen tämä orpopojasta 
kuninkaan kasvattipojaksi ko-
honnut prinssi on.

Jake Gyllenhaalin valintaa 
pääosaan voi toisaalta ihmetellä, 
mies sopisi ehdottomasti parem-
min vakavahenkisempiin roolei-
hin. Aivan tällaisten sankariroo-

PRINCE OF PERSIA: 
THE SANDS OF TIME 

Ohjaus: Mike Newell 
Käsikirjoitus: Doug Miro & Carlo Bernard, 
Jordan Mechner, Boaz Yakin (Perustuu 
Jordan Mechnerin luomaan videope-
liin.) 
Näyttelijät: Jake Gyllenhaal, Gemma Ar-
terton, Ben Kingsley, Alfred Molina

lien esittäjiltä vaadittavaa karis-
maa ei mieheltä löydy. Täytyy 
myöntää, että itseäni kiusasivat 
myös ainakin elokuvan alkuvai-
heessa muistikuvat Gyllenhaalin  
roolista Brokeback Mountainin 
puppeli-cowboyna.

Käsikirjoitukseen oli ujutettu 

mielenkiintoisia vertailukohtia 
nykypäivän tilanteeseen enti-
sen Persian alueella. Elokuvassa 
prinssi Dastan hyökkää veljiensä 
kanssa prinsessa Taminan valta-
kuntaan, koska kyseistä naapu-
rimaata epäillään asekaupoista 
vihollisille. No, huhuhan osoit-
tautuu perättömäksi, eikä aseita 

löydy, aivan kuten kävi jenkkien 
ydinaseiden etsintäreissulla Ira-
kissakin.

Tämänkin elokuvan näytteli-
jäkaartiin on kiinnitetty aatelisia, 
kuten tuohon viereisen sivunkin 
elokuvaan, tällä kertaa kieroa 
kuninkaan veljeä näyttelee Sir 

Ben Kingsley, joka vallanhi-
mossaan käynnistää aikamoisen 
hulabaloon saadakseen veljensä 
kruunun itselleen. Ikävä kyllä Sir 
Kingsley ei oikein pysy vauhdis-
sa mukana varsinkaan elokuvan 
loppumetreillä.

Kimmo Janas

HARRY BROWN
Elokuva kertoo tarinan Harry 
Brownista (Michael Caine), joka 
on leskeytynyt ex-sotilas. Har-
ry asuu levottomassa Elephant 
and Castle -lähiössä Lontoon 
alueella, jossa nuoriso- ja huu-
merikollisuus kasvaa nopealla 
vauhdilla. 

Elokuva lähtee liikkeelle to-
della rauhallisesti, voisi jopa 
sanoa laahaavasti. Vuokraka-
sarmien arkea kuvataan varsin 

Harry Brown
Ohjaus: Daniel Barber 
Käsikirjoitus: Gary Young 
Näyttelijät: Michael Caine, Emily Morti-
mer, David Bradley

tummasävyisesti, ehkä hieman 
kaurismäkimäisesti.

Ilman Englannin elokuvateol-
lisuuden ikonia, 76-vuotiasta Sir 
Michael Cainea pääroolissa, elo-
kuva ei varmastikaan kiinnostaisi 
katsojia samalla tavalla. Ja se on 
varmaa, että jos sama tarina olisi 
purkitettu Hollywoodissa, jenkit 
olisivat sählänneet koskettavan 
tarinan omalla hömpällään jo 
elokuvan ensi minuuteilla.

Elokuvan tavoite on ohjaaja 

Daniel Barberin mukaan herät-
tää katsojissa lukuisia kysymyk-
siä yhteiskunnan nykymenosta. 
Miksi nuoriso on juuretonta, 
normaalitöitä vieroksuvaa? Mitä 
minä tekisin vastaavassa tilan-
teessa? Mitä tarvittaisiin, että 
mittani tulisi täyteen?

Michael Caine on kertonut 
lähteneensä mukaan elokuvaan 
juuri sen provokatiivisuuden 
takia. Hän on myös huolissaan 
nykynuorisosta, ja syyttää tilan-
teesta paljolti perheiden hajoa-
mista. Kun isät jättävät vaimon ja 
lapsensa, ei lapsilla – varsinkaan 
pojilla – ole enää miesmallia, jos-
ta ottaa oppia. Huumeet ja väki-
valta vievät mennessään.

Elokuvassa Harry Brown asus-
telee yksinään nukkavieruna, 
hauraana leskenä. Ainoa ystävä 
on toinen eläkeläinen Leonard, 
jonka kanssa Harry pelaa päi-
vittäin shakkia kulmakunnan 
nuhruisessa pubissa.

Asuinalueen nuorisojengit 
terrorisoivat vuiokrakasarmeis-
sa asuvia, varsinkin vanhuksia. 
Eräässä yhteenotossa Leonard 
saa surmansa. Pitkään kipuiltu-
aan omantuntonsa kanssa Har-
ry päättää ottaa oikeuden omiin 
käsiinsä siivotakseen alueen ja 
kostaakseen läheisensä kuole-
man.

Elokuvan loppuosassa väki-
valta lisääntyy reippaasti vanhan 
sotilaan pistäessä haisemaan. 
Mieleen tulevat Cainen nuoruu-
den roolit Jack Carterina ja Harry 
Palmerina.

Poliisin ihmetellessä eloku-
van lopulla tapahtunutta, Harry 
vastaa lakoonisesti: "Tämä ei 
ole Pohjois-Irlanti, heillä oli syy 
taistella. Tämä on vain viihdettä 
nuorille!"

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

Lawrence Blakeslee pe-
rusti vuonna 2002 First 
Step Ministeries -nimisen 
organisaation. Oklahomas-
sa Yhdysvalloissa hän on 
toiminut pastorina ja lapsi-
työn pastorina. Lawrencella 
on kaksi aikuista poikaa ja 
kolme lastenlasta. Lawrence 
Blakeslee on matkustanut ja 
saarnannut laajasti ympäri 
Eurooppaa ja Aasiaa.

Jätä perintö       osa 4

KAITAFILMIT
KOTIVIDEOT DIAKUVAT

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

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

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

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

Elämänläheinen
kristillinen
naistenlehti

Ainoa laatuaan
Tilaa puh. (019) 668 135 

tai
www.christina-lehti.com

 
Ilmestyy 6 x vuodessa

C   Kotisataman Kristillisessä Kirjakaupassa vaihtoon tulleet pornolehdet laitettiin 
suljettuun laatikkoon, joka toimitettiin paperinkeräykseen. Kotiin vietäväksi lehtien 
vaihtajat saivat Uuden testementin, Kalevi Lehtisen kirjan sekä Tosimies -lehden.

C   Helsingin Vapaa-ajattelijoiden tem-
paus veti Kolmen sepän aukiolle por-
nolehtiä halajavien lisäksi myös runsaasti 
median edustajia.

C   Hurmahenkinen Raamatun puolus-
taminen ja helvetillä peloittelu ei ehkä 
välttämättä ollut paras kristillinen tapa 
toimia.

Tämän artikkelisarjan tär-
kein tavoite on, että sinä ja 
lapsesi rakennatte voimak-

kaan suhteen Jumalan kanssa. 
On tärkeää, että meillä kaikilla on 
oikea perspektiivi Taivaalliseen 
Isäämme ja siihen, kuinka synti 
tai tottelemattomuus vaikuttavat 
tuohon suhteeseen. Moni meistä 
on kasvanut ajatellen, että Juma-
la kuului elämäämme ainoastaan 
silloin, kun meitä piti rankais-
ta syntiemme tähden. Joillekin 
meistä ei ole koskaan opetettu, 
että meillä voisi olla henkilökoh-
tainen suhde Jumalaan.

On hyvin tärkeää selostaa 
lapsellesi, että Jumala rakastaa 
häntä riippumatta hänen te-
kemänsä synnin määrästä. On 
totta, että synti rakentaa muu-
ria suhteemme kehittymiselle, 
mutta me voimme aina pyytää 
anteeksi ja uudistaa suhteemme. 
Me tiedämme maailmasta, että 
kun suutumme ystävällemme 
tai vaikkapa aviopuolisollemme, 
tuon toisen henkilön kanssa on 
hieman vaikea kommunikoida, 
ennen kuin riita on sovittu. Ker-

Sääntöjä ilman suhdetta?
ettei Jumala pelkästään rankaise 
ihmisiä. Kun me ihmiset olemme 
Jumalalle tottelemattomia, me 
saamme varman rangaistuksen, 
mutta Hän kuitenkin rakastaa 
meitä ja haluaa meidän paras-
tamme.

Kun lapsesi ymmärtävät tämän 
ajatusmallin, se helpottaa heitä 
tekemään parempia luonnollisia 
ratkaisuja ja pitämään oikean 
suhteen Jumalaan – ja tietenkin 
sinuun, heidän luonnolliseen 
isäänsä.

Ennen kaikkea, varaa joka 
päivä muutama minuutti aikaa 
rukoukseen ja Raamatun luke-
miseen lapsesi kanssa. Tulet 
saamaan paljon enemmän pit-
käntähtäyksen siunauksia kuin 
osaat kuvitellakaan.

Larry Blakeslee

ro lapsellesi, että tilanne on ai-
van sama Jumalan kanssa.

Luonnollisessa maailmassa, 
tekemämme synti voi antaa pa-
holaiselle tilaisuuden aiheuttaa 
lisää pahaa. Jos me esimerkiksi 
ajamme autoa juopuneena, ri-
komme lakia. Rangaistukseksi 
voimme menettää ajokorttimme, 
mutta huomattavasti vakavampi 
lopputulos voi olla, jos kuolem-
me itse tai aiheutamme jonkun 
toisen kuoleman kolarillamme.

Meidän täytyy laatia perheen 
säännöt, jotka pohjautuvat suh-
teeseemme lapsiemme kanssa. 
Jos me vanhempina emme seli-
tä lapsillemme, miksi meillä on 
kotona tietyt säännöt, voi loppu-
tuloksena syntyä kapinointia. He 
eivät kuule meiltä muuta kuin 
”Ei, ei, ei”. Lapsille on opetetta-
va, että heidän tottelemattomuu-
tensa voi johtaa heidät vahingol-
liselle tielle.

Selosta heille, että Jumalal-
la on sääntöjä, jotka siunaavat 
meitä noudattaessamme niitä 
tai että me voimme saada ran-
gaistuksen niiden rikkomisesta. 
Ja nuo säännöt menevät pidem-
mälle kuin kymmenen käskyä, 
joista on kyllä hyvä aloittaa.

Lapset tietävät sydämessään, 
että sinä rakastat heitä ja ajatte-
let heidän parastaan. Kun olet 
selostanut sääntösi heille etukä-
teen ja rangaistuksista on sovittu, 
he tietävät, ettet toimi pelkästään 
tunteittesi vallassa mahdollisessa 
rangaistustilanteessa.

He eivät pidä rangaistuksesta, 
mutta sisimmässään he kunnioit-
tavat sinua ja päätöksestäsi pitää 
sanastasi kiinni. Se tietää vain 
hyvää heidän tulevaisuudelleen. 
Varmista, että lapsesi ymmärtä-
vät rangaistuksen aiheutuneen 
heidän päätöksestään olla totte-
lemattomia.

Yhteenveto
• Jumala odottaa vanhempien 

laativan kodin säännöt
• Lapsi päättää, totteleeko hän 

vai eikö tottele
• Sinun täytyy painottaa, että 

rangaistus johtuu hänen tottele-
mattomuudestaan

• Jos et tee niin, menetät us-
kottavuuden lapsesi silmissä, ja 
hän tietää olevansa ’kodin pää’ ja 
vastaavansa järjestyksestä.

Muista, jos me olemme etäi-
siä emmekä ota osaa lastemme 
elämään, säännöt saavat aikaan 
pelkkää kapinointia. Läheinen 
suhde lapsiisi estää heitä ajat-
telemasta, että ainoa tavoitteesi 
on vain rajoittaa heidän ilojaan. 
Kaikki lapset tarvitsevat tiettyjä 
rajoja tunteakseen olonsa turval-
liseksi ja suojatuksi. Kun lapset 
kasvavat, me vähennämme lake-
ja ja odotamme heidän tekevän 
oikeita ratkaisuja.

Konsepti on aivan sama Tai-
vaallisen Isämme kanssa. Kun 
me tunnemme Hänet ja vietäm-
me aikaa Hänen kanssaan ruko-
uksessa, meidän tekee entistä 
vähemmän mieli rikkoa Häntä 
vastaan. Toisaalta me ymmär-
rämme selvästi synnin seurauk-
set ja kuinka ne antavat paholai-
selle mahdollisuuden aiheuttaa 
lisää ongelmia elämäämme.

Kuinka tämä toimii luodes-
samme läheistä suhdetta Tai-
vaalliseen Isäämme? Jumalan 
näkökulmasta synti häiritsee 
suhdettamme sekä avaa oven 
tottelemattomuutemme aikaan-
saamalle rangaistukselle.

Niin raamatulliset kuin luon-
nollisetkin säännöt parantavat 
lastesi elämän laatua, ja raama-
tullisessa mielessä vahvistavat 
heidän suhdettaan Jumalaan. 
Tästä näkökulmasta ajatellen, 
kun luet lapsillesi Raamattua, 
käytä jakeita, jotka osoittavat, 

Raamatunvaihtoviikot

Helsingin Vapaa-ajattelijat 
ry järjesti kesäkuun alussa 
Helsingissä Kolmen sepän 
aukiolla tempauksen, joka 
sai niin median kuin kris-
titytkin hereille.

V apaa-ajattelijoiden tiedot-
teen mukaan he halusi-
vat vaihtaa uskonnollista 

kirjallisuutta – Raamattuja, Ko-
raaneja ym. – pornolehtiin vasta-
lauseena moraalisille normeille, 
joilla pyritään heidän mielestään 
kontrolloimaan ihmisten yksi-
tyiselämää ja seksuaalisuutta. 
"Ahtaat ja kahlitsevat normit 
aiheuttavat jopa niiden kannat-
tajien parissa vakavia ongelmia, 
kuten lasten ja naisten kaltoin-
kohtelua tai kunniamurhia".

No loppujen lopuksi mitään 
väenryntäystä ei vaihtopöydälle 
tullut, valtaosa paikalle tulleista 
oli pelkästään ihmettelemässä 
tapahtumaa tai sitten osa pa-

heksumassa tempausta, joka 
kieltämättä ylitti jo kaikkein li-
beraalimpienkin kristittyjenkin 
sietokynnyksen.

Vapaa-ajattelijoiden kannalta 
vastaavat tempaukset ovat tur-
vallista järjestää Suomessa, mutta 
suhtautuminen saattaisi olla täy-
sin päinvastainen jossakin musli-
mimaassa. Tappouhkauksia oli-
si saattanut tulla tämänkertaista 
enemmän...

Mutta vastaisku tuli vain 
muutamaa päivää myöhemmin. 
Suomen suurin kristillinen kirja-
kauppa, Kotisataman Kristillinen 
Kirjakauppa järjesti Helsingin 
ja Tampereen myymälöissään 
vastatempauksen, jossa por-
nolehdet vaihdettiin Uusiin tes-
tamentteihin.

Ja kun vapaa-ajattelijoiden 
tempauksen tukijoina olivat Jal-
lu ja Hustler, tuki Kirjasataman 
tempausta tietenkin Euroopan 
ainoa kristillinen miestenlehti, 
Tosimies.
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Kimmo Janas

Virolainen Anré 
Matetski on ollut 
uskossa viimeiset 18 
vuotta, joista ainakin 
alkuvuodet olivat hänen 
kertomansa mukaan 
hyvinkin vaikeita.
– Olin heikko uskossani 
ja luisuin monasti 
takaisiin maailmaan, 
Anré muistelee. – Mutta 
nyt voin sanoa, että 
Jumalan armo on niin 
mahtavaa, ja Hänen 
rakkautensa voitti minut 
takaisin joka kerta.

A nré kertoo olleensa 
nuorena varsin vaikea 
ihminen. Hän halusi 

olla vahva ja hyvä urheilija ja 
tavoitteekseen hän kertoo pot-
kunyrkkeilyn ja thaiboxingin 
mestaruuden.

– Urheilu oli minulle kaikki 
kaikessa. Harjoittelin päivittäin 
ja rakastin kamppailulajeja. Voi-
tin useita otteluita, mutta joskus 
tietysti hävisinkin. Halusin kui-
tenkin päästä entistä syvemmälle 
lajin sisälle.

Tyrmäys Thaimaassa
Voitettuaan Viron mestaruuden 
Anré kävi ottelemassa Suomes-
sa muutamia kertoja ennen kuin 
matkusti Thaimaahan, jossa hän 
asui puoli vuotta harjoitellen.

– Eräänä päivänä kymmenen 
vuotta sitten valmentajani sitten 
sanoi minun olevan valmis ot-
teluun.

Anrén vastustaja polvistui ru-
koilemaan buddhaa ennen mes-
taruusottelua.

– Ajattelin, että jos vastustajani 
ei hävennyt näyttää omaa usko-
aan, miksi minäkään häpeäisin 
Jumalaani.

Niinpä hän kertoo kohotta-
neensa kätensä ja rukoilleensa 
Jeesusta.

– Sanoin Jeesukselle, että 
näytetään kumman jumala on 
voimakkaampi. Aloin ylistää Ju-
malaa sydämeni pohjasta ja tun-
sin, kuinka ylleni laskeutui mah-

ANRÉ MATETSKI 
– potkunyrkkeilijästä 
Jumalan sotilaaksi

C   Anré Matetski tietää nyt Jumalan vastaavan rukouksiin oman aikataulunsa mu-
kaisesti, eikä suinkaan meidän hätäilyjemme mukaisesti.

tien turvamiehenä.
– Siellä tunsin aivan uuden-

laista Jumalan huolenpitoa. Ym-
päristö oli aivan erilainen kuin 
mihin olin tottunut. Suurin uhka 
olivat itsemurhapommittajat.

Afganistanissa hän kertoo ym-
märtäneensä, kuinka todellinen 
Jumala on.

– Jos Jumala sanoo jotakin 
Raamatussa, se on myös juuri 
niin. Aloin opetella sisäistämään 
Jumalan Sanaa. Jos haluan olla 
vahva uskossani, minun on tun-
nettava Jumalan Sana. Ja sen on 
oltava sydämessäni, ei päässä-
ni.

Anré Matetski alkoi lukea Raa-
mattua säännöllisesti joka päivä 
ja etenkin kohtia, joissa kerrottiin 
Jumalan suojeluksesta vaikeissa 
tilanteissa. Varsinkin psalmeista 
hän kertoo löytäneensä ohjei-
ta vaikeuksissa kamppaileville. 

Davidhan pyysi vaikeuksiensa 
keskellä Jumalalta suojelua ja 
opastusta.

Jumalan koettelua
Anré kertoo uskonsa vahvistu-
neen tuona aikana selvästi.

– Nyt tiedän, mitä usko tar-
koittaa. Jumalahan sanoo, että 
jos Hänen Sanansa pysyy minus-
sa, voin pyytää mitä tahansa, ja 
Hän antaa sen minulle.

Eräänä päivänä hän tunsi us-
konsa olevan valmis. Vaikka tuo-
ta Jumalan lupausta oli vaikea 
uskoa todeksi, Anré koki sen 
haasteena itselleen – hän voisi 
tosiaankin pyytää mitä tahansa.

– Niinpä pyysin Jumalaa 
näyttämään minulle todisteeksi 
tähdenlennon pisteestä A pis-
teeseen B. En ollut koskaan 
nähnyt tähdenlentoa edes tääl-
lä Virossa sen paremmin kuin 
siellä Afganistanissakaan. Eikä 
mitään tapahtunut rukoukseni 
jälkeenkään.

Hän kertoo tunteneensa it-
sensä pettyneeksi ja pyysikin 
Jumalalta anteeksi typeriä pyyn-
töjään.

– Lupasin palata seuraavana 

iltana viisi vaille puolenyön jat-
kamaan rukouksiani ja yhteyttä-
ni Jumalan kanssa.

Saavuttuaan seuraavana ilta-
na leirin laidalle lupaamaansa 
aikaan Anré kohotti katseensa 
pimeälle yötaivaalle – ja näki 
tähdenlennon!

– Mutta se oli päinvastoin kuin 
olin pyytänyt, se oli pisteestä B 
pisteeseen A.

Anrén nyyhkiessä murtunee-
na Pyhä Henki totesi hänelle 
vastaavansa Anrén rukouksiin, 
mutta omalla tavallaan ja oman 
aikataulunsa mukaan – ei Anrén 
aikataulujen mukaan.

– Silloin varmistuin Jumalan 
kuulevan rukouksiani ja tajusin, 
että ellei Hän vastaa välittömästi, 
Hän kuitenkin vastaa niihin.

Jumala myös piti huolta Anrén 
ja hänen sotilaspoliisiystäviensä 
turvallisuudesta koko palvelu-
ajan Afganistanissa.

Tänä päivänä 37-vuotias Anré 
toimii nuorien painonnostoval-
mentajana kamppailulajien jää-
tyä vähemmälle huomiolle. Hän 
toimii edelleen tarvittaessa myös 
poliitikkojen ja liikemiesten tur-
vamiehenä. 

tava voitelu. Tuntui kuin sulaa 
hunajaa olisi valunut päälleni. 
Ylleni laskeutui yliluonnollinen 
rauha.

– Noustessani kehään sanoin 
Jeesukselle, että mennään sinne 
yhdessä. Pyhä Henki neuvoi mi-
nua olemaan ensimmäisen erän 
oma itseni, etten yrittäisi liikaa. 
Se tuntui oudolta, sillä kuulin 
Pyhän Hengen aivan selvästi. 
Mutta ajattelin, että OK, Anré 
muistelee.

Ottelun aluksi vastustaja odot-
teli Anrén hyökkäävän, mutta 
meni hämilleen, kun tämä ei 
tehnytkään niin. Vastustaja se-
kosi täysin nuoteissaan.

Toisen erän alussa Anré tunsi 
olevansa vahvoilla ja voivansa 
voittaa koko ottelun. Hän kui-
tenkin tiesi, ettei se onnistuisi 
pisteillä vaan hänen olisi tyrmät-
tävä vastustaja, koska tuomarit 

vetävät aina kotiinpäin ja halu-
avat paikallisen thaimaalaisen 
ottelijan voittavan.

– Tunne oli ainutlaatuinen. 
Tunsin samalla syvää rauhaa, 
mutta myös voittamisen voite-
lua. Tunsin hallitsevani ottelua 
täysin. 

Ja toisessa erässä Anré tyrmä-
si vastustajansa voittaen ottelun 
puhtaasti.

Kamppailukenttä vaihtuu
– Pyhä Henki huomautti sen ol-
leen minun viimeinen otteluni. 
Olin nimittäin luvannut lopettaa 
ottelemisen, jos Jumala antaisi 
minulle vielä tämän yhden mes-
taruuden. Jumala sanoi, että tästä 
lähin taistelet minun puolestani 
et itsesi puolesta.

Neljä vuotta sitten Anré läh-
ti Afganistaniin sotilaspoliisiksi 
tehtävänään toimia diplomaat-
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RUOKA-ALLERGISEN 
RESEPTIKIRJA VERKOSSA

Jos kokilla menevät jauhot suu-
hun ruoka-allergiaa tai keliakiaa 
sairastavasta vieraasta, avuksi voi 
ottaa Erimenu.fi -palvelun. Kun 
määrittelee Erimenussa oman tai 
vieraansa ruokavalio, palvelu et-
sii sopivat tuotteet ja ammatti-
laisten kokeilemat ohjeet.  

Pirkanmaan Allergia- ja Ast-
mayhdistyksen maksuton verk-
kopalvelu on kerännyt puolessa-
toista vuodessa laajan suosion.

Venäjälle ja useisiin Aasian mai-
hin suuntautuvan kristillisen 
median parissa toimittajana ja 
tuottajana pitkän uran tehnyt 
IRR-TV:n toiminnanjohtaja Han-
nu Haukka on nimitetty Trinity 
Western -yliopiston humanisti-
sen tiedekunnan kunniatohto-
riksi Vancouverissa Kanadassa.

Arvonimi on kunnianosoitus 
Haukan uraauurtavaa ja kansain-
välisesti arvostettua työtä koh-
taan. Hannu Haukka vastaanotti 
kunniatohtorin arvon 1.5. pide-
tyssä yliopiston valmistujaisse-
remoniassa Vancouverissa. Hän 
piti juhlassa puheen aiheenaan 
”Seizing the opportunity”, tilai-
suuteen tarttuminen.

Työnsä ohessa teologiaa Con-

ISO-ARSKA 
TESTAA MITSUA

Kalifornian osavaltion viran-
omaiset testaavat kuvernööri 
Arnold Scwarzeneggerin johdol-
la ajossa päästötöntä Mitsubishi 
i-MiEV- täyssähköautoa. Testi on 
osa liittovaltion puhtaimmaksi 
osavaltioksi mielivän Kalifornian 
kehittyvää ympäristöohjelmaa.

Mitsubishi i-MiEV on ensim-
mäisen laajassa sarjatuotannos-
sa valmistettava täyssähköauto. 
Sen myynti on alkanut Japanissa 
heinäkuussa 2009. Ensimmäiset 
autot eurooppalaisille asiakkaille 
toimitetaan ensi vuoden alussa. 
Suomeen ensimmäiset autot 
saapuvat maalis- huhtikuussa 

OPAS VÄKIVALTAISESTA 
LIITOSTA EROAVALLE

Ensi- ja turvakotien liitto julkaisi 
toukokuussa nettioppaan per-
heväkivallan vuoksi eroavalle. 
Uskallanko lähteä, riittävätkö 
rahat -opas on tarkoitettu per-
heväkivaltaa kokeneelle, joka on 
huolissaan taloudellisesta tilan-
teestaan erovaiheessa.  

Opas kertoo, miten selviytyä 
eron aiheuttamista tilanteista ja 
ohjaa tiedon lähteille. Oppaas-
ta saa neuvoja lapsen asioiden 
järjestämiseen, taloushuoliin, 
uuden kodin perustamiseen, 
oikeudellisiin kysymyksiin ja 
omaisuuden jakoon.

– Ensimmäinen ja tärkein asia 
on kuitenkin huolehtia omasta 
ja lasten turvallisuudesta. Muut 
asiat järjestyvät myöhemmin, sa-
noo suunnittelija Susanna Winter 
Ensi- ja turvakotien liitosta.

Maksuton opas löytyy Netti-
turvakodin sivuilta osoitteesta 
www.turvakoti.net. Lisäksi Ensi- 
ja turvakotien liiton turvakodit 
auttavat ja neuvovat väkivallan 
vuoksi erotilanteessa olevia.

HANNU HAUKKA KUNNIATOHTORIKSI KANADASSA

tinental Theological Seminaryssa 
Brysselissä opiskellut Haukka on 
osoittanut kyvyn tarttua tilaisuu-
teen jo 1970-luvun lopulla alka-
neessa toiminnassaan kristilli-
sessä medialähetystyössä. Hän 
aloitti radio-ohjelmien toimitta-
misen Neuvostoliittoon yhdessä 
vaimonsa Laura Haukan kanssa 
vuonna 1976 Itävallasta ja Ruot-
sista käsin. 

Vuonna 1980 heidät palkat-
tiin Ibra radion Suomen toimi-
tuksen johtoon. Vuodesta 1985 
alkaen toiminta laajeni television 
puolelle, ja 1990-luvun alussa 
tapahtui läpimurto kristillisten 
ohjelmien saavuttaessa Neuvos-
toliiton kansan sen valtiollisen 
television kautta. Yleisö mitattiin 
kymmenissä miljoonissa.

2011. 
Mitsubishi i-MiEV voidaan 

Suomessa ladata tavallisesti 
verkkopistorasiasta ja yhdellä 
latauksella iMiEV suoriutuu 130 
kilometrin matkasta.

DACIA DUSTER
Dacia Duster on hinnaltaan ja 
käyttökustannuksiltaan erittäin 
houkutteleva. Ensimmäiset au-
tot saapuvat jälleenmyyjille ke-
säkuun lopussa. Malliston 4x4 

FORD GAMEBOOKIN 
PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANI 

SUOMESSA
Suomalaiset golfarit saavat ainut-
laatuisen mahdollisuuden käyt-
tää suosittua GameBook-sovel-
lusta veloituksetta vuoden 2011 
huhtikuun alkuun asti. Tämän 
tekee mahdolliseksi yhteistyö 
Fordin ja muiden suomalaisyri-

tysten kanssa.
GameBook on iPhoneen ke-

hitelty suomalaisinnovaatio, joka 
yhdistää tuloskortin, reaaliaikai-
sen tulospalvelun ja sisäänraken-
netut pelimuodot. Applen App 
Storesta ladattavan palvelun 
täydentää internetissä toimiva 
kaikille golfareille avattu uusi 
Clubhouse-golfyhteisö.

GameBook on ensimmäinen 
Applen iPhone-puhelimeen 
suunniteltu golfin reaaliaikai-
nen tulospalveluohjelma, joka 
ainoana sovelluksena tarjoaa 
myös mahdollisuuden seurata 
golfkavereiden pelikierrosten 
tuloksia. Suomalaisinnovaatio 
lanseerattiin alkuvuodesta Yh-
dysvalloissa hallitsevan British 
Open -mestarin Stewart Cinkin 
johdolla. Applen App Storessa 
hintaan 15,99 euroa myytävä 
GameBook on vakiinnuttanut 
paikkansa myydyimpien iPho-
ne-urheilusovellusten joukossa.

GameBook on kehitetty teke-
mään golfista entistä mielenkiin-
toisempaa ja hauskempaa, mutta 
sovellus tarjoaa mahdollisuuksia 
myös markkinointiviestintään. 
Yhteistyökumppanien avulla 
golfareilla on nyt mahdollisuus 
ladata GameBook-sovellus 
Suomen App Storesta (koodilla 
gamebook2010) ja käyttää sitä 
ilmaiseksi 1.4.2011 asti.

– Tutustuin GameBookiin 
golfkierroksella ja näin heti sen 
mahdollisuudet. Uudenlaisena 
mediana se tarjoaa tuoreita ide-
oita markkinointiin, ja tiedustelin 
mahdollisuutta hyödyntää sitä 
Fordin mainonnassa, Oy Ford 
Ab:n toimitusjohtaja Hannu Pärs-
sinen kertoo.

Pääyhteistyökumppani Fordin 
lisäksi GameBookin kumppanei-
ta Suomessa ovat Sonera, Sokos 
Hotels ja Hartwall.

UUSI E10- BENSIINI
Suomi kasvattaa biopolttoai-
neiden osuutta tieliikenteessä 
EU:n päätösten mukaisesti osa-
na ilmastonmuutoksen torjuntaa. 
Vuoden 2011 alussa bensiinin 
peruslaaduksi on tulossa enin-
tään kymmenen tilavuusprosent-
tia etanolia sisältävä E10-bensii-
ni, mikäli tarvittavat kansalliset 
lainsäädäntömuutokset tehdään 
suunnitellussa aikataulussa. Au-
totuojien selvityksen mukaan 
uusi bensiini soveltuu valtaosaan 
henkilöautoista. Vanhemmille 
autoille, joihin E10 ei sovellu, 
tulee edelleen olemaan kaupan 
nykyisenkaltaista bensiiniä. Mitä 
uudempi auto, sitä todennäköi-
semmin uusi E10-bensiini sovel-
tuu siihen. Rekisterissä olevista 
bensiinikäyttöisistä henkilöau-
toista runsaat 70 prosenttia voi 
käyttää E10-bensiiniä. 

Autotuojat ry on koonnut tieto-
ja E10-bensiinin soveltuvuudesta 
jäsenyritystensä maahantuomiin 
malleihin. Luettelossa mainitaan 
ne mallit, joihin E10-bensiini 
soveltuu jatkuvasti käytettynä. 

hinnat alkaen 17 429 euroa. Tä-
män vuoden lopussa saapuva 
4x2 1.6 16V bensiinimoottorilla 
varustettu Dacia Duster tulee 
olemaan vielä pari tuhatta euroa 
edullisempi.

Dacia Duster on kompakti: 
pituus 4,31 m ja leveys 1,82 m. 
Dusterissa on korkea maavara 
(210 mm), sekä suuret lähesty-
mis- ja poistumiskulmat (30º ja 
36º),  rampinylityskulma on 23 
astetta. Näiden ominaisuuksi-
en lisäksi vielä alhainen paino 
(1280-1461 kg), yhdistettynä 
kompaktiin kokoon tekee siitä 
mukavan ja helppokäyttöisen 

niin maasto – kuin kaupun-
kiolosuhteissa. Vetopaino on 
1200-1500 kg versiosta riippuen. 
4x4 versioon voi valita kolme 
eri vaihtoehtoa: AUTO, LOCK 
ja 4x2.

Suomessa Dacia Duster esitel-
lään sekä 4x2 että 4x4 versioina, 
molemmat kahdella eri mootto-
riversiolla; 1.6 16V 105 hv ben-
siinimoottori ja 1.5 dCi 110 hv 
dieselmoottori.  

Ensimmäisenä markkinoille 
saapuu Dacia Duster 4x4 ben-
siinimoottorilla. Muut versiot 
täydentävät mallistoa myöhem-
min.

Edellytyksenä soveltuvuudelle 
on aina se, että polttoainejärjes-
telmän kaikki osat ovat laadul-
taan alkuperäistä vastaavia. Luet-
telo löytyy uusilta verkkosivuilta 
www.W10bensiini.fi.

E10-bensiinin satunnainen 
tankkaaminen bensiinikäyttöi-
seen autoon, johon se ei sovellu, 
ei aiheuta välittömiä vahinkoja 
eikä polttoainetta tarvitse poistaa 
autosta. Suositeltavaa on kuiten-
kin täyttää tankki soveltuvalla 
polttoaineella, kun kolmasosa 
tai puolet tankillisesta on käy-
tetty. On mahdollista, että auton 
käynnistyvyys ja käyttöominai-
suudet pakkasessa heikkenevät 
tilapäisesti väärän E10-tankkauk-
sen seurauksena.

TOSIMIES
Euroopan ainoa 

kristillinen 
miestenlehti
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Jouni Koskivirta

Suomen vankiloissa on 
tällä hetkellä noin 3500 
vankia. Vankien määrä 
laski viime vuonna jo 
neljäntenä vuonna 
peräkkäin. Vankimäärän 
arvioidaan putoavan 
tänäkin vuonna. Vankeja 
on silti yli 600 enemmän 
kuin vuosituhannen 
alussa, jolloin vankien 
lukumäärä oli alle 
2900. Tiedot ilmenevät 
Rikosseuraamuslaitoksen 
tilastoista. Vankiloita 
Suomessa on 
yhteensä 26. Valtaosa 
vangeista vapautui 
suoraan vankilasta, 
vain neljännes 
avolaitoksista. Tavoite 
on lisätä avolaitosten 
määrää niin, että 
35% vangeista olisi 
sijoitettuna niihin. Noin 
kolmannes vapautuvista 
uusii rikoksensa. 
Elinkautisvankeja oli 
vuonna 2008 yli 150, 
heistä 8 naisia. 

Hämeenlinnalainen Antti 
Kopra, 55, on työsken-
nellyt pitkään vankilan 

palveluksessa. Uransa Antti aloit-
ti  kesätöissä vankilassa vuonna 
1977. Tänä kesänä miehellä täyt-
tyy jo 33 vuotta alalla. Eläkkeelle 
pääsyyn Antilla on aikaa kaksi 
ja puoli vuotta. Tämän vuoden 
alusta Antin virkanimike on ri-
kosseuraamusesimies.  
– Muistan, kuinka näin Helsin-
gin Sanomissa ilmoituksen, jossa 
haettiin kesävartijoita Helsingin 
lääninvankilaan.  Soitin sinne 
ja siitä se lähti. Piti jäädä töihin 
vain muutamaksi kuukaudeksi 
ja alkaa sitten opiskella, mutta 
tälle tielle jäin, Antti kertoo. – 
Aikoinaan ratkaisua tuli useinkin 
pohdittua, mutta nyt  tuntuu jo, 
että tämä on oma alani. Enkä ole 
sitä katunut.

Pieni maa – paljon vankeja
Suomi on pieni maa, mutta van-
kimäärä on silti aika iso. Antin 
nykyisessä työpaikassa 

Hämeenlinnan vankilassa, joka 
valmistui 1972, on nyt noin 160 
vankia, joista miehiä 60, naisia 60 
ja lisäksi vankisairaalan puolella 
on 40 vankia. Henkilökuntaa on 
150.  – Meillä ei ole paikkapu-
laa. Aina tämä hotelli on täynnä, 
Antti naurahtaa. – Mainoskuluja 
ei ole lainkaan, mutta silti asi-
akkaita tulee. Käyttöaste on siis 
korkea.

Suurella yleisöllä on varsin 
vähän tietoa vankilan karusta 
arkipäivästä, jota leimaa tiukka 
järjestys. 

 – Vankilassa kaikki toimin-
ta tapahtuu päiväjärjestyksen 
mukaan minuuttiaikataululla. 
Herätys, töihin lähtö, ruokailu, 
ulkoilu, iltatoimet ja vankilan 
sulkeminen – kaikki on aikatau-
lutettu ja sen mukaan mennään. 
Päivittäistä aikataulua noudate-
taan siis erittäin tarkasti, Antti 
kertoo.

Olot parantuneet
– Aikaisemmin vankien kanssa 
oli enemmän ongelmia, Antti sa-
noo. – Se johtuu ehkä siitä, että 
ennen oli kovin vähän mitään 

virikkeitä vangeille. Myös lääki-
tys oli heikkoa. Nykyään lääkitys 
on kunnossa ja on kaikenlaisia 
hienoja ohjelmia ja virikkeitä 
vangeille. Olot ovat parantu-
neet merkittävästi. Vankilassa 
on mahdollisuus opiskeluun ja 
erilaisten töiden tekoon. Van-
git voivat käydä peruskoulua ja 
tarvittaessa lukiotakin. Myös atk-
kursseja järjestetään. Naisvan-
geilla töitä löytyy ompelimosta 
ja tarjolla on myös siivoustöitä. 
Miehillä on piha-, remontti- ja 
siivoustöitä. Työpaikka voi olla 
myös pesulassa tai vankilan keit-
tiössä.

Karkaamiset 
vähentyneet

Antti muistaa, että hänen uransa 
alkuaikoina  karkaamisia tapah-
tui paljon useammin, mutta ny-
kyisin ne ovat  hyvin harvinaisia. 
Osittain tämä johtuu olojen pa-
rantumisesta sekä siitä, että käyt-
töön on otettu paitsi lomat, myös 
perhetapaamiset. Vanki saa sil-
loin mahdollisuuden tavata per-
heenjäseniään ilman valvontaa 
esimerkiksi kolmen tunnin ajan 
kerran tai kaksi kuussa. Loma-
oikeutta vangeilla on kuusi päi-
vää puolessatoista kuukaudessa. 
Lomien kesto vaihtelee yhdestä 

kolmeen päivään kerrallaan. 
Lisäksi tulevat erityisistä syistä 
myönnettävät  syylomat eli ns. 
ETS-lomat.

Paljusellit – yhä räikeä 
epäkohta meilläkin

Ihmisoikeusjärjestöt ovat useaan 
otteeseen arvostelleet hyvinvoin-
tivaltioiden vankiloissa vallitse-
via surkeita olosuhteita. Niissä 
yhteyksissä on mainittu häpeä-
tahroina Suomenkin vankiloissa 
varsin tavalliset paljusellit. Nii-
den on katsottu olevan räikeästi 
ihmisarvoa alentavia. Meidänkin 
vankiloistamme löytyy yhä iso 
määrä sellejä, joissa oikean ves-
san sijasta on vain  kannellinen 
palju tarpeiden tekemistä var-
ten. Kun sellit suljetaan yöksi 
esimerkiksi kello 21.00, paljut 
tyhjennetään vasta seuraavana 
aamuna seitsemältä aamiaisen 
jaon yhteydessä. Antti myöntää 
tämän ikävän epäkohdan todek-
si myös Hämeenlinnan vanki-
lassa. On hämmästyttävää, että 
valtiolta ei 2010-luvulla löydy 
tarpeeksi rahaa, jotta  kaikki täl-
laiset sellit saataisiin lopultakin 
korjattua. Ongelmasta on puhut-
tu vuosikymmenien ajan, mutta 
yhä se on karua todellisuutta 
monissa Suomen vanhemmissa 

vankiloissa. Pikaista parannusta 
asiaan toivovat sekä vangit että 
henkilökunta.

Eristyssellit
Vankilan järjestyssääntöjen rik-
komisesta vanki saa kurinpito-
rangaistuksen, joka voi olla esim. 
2-5 vrk eristysselliä. Yksinäisyys 
on kova paikka monelle. –Siel-
lä on aika ankeat olot: on vain 
patja, tyyny ja vuodevaatteet 
sekä lehtiä ja muuta lukemista, 
mutta ei televisiota. Ulkoilemaan 
pääsee tunniksi päivässä, Kopra 
kertoo. Pakkopaitaa ei vankilas-
sa sentään enää käytetä, mutta 
jalkakahleet Antti muistaa näh-
neensä kerran uransa aikana 
1970-luvulla.

Vartijan työ 
rankkaa

Vartijan työ on henkisesti ääret-
tömän rankkaa ja se vaatii pitkää 
pinnaa. – On kuluttavaa olla siel-
lä osastolla vaikeiden ihmisten 
kanssa, Antti sanoo. – Usein 
vartija saa jopa monenlaisia 
uhkailuja. Oman elämän pitää 
olla hyvin kunnossa, jotta siellä 
pärjää.  Työ vankilassa voi olla 
hyvin  stressaavaa ja loppuun 
palamisen vaarakin on olemas-
sa. – Väkivalta ei ole enää van-
kilan arkipäivää.

Väkivaltatilanteet ovat vähen-
tyneet radikaalisti 1980-luvulta. 
Kyllä niitäkin esiintyy, mutta ne 
ovat ihan poikkeustapauksia. 
Ennen väkivaltaa saattoi olla 
viikottain, nykyään paljon har-
vemmin, ehkä vain kuukausit-
tain  ja nekin yksittäistapaukset 
ovat ihan lieviä juttuja.

Julma hierarkia
Usein puhutaan vankien kes-
kuudessa vallitsevasta julmasta 
hierarkiasta. Siinä yhteydessä 
mainitaan mm.kingit ja pelkää-
jät. – Kaikkein alimpana vanki-
lan hierarkiassa ovat pedofiilit ja 
raiskaajat. Sitten on myös vasi-
koita. He ovat niitä, jotka välit-

tävät tietoja vankilahenkilökun-
nalle tai poliisille. Nämä kolme 
ryhmää ovat aivan alimmassa 
kastissa. Usein nämä ihmiset 
joutuvat turvallisuutensa takia 
asumaan suljetulla osastolla tai 
jopa eristysosastolla. Vankien 
keskuudessa vallitsevat kovat 
vankilalait. Pahoinpitelyjä on 
jatkuvasti, mutta jopa henki on 
löysässä. Uhka ei kohdistu lain-
kaan henkilökuntaan, vaan se 
on vankien välistä, kertoo Antti 
Kopra. 

Huumeita 
kiven sisään

Erityisen vakava ongelma Suo-
men vankiloissa ovat  Kopran 
mukaan huumeet, koska niitä 
virtaa yhä enemmän vankiloi-
hin. – Kun Markku Salminen 
tuli aikanaan ylijohtajaksi, hän 
sanoi tavoitteenaan olevan, 
että vankiloista tulee huumeet-
tomia. Ei mennyt kauankaan , 
kun Salminen huomasi, ettei se 
ole mahdollista. Huumeita tulee 
vankilaan koko ajan. Aineita vä-
litetään vankilaan tapaamisten 
kautta, mm. aiemmin mainit-
tujen perhetapaamisten yhtey-
dessä. Tapaamiset ovat toisaalta 
hyviä, mutta toinen puoli on se, 
että niitten kautta tulee aineita. 
Vankilaan saapuu myös jatku-
vasti postia ja sitäkin kautta tu-
lee huumeita. Niitä tulee sisään 
myös vankien mukana heidän 
käydessään lomilla. Henkilö-
katsastuksistakin huolimatta ai-
neita tulee sisään. – Se on iso 
ongelma. Huumetestejä tehdään 
vankiloissa päivittäin, mutta sil-
ti huumeita kulkeutuu linnaan, 

vaikka vankeja jää siitä kiinni 
jatkuvasti. Vangit saavat tästä 
kurinpitorangaistuksia, mutta se 
ei auta itse ongelmaan.

Vankeuslaki 
ihmetyttää

Nykyinen vankeuslaki tuli voi-
maan vuonna 2006. – Siinä on 
monia ihmeellisiä piirteitä, Antti 
sanoo. – Kun joku saa taposta 
vaikka 8 vuotta, hän pääsee en-
sikertalaisena pois kiven sisästä 
jo 4 vuoden kuluttua. Lomille 
pääsee yleensä ”puolikkaasta 
puolella” eli jo kahden vuoden 
päästä. Loma-aikaa voidaan ny-
kyisen lain mukaan aikaistaa 
jopa puolella vuodella. Suuren 
yleisön mielestä tämä ei var-
maan ole oikein, mutta lehdissä 
näkyvät yleensä vain isot otsikot, 
kun joku saa taposta 8 vuoden 
tuomion.

Koevapaus lisääntyy
Antti myöntää, että lempeämpi 
linja on osittain rahakysymyskin.  
Hän mainitsee myös uuden seu-
raamusrangaistuksen eli koeva-
pauden. – Tämä tarkoittaa sitä, 
että vankila-ajan jälkeen pääsee 
ns. koevapaalle, jossa ei olla vie-
lä vapaita, mutta se mahdollistaa 
elämisen vankilan ulkopuolella, 
joskin pitää olla jatkuvasti kän-
nykällä tavoitettavissa. Koeva-
paudessa meidän maassamme 
on tällä hetkellä sata vankia. 
Hallituksen tavoitteena on, että 
koevapauksien määrä nousisi 
säästösyistä tänä vuonna kah-
teensataan ja jonkun vuoden 
päästä koevapaudessa olisi jo 
500 vankia. Näin vankiluku vä-

B  Rikosseuraamusesimies Antti Kopra 
vaihtaa mielellään vapaalle mökillään 
”Koiviksessa”, Alajärven rannalla.

  Antti Kopran nykyinen työpaikka on 
Hämeenlinnan vankila. Tuomiotaan siel-
lä kärsii noin 160 vankia. Taaempana 
metsän laidassa oleva kolmikerroksinen 
rakennus on vankisairaala.

henisi. 
Antti Kopra huomauttaa, että 

se ei kuitenkaan estä sitä, ett-
eikö asianomainen voisi tehdä 
rikoksia.

– Nyt on jo ilmennyt ensim-
mäinen sellainen tapaus, jossa 
koevapaudessa ollut henkilö 
syyllistyi sinä aikana tappoon. 
On huono asia, jos koevapautta 
käytetään säästösyistä. Nyt myös 
avolaitoksissa olevien määrä on 
lisääntymässä ja jos niihin laite-
taan vaikkapa päihdeongelmai-
sia, voi se jo  pelkästään työtur-
vallisuussyistä  olla erittäin vaka-
va asia, Antti Kopra pohtii.

Huumorikin kukkii  
Antti on uransa aikana joutunut 
kaksi kertaa vangin taholta pääl-
lekarkauksen kohteeksi. Niissä 
ei  käynyt kuitenkaan pahasti. 
Vartijan työssä ei hänen mu-
kaansa tarvitse pelätä, mutta 
varuillaan saa olla aina. Hausko-
jakin sattumuksia on ollut uran 
aikana. Ennen  kaikki vangit 
menivät aina aamuisin töihin 
ja  pihalla seistiin aamulla en-
nen töihin lähtöä sotilaallisissa 
riveissä. Kerran Antti oli palanut 
lomilta ja kuuli kun vanki sanoi 
eturivissä  toiselle: ”Kopra on 
palannut lomalta, nyt rivit ojen-
nukseen.” Sitten Antti komensi 
”töihin,mars” ja tämä mukava 
tapaus jäi miehen mieleen. 

Osa vangeista tulee oikein 
tutuiksi, muttei kavereiksi kos-
kaan. – Kyllä heidän kanssaan 
jutellaan joskus hyvinkin sy-
vällisiä. Vankilakokemus voi 
olla ensikertalaiselle erityisen 
raskas, vaikka ”lusiminen” kau-
an vankiloita kiertäneiltä sujuu 
rutiinilla.

Herkkiä ihmisiä
Sielunhoidolliset kysymykset 
ovat tärkeitä vankilassakin, 
koska monella vangilla voi olla 
todellista henkistä hätää. Niinpä 
psykologin kanssa keskustelu tai 
vankilapastorin tapaaminen voi-

Aikuista rukousope-
tusta kuukausittain

Lehtitilaukset: 03-3142 2300
Airut-lehti, Kuusitie 7, 37500 LEMPÄÄLÄ

www.airut.net

 

PITKÄ URA ”LINNASSA”

Tosimies tapasi 
Antti Kopran
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Jos paikkakuntasi kristillisessä kirjakaupassa 
ei vielä ole Tosimies -lehteä myynnissä, 

kannusta myymälänhoitajaa laajentamaan 
valikoimaansa!

www.tosimies-lehti.fi

Mistä Tosimiehen 
irtonumeroita?

• Neste Jari-Pekka
   Pieksämäentie 15, 41520 Hankasalmi
   Yhdystie 2, 19600 Hartola
• Kotisataman Kristillinen Kirjakauppa
   Sörnäisten rantatie 5, 00530 Helsinki
   Puutarhakatu 17, 33210 Tampere
• Kristillinen Kirja ja Musiikkipalvelu
   Puskantie 14, 60100 Seinäjoki
• Lahden Kristillinen kirjakauppa
   Hämeenkatu 23, 15110 Lahti

Jouni Koskivirta

Antti ja Kirsi Kopran 
yksi unelma täyttyi 
vuonna 2002, kun he 
ostivat Rengosta vanhan 
hevostilan. Kirsillä oli 
kokemusta hevosista 
lapsesta asti ja yhdessä 
pariskunta piti hevosia 
jo aiemmin asuessaan 
Vihdissä. Rengossa 
Antti rakensi itse EU-
säädösten mukaisen 
tallin. Antti ja Kirsi 
kasvattavat ravihevosia. 
Kaikki heidän hevosensa 
ovat suomenhevosia.

Rengon tilalla on nyt 4 he-
vosta ja poni. Hevosista 
yksi on myyty ja toinen 

on menossa myyntiin. Yksi enti-
nen kilpahevonen jäi loukkaan-
nuttuaan siitostammaksi ja sille 
on hiljattain syntynyt varsa. Ny-
kyinen kilpahevonen, 11-vuoti-
as ruuna Kihin Toivo eli Topi 
on tullut kaksi ja puoli vuotta 
sitten Kittilän tunturitalleilta. Se 

satutti vuosi sitten hankositeen, 
mutta on toipunut ja palaa jäl-
leen kilparadoille. Antin mukaan 
tällainen jalan jännevamma uu-
siutuu usein, mutta terveenä py-
syessään Topi voisi vielä kilpailla 
muutaman vuoden. Suomenhe-
vosten yläikäraja ravikilpailuissa 
on 16 vuotta. Topi pitää ihmi-
sistä. Sillä on ravihevoseksi voi-
tontahtoa ja vahva kilpailuvietti. 
Topin raviennätys on 27.0 eli se 
on juossut kilometrin aikaan 
1.27.  Ruuna on kerännyt uransa 
aikana palkintorahoja yli 33.000 
euroa.  –Meidän aikana sen isoin  
voittopotti on ollut 2.000 euroa. 
Ajaja saa palkintorahoista 15 
prosenttia.

Kirsi on itse hevosten viralli-
nen valmentaja ja miniäkin rat-
sastaa. Kerran viikossa käydään 
”hiitillä” eli kilpailuvauhtisella 
treenillä. Raveissa Antin ja Kir-
sin hevosten ohjastajina on ollut 
tunnettuja ajajia, kuten Saarelan 
Jarmo, Korven Ilkka, Holopaisen 
Esa ja Perttusen Tapio.  

Antin ja Kirsin rakkaus hevo-
siin kertoo vahvasta kiintymyk-
sestä. – Ne ovat viisaita, isoja 
ja komeita eläimiä ja ihmisen 
todellisia ystäviä. On nautinto 
touhuta niiden kanssa. Kun tulee 
linnasta kotiin ja menee hevos-
ten kanssa juttelemaan, ne hö-

ristävät korviaan, kuuntelevat ja 
mukamas lörpöttelevät sinulle. 
Linna unohtuu täysin. 

– Ei tätä tehdä rahasta. Eikä 
tämä ole edes niin kallista, kun 
on oma talli. Mutta emme käy 
kapakoissa, emmekä matkusta 
ulkomaille. Sellaiseen elämänta-
paan saisi  varmasti uppoamaan 
paljon enemmän. Toki rahakin 
on tärkeää. Kun myy varsan ja 
jos se pärjää myöhemmin ra-
veissa, niin kasvattaja saa aina 
tietyn osuuden palkintorahoista. 
Hevosten kanssa on tarkoitus jat-
kaa, kun eläkeikä koittaa. Niiden 
parissa on kiva tehdä töitä, Antti 
ja Kirsi sanovat. – Ja ovathan ne 
ihania eläimiä, Kirsi hymyilee 
katsoen hevostaan, jonka suru-
mielisistä silmistä kuvastuu läm-
min yhteisymmärrys. 

Kirjassaan ”Suomalaisten 
symbolit” (Ateena Kustannus 
Oy, 2005) Lauri Itkonen kiit-
tää ”suomenhevosen sopeutu-
vuutta, kestävyyttä, vahvuutta, 
rehellisyyttä, lojaalisuutta ja 
sisukkuutta” ja kutsuu eläintä 
”esimerkilliseksi suomalaiseksi”. 
”Niitä ei voi ulkomailta tuoda, 
eikä millään korvata. Olkaamme 
ylpeitä hevosestamme”, Itkonen 
kirjoittaa.

Keski-iässä ihminen alkaa 
usein ajatella elämän rajallisuut-

D  Kaksiviikkoisen varsan Joihumillan riemukkaat päivät ovat täynnä vauhtia. Varsa 
on äitinsä Lilin Ronjan (11 v.) silmäterä.

SUOMENHEVONEN 
esimerkillinen suomalainen

vat olla monelle tarpeen. Juma-
lanpalvelukset ja raamattupiirit 
ovat tärkeitä monissa vankilois-
sa. Uskoon tuleminen tuomion 
suorittamisen aikana ei ole mi-
tenkään ainutlaatuista.

– Osa vangeista esittää kes-
kenään ryhmässä hyvinkin ko-
vaa tyyppiä, mutta kun  heidän 
kanssaan menee sellissä kahden 
kesken juttelemaan, monesta 
löytyy se ihan erilainen herkem-
pi puoli.

Hyviä puolia
Vankilatyössäkin voi kokea on-
nistumisen iloa, kun työ sujuu 
toivotulla tavalla. Antti arvostaa  
myös  sitä, että työvuorot ovat 
selvillä jopa parin vuoden pää-
hän. Omassa tiimissään Antti ja 
hänen työtoverinsa voivat itse 
sopia työvuoroistaan  ja vaih-
taa niitä  keskenään. Etuna on 
myös se, että pitkän vuoron -– 
esimerkiksi aamusta seuraavaan 
aamuun – jälkeen seuraa usein 
vastaavasti pidempi vapaa. Tär-
keää on toki sekin, että työto-
vereiden kesken henki on hyvä. 
Antin vaimo Kirsi Kopra on työs-
sä samassa vankilassa. Antti itse 
työskentelee vankilan päivystyk-
sessä, joka valvoo joka päivä 24 
tuntia vuorokaudessa. 

Väkivallan lisääntyminen 
huolettaa

Antti on huolissaan yhteiskun-
nan rikollistumisesta ja siitä, 
että niin monet palaavat aina 
takaisin vankilaan. Varsinkin  
nuorten  kohdalla olisi tärkeää, 
ettei heitä menetettäisi vankila-
kierteeseen.

– On kuitenkin pitkälti nuo-
resta itsestään kiinni, miten hän 
selviytyy. Pidän pahana sitä tap-
pamisen mallia, joka välittyy niin 
monista television rikossarjois-
ta. Toisinaan sitä pohtii, voiko 
se heijastua siviilielämään, kun 
ihmisten henki on niin löysäs-
sä. Kun kaikkea hölmöä näyte-
tään televisiossa, niin eikö sen 
suhteen ole tänä päivänä enää 
mitään valvontaa? Sama koskee 
monia väkivaltaisia tietokonepe-
lejä. Sitä miettii, mitä ne voivat 
vaikuttaa? On syytä olla todella 
huolissaan tulevista sukupolvis-
ta, toteaa rikosseuraamusesimies 
Antti Kopra.

 

B  Kirsi ja Antti Kopra ja 11-vuotias ra-
vihevonen Kihin Toivo eli Topi tallinsa 
edustalla. 

D  5-vuotias Sanni on myyty ratsuksi.

  Kirsi ja Shetlannin poni  Samu (13 v.). 
Viime kesänä Samu tienasi vuoden ruo-
kansa ajeluttamalla seurakunnan pieniä 
kesäleiriläisiä. 

ta. Antti on sovussa itsensä ja 
Luojansa kanssa. – Jotain isom-
paa tässä varmaan on takana, 
hän pohtii. – Mutta kun täältä 
kerran lähdetään, niin eihän ku-
kaan tiedä, mitä sitten seuraa. 

Elämä ei ole ikuista. Enkä ehkä 
haluaisikaan sen olevan. Toisaal-
ta ei tämä kaikki tyhjästäkään ole 
syntynyt. Mutta sitä ei kannata 
liikaa miettiä. Kolmenkymme-
nen kahden avioliittovuoden 
aikana on sattunut kaikenlaista. 
Kun nyt jälkeenpäin ajattelen sitä 
kaikkea, niin ihan varmasti jokin 
suojelusenkeli on ollut mukana 
matkassa.  – Oman elämäni ki-
vijalkoja ovat varmasti hyvä pa-
risuhde, perhe, työ, ystävät, tämä 
maatila ja mökki tuolla Alajärven 
rannalla. Siellä pääsee hyvin irti 
arjesta, kun lähtee järvelle kalas-
tamaan, Antti sanoo.
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Kimmo Janas

Kristillistä 777 RR 
Motorsport -kilpatallia 
voisi kuvata Anssi 
Saarijärven nuoruuden 
unelman toteutumiseksi.

A nssi Saarijärvi kertoo 
haaveilleensa jo nuore-
na poikana, että pääsisi 

ajamaan moottoripyörällä kil-
paa, mutta koska taloudelliset 
edellytykset puuttuivat, unelma 
hautautui arjen rutiineihin 20 
vuotta sitten.

Viime kesänä nuoruusunelmat 
nousivat kuitenkin mieleen ja sa-
malla halu tehdä jotain muutakin 
kuin vain pyörittää useampia lii-
keyrityksiä.

– Kiertelin kesällä muutamia 
moottoripyöräkisoja täällä Suo-
messa, ja mieleen nousi ajatus 
päästä vielä kerran itsekin aja-
maan SM-tasolla, vaikka ikääkin 
on jo yli 40 vuotta, Saarijärvi 
muistelee. – Heräsi halu päästä 
kokeilemaan, vieläkö pysyisin 
nuorempien kuskien vauhdissa 
mukana.

C  Anssi Saarijärvi haluaa kilpatallinsa 
todistavan, että uskovatkin voivat tehdä 
unelmistaan totta ja elää täysillä Juma-
lan kanssa.

777 RR Motorsportin riveissä 
ajavat tallipäällikkö Anssi Saa-
rijärven ja ykköskuski Pauli 
Pekkasen lisäksi Jarno Leh-
tiranta, Perttu Korpela sekä 
juniorikuljettajana elokuussa 
15 vuotta täyttävä Valter Pat-
ronen.

Suomessa tallin kuljettajat 
ajavat sekä Suomen mesta-
ruudesta että Suomen cupin 
voitosta. Pauli Pekkanen ajaa 
tämän lisäksi tällä kaudella 
BSB British Superbike Evo 
sarjassa, joka on Englannissa 
toiseksi seuratuin urheilulaji 
jalkapallon jälkeen.

Ajokaluston muodostavat: 
Suzuki GSX-R 1000, Triumph 
Daytona 675 ja Honda RS 
125 R

777 ROAD RACING -TALLI

Syksyllä ajatus muotoutui pro-
jektiksi rakentaa kilpatalli ja läh-
teä ajamaan kilpaa.

– Itseni tuntien aavistin kuiten-
kin, että projekti alkaisi varmasti 
kasvaa aika nopeasti. En ylipään-
säkään tyydy tekemään mitään 
puolittaisesti, vaan jos toimeen 
ryhdytään, niin sitten  annetaan 
palaa ja mennään täysillä, Anssi 

Saarijärvi naurahtaa.

Täydellisyys
 lähtökohtana

Kilpatallin nimeksi tuli ’777’ 
kuvastamaan Saarijärven omaa 
arvomaailmaa.

– Seitsemänhän on raama-
tullisesti täydellisyyden luku, ja 
tuossa nimessä on siten kolme 

täydellistä; Isä, Poika ja Pyhä 
Henki. Tuohon numerosarjaan 
liittyy myös lepääminen 7. päi-
vänä.

– Minua ovat aina puhutelleet 
Jumalan luvut ja niiden merkitys 
Hänen Sanassaan.

Hän myöntää, ettei halua enää 
ruveta tekemään mitään omassa 
voimassaan, joten kilpa-ajoaja-

tuksen jälkeen oli vuorossa tiuk-
kaa rukoilua ja Jumalan kasvo-
jen edessä viipymistä. Vahvistus 
kuitenkin tuli kolmen profetian 
muodossa ihmisten kautta, jotka 
eivät tienneet Saarijärven suun-
nitelmista mitään.

– Kaikessa toiminnassani on 
nykyään myös halu viedä Ju-
malan valtakuntaa eteenpäin. 
En usko pelkästään suljettu-
jen seinien sisällä julistettuun 
evankeliumiin vaan koen, että 
meidän on mentävä ihmisten 
keskellä omina itsenämme ja 
vietävä sitä Jumalan hyvää mu-
kanamme. Niin sanoma toimii 
parhaimmin!

Mukana 
mahdollistamassa

Anssi Saarijärvi myöntää, ettei 
moottoriurheilumaailmassa ole 
Jumalan valtakunta ollut perin-
teisesti näkyvästi esillä, mutta se 
ei kuitenkaan estänyt hankkeen 
edistymistä. Samalla hän päät-
ti muiden hankkeen ideointiin 
osallistuneiden kanssa, että jos 
kilpatalli perustetaan, projekti 
viedään läpi tyylillä ja kunnol-
la.

– Haluamme kirkastaa Juma-
lan nimeä tekemällä oman osuu-
temme mahdollisimman hyvin 
ja ammattimaisesti, ei suinkaan 
harrastamalla ja vasemmalla kä-
dellä...

Saarijärven perhe on mukana 
One Desire -työssä, jossa ollaan 
mahdollistamassa evankeliumin 
levittämistä eri puolilla maa-
ilmaa. Niin heräsi ajatus, että 
miksi ei kilpatallikin voisi olla 
mahdollistamassa nuorten, lu-
paavien kuljettajien pääsyä kil-
paradoille.

– Haluan samalla katkaista 
ajatuksen, että jos minäkään en 
saanut mahdollisuutta nuorena, 
miksi muidenkaan täytyisi saa-
da.

Erilaisten sattumusten kautta 
Anssi Saarijärven ja nuoren lu-
paavan kuljettajan, Pauli Pek-
kasen tiet kohtasivat. Hän oli 
aloittanut kilpauransa jo vuonna 
2000 ja saavuttanut kolme vuotta 
myöhemmin Suomen mestaruu-
den 125cc -luokassa. Vuodesta 
2007 alkaen Englannissa aja-
neesta Pekkasesta tulikin 777 
-tallin ykköskuljettaja. Juniori-
kuljettajaksi löytyi minimotojen 
mestaruuden vuosina 2006 ja 

2007 sekä viime vuonna 125cc 
-luokan SM-sarjassa neljänneksi 
ajanut Valter Patronen.

Kun vahvistus idealle oli saa-
tu Jumalalta, lähdettiin liikkeelle 
vauhdilla, ja neljän kuukauden 
kuluttua oli talli ajokalustoineen 
rakennettu.

Jumalan hyvyys 
vetää puoleensa

Huhtikuussa käynnistyneessä 
British Superbike sarjassa Eng-
lannissa 777 -talli on ainoa poh-
joismaalainen yksityistalli ja saa-
vuttanut jo ensimmäisten kisojen 
aikana laajaa medianäkyvyyttä 
Iso-Britannista ja Italiasta aina 
Uuteen Seelantiin asti.

– Pyrimme luomaan rehel-
lisen, luotettavan ja avoimen 
ympäristön varikolle. Ja tieten-
kin huokumaan sitä Jumalan 
hyvyyttä, joka vetää puoleensa. 
Ja saamamme palaute on myös 
ollut todella positiivista. Usko-
vaisen ei ole pakko istua huivi 
tiukalla keittiöpöydän ääressä ja 
murehtia maailman menoa, Saa-
rijärvi huomauttaa.

Aivan liian usein hengellises-
sä työssä olevat hautaavat omat 
unelmansa ja keskittyvät evanke-
liointiin. Siksi Anssi Saarijärven 
mielestä onkin mahtavaa, jos 
pystyy yhdistämään unelmansa 
ja hengellisen työn.

– Kun olet unelmasi keskellä, 
olet varmasti parhaimmillasi ja 
myös Jumalan valtakunnan työn 
kannalta hedelmällisimmilläsi.

Saarijärvi kertoo kilpatallin 

pyörittämisen vieneen häntä 
itseään entistä lähemmäksi Ju-
malaa.

– Olen joutunut tosissani 
keskittymään ja miettimään ja 
olemaan Herran edessä neuvot-
teluissa. Rukoukselle ja valmis-
tautumiselle on otettava aikaa, 
hän toteaa.

Muista 
pyhittää lepopäivä

Pelkkä hyvä ajokalusto ei kui-
tenkaan riitä, vaan henkilökoh-
tainen temppeli on myös saatava 
kuntoon. Niinpä Anssi Saarijärvi 
aloitti tiukan kunnon kohotuk-
sen personal trainerin avulla. 
Uusiksi pistettiin hän kertoman-
sa mukaan niin liikkumis- kuin 
ruokailutottumuksetkin.

– Aloitin jokaisen työpäivän 
tunnin, puolentoista treenillä 
salilla. Painoa putosi 16 kiloa ja 
lihasmassaa tuli lisää. Samalla 
se oli minulle hengellisestikin 
vahvistukseksi, sillä tajusin, että 
jos me aiomme lähteä tekemään 
Jumalan valtakunnan työtä, mei-
dän on myös treenattava ollak-
semme valmiita, kun oikea aika 
tulee.

Vaikka Saarijärvellä on use-
ampiakin yrityksiä pyöritettävä-
nään kilpatallin ja hengellisten 
aktiviteettien lisäksi, hän kertoo 
rauhoittavansa illat perheelleen, 
joka koostuu vaimosta ja kol-
mesta lapsesta.

– Tässä kilpatalliprojektissakin 
me olemme mukana koko per-
heen voimalla. Toisaalta pyrin 

ponnistaa 
kristilliseltä arvopohjalta noudattamaan sapattisääntöäkin 

eli pyhittämään yhden päivän 
viikosta Jumalalle – Hän kyllä 
antaa sitten voimia ja energiaa 
selviytyä viikon haasteista.
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LOHIKÄÄRMEITÄ VAI 
DINOSAURUKSIA?

Monissa kulttuureissa ympäri maailmaa 
tunnetaan lohikäärmeet legendoina ja kan-
santaruina. Mutta mitäpä jos lohikäärmeet 
olivatkin itse asiassa dinosauruksia? Dino-
sauruksia on usein käytetty kumoamaan 
Raamatun sanaa, joten mitä jos niiden ole-
massaolo voisikin helpottaa todistamaan 
Raamatun luotettavuutta?

Cloud Ten Picturesin uutuus-DVD:lle on 
koottu lukuisia hämmästyttäviä tutkimuksia 
ja johtavien tiedemiesten haastatteluita. Mu-
kana on myös tunnettujen järjestöjen kuten 
esimerkiksi Answers in Genesis (Dr. David 
Menton), Creation Ministries International 
(Dr. David Catchpoole), Institute for Cre-
ation Reseach (Dr. John Morris) ja FACT 
Ministries edustajien lausuntoja. 

”Dragons or Dinosaurs?” on ajatukset 
räjäyttävä dokumentti, joka vastaa moniin 
kysymyksiin, joita liittyy tuohon ristiriitai-
seen teoriaan.

André van Heerdenin käsikirjoittamas-
sa ja ohjaamassa dokumentissa mm. eräs 
haastatelluista huomauttaa, että kiinalaisessa 
kalenterissa on vuodet jaettu 12 eläimen 
vuosiin; on sikaa, härkää, apinaa jne. mutta 
on myös lohikäärmeen vuosi. Hän kysyy-
kin, miksi 11 oikean eläimen joukkoon olisi 
lisätty satuolento?

Grace Bible Church seurakunnan pastori 
Bryan Hughes ottaa esille Jobin kirjan 40. 

luvussa mainitun virtahevon, josta alkuteks-
teissä käytetään tarunomaista alkuhirviötä 
tarkoittavaa nimeä ’Behemot’. Hughes on 
monien muiden haastateltujen kanssa samaa 
mieltä, että kyseessä ei missään nimessä ole 
voinut olla virtahepo vaan dinosaurus.

Dokumentissa esiintyneet asiantuntijat to-
distavat, että ihmisen on ollut pakko elää 
yhtä aikaa dinosaurusten aikaan ja kumoa-
vat näin Darwinin evoluutioteoriaa.

Kimmo Janas

Dragon or Dinosaurs?
Creation or Evolution? 
Cloud Ten Pictures, 2010
Kesto n. 84 minuuttia

Gifted Hands
Sony Pictures, 2009
Kesto n. 86 min

Preacher – saarnaaja
Cloud Ten Pictures/Futurefilm, 2008-2009
Kesto n. 97 min

The Crabb Family Live
Grand Finale
New Haven Films, 2009
Jakelija: FG-Naxos
Kesto n. 120 min

LAHJAKKAAT 
KÄDET

Oscar-voittaja Cuba Gooding Jr. esittää pää-
osaa tositarinaan perustuvassa elokuvassa 
kuuluisasta aivokirurgista Ben Carsonista, 
joka voitti vaikeutensa ja tuli mullistaneeksi 
samalla lääketieteen historian. 

Nuori Ben Carson kasvoi rikkinäisessä 
kodissa köyhyyden ja ennakkoluulojen kes-
kellä. Pojan lähtökohdat eivät olleet parhaat 
mahdolliset, mikä näkyi myös kouluarvo-
sanojen heikkoutena. Benin itsehillintä oli 
jatkuvasti koetuksella koulutovereiden pil-
kan keskellä. 

Kaikesta huolimatta hänen yksinhuoltaja-
äitinsä ei koskaan lakannut uskomasta poi-
kaansa. Hän kannusti Beniä hyödyntämään 
mahdollisuuksia, joita hänellä itsellään ei 

JUMALA 
ANTAA ANTEEKSI

Monista kovista rooleistaan (mm. Mission 
Impossible ja Pulp Fiction) tunnettu Ving 
Rhames esittää juuri vankilasta vapautunutta 
Armstrong Canea. Hän on istunut 15 vuotta 
murhasta, jonka teki kiivastuksissaan nuo-
rena miehenä. 

Kotinurkilleen palatessaan Armstrong on 
pappi, ja hän alkaa kunnostaa isävainajansa 
jälkeensä jättämään pientä rähjäistä seura-
kuntaa keskellä huumekauppiaiden ja jen-
gien hallitsemaa ghettoa. 

Hänestä tulee nuoren Norrisin tukihenki-
lö. Poika on saanut tarpeekseen rikolliskier-
teestään ja haluaisi muuttua ja aloittaa uu-
den elämän tyttöystävänsä kanssa. Norrisilla 
tuntuvat kuitenkin keinot olevan vähissä, 
koska vastassa on paikallinen huumeku-
ningas Blaze (Dean McDermott), joka pitää 
huumediilereitään rautaisessa otteessa, eikä 
suvaitse pullikointia.

Ving Rhames tekee vakuuttavaa jälkeä 
– jälleen kerran – karheanoloisena, lähim-
mäisistään huolta kantavana pappina, jolle 
Jumalan äänen kuunteleminen on kaikki 
kaikessa. Hyvänä vastakohtana tälle nuh-
ruisen, parinkymmenen jäsenen seurakun-
nan pastorille on Ricardo Chaviran esittämä 
BMW:llä ajeleva tv-pastori Danny Christo-
pher, joka johtaa monituhatpäistä Tried Fire 
-seurakuntaansa.

Armstrong kuitenkin epäilee, ettei Dan-
ny tunne yhtään seurakuntalaistaan nimeltä, 
vaikka pastorin pitäisi olla ’kansan mies’. 

CRABBIN PERHE 
VAUHDISSA

Musiikki-DVD:llä esiintyy monia musiik-
kipalkintoja kahminut kentuckylainen 
The Crabb Family historiallisen Tennes-
see Theatren lavalla esittäen 18 kappaletta 
kuten I’m Going Home With Jesus, Please 
Forgive, I’d Rather Have Jesus ja Power in 
the Blood.

Jason Crabbin vetämän The Crabb Fami-

ollut aikanaan ollut. Lukutaidoton äiti auttoi 
poikaansa rikastuttamaan mielikuvitustaan 
ja kasvattamaan älykkyyttään. 

Mutta mikä oli tärkeintä, äiti valoi Beniin 
uskoa itseensä ja kykyihinsä. Äiti huomautti 
Benille, että tästä voisi tulla mitä tahansa, 
kunhan tämä vain tekisi työtä sen eteen. 
Jumala ei hylkäisi heitä. Tuon uskon avulla 
Ben pääsi tavoittelemaan unelmaansa tulla 
yhdeksi maailman johtavista neurokirur-
geista.

Ben Carsonin kasvutarina on koskettava 
elokuva, joka aika ajoin kirvoittaa kyyne-
leen  tosimiehenkin silmäkulmaan. DVD:n 
ekstroissa tapaamme myös oikean Ben Car-
sonin, joka kertoo omin sanoin elämästään 
ja tavoitteistaan.

Ekstrat: • Gifted Hands: kulissien takana 
• Voitonriemu ja inspiraation: Ben Carso-
nin tarina

Kimmo Janas

Julkkispastori kaupitteleekin Armstrongin 
mielestä Jumalaa, siinä missä hän itse yrit-
tää pelastaa Jumalan.

Nykypäivän väkivalta- ja huumeongelmia 
käsittelevä elokuva, joka saa ajattelemaan. 
Ja sen enempää juonta paljastamatta, lop-
pumetrit todella koskettavat.

Kimmo Janas

lyn muodostavat hänen lisäkseen kaksoset 
Aaron ja Adam sekä sisaret Terah ja Kelly. 
Perinteistä etelävaltojen gospelia soittava 
sisarusparvi aloitti julkiset esiintymisensä 
vuonna 1996 pienessä maaseutuseurakun-
nassa Kentuckyssa, mutta on vuosien mit-
taan konsertoinut Grand Ole’ Oprysta aina 
erilaisiin festivaaleihin asti.

Virallisesti yhtye lopetti yhteisesiintymiset 
kolmisen vuotta sitten, mutta jokainen jat-
kaa omalla tahollaan musiikin tekoa jakaen 
yhteisen työnäyn tavoittaa kadotettuja.

Musiikillisesti yhtyeen esittämä Southern 
Gospel on letkeää, mukaansa tempaavaa 
laulantaa, johon mukavan lisänsä antavat 
Adamin huuliharppusoolot.

Ekstrat: • Bonus raita: Redeemer • Meet 
the Crabb Family.

Kimmo Janas

SULJETTU SAARI
Tiivistunnelmainen ja hyytävän jännittävä 
ja jopa kriitikoiden ylistämä ’Suljettu saari’ 
on maailmankuulun Martin Scorsesen oh-
jaama.

Elokuvan pääosassa on kolminkertainen 
Oscar-ehdokas Leonardo DiCaprio  ja mu-
kana mahtava näyttelijäkaarti, johon kuu-
luvat mm. Mark Ruffalo, Sir Ben Kingsley 
Max von Sydow, Michelle Williams ja Emily 
Mortimer. Elokuva perustuu Dennis Leha-
nen bestseller-romaaniin ja elokuvan käsi-
kirjoituksen on laatinut Laeta Kalogridis. 

Elokuva kertoo kahdesta liittovaltion 
sheriffistä, jotka tutkivat vankimielisairaa-
lan vangin salaperäistä katoamista. Tutki-
muksen edetessä sheriffit kohtaavat petos-
ten verkon, jossa kenties mikään ei ole sitä 
miltä näyttää. Suljettu saari on huipputrilleri, 
joka tarjoaa piinaavaa jännitystä ja hätkäh-
dyttäviä juonenkäänteitä ja pitää katsojan 
epätietoisuuden vallassa loppuun saakka. 

Suljettu saari
Paramount Pictures, 2010
Kesto 137 min
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Eero Sorila

Napoleon kolmas 
(1808-1873) perustaa 
Pirunsaaren 
vankilayhteiskunnan 
vuonna 1852. Vankilaa 
kutsutaan paikaksi, josta 
ei ole paluuta. 
Enemmistö 
vangeista, noin 
viisikymmentätuhatta 
kuolee Pirunsaaren 
vankilaan. 
Etelä-Amerikassa 
Ranskan Guajanalla 
sijaitseva 
Pirunsaari ei kuulu 
hiekkarantaturistin 
kohdelistaan.

Minulla  toteutuu vih-
doin kahdenkymme-
nenvuoden unelma 

C   Tänä päivänä neljäntoista hehtaa-
rin kokoinen Pirunsaari (taustalla) ei 
ole enää alkuperäisessä käytössä, jossa 
vangit vietiin teräskaapelista roikkuvassa  
häkissä. Ranskan hallitus lakkautti van-
kien kuljetuksen saarelle vuonna 1946, 
ja viimeinen vanki poistui sieltä vuonna 
1953.

PIRUNSAARI                                     
JA MARONIJOKI

C   Kirjoittaja seisoo hiestä märkänä ja 
punaisena kuin keitetty rapu Pirunsaaren 
rapistuneessa vankityrmässä. Rautaristik-
kojen takaa avautuu näkymä vapauteen, 
tuulessa huojuviin palmupuihin. Siinä 
korostuu voimakkaasti vankeuden ja 
vapauden ero. 

C   Maronijoen ranta Ranskan Guajanassa valokuvattu veneestä, jossa kirjoittaja 
matkusti. Taustalla näkyy Surinamin kapea rantaviiva. Piranhakalojen uhriksi jou-
tunut Pirunsaaren vankikarkuri vajosi tämän rannan tuntumassa tummanruskeaan 
veteen. 

   Hautausmaa, jossa ainoastaan van-
ginvartijat ja heidän perheensä saivat 
viimeisen leposijan. Vangit jätettiin 
haikalojen huostaan. Palmut tuulessa 
soittivat suruvirren. 

päästä sinne. Mutta vapaaehtoi-
sesti. Useimmilla vangeilla yli 
kaksikymmentä vuotta kestänyt 
unelma päästä sieltä pois, ei kos-
kaan toteutunut.

Kun asettelen vanhanaikaista 
paljekameraa jalustalle Pirunsaa-
rella, niin on varottava, etteivät 
suolaiset hikipisarat tipu kame-
ran linssiin. Kolmenkymmenen 
asteen kostea helle on läkähdyt-
tävää neljän asteen etäisyydessä 
pohjoiseen päiväntasaajalta. 

Astellessani  rapistuneissa van-
kityrmissä yritän ajatella vanki-
en oloja. Kuumuudesta koituva 
epämukavuus omalla kohdallani 
on olematonta verrattuna vanki-
en kohtaloon. Nousee mieleen 
kysymys; olenko itse syyllinen 
tai syytön? Olenko tosimies, 
joka voi katsoa omaa elämäänsä 
pintaa syvemmälle? Totean että 
syyttömään olotilaan riittää vain 
Jumalan armo. Tutustuminen Pi-
runsaaren, vankilayhteiskunnan 
historiaan, on kiehtovaa mutta 
samalla henkisesti raskasta.

Haikalojen huostaan
Karkaamisyrityksiä on saarelta 

tuhansia, mutta vain muutama 
vanki onnistui pakenemaan. Nii-
den joukkoon kuului Papillon, 
oikealta nimeltä Henri Charriere 
(1906-1973),  josta on Papillon 
-nimellä kirja ja elokuva.  Jos 
karkausyrityksissä ei menettänyt 
henkeä, paluu vankilayhteiskun-
taan merkitsi entistä vaikeampia 
oloja. 

Aseistetut vartijat kohtelivat 
karkausyrityksistä kiinnijoutu-
neita ilman armoa eikä vanki-
tovereiltakaan saanut myötä-
tuntoa. 

Pahansuopeus ja murhat olivat 
kivikasvovankien keskuudessa 
arkipäivää.

Pirunsaarta ympäröivät voi-
makkaat merivirtaukset. Neljä 
metriä pitkät haikalat odottivat 
vankilayhteiskunnan rantavesillä 
saalista. Ne olivat parhaita van-
ginvartijoita.

Giljotiini jota alettiin käyttää 
Ranskan vallankumouksessa 
(1789-1799), oli ahkerassa käy-
tössä Pirunsaarella, jossa sen 
terä ei ehtinyt ruostumaan. Kun 
vankilan kappelissa soitetaan te-
loitetulle vangille kuolinkelloja, 

haikaloille se merkitsi ateriaa. Ne 
olivat tottuneet siihen, ettei kir-
konkellojen odotettu ääni kos-
kaan petä. Jättiläiskalat uivat kel-
lon sointujen tahdissa juuri sille 
paikalle, missä ruumiit heitettiin 
mereen, haikalojen huostaan.

Hautapaikat oli varattu aino-
astaan vanginvartijoille ja heidän 
perheilleen. 

Vankikarkuri vajoaa
Jos vankikarkuri onnistui pää-
semään veden yli mantereelle 
ja halki Guajanan viidakon Su-
rinamin rajalle, niin siitä eteen-
päin selviäminen oli lähes mah-
dottomuus. 

Hollannin-Surinamin sotilait-
ten tehtäviin kuului Ranskan 
hallituksen kanssa tehdyn so-
pimuksen nojalla ottaa kiinni 

Pirunsaaren vankikarkurit. Si-
viilejä odotti huomattavan suuri 
rahapalkkio karanneen vangin 
ilmiantamisesta. 

Yhden karanneen vangin 
kohtalosta löysin silminnäkijän 
taustatietoa, jolle rakennan kir-
joittamani.

Eräs Maronijoen varrella ole-
va surinamilainen vartiosotilas 
kuuli avunhuutoulvontaa joesta 
yön pimeydessä. Hän meni tut-
kimaan tilannetta. Noin kahdek-
san metrin päässä rannasta vesi 
kiehui kuin porealtaassa. Piran-
hakalojen armeija oli syömässä 
rantaa kohti kahlaavaa miestä. 
Pirunsaarelta karanneen kasvoil-
ta, rintapielestä ja käsivarsista 
irtoili lihariekaleita. Surinamilai-
nen sotilas katsoi kuin elokuvaa 
vankikarkurin  muuttuessa luu-
rangoksi hänen edessään. Pian 
vapauteen pyrkivä mies vajosi 
Maronijoen tummanruskeaan 
veteen.  

                                                        
Piru seisoo rannalla

Ihmiskunnan vankilatarina on 
paljon pitempi kuin vuodesta 
1852-1953 kestänyt Pirunsaaren 
surullinen historia. Pirunsaaren 
vankila ei tuonut vastausta ih-
miskunnan ongelmiin. Siihen 
yksilöihminen tarvitsee suurem-
paa apua.

Vanhanliiton lakipitoisuuteen 
sitoutunut kansa sai uudenliiton 
armon osakseen Jeesuksen syn-
tymän kautta. Aikamme armo-
talouskaudessa evankeliumin 
sanoma ei kuitenkaan kelpaa 
kaikille Kristuksen vapauttava-
na lahjana.

Monet kahlaavat kuin Pirun-
saaren vankikarkuri piranha ka-
lojen seassa. Ollaan etsitty kar-
kuteitä omaan vapauteen New 
Agen, joogameditaation, itämais-
ten filosofioitten, ja muitten har-
hauttavien uskon korvikkeiden 
kautta.

Kristuksen armon hylännyt 
karkuri hukkuu kirkuen elä-
mänsä Maronijokeen. Aseistettu 
vartija, itse piru, seisoo rannalla 
ja katselee huvittuneena tilan-
netta. Pian poreallas tyyntyy ja 

”pienet paholaiset”– piranhat on 
ravittu.

Valkoisiin pukeutunut 
Vapauttajamme

Me kaikki olemme teoillamme 
ansainneet vielä raskaamman 
tuomion kuin Pirunsaaren van-
keuden. Ilman Kristusta olisim-
me kuin piranhojen saalista. Raa-
mattu sanoo, kaikki ovat syntiä 
tehneet ja Jumalan kirkkautta 
vailla.  

Kun odotimme kesää 2010, 
voimme katsoa ikäänkuin van-
keudesta vapauteen, viimeisen-
kin suomalaisen järven jäätä, 
joka vapautui talven kahleista. 
Saamme välttyä elämämme Pi-
runsaaren ja Maronijoen kaltai-
silta kokemuksilta. Edellämainit-
tu raamatunkohta jatkuu: ”Saavat 
lahjaksi vanhurskauden (juliste-
taan syyttömäksi) hänen armos-
taan sen lunastuksen kautta joka 
on Kristuksessa Jeesuksessa.” 

Tumman ruskea Maronijoen 
vesi muuttuu kuvainnollisesti 
kirkkaaksi kuin kristallivirta va-
paana piranhakaloista. Sen ran-
nalla odottaa hohtavan valkoi-
siin vaatteisiin  pukeutunut mies 
ilman asetta. Vapahtajamme!

Markuksen 9:3 toteaa:  ”Ja 
hänen vaatteensa tulivat hohta-
viksi, niin ylen valkoisiksi, ettei 
kukaan vaatteenvalkaisija maan 
päällä voisi niitä semmoiseksi 
valkaista.”

Meidän ei tarvitse matkustaa 
Pirunsaarelle tai Maronijoen ran-
tamille.

Samat vaarat hengen maail-
massa kohdistuvat siihen hen-
kilöön, jonka näemme peilistä.

Eero Sorilalta on ilmestynyt kir-
jauutuus nimellä "Kengännau-
nakassalla maailman ympäri", 
jonka arvostelu löytyy sivulta 
38.
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THE WORLD IS A THORN
Demon Hunter on Seattlesta, Washingto-
nista kotoisin oleva kristillistä metalcorea/
alternative metallia soittava yhtye. 

Demon Hunter julkaisi tämän vuoden 
maaliskuussa viidennen pitkäsoittonsa 'The 
World Is A Thorn’.  Edellisen levyn jälkeen 
yhtyeestä perhe- ja urakiireiden vuoksi läh-
teneiden Ethan Lucknin ja laulajan veli Don 
Clarkin paikoille tulleet uudet kitaristit Pat-
rick Judge ja Ryan Helm hoitavat homman 
kotiin taidolla ja tuovat uutta vivahdetta 
bändiin. Laulaja Ryan Clarkin murina on 
tuhdimpaa ja tummempaa. Rummut jytisevä 
mahdilla. 

Albumin nimi viittaa usein haitalliseen ja 
tuhoavaan maailmaamme. Useimmat kap-
paleet käsittelevät nykyistä tilannetta yhteis-
kunnassa. Sanoitukset ottavat tähtäimeensä 
jumalattomien ihmisten käsitteet, ehtyvän 
moraalin ja arvot. Levyn nimikkokappa-
leessa puhutaan ajallista maailmaa vastaan 
sanoen, että ei kumarra ketään ihmistä, 
hallitusta, ei luota epäonnistuneeseen sys-
teemiin jne.

Yleisesti 'The World Is A Thorn' on sa-
maan aikaa raskaampi ja nopeampi, mitä on 
Demon Hunterilta kuultu aikaisemmin. Mie-
lenkiintoinen, vahvaa ja jämptiä soitantoa, 
joka on vielä tuotettu hyvin ja laadulla.

Vierailijoitakin riittää tällä levyllä, kuten 
edellisilläkin. Tällä kertaa kolmessa eri kap-
paleessa. Björn ”Speed” Strid, ruotsalaises-
ta Soilwork yhtyeestä, Christian Älvestam, 
ruotsalaisesta Miseration yhtyeestä sekä 
Dave Peters yhdysvaltalaisesta straight edge 
yhtyeestä Throwdown.

Levyn päättää balladi 'Blood In The Tears' 
mukaviin ja rauhallisiin tunnelmiin.

The World Is A Thornista tehtiin kaksi 
eri kansitaiteella varustettua versiota. Lau-
laja Ryan Clark on itse graafikko ja keräili-
jä, joten hän haluaa myös oman bändinsä 
kansipakkausten olevan näyttäviä. Kannen 
maalauksen on tehnyt Dan Seagrave, joka 
oli 2005 ilmestyneen The Triptych kansi-
maalauksenkin takana. Kaiken muun on 
tehnyt laulaja Ryan itse Invisible Creature 
Inc. yhtiössään.

Petri Janas

Demon Hunter
World Is A Thorn
Levymerkki: Tooth & Nail

LIKEMPÄNÄ TAIVASTA
Mikäli Suomessa järjestettäisiin äänestys 
miehekkäimmästä maakunnasta, osuisi va-
linta erittäin todennäköisesti Etelä-Pohjan-
maalle.  Tuolta lakeudelta on syntyisin myös 
Harjun Harri, johon suuri yleisö sai tutustua 
Raamatun murrekäännösten myötä. Juma-

Harri Harju
Likempänä taivasta
Eila Media Oy, 2010

LOPPUUNKULUNUT
Jurvalainen gospelrockyhtye The Truth on 
saanut aikaiseksi 10 vuoden olemassaolonsa 
jälkeen debyyttialbumin, ”Loppuunpalanut”, 
jonka julkaisee Maanalainen Levykauppa.

Vaikka bändin nimi The Truth on englantia 
(suom. Totuus), se silti esittää kappaleensa 
suomenkielellä. Suoraviivaista, melodista ja 
välillä raskastakin rokkia väkevällä evanke-
liumilla höystettynä. Vokalisti Saarelan sel-
keä suomenkielinen laulu ja lausunta vievät 
mennessään. Kymmenen tiukkaa suomeksi 
vedettyä rokkikappaletta sisältävä albumi 
käsittelee uskovaisten kokemia taisteluja. 
Jatkuvasti tehtäviä valintoja elämässä, jotka 
vaikuttavat Jumala-suhteeseemme. 

Levyn nimi ”Loppuunkulunut” kuvastaa 
hyvin kaikkia kappaleita. Elämän jatkuvat 
taistelut väsyttävät, mutta positiivinen toivo 
Jeesuksessa kantaa perille. ”Arvoton?” -kap-
pale on suoranaista faktaa siitä, kuinka hyvä 
ja paha taistelevat minusta. Kuinka paholai-
nen yrittää vaikuttaa meihin, että tuntisimme 
itsemme mitättömiksi ja arvottomiksi. 

Ensimmäisellä kuuntelukerralla kappa-
leen ”Sota” sanoitukset nousevat itselleni 
hyvin esille. ”Kristuksen sotilas paras kai-
kista luulin olevani. Nyt miekka tupessa kil-
pi alhaalla, eikä kenkiä jaloissa. Haarniska 
hajalla pahoin haavoilla pahan palavista 
nuolista. Minua paleltaa ja nyt alkaa kypä-
räkin pudota.” 

”Vastaus” -kappale on taas kannanotto 
tämän päivän ongelmiin, kun vanhemmat 
eivät aja aina lapsiensa etuja ja siitä miten 
käyttäytymisemme on joskus aika ala-ar-
voista muita ihmisiä kohtaan. Vain Jeesus 
kykenee vapauttamaan kaikista noista asi-
oista. Levy sopii niin rockmusiikin ystäville 
kuin popimmankin musiikin korville.

Petri Janas

The Truth
Loppuunkulunut
Maanalainen Levykauppa, 2010

la on kuljettanut miehen Savon sydämeen, 
mutta synnyinseudun murre on kuitenkin 
säilynyt.  Sen todistaa elävästi tuore cd-levy 
”Likempänä taivasta”.

Arastelin hieman levyn saadessani sitä, 
vaaditaanko tekstien ymmärtämiseksi ”po-

hojalaasuutta”.  Pelkoni oli turha; tekstit 
avautuvat mainiosti myös tällaiselle umpi-
savolaiselle. Eteläpohjalainen murre tuntuu 
sopivan erinomaisesti hengellisten laulujen 
kieleksi, jokainen sana saa ikään kuin suu-
remman painoarvon kun se kaikuu jämä-
källä murteella. 

Likempänä taivasta on todella monipuo-
linen levy, joka tuntuu vain paranevan 
kuuntelukerrasta toiseen. Levyn kaikki 
kappaleet ovat Harri Harjun säveltämiä ja 
sanoittamia. 

Tämä on pitkästä aikaa sellainen mu-
siikkiteos, jota voi ”täyrestä syrämmestä” 
suositella jokaiselle tosimiehenä itseään 
pitävälle.  

Matti Laamanen

less Rise -levyä.
Käytimme kaksi kertaa enem-

män aikaa levyn tekoon. Halu-
simme tehdä sen huolella, sekä 
tehdä siitä ainutlaatuisen ver-
rattuna aikaisempaan materiaa-
liimme.

Miksi päätitte tehdä levyn 
yhdessä Adam Dutkiewic-
zin kanssa, ettekä vaikka-
pa itse?
Tuotimme kolme ensimmäistä 
albumiamme itse. Minulle oli 
vaikeaa keskittyä pelkkään lau-
lamiseen, kun piti samaan ai-
kaan tuottaa koko levy. Minun 
oli nähtävä kokonaiskuva ulko-
puolisen silmin, yrittäen kasata 
kaikki kappaleet yhteen sekä 
editoida niitä. Loppujen lopuksi 
lauluosuuksieni vetäminen oli 
kiireellä tehtyä. Tuottajan rooli 
on pitää silmällä kokonaiskuvaa, 
samalla kun bändin jäsenet kes-
kittyvät omiin soittosuorituksiin-
sa. Teimme kaikki nauhoitukset 

rumpuja lukuun ottamatta mi-
nun studiossani.

Onko The Powerless Rise 
-albumilla jotain tiettyä tai 
yhtenäistä sanomaa?

Jokaisella yhdellätoista kap-
paleella on oma viestinsä. Ky-
seenalaistaa nyky-yhteiskuntaa 
ja sitä, että päinvastainen ase-
telma voisi olla parempi.

Esimerkiksi aloituskappale 
”Beyond Our Suffering” kertoo 
siitä, ettemme keskittyisi niin 
paljon itseemme vaan auttamaan 
toisia. Omat asiamme tulevat to-
della pieniksi, kun keskitymme 
auttamaan muita. Materiaalinen 
omaisuus on monesti vain taak-
kana ihmiselle ja voi lopulta lan-
nistaa hänet.

Oma suosikkisi levyltä?
Kun kirjoitimme albumia, vähi-
ten pitämäni kappale oli ”Con-
demend” kappale, mutta nyt kun 
kaikki on tehty ja levy on valmis, 

Petri Janas

Tosimies haastatteli puhe-
limitse laulaja Tim Lambe-
sisia uuden levyn tiimoilta, 
joka ilmestyi 12. toukokuu-
ta tänä vuonna.

Edellinen albuminne An 
Ocean Between Us ilmestyi 
vuonna 2007, mitä kaikkea 
on tapahtunut sen ja The 
Powerless Rise albumin 
välissä?
Kiersimme An Ocean Between 
Us -julkaisun jälkeen kauimmin, 
mitä olemme tähän asti kiertä-
neet levyn teon jälkeen. Kävim-
me rapakon toisella puolella ja 
paikoissa joissa emme ennen ol-
leet käyneet, kuten Suomessa ja 
Sri Lankassa, Indonesiassa sekä 
paikoissa, joissa en voinut edes 
kuvitella meidän soittavan. Kier-
simme enemmän kuin koskaan, 
jonka jälkeen palasimme kotiin 
kirjoittamaan uutta The Power-

se on noussut itselleni lempikap-
paleeksi.

Minkälaista kommenttia 
olette saaneet faneiltanne?
Uusi levy on aggressiivisempi ja 
intensiivisempi. Toisaalta se on 
yhtäaikaa melodinen ja tumman-
kuuloinen.

Yleisesti hyvää ja monet ovat 
kertoneet, että heidän on pitä-
nyt kuunnella levy muutamaan-
kin otteeseen, ennenkuin se on 
avautunut heille paremmin.

Mikä on kansitaiteenne 
takana? Kaikissa As I Lay 
Dying -levyissä tuntuu ole-
van pääkallo kuvassa?
Kaikki kantemme on tehnyt Ja-
cob Bannon, Converge -yhtyeen 
laulajanakin tunnettu. Hän on ar-
tisti, joka on luonut meille levyn 
kansiteeman. Ohjeistus meiltä 
tällä kertaa oli, että halusimme 
ylösalaisin olevan kruunun sii-
hen. Idea kuvaa minulle nyky-
yhteiskuntaa ja päinvastainen 
asetelma olisi parempi.

Jopa nimemme ”As I Lay 
Dying” kuvaa, että kaikki me 
kuolemme jollain tavoin, eikä 
kuolema tarvitse olla sellainen 
asia, mitä pitäisi pelätä. Me 
kaikki kuolemme, mutta on silti 
toivoa. Jopa useimmissa kristilli-
sissä opetuksissa Jeesuksen kuo-
lema on keskeinen vahva asia. 
Meidän pitää kuolettaa lihamme 
ja uudelleensyntyä. Se kuvaelma 
on ollut meille asia, jota emme 
ole pelänneet käyttää. Kalloja 
ei pitäisi nähdä jotenkin paha-
na asiana, vaikka kulttuurimme 
pitäisi sitä sellaisena.

Koska tuletteko keikalle 
Suomeen?
Kierrämme tänä kesänä Euroo-
pan festivaaleilla, Suomi jää 
valitettavasti väliin, mutta suun-
nittelemme Euroopan kiertuetta 
myöhäissyksylle.

As I Lay Dying 
The Powerless Rise
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KEEP THE CHANGE, 
DESPAIR

Porista kuuluu ja kovaa:

Kristillinen porilaisyhtye 
Keep the Change, 
Despair voitti 
makeisyhtiö Leafin 
järjestämän Sisulla 
Stagelle -bändikilpailun, 
johon osallistui yhteensä 
930 bändiä. Voittaja 
matkusti Helsinkiin 
Nosturiin keikalle 
metallibändi Mokoman 
lämppäriksi.

– Ääniä internetissä järjestetys-
sä kilpailussa annettiin kaiketi 
noin kolmekymmentätuhatta, 
joista me saimme 8 319. Vaik-
ka kilpailu oli kaiken kaikkiaan 
melko rankka kokemus, on 
Nosturin keikka ehdottomasti 
unelmiemme täyttymys, sanovat 
bändin pojat.

Jumalan kunniaksi
KTC,D lähti käyntiin neljän 
koko ikänsä toisensa tunteneen 
nuoren toimesta. Yhteisen men-
neisyyden ja kristillisen taustan 
lisäksi poikia yhdisti intohimo 
musiikkiin. He halusivat tehdä 

jotain erilaista, ei muilta kopi-
oitua, vaan juuri sitä, mistä he 
pitivät. Musiikkia he halusivat 
tehdä Jumalan kunniaksi ja Ju-
malan kanssa. Kesällä 2008 yhty-
eeseen liittyi Lauri Lilja, joka tuli 
täyttämään basistin paikan, jota 
nykyään toisen kitaran varressa 
oleva Viktori soitti.

Vuodesta 2008 lähtien (vuo-
den säveltämisen ja harjoittelun 
jälkeen) Keep The Change, Des-
pair on keikkaillut eri puolilla 
Suomea. Bändi on myös jär-
jestänyt itse useita tapahtumia 
kotikaupunkinsa Porin alueella. 
Tuntemattomana bändinä keik-
kojen saaminen on vaikeaa, 
halpojen ja DIY-tyylisten bändi-
iltojen järkkääminen on kehittä-
vää ja palkitsevaa.

Vaikutteita KTC,D on saanut 
ainakin yhtyeiltä kuten Kills-
witch Engage, After The Burial, 
Underoath ja Enter Shikari.

KTC,D on julkaissut tähän 
mennessä 2 demoa, molemmat 
vuonna 2009. Toukokuun lopus-
sa 2010 julkaistiin Mini EP, joka 
sisälsi kaksi kappaletta.

Pidä loput, epätoivo
Nimi ”Keep the Change, Despair” 
eli ”Pidä loput, epätoivo” on ki-

taristi Rasmus Forssellin idea. – 
Vaikkakin sen saa tulkita kuten 
haluaa, niin meille se tarkoittaa 
sitä, että jokainen ihminen on 
syntinen, ja että jokainen voi teh-
dä parannuksen. ”Epätoivo”, toi-
von vastakohta voidaan ajatella 
paholaisena ja ”pidä loput” taas 
toteamuksena siitä, ettei tarvitse 
epätoivolta enää mitään takaisin, 
kommentoi Rasmus.

Ennen nykyistä nimeään oli 
bändillä nimenä ”Ocho Nuevo”, 
joka on peräisin lukion espanjan 
kursseista ja joka kuulosti silloin 
hyvältä, suomeksi ”kahdeksan 
uusi”.

– Kun tuli tilanne, jossa mie-
timme bändin nimen vaihtamista 
ja siinä oli kaikenlaisia ehdotuk-
sia, joista poimin sitten nimen 
”Keep The Change, Despair”, 
Rasmus lisää.

Yhteiskristillisyys
Yksi jäsenistä kuuluu metodisti-
kirkkoon, yksi luterilaiseen, yksi 
vapaaseen ja loput helluntaiseu-
rakuntaan. – Emme ole kaikki 
kristillisistä perheistä, mutta 
yhdessä olemme uskova perhe, 
painottaa Penjami bändin sisäi-
sestä yhteydestä.

– Jossain vaiheessa oli erinäi-

siä kriisejä bändin sisällä, eivätkä 
kemiat synkanneet yhteen, mutta 
olemme saaneet selvitettyä ne.

Meillä meni ennen hyvin, 
mutta nyt tuntuu, että menee 
vieläkin paremmin. Olemme 
keskustelleet asiat kuntoon, ja 
nyt näyttää hyvältä, Penjami 
kommentoi.

– Bänditoiminnan ulkopuo-
lellakin hengailemme yhdessä, 
ja parhaat kaverit löytyvät tästä 
bändistä, Viktori hymyilee.

Pojat elävät uskoaan todeksi 
joka päivä, ja se vaikuttaa myös 
bändiin. Sanoituksillaan pojat 
haluavat kertoa, että on ole-
massa jotain suurempaa kuin se, 
mikä on maailmassa. On Jeesus, 
joka otti voiton kuolemasta. Ru-
kous ja yhteys Jumalaan näkyvät 
bändissä, ja jatkuvana rukous-
aiheena on, että Jumala ohjaisi 
yhtyeen tulevaisuutta.

Niin kuin poikien myspace -si-
vustollakin lukee Raamatun koh-
dan lainaus ”Minun ikeeni on 
hyvä kantaa ja minun kuormani 
on kevyt” – Matteus 11:30.

Pojilla on myös omia rakkaita 
Raamatun kohtia, kuten ”Herra 
on minun paimeneni, ei minulta 
mitään puutu” kertoo Penjami.

– Luukas 9:23 on noussut 

minulle tosi tärkeäksi, kertoo 
Viktori.

– Mulle useasti toistuva kohta 
on Matteuksen viidennestä ”Au-
tuaita ovat hengessään köyhät, 
sillä heidän on taivasten valta-
kunta”, Robert kertoo.

Pettymysten 
kautta voittoon

– Suurin pettymys urallamme on 
ollut se, kun meillä oli tulossa 
tutun kautta saatu ensimmäinen 
keikka. Sitten päivää ennen ta-
pahtumaa kaveri ilmoittikin, että 
tapahtumassa ei saa olla mitään 
hengellistä ja keikka joudutaan 
perumaan, ellei sanoja esimer-
kiksi muuteta tai jos emme soita 
omaa musiikkia keikalla. Se oli 
varmaankin suurin pettymys, 
koska bändin nimikin oli ollut 
kaikissa julisteissa, muistelee ki-
taristi Rasmus.

– Mielestäni suurin pettymys 
on ollut, kun menimme Rytty-
lään bändikilpailuun ja vuokra-
simme pienen Skodan Avis-au-
tovuokraamosta, johon upposi 
rahaa noin 200 euroa kolmelta 
päivältä. Sitten menimme keik-
kapaikalle ja vedimme 15 mi-
nuutin setin ja hävittiin kilpailu, 
laulaja Penjami lisää.

– Myös jotain positiivistakin 
löytyy Ryttylän kilpailusta. Saim-
me todella arvokkaita vinkkejä 
bändille, kuten että yhteissoit-

tomme silloin oli todella huo-
noa. Olemme vinkkien ansiosta 
päässeet kehittymään vielä pi-
demmälle musiikissamme.

– Tähän saakka kappaleet 
ovat tehneet molemmat kitaris-
tit. Yksi tekee ensin koko run-
gon kappaleeseen, sitten kaikki 
heittelee omia ideoitaan siihen 
lisäksi, ei sen kummallisempaa, 
kitaristi Viktori kertoo.

– Jokainen meistä tekee myös 
sanoituksia, mutta sitten minä 
sovitan ne kappaleeseen lopuk-
si, Penjami lisää.

Mielenkiintoista taustaa poiki-
en musiikkiin tuo lukihäiriönsä 
takia laulaja Penjami, joka kir-
joittaa usein omia sanoituksia, 
mutta välillä pyytää veljeään 
Viktoria kirjoittamaan sanelun-
sa perusteella, ja näin saadaan 
homma luistamaan hyvin.

Arvomaailma
– Tuomme esille arvomaail-
maamme sanoitusten kautta 
ja joltain osin tekojemmekin. 
Yritämme parhaamme mukaan 
näyttää, että olemme uskovia. 
Haluamme ihmisten näkevän 
biisien nimissä, sanoituksissa ja 
soittoasenteessamme, kenelle 
ja kenen vuoksi soitamme tätä 
musiikkia, ja että tässä on jotain 
isompaa takana, kertoo rumpali 
Robert. 

– Olemme rukoilleet rohkeut-

ta, että pystyisimme näyttämään 
enemmän sitä, kenelle me teem-
me tätä. Meille on oikeasti tär-
keää, että meistä tulee ilmi,  että 
teemme kaiken tuonne ylöspäin, 
Viktor lisää.

– Monilla keikoilla olemme 
kertoneet, että olemme kristit-
ty bändi, mutta usein, kun on 
ollut lyhyt setti ja pitää saada 
soittaa mahdollisimman paljon 
siinä ajassa, emme ole pysty-
neet kertomaan kaikkea, mitä 
olisimme halunneet, vaikka se 
olisikin hyvin tärkeää, Penjami 
harmittelee.

– Toivomme, että tämän illan 
keikallakin Pyhä Henki voisi 
vaikuttaa ihmisiin, koska ei se 
vaikuta aikaan tai paikkaan, mis-
sä Henki voi toimia ja vaikuttaa, 
Robert toivoo.

Ei kiirettä
Tällä hetkellä pojat odottavat 
tulevaisuudelta hyvää. Toiveissa 
on uusia valloituksia keikkojen 
ja äänitteiden muodossa. Viestin 
vieminen on tärkeää, koska sai-
raat tarvitsevat edelleen paran-
tajaa, Jeesusta Kristusta. Tavoite 
KTC,D:llä on edelleen sama kuin 
alussa: pyrkimys omaperäisyy-
teen ja suurimman rakkauden 
julistaminen.

– Tulevaisuuden suunnitel-
mista sen verran, että levysopi-
mus olisi hieno saada. Sillä ei 

toki ole mitään kiirettä, koska 
meillä on vielä suurin osa bän-
distä koulussa. Kyllä se olisi OK 
nytkin, mutta meillä ei ole ai-
kaa panostaa niin paljoa, mitä 
se ehkä sitten vaatisi.  Olemme 
vielä melko nuoria, eikä tässä 
mitään kiirettä ole, hymähtelee 
kitaristi Viktori.

Illan Nosturin keikan jälkeen 
Robert ja Lauri juttelivat pää-
esiintyjäbändin laulajan Marko 
Annalan kanssa.

– Annala kyseli, että kauan-
ko ollaan soitettu ja paljonko 
keikkoja ollut, ja ihmetteli, että 
paljon on ollut keikkaa näin 
nuorella bändillä. Hän kehui 
myös laulajaa Penjamia hyvästä 
kontaktista yleisöön ja rohkeas-
ta asenteesta, yleensä aloittelevat 
bändit vähän ujostelevat yleisön 
edessä kuulemma. Yleisesti hy-
vää settiä, kertoo basisti Lauri 
illan keikasta.

C   ABOVE ALL Mini Ep:n kansia piti tulla teke-
mään ammattilainen, mutta rumpali Robertilla oli 
visio kannesta ja halusi kokeilla, mitä saa aikaan. 
Hän yllättyi omasta jäljestään, josta tuli lopulta 
sitten virallinen kansi. – EP:n nimi viittaa hengelli-
syyteemme ja siihen, että Jumala on tässä kaiken 
takana, kommentoi Robert kantta.

Bändiä voi käydä 

tutkailemassa osoitteessa:

www.myspace.com/ktcd

C   Illan keikka meni hyvin ja yleisö otti bändin hyvin vastaan. Laulaja Penjamin ilmoitettua ohi mennen 
välispiikissään rumpalilla olevan 17-vuotissyntymäpäivät, yleisöstä kuului ”lauletaan yhdessä paljon onnea 
laulu” ja niinpä kaikki toivottivat laulun ja aplodien saattelemana hyvät syntymäpäivät.

Teksti: Petri Janas

Kuvat: Juha Seila
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"Kamankäyttäjä, 
rocktähti, yksinhuoltaja-
isä. Kaikki yhdessä 
paketissa, mutta 
sisältä olin kuollut, 
en ollut tyytyväinen 
tilanteeseen… jotain 
puuttui."

Uskoon tullut entinen 
multiplatinium ja kaksi 
Grammy kultaakin voit-

taneen rockbändi Kornin kita-
risti Brian "Head" Welch vieraili 
soolobändinsä kanssa Euroopan 
kiertueellaan Suomessa. Vie-
timme Helsingin Nosturissa 9. 
kesäkuuta kaverillisen juttu- ja 
hengaustuokion paikan backs-
tagella.

Brian Welch on 1993 peruste-
tun Korn-yhtyeen perustajajäsen 
ja entinen kitaristi. Hänet tunne-
taan paremmin lempinimellään 
"Head". Brian sai lempinimensä 
suurehkon päänsä takia, koska 
siihen ei sopinut kunnolla mi-
kään hattu.

Brianilla oli ollut metamfeta-
miiniriippuvuus jo Kornin alku-
ajoista saakka, joka kävi hänelle 
erittäin raskaaksi yhtyeen Take 
a Look in the Mirror levyn ai-
koihin.

– Unelmoin tästä kun olin 
nuori ja sataprosenttia siitä to-
teutui. Minulla oli kaikki, kuu-
luisuutta, rahaa, voittopokaaleja, 
hieno talo, autoja, mitä tahansa 
halusinkaan.

Kokoajan ollessani Kornissa, 
kun meillä oli menestystä, jotain 
kotona oli hajoamassa. Vaimo-
ni jätti minut, avioliitto kariutui 
ja minusta tuli yksinhuoltajaisä, 
pienelle tytölleni Jennealle. 

Paine näistä kaikista asioista 
ajoi syvään masennukseen ja 
syvempään riippuvuuteen me-
tamfetamiiniin ja speediin. Ve-
din kamaa joka päivä, olin ad-
diktoitunut pillereihin ja muihin 
aineisiin. Olin niin alhaalla, että 
halusin vain mennä nukkumaan, 
enkä koskaan herätä ja todella 
halusin kuolla. Olin menossa de-
moniseen suuntaa, joka oli tulla 
kuuluisaksi, palvoa rahaa, pal-
voa mainetta ja kaikkea muuta 

pahaa, mitä luulin elämän ole-
van, Brian kertoo. 

Huolestunut ystävä kutsui 
Brianin Backersfieldiläiseen seu-
rakuntaan. 

– Otin seurakunnassa Kris-
tuksen vastaan kaikkien edessä. 
Menin kotiini, kaivoin huumeeni 
esiin, käärin sadan dollarin se-
telin ja nuuhkaisin ison viivan 
metamfetamiinia. Pitelin seteliä 
kädessäni ja katsoin ylös sanoen, 
”Jeesus jos olet oikeasti olemas-
sa, kuten se pastori sanoi siellä 
seurakunnassa, ota nämä huu-
meet minulta. Tule elämääni ja 
sydämeeni.” Hiljennyin ja sanoi 
”Tutki minua, tiedät, että haluan 
lopettaa kaman vetämisen. Tie-
dät, että haluan tulla paremmaksi 
isäksi tyttärelleni… Amen”. Sen 
jälkeen tunsin niin paljon Isäl-
listä rakkautta tulevan taivaasta 
päälleni, Brian kertoo.

Uskoon tulo sai Brianin ajat-
telemaan bändistä lähtöä, mutta 
viimeistään kun hän kuuli vii-
si vuotiaan tyttärensä laulavan 
Korn-yhtyeen ”A.D.I.D.A.S” kap-
paleen seksuaalisia sanoituksia, 
päätti hän asiasta lopullisesti.

Brian ei pystynyt suoraan sa-
nomaan bändilleen tätä asiaa, 
vaan lähetti sähköpostin, jossa 
kertoi, että hänen on pakko 
päästä pois tästä, eikä pysty 
kasvattamaan lastaan tälläisessä 
ympäristössä.

– Basistimme Fieldy tekstasi 
minulle, että sinut tullaan laitta-
maan MTV:lle ja kaikki nauravat 
sinulle, ja sanovat, että olet hul-
lu, sitäkö haluat? Johon vastasin  
takaisin, että olen valmis ole-
maan naurunalainen joidenkin 
silmissä, mutta Jumala ei naura 
minulle, Brian muistelee.

Kornin hallinto ilmoitti 22. 
helmikuuta 2005, että 13 vuo-
den jälkeen Welch aikoo jättää 
yhtyeen, lainaten että hän ".. oli 
valinnut Herran Jeesus Kristuk-
sen hänen pelastajakseen, ja hän 
pyhittää musiikillisen toimintan-
sa tähän." 

Welch kastettiin myöhemmin 
saman vuoden keväällä Israelis-
sa Jordan joessa.

– Seurakunnassa jossa käyn ja 
annoin elämäni Jumalalle, olivat 
menossa porukalla matkalle Is-
raeliin. Eräs matkalainen perui 

viimeisillä minuuteilla matkan, 
joten he antoivat minulle va-
paana olevan paikan ja lipun ja 
minut kastettiin siellä. Olin aika 
järjiltäni silloin, ostin valkoisen 
kaavun jota näin myytävän ka-
dulla. Näytin aivan Jeesukselta 
ja ihmiset naureskelivat minul-
le, mutta se oli hauskaa ja yritin 
ottaa ilot irti siitä. Haluan palata 
sinne uudestaan, nyt kun olen 
järjissäni ja oikealla mielellä.

Ei ole reilua jos kasvatat par-
ran ja ihmiset ajattelevat, että 
yrität olla Jeesus, kertoo Brian 
hymyillen.

Uusi ura
Vahvaa, raskasta, tunteikasta, 
hengellistä ja todella henkilö-
kohtaista vuodatusta oleva Bria-
nin soolouran debyyttialbumi 
”Save Me from Myself”, julkais-
tiin syyskuussa 2008. 

Sitä ennen Brian on julkaissut 
myös samannimisen kirjan, joka 
kertoo hänen lapsuudestaan, 
urastaan Kornissa, huumeriippu-
vuudesta, uskoontulostaan sekä 
uudesta soolouran alusta.

– Suurin asia mitä on tapah-
tunut soolourallani Kornista läh-
dettyäni on varmasti kirjani "Save 
Me From Myself", joka oli minun 
tilaisuuteni kertoa kaikille, jotka 
miettivät sekosinko, olenko oi-
kea kristitty sekä ihmisille jotka 
vihasivat minua sen takia kun 
lähdin Kornista. Se oli minun 
tilaisuuteni kertoa koko tarina: 
miten, miksi ja mitä minulle on 
tapahtunut elämässäni. Suurin 
asia mitä olen tehnyt on antaa 
minun todistukseni ihmisille 
miten Jumala muutti elämääni, 
kertoo Brian.

Kirjasta on myöhemmin myös 
julkaistu nuoremmille sopiva 
versio nimeltään ”Washed By 
Blood”.

Brian liittyi P.O.D:n laulajan 
Sonnyn The Whosoevers kiertu-
eeseen, puhumaan nuorille uu-
desta suhteesta Jumalan kanssa. 
The Whosoevers tulee englan-
ninkielisen Raamatun käännök-
sen Johanneksen Evankeliumis-
ta 3:16 ”Whosoever believes in 
Him shall not perish…” 

– The Whosoevers on liike, 
tehdä tietoisuutta meidän suku-
polvellemme kuinka todellinen 
Jumala on ja kuinka todellisen 
suhteen voit saada Hänen kans-
saan, jos vain pyrit tuntemaan 

Brian "Head" Welch
Teksti: Petri Janas

Kuvat: Juha Seila

Hänet. Mukana ovat minä, Son-
ny P.O.D yhtyeestä sekä skeittari 
Ryan Riese. Hän pääsi vastikään 
eroon kokaiini ja heroiini riippu-
vuudestaan ja muuttui radikaalis-
ti. Hän ja Sonny aloittivat tämän 
ja minä tulin mukaan jonkun 
ajan kuluttua. Me haluamme he-
rätellä sukupolveamme Jumalan 
todellisuudesta ja näyttää nuoril-
le, että meitä eivät sido mitkään 
uskonnolliset siteet tai säännöt, 
vaan kyse on vapaasta suhteesta 
Jumalaan, ja se on todella siistiä. 
Me haluamme ihmisten kaikkial-
la tietävän, että elämässä on pal-
jon enemmän kuin hullut asiat 
mitä me olemme käyneet läpi, 
kertoo Brian.

Evankeliointikiertueiden lisäk-
si Brian matkasi Intiaan.

– Nykyään rahani menevät hy-
vään tarkoitukseen. Intiassa on 
70 miljoonaa lasta ja mielummin 
käytän rahani auttamaan heitä 
tuntemaan Jumalan.

Lahjoitin Intiaan rahaa, että he 
pystyivät avaamaan orpokodin, 
jonka he sitten nimesivät minun 
mukaani. Päätin matkata sinne 
vierailemaan ja näkemään lap-
sia. Siellä ollessamme myös lah-
joitimme ruokaa köyhään kylään 
ja rikollisuus sillä alueella laski 
90 prosenttia, hehkuttaa Brian.

Tien päällä
Kuulun seurakuntaan Arizoni-
assa nimeltä Desert Life, mutta 
nyt en ole ehtinyt käydä siellä 
matkailuni vuoksi. Rukoilen, 
luen Raamattua ja luen erilaisia 
kristillisiä kirjoja ja kuuntelen 
hengellistä musiikkia. Mutta 
yhä kamppailen asioiden 
kanssa, hermot ovat ki-
reällä usein, olen 
yksinhuoltaja isä.

Tienpäällä kier-
täessä minulla ei 
ole kiusauksia. 
Tykkään hiljentyä 
ja viettää aikaa Her-
ran kanssa kahden, 
joten usein kiusaus 
tulee tehdä jotain 
muuta, kuten olla 
koneella tai viettää 
aikaa internetissä, 
mutta mitä tulee tien-
päällä kiertämiseen, 
huumeet, naiset, al-
koholi ja se kaikki ei 
ole minua varten.

Pystyn olla ilmapii-

rissä, missä ihmiset juhlivat ja te-
kevät niitä asioita, eikä minulle 
tule kiusausta siihen. En tuomit-
se ketään, se ei ole minun työni. 
Olen jo ollut, nähnyt ja tehnyt 
kaiken sen siellä tapahtuvan, se 
ei ole minua varten.

Lempi Raamatun kohtani on 
1. Korintilaisille 6:19, joka on 
myös syntymäpäiväni. "Ettekö 
tiedä, että teidän ruumiinne on 
Pyhän Hengen temppeli? Tämän 
Hengen on Jumala antanut asu-
maan teissä. Te ette itse omista 
itseänne". Se Raamatun kohta 
on uskomatonta, koska Jumala 
todella asuu meissä kristityissä ja 
pystyt kommunikoimaan Hänen 
kanssaan mitä enemmän sinä et-
sit Häntä. Se on minun elämäni 
kirjoitus, kertoo Brian uskostaan 
ja tien päällä olemisestaan.

Jeesus rakastaa meitä
– Ei seurakuntaan tarvitse tulla 
puku päällä pukeutuneena. Kyse 
on suhteesta Kristuksen kanssa 
sellaisena kun olet. Hän rakastaa 
meitä kaikkia samalla tavalla.

Minulla oli muutamia tatuoin-
teja ennen uskoon tuloani, mut-
ta sen jälkeen niitä ilmestyikin 
enemmän. Tuntui siltä, että ha-
lusin pistää koko uskoni ruumii-
seeni näkyville, se tuntui hyvältä, 
halusin muuttaa kaiken.

Ihmiset tuijottavat usein len-
tokentillä hiusteni ja tatuointieni 
takia. Mitä tulee kristittyihin ih-
misiin, minulla on niin ainutlaa-
tuinen kutsumus elämässäni, että 
pystyn sulautumaan missä vain. 
Näen jopa Jumalan käyttävän mi-
nua avaamaan konservatiivisten 

ihmisten silmiä, olematta tuomit-
sematta toisia ihmisiä. 

Jumala rakasti minua ja pelasti 
minut, kaikkine tatuointeineni. 
Se herättää ihmisiä asettamaan 
heidän sydämensä paikoilleen, 
koska jotkut ihmiset tuomitsevat 
toisia ulkonäön takia. Joskus ta-
tuoinnit ovat keskustelun avaa-
jia, kuten "ai sinulla on kirjoituk-
sia käsissäsi ja mitä ne tarkoitta-
vat". Voin kertoa uskonasioista ja 
mitä minulle henkilökohtaisesti 
on tapahtunut. Se mitä sinulla 
on sisällä on se mikä merkitsee, 
huomauttaa Brian puhuttavaan 
tatuointi aiheeseen.

Kaikki saadut pokaalit ja le-
vytaulut ovat siirtyneet talosta 
varastoon ja tilalle on tullut kris-
tillishenkisiä taideteoksia.

– Mitä tulee Kornin kans-
sa vietettyihin aikoihin. Paras 
Korn muistoni on sen alku, 
vielä kun huumeet ja alkoholi 
eivät hallinneet elämässämme ja 
musiikin teko oli pääasia. Kaksi 
ensimmäistä kiertuetta menivät 
hyvin.

Muistan kun ensimmäistä ker-
taa menimme Eurooppaan. Kul-
jeksimme kaduilla tuntikausia 
kierrellen, katsellen nähtävyyk-
siä ja käyden ostoksilla. Olim-
me kavereita pitämässä kivaa 
yhdessä, muistelee Brian jotain 
hyvääkin Korn-ajoista.

C Keikkaa oli markkinoitu ja mainostettu todella huonosti ja vähän, joka näkyi keikalla.  – Melko 
minimibudjetilla lähdimme pääasiassa kiertämään ja promoamaan levyä. Suunnitelmissa olisi ensi 
vuoden puolella kiertelyn jälkeen tehdä uusi levy, Brian kertoo.
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GIDEONIT
Suomen Gideonit ry

PL 251, 40101 Jyväskylä

puh. 045 128 38 31

fax (014) 26 10 06

www.suomengideonit.fi

CMN
Kristittyjen Miesten Verkosto ry

Christian Men’s Network

PL 4, 02941 Espoo

puh. (09) 54 79 74 10

fax (09) 512 20 33

HELSINGIN NMKY
Kari Törmä

puh. (09) 349 87 38

050 552 1231

www.miesseminaari.fi

HELSINGIN 
RAAMATTUKOULUN
MIESFOORUMI
puh. (09) 498 935

helsingin.raamattukoulu @kolumbus.fi

www.kolumbus.fi/

helsingin.raamattukoulu/miesfoorumi

KANSANLÄHETYS
Miestyön yhdyshenkilö

Arto Hukari

arto.hukari@sekl.fi

pih. 040 546 73 98 

 

KANSAN 
RAAMATTUSEURA
Keijo Hämäläinen

puh. (014) 271 166.

Arto Virén

(015) 450 762

MIESSAKIT
Annankatu 16 B 28

00100 Helsinki

puh. (09) 612 6620

www.miessakit.fi

STELK
Tietoja STELK:n toiminnasta:

www.fgbmfi.fi

www.stelk.fi/espoo

MIESTYÖTÄ TEKEVIÄ ORGANISAATIOITA

7.-8.8.
Erilainen miesseminaari
HNMKY:n miestyön ja Kiponnie-
men toimintakeskuksen järjestämä 
viikonloppu tavoitteena saada mie-
het nousemaan siihen arvoon, joka 
heille Jumalan suunnitelmassa kuu-
luu. Opettajana Seppo Jokinen.
Lisätietoja:
Kiponniemen toimisto 014 635191
www.miesseminaari.fi

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

17.-19.9.
Miesten kasvun ja eheytymi-
sen kanavaseminaari
Karkun evankelisella opistolla
Lisätietoja:
www.keokarkku.fi

24.-26.9.
Korkeanpaikan leiri 
tosimiehille
Viikonloppuseminaari miehille Per-
heniemen evankelisella opistolla 
Iitissä.
Perjantai
Klo 17.00 Ilmoittautuminen, ma-
joittuminen ja ruokailu 
Klo 18.00 Seminaarin avaus
Tavoitteet ja odotukset 
Mies muuttuvassa maailmassa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasse Heikkilän laatimat pikkuristikot haastavat hoksottimia. 
Ratkaisun kirjaimet voivat piillä vihjeissä vaikkapa takaperin 
tai anagrammina.  
OLEKKOS´EKSYNY’ PALATESSA?  (=SOKKELO).  
Muunkinlaiset vihjeet ovat käytössä. Avain löytyykin joskus 
toisesta vihjeestä. Pitäisi vain keksiä se oikea… 
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vasta-
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LÄNTEEN 

taittuvaa 
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 NÄKEE 
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ravustaja se 
kädessä  
kohti sitä KORIMALLI 

lähes 
val-
miiksi 
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keltu 

marsua isompi 

MITTAI-
LUUN 
mersua 

nuo-
rempi 

ANU UI 
JA PITI 
UUNIA 

LEVOSSA 
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Miran ja 

Marin veli 
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MIETE 
SOTAA 

VASTAAN 

kauhallinen
taivaan-
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SÄÄTÄÄ 
VALOA 
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pinnallista touhua 

TAAS MENI KIVA 
SEKAISIN!!! 

tallasi 
moreenia 

TAHRI 
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RASVOIN 
EI PIDÄ 
KANTO-
VETTÄ 

ratsastaakin 

 

 

LUUTA 
KEHYSTEN 

VÄLIIN 

ponsien 
lähtökohdat 
autuaasti 
kateissa 

Riita poikki ja 
tolppa väliin! 
Näin idässä. 

tästä puuttuu 
mäcissä pala 

LÄHEINEN SAKARI KÄÄNTYI TOLPALTA 

TULI 
TUHKA 

VESI 
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ei kun 
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MARIA NOUSEE 
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RAJALLA Marie hakee rajumpaa juhlaa 

SALLA NOUSEE 
PESUPAIKKAAN 

HUIVI 

Jos et jaksa odottaa seuraavaa lehteä, Nokkelon oikean 
ratkaisun löydät nettisivuiltamme: www.tosimies-lehti.fi

Lauantai  
Klo 8.45 Aamun avaus ylistäen  
Klo 9.00 Miehen elämänkaari,
Maskuliinisuus, ryhmät 
Klo 12.30 Isyys  
Klo 14.30 Missä olet mies?
Rahan ja median valta  
Klo 19.00 Jumala tuntee minut 
ja sinut 
Sunnuntai
Klo 8.45  Aamun avaus ylistäen
Klo 9.00  Armolahjat ja luonnon 
lahjat rakkauden palveluksessa 
Klo 12.30 Elämän lähteellä
Yhteinen messu  
Seminaarin teemoja mm.:
Isyys, Miehen elämänkaari, Mas-
kuliinisuus, Työ, talous ja Juma-
lan valtakunta, Aggressiivisuus, 
passiivisuus 
Mukana seminaarissa: Kimmo 
Janas, Aarni Kontturi, Pekka 
Pesonen, Petri Välimäki.   
Musiikista vastaa Olli Leivo.
Lisätietoja:
Perheniemen kristillinen opisto 
p. 05 7574 100

23.10.
Miestä väkevämpi
Valtakunnallinen miestentapahtu-
ma, Kuopio.

1.-3.11.
Lions Roar 2010
CMN Worldwiden kansainvälinen 
miesseminaari Dallasissa.

TosiMIESkö on 
täynnä haureutta? 

Tosimies-nettisivustot varmaan 
ylentävät miehistä itsetuntoa? 
Ohjaavat mm. AVIOMIEHIÄ 
haureuden poluille: miten help-
po livahtaakin tosimies-sivuille! 
Tällaiset luuseritko muka tosi-
miehiä? 

Tuottaako kristillisille miehille 
ylpeyttä ja miehistä voimantun-
toa tuollaiset nettisivut, minne 
on helppoakin helpompi – tei-
dän tosimiesten johdatuksella! – 
harhautua ja samalla harhautua 
synnin syövereihin?

Lehteänne joskus  selanneena 
en voinut kuin ihmetellä, MIKSI 
ohjaatte miehiä omille teilleen, 
miesporukoihin ja POIS OMAN 
VAIMONSA ja perheidensä LUO-
TA rakastamasta Kristuksen ta-
voin. 

Sitäkö on kristillinen mies-
työ?

Siis pidättekö todella Raama-
tun ja kristillisten arvojen mukai-
sena toimintana hajottaa? Niinkö 
paimen toimii? 

"...jota vaimotkin lukevat ..."! 
Kuvottavaa vihjailua (nämä net-
tisivustot huomioiden)! Sekö 
tosimiesten tahto on? Perheen 
päiden? Johtajien? (Harhaan?) 
Kerran näiltä tosimiehiltä kysy-
tään, MITEN kannoit vastuusi! 
Seurasitko Kristusta: "Joka TE-
KEE minun tahtoni"? Vai ohja-
sitko monia lankeemukseen ja 
tekemään vastoin Jumalan tah-
toa, elämään itsekkäästi ja vai-
moaan halveksivasti? Välititkö 
siitä, että nettisivustosi saattoi 
monet lankeemukseen, etkä 
tehnyt mitään, nautit vain? 

Jos olisitte aitoja tosimiehiä, 
SUOJELISITTE sekä vaimojanne 
että toinen toisianne kaikelta 
saastan tulvalta ja rakentaisitte 
AVIOLIITTOJA, ettekä houkut-
telisi miehiä VETÄYTYMÄÄN 
erilleen vaimostaan, mikä on 
TÄMÄN MAAILMANAJAN TREN-
DI! 

Toivonpa, että tosimiehet to-
della kuulevat tämän hätähuu-
don! Teillä ON joka tapauksessa 
VASTUU perheistänne ja jos vai-
moväen tarvitsee kärsiä alamai-
sinanne, ei pako omiin ukko-
porukoihin ja siellä keskenään 
hauskanpito tilannetta ainakaan 
paranna!

Päät paikoilleen!
Naisten alistaminen (pornolla 

tai muulla tavoin) on kirouksen 
edistämistä. Mm. kaikki työkalut, 
mitä MIEHET käyttävät työtään 
helpottaakseen, ovat taas kiro-
uksen lievittämistä. Ja taas ky-
sytään: missä olet MIES? 

Nimetön mielipide

Moi,
Missähan Tosimies-nettisivustoil-
la tuon edellisen tekstin kirjoitta-
ja on mahtanut käydä.....:)

En todellakaan ole samaa 
mieltä mistään hänen kanssaan, 
joka ilmeisestikin on nainen...

Itse oikein odotan noita tei-
dän miesten yhteisiä kokouksia, 
leirejä ja kokoontumisia, joihin 
ilolla annan mieheni mennä, kun 
tiedän, että ne ovat hänelle vir-
voitukseksi ja rakennukseksi ja  
sitä kautta ehdottomasti meidän 
yhteiseksi hyväksi :)

Tarja

Vanhukset 
vankilaan?

Pitäisikö ehdottaa Hyssälälle?
Onneksi ei olla vielä tässä ti-

lanteessa, mutta...
Ei minun keksintöni, mutta 

mitäs tykkäätte ideasta:
Laitetaan vanhukset vankilaan 

ja rikolliset vanhainkoteihin! Näin 
vanhukset pääsevät suihkuun, 
harrastuksiin ja ulkoilemaan. 
Kukaan ei voi varastaa heiltä ja 
he saavat rahaa sen sijaan, että 
joutuvat maksamaan.

Rikolliset saavat kylmää ruo-
kaa ja saavat olla tyystin yksin, 
rahaa ei anneta ja valot sammu-
tetaan klo 20:00. Suihkuun pää-
see kerran viikossa (max)?

Jokke

Hyvä päätoimittaja
Olen kyllä ollut tietoinen siitä, 
että netistä löytyy jos jonnin-
moista viihdettä kaidalta polulta 
harhautumiseen.

Mutta vaikka kuinka tutkin 
Tosimies-lehden nettisivut, niin 
ei kyllä ainakaan minun synti-
nen mieleni eksynyt käynnin 
yhteydessä mustien lampaiden 
laitumille.

Sinuna en tämän kritiikin takia 
menettäisi kovinkaan montaa 
yöunta. 

Ilkka
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HALUATKO
SÄÄSTÄÄ

ENERGIAA JA
RAHAA?

HALUATKO
SÄÄSTÄÄ

ENERGIAA JA 
RAHAA?

Säästetään kaukolämpöä, maakaasua, öljyä 
ja käyttövettä kiinteistöissä.

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

Säästetään kaukolämpöä, maakaasua, öljyä 
ja käyttövettä kiinteistöissä.

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

OTA YHTEYS, NIIN TEEMME TARJOUKSEN !

International energy optimization

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

IHAN KUIN HOMER
Simpson kolahtaa loistavan kä-
sikirjoituksen vuoksi. Käsikirjoi-
tustiimissä on parisenkymmentä 
taitavaa kirjoittajaa, jotka kirjoit-
tavat, lisäävät, hiovat ja uudel-
leen kirjoittavat jokaisen jakson 
moneen kertaan. Vaikka käsikir-
joittaminen on ryhmätyötä, jak-
son saa nimiinsä ensimmäisen 
käsikirjoitusversion tehnyt. 

Toinen Simpsoneiden menes-
tysresepti on realistisuus. Sarjas-
sa ei ole typerää taustanaurua ja 
siinä on niin paljon kiinnekohtia 
todellisuuteen, että katsoja voi 
samaistua sarjan tunnelmaan. 
Kun Kelju K. Kojootti putoaa rot-
kon pohjalle, se pomppaa ylös 
ja on pian taas vauhdissa. Kun 
Homer Simpson tippuu rotkon 
pohjalle, hän loukkaantuu vaka-
vasti ja joutuu sairaalaan, mutta 
ei kuole. Simpsoneiden keksijä 
Matt Groening kutsuu Simpso-
nien todellisuutta kuminauha-
todellisuudeksi. Välillä voidaan 
etääntyä todellisuudesta, mutta 
pian palataan takaisin.

Groening valvoo vieläkin 
Simpsonien tuotantoa. Jos sarjan 
näyttelijä käyttäytyy Groeningin 
mielestä luonteelleen sopimat-
tomasti, herran punakynä viu-
huu. Simpsonien alkuperäisestä 
kehittäjäkolmikosta Sam Simon 
on jättänyt Simpsonit ja James L. 

KÄSITÖITÄ TEKEMÄÄN
Teollisen valmistuksen ja massa-
tuotannon aikakaudella ”kytee” 
pinnan alla halu kokeilla omaa 
osaamista kädentaitojen kohdal-
la ja esim eläkkeelle sirryttäessä 
lisääntyvä vapaa-aika suo mah-
dollisuuden kokeilla, missä koh-
taa kättä peukalo sijaitsee.

Alfamerin kirjauutuus avaa ik-
kunaa nykyaikaisten sähköisten 
apuvälineiden maailmaan puu-
töiden kohdalla.

Kirjaan on valittu koneita kol-
melta valmistajalta: Bosch, De-
Walt ja Metabo.

Allekirjoittaneen kohdalla 
puutöiden tekeminen on lähinnä 
rajoittunut pieniin kokeiluihin 
kouluaikoina.

Oman isoisän ja isän työkalu-
arsenaali sisälsi enimmäkseen ei-

Nicholas Jacquemot 
Mitä optimisteilta voi oppia? 
Atena Kustannus, 2010

Jouni Paakkinen 
Simpsonit – keltaisen perheen kaksi vuo-
sikymmentä
Atena kustannus, 2010

TIUKKAA, 
POSITIIVISTA ASIAA

Positiivista psykologiaa pidetään 
joskus harhaanjohtavasti haihat-
teluna. Ikään kuin positiiviseen 
psykologiaan perehtynyt olisi 
kukkahattuinen haihattelija, joka 
näkisi maailman pelottavan epä-
realistisessa valossa. Ikään kuin 
positiivisen psykologian ihmi-
nen olisi harhainen. Totuus on 
toisenlainen.

Positiiviseen psykologiaan pe-
rehtynyt on usein käytännönlä-
heinen realisti. Asiat tapahtuvat 
hänen ympärillään, mutta hän 
voi itse päättää, miten niihin 
suhtautuu. Positiivinen psykolo-
gian käsitteen vuonna 1998 tut-
kija Martin Seligman, joka toimi 
tuolloin Yhdysvaltain psykolo-
giliiton puheenjohtajana. Selig-
manilta on suomennettu kirjat 
Optimistin käsikirja ja kirja Aito 
onnellisuus: positiivisen psyko-
logian keinoin täyteen elämään. 
Ruotsalainen etnologi Nicolas 
Jacquemot on tiukasti Seligma-
nin jalanjäkissä kirjassaan mitä 
Optimisteilta voi oppia? 

Ei voida sivuuttaa flow-käsit-
teen isä Mihaly Csikszentmiha-
lyin ajatuksia flow´sta, eli siitä 
mahtavasta tunteesta, kun asi-
at rullaavat omalla painollaan, 
ajantaju katoaa ja ihminen sulau-
tuu yhteen tekemisensä kanssa. 
Flow´n säännöllisesti kokevat 

Brooks toimii eräänlaisena Simp-
son-konsulttina. Luonnollisesti 
kolmikolla ei ole pikkurahas-
ta puutetta. Tästä pitää huolen 
sarjan hillittömän suosion lisäksi 
ennen näkemättömät oheiskrää-
sämarkkinat. 

Groening valittelee kuitenkin 
sarjan käsikirjoitustason laskua. 
Hänen mielestään  Homerista on 
tullut laiska, ilkeä ja tyhmä. Gro-
ening loi Homerin perusamerik-
kalaiseksi ja melko suoraselkäi-
seksi duunariksi, jolla on hyvä 
sydän, vaikkakin heikko tahto. 

Groening valittelee myös 
Simpson-fanien ohella sarjan 
muuttumista epäuskottavaksi. 
Liian lennokkaat tarinat eivät 
tarjoa katsojalle samaistumis-
kohteita. Kolmas ongelma on 
väkisin nauratus. Hirveää vauh-
tia pitämällä ja irtovitsiä irtovitsin 
perään puskemalla katsojalta ha-
lutaan helpot naurut hyvän käsi-
kirjoituksen kustannuksella. 

Maailman suurimman Simp-
sons-fanisivuston ylläpitäjä Jouni 
Paakkinen on kirjoittanut maini-
on kirjan Simpsoneiden vaiheis-
ta. Jokaisella sivulla on Simpson-
kysymys ja vastaus seuraavalla. 
Missä Homer ja Marge saattoivat 
Bartin alulle? Minigolf-radalla. 

Janne Viljamaa

Riku Himanen ja Markku Koivuniemi 
Sähkötyökaluilla puutöitä         
Alfamer, 2010

sähköisiä työkaluja, joiden his-
toria on kyllä kunnioitettava ja 
niitä tarvtaan edelleenkin ”säh-
köisten” vempainten ohella.

Kirjassa on runsas kuvitus, 
mutta maallikolla on ajoittain 
vaikeuksia ymmärtää työvaiheen 
etenemistä käytännössä. Oppi-
pojan asemasta liikkeelle lähtöä 
ei kuitenkaan tarvinne hävetä ja 
lukemallakin pääsee askeleen 
eteenpäin.

Kirjassa esimerkkitöinä on 
muunmuassa puuhevonen (kei-
nuva), lasten hiekkalaatikko ja 
hieman vaativampana työnä 
talonpoikaisrokokootyylinen 
lipasto.

Turvallisuusasiat käytettäessä 
sähköisiä työkaluja ovat tärkeitä 
ja ne tulevat hyvin esille kirjas-
sa.

pän ammatissa näillä ”työkaluil-
la” kuuluu pölynpoisto ottaeen 
huomioon pölyn mahdollisen 
myrkyllisyyden. Osa-aika elä-
keläisenä jään odottelemaan ai-
kaa, kun voin laittaa kirjan tietoja 
käytäntöön luovassa puutöiden 
maailmassa.

Jälkikommentti: Kävin paikal-
lisessa K-raudassa tutustumassa 
sähkökäyttöisten puutyökonei-
den maailmaan juuri, kun De-
Waltin edustaja asetteli koneita 
hyllyyn. Hän kertoi nanoteknii-
kan oivallisuudesta mm. vähen-
täen koneiden painoa ja antaen 
roimasti elinikää akuille lisäten 
latauskertoja.

Samuel Saresvirta

Keskitysjigit, käsijyrsimet sa-
moin kuin käsitteet avosinkka-
us tai puolipeittosinkkaus olivat 
täysin vieraita asioita itselleni 
ennen kirjan lukemista, mutta 
avautunevat myöhemmin.

Porakoneet, puukkosahat ja 
katkaisu- ja jiirisahat kuuluvat 
vielä siihen kategoriaan, johon 
on ollut jonkinlaista kosketus-
pintaa aiemmin.

Muunmuassa led-valo, mikä 
antaa suuntaa sahanterän edes-
sä oli mahtava elämys matkalla 
puutöiden maailmaan. Aiemmin 
”timpurin” kynää muistan käyte-
tyn suunnan merkkaajana.

Turvallisuuspuoleen puuse-

ovat tutkimusten mukaan keski-
arvokansalaista onnellisempia. 

Pelkkä ajattelu ei tuo onnea. 
Tarvitaan ajattelun suuntaista 
työtä. Kirjan lopun harjoituksil-
la voi kartoittaa henkilökohtaisia 
voimavarojaan. Jacquemot aut-
taa tunnistamaan omat katastro-
fiajatukset. Meitä pommitetaan 
niillä koko ajan. ”Kevätaurinko 
aiheuttaa ihosyöpää”, ”uusi ruo-
ka tekee meistä sairaita”, ”pahin 
oksennustauti on jo ovella” tai 
”peräti joka viides lapsi voi huo-
nosti.” 

Katastrofiajatusten koulima 
oppii pelkäämään pahinta ja 
unohtaa muuttaa omaa elämään-
sä. Hän on kuin se sadun san-
kari, joka ei uskaltanut mennä 
kellariin, koska pelkäsi kirveen 
putoavan päähänsä. Kirves oli 
kuitenkin tukevasti seinässä. 
Suosittelen tätä kirjaa itsetunte-
muksen lisääjänä ja omien ka-
tastrofiajatusten kartoittamisen 
syväluotaimena. 

Janne Viljamaa

Eero Sorila
Kengännauhakassalla maailman 
ympäri
Books on Demand GmbH, 2010

REPPU SELKÄÄN 
JA MENOKSI

Varsinkin valokuvaajana tunne-
tulta Eero Sorilalta on ilmestynyt 
kirja nimellä "Kengännaunakas-
salla maailman ympäri". Eeron 
monta vuotta kestänyt projekti 
on vihdoin valmis ja 276 -si-
vuinen kirja viidenkymmenen 
valokuvan kanssa on kansien 
sisällä.

Eero ei ole suostunut anta-
maan periksi painostukselle 
siirtyä digiaikaan, vaan raahaa 
suurta laakafilmikameraansa 
uskollisesti vuodesta toiseen 
mukanaan ympäri maapalloa. 
Mutta kuvat ovat myös sitten ai-
toja, eivät mitään PhotoShopilla 
rakenneltuja kehitelmiä. Yksi 
tyypillisistä luonteenpiirteis-
tä Eerolla on aivan hillittömän 
pitkä pinna – hän istuu vaikka 
koko päivän kannonnokassa 
odottamassa 'juuri sitä oikeaa' 
valaistusta.

Kirjaan on poimittu matka-

seikkailuja kolmessakymme-
nestä maasta. Sen sivuilla Eero 
ei saarnaa, mutta rivien välistä 
antaa lukijan tietää, että maail-
mankaikkeuden ylläpitäjä auttaa 
pientä ihmistä, kun ulkonainen 
turva on kadonnut. Vähillä va-
roilla vaeltajalta ovat joskus 
rahat loppuneet kokonaan ku-
ten esimerkiksi Argentiinassa ja 
Kreikassa. Sellaisissa tilanteissa 
on Eerolle ja monien reissujen 
matkakumppanilleen Veikko 
Kummilalle avautunut tie ainut-
laatuiseen seikkailujen maail-
maan, jossa ihmisen omat keinot 
ovat olleet vähissä.

Paikoitellen henkeäkin sal-
paava, Eero Sorilan päiväkirjoi-
hin perustuva matkakirja alkaa 
vuonna 1946, kun Eero pienenä 
poikana seikkailee synnyinkau-
punkinsa kaduilla, ja loppuu 
vuoteen 2007 Vaea -nimisen 
vuoren huipulle Samoalla, jon-
ne Robert Louis Stevenson on 
haudattu.

Kirjassa tulee esille matkusta-
misen filosofiaa ja alaan liittyviä 
lausuntoja ajattelijoilta kuten 
kirkkoisä Augustiinukselta "Elä-
mä on kirja. Se joka ei matkusta 
lukee vain yhden sivun".

Kimmo Janas



38TOS I M I E S   3 / 2010 39 TOS I M I E S   3 / 2010

Ulkonäkö

Koostumus

Maku

Rasvaisuus

Suolaisuus

Mausteet

Yleisarvio

Yhteensä

Sö
rk

än
po

ik
a 

gr
ill

er
i

B
ie

rw
ur

st

Sö
rk

än
 s

äl
lin

 ju
us

to
gr

ill
er

i

G
re

en
gr

ill
er

i

Sö
rk

än
 g

ri
lle

ri

B
ra

tw
ur

st

4

3

4

3

3

4

4

25

3

3

4

3

3

5

3

24

3

2

3

3

3

3

3

20

3

4

4

3

3

3

4

24

4

4

4

3

3

4

5

27

2

2

2

4

3

3

2

18

A lustavissa suunnitelmissa 
oli toki tarkoitus tehdä 
laajempikin kartoitus to-

simiesten herkuista, mutta pää-
timme kuitenkin keskittyä yhden 
valmistajan tuotteisiin ja niistäkin 
vain kuuteen mielenkiintoisim-
paan. Jälkeenpäin tarkasteltuna 
ratkaisu oli oikea, sen verran 
ähkyinä testiryhmä retkotti piha-
nurmikolla viimeisten makkara-
nokareiden kadottua lautasilta.
    Chef Wotkin’s Oy:n kotisivuilla 
todetaan: ”Jauhoja emme käytä 
lainkaan. Meidän 
mielestämmej

TOSIMIESTEN 
vihannestesti

B  Sörkanpoika grilleri
Ravintosisältö (100 g): energia 271 kcal, 
proteiini 11 g, hiilihydraatti 0 g, rasva 25 
g, suola 1,6 %. 
Sisältö: Sianliha, naudanliha, silava, 
mausteena mauste- ja mustapippuria, 
kumina, paprika, kirveli, korianteri, si-
napinsiemen, basilika. 
Lihapitoisuus: 80 %.

B  Bierwurst
Ravintosisältö (100 g): energia 265 kcal, 
proteiini 12 g, hiilihyraatti 0 g, rasva 24 
g, suola 1,6 %. 
Sisältö: naudanliha, sianliha, mausteena 
sipuli, selleri, kumina, korianteri, meira-
mi, valko- ja mustapippuri, chili, valko-
sipuli, paprika. 
Lihapitoisuus 75 %.

B  Sörkän sällin juustogrilleri
Ravintosisältö (100 g): energia 202 kcal, 
proteiini 10 g, hiilihyraatti 0 g, rasva 18 
g, suola 1,6 %. 
Sisältö: sianliha, naudanliha, pl. emmen-
taljuusto, kamara, mausteena oregano, 
juustokumina, sipuli, valkosipuli, cayen-
ne, paprika, tomaattijauhe. 
Lihapitoisuus: 69 %.

B  Juusto-viherpippuri Greengrilleri
Ravintosisältö (100 g): energia 265 kcal, 
proteiini 14 g, hiilihyraatti 0 g, rasva 23 
g, suola 1,6 %. 
Sisältö: sianliha, emmentaljuusto, maus-
teena viher- ja valkopippuri, muskotti-
pähkinä, valkosipuli, chili, sipuli, meira-
mi, sinapinsiemen. 
Lihapitoisuus 69 %.

B  Sörkan grilleri
Ravintosisältö (100 g): energia 230 kcal, 
proteiini 12 g, hiilihyraatti 0 g, rasva 21 
g, suola 1,6 %. 
Sisältö: sianliha, naudanliha, mausteena 
valko- ja maustepippuri, muskottipähki-
nä, korianteri, paprika, inkivääri. 
Lihapitoisuus: 73 %.

B  Bratwurst
Ravintosisältö (100 g): energia 270 kcal, 
proteiini 11 g, hiilihyraatti 0 g, rasva 25 
g, suola 1,6 %. 
Sisältö: sianliha, naudanliha, sianrasva, 
mausteena muskottipähkinä, valko- ja 
mustapippuri, kumina, meirami. 
Lihapitoisuus: 80 %.

auhot ovat raaka-aine leipään, 
ei makkaraan.” Ja meillehän 
tämä määritelmä sopi, pullaa 
saa syödä talvellakin. Toinen 
hyvä puoli kyseisen lihajalosta-
jan tuotteissa on, että ne ovat 
kaikki niin laktoosittomia kuin 
gluteenittomiakin, joten ryh-
mämme pystyi käymään testin 
kimppuun täysmiehisenä, eikä 
paluumatkalla tarvinnut laittaa 
auton ilmastointilaitteita täysil-
le...

Testin aikana ei ollut sallittua 
käyttää sinappia, jotta maku-
nystyrät pystyisivät arvioimaan 
makkarat tasapuolisesti. Toisaal-
ta suun huuhteluun käytettiin 
pelkkää vettä samasta syystä.

Joku ryhmämme älyköistä 
keksi huomauttaa, että oikeaop-
pisessa makutestissä suu pitäisi 
tyhjentää maiskuttelun jälkeen 
jäteastiaan, mutta ehdotus ei 
saanut kannatusta  makkarafa-
nien keskuudessa. Eli makkarat 
päätyivät työhönsä hurmahen-

Teksti: Kimmo Janas

Kuvat: Juha Seila

Grillikauden avauksen kunniaksi istuutui 
Tosimies -lehden kuusihenkinen testiryhmä 
hehkuvan grillin viereen testaamaan Chef 

Wotkin’sin grillimakkaroita.

kisellä paatoksella suhtautuvien 
testaajien vatsalaukkuun. 

Testi oli yllättävän tasaväki-
nen, makkaroita tarkasteltiin 
niin ulkoisesti kuin sisäisestikin. 
Arvostelussa jokainen testiryh-
män jäsen antoi oman makunsa 
mukaan 1-5 pistettä niin makka-
roiden ulkonäöstä, koostumuk-
sesta, mausta, rasvaisuudesta, 
suolaisuudesta, mausteista kuin 
yleisarviostakin.

Tämän testin suosikkivihan-
neksi valikoitui Sörkan grilleri 
Sörkänpojan kiriessä toiseksi. 
Kolmannen sijan jakoivat Juus-
to-viherpippuri Greengrilleri ja 
Bierwurst.

Negatiivisimman tuomion sai 
saksalaismiesten suosikki, Brat-
wurst, joka ei sen paremmin vaa-

lean värinsä, miedon makunsa 
kuin olemattoman jälkimakun-
sakaan ansiosta kirvoittanut 
tosimiehissä kannustushuutoja. 
Testiryhmä oli selvästi voimak-
kaammin maustettujen makka-
roiden perään.

Lihanjalostaja Veijo Votkin on 
huhujen mukaan kiinnostunut 
uusista makkaraideoista, jotka 
saattavat päätyä jopa tuotan-
toon. Parhaimpia esimerkkejä 
lienee tämän vuoden uutuuksiin 
kuuluva Salamigrilleri, joka on 
takavuosien pop-tähden, Kisu 
Jernströmin ideoima. 

Saa nähdä, saavatko suomalai-
set herkkusuut jonakin päivänä 
maisteltavakseen ’Tosimiehen 
grillerin’... Voinemme paljastaa, 
että siinä tulee olemaan ainakin 
tuju annos valkosipulia.

B    Ja ei kun maistelemaan...

    Koska kyseessä on kristillinen mies-
tenlehti, pöydän antimet siunattiin en-
nen grillin sytyttämistä.

C   Pahaenteisesti grillin nimi oli Lucifer, 
mutta se tosimiesten testausta haitan-
nut.
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B   Avautuva lasinen kattoluukku sekä 
takaosan lasikatto tuovat Discoveryyn 
lisää ylellistä tilavuutta.

C   Discoveryn tuttu porrastettu takalasi 
löytyy myös tästä uusimmasta mallista-
kin.

D   Kahdessa osassa avautuva takaluuk-
ku helpottaa pienempien tavaroiden 
lastausta.

D   Tavaratila on varsin messevä, kun 
kolmas istuinrivi on taitettu alas.

D   Ja kun toisenkin istuinrivin kippaa 
alas, tila alkaa muistuttaa jo pakettiau-
ton tavaratilaa.

DISCOVERY 
LÖYTÄÄ PERILLE

J o runsaat kaksikymmentä 
vuotta sitten markkinoille 
tuli ensimmäinen Land Ro-

ver Discovery, jossa yhdistettiin 
Land Rover Defenderin hyöty-
käyttöominaisuuksia malliston 
lippulaivan, Range Roverin ylel-
lisempiin piirteisiin.

Viime vuoden lopulla Suo-
meenkin rantautui uuden suku-
polven Discovery 4.

Auto on herättänyt kiinnos-
tusta kaikissa autolehdissä, joten 
me Tosimiehessäkin päätimme 

ottaa ns. tyypit.

Ylellisyyttä ja 
käytännöllisyyttä

Keskikokoisten nelivetojen seg-
mentin vuonna 1989 mullistanut 
Discovery on sen jälkeen kehit-

Savonlinnan oopperajuhlille.
Discovery on kuuluisa legen-

daarisesta ulkoisesta muodos-
taan, joka yhä tänäkin päivänä 
jatkaa porrastetun katon ja epä-
symmetristen takalasin kaltaisia 
teemoja. Discovery 4 ei ulkoises-
ti varsinaisesti  poikkea edeltä-
jästään, pientä hienosäätöä lu-
kuun ottamatta. Etupuskuri on 
uusi, samoin kaksiosainen etu-
säleikkö. Bi-Xenon valojen yhte-
ydessä on nyt LED-huomiovalot, 
samoin takana on LED-valot.

Sisätiloissa on sen sijaan uu-
distettu enemmänkin. Keskikon-
solista on karsittu ylimääräisiä 
namiskuukkeleita ja keskitetty 
pitkälti ohjauspyörään. Uusi 
sisustus on tasokas, voisi jopa 
sanoa hienostunut. Meillä oli 
kokeiltava hinnaston kallein 
versio, mikä tietenkin hieman 
selittää luksusta. Toisaalta ylel-

lisyys karsii hieman turhaa met-
sässä möyrimistä, etteivät vaaleat 
matot kuraannu tai beiget nah-
kapenkit nuhraannu...

Vääntöä löytyy
Konepellin alla on myös pistetty 
hommaa uusiksi oikein urakal-
la. Vanhan 2.7 -litraisen dieselin 
rinnalle on tullut uusi tuplaturbo 

3.0 TDV6 diesel, josta irtoaa 245 
hevosvoiman teho ja mahtava 
600 Nm vääntö. Polttoaineen ku-
lutusta on saatu pienennettyä 9 
% ja CO2 -päästöjäkin 10 %.

3.0 –litraisen moottorin isom-
pi, ensisijainen turbo on toimin-
nassa käytännössä koko ajan, ja 
pienempi turbo tulee mukaan 
kaasua polkaistessa, kun tar-
vitaan tehoa kiihdytyksiin tai 
nopeisiin liikkeellelähtöihin. 
Kaksivaiheisen turbon vahvuus 
on sen viiveettömyys, se reagoi 
kaasupolkimeen heti eikä viides-
toista päivä.

Ja tuo em. ei ole pelkkää maa-

Kimmo Janas & Marko Janas

Sinä missä muut autovalmistajat lanseeraavat 
markkinoille kilvan uusia katumaastureitaan, 
Land Rover uskoo perinteiseen maasturiin.

tynyt vastaamaan yhä kaupunki-
laistuvampien ja asiantuntevam-
pien asiakkaiden vaatimuksiin. 
Tämän päivän Discoveryllä voi 
rytkyttää huoletta lähes tiettömiä 
jotoksia päiväsaikaan, ja illalla 
kuskata aviopuolisoa vaikka 

D   Tavaratilan peitteen alle saa suojaan 
usemmankin matkalaukun.
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Land Rover 
Discovery 4    

Moottori            3.0 TDV6 HSE
Syl.til.          2993 cm3

Teho               180 kW/245 hv
Vääntö         600 Nm/2000 r/min
Veto           neliveto
Vaihteisto             6-vaiht. aut.
Pituus                       4838 mm
Leveys                        1915 mm
Korkeus          1887 mm
Raideleveys  1605/1613 mm
Akseliväli         2885 mm
Rengaskoko      255/55 R19
Kok.paino            3240 kg
Perävaunumassa
     jarruin          3500 kg
     jarruitta            750 kg
Polttoaine                     diesel
Polttoainetankki             82 l 
Kulutus, yhd.        9,3 l/100 km
     kaupunki      13,1 l/100 km
        maantie       8,3 l/100 km
CO

2
 -päästöt         244 g/km

Huippunopeus         180 km/h
Hinta             99.929,41 euroa
sis. metalliväri, matkapuh.integ-
rointi, kaukokäynnistin ja ajastin 
webastolle, 7-istuimen paketti, 
sähkötoiminen lasikattoluukku + 
lasikatto, ohjauspyörän lämmitys

 

D   Käsinojan sisältä löytyy tarvittavat 
pistokkeet iPodille ja muille herkuille.

C   Uusi tuplaturbo 3.0 TDV6 diesel tuottaa luokkansa johtavaa suorituskykyä, 245 
hv tehoa ja 600 Nm vääntöä –  entistä edullisemmin ja puhtaammin.

D   Usein 7-paikkaisessa autossa ne takimmaiset istuimet soveltuvat ainoastaan 
perheen pienimmille, mutta Discoveryssä istuu takana normaalimittainen aikuinen 
varsin mukavasti.

C   Discovery on saanut LED-
valot myös taakse.

D   Eikä keskipenkeilläkään ole 
valittamista, tilaa riittää.

   Discovery 4:n sisustusta ei ensi hätään 
uskoisi maasturin sisustukseksi.

B   Keskikonsolin säädinarsenaalia on 
karsittu ja samalla selkiinnytetty.

D   Mittaristo on selkeä ja helppolukui-
nen.

C   Navigaattori opastaa sangen päte-
västi ja monipuolisesti toivottuun osoit-
teeseen.

D   Radiokanavia ja CD-raitoja on helppo 
valita isosta näytöstä.

hantuojan mainostekstiä, sen 
verran liukkaasti kokeilemam-
me Discovery hyökkäsi, olisi alla 
sitten asfaltti tai sora. Yllättävää 
oli huomata, että vielä 130 km/h 
vauhdissa Land Rover kiihtyi na-

pakkaan ohitukseen.

Eikä jää jumiin
Eli maantiellä Discovery 4 kul-
kee kuin unelma. Ja vaikka 
kokoa onkin aika reippaasti, 

autoa on yllättävän kevyt pyöri-
tellä myös kaupunkiliikenteessä. 
Vanhemmissa pysäköintitaloissa 
tosin tuppasi välillä ahdistamaan 
henkeä tilanahtaus niin korkeus 
kuin leveyssuunnassakin...

Mutta miten Discovery 4:ltä 
luonnistuu maastossa etenemi-
nen?

Discoveryn hyvien ajo-ominai-
suuksien ydin on Land Roverin 
kehittämässä Terrain Response 

–järjestelmässä, jossa kuljettaja 
voi yhdestä kytkimestä valita 
ajotilanteeseen ja olosuhteisiin 
parhaiten sopivat asetukset. Jär-
jestelmä säätää automaattisesti 
moottorin, vaihteiston, jousituk-
sen ja pidonhallinnan toiminnan 
optimaaliseksi.

Auton alustaa on myös kehi-
tetty entistä dynaamisempaan 
suuntaan ja 6-pykäläistä auto-

maattivaihteistoa on päivitetty 
entistä taloudellisemmaksi ja 
nopeammaksi.

Erityismaininnan ansaitsee 
Discoveryn ilmajousitus, joka 
mahdollistaa runsaan maavaran. 
Tarvittaessa auton voi myös las-
kea matalaan asentoon vaikkapa 
lastauksen ajaksi.

Hiekkakuopalla pyöriessä-
mme Discoveryn kapasiteetti 

ei tullut vastaan, stopin 
aiheutti ainoastaan testi-
ryhmän uskallus – lähis-
töllä löytynyt traktori olisi 
ehkä valanut lisää uskoa 
tiukoista tilanteista selviy-
tymiseen. 

No toivotaan, että seu-
raavalla kerralla ei mene 
pupu tosimiesten pök-
syyn liian herkästi.



Ole päivän sankari ja ohjaa syntymäpäiväsi huomionosoitukset lasten 
ja nuorten auttamiseen. Se on helppoa: sinun tarvitsee vain pyytää 

onnittelijoita tekemään lahjoitus Pelastakaa Lapset ry:lle.

Jos haluat jälkikäteen kiittää onnittelijoita, pyydä lahjoittajia 
kirjoittamaan nimesi tilisiirron viestiksi. Näin saat tietää myös 

lahjoitusten yhteissumman.

Lahjoitustili: Nordea 101730-210727 K
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Kyllä. Haluan päivän sankariksi ja auttaa lapsia merkkipäivänäni. 

Nimi

Merkkipäiväni aihe ja päivämäärä

Osoite

Sähköposti

Lahjoituskohde    
Kehitysyhteistyö (Aasia tai Afrikka)
Humanitaarinen apu  
Venäjän Karjala ja Viipuri  
Kotimaa 
Pelastakaa Lapset saa valita avustuskohteen

PELASTAKAA LAPSET ry
Tunnus 5002339
00003 VASTAUSLÄHETYS

Postimaksu 
on valmiiksi 

maksettu

Haluan Päivän sankari -kiitosdiplomin 
sähköpostilla      postitse

Haluan tiedon        
lahjoitusten yhteissummasta        
lahjoittajien nimet 


