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  – Kirkossa kaivataan tänä päivänä 
hengellistä herätystä, ja siinä maallikoi-
den käyttäminen on avainasemassa, huo-
mauttavat HEOn rehtori Teemu Kakkuri 
(vas.) ja teologisten aineiden opettaja 
Teijo Mathlin

Kuvattu Temppeliaukion kirkossa.

  Tommy Tenney kannustaa meitä et-
simään Jumalan suosiota ottamalla esi-
merkkiä Esteristä. 
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KUULETKO 
ÄÄNEN?
Hengellisissä kokouksissa ihmiset usein todistavat, mitä Jumala on heille 
sanonut tai käskenyt tehdä. No sitten on meitä toisia, joilla lienee liikaa 
vaikkua korvissa, koska Isän puhetta ei kuulu, vaikka kuinka yritämme 
kuunnella.

Tuo 'kuurous' ei tee meistä välttämättä sen huonompia ihmisiä kuin 
nuo paremmilla kuuloaisteilla varustetut kanssaeläjämme. Koska onhan 
todistettu Jumalan pystyvän puhumaan meille hyvinkin monella eri taval-
la. Yksi ainakin omakohtaisesti tuttu tapa on, että Hän tuo sisikuntaani 
rauhallisuuden ja varmuuden jonkun isomman ratkaisun hetkellä.

Mutta ehkä enemmän kannattaisi huolta kantaa siitä, miksi nykypäivän 
ihmiselle – jopa uskovaiselle – on niin vaikea lausua sanoja 'Jumala' tai 
'Jeesus' jokapäiväisissä keskusteluissa. Tietenkin joidenkin kohdalla on 
yksinkertaisesti kyse arkuudesta, joidenkin kohdalla jopa häpeästä. Mutta 

KUULETKO 
ÄÄNEN?

uskoisin monien arastelevan noita sanoja nii-
den sisältämän voimakkaan tunnelatauksen 
ja toisaalta niiden tehon takia. Ja kyllähän 

sen tietää, ettei tuo alakerran vihtahousu  
ainakaan halua kuulla noita sanoja hallit-
semassaan maailmassa.

Vaarana on tietenkin se, että jos me hä-
peämme Hänen nimensä lausumista ää-
neen muuallakin kuin seurakunnan sei-
nien sisällä, voi olla aika turhaa odotella 
Häneltäkään sen ihmeellisempiä suosion-
osoituksia.



4TOS I M I E S    4 / 2005 5 TOS I M I E S   4 / 2005

 

TÄHTÄIMESSÄ JUMALA
Tommy Tenney Seinäjoella

Kimmo Janas

Seinäjoen 
Helluntaiseurakunta 
on jo monien vuosien 
ajan järjestänyt kesäisin 
kokousarjoja, joissa on 
ollut puhumassa toinen 
toistaan kuuluisampia 
kansainvälisiä 
saarnamiehiä. Tänä 
kesänä konferenssin 
teemana oli 
”Tähtäimessä Jumala” ja 
pääpuhujana oli pastori 
ja kirjailija Tommy 
Tenney Louisianasta, 
Yhdysvalloista.

T ommy Tenneyn opetus 
Seinäjoella keskittyi Este-
rin elämään. Vaikka Esterin 

lähtökohdat elämälle eivät olleet 
parhaat mahdolliset, hän menestyi 
elämässään ja sai kuninkaan suo-
sion osakseen.

Opettele
 protokolla

Tenney painottaa, että yhden 
päivän suosio voi muuttaa koko 
ihmiselämän. Mutta meidän tulee 
olla valmiina, kun on vuoromme 
saada tuo suosio. Yksi syy sii-
hen, että kaikki eivät saa suosiota 
osakseen, on Tenneyn mukaan se, 
että he eivät ole oppineet oikeaa 
protokollaan eli kuinka lähestyä 
auktoriteettia.

– Mutta Jumala on opettanut 
meille jotakin oikeasta protokol-
lasta. Meidän tulee käydä Hänen 
portteihinsa ylistäen ja kiittäen. 
Meidän pitää tulla Hänen läsnä-
oloonsa laulaen, Tenney muistut-
taa.

Hän kertoo havainneensa, että 
jotkut ihmiset vaativat nähdä tar-
kemman kuvan ymmärtääkseen, 
ja tuon kuvan Tenney löysi Esterin 
kirjasta.

Esterhän oli nuori maalaistyttö, 
joka yllättäen vedettiin maatilalta 
kuninkaan palatsiin. Sellaiselle 
alueella, jossa hän ei tuntenut olo-

aan kotoisaksi. Raamattu kertoo, 
että kuninkaan suosiota oli tavoit-
telemassa monia muitakin tyttöjä, 
historian kirjojen mukaan mahdol-
lisesti jopa 1400 tyttöä.  Mutta Ester 
nousi kuitenkin näiden kaikkien 
tyttöjen edelle ja hänestä tuli Per-
sian kuningatar, mikä on varsinai-
nen ihme, kun puhutaan orvosta 
juutalaistytöstä. 

Ester ei ollut koskaan saanut mi-
tään helpolla elämässään. Aivan 
samalla tavalla tänäkin päivänä 
moni meistä on joutunut koke-
maan kovia ja tarvitsee suosiota 
elämäänsä.

Yksikin 
kerta ratkaisee

– Esteristä pitäisi oikeastaan tulla 
meidän sankarimme, sillä jos Ju-
mala voi tehdä sen hänen kohdal-
laan, Jumala voi tehdä sen mei-
dän jokaisen kohdalla, Tommy 
Tenney vakuuttaa. – Aivan kuten 
Raamattu sanoo, että tuli Esterin 
vuoro, uskon että viimeinkin on 
meidän vuoromme. Ja mitä Est. 
2:15 sanookaan lopuksi: ”Ester sai 
armon (’suosion’ englantilaisessa 
käännöksessä) kaikkien edessä”. 
Nyt on meidän vuoromme saada 
osamme Jumalan suosiosta!

Ester saapui palatsiin maalaistyt-
tönä, tapasi kuninkaan ainoastaan 
yhden kerran ja poistui paikalta 
kuningatterena. Me emme saisi-
kaan aliarvioida yhden tapaami-
sen merkitystä.

– Älä koskaan väheksy yhden 
kokouksen merkitystä, yhden ru-
kouksen merkitystä, yhden laulun 
merkitystä, huomauttaa Tenney.

Yhtä tärkeää kuin on olla ali-
arvioimatta yhtä ainoaa tapaamis-
ta, on pitää varansa ettei menetä 
omaa vuoroaan.

– Minä en ainakaan jää odotta-
maan mahdollista seuraavaa vuo-
roani, koska sitä ei ehkä tulekaan. 
Minä tarvitsen Jumalan kohtaamis-
ta tänään, minä tarvitsen Hänen 
suosiotaan tänään, Tommy Tenney 
toteaa. – Minun elämäntehtäväni 
on ollut opiskella Kuningasta ja 
oppia tuntemaan, mistä Hän pitää. 
Oppia oikea protokolla.

Vapauttavaa Tenneyn kerto-
man mukaan on kuitenkin tieto, 
että meidän ei tarvitse miellyttää 
kaikkia. Kaikkien ei tarvitse pitää 
meistä, juuri sen oikean välittämi-
nen riittää.

– Jos saat Kuninkaan suosion, 
muiden mielipiteillä ei ole merki-
tystä. Älä ole toisten mielipiteiden 
orja. Muista, että yksi ainoa nyök-
käys Kuninkaalta riittää!

   – Ei seurakunnassa ole kyse siitä, mistä 
sinä pidät, mitä lauluja haluat laulaa tai 
että suoritetaan sinun suosikkirituaale-
jasi, Tommy Tenny huomauttaa. – Seura-
kunnassa on kyse Jumalasta!
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Timo Koivisto

pastori ja kouluttaja

Missä on isän paikka 
kotona? Monet asiat 
ajassamme muuttuvat, 

mutta on asioita, jotka Jumala ha-
luaa pitää ennallaan. Niiden to-
teuttamiseen liittyy suuri siunaus. 
Koti on seurakunta pienoiskoossa 
ja sielläkin vallitsevat periaatteet, 
jotka nousevat Jumalan ilmoituk-
sen pohjalta.

Nykyisin on muotia puhua 
erilaisten toimintojen ulkoista-
misesta. Kunnat ulkoistavat sii-
vouspalvelujaan, valtio ulkoistaa 
omia toimintojaan, posti omiaan 
jne. Samaan aikaan tuntuu siltä 
kuin monet lasten kasvatuksessa 
vanhemmille kuuluneet asiat olisi 
nekin ulkoistettu muiden hoidetta-
viksi. Elämässä tärkeiden taitojen 
opettaminen on annettu koululle, 
uskontokasvatus seurakunnille, 
rajojen asettaminen nuorisotyön-
tekijälle tai poliisille jne. Joskus 
tuntuu myös siltä kuin isänkin 
rooli olisi ulkoistettu erilaisten si-
jaisvanhempien hoidettavaksi.

Raamatusta me löydämme kui-
tenkin ihan toisenlaisen mallin; isä 
on perheen pää myös hengelli-
sesti. Hänen tehtävänsä on opet-
taa lapsille asioita Jumalasta, hän 
opettaa heille rukousta, hänen esi-
merkkinsä opettaa lapsille, miten 
ollaan Jeesuksen opetuslapsia. 
Lyhyesti sanottuna; hän miehenä, 
isänä ja aviomiehenä on hengelli-
nen esikuva lapsilleen.

Kuulostaako utopistiselta? Jos 
näin on, niin mietipä, mitä Paavali 
kirjoittaa kirjeessään Efeson seura-
kunnalle Taivaallisesta Isästä, jos-
ta kaikki isyys saa merkityksensä. 
Jokainen isä, kaikessa epätäydel-
lisyydessäänkin, heijastaa jotain 
elämää suurempaa todellisuutta 
siitä Isästä, joka on taivaissa. (Ks. 
Ef. 3:14-15, RK 38.)

Mutta mitä tämä kaunis 
kuvakieli olisi käytännössä? 

Kotonamme on usean vuoden 
ajan ollut tapana kokoontua yh-
teen illan päätteeksi, viettää hetki 
yhdessä Sanan ääressä, keskustel-
la seuraavan päivän jutuista, koota 
yhteisiä rukousaiheita ja lopuksi 

rukoilla yhdessä perheenä. Koko 
juttu sai alkunsa, kun poikamme 
olivat aivan pieniä. Aluksi se tapah-
tui parina kolmena iltana viikossa, 
mutta sittemmin siitä on ollut lähes 
joka iltainen talon tapa.

Näin kerrottuna kaikki kuulos-
taa hyvin hurskaalta, mutta voin 
vakuuttaa perheemme olevan nor-
maali suomalainen kristitty perhe. 
Yhteen tullessamme kaikilla on 
omat asiansa päällimmäisinä; ke-
nellä on kiireitä, kenellä pinna 
tiukalla, kuka alla päin, väsynyt 
jne. Mutta yhtä kaikki – Jumalan 
eteen saamme tulla sellaisina kuin 
olemme, Jeesuksen tähden. Olem-
me kuitenkin sitoutuneet tähän 
yhteiseen kokoontumiseen. Jos 
paikalla on poikiemme kavereita, 
vieraita tai tuttavaperheitä, niin he 
ovat tervetulleita mukaan. Olem-
me myös sopineet, että tuossa ti-
lanteessa meillä ei kenelläkään ole 
kiire minnekään.

Koti ja perhe on yhteiskunnan 
perusyksikkö – niin myös seura-
kunnan perusyksikkö. Kyse on 
siis myös seurakunnan yhteen tu-
lemisesta. Missä kaksi tai kolme on 
yhdessä koolla Jeesuksen nimessä, 
siinä Hän itse on läsnä heidän kes-
kellään Pyhän Henkensä kautta. 
(Ks. Matt. 18:20.) 

Mies, älä siis ulkoista kristillisen 
kasvatuksen antamista. Se on Si-
nun tehtäväsi Jumalan järjestyksen 
mukaan. 

Meidän miesten on siis aika ot-
taa paikkamme perheemme hen-
gellisenä päänä. Vai miksi Paavali 
muuten olisi kirjoittanut seura-
kunnan vanhimman kriteeriksi, 
että hänen tulee ensin hallita oma 
kotinsa oikein, ennen kuin on kel-
vollinen seurakuntaa johtamaan. 
(Ks. 1.Tim. 3:4-5.)

Tällainen koko perheen yhteen 
tuleminen, kuinka usein se sitten 
tapahtuukaan, on aivan kuin ko-
din sydän. Raamattu sanoo, että 
yli kaiken meidän on varjeltava 
sydämemme, koska elämä lähtee 
sieltä. (Ks. Snl. 4:23.) Tämän yhte-
yden Jumala tahtoo siunata, lisätä 
sitä ja kasvattaa sitä eteenpäin. 
Lupaahan Jumala uskomme isälle, 
Aabrahamille, että Hänen jälkeläi-
sessään Jeesuksessa tulevat kaikki 
maailman perheet siunatuiksi. (Ks. 
1.Moos. 12:3.) 

ISÄN 
PAIKKA 

 Sneaky 
preaching

Vaikka Tenney kiertää puhumassa 
eri tilaisuuksissa, viime vuonnakin 
yli 250 tilaisuudessa, 18 maassa  eri 
puolilla maailmaa, Jumala kehotti 
häntä tavoittelemaan seurakunnis-
sa käymättömiä ihmisiä. Ja kun 
hän kysyi, miten muka, Jumala 
käski Tenneyn lukea ohjeet uu-
delleen.

Niinpä hän alkoi tutkia Raama-
tusta Jeesuksen toimintatapoja. 
Jeesuksella oli kaksi selvää strate-
giaa; Hän puhui opetuslapsilleen 
haasteellisia sanoja, mutta yhteis-
kunnalle Hän kertoi tarinoita. Kun 
Jeesus halusi paljastaa jonkin vii-
sauden, Hän verhosi sen tarinaan, 
vertaukseen.

– Jos ihmettelemme, miksi 
emme menesty palvelutyössäm-
me, syynä saattaa olla, että olem-
me kääntäneet Jeesuksen strate-
gian päälaelleen omassa työssäm-
me, eli kerromme yhteiskunnalle 
haasteellisia asioita ja tarinoita 
opetuslapsillemme, huomauttaa 
Tommy Tenney.

– Päätin vaikuttaa yhteiskuntaan 
ja ihmisiin, jotka eivät koskaan 
tule kuuntelemaan saarnojani, 
kuten Jeesus, tarinoiden kautta. 
Niinpä tartuin kynääni ja kirjoitin 
romaanin, joka pohjautuu Esterin 
elämään. Pyysin, ettei kustantaja 
laittaisi mihinkään sanaa ’kristil-
linen’, sillä liiallinen alleviivaus 
saattaa olla joskus haitaksi. Ei tar-
vitse ilmoittaa, kuka olet, vaan olla 
se, mikä olet. Kutsun tätä toimin-
tatapaa salaa hiipiväksi saarnaami-
seksi (Sneaky preaching).

Rakkausromaani 
pastorilta

Tenneyn kirja ”Hadassah: One 
Night with the King” on ollut 
markkinoilla vasta vähän yli vuo-
den, mutta se on jo käännetty 
neljälle kielelle, ja se on voittanut 

lukuisia maallisia palkintoja. Jopa 
Amerikan rakkausromaanien kir-
joittajien liitto valitsi sen Kuukau-
den kirjakseen.

– Hämmästyin tuota valintaa, 
sillä en mielestäni ollut kirjoitta-
nut rakkausromaania. Kirjassa on 
toki rakkauttakin, mutta siinä on 
sotia, salamurhia, poliittisia juo-
nitteluja jne. Ajattelin, että miten 
minä käyttäydyn, kun saarnakave-
rini, esimerkiksi TD Jakes kuulevat 
palkinnostani, Tenny naurahtaa. 
– Mutta Jumala sanoi minulle, että 
kirjoita vain mitä minä käsken si-
nun kirjoittaa, äläkä ole huolissasi 

maineestasi kavereittesi kesken.
Seuraava vaihe tässä ihmeel-

lisessä tarinassa on, että holly-
woodilaistuottaja otti Tenneyyn 
yhteyttä ja halusi tehdä kirjasta 
elokuvan.

– Vaikka kirjoitin maallisesta 
kuninkaasta, toivon että ihmisten 
mielessä tapahtuu muutos, ja he 
tajuavat tuon kuninkaan olevan 
Taivaallinen kuningas.

Tenney ei halua, että puhumme 
Mel Gibsonin käynnistämästä kris-
tillisten elokuvien buumista vaan 
pikemminkin tiettyä arvomaailmaa 
edustavien elokuvien buumista.

– Tästä eivät kaikki pastorit 
pidä, mutta on vaikea todistaa, että 
Jeesus olisi koskaan esittänyt altta-
rikutsua. Hänen koko elämänsä oli 
alttarikutsu. Hän kertoi tarinoita, 
jotka muuttivat ihmisten elämän.

– Jos voimme lähettää lähetys-
saarnaajia Afrikkaan ja Aasiaan, 
miksi emme lähettäisi lähestyssaar-
naajia myös Hollywoodiin? Ten-
ney kysyy. – Eivät kaikki kirkko-
jenkaan rakentajat ole uskovaisia, 
mutta heidän aikaansaannoksensa 
toimii Jumalan kunniaksi.

Yksi yö 
kuninkaan kanssa

Tommy Tenneyn kirjaan perustu-
va elokuva ”One Night with the 
King” kertoo nuoren juutalaisty-
tön, Hadassan elämästä paimen-
tytöstä Persian kuningattareksi ja 
Raamatun tuntemaksi Esteriksi. 
Pääosan esittäjäksi on kiinnitetty 
nouseva Hollywood-tähti, Tiffa-
ny Dupont. Kuningas Kserksestä, 
jonka sydämen Ester särkee, näyt-
telee Luke Goss, joka on nähty 
esimerkiksi elokuvassa Blade II. 
Juutalaisen kansan arkkivihollista 
Hamania esittää ensi vuonna ensi-
iltaan tulevassa elokuvassa James 
Callis. Muista nimekkäistä näytte-
lijöistä mainittakoon esimerkiksi 
John Rhys-Davies (Mordokai) ja 
John Noble (ruhtinas Admata), 
molemmat tuttuja Taru Sormusten 
Herrasta –trilogiasta.

Varsinainen jymyuutinen on 
kuitenkin elokuvaan kiinnitetyt 
kaksi vanhaa kettua, Omar Sha-
rif (ruhtinas Memukan) ja Peter 
O’Toole (profeetta Samuel), jotka 
esiintyivät viimeksi samassa elo-
kuvassa peräti 42 vuotta sitten. 
Arabian Lawrencen kaltaista me-
nestysfilmiä näiden kahden 72-
vuotiaan veteraanin uusimmasta 
yhteistyöhankkeesta tuskin tulee, 
mutta varmasti sitäkin mielenkiin-
toisempi.

   Michael Sajbelin ohjaamassa eloku-
vassa One Night with the King esittävät 
pääosia Luke Goss ja Tiffany Dupont.

   Tommy Tenneyn menestysromaani 
kertoo Esterin tarinan orvosta maalais-
tytöstä Persian kuningattareksi.
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GOSPEL 
RIDERSIN 

KESÄ-
TAPAHTUMA 

SUOLAHDESSA
Gospel Riders on yhteiskristillinen 

moottoripyöräkerho, joka on perustettu 1980. 
Kerhossa on satoja jäseniä ympäri Suomea. 

Joukkoon kuuluu kaikenkarvaista kuminpolttajaa 
customeista korossareihin, wingseistä mopoilijoihin 

kyykkypyöräijöitä unohtamatta. He itse sanovat 
haluavansa motoristeja motoristien joukossa. 

”Emme tuppaa näkemyksiämme, mutta 
keskustelemme mielellämme elämän tärkeistä 

kysymyksistä”.

MOJ =  Meeting of Joy

Vesa Tuominen

Kesäisenä perjantai-iltana 
alkoi luonnonkauniiseen 
leirikeskukseen keskellä 

Suomea virrata motoristeja. Aivan 
tavallisia moottoripyörälijöitäkö? 
– Kyllä. Paitsi, että heitä yhdistää 
moottoripyöräilyn lisäksi usko 
kolmiyhteiseen Jumalaan. Mee-
ting Of Joy oli Gospel Ridersin 
Keski-Suomen osaston järjestä-
mä kesätapahtuma Suolahdessa, 
Hankalan leirikeskuksessa ja ni-
mensä mukaisesti täynnä iloa ja 
mukavaa yhdessäoloa. Osastoja 
on Suomessa yksitoista ja kukin 
osasto järjestää vuorollaan vuosit-
taisen kokoontumisajon, joka on 
kesän päätapahtuma, kertoi kes-
ki-Suomen osaston puheenjohtaja 
Kimmo Lahtinen.

Motoristeja tuli joka puolelta 
Suomea, eteläisimmät Helsingistä 
ja pohjoisimmat Oulun läheltä, 

Kestilästä. Tapahtumaan osallis-
tui kaiken kaikkiaan yli kaksisataa 
motoristia. Ohjelmassa oli hengel-
lisiä musiikkiesityksiä, mm. Timi 
Kakriainen, puheita nuorisotyön-
tekijä Matti Natri, risteily Keiteleel-
lä, saunomista ja vapaata yhdes-
säoloa. Kokoontumisajo oli koko 
perheen tapahtuma ja päihteetön 
vaihtoehto sitä haluaville. Kaikille 
oli jotain ja tunnelma oli lämmin ja 
kodikas. Itsekin koin olevani yksi 

   I like bikes, but Jesus is my life, Marko 
Mazzei

      Marko  Mazzei ja Raimo Kerminen 
esittelevät Gospel Ridersin liiviä, jossa 
ristiä  ympäröi orjantappurakruunu

   Ketjuristi,  valmistanut Risto Mäki-
nen.

   GP:N  logo pyörässä.

   Mitä  isot edellä sitä pienet perässä. 
MOJ-meeting oli koko perheen tapah-
tuma.

   Isäntä ja omistaja Timo Vuorinen.

   Aurinkoiset  vastaanottovirkailijat  
Päivi Mazzei edessä ja Tytti Huttunen 
sekä  ilmoittautuja.

    Lauantain paraati järjestäytyy Han-
kalan pihassa lähtöön (pyöriä oli noin 
150).

     Sadas MOJ:hin saapuja saa kirjapalkinnon puheenjohtajalta.

     Seppo Käpynen lukee päivän sanan kirkossa ja Marsa Kinnunen lukee moto-
ristipsalmin.

     Timi Kakriainen tunnelmoi.

    Sumiaisten kirkon pihassa riitti vi-
pinää.

ryhmästä vaikken virallisesti GP:
n kuulukaan.

Leirikeskuksen omistajaisäntä 
Timo Vuorinen kertoi, että leirikes-
kuksessa on ollut motoristien ko-
koontumisajoja yhdeksänä vuon-
na peräkkäin. Gospel Riderseillä 
tämä on ensimmäinen. Vuorinen 
suhtautui motoristeihin myöntei-
sesti ja sanoi, ettei järjestyshäiriöitä 
ole ollut. Gospel Ridersit hän toi-
votti lämpimästi tervetulleeksi. He 
ovat asiakkaita siinä kuin muutkin. 
Omasta vakaumuksestaan Vuori-

nen totesi, että hän kuuluu ev. lut. 
kirkkoon ja lasten osallistuminen 
seurakunnan kerhoihin on tuonut 
kirkon lähemmäksi heidän perhet-
tään. Mukava mies on tämä Timo. 
Hän palveli hyvin GP- ryhmää.

Lauantaina motoristikulkue 
ajoi Sumiaisten keskustan läpi ja 
osallistui paikallisen markkinata-
pahtumaan tuoden väriä ja ääntä. 
Sunnuntaina motoristikolonna ajoi 

Sumiaisten kirkkoon vieraspaik-
kakuntalaisten kutsujumalanpal-
velukseen. Täpötäyteen kirkkoon 
ristin saattue saapui juhlallisesti 
ja Gospel Ridersin Suomen pu-
heenjohtaja Seppo Käpynen luki 
evankeliumin ja Marsa Kinnu-
nen moottoripyöräilijän psalmin. 
Jumalanpalveluksissa laulettiin 
Anna-Mari Kaskisen kansanlau-
luihin sanoittamia hengellisiä lau-
luja. Jumalanpalveluksen jälkeen 
kirkkokahveilla Gospel Ridersien 
laulu- ja soitinryhmä esiintyi.

Sunnuntaina alkoi myös koti-
matka mutta uudet tapahtumat ja 
kohtaamiset kutsuvat. Toivotam-
me näille hengellisille motoristeille 
turvallista matkaa ja Taivaan Isän 
Siunausta.
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Kimmo Janas

Esittelimme kesäkuun 
Tosimiehessä nuoren 
laulajalupauksen 
Johnnyn ensilevyn ”On 
mulla unelma”. Nyt 
pääsemme tarkemmin 
tutustumaan tuohon 
juuri peruskoulun 9. 
luokan aloittaneeseen  
nuorukaiseen.

Johnnyn menestyksen takaa 
löytyy joukko suomalaisia 
musiikkialan konkareita; 

Kyösti Roth, Erno Enroth ja Rainer 
Friman. Pienestä pojasta lähtien 
laulua harrastanut Johnny kertoo 
ihailleensa aina mm. Pelimannet 
-yhtyeen ja Rainer Frimanin esi-
tyksiä.

– Kun he julkaisivat viime vuon-
na uusimman levynsä ”Elämän est-
radilla”, olin kuvaamassa omalla 
videokamerallani levyn julkista-
mista, Johnny kertoo. 

–- Tuntuu todella ihmeelliseltä, 
että tänä päivänä teen työtä samo-
jen miesten kanssa.

Haluan laulajaksi
Kyösti Roth sai kesällä 2004 tie-
tokoneelleen messenger-viestin, 
jossa viestin lähettäjä ilmoitti 
halunsa tulla laulajaksi ja pyysi 
Rothilta apua päämääränsä saa-
vuttamiseksi.

– Minä ajattelin ensiksi, että 
no joo, kaikki romanit haluavat 
laulajiksi, mutta harva on lopul-
ta kehityskelpoinen, Kyösti Roth 
muistelee. – Mutta Johnnyn pisti 
minulle sähköpostilla laulamansa 
demon kuunneltavaksi.

Roth kertoo kuunnelleensa de-
moa mahdollisesti jopa kahdeksan 
kertaa peräkkäin ja antaneensa 
jatkuvasti Johnnylle palautetta 
sähköpostin välityksellä. Lopulta 
sovittiin, että Johnny tulisi tapaa-
maan Rothia elokuun alussa.

– Elokuun 8. aloitimme sitten 
laulukoulutuksen, joka on jat-

musikaalinen Johnny itse asiassa 
on, Kyösti Roth paljastaa.

Levy ennätysajassa
Laulajalta edellytetään Rothin 
mukaan sielun herkkyyttä ja mu-
sikaalisuutta, joita kumpaakin löy-
tyy Johnnylta. Mitä enemmän he 
keskustelivat, sitä vakuuttuneem-
maksi hän tuli siitä, että Johnny on 
todella herkkä. Taiteilijan onkin 
oltava herkkä, koska hän välittää 
tunnetiloja kuulijoille, musiikki on 
soivia tunteita.

– Silloin kun lähdetään välittä-
mään näitä soivia tunteita, täytyy 
laulajan myötäelää ne itse tosi sy-
vältä. Ja myös nuoret voivat teh-
dä sen omasta tunne-elämästään 
käsin, Roth lisää.

Hän kritisoikin aikuisia nuorten 
vähättelystä, sillä nuoret ymmär-
tävät hänen mukaansa tunne-elä-
mällään hyvin paljon asioita ja 
aistivat herkästi falskiuden.

Kun Johnny aloitti laulutunnit 
Kyösti Rothin opastuksessa elo-
kuun alussa 2004, levyä alettiin 
tehdä jo viiden kuukauden kulut-
tua, tammikuussa 2005, ja mark-
kinoille se tuli kesäkuussa. Roth 
ei muistakaan koskaan kuulleensa 
vastaavasta nopeudesta uuden ar-
tistin kohdalla. Mutta tällä kertaa 
palaset vain napsahtelivat paikoil-
leen nopeutetussa järjestyksessä.

Lauluja elämästä
On mulla unelma -levyn ainoa 
käännöskappale on Aldredo Gar-
ridon säveltämä ’Romantico’, jo-
hon Kyösti Roth teki suomalaiset 
sanat. Laulussa todetaan mm. ”Mä 
oon romantico, sen Luoja minuun 
loi... Nyt soi romantico, mä uskon 
rakkauteen. Se Luojan lahja on, 
niin mittaamaton”.

– Lauluntekijänä en hyväksy 
millään ajatusta, että sielunviholli-
sen joukot saisivat yksinoikeuden 
laulaa romantiikasta, joka on kui-
tenkin Jumalan luoma asia, Roth 
toteaa. –  Minun viestini onkin, että 
se lahja, jonka Jumala on meille 
antanut, tämän romantiikan, niin 

eihän me nyt sitä vapaaehtoisesti 
anneta pelkästään uskostaosatto-
mien käytettäväksi.

Levyn kappaleiden sanoitukset 
ovat syntyneet hyvin pitkälle John-
nyn omasta elämästä, monet to-
della kipeistä lähtökohdista, kuten 
esimerkiksi ’Laulu isälle’. Johnnyn 
on kasvattanut uskova yksinhuol-
tajaäiti isän jätettyä perheensä po-
jan ollessa viisivuotias.

Kyösti Roth on pyrkinyt kiteyt-
tämään kappaleen sanoitukseen 
nuoren miehen kipeät tunteet 
mahdollisimman rehellisesti.

”Isä sanoja paljon puuttuu, 
jotka ottaisi ikävän pois.
Nuori mieskin niin syvästi tuntee, 
salaa illoin sua ikävöi.
Nuori mies lohduttomasti itkee,
salaa toisilta sua ikävöi.”

– Olen sanonut Johnnylle, että 
jos sä uskallat jakaa tämän kipusi 
laulamalla siitä, siellä on monia 
samanlaisessa tilanteessa olevia, 
jotka mahdollisesti saavat avun 
omiin kipuihinsa laulusi kautta, 
Kyösti Roth kertoo. – Ja samalla-
han se on sitä omaa eheytymistä.

Uskalla näyttää tunteesi
Kun seuraa Johnnyn esiintymistä 
yleisön edessä, hän on lavalla kuin 
kotonaan. On suorastaan vaikea 
uskoa pojan omiin sanoihin, että 
koulussa hän on ollut hirvittävän 
ujo. Isommassa nuorisojoukossa 
hän ei ole kuulemma uskaltanut 
edes puhua. Laulaminen kuiten-
kin merkitsee nuorukaiselle myös 

mahdollisuutta kasvaa minuudes-
saan.

– Kun kuuntelin Köpin ja kave-
reiden levyä ’Elämän estradilla’ ja 
sitä, kuinka he lauloivat elämän-
sä tarinoita, ajattelin, että kyllä kai 
minäkin voisin kertoa ihmisille sy-
vimmistä tunteistani ja kipuiluista-
ni, Johnny muistelee.

”Jos inhimillisyys näkyy sisältäni, 
niin inhimillisyys tulvii luokseni.
Tämä herkkyys jos koskettaa sy-
däntäsi, saakoon kyyneleet kui-
vumaan sisälläsi.”

Herkkyys jos koskettaa
san. Kyösti Roth

Hän kertoo haluavansa olla 
muille nuorille esimerkki, että 
kipeitä asioita kannattaa purkaa 
vaikka laulun kautta, etteivät ne 
jää patoutumaan sisikuntaan.

– Meillä vanhemmille, joille 
normaalisti on hirvittävän vaikea 
puhua tunteistaan, Johnny on 

   ”On mulla unelma, josta en tahdo kos-
kaan luopua. Se kantaa aina eteenpäin, 
huomiseen luo se uskoa...” Katkelma 
Johnnyn ensilevyn nimikappaleelta, sa-
noitus Kyösti Roth.

  Kyösti Roth ja Johnny sävelsivät ja 
sanoittivat yhdessä tsunamin uhreille 
muistokappaleen ’Ihmiselämä’, jossa 
kysytään: ”Kuin ruoho tuuleen hiljaa 
taipuu, niin päättyy ihmiselämä. Kun 
rajuilma voimaa näyttää, niin mitä meille 
silloin jää?”

mielestäni myös hyvä esimerkki, 
Kyösti Roth tokaisee.

Myös henkistä    
valmennusta

Kun Johnny aloittaa syksyllä 
keikkailun seurakunnissa ja eri 
tilaisuuksissa, tullaan kalenteria 
laadittaessa ottamaan huomioon 
Johnnyn 15 vuoden ikä. Nuoru-
kaisen koulutyö ei saa häiriintyä 
vaikka Jumalan työtä ollaankin 
tekemässä.

– On hyvä, että nuori oppii pal-
velemaan ihmisiä ja Jumalaa mah-
dollisimman varhain. Ja kun liik-
keelle lähdetään terveeltä pohjal-
ta, uskon elämän opettavan myös 
pitämään jalat maassa ja pään kyl-
mänä mahdollisten lieveilmiöiden 
suhteen, Roth huomauttaa.

Lauluopetuksen ohella Johnnya 
on valmennettu myös henkisellä 
puolella tiedostamaan laulu-uran 
mahdolliset sudenkuopat ja vaa-
rat.

JOHNNYLLA 
ON UNELMA

voi treenaamalla saada hyvän lop-
putuloksen, en tajunnut, kuinka 

kunut joka keskiviikko kello 17, 
Johnny toteaa.

– Vaikka huomasin heti kätte-
lyssä, että pojalla on kykyjä, joista 
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Teksti ja kuvat: Reijo Vaurula 

18-vuotias Toni 
hämmästytti F-ryhmän 
Asconalla vuonna 1993
– Isänsä ralliautolla 
alkanut ura on vienyt 
taisteluun MM-tittelistä 
Fordilla.

Kun Toni ajoi MM-ralliaan 
Argentiinassa, isä-Olavi 
taiteili OK-rallissa Val-

kealan-Savitaipaleen maastossa 
60-vuotisjuhlarallissaan. Garde-
meisterin perheessä eräänlainen 
ympyrä sulkeutui tuona viikon-
loppuna. 12 vuotta aikaisemmin 

  Isä G ajoi helteisen OK-rallin poikansa ohjeiden mukaan ja toi BMW:n ehjänä 
maaliin ja oma tavoitekin toteutui: maaliin ei tultu viimeisinä. Painoakin lähti rallin 
aikana joitakin kiloja. Runsaasta 120 lähteneestä puolet keskeytti ja Ola oli 12 maaliin 
tulleesta F-ryhmäläisestä 10. sijalla.

Gardemeisterit

   Kaksi G:tä, ”iso ja pikku –G” start-
taavat molemmat viikonloppuna omaan 
ralliinsa. Tonilla ovat panokset vähän 
kovemmat, ”iso-G” yrittää tuoda BMW 
M3:n maaliin ehjänä, Toni yrittää saada 
palkintopallisijoituksen ja näyttöjä ensi 
kauden tallipaikkaa varten.

isä luovutti 18-vuotiaalle, juuri 
ajokortin saaneelle Tonilla oman 
ralliautonsa, vanhan F-ryhmän 
Asconan avaimet Tonilla ja 17. 
viime kuuta isällä oli käytössään 
poikansa Italiasta hankkima F-ryh-

män BMW M 3. 
Tonin tavoitteena Argentiinasta 

oli sijoitus palkintopallilla, isän ta-
voite oli tuoda poikansa Suomessa 
hienoon kuntoon laitettu BMW eh-
jänä maaliin. 

13-vuotiaana                     
 Toni nokitti isänsä

Toni Gardemeister hämmästyt-
ti ajotaidoillaan jo 11-vuotiaana 
Kouvolan Tykkimäessä erään 
kilpailun yhteydessä järjestetyssä 

ajonäytöksessä. 13-vuotiaana hän 
nokitti jo isänsä. Ensimmäiset tyy-
pit Toni otti isänsä RS Escortilla 
jääradalla jo 7-vuotiaana.

– Hyvilläni minä vain olin, kun 
poika löi luun kurkkuun 13-vuo-
tiaana, silloin näytti jo siltä, että 
rattimieshän tästä tulee, Ola my-
häilee.

Niin tulikin.  
– Kolmen vanhasta poika on 

pärrännyt moottorien kanssa, jo-
ten kai se on meillä verissä.

Olavi Gardemeister ajoi rallia 
1970-ja 80-luvuilla harrastepohjal-
ta. Parhaat saavutuksensa hän sai 
kilpakumppaneihinsa verrattuna 
alitehoisella Sunbeam Avengerilla. 
Gardemeister hätyytteli kansallista 
kärkeä SM-kisojen 1. –ryhmässä ja 
paras sijoitus on yleiskilpailun 21. 
sija Jyväskylän Suurajoissa vuonna 
1977.

– Suurin ongelma oli silloin toi-
mimattomat lasinpyyhkimet, Iso G 
muistelee.

Ladat kahdelle pyörälle
Ralli on kallis harrastus ja Olavi 
Gardemeister lopetti aktiivisen 
ajamisen 1980-luvun loppupuo-
lella ja keksi hullun idean.

– Oikeastaan kipinä vain syttyi 
uudelleen, 1960-luvulla Suomes-
sa kävi antamassa näitä kahdella 
pyörällä ajonäytöksiä italialainen 
Hell´s Drivers- tiimi ja päätin itse 
alkaa kokeilla.

Aivan hetkessä ei vanha Lada 
alkanut pysyä kahdella pyörällä, 
se vaati parin kuukauden harjoitte-
lun syrjäisellä parkkipaikalla. Vä-
hitellen auto alkoi pysyä kahdella 
pyörällä yhä pitempiä matkoja. 
Vuoden verran Gardemeister antoi 
ajonäytöksiä yksin. Sitten mukaan 
tuli toinen autokauppias tasapai-
notaiteilemaan katolle muutamak-
si vuodeksi. 

Hurjapääkaksikon esiintymisa-
reenoina olivat erilaiset kansan-
juhlat ja ravikansa ympäri Suomea 
näki kaksikon kahdella pyörällä. 

– Kyllä se yleisömäärä noina 
vuosina yhteensä  on jossakin 
50.000-60.000 vaiheilla, Ola ar-
velee. 

Tuotetta kehiteltiin edelleen 
kesällä 1990. Mukaan kuvioihin 
tuli tuolloin 16-vuotias Toni Gar-
demeister. 

Kahdella pyörällä ajamisen 
kehittelyt jäivät kuitenkin Tonin 
osalta kymmenkuntaan esiinty-
miskertaan. Ralli alkoi kiehtoa.

Vuonna 1991 isä Gardemeister 
lupasi, että Gardemeisterin nimi 
tulee säilymään rallien lähtöluet-

telossa, vaikka vanhempi lopettaa-
kin.  Oikeassa isä oli.

Vuonna 1993 isä Gardemeister 
antoi tallissa vielä olevan – muihin 
verrattuna alitehoisen Asconansa 
poikansa käyttöön Kouvola-rallia 
varten.

Tuloksena oli yleiskilpailun 
voitto. Hämmästyttäväksi suori-
tuksen tekee se, että Tonin läh-
tönumero oli loppupäässä ja hän 
kilpaili ensimmäisen kilpailunsa 
tuolloin vielä B-juniorina. Vielä 
hämmästyttävämpää on se, että 
takavetoisella F-ryhmän Asconalla 
Toni kepitti nelivetoisia varsinaisia 
ralliautoja. Viimeistään tuo Kouvo-
la-ralli osoitti, että uusi rallilupaus 
on syntynyt.

Ford olisi edelleen          
hyvän työnantaja

Parin vuoden päästä Tonin de-
byyttirallista ralliautoilun kummi-
setä Timo Jouhki otti yhteyttä ja 
vuonna 1996 Toni ajoi kilpailuky-
kyisellä kalustolla Valtikka-rallissa 
voittaen sen. Saman vuonna hän 
osallistui Neste-ralliin ja ajoi sama-
na syksynä ensimmäisen kerran 
RAC-rallissa.

– Kyllähän se silloin alkoi tun-
tua siltä, että tästä se alkaa, Toni 
myöntää.

Niinhän se alkoi.  Ensin muu-
tama vuosi Seatilla, sitten Skoda-
pesti ja nyt ensimmäinen vuosi 
Fordin puikoissa. 

Ensimmäinen MM-rallin voitto 
Tonilta vielä puuttuu. Joidenkin 
mielestä se on vain ajan kysymys, 
milloin se tulee.

– Tuskin tänä vuonna, ainakaan 
soraralleissa, Toni toppuuttelee.

– Asvaltilla Ford pärjää parem-
min.

– Meidän auto oli vielä 2003 tosi 
nopea, muut ovat kirineet jo rin-
nalle ja ohikin. Jos ei testata tämän 
enempää, ei voi pärjätä tämän 
paremmin. Loebia ja Citroenia on 
vaikea lyödä soralla.

Ford testaa Neste-rallia varten 
varsin vähän, nopeampaa alustaa 
luonnollisesti haetaan. Toni toivoo 
Suomen MM-ralliin märkää keliä.

– Pito on silloin parempi ja siitä 
on meille hyötyä, kuivalla on liian 
liukasta.

Fordin uutta autoa on odotettu 
kuin kuuta nousevaa.  Sen ensi-
esiintyminen on ilmeisesti vasta 
kauden päätösrallissa Australiassa 

vaikka RAC:täkin on veikattu.
– Auto saadaan ilmeisesti syys-

kuussa tulille, eiköhän sitä testata 
Englannissa.  Se on täysin uusi 
auto, vanhasta ei ole entistä kuin 
iskarit, moottorin peruslohkokin 
on täysin uusi.

Ensi vuoden tallipaikkojen suh-
teen pakka on täysin auki. Peu-
geotin ja Citroenin vetäytyminen 
jättää jälkeensä työttömiä kuskeja. 
Tonilla on toisaalta pullat hyvin 
uunissa, koossa on 39 MM-pistettä 
ja auto on tuotu maaliin joka kerta. 
Tekniset ongelmat eivät ole vai-
vanneet ja Gardemeister on pääs-
syt hyvin sinuiksi Fordin kanssa. 

Vaikka Fordin tallipäällikkö on 
tyytyväinen tallinsa ykköskuskin 
palveluksiin ja Toni haluaisi jat-
kaa Fordilla, pilviä taivaalle tuo 
rallipolkuja tällä hetkellä suve-
reenisti hallitsevan Ranskan Se-
bastian Loebin kiinnotus Fordin 
puikkoihin.

Joka tapauksessa rallin MM-sar-
jassa on tulossa mielenkiintoinen 
syksy, ensi kausi voi ollakin sit-
ten vähemmän kiinnostava vaikka 
Ford olisikin jo paperilla MM-titte-
lin voittava merkki.

F-ryhmän BMW                   
isä-Gardemeisterille liian 

tehokas
Vaikka Toni Gardemeisterilla kai-
ken järjen mukaan on vielä ajo-
vuosia edessään, on hän jo tulevai-
suutta ajatellen hankkinut itselleen 
hyvän harrasteralliauton. Kun ta-
kavetoisella on aikanaan aloitta-
nut, rakkaus siihen on säilynyt.

– Italiassa huomasin netissä il-
moituksen vuoden 1993 BMW M3- 
aihiosta ja päätin hankkia sen ja 
tuoda Suomeen, Toni kertoo.

– Se on hyvä harrasteauto ja 
suhteellisen edullinen rakennus-
kustannuksiltaan.

Isä-Gardemeisterin piti jo viime 
syksynä ajaa autolla 60-vuotisjuh-
larallinsa, mutta auton rakentami-
nen siirsi juhlarallin ajamisen tälle 
kesälle. Esa Häkkinen on raken-
tanut autosta F-ryhmään runsaan 
300-hevosvoiman rallitykin. 

Isä-Gardemeister kävi testaa-
massa autoa yhdessä poikansa 
kanssa suljetulla tiellä ja päivitteli 
auton tehoa.

– Minä olen tottunut tuollaisiin 
200-hevosvoimaisiin ja kyllä tuos-
sa on tehoa satakunta hevosvoi-
maa minulle liikaa. 

– Älä vaihda vielä kuudessa 
tonnissa isommalle, vedätä vain 
kahdeksaan tonniin, Toni opasti. 
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Jorma Koivisto

Jouni Kaltio muikistelee kasvo-
jaan parakin nurkassa roikku-
valle, pahasti hilseilleelle pei-

lille. Hän tutkii tarkasti kasvojensa 
ihoa pullistaen vuoronperään kie-
lellä poskiaan ja leukaansa. Mies 
näkee peilissä terveennäköisen, 
ulkoilmassa tasaisesti ruskettuneen 
asfalttimiehen. Tyytyväisenä hän 
antaa katseensa kulkea olemuk-
sessaan. Hänen  silmänsä jäävät 
kuitenkin  pitkäksi tuokioksi tui-
jottamaan  peilikuvan katsetta, jos-
sa kuvastuu lähestyvän seikkailun  
odotus ja jännitys. Jouni pukeutuu 
nopeasti urheilupuseroon. Kiskot-
tuaan lenkkarit jalkoihinsa, hän 
seisahtuu totisena tuijottamaan 
eteensä, sulkee tiukasti suunsa ja 
nyökkää itsekseen päättäväisenä.   
Hän jättää parakin lukitsematta ja 
suuntaa kulkunsa kohti kartanoa 
vievää koivukujaa. 

Kesäinen kasvusto ja vehmaat 
puut kätkevät hiljalleen astelevan 
kulkijan lähes huomaamattomak-
si. Verkkainen kävelyvauhti antaa 
aikaa puida voimalla esille pyrki-
viä  ajatuksia: - Eipäs Lapin Raspu-
tiini  taida päästä kartanonrouvan 
hameen alle nauttimaan ikuisesta 
juhannuksesta!  Kuulee Jouni mie-
lessään erään työporukan  ukko-
miehen  ärsyttävät, tekovitsikkäät 
sanat. Yksikseen astelevan miehen 
kasvot vääntyvät irvistykseen, kun 
hänen silmiinsä nousee ankea 
kuva alkukesän tapahtumasarjas-
ta: Hän herää aivan oudon omako-
titalon ahtaassa yliskamarissa sekä 
ruumis, että mieli hyvin sairaana. 
Viereisellä patjalla makaa suu auki 
kuorsaten lyhyt, punkeromahai-
nen leskirouva. Keskellä pientä 
huonetta on vaatekasa, jossa on 
sekaisin yöpyjien vaatteet lukuun 
ottamatta naisen päälle jäänyttä 
valkoista t-paitaa ja Jounin va-
semman jalan sukkaa. Vielä kaksi 
kuukautta tapahtuman jälkeen on 
Jounin pakko ummistaa silmänsä 
ja päästää  viheltävää uloshengi-
tystä  yhteen purtujen hampaiden 
välistä, kun hän muistelee illan 
ravintolamusiikkia Guabita, neito 
tumma, unelmien koko... 

Käsikirjoitettu 
osuus päättyy

Lähestyvä risteys antaisi vielä 
mahdollisuuden jäädä kentälle 
hurjassa nousukiidossa olevassa 
seikkailussa, sillä oikealle kään-
tyvä tie vie kartanon viljelyksille. 

MIEHEN  MITTA

Pakkoratkaisusta tietoisena Jouni 
naulitsee katseensa kartanon yl-
vääseen, vihertävään pääraken-
nukseen.

Kartanon tienoo pysyy arvok-
kaan autiona. Hengitys tihennee-
nä ja ilme totisen tiukkana Kaltio 
kääntyy kartanoon vievälle kujal-
le ja ryhtyy harppomaan ruumis 
jännityksestä  jäykkänä kohti kar-
tanon punaruskeita  talousraken-
nuksia.

Tien viereen pystytetty aita 
päättyy hirsinavetan nurkalle ky-
hättyyn veräjään. Veräjällä seisoo 
ruskea, liinaharjainen hevonen 
pää ylväästi korkealla.   Ori seu-
raa Kaltion puuhastelua välinpitä-
mättömänä kokoonsa ja voimiinsa 
luottaen. Hevonen seisoo patsaa-
na vain rintalihakset räpsähdellen 
hurjasti hyökkäävien paarmojen 
takia. Vasta, kun Jouni navetan 

nurkkasalvoksesta roikkuen saa 
sähköpaimenen maiskuttavan ää-
nen loppumaan, herää hevosen 
mielenkiinto ja se tuijottaa mus-
tilla silmillään taukoamatta miestä, 
joka lisää epätavallisia tapahtumia 
vääntämällä kumilla eristetyn au-
kaisukapulan koukun suoraksi ja 
paiskaa hevosen tiukasti kartta-
man sähkölangan tienvarren pie-
neen ojaan. 

Ankara jännitys kuivattaa Jounin 
kurkkua ja tuskainen hiki nousee 
iholle, kun hän jatkaa puuhaansa 
kääntämällä veräjää hevosen men-
tävän verran auki.

Hevonen astuu rauhallisesti 
veräjästä havaittuaan vapaan väy-
län. Tottumuksesta ori seisahtuu 
kuuliaisena veräjän suulle odot-
tamaan kuolaimia ja suitsia. Jou-
ni ei jää ihmettelemään eläimen 
tottelevaisuutta vaan mäjäyttää 

hevosta nopeasti avokämmenellä  
lautaselle. Hevonen loikkaa tielle 
ja lähtee hiljalleen hölkkäämään 
kohti risteystä. Kavioiden kopina 
ja kasvava vapauden hurma saa 
hevosen pidentämään askeltaan. 
Painellessaan suoraan viljelystiel-
le vaihtaa ori pölyä nostattavalle, 
nopeatahtiselle laukalle ja katoaa 
omaan pölypilveensä.

Nojatessaan hikisenä karheaan 
hirsiseinään Jouni Kaltio tietää, 
että seikkailun käsi-kirjoitettu 
osuus on päättynyt. Hän odottaa 
kellosta seuraten pari minuuttia 
ennen kuin lähtee pikamarssi-
vauhdilla kohti kartanon jykevää 
päärakennusta.

Pehmoilu vierasta
Hän avaa korkeasta pariovesta 
puolikkaan ja luikahtaa isoon 

kuistiosaan, jonka avarat ikkunat 
pitävät valoisana. Koputtaessaan 
rystysellään pitkän sarjan huonei-
siin vievään oveen, osuu hänen 
silmiinsä korukirjaimin pakotettu 
sukunimi Tidström. Sisältä kuuluu 
ruotsinkielistä ihmettelyä. Oven 
avaa punaposkinen ryhdikäs ikä-
mies. 
– Iltaa, sanoo Kaltio esittäen tuoh-
tuneempaa, kuin on. – Tuo teidän 
hevonen paineli  luhdille, sanoo 
Jouni nopeasti. 
– No nej i helvete! Prinsen on 
kyllästynyt yksinäisyyteen, sanoo 
mies melkein normaalilla äänellä.  
Isäntä etsii nopeasti housut jal-
kaansa, syöksyy verannan kaapil-
le, josta kahmaisee ohjasvyyhdin 
kainaloonsa.  – Anneli, keitä ilta-
kahvia vieraallekin huikkaa isäntä  
vielä ovelta. Hetken kuluttua Jou-
ni näkee verannan lasista kuinka 
Isäntä Tidström polkee hauskas-
sa etukumarassa naistenmallisella 
polkupyörällä kohti hevosen kar-
kureittiä. Musta suitsinippu keik-
kuu poikittain tarakalla.

Kun Jouni kättelee talon emän-
tää, saa asunnon tuoksu hänen aja-
tuksiinsa muistoja lapsuudesta, sil-
lä herraspaikat ovat aina olleet ha-
jultaan samanlaisia: yleistuoksu on 
kuin niissä olisi aina piparkakkuja 
paistumassa. Lapsuusmuistojen ta-
kia luontainen ujous saa miehen 
seisahtumaan paikalleen. - Istukaa 
toki tuohon sohvalle. Minä täytän 
herran määräyksen ja laitan meille 
iltakahvia. Puhuessaan talon rouva 
katsoi hiukan alaviistoon niin, että 
hänen nukenkasvojensa silmistä 
oli vain pitkät ripset näkyvissä. 
Jouni seuraa sanattomana miten 
rouva Tidstömin puuhailee keitti-
ön syvennyksessä. Mitään mielen-
osoituksellisia kilahteluja ei kuulu, 
vaan kupit ja muut kahvitarpeet 
ilmestyvät pöytään lähes äänet-
tömästi kuin taikatemppuilijan 
loihtimina. Hiljaisuus saa Kaltion 
miettimään tupakansavuisessa pa-
rakissa parhaillaan korttia läiskiviä 
työkavereitaan. Matkatyö ja para-
kissa asuminen teurastaa mielestä 
kaikki vähäiseenkin pehmoiluun 
sopivat keskustelunaiheet. Julki-
sesti romantiikasta puhuminen 
ajaisi hentomielen ulos kovien 
karjujen porukasta iso pakka ha-
mekangasta kainalossa.

Nyt tarvitaan 
syttifemmaa

Noin varttitunnin kuluttua on rou-

va Tidströmin kattama kahvipöytä 
kunnossa. Pöydän keskellä seisoo 
nelikerroksinen keksitarjotin, jol-
laista Jouni ei muista koskaan 
nähneensä.

Anneli Tidström on juuri ai-
keissa kutsua vieraan juomaan 
jo ennen isännän tuloa, kun ovi 
avautuu ja talon omistaja kävelee 
vauhdilla suoraan ovelta kohti ta-
lon makuuhuoneita mennessään 
hän melkein karjaisee: - Nyt pärk-
kele tarvitaankin syttifemmaa!

Kaltion henki salpautuu, ohimot 
humisevat ja poskille nouseva 
puna muuttuu miltei välittömästi 
hikihelmiksi. Hän yrittää ajatella 
rauhallisesti ja saakin loppupää-
telmäksi, että ei tunne seitsämän-
kymmentäviisikaliberista asetta tai 
sitten se on jokin ikivanha hau-
likko. Senkin jälkeen, kun isäntä 
Tidström on kantanut silmät sirril-
lään kolmen vartin konjakkipullon 
kahvipöytään kestää pitkän aikaa 
ennen kuin Jounin pelkotila pur-
kautuu siinä määrin, että hän pi-
tää itseään salonkikelpoisena istu-
maan kartanon iltakahvipöytään.

Onnekas ristiretki
Isäntä on kaatanut kahteen aromi-
lasiin reilun annoksen konjakkia. 
Skoolauksen ja ryypyn jälkeen 
Tidström kertoo miten kuuliaisena 
Prinsen oli odottanut ladolla nou-
tajaa. – Tottakai ykköspalkinnon 
ori haluaa tehdä pienen friiaus-
reissun. Sama juttu on ihmisellä. 
On käytävä tytöissä, että pysytään 
kantakirjassa, filosofoi isäntä ja 
nauraa jutulleen kasvot punaisena 
muiden mukana.

Jouni kieltäytyy tyylikkäästi 
isännän tarjoamasta toisesta kon-
jakista ja alkaa suunnitella lähtöä. 
Hän haluaisi lausua jotain enem-
män mieleen jäävää pariskun-
nalle lähtiessään, mutta hänelle 
ei kelpaa mikään mahtipontinen 
fraasi. Hän sanookin rauhallises-
ti hiukan jokaista sanaa painot-
taen: – Kiitos kahvista ja hyvää 
saunaillan jatkoa. Sitten vielä hejt 
ruotsalaisittain, muutama askel ja 
hän seisoo yksin kartanon piha-
maalla. Viilenevässä kesäillassa 
on kartanolta henkivä nokko-
sen tuoksu voimistunut melkein 
pistäväksi. Jouni Kaltio huomaa 
tehneensä onnekkaan ristiretken 
omien ajatustensa vahvistumisek-
si. Onnistumisen riemu purkautuu 
yksinäiseksi hurjaksi tuuletukseksi 
hänen hölkätessään kohti parak-
keja ja heiluvien verhojen takana 
kähiseviä työkavereitaan.
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Eero Voutilainen

Retriitti  tulee latinan 
sanasta retrahere, 
joka tarkoittaa 
yksinäisyyteen ja 
rauhaan  vetäytymistä. 
Retriittiin osallistuvat 
ihmiset vetäytyvät 
pois tavallisesta 
arkielämästä ja 
sitoutuvat keskinäiseen 
vaikenemiseen. 
Koska ‘retriitti’ 
sanaa käytetään 
kovin monenlaisista 
tapahtumista, 
täsmennetään termiä 
puhumalla useimmiten 
hiljaisuuden retriitistä.

Antti Äkräs

Määritelmät:
Retro – takaperin, 
takaisin, uudelleen
Riitti – palvontatoimitus, 
kirkollinen seremonia
Takaisin mihin? Vain 
olemaan sen kanssa, 
joka sanoi nimekseen 
”Minä Olen”

T ässä minä olin ajamassa 
kauniissa, heräävässä ke-
sässä kohti Karjalohjaa ja 

retriittiä, jonka teemana oli ilo. 
Ilo olikin päivän mittaan jo usein 
tullut vastaan erilaisissa muodois-
sa. Perjantaiaamun miesverkossa 
– yksi suuri ilon lähde kaikille 
meille siellä kävijöistä -– olimme 
juuri puhuneet miehen elämän-
kaarista. Eri elämänvaiheissa ilo 
on merkkinä tulosten saavuttami-
sesta tai siitä, että vain olemme 
tasapainossa itsemme kanssa. 
Itse sain tämän parhaan ja ikiai-
kaisen ilon vasta 2001 löytäessäni 
Jumalan ja Hengen hedelmän rie-
murauhan. Siinä Hengen antama 
ilo yhdistyy Jeesuksen antamaan 
rauhaan, sellaista olotilaa ei tämä 
maailma voi antaa. 

Yksi idea muiden joukossa
Toisessa päässä tätä ilon skaalaa, 
tai paremminkin aina sen pohjavir-
tana, on se meissä aina läsnä oleva 
elämisen riemu, jota juuri olin ollut 
todistamassa rakkaan kummityttö-
ni Annan 10-vuotissynttäreillä. Se 
aito ilo ja riemu, jota lapset säteile-
vät, jakavat, elävät ja vain ovat, ei 
voi olla tarttumatta ja muuttamatta 
omaa sisintä. Hyvä ”oppitunti” ja 
lähtökohta tulevalle ”ilon”-retrii-
tille. Lasten synttäreiltä retriittiin, 
ilon yhteisöllisen ja yksilöllisen 
kokemuksen ääripäät.

Retriiteistä en niin paljoa etu-
käteen tiennyt, mutta toki olin 
kuullut ja lukenut niistä. Omakoh-
taisimmat raportit olen saanut vai-
moltani Sirpalta, joka asuessamme 
Belgiassa  oli kahdesti osallistu-
nut Tongerlon trappisti-luostarin 
retriitteihin. Hyvää olin kuullut ja 
seesteinen vaimo sieltä aina kotiin 
palasi.

Miksi minä nyt sitten olin mat-
kalla omaan ensimmäiseen retriit-
tiini? Hyvä kysymys ihan oikeasti! 
Etukäteen se vaikutti yhdeltä ide-
alta muiden joukossa kokea jotain 
uutta, mutta jälkikäteen ymmärrän 
asian aivan toisin: se oli kohdal-
lani tärkeä askelma hengellisen 
kasvuni portailla. 

Pannukakkumaailmasta 
kolmiulotteiseksi

Suurin ”hyvä” ongelmani on aina 

ollut omavoimaisuus. Yhdistettynä 
energisyyteen, ekstroverttiin luon-
teeseen ja kiinnostukseen kaikesta 
mahdollisesta tuloksena on ollut 
elämä, jossa ei paljon hiljennellä 
eikä pysähdellä, pysähtymisestä ja 
hiljentymisestä puhumattakaan! 

Mutta mutta, kun antaa itsensä 
Herran johdatukseen ja kasvatuk-
seen, alkaa tapahtua ihmeellisiä 
asioita – sillä Jumala voi! Olin al-
kanut vähitellen ymmärtää oikeaa 
identiteettiäni. Eli että en olekaan 
ruumis ja sielu vaan hengellinen 
olento, jolla on sielu ja joka asuu 
ruumiissa. Löytäessäni sisältäni 
hengellisen tosiminäni, löysin 
myös portin Jumalan rakkauden 
todellisuuteen. Pannukakkumaa-
ilmani aivan kuin pullahti kol-
miulotteiseksi ja samalla se itse-
keskeisyyden keskipisteen sijaan 
saikin uuden auringon, Jumalan, 

jonka armo ja rakkaus säteilevät 
tällekin pikku pallolleni. Mutta 
nyt etsiessäni yhteyttä Häneen ja 
pyrkiessäni lekottelemaan tässä 
uuden aurinkoni loisteessa, huo-
masin jälleen pyrkiväni ”suoritta-
maan” ja ”tekemään oikein”.  Jo 
pitkään olen yrittänyt säännöl-
lisesti hiljentyä päivittäin rukoi-
lemaan ja kuuntelemaan, mitä 
Jumala minulle haluaa puhua. 
Jotkut kutsuvat tällaista tapahtu-
maa kuunteluhuoneeksi, koska 
tarkoitus on enemmän kuunnella 
kuin ”olla itse äänessä”. Jostakin 
syystä kuunteluhuone ei ole koh-
dallani toiminut oikealla tavalla ja 
luonnollisesti. Milloin on muka 
liian kiire, milloin en saa oikeaa 
”fiilistä”, milloin mitäkin, joka 
sotkee hyvän aikomukseni ja py-
sähtymiseni Herran läsnäoloon! 
Tämä oli siis tilanne saapuessani 
retriittiin aivan innoissani, mutta 
jotenkin alitajuisesti epäillen koko 
homman toimimista kohdallani.

Anna 
tilaa uudelle

Menemättä logistisiin ja hengelli-
siin järjestelyihin ja yksityiskohtiin, 
pyrin sanomaan jotakin siitä pro-
sessista, joka kohdallani retriitissä 
alkoi ja jatkuu varmasti pitkään 
– ainakin toivon ja ukon niin.

Olen ikäni ollut liike-elämän 
palveluksessa myynnin, kehittämi-
sen ja johtamisen ammattilaisena, 
joten kommunikointi ja erityisesti 
puhuminen on ollut ehkä tärkein 

työkaluni. No niin, työkalut pois, 
mutta myös armollisesti mah-
dollisimman paljon pois kaikki 
normaalit tarpeet ja syyt puhua. 
Saimme siis olla herran kukka-
rossa, suorastaan Herran kukka-
rossa keskellä ihanaa ja kaunista 
luontoa. Kaikki ulkoinen oli val-
mistettuna siihen, että saisimme 
vain keskittyä omaan itseemme ja 
ehkä johonkin muuhunkin, joka 
kumpuaa sisältämme. Vai olisiko 
se sen sisimmän porttimme läpi 
kulkemista?

Vaikka ympäristö olikin viritet-
ty mahdollisimman valmiiksi vain 
olemiseen ja hiljentymiseen, kesti 
melko pitkään päästä eroon ”tä-
män maailman” virikkeistä. Kes-
keneräiset ja tapahtuneet työasiat, 
perheeseen ja ystäviin liittyvät ilot 
ja huolet, oma ”hengellinen suo-
rittaminen”, kaikki oli pikku hiljaa 
työnnettävä kauemmaksi, annet-
tava tilaa jollekin uudelle…Mutta 
kun oikein yritti, niin huomasi 
olevansa taas ”suorittamassa” jo-
takin.

Ensimmäinen askel oli vaih-
taa kaikki omat, edellä mainitut 
ajatukset johonkin täysin uuteen, 
jonkun toisen viisauteen. Olin ot-
tanut mukaani Thomas Keatingin 
Opetuslapsen tien, joka osoittautui 
juuri kuin tätä tilannettani varten 
kirjoitetulta. Siinä puhuttiin mm. 
Jumalan antamasta uskon kriisistä, 
erämaasta, jonka tarkoituksena on 
vapautua vääristä riippuvuuksista 
ja kuolettaa pinnallinen ja itsekes-
keinen hengellinen elämä. Kyllä 
kolahti!  Ja jatko sitten: Hengel-
linen kasvu on sitä, että Jeesus-
suhteemme muuttuu, kuten kävi 
jopa Pietarille ja Magdalan Mari-
alle, kun Jeesus oli noussut kuol-
leista ja oli aika uudelle suhteelle. 
Meidän tulee itsenäistyä, päästä irti 
niistä, joista olemme riippuvaisia 
ja tulla täydellisesti riippuvaiseksi 
vain Pyhästä Hengestä. Tämä on 
hengellistä täysi-ikäisyyttä. Voi 
miten kaukana kaikki tämä tun-
tuukaan olevan…

Seikkailu alkaa
Mutta jotakin uutta tuntui kuiten-
kin syntyvän. Maailmani ikään 
kuin kasvoi sisältäpäin ja sai uu-
sia värejä, ääniä, hajuja ja makuja 
ulkoisestikin. 30 vuoteen en ollut 
nähnyt luonnossa neitoperhosta, 
nyt seurasin sellaisen - luojan elä-
vän kukkasen - auringossa lepäi-
lyä ja kauniin kaaosmaista matkaa 
tammimetsän läpi rantakiville var-
maan tunnin ajan.

Suomalaisten hiljaisuuden ret-
riittien esikuvat tulevat Raama-
tun kertomuksista hiljaisuuteen 
vetäytymisestä ja jo varhain kir-
kossa muotoutuneista perinteistä. 
Päätavoitteena on hengellinen 
rakentuminen, jota tukee toisaal-
ta  hetkipalveluksissa toteutuva 
yhteinen rukouselämä ja toisaalta 
oma yksityisyys ja rauha.

Suomeen hiljaisuuden liike 
“rantautui” Englannin retriittiliik-
keen ja ruotsalaisten retriittikes-
kusten yhteyksien kautta 1960 
- 1970- luvulla. Hiljaisuuden Ys-
tävät- yhdistyksen perustamisen 
myötä vuonna 1986 suomalainen 
retriittitoiminta alkoi vankan ret-
riitinohjaajakoulutuksen ansiosta 
juurtua ja voimistua uudenlaise-
na ulottuvuutena hengellisessä 
kulttuurissamme. Seurakuntien ja 
kristillisten yhteisöjen toimesta jär-
jestetään nykyisin vuosittain useita 
satojSa hiljaisuuden retriittejä kaut-
ta maan.

Kyseessä ei kuitenkaan ole 
mikään uusi asia. Vanhassa suo-

Retriitin 
lyhyt historia

RETRIITTI 
Kolmannen yhteisen hiljaisuus-

hetken jälkeen käteni ”annettiin” 
uusi kirja, Henri J.M. Nouwenin 
Hiljaisuuden päiväkirja. Se oli 
ensimmäinen kirja, johon tartuin 
Heponiemen laajoista kirjavalikoi-
mista. Avasin sen summittaisesti ja 
minulle näytettiin uusi oivallus, sy-
vyys ja viisaus paljon pohtimaani 
Rakkauden kolmoiskäskyyn liit-
tyen. Useimmitenhan puhutaan 
Rakkauden kaksoiskäskystä ja 
unohdetaan oman itsensä rakas-
taminen. Bernhard Clairvauxlai-
nen on määritellyt rakkauden 
korkeimman asteen maan päällä 
seuraavasti: Rakastamme itseäm-
me Jumalan takia! Tähän liittyy 
se, että en elä minä, vaan Kristus 
minussa. Olemme saaneet identi-
teettimme Jumalan lahjana ja löy-
dämme itsemme uudella tavalla. 
Jumala toimii meissä yksilöllisen 
ja persoonallisen reaalisuutemme 
kautta. Emme katoa kuin pisara 
mereen vaan olemme persoo-
nia persoonallisessa Jumalassa. 
Olemme eläviä kiviä Kristuksen 
temppelissä. Olen ja olemme ra-
kastamisen arvoisia, koska meissä 
asuu Jumalan rakkaus. Löydämme 
yksilöllisyydessämme hyväksyt-
tyinä, Jumalan rakastamina, myös 
lähimmäisemme. Ainutlaatuisissa, 
korvaamattomissa, rajallisissa ih-
misissä tulee näkyviin Jumalan 
ikuinen kauneus ja rakkaus. Tämä 
on myös rakastavan yhteisön pe-
rusta. 

Tästä alkoi seikkailu, mutta 
myös tyhjennysharjoitus Nouwe-
nin kirjan kanssa hänen kuva-
tessaan luostarielämäänsä 7 kuu-
kauden ajan ”virtuaalimunkkina”. 
Nouwenin yltäkylläisestä hengel-
lisen viisauden ja Jumalan rakkau-
den pitopöydästä oli noukittavissa 
hiljentymiseen, Jumalan kasvojen 
etsimiseen, erämaakokemuksiin ja 
rukouselämään liittyviä oivalluk-
sia ja syväkokemista hengellisellä 
tasolla. Se siis antoi tukea omiin 
kokemuksiin, mutta myös auttoi 
irtautumaan yhä paremmin suo-
rittamisesta. 

Riemurauhaa
Lopputuloksena minulle tapahtui 
jotakin, mitä voisi kutsua aukoksi 
aika-avaruus-jatkumossani. Pääsin 
kai pujahtamaan sisimmän porttini 
johonkin, joka ei ole suhteellisuus-
teorian kaavoin selitettävissä. Vii-
meisessä yhteisessä hiljentymishet-
kessä lopetin ensin tahtorukoilun 
ja sitten muun suorittamisen. Pyy-
sin, että voisin vain olla Jeesuksen 

hengellinen hiljentyminen

edessä ja nähdä Hänet hengelli-
sillä silmilläni. Aika kai pysähtyi, 
koska kellonsoitto hiljaisen hetken 
päättymisen merkiksi tuli täysin 
yllättäen. Ja sydämeni oli täynnä 
riemurauhaa. Iloa, joka tulee sen 

sisimmän portin kautta ja rauhaa, 
jota maailma ei voi antaa.

Kiitos Tuomas-yhteisölle ja vetä-
jille ainutlaatuisesta kokemukses-
ta, joka aloitti prosessin, jossa ei 
prosessoida vaan ollaan!
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malaisessa elämänmuodossa hil-
jaisuudella oli oma paikkansa. 
Hiljentyminen sunnuntaisin ja 
pyhäpäivien yhteydessä oli vie-
lä muutama vuosikymmen sitten 
itsestään selvää ja osa kristillistä 
perintöämme.

Tarve nousee nykyihmisen 
elämänpiiristä

Nykyihmisen elämänpiiri on kau-
kana hiljaisuudesta ja rauhasta. 
Ihmiset elävät kaiken aikaa kaik-
kialla kaikkien kanssa kiireen ja 
melun keskellä. Kuormitettuina ja 
väsyneinä he kaipaavat vapautus-
ta. Voidaan ajatella, että väsymi-
nen on pitkäaikaisen kuluttavan 
stressin tulosta. Mutta asia ei ole 
niin yksinkertainen.

Stressiä ei voi suoraan rinnastaa 
henkiseen väsymykseen. Väsymys 
syntyy siitä, että ihminen joutuu 
jatkuvasti olemaan tarkoitushakui-
sesti tarkkaavainen. Siksi hänen on 
estettävä mielensä ja mielenkiin-
tonsa harhailu kaikkeen muuhun. 
Tästä syystä tarkoitushakuinen 
tarkkaavaisuus vie voimia.

Jossain vaiheessa “mitta täyttyy” 
eikä energiaa enää ole tehtävien 
suorittamiseen riittävällä tasol-
la.  Väsyneen ihmisen on vaikea 
selvitä tehtävistä, joissa tarvitaan 
huomiota moneen suuntaan ja 
inhimillisten virheiden mahdolli-
suus lisääntyy. Myös sosiaalinen 
elämä saattaa kärsiä, sillä väsynyt 
ihminen on usein ärsyyntynyt eikä 
jaksa  välittää kanssaihmisistään.

Jos ajatellaan henkisen väsy-
myksen johtuvan tarkoitushakui-
sen tarkkaavaisuuden väsymisestä, 
voisi lepo olla tie vapautumiseen. 
Nukkuminen ja lepo auttaa kyllä 
fyysiseen väsymykseen.  Uni ei 
kuitenkaan riitä henkiseen elpy-
miseen. Ihannetapauksessa tark-
kaavaisuuden tulisi saada levätä 
myös hereilläolo aikana. Tämä 
edellyttää ympäristöä, joka asettaa 
minimaaliset vaatimukset tarkoi-
tushakuiselle tarkkaavaisuudelle.  
Tätä varten retriittiympäristö on 
erityisen otollinen.

Suomalaisille retriitti sopii erin-
omaisesti. Me olemme tottuneet 
pähkäilemään ongelmiamme 
luonnossa yksin kannonnokassa 
istuen tai saunan lauteilla hyvässä 
seurassa. Luonto on hiljaisuuden 
tyyssija. Siksi  ei ole ihme, että ret-
riittien pitopaikat sijaitsevat luon-
nonkauniilla paikoilla. Luonto ja 
hiljaisuus ovat maamme kestävintä 
ja parhaiten tuottavinta pääomaa, 
kunhan itse omakohtaisesti oival-

lamme niiden arvon.

Retriitti on         
suoritusvapaa vyöhyke

Retriitti on suoritusvapaa vyöhyke, 
jossa ei tarvitse suorittaa mitään. 
Retriittiin tultaessa ei tarvitse olla 
mitään odotuksia, sen alkaessa ei 
tarvitse esitellä itseään eikä jälkeen 
päin tarvitse arvioida, mitä siitä sai 
irti. Riittää kun on oma itsensä.

Monia retriitin helppous yllättää. 
Joku miettii etukäteen, kuinka voin 
olla puhumatta. Retriitikokemusten 
mukan puheliainkin meistä ihmet-
telee kykyään olla hiljaa ja riemas-
tuu kun voi levätä puhetulvasta. 
Voin riisua pois kaikki roolini: en 
ole työntekijä, esimies, isä, äiti, 
enkä puoliso, olen ihminen ja se 
riittää. Hiljaisuudessa alan kuulla 
oman elämäni puhetta.

Minulla on mahdollisuus kerran-
kin mitään esittämättä, ilman mi-
tään roolia, miettiä, mitä oikeasti 
ajattelen ja tunnen, miten todella 
voin. Saan tuntea kaikkia tunteita-
ni, sekä myönteisiä että kielteisiä.

Valtaosa maamme retriiteistä 
rakentuu kristilliselle arvopohjal-
le, Vaikka myös uskonnottomia 
retriittejä järjestetään. Uskoa on 
turha, oikeastaan luonnotonta 
sulkea pois. Jokaisessa on uskon 
siemen, jotenkin jo äidinmaidos-
sa saatuna. Jos sen kiellän, kiel-
län jotain olennaista itsestäni. Ei 
retriittiin osallistujilta udella hänen 
uskonsa määrää eikä Jumalasuh-

teen laatua.
Retriitissä on syvimmiltään ky-

symys itseni ja Luojani kohtaa-
misista. Miten tämä tapahtuu on 
paljolti salaisuus ja miten sen ku-
kin kokee, on henkilökohtainen 
asia. Monesti sellaisetkin ihmiset, 
joilla ei ole ollut vuosikymmeniin 
juurikaan kosketusta hengelli-
syyteen, hämmästyy retriittien 
hengellisyyden luonnollisuutta. 
Ilman kristillistä ydintä retriitissä 
käy kuten Paavo Rissanen vuosia 
sitten totesi: jotenkin retriitti vain 
lässähtää ilman sen kristillisiä juu-
ria ja perustaa.

Retriitti on seikkailuretki, joka 
suuntautuu ihmiseen itseensä. 
Arjen porskutuksessa paljon mer-
kittäviä oivalluksia ja paljon tutus-
tumista itseen jää tekemättä. Ret-
riitissä on mahdollisuus sukeltaa 
arjen pinnan alle, seikkailla omas-
sa sisimmässä kuin sukeltaja uusia 
maailmoja ihmetellen.

Useimmille retriittiin tulijoille 
tärkein ja paras kokemus on lepo. 
Saan kerrankin levätä oikein lu-
van päälle. Tämä tuntuu ihmeen 
vapauttavalta, alkuun myös oudol-
ta. Eikö tosiaankaan tarvitse teh-
dä mitään, ei edes lukea? Saanko 
varmasti nukkua niin pitkään kuin 
nukuttaa? Onkohan sittenkään so-
pivaa vain maata sängyssä omissa 
ajatuksissa – tai ajattelematta mi-
tään?

Retriitissä vastaus on selvä kyllä: 
lepää, ole, ihmettele, käyskentele, 
kävele, hymyile, naura, itke, tee 

mikä tuntuu hyvältä, rakasta itse-
äsi. Tätä on retriitti.

Tuomasyhteisön  
yritysretriitit

Pääkaupunkiseudun Tuomasyh-
teisö on järjestänyt yritysretriittejä 
yli 10 vuotta, nykyisin Karjalohjalla 
Heponiemen hiljaisuuden keskuk-
sessa.

Yritysretriitit ovat hiljaisuuden 
retriittejä, joiden ensisijaisena 
kohderyhmänä ovat työelämän 
johto- ja muissa vastuutehtävissä 
toimivat henkilöt. Toiminnan koh-
dentamisella on  tarkoituksena tar-
jota osallistumisväylä niille, joille 
seurakunnallinen toiminta ei ole 
aivan tuttua.

Yritysretriittien osallistujat tule-
vat erilaisten organisaatioiden kai-
kilta tasoilta ja kaiken kokoisista 
yhteisöistä. Suuri osa on vaativissa 
asiantuntijatehtävissä toimivia joh-
tajia ja erilaisia palveluja tuottavia 
yksityisyrittäjiä.  Heistä puolet, yk-
sittäisissä  retriiteissä jopa kaikki, 
on miehiä. Tässä suhteessa yri-
tysretriitit poikkeavat tavallisista 
hiljaisuuden retriiteistä, jotka ovat 
naisvaltaisia

Yritysretriittien kynnystä madal-
letaan monin eri keinoin. Ohjaa-
jia on tavallista enemmän ja heillä 
on pitkä omakohtainen kokemus 
yritysmaailmasta. Etukäteisviestin-
tä tapahtuu yhteistyöverkostoissa, 
suurelta osin henkilökohtaisella 
tasolla ja useimmiten osallistu-
jat tuntevat tullessaan vähintään 

jonkun ohjaajista. Itse tilanteesta 
pyritään poistamaan osallistujille 
vieraat elementit, joista selviämi-
nen vaatii ponnistelua, jotta jokai-
nen voisi osallistua tapahtumiseen 
omista lähtökohdistaan omalla ta-
vallaan.

Yritysretriitin ohjelman runko 
noudattelee tavallisen hiljaisuu-
den retriitin kulkua. Ohjelman 
muodostaman kokonaisuuden 
tavoitteena on avata osallistujille 
ovia oman itsensä ja pyhän,  Luo-
jansa, kohtaamiselle.

Retriitti alkaa perjantaina ilta-
aterialla, saunalla, johdatuksella 
retriitin teemaan ja hiljaisuuteen 
sekä musiikkihetkellä. Lauantai-
päivän ohjelmasta on nähtävissä 
myös sunnuntai-aamun ohjelma, 
joka toistaa lauantaita hiljaisuuden 
päättävään päiväkahviin saakka.

Yritysretriitin lauantaipäivän 
ohjelma: aamumessu, aamiainen, 
yhteinen hiljainen hetki , virike-
puhe, lounas, lepoa ja ulkoilua, 
päiväkahvi, virikepuhe tai yhtei-
nen hiljainen hetki, ehtoon het-
kipalvelu (vesper), ilta-ateria ja 
hetkipalvelu päivän päättyessä 
(kompletorium). Jos osallistujalla 
on tarve keskustella retriitin aika-
na mieltä vaivaavista ajatuksista, 
se on mahdollista henkilökohtai-
sena aikana ohjaajan kanssa.

Yritysretriittien teemat syntyvät 
vuorovaikutuksessa työyhteisöissä 
työskentelevien kanssa. Teemat 
ovat näin ajankohtaisia ja poten-
tiaalisia osallistujia koskettavia. 
Aiheina ovat olleet mm. jaksami-
nen, rajat, luopuminen, mielen-
rauha, hyvä elämä, aika, armo ja 
ilo. Työelämästä nousevat aiheet, 
ohjaajien ja osallistujien yhteinen 
kontaktipinta ja retriitin perus-
luonne luovat mahdollisuuden 
aiheiden avaraan ja monipuoli-
seen käsittelyyn. Esimerkiksi ky-
symys armahtavaisuudesta ei jää 
vain hengelliseen viitekehykseen 
vaan saa monenlaisia näkökulmia, 
kun sitä tarkastellaan ajatellen  ih-
misten elämää yrityssaneerauksi-
en, tuloksen teon ja tehokkuuden 
vaatimusten keskellä.

Hiljaisuuden retriitit mahdol-
listavat fyysisen levon ja nukku-
misen, joskaan nämä eivät ole 
ensisijainen tavoite. Yritysretrii-
teissä korostetaan, että kaikkeen 
ohjelmaan osallistuminen on täy-
sin vapaaehtoista ja jokaisella on 
mahdollisuus aivan luvallisesti 
käyttää aikaa myös lepäämiseen. 
Näin ihmisen tarpeet pyritään 
ottamaan huomioon kokonais-
valtaisesti. Yritysretriitit voi liittää 

 normaaliksi koulutussuunnitelman 
osaksi  ja pääsääntöisesti työnan-
tajat maksavat yritysretriitin osal-
listumismaksun.

Yritysretriitti vastaa kaipauk-
seen päästä eroon edes hetkeksi 
kiivaasta ja repivästä työelämästä, 
jossa kaikki tuntuu menevän liian 
lujaa.  Vaikka ulkonaiset olosuhteet 
muistuttavat tavanomaista työsemi-
naariaa tai kurssia, ei osallistujalta 
odoteta aktiivisuutta. Tämä antaa 
“kunniallisen mahdollisuuden olla 
hetken aikaa apaattinen”.

Osallistujat sitoutuvat keski-
näiseen puhumattomuuteen ja se 
tuntuu helpottavalta. Ei tarvitse 
miettiä “sosiaalinen höpötyksen” 
ja small talking aiheita. Puhepaas-
to tukee hiljentymistä ja rauhoittu-
mista. Kaikki ympärillä on valmis-
ta. Täysihoito ja toisten valmiiksi 
hoitamat oheispalvelut synnyttävät 
kokemuksen, että voi olla kiireet-
tömästi, huolehtimatta mistään. 
Olosuhteet ja tilanne luovat mah-
dollisuuden pysähtymiseen

Jokaisella on oma rauhallinen 
huoneensa, jossa saa kenenkään 
häiritsemättä levätä juuri niin pal-
jon kuin väsymys vaatii. Vasta kun 
väsynyt ihminen alkaa levätä, hän 
voi huomata kuinka väsynyt hän 
onkaan. Osallistuminen ohjelmaan 
on täysin vapaaehtoista, eikä ole 
tavatonta, että  ensimmäisen aa-
mupäivän ohjelmista ollaan poissa 
juuri unentarpeen takia.

Yritysretriitti pyrkii olemaan 
“anti-kaikkea” sitä, mitä osallis-
tujat jokapäiväisessä arjessaan 
joutuvat tekemään ja kokemaan. 
Yksinäiselle puurtajalle se antaa 
mahdollisuuden olla levollisesti 
ja rauhassa toisten kanssa. Ihmis-
ten piirityksessä elävä voi vetäytyä 
oman huoneen rauhaan. Kaikesta 
huolehtija voi olla huolehtimatta 
mistään. Fyysisesti väsynyt saa 
luvan lepäämiseen. Henkisesti 
rasittavassa ympäristössä elävän 
ei tarvitse reagoida virikkeisiin.

Kaikki ympärillä on tehty val-
miiksi retriittivierasta ajatellen. Ei 
liene kummallista, että retriitti koe-
taan hienona, miellyttävänä, hy-
vänä ja upeana ja monet varaavat 
ajan allakasta seuraavaan kertaan 
edellisen loppuessa.

Tietolähteitä
• Kaarina Hakkarainen  Toisen maailman 
etäisyys, lumo ja sopusointu, yritysret-
riittien elvyttävät elementit, Helsingin 
kauppakorkeakoulu, 2004
• Tuomasyhteisö: 
www.tuomasmessu.fi 
• Hiljaisuuden Ystävät: www.kirkkopal-
velut.fi/hiljaisuuden viljely
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– Mistä löytyy toivo ja 
rauha Lähi-itään? Onko 
kysymysten sijasta 
mahdollista tehdä jotain 
toivon hyväksi? Näin 
kyseli Persianlahden 
Pipliaseuran pääsihteeri 
Hrayr Jebejian 
ekumeenisessa 
raamattutapahtumassa 
Lappeenrannassa.

Libanonin tämänkeväi-
set poliittiset mullistukset 
osoittavat selkeästi, miten 

haavoittuva on Lähi-idän tilanne. 
Kansainvälinen sota terrorismia 
vastaan on vain pahentanut asi-
aa. Rauha näyttää erämaan kan-
gastukselta, joka pakenee sitä 
kauemmas, mitä lähempänä sitä 
luulee olevansa.

Missä on kaivattu rauha       
ja sovinto?

Jebejian kertoo esimerkin omasta 
elämästään tältä keväältä. – Olin 
maaliskuussa viikon työmatkalle 
Persianlahden maissa, joista Du-
bai oli neljäs kohteeni Omanin, 
Bahrainin ja Qatarin jälkeen. Vii-
kon lopulla, perjantaina, tein tii-
viin työpäivän Dubaissa ja illalla 
nukkumaan käydessäni toivoin, 
että voisin palata sunnuntaik-
si kotiin perheeni luo Beirutiin. 
Perjantaita vasten yöllä vaimoni 
Arda soitti ja kertoi itkien juuri 
tapahtuneesta räjähdyksestä ker-
rostalomme vieressä. Rakennus oli 
vaurioitunut pahasti, mutta Arda 
ja lapsemme olivat onnistuneet 
pääsemään vahingoittumattomi-
na asunnostamme ulos. Onnetto-
muudessa loukkaantui kaikkiaan 

11 ihmistä. Lastenhuone oli ha-
jonnut räjähdyksessä pirstaleiksi. 
Jos lapsemme eivät olisi juuri sinä 
yönä päättäneet nukkua vaimoni 
vieressä asuntomme toisella puo-
lella, tarinani olisi nyt aivan toi-
senlainen. Saimme olla taas kerran 
Jumalan suojeluksessa, Hrayr ker-
too.  – Olen kokenut, että Jumala 
on auttanut minua itseäni toimi-
maan sen sijaan, että esitän vain 
jatkuvasti turhauttavia kysymyksiä. 
Olen oppinut nauttimaan elämästä 
tekemällä jotain myönteistä, vaik-
ka koko elämä ympärilläni on 
niin kielteistä. Hän on opettanut 

pitämään kiinni tulevaisuudentoi-
vosta.”

Kirkkojen asema Lähi-idässä
Lähi-idän kristillisillä kirkoilla on 
historiallisten taustojensa vuoksi 
erilaisia toimintatapoja.  Libano-
nin, Syyrian, Egyptin, Jordanian, 
Irakin ja Palestiinan kirkoilla on 
vahvat juuret maittensa histori-
assa. Nämä kirkot ovat toimineet 
kristinuskon syntyajoista alkaen. 
Sosiaalinen ja poliittinen tilanne 
vaihtelee maittain, mikä luonnol-
lisesti vaikuttaa myös kirkkojen 
elämään. Esimerkiksi Libanonin 

Toivo paremmasta 
tulevaisuudesta

yhteiskuntajärjestyksen mukaan 
ihmiset ovat rekisteröityjä jon-
kun uskontokunnan jäseniksi. 
Muslimiryhmiä ovat sunnit, shiiat 
ja druusit. Kristittyjen suurimmat 
ryhmät ovat maroniitit, Armenian 
ortodoksit ja katolilaiset. Uskon-
tokunnan nimi on merkitty myös 
ihmisten passeihin. 

Syyriassa, Egyptissä, Irakissa ja 
Palestiinassa yhteiskunnallinen ti-
lanne on toinen. Vaikka kirkkojen 

tunnustuksellisuudella ei ole niissä 
virallista asemaa, kirkoilla on sil-
ti kristityille tärkeä sosiaalinen ja 
poliittinen merkitys. 

Pohjois-Afrikassa, erityisesti 
Algeriassa, Marokossa ja jossain 
määrin myös Tunisiassa, kirkko 
kasvaa. Tämä tapahtuu siitä huo-
limatta, että näissä maissa vapaus 
uskonnonharjoittamiseen on ra-
joitettua. Uskosta ei voi todistaa 
julkisesti, mutta Raamattuja ja kris-
tillistä kirjallisuutta voidaan pitää 
avoimesti myynnissä tavallisissa 
kaupoissa kaikkien saatavilla. 

Persianlahden alueella kristil-
lisiin kirkkoihin kuuluu lähinnä 
ulkomaalaisia siirtotyöläisiä lu-
kuun ottamatta pieniä paikallisia 
kristittyjen yhteisöjä Bahrainissa ja 
Kuwaitissa. Persianlahden alueella 
ei ole montaakaan kirkkoraken-
nusta. Hallitusten myöntämien 
kokoontumistilojen jako eri kris-
tittyjen ryhmien kesken ei ole aina 
yksinkertaista. Avoin evankelioin-
ti on kiellettyä, mutta  kristillisiä 
kirjoja tai Raamattuja saa myydä 
viranomaisilta anotun luvan turvin 
kirkollisten rakennusten sisällä. 

Kirkot ja pipliaseurat    
toivon asialla

Lähi-idän kristillisten yhteisöjen 
haasteena on kamppailu tulevai-
suuden ja toivon puolesta. Tämä 
ei tarkoita vain fyysistä hengissä 
pysymistä vaan palvelu- ja lähe-
tystehtävää. 

Lähi-idän ja Persianlahden pip-
liaseurat ovat väylä, jonka avulla 
yhteisöt voivat rakentaa elämänsä 
sellaisten arvojen varaan kuin rak-

kaus, rauha ja sovitus. 
Hrayr Jebejian kertoo: – Me 

olemme läsnä koko ajan, olemme 
osa yhteiskuntia, joissa asumme. 
Jaamme samat rajoitukset ja sään-
nöt kuin kaikki muutkin. Yritäm-
me työssämme keskittyä kahteen 
asiaan: kirkkojen palveluun ja 
lähetykseen.

Pipliaseurat välittävät kirkoille 
Raamattuja ja muuta kristillistä 
kirjallisuutta kielellä, jota ihmiset 
ymmärtävät ja hintaan, johon heil-
lä on varaa. Tarjolla on kirjoja noin 
60 eri kielellä. Arabian niemimaa 
on kuin maailma pienkoossa. Siir-
totyöläisiä alueen asukkaista on 
lähes 65 prosenttia noin 150 eri 
maasta, kaikkialta maailmasta. 

Suurin osa siirtotyöläisistä on 
lukutaidottomia. Monet työsken-
televät hyvin pienellä palkalla ja 
asuvat vaikeissa elinolosuhteissa. 
Varsinkin naiset ovat lisäksi alttii-
na kaikenlaiselle hyväksikäytölle. 
Siirtotyöläiset tulevat Persianlah-
den maihin yleensä yksin. Perheet 
jäävät kotimaahan, mikä aiheuttaa 
omat ongelmansa. Äidinkielinen 
Raamatun sana voi rohkaista ja 
tuoda toivoa vaikean arjen kes-
kelle.

Osallisuus    
lähetystehtävästä

Evankeliumin välittäminen on 
haaste, johon tarvitaan ekumee-
nista yhteistyötä ja dialogia tois-
ten uskontojen kanssa, jotta kaikki 
osapuolet voisivat ymmärtää toisi-
aan paremmin. Kirkot ja yhteisöt 
ovat tulleet tästä yhä tietoisemmik-
si erityisesti syyskuun 11. päivän 

jälkeen. Lähi-idässä kristityt elävät 
muslimimaailmassa. Kirkot halua-
vat, että ne nähdään osana yhteis-
kuntaa eikä sen vihollisina. 

– Lähi-idän pipliaseurojen lä-
hetysstrategia perustuu Raamatun 
merkityksen korostamiseen. Halu-
amme lisätä tietoisuutta siitä, että 
Raamattu on osa alueemme juuria 
ja yhteisöjemme elämään sisältä-
päin kuuluvaa eikä ulkoa tuotua! 
Raamattu on tärkeä väline uskon-
tojenvälisessä dialogissa. Se on tie 
toisten hyväksymiseen. Lähi-idän 
yhteisöt ovat avautumassa ulos-
päin erityisesti länteen. Sekä hyviä 
että huonoja arvoja on tullut tämän 
myötä osaksi paikallista kulttuu-
ria. Miksei Raamattu voisi olla osa 
myönteistä avautumisprosessia? 
Vuosi 2004 oli Lähi-idän pipliaseu-
rojen raamattuvuosi. Egyptin, Liba-
nonin ja Persianlahden pipliaseurat 
tekivät yhteistyössä kuuden muun 
kristillisen järjestön kanssa todella 
onnistuneen kampanjan. 

Muistan, kun valmistuin Beiru-
tin Amerikkalaisesta Yliopistosta 
maataloustieteen maisteriksi. Heti 
tutkinnon suorittamisen jälkeen 
aloitin työt pipliaseurassa. Opiske-
lutoverini ihmettelivät valintaani. 
Yli 20 vuotta kestäneen pipliaseu-
raurani jälkeen ajattelen yhä, että 
valintani oli oikea. Minähän olen 
koko ajan tekemisissä maatalou-
den kanssa! Kylvän Jumalan sanan 
siemeniä, jotka antavat toivon pa-
remmasta tulevaisuudesta, totesi 
Hrayr Jebejian lopuksi.

  Hrayr Jebejian matkalla aavikoitten 
ääreltä Itä-Suomen vehreyteen. Kuva: 
Anu Tuomainen

  Persianlahden pilvenpiirtäjiä Bahrai-
nissa. Kuva: UBS

  Siirtotyöläisten jumalanpalvelukset 
kokoavat kirkot täyteen väkeä. Kuva: 
Libanonin Pipliaseura
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Jackson Lee - Gascoyne Baz

ei naisten käsiin

Jokaisen miehen kirja

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

Kysy kauppiaaltasi                                     www.paiva.fi

Kimmo Janas

Yrittäjyyden 
ylipapiksikin tituleeratun 
teollisuusneuvos 
Jorma Nokkalan 
mielestä kristillisyys 
kuuluu jokapäiväiseen 
elämään siinä missä 
yrittäminenkin.

V uonna 1965 Viitasaaren 
maatalousnäyttelyssä uu-
den lannanlevittimen pro-

totyypin esitelleen Jorma Nokka-
lan teollisuusyrittäjän ura on kes-
tänyt jo 40 vuotta. Matkan varrelle 
on mahtunut niin menestyksen 
makeutta kuin tappion karvasta 
kalkkiakin.

Aina hän on kertomansa mu-
kaan kuitenkin voinut turvata 
kotoa perittyihin kristillisiin ar-
voihin.

Perusarvot 
kodin perintönä

Jorma Nokkala kertoo rakkauten-
sa traktoreihin syttyneen  jo 10-
vuotiaana, kun perheen maatilalle 
hankittiin ensimmäinen traktori.

– Minä innostuin siitä traktoris-
ta niin paljon, että menetin jopa 
yöunet sen takia. En olisi millään 
malttanut odottaa seuraavaan aa-
muun, hän muistelee.

Ja niin pian kuin hän jaksoi 
painaa kytkimen alas, traktoriin 
liittyviä töitä on riittänyt.

Jorma Nokkalan isä oli tullut 
vauhdikkaasti vietetyn nuoruuden 

jälkeen uskoon, jonka ansiosta 
esimerkiksi alkoholin käyttö jäi 
kokonaan pois. Maanviljelyksen 
ohella isä toimi sekä kiertävänä 
pyhäkouluopettajana että ns. seu-
rapuhujana.

– Näin jälkikäteen ajatellen hu-
vittaa, kuinka hyvin hän osasi pu-
hua. Hän osasi ryhmittää puheen-
sa ja ottaa tunnetta tarvittavassa 
määrin mukaan, vaikka taustalla ei 
ollut kuin kiertokoulu ja maatalo-
uskoulu, Jorma Nokkala muistelee 
isäänsä.

Elämän kristilliset perusarvot 
tulivat kotoa kuin luonnostaan, 
sen ihmeemmin niitä korostamat-
ta. Nokkala muistaa kokeneensa 
10-vuotiaana pitkään synnintuntoa 
tekemisistään. Tuntojaan hän sit-
ten purki äitinsä kanssa keskus-
telemalla.

– Miten makeaa se anteeksianta-
mus sitten olikaan, hän toteaa.

Myöhemmin 18-vuotiaana käy-
ty Jyväskylän Kristillinen Kansan-
opisto oli omalta osaltaan myös 
muokkaamassa nuoren miehen 
maailmankuvaa.

Maanviljely 
sai jäädä

Kun isä-Eemeli täytti 63 vuotta ja 
poika-Jorma samana päivänä 21 
vuotta, miehet tekivät maatilasta 
kauppakirjat, mutta paria vuotta 
kauempaa maanviljely ei pääam-
mattina kuitenkaan jaksanut nuo-

rempaa Nokkalaa kiinnostaa. Toi-
saalta idearikas isäkään ei varmasti 
järkyttynyt, vaikka pojan veri veti 
teolliseen yrittämiseen.

– Isä vain totesi minulle, että 
keksi poika jotain tekemistä. Mi-
nulla kummitteli mielessä ihanne 
päästä valmistamaan ja myymään 
jotakin. Vaihtoehtoja punnittiin 
isän kanssa varsin monia alkaen 
vasaranvarsitehtaasta aina ky-
läkauppaan saakka, muistelee 
Nokkala.

Traktorin työkoneet olivat tuo-

hon aikaan vielä harvinaisuuksia, 
ja markkinoilta löytyvät useimmi-
ten liian kalliita pientilallisille. Tä-
hän markkinarakoon alkoi sitten 
Jorma Nokkalan suunnittelupöy-
dältä syntyä traktoriin liitettäviä 
koneita, kuten lannanlevitin, lu-
milinko, metsäkoneita. Myöhem-
min tuotevalikoima laajeni myös 
yrityskauppojen kautta mm. kyl-
völannoittimiin  ja äkeisiin.

Keskinäisen 
kannustuksen kerho

Varsin moneen suuntaan aikaan-
sa jakanut Jorma Nokkala on ollut 
kunnallispolitiikassakin mukana 
27 vuotta, opiskelemassa kuulem-
ma mm. yhteistyötaitoja. Ja saatu 
oppi on myös tuottanut tulosta; 
Muuramen kunta on saanut valta-
kunnallisiakin palkintoja hyvästä 
yhteishengestään, ja kunnan elin-
keinopolitiikka perustuu keski-
näisen kannustuksen kerhoon. Eli 
yrittäjät kehuvat kuntaa ja kunta 
yrittäjiä. Uusien yrittäjien kalasta-
miseen ei käytetä rahaa, sillä kun-
nan maine vetää puoleensa. 8.500 
asukkaan kunnassa toimii noin 
70 teollista yritystä työllistäen liki 
1.000 henkeä. Itse asiassa Muu-
rame onkin ainoa Keski-Suomen 
maalaiskunnista, jonka väestö on 
jatkuvasti kasvanut.

Keski-Suomen Kauppakamarin 

puheenjohtajana Jorma Nokkala 
on ollut käynnistämässä myös Y4 
-hanketta yhdessä yrittäjäjärjes-
tön, Maakuntaliiton, paikallisten 
Finnveran ja TE-keskuksen sekä 
Nuorten Yrittäjien (liiton) kanssa. 
Myöhemmin sopimukseen on liit-
tynyt kolmisenkymmentä muuta 
julkista organisaatiota - mm. Saa-
rijärven seurakunta - tekemällä 
jonkun yrittäjyyslupauksen.

Y4 (Yrittäjyys Ylös Yhteiskun-
nassa Yhteistyöllä) -hankkeen 
visiona on tehdä Keski-Suomesta 
tiedolla, taidolla ja yrittäjyydellä 
tulevaisuuttaan rakentava ja me-
nestyvä maakunta.

Kristillisyys ja yrittäjät
Saarijärven seurakunnan mukaan-
tulo Y4:ään on hyvä esimerkki 
siitä, että kirkko ja yrittäjät voivat 
toimia yhdessä mm. henkisen jak-
samisen saralla.

– Huomautin kerran emeri-
tuspiispa Sariolalle, että yrittäjät 
pitäisi saada mukaan kirkkoruko-
ukseen useamminkin kuin kerran 
vuodessa, Nokkala kertoo.

1990-luvun laman seurauksena 
moni yrittäjä ajautui henkisesti 
umpikujaan, ja osa jopa päätti 
päivänsä oman käden kautta.

– Jos elämässä ei uskota muu-
hun kuin pankkitiliin, kunniasta 
muodostuu epäjumala. Mutta usko 
vapauttaa voimavarojamme, kun 
tajuamme, ettei elämä loppujen 
lopuksi ole meidän käsissämme, 
hän jatkaa.

Nokkala sai tuntea myös oma-
kohtaisesti laman ostettuaan 1985 
Wärtsilän Pietarsaaren tehtaat vie-
raalla pääomalla. Parin seuraavan 
vuoden aikana maatalouskone-
markkinat kuitenkin romahtivat 
maassamme kolmanteen osaan 
normaalista tasosta. Lopulta sil-
loinen yhtiö ajautui konkurssiin 
vuonna 1991.

”Älkää mistään murehtiko”
Jorma Nokkala kertoo viettäneen-
sä kauhun tasapainon keskellä 
unettomia öitä lukien Raamatusta 
Filippiläiskirjeen kehotusta ”Älkää 
mistään huolehtiko, vaan kaikessa 
saattakaa pyyntönne rukouksella 
ja anomisella kiitoksen kanssa Ju-
malalle tiettäväksi”.

- Siinä kun hikoili ja pyöri vuo-
teessa eikä saanut unta, niin ei kun 
vaatehuoneeseen rukoilemaan ja 
lukemaan Uutta Testamenttia, 
Nokka muistelee. – Kun tietää 
prosessin vievän monia vuosia, 
eihän siinä muu auta kuin rukoilla 

  Tarvittaessa Nokka-Tumella sisältyy 
palkkaetuihin myös esirukousta. Seppo 
Paanasella (vas.) havaitun syövän takia 
rukoiltiin yhtiössä useammankin kerran, 
mutta niinpä mies onkin tänä päivänä 
nopeasti saamassa työkuntoaan takai-
sin.

KONEITA MAAN 
PARHAAKSI

Nokka-Tume Oy tytäryh-
tiöineen on johtavia maa- ja 
metsätalouskoneiden sekä 
hydraulisylintereitten val-
mistajia Pohjoismaissa. Kon-
serni työllistää Turengin ja 
Muuramen tehtaillaan yh-
teensä noin 180 henkilöä.

Nokka-, Tume- ja Pema-
tic-tuotteita on käytössä yli 
30 maassa Euroopassa, Aa-
siassa sekä Pohjois- ja Etelä-
Amerikassa.

Nokkalan perheen omis-
tama Nokka-Tume Oy on 
konsernin emoyhtiö. Tytär-
yhtiöitä ovat 1.1.2005 lähtien 
metsäkoneita ja lumilinkoja 
tuottava Nokka Oy, maata-
louskoneita tuottava Tume-
Agri Oy sekä jo 1999 yhtiöi-
tetty hydraulisylinteritehdas 
Pematic Oy. Konsernin pää-
paikka on Muuramessa.

Konsernin liikevaihto tu-
lee tänä vuona olemaan noin 
25 miljoonaa euroa, josta 
viennistä lähes 50 %.

  –  En tuputa kristillisyyttäni työnteki-
jöillemme, mutta työhönottohaastatte-
lussa kysyn kuitenkin heidän suhdettaan 
kolmeen asiaan; politiikkaan, viinaan ja 
uskoon, kertoo teollisuusneuvos Jorma 
Nokkala.

  Vaikka Tosimiehessä ei perinteises-
ti julkaistakaan nuorten naisten kuvia, 
teemme tällä kertaa poikkeuksen kesken 
haastattelua isoisän syliin juosseen Ada-
tytön kohdalla.

Jorma Nokkala:
Jumala kuulee huokauksemme

Jumalalta apua, että kestäisi.
Hän myöntää kokeneensa vai-

keimpina aikoina voimakasta syylli-
syyden tunnetta ja kysyneensä, mitä 
pahaa hän oli tehnyt, että Jumala 
rankaisi häntä näin. Viimein eräässä 
rukoustilanteessa Mikkelinpäivänä 
Päiväkummussa syksyllä 1990 hän 
sai vastauksen: ”Et sinä ole minun 
nimeäni kieltänyt”.

– Vaikka olin uskovaisen kodin 
kasvatti ja viettänyt suht’ siivoa elä-
mää, oli kuitenkin sellainen koko-
naissyyllinen olo. Jotain suoritusta 
ei ole ollut tarpeeksi, kun näin 
rangaistaan. Mutta tuo sanoma oli 
minulle varsinainen armon koke-
mus. Eihän Jumala minua mistään 
syyttänytkään.

Arkisiakin 
huokauksia

Ilta- ja aamurukoukset kuuluvat 
Jorma ja Tuula Nokkalan yhteisiin 
rituaaleihin, mutta päivän mittaan 
Jorma Nokkala myöntää huokaile-
vansa useastikin Jumalan puoleen, 
milloin työhuoneessaan milloin au-
tolla ajaessaan.

– Keskustelusta Jumalan kanssa 
on tullut osa normaalia elämää, ei 
siinä ole kysymys mistään erityisestä 
uskonnon harjoittamisesta. Online-
yhteys Taivaaseen toimii kaikissa 
tilanteissa, hän huomauttaa.

Varsinaisesti Nokka-Tumen toi-
minnassa ei kristillisyyttä tuputeta 
työntekijöille, mutta virallisissa asia-
kirjoissa mainitaan yrityksen arvojen 
perustuvan kristillisiin arvoihin. 

– Kyllä minä siihen aina joskus 
vetoan, ja onpa minua itseänikin 
joskus siitä muistutettu, Nokkala 
toteaa. – Inhimillisyys tulee kyllä 
ensin ja sitten vasta firma.

Hän myöntää, että pitkään piti 
hänenkin opetella, ennen kuin huo-
masi oikean järjestyksen – ensin Ju-
mala sitten vaimo, perhe ja työ.
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Lapsen hankinta ei käy aina 
parin aikatauluihin. Ensin 
opiskellaan tutkinto, ol-

laan jonkin aikaa työssä ja sitten 
hankitaan lapsi. Merkittävä syy 
lapsettomuuden yleistymiseen 
Suomessa ja muissa länsimaissa 
on nimenomaan lapsentekoiän 
nousu. Paineet hankkia koulutus, 
hyvä puoliso ja ensiasunto nosta-
vat kynnystä aloittaa lastenhankin-
ta. Valmistautuminen on viisasta, 
mutta aikaa vievää. Luonto asettaa 
rajansa naisen hedelmällisyydelle. 
Ikävuosien karttuessa hedelmöit-
tyminen käy vaikeammaksi. 

Kun lasta ei   kuulu, niin 
kaiken valmiiksi suunni-
tellut pari huolestuu. Noin 

60 prosenttia lapsettomuudesta 
on primaaria, eli kummallakaan 
puolisolla ei ole aikaisempia eikä 
yhteisiä raskauksia. Sekundaari-
nen lapsettomuus tarkoittaa, että 
aikaisempia raskauksia on ollut, 

LAPSETTOMUUS 
JÄTTÄÄ 

JÄLKENSÄ

Monipuolinen 
lapsettomuushoito 

Lapsettomuutta hoidetaan yliopis-
tollisissa sairaaloissa ja yksityisil-
lä lapsettomuusklinikoilla. Kela 
korvaa osan yksityisen puolen 
hoitokustannuksista. Omien su-
kusolujen puute ei ole enää este  
perheen perustamiselle. Leikkaus- 
ja hormonihoidolla saadaan osalla 
pareista raskaus alkamaan,  vaikka 
usein tarvitaan tehokkaampia kei-
noja. Koeputkihedelmöityshoito 
on tehokas lapsettomuuden hoi-
tomuoto.1990-luvun alusta asti 
on käytetty myös siittiön mikroin-
jektiota munasoluun. Noin kolme 
prosenttia Suomessa syntyneistä 
lapsista on saanut alkunsa koe-
putkihedelmöityksellä tai sen so-
velluksella. Alle viidellä prosentilla 
pareista lahjasukusolujen käyttö 
on ainoa mahdollisuus raskauden 
alkamiselle. Lahjamunasoluja voi-
vat käyttää naiset, joiden muna-
sarjojen toiminnassa on häiriöitä, 
tai joilla on vakava perinnöllinen 
sairaus. Mikroinjektiohoito on vä-
hentänyt lahjoitettujen siittiöiden 
tarvetta. Jos miehellä on periytyvä 
sairaus tai hänen kiveksissään ei 
muodostu siittiöitä, on lahjoitettu-
jen siitiöiden käyttö perusteltua. 
Lahjoittajaksi sopii 20-45 –vuotias, 
terve mies. 

Lapsettomuuden 
hyväksyminen

Kaikille pareille lapsettomuus ei 
ole musertava isku. He hylkäävät 
ajatuksen yhteisestä lapsesta muu-
taman vuoden yritettyään. Sitäkin 
iloisempia ovat näiden parien 
raskausuutiset, kun lapsi ilmoittaa 
tulostaan, kun aikaa on kulunut. 
Lapsettomuus jättää aina jälkensä 
parisuhteeseen. Siitä tulee puoli-
soita yhdistävä tai erottava asia, 
riippuen siitä, miten yhteinen on-
gelma suhteessa on käsitelty. Kun 
kumpikin puolisoista puhuu avoi-
mesti ja syyttelemättä tunteistaan ja 
odotuksistaan, niin lapsettomuus-
hoitoihin on helpompi hakeutua 
hyvässä hengessä. Monet parit saa-
vat saavat tutkimusten ja hoitojen 
ansioista toivomansa lapsen, mutta 
osa joutuu lopettamaan hoidot tu-
loksettomina. Noin 80 prosenttia 
pareista saa kovasti toivomansa 
lapsen. 

Lopullinen päätös hoitojen lo-
pettamisesta käynnistää surutyön, 
jossa parin on päästävä yhdessä 
yli lapsettomuudesta. Suruaika 

Pian avioliittoon vihkimisen jälkeen 
tuoreelta parilta aletaan kysellä lasten 

hankinnasta. Jotkut isovanhemmat, 
työkaverit ja puolitutut tuntuvat 

olettavan, että lastenteko aloitetaan 
niin pian kuin mahdollista. Kun vuosi 

on kulunut, niin nuortaparia piinataan 
entistä tiukemmin: ”no onko teille 

tulossa perheenlisäystä?” Jos lapsi on 
toivomuslistalla, mutta pienokaista ei 

kuulu, niin kysymykset viiltävät syvältä. 
Lapsettomuudesta ei ole helppo puhua. 
Omat lapset tuntuvat niin luonnollisilta, 

että lapsettomuutta on vaikea 
ajatella omalle kohdalle. Joka kuudes 
hedelmällisessä iässä oleva pari kärsii 
jossain elämänvaiheessa tahattomasta 

lapsettomuudesta. 

Janne Viljamaa

Lapsettomuus koettelee 
kipeästi parisuhdetta

mutta uuden raskauden alkami-
nen viivästyy. Tämä koskee noin 
40 prosenttia pareista. Suomessa 
lapsettomuushoitoihin hakeutuu 
kaksi kolmesta tahattomasti lap-
settomasta parista. 

Syy voi olla miehessä          
tai naisessa 

Naisilla lapsettomuutta aiheutta-
vat munasolun irtoamishäiriöt ja 
vauriot munajohtimessa. Myös 
kohdun rakenneviat heikentävät 
hedelmällisyyttä. Miehillä lapset-
tomuutta aiheuttavat häiriöt siitti-
öiden tuotannossa ja tulehdukset. 
Myös lääkkeet voivat heikentää 
hedelmällisyyttä. Lapsettomuutta 
selvitettäessä naiselta tutkitaan ult-
raäänellä kohdun ja munasarjojen 
rakenne. Kuukautiskiertoa, muna-
solun irtoamista ja munasarjojen 
toimintaa seurataan ultraäänellä 
ja verikokeilla. Mieheltä tutkitaan 
kivekset ja nivustaipeet. Siemen-

nestenäytteestä varmistuvat siitti-
öiden määrä, liikkuvuus, rakenne 
ja siittiöiden vasta-aineet. 

Viha
Lapsettomuus voi olla syyllistämi-
sen väline. Viha, syyttely ja ma-
sennus ovat tavallisia asioita lap-
settomuudesta kärsivällä parilla. 
Kun odotukset lapsen saamisesta 
oman aikataulun mukaisesti eivät 
toteudukaan, on helppo syyttää 
kumppania ja kohdistaa viha 
tähän. Viha voi kohdistua myös 
elämään laajemminkin. Lapset-
tomuudesta kärsivä voi kadottaa 
elämänhalunsa. Hän voi reagoida 
yliherkästi ihmisten kysymyksiin, 
voi erakoitua ja unohtaa muun 
elämän. Lapsettomuus on kuin 
iso möykky, joka vie hapen kai-
kilta muilta elämän tärkeiltä asi-
oilta. Muut ihmiset, harrastukset 
ja nautinnot eivät tunnu miltään. 
Jopa tuttavien lapset muistuttavat 
omasta lapsettomuudesta. Kau-
pungilla jokainen onnellisen nä-
köinen lastenvaunuja työntelevä 
pariskunta pistää vihaksi. Viha, 
syyttely, pettymys ja masennus 
kietoutuvat yhteen. Mitä var-
memmalta ja tärkeämmältä lapsen 
hankinta on tuntunut, sitä voimak-
kaampia on paria toisistaan loiton-
tavat vihanpurkaukset. 

Vertaistuki 
auttaa 

Oma puoliso muistuttaa jatkuvas-
ti lapsettomuudesta ja myönteiset 
tunteet kumppania kohtaan voivat 
korvautua vihalla ja syytöksillä. 
Lapsettomuus voi myös lähentää 
puolisoita. Silloin lapsettomuu-
desta ei syytellä toista, vaan on-
gelma koetaan yhteisenä.Yhteisel-
le ongelmalle on helpompi lähteä 
hakemaan ratkaisua. Raskauden 
pakonomainen alkuun saattami-
nen voi viedä ilon rakastelusta. 
Vaikka asiasta ei puhuttaisi, niin 
taustalla voivat kummitella vaietut 
syytökset puolisoa kohtaan. Pari-
suhde, työ ja ihmissuhteet vaurioi-
tuvat. Asiantunteva ulkopuolinen 
keskusteluapu on tarpeen. Toi-
silta lapsettomuuden kokeneilta 
pareilta saa tukea. Silloin omat 
ongelmat eivät tunnu ainutker-
taisilta ja ylitsepääsemättömiltä. 
Myös Lapsettomien tuki ry tarjo-
aa tukea.  

kestää eri pituisen ajan, riippuen 
puolisoiden odotuksista, lapsen 
merkityksestä ja yrittämisen laa-
dusta ja kestosta. Suruajan jälkeen 
ajankohtaiseksi tulevat adoptointi 
tai sijaisvanhemmuus. Kaikki eivät 
ole kiinnostuneita näistä vaihto-
ehdoista. Pari voi päätyä elämään 
erillään tai yhdessä ilman lapsia. 
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DANNY THE DOG 
Kuvittele, että sinut on kasvattanut 
hyvin nuoresta lapsesta, sensori-
sen riiston tilassa, syöttänyt, vaa-
tettanut ja huolehtinut yksi mies. 

Kuvittele, ettet ole koskaan ta-
vannut muita lapsia, mennyt kou-
luun etkä oppinut mitään muuta 
kuin sen, mitä tämä mies on sinul-
le opettanut. 

Kuvittele, ettet ole koskaan saa-
nut rakkautta tai hellyyttä, paitsi 
sen mitä tämä mies on sinulle 
antanut. Kuvittele, ettei sinua ole 
koskaan palkittu, paitsi siitä mitä 
tämä mies on käskenyt sinun teh-
dä. Kuvittele, että ainoa asia mis-
tä olet saanut palkinnon, se ainoa 
asia mikä sinulle on opetettu, on 
tuottaa suunnatonta tuskaa muille 
ihmisille. 

Kuvittele kaikki nämä asiat,ja 
voit kuvitella Dannyn (Jet Li) elä-
mää, kun tapaamme hänet 30-vuo-
tiaana asumassa kellarihuoneessa 
Bartin (Bob Hoskins) toimiston 
lattian alla, miehen joka on kou-
luttanut hänet tappokoneeksi. 
Miehen, joka omistaa hänet.

'Danny the Dog' on elokuva 
rakkauden voimasta, ihmisen kau-
histuttavasta kyvystä väkivaltaan, 
ja musiikin ihmeestä.

Elokuva on monellakin taval-
la tavallisuudesta poikkeava. Jet 
Li on totuttu yhdistämään 'halki 
poikki ja pinoon' -tyyppisiin mät-
kintäelokuviin, jossa ei liiemmälti 
tunteilla. Mutta nyt Jet Li pääsee 
esittelemään myös varsinaisia 
näyttelijätaitojaan pelkän potkimi-
sen sijasta. Onpa kaveri kuulem-
ma ottanut jopa jokusen tunnin 
näyttelijäkoulutusta Lontoossa. Ei 
silti, kyllä elokuvassa riittää rytket-
täkin, mutta herkemmät, hiljaiset 
kohtaukset tasoittavat keskiarvoa. 
Taistelukohtausten koreografian 
on suunnitellut Matrix- ja Kill Bill 
-elokuvienkin koreografiasta vas-
tannut Yuen Wo Ping, jonka jälki 
on paikoitellen jopa visuaalista 
mielihyvää herättävää.

Jet Lin esittämä Danny on erit-
täin vahva ja laskujen perintään 
koulutettu tappava ase, mutta 
henkisesti vain kymmenvuotiaan 
tasolla. Elokuvan alussa hän on 

DANNY THE DOG
Ohjaus: Louis Leterrier 
Pääosissa: Jet Li, Morgan Freeman, Bob 
Hoskins, Kerry Condon

KIUKUN PAREMPI PUOLI 
(The Upside of Anger) 

Terävän ja älykkään Terry Wolf-
meyerin (Joan Allen) elämä muut-
tuu kertaheitolla, kun hänen avio-
puolisonsa yllättäen katoaa. Alta 
aikayksikön arki muuttuu kestä-
mättömäksi, ja Terry suistuu tör-
mäyskurssille neljän tyttärensä 
kanssa, joista jokainen on perinyt 
aimo annoksen äitinsä tempera-
menttia.

Yllättävää lohtua arkipäivään 
tuo samassa lähiössä asuva ex-ba-
seballtähti Denny (Kevin Costner), 
jonka nykyinen kiinnitys on pai-
kallisradion talk showssa. Denny 
astuu –Terryn vastusteluista huo-
limatta – pian isähahmon kenkiin 
ja murtaa patoutumat Terryn tun-
ne-elämässä.

Elokuvassa mukana neljä tu-
levaisuuden tähtinaisnäyttelijää, 
jotka ovat tuttuja elokuvista »Kol-
metoista«, »Traffic«, »Olimme soti-
laita« ja tv-sarjasta »Felicity«. Täy-
tyy tässä vaiheessa myöntää, ettei 
mikään ole raivostuttavampaa, 
kuin miettiä päänsä puhki, missä 
elokuvassa tai sarjassa on nähnyt 
jonkun näyttelijän aikaisemmin 
– eikä muista. Siinä ehtii mennä 
sivusuun monta mehukasta koh-
taa katsottavasta elokuvasta. No, 

KIUKUN PAREMPI PUOLI 
Ohjaus ja käsikirjoitus: Mike Binder 
Pääosissa: Joan Allen, Kevin Costner, 
Erika Christensen, Evan Rachel Wood, 
Keri Russell, Alicia Witt, Mike Binder, 
Tom Harper

vanhuus ei tule yksinään...
Elokuvan käsikirjoituksen on 

tehnyt ja ohjannut Mike Binder, 
joka myös näyttelee nuorempiin 
naisiin vetoa tuntevaa radiotuot-
tajaa, Shepiä. Yksi hänen pistä-
mättömiä lausahduksiaan kesken 
parisuhdekeskusteluiden kuuluu: 
"Ottaisin mielummin juurihoitoa 
ahterini kautta joka päivä, kuin 
naisin kaltaisesi hapannaaman." 
Aika 'powerful statement', vai 
mitä?

'Kiukun parempi puoli' on sel-
keästi näyttelijävetoinen teos. Itse 
tarina ulkonaisesti hyvinvoivan 
keskiluokkaisen perheidyllin 
särkymisestä ei ole ihmeellinen, 
mutta Joan Allen ja taas kehiin 
palannut Kevin Costner saavat 
suorituksillaan katsojan liimau-
tumaan penkkiin. Mike Binderin 
koheltaminen standup -koomikon 
avuineen tuo yllättävääkin särmää 
juonen kuljetteluun.

Poikkeuksellista tässä tarinassa 
on se, että murheen murtamana, 
hyljättynä ei olekaan perheen isä, 
kuten varsin usein on tapana. Nyt 
näytetään, kuinka tasapainoiseen, 
tutun turvalliseen elämään tottu-
nut perheen äiti kokee idyllin ro-
mahtamisen.

Tarinan kertojaäänenä on per-
heen 15-vuotias kuopus, joka 
tekee samalla kouluun esitelmää 
vihan luonteesta. "Viha ja kauna 
voivat pysäyttää ihmisen" on yksi 
esitelmän syvällisistä toteamuk-
sista.

Elokuva ei ole mikään sankari-
tarina, jossa naapurin ryypiskelevä 
mies muuttuu pelastavaksi ritarik-
si, vaan verkkaisesti etenevä tari-
na kahdesta aikuisesta setvimässä 
omia ongelmiaan ja kasvamassa 
siinä sivussa oman identiteettinsä 
kanssa.

Kimmo Janas

yksinäinen, varsin passiivinen eikä 
kukaan selitä hänelle, minkälaista 
elämä voisi olla. Mutta kun hän 
sitten kohtaa sokean pianonvi-
rittäjä Samin (Morgan Freeman), 
hän saa samalla perheen, ystäväl-
lisyyttä ja rakkautta osakseen. Siitä 
alkaa Dannyn muuttuminen myös 
tunnetasolla kohti ehyempää mie-
huutta.

Morgan Freeman tekee Samina 
jälleen kerran mahtavan osasuo-
rituksen.

'Danny the Dog' on samalla 
sekä vauhdikas toimintaelokuva 
että koskettava, ajatuksia herättävä 
kasvutarina.

Kimmo Janas
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Kaiken muun lisäksi
saat nyt myös SUURTULOSTEET Juutiprintistä

Kertojantie 18,
00730 Helsinki,

puh. 09-346 3146
juutiprint@saunalahti.fi

Lehdet, liimakirjat, kierrevihot, käyntikortit, fl yerit, kutsut,
esitteet, ohjelmat, julisteet, väritulosteet, kirjekuoripainatukset,

mainoskuvaukset, paitapainatus, itsejäljentävät, yms.

täyden palvelun digitaalipaino www.juutiprint.net

Kimmo Janas

Elokuun alussa 
kokoontui joukko 
nuoria miehiä Suomen 
Evankelisluterilaisen 
Kansanlähetyksen 
perinteiselle Jätkis™ 
-leirille Hausjärven 
kunnan virkistysalueelle. 
Vuodesta 1998 lähtien 
järjestetyn leirin tavoite 
on tukea nuorten 
miesten kristillistä 
identiteettiä ja rohkaista 
heitä ajattelemaan ja 
uskomaan. 

Jätkis™ tarjoaa erilaista toi-
mintaa, joka lähtee miehen 
tarpeista. Siksi olennainen 

osa leiriä ovat erilaiset aktivitee-
tit, joiden ympärillä sosiaalinen 
kanssakäyminen voi luonnollisesti 
toteutua.

15-18 -vuotiaat leiriläiset ovat 
tulleet ympäri Suomea aina Ou-
lua myöten. Vetäjät ovat iloissaan 
myös leirin kansainvälisestä luon-
teesta; viime vuonna oli mukana 
poika Japanista ja tällä kertaa suo-
malaisen serkkunsa vanavedessä 
on leirille saapunut englantilais-
poika.

Poikia ei saa unohtaa
Seurakunnissa on pääosin naisia 
(esimerkiksi Nuorten Kesässä 
vuonna 2000 oli ennakkoilmoit-
tautuneista noin 75% naispuolisia 
henkilöitä, kun miehiä oli vain 
noin 25%). Ja kun on vähän mie-
hiä, on tietenkin myös vähän oh-
jelmaa miehille – varsinkin nuoril-
le miehille. Idea nuorille miehille 
järjestetystä leiristä syntyi vuoden 
1997 Nuorten Kesässä esiinty-
mässä olleen australialaisen gos-
pelmuusikko Steve Gracen näyn 
perusteella.

– Leirimme idea on tarjota 
nuorille miehille hieman erilaisia 
mahdollisuuksia elää uskoaan to-
deksi, kertoo leirin johtaja Sami 
Malmsten.

Hausjärven seurakunnan kesä-
teologina toimiva Malmsten ker-
too osallistuneensa itse Jätkikseen 
ensimmäisen kerran vuonna 2000 
leiriläisenä ja sen jälkeen leirin 
johtajana. 

Splättis suosikkina
Leirin aktiviteetit pitävät sisällään 

niin jalkapalloilua, korikiipeilyä 
kuin vesilautailuakin.

– Tänä vuonna uutuutena ovat 
ns. luovuuspajat, joissa on voinut 
opetella esimerkiksi veistämään 
puulusikan, Sami Malmsten ker-
too. – Mutta on myönnettävä, että 
jokavuotinen hitti on splättis eli 
värikuulapeli.

Mutta myös Sanalle on varat-
tu aikaa ohjelmaa. Joka päivä 
pidetään lisäksi vähintään yksi 
raamattutunti sekä aamu- ja ilta-
hartaudet.

– Viikon pituisen leirin alku vie-
tetään täällä Hausjärven kunnan 
leirikeskuksessa, ja viikonlopuksi 
me siirrymme Ryttylään, jossa jär-
jestetään Nuorten Kesä -festivaalit, 
Malmsten lisää.

Isähahmoakin tarvitaan
Kaikki leirin vetäjät ovat myös 

JÄTKIS™ 2005
nuoria, alle kolmikymppisiä mie-
hiä, poikkeuksen tekee Arto Hu-
kari, joka on tehnyt päivätyönsä 
Japanin lähestyskentillä.

– Japanissa tällainen nuorten 
keskuudessa tehtävä työ on aivan 
keskeinen osa seurakunnan ta-
voittavaa työtä. Ja varsinkin tämän 
ikäiset pojat tarvitsevat hieman 
miehisempää toimintaa, seura-
kuntakuviot ovat usein enemmän 
naisiin ja tyttöihin vetoavia, Hukari 
toteaa.

Leirillä Hukari on mukana jo 
kolmatta kertaa, ja hänen kerto-
mansa mukaan osanottaja-aines 
on selvästi muuttunut ”kiltimpään” 
suuntaan.

– Kun olin ensimmäistä kertaa 
täällä vuonna 1998, porukka oli 
jossain mielessä rosoisempaa, hän 
tarkentaa. – Nyt leiriläiset ovat 
huomattavasti homegeenisempää 
ainesta, kaikki taitavat esimerkiksi 
olla uskovista perheistä jne.

Sen lisäksi, että Hukarilla on 
muutama opetusvuoro, on hänen 
tehtävänsä olla leirin isähahmo-
na.

– Olen selvästi huomannut, että 

monille tällaisen isähahmon läsnä-
olo helpottaa. On helpompi tulla 
keskustelemaan vähän vanhem-
man kuin suunnilleen samanikäi-
sen kanssa, Arto Hukari lisää.

Parikymppisiä mukaan
Sami Malmsten kehuu leiriläisiä 
jopa poikkeuksellisen avoimiksi, 
kun syvennytään Raamatun to-
tuuksiin ja verrataan niitä omaan 
elämään.

Ensimmäistä kertaa leirille osal-
listuva Juhani Savolainen kehuu 
leirin henkeä.

– On kiva, kun kaikki muka-
naolevat ovat uskossa, ja saamme 
viettää koko viikon Sanan äärellä, 
hän kertoo. 

Tosin hän toivoisi mukaan li-
sää parikymppisiä miehiä, joiden 
kanssa voisi peilata omia ajatuk-
siaan.

Eri aktiviteettien ja raamatun-
opetuksen suhdetta Juhani pitää 
sopivana, mutta leiri voisi hänen 
mielestään olla pitempi. Sami 
Malmsten kuitenkin huomauttaa, 
että leirin pidentäminen nostaisi 
kustannuksia, joka voisi karsia lei-
rille osallistuvien joukkoa.

  Leirin isähahmo Arto Hukari. 

  Leirin johtaja Sami Malmsten.
  Leirin ensikertalainen Juhani Savolai-
nen.
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RAAMATUN TOSIMIEHIÄ osa 10.

Kyösti Havukainen

R aamatussa kerrotaan hyvin 
monenlaisista miehistä. 
Joidenkin elämää on ku-

vattu hyvinkin tarkasti ja yksityis-
kohtaisesti, joten voimme saada 
melko tarkan käsityksen heidän 
ammatistaan, perheestään, suh-
teestaan Jumalaan ja jopa heidän 
luonteestaan. Toisista sen sijaan 
ei ole kovinkaan paljon kerrottu, 
mutta silti heistä monet ovat olleet 
merkittäviä henkilöitä aikanaan 
omassa elinpiirissään. 

Aiemmin tässä artikkelisarjas-
sa olen kuvannut niitä miehiä, 
joiden elämänvaiheista voimme 
lukea melko yksityiskohtaisesti 
raamatun lehdiltä. Nyt teen poik-
keuksen, sillä tämänkertaisessa 
kirjoituksessani esittelen kaksi sel-
laista miestä, joista emme pysty te-
kemään tarkkaa henkilökuvausta, 
koska raamattuun heistä itsestään 
ei ole kirjoitettu kovinkaan paljon. 
Sen sijaan heidän tekemisensä 
kertoo meille jotakin, sillä heidän 
työnsä vaikutus näkyi Israelin kan-
san päivittäisessä elämässä koko 
sen 40-vuotisen erämaavaelluksen 
ajan, ja vaikutus jatkui kauan lu-
vattuun maahan tulon jälkeenkin. 
Miehet ovat nimeltään Besalel 
ja Oholiab. Heissä molemmissa 
on joitakin sellaisia piirteitä, joi-
ta löytyy meistä suomalaisistakin 
miehistä, siksi heihin kannattaa 
tutustua heidän elämäntyönsä 
kautta ainakin yhden artikkelin 
verran. Mitä miehiä nämä Besalel 
ja Oholiab sitten oikein mahtoivat 
olla? Se selviää 2. Mooseksen kir-
jan luvusta 31 alkaen.

Tarvittiin 
käteviä miehiä 

Israelin kansa oli ollut matkalla 
Egyptistä vasta kaksi kuukautta, 
kun se oli asettunut leiriin erä-
maahan Siinain vuoren juurelle. 
Kansanjohtaja Mooses oli ollut 
40 vuorokautta vuorella Jumalan 
puhuttelussa ja saanut mm. kym-
menen käskyä sisältävät kiviset 

Säästetään kaukolämpöä, maakaasua, öljyä
ja käyttövettä kiinteistöissä.

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

OTA YHTEYS, NIIN TEEMME TARJOUKSEN !

                 petri.aalto@aida-energy.com
                               www.aida-energy.com
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Pelastakaa heteromies
Kyllä, tunnustan. Olen heteromies ja kummajainen tässä tautisessa 
maailmassa: yhtä naista rakastava mies ja ollut pitkään naimisissa 
hänen kanssaan. Median antaman kuvan mukaan olen luonnonoikku 
ja epätodellinen. Näillä koodeilla en voi millään olla hyvin käyttäy-
tyvä, tyylitietoinen, älykäs enkä millään muotoa lahjakas. Heterot 
ovat tylsiä, röyhtäileviä ja piereskeleviä juntteja, joilla ei ole muuta 
mielessä kuin olut, makkara ja seksi. Milloin missäkin järjestyksessä. 
Ainakin, jos on uskominen median antamaan kuvaan.

Ilahduin kovin, kun luin Anu Silferbergin kolumnin Hesarin NYT 
-liitteestä, jossa hän patisteli heteromiehiä nousemaan barrikaadeil-
le. Hänen mielestään olisi jo korkea aika pelastaa suomalainen 
heteromies. Näin raikasta tekstiä: ”Samalla kun homomiehistä on 
tehty kulutusyhteiskunnan ylipappeja, heteromiehen rooliksi näyttää 
jääneen julistaa, että junttius on uusi musta.” Ja lisää tulee:” Jos on 
niin ikävästi, että homoja ja naisia kiinnostavat kulttuuri, kirjallisuus 
tai yhteiskunnalliset asiat, niin se ei sitten ole heteron hommaa. Jos 
ne katsovat välillä peiliin, niin kunnon heteromiehen tehtäväksi jää 
näyttää petolinnun ahterilta. Jos ne syövät terveellisesti, heteromies 
syö ja juo itsensä hengiltä ennen kuin ottaa homoleiman otsaansa. 
Eikö ihan todella tämä loukkaa ketään?” Olen samaa mieltä. Stereo-
typiat kukoistavat; olisi syytä loukkaantua. Minusta median härskit 
välistävedot kertovat enemmänkin tekijöidensä sairaasta ja vinou-
tuneesta ajattelusta ja asenteista kuin todellisuudesta. Homoudesta 
ja lesboudesta tehdään muodikas, kiiltokuvamainen, jännittävä ja 
kiehtova elämäntapa. Pakostakin jää sellainen kuva, ettei yksiavi-
oinen hetero voi kerta kaikkiaan elää kiinnostavaa ja tyydyttävää 
elämää.

Olen ollut vaimoni kanssa vuosia mukana avioliittotyössä ja meille 
on kertynyt paljon tutkimusmateriaalia avioliittojen tilasta. Heteroa-
violiittonsa tasoon tyytyväisiä on hyvin paljon. Keräämämme mate-
riaalin pohjalta lähes 80 % kristityistä aviopareista pitää avioliittonsa 
seksiä erittäin hyvänä tai hyvänä. Olemme tavanneet tuhansia hete-
romiehiä erilaisissa tilaisuuksissa, ja ylivoimaisesti suurin osa heistä 
on ollut fiksuja, hyvin käyttäytyviä ja tyylikkäitä herrasmiehiä.  

Maailma on tullut hulluksi. Mitä ennen pidettiin poikkeavana, on 
nykyisin tavoiteltavaa ja normaalia. Mitä ennen pidettiin normaalina, 
on kummallinen poikkeama. Ihminen on lähtenyt tekemään omaa 
malliaan, kun Jumalan luoma ei enää kelpaa. Mutta onko ihminen 
onnellisempi tai vapaampi? Masennus, alakulo, syyllisyys ja omi-
tuinen tyytymättömyys ovat ajaneet ihmisen mieliala- ja psyyken-
lääkkeiden kierteeseen, alkoholin ja huumeiden, äärikokemusten ja 
sietämättömän jännityksen kohtuuttomaan käyttöön. Seuraan elämän 
eri ilmiöitä tapani mukaan suurella mielenkiinnolla enkä voi olla 
näkemättä yhteyttä ihmisen sisäisen tuskan ja valintojen välillä.   

Jumalan loi ihmisen omaksi kuvakseen, mieheksi ja naiseksi. 
Jumala on ymmärrykseni mukaan tarkoittanut meidän elävän lyhy-
en elämämme miehinä tai naisina, yhteen liittyneinä rakkaudessa. 
Heteromies näyttää olevan heikoilla ainakin mediassa. Mutta ker-
ronpa salaisuuden, jota lipevät mediamogulit eivät ole huomanneet: 
heteromies elää ja voi hyvin oikeassa maailmassa. Toivoisi, että sille 
annettaisiin oikean kokoinen rooli myös lehdissä ja televisiossa. Itse 
kannan suurella kunnialla heteromiehen elämänmallin. Tunnistan 
sen Luojani aitousmerkillä varustetuksi.

SUOMALAISEN 
MIEHEN ESIKUVIA

laintaulut ja ohjeet ilmestysmajan 
rakentamisesta. 

Jumala teki Mooseksen välityk-
sellä liiton Israelin kansan kanssa 
Siinain vuorella ja tämän liiton 
merkiksi ja siitä muistuttamaan 
Hän teetti kansalla ilmestysma-
jan, jossa Hän, Israelin Jumala, 
asui kansansa keskellä. 

Ilmestysmajan rakentamisohjeet 
olivat hyvin täsmälliset. Jokainen 
yksityiskohta oli valmistettava sii-
hen määrätystä materiaalista tark-
kojen ohjeiden mukaisesti. Se ei 
ollut aivan helppoa, eikä siihen 
tehtävään käynyt kuka tahansa. 
Tämän toimeksiannon toteuttami-
seen tarvittiin sopivat ja pätevät 
miehet. Tähän tehtävään Jumala 
oli valinnut Besalelin, Urin pojan 
Juudan sukukunnasta ja hänelle 
apulaisekseen Oholiabin, Ahisa-
makin pojan Daanin sukukunnas-
ta. Miehet itse eivät sitä tienneet 
vielä siinä vaiheessa, kun Jumala 
sen vuorella Moosekselle kertoi. 

Kun Mooses tuli vihdoin alas 
vuorelta, oli kansan keskellä täysi 
kaaos, eikä siinä tilanteessa voi-
nut ajatellakaan Jumalan pyhäkön 
rakentamista. Niinpä Jumalan an-
tama toimeksianto sai vielä joksi-
kin aikaa väistyä. Jumala vihastui 
kansaan, koska se oli ryhtynyt 
palvomaan kultaista vasikkaa ja 
oli perua kaikki aiemmat lupauk-
sensa tuhotakseen uppiniskaisen 
kansan. Mooses joutui kovan 
paikan eteen saadakseen asiat 
kohdalleen. Kun lopulta Jumalan 
viha oli lauhtunut ja Mooses oli 
hakenut uudet laintaulut vuorel-
ta, päästiin ilmestysmajan raken-
tamista aloittamaan. 

Oikeat miehet 
oikeassa paikassa

Aluksi Mooses esitteli koko ilmes-
tysmajaprojektin kansalle. Sen 
jälkeen ryhdyttiin kokoamaan 
monenlaisia tarvikkeita, joista py-
häkkö oli tarkoitus valmistaa. Nyt 
koettelemusten jälkeen löytyi uh-
rimieltä kansalaisilta, sillä vaikka 
arvokastakin tavaraa kuten kultaa 
ja hopeaa tarvittiin, sitä löytyi riit-

tävästi. Seuraavana oli vuorossa 
työnjako. Mooses ilmoitti, että 
Herra on valinnut Besalelin ja 
Oholiabin vastaamaan tästä ra-
kennustyöstä. Miten suuri yllätys 
lie valinta ollut heille itselleen vai 
oliko se itsestään selvyys, sitä raa-
mattu ei kerro, mutta eivät he ai-
nakaan kovin paljon vastustelleet 
saamaansa haastetta. Se oli vaativa 
tehtävä, sillä sellaista ei kukaan ol-
lut koskaan aiemmin tehnyt. Roh-
keasti he ryhtyivät heti työhön. 
Itsetunto oli heillä ilmeisesti koh-
dallaan. Ehkä he olivat oppineet jo 
sen, että jos Jumala pyytää jotakin 
tekemään, Hän varustaa myös teh-
tävään, vaikka ihminen kokisikin 
itsensä epävarmaksi.

 Kateuttakaan ei mainita valin-
nasta syntyneen. Valinnan peruste-
lut olivat niin painavat: Jumala oli 
heidät valinnut ja täyttänyt heidät 
hengellään antaen heille tehtävään 
vaadittavat tiedot ja taidot sekä vii-
sautta ja ymmärrystä tekemiseen ja 
toistenkin opettamiseen. Kellään 
toisella ei ollut parempaa ansiolu-
etteloa esitettäväksi. Varmasti nämä 
miehet olivat käyneet koulunsa ja 
hankkineet kannuksensa tekemäl-
lä jo Egyptissä erilaisia töitä oman 
perheen ja muidenkin tarpeiden 
täyttämiseksi. Siellä he kehittyivät 
tietämättään Jumalan ohjauksessa 
omaa palvelustehtäväänsä var-
ten. Nyt, kun oli tullut aika panna 
Jumalan antamat kyvyt käyttöön 
Herran pyhäkön rakentamiseksi, 
löytyi oikeat miehet tähän työhön. 
Se oli arvokas tehtävä, jossa sai 
toteuttaa kaikkea oppimaansa ja 
oppia myös itse paljon uutta.

Jumala oli antanut selkeät ohjeet 
työn toteuttamisesta. Besalel oli 
vastuullinen rakentaja ja koru- ja 
puuseppä Oholiab oli hänen apu-
laisensa, joten työnjako oli selvä. 
He tekivät sitä, minkä parhaiten 
taisivat. Lisäksi kaikki halukkaat 
käsityöläiset pääsivät kykynsä ja 
taitonsa mukaan osallistumaan 
työhön pätevien opettajien ohja-
uksessa. Intoa oli jopa yli tarpeen 
ja työt etenivät vaihe vaiheelta 
suunnitelman mukaisesti. Raken-

tajat olivat ahkeria ja tunnollisia. 
Besalel itse valmisti kaikkein 
arvokkaimmat esineet, kuten 
pyhäkköteltan varusteet: arkun 
laintauluille, pöydän ja seitsen-
haaraisen kultaisen lampun. Hän 
ja apurinsa eivät pitäneet suurta 
ääntä itsestään ja työnsä tuloksista, 
sillä he eivät olleet puhujamiehiä, 
vaan Tekijöitä isolla T:llä. Tämä oli 
käytännön miesten näytön paikka, 
eikä siitä olisi selvinnyt hyvilläkään 
puhelahjoilla. Tulokset puhuivat 
puolestaan, sillä kaikki pyhäkön 
osat pappien pukuja myöten tuli-
vat valmiiksi. Varmasti rakentajat 
kokivat tyytyväisyyttä nähdessään 
työnsä tuloksen ja kokivat siuna-
uksen heidän Herransa asettues-
sa asumaan pyhäkköönsä kansan 
keskelle. Ilmestysmaja ja varsinkin 
liiton arkku merkitsi hyvin paljon 
Israelin kansan vaiheissa, sillä se 
oli mukana varjellen ja siunaten 
kansaa, päätyen lopulta Salomo-
nin temppeliin.

Moni suomalainen kristitty mies 
on tällainen Besalel tai Oholiab. 
Heitä on nähty kuluneena ke-
sänäkin eri puolilla maatamme 
pystyttämässä vaikkapa teltta-
temppeleitä tai tekemässä muita 
palvelustehtäviä hengellisillä juh-
lilla omien kykyjensä ja taitojen-
sa mukaan. Moni on ollut myös 
kotoisemmissa ympyröissä pal-
velemassa lähimmäistään puita 
pilkkoen tai portaita rakentaen, 
ehkä tietokonetta tai autoa korja-
ten. Näitä tehtäviä on paljon, jois-
sa moni mies on saanut palvella 
Jumalaa ja lähimmäisiään omilla 
kyvyillään. On ollut oikeat miehet 
oikeissa paikoissa. Ehkä he ovat 
puhuneet vähemmän Jumalastaan, 
mutta ovat tehneet Hänelle jotakin 
arvokasta. Ja arvokasta on juuri se, 
että haluaa antaa oman leiviskänsä 
käyttöön Jumalan ja lähimmäisten-
sä hyväksi.

Besalel ja Oholiab olivat hyviä 
esikuvia, sillä Herra tarvitsee kä-
teviä miehiä edelleenkin.

Lähteet:
2. Mooseksen kirja
Raamatun lukijan käsikirja

Liike-, toimisto- ja asuinrakennusten tunnollista 
rakentamista ja rakennustyön valvontaa

Kehruutie 1 C, 00410 Helsinki
puh. (09) 507 12 88

041 534 4844

Rakennuttaja ins.tsto

STENROOS OY
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KUN KUOLEMA 
KOURAISEE

Ihminen tuntee pienuutensa suur-
ten menetysten edessä. Maanjäris-
tykset, tulvat, terroristi-iskut ja mur-
hat saavat maailman näyttämään 
synkältä ja toivottomalta. Mieleen 
nousee kysymys ”miksi Jumala 
antaa tämän tapahtua ihmisille?”  
Vastausta ei löydy, vaikka kuinka 
hakisi. Helsingin piispa Eero Huo-
vinen on ollut paikalla Thaiman 
Phuketin tsunamialueella. Hän 
on ollut kosketuksissa raskaita 
menetyksiä kokeneiseen suoma-

Käännä kasvosi, Herra
Eero Huovinen 
WSOY 2005

TAKAOVI KIINNI
Sitoutuminen ja perheen perusta-
minen vaativat rohkeutta. Taka-
ovea ei voi jättää auki mahdollis-
ten uusien kumppaneiden varalle. 
Kaikki pitää panostaa juuri tähän 
suhteeseen. Panostuksella voi op-
pia tuntemaan itsensä pintaa sy-
vemmältä ja pystyy herkistymään 
toisen aaltopituudelle. 

Lujan liiton salaisuus – parisuh-
de toimimaan –kirjan kirjoittajat 
Anna ja Ilkka Porio korostavat eri-
laisuuden hyväksymisen tärkeyttä. 
Pitkässä liitossa täytyy osata ottaa 
itselleen tilaa ja pitää myös sallia 
sama toiselle. Kun kumppanin 
yrittää sitoa liian tiukasti itseensä, 
niin suhteesta tulee henkinen van-
kila. Puolisot kasvavat suhteessa 
eri aikaan ja kiinnostuvat eri asi-
oista. Yhteisyys täytyy kuitenkin 
osata säilyttää. Toisen täytyy us-
kaltaa antaa ajatella, olla ja toimia 
tavallaan.  

Kirjoittajat pohtivat medissa 
markkinoitua sinkkukulttuuria, 
jossa erotaan ystävinä ja jossa uu-
den kumppanin metsästäminen 
on aina yhtä hauskaa ja mielen-
kiintoista. Sinkkukulttuurista ei 
aina nosteta esiin sen varjopuo-
lia – yksinolon stressiä, jatkuvan 
kumppanin etsinnän ahdistusta 
ja epävarmuutta tulevaisuudesta. 
Lehtien sivuilta voi lukea miten 
aiemmin korvaamattoman rakas 
kumppani kelpaa enää kierrätyk-
seen, jos siihenkään. Pitkä ja toi-

miva parisuhde, jossa on yhdessä 
opittu voittamaan vaikeuksia ja 
purkamaan paineita, on sittenkin 
oivallinen ratkaisu. 

”Pelkästään rakastumiseen pe-
rustuva tunnesidos on uhanalai-
nen. Kun ihastuminen lopahtaa, 
vaarana on on, että suhde kipataan 
pikaisesti romuttamolle.” Kirjoitta-
jat tarjoavat onnistuneen parisuh-
teen reseptiksi kuuntelemista, ym-
märtämystä, yhteistä aikaa ja halua 
rakentaa yhteistä tulevaisuutta vä-
lillä omat tarpeet unohtaen. Tois-
ta ei kahlita ketjuilla kotipuuhun, 
kirjoittajat tiivistävät. Kun katsoo 
kotipesää kauemmaksi, ymmärtää 
oman pesän arvon paremmin. Toi-
mivassa suhteessa mustasukkai-
suutta on opittava kestämään ja 
ristiriitoja ratkaisemaan.Toinen on 
hyväksyttävä omana itsenään, eikä 
vain omiaen haaveiden täyttäjänä. 
Lujan liiton salaisuus –kirjassa on 
hyviä ajatuksia parisuhteesta, vaik-
ka välillä väliin kirjoitetut novellit 
puuduttavat: 

”Anteeksipyytävin sanoin Antti 
oli yrittänyt Saimin luo takaisin” tai 
”Risto, veisitkö tämän sateenvar-
jon kylppäriin kuivumaan.”

Janne Viljamaa

Lujan liiton salaisuus 
– parisuhde toimimaan
Anja ja Ilkka Porio
Kirjapaja 2005

SEKSIVALISTUSTA KIELI 
POSKESSA

Varsinaisesti havainnollisista au-
tonkorjausoppaistaan tunnettu 
Alfamer on tuonut markkinoil-
le oivan lisän miesoppaisiinsa, 
nimittäin seksioppaan. Kirjailija 
John Steinbeck kuuluu aikoinaan 

Seksiopas
Ensikokemuksesta alkaen
Ian Banks
Alfamer 2004

todenneen, että hänen sukupol-
vensa miehet tietävät enemmän 
Fordin T-mallin sytytyskäämistä 
kuin naisen anatomian tärkeistä 
osista. Alfamerin kustantaman 
kirjan tarkoitus on muuttaa tuo 
tilanne.

Kirjan takakansi kannustaa pi-
tämään sukupuolielämä täydessä 
käyttökunnossa ja ylläpitämään 
sen arvoa. Koska kirja on koottu 
ns. maallisista lähtökohdista, esille 
ei tietenkään tuoda seksin alkupe-
räistä tarkoitusta vain avioliitossa 
käytettäväksi, mutta muuten opas 
on varsin asiallinen.

Tohtori Ian Banks on kirjoitta-
nut lukuisa suosittuja terveyskirjo-
ja mukaan lukien edellisessä Tosi-
miehessä esitellyt Miehen Tekniik-
ka ja Vauvaopas. Banks on myös 
Englannin kansanterveyslaitoksen 
(NHS) kirjan ”Direct Health Care 
Guide” kirjoittaja, säännöllinen 
radioesiintyjä, miesten terveysfoo-
rumin puheenjohtaja ja tapaturma-
aseman lääkäri.

Opas sisältää yksityiskohtaisen 
selonteon siitä, kuinka olennaisen 
tärkeät osat toimivat ja sopivat yh-
teen sekä mitä tapahtuu, jos ne 
eivät sovikaan, ja mitä voi silloin 
tehdä. Värilliset vianetsintätaulu-
kot helpottavat pikadiagnoosin te-
koa esimerkiksi erektiohäiriöistä, 
masennuksesta tai vaikkapa mie-
hen virtsaamisongelmista.

Niin kirjoittaja kuin kustanta-
jakin ovat kertomansa mukaan 
pitäneet huolen siitä, että kirjassa 
esitetyt neuvot ovat ajankohtaisia 
julkaisuhetkellä (2004). Englan-
ninkielistä alkuperäistekstiä on 
lisäksi osin sovellettu vastaamaan 
Suomen olosuhteita. Lukijaa pyy-
detään lukemaan ja ymmärtämään 
kaikkien suositeltujen lääkkeiden 
ohjeet ja tiedot sekä harkitsemaan 
huolellisesti kaikkien mainittujen 
hoitojen, käytäntöjen tai tekniikoi-
den sopivuus. Kirjaa ei olekaan tar-
koitettu lääketieteellisen tai muun 
ammattiavun korvikkeeksi.

Harvat ihmiset myöntävät asi-
antuntemuksen puutteensa, mutta 
kuten autonajotaidonkin suhteen, 
aina on vara parantaa perustek-
niikkaansa. Aivan kuten auton 
ajaminen, myös seksi on toimin-
taa, joka tuottaa nautintoa, kun 
se tehdään taitavasti, mutta se 
voi olla myös vaarallista, jos riskit 

unohdetaan.
Vaikka kirja onkin täynnä asial-

lista tietoa, välillä tekijöillä on sel-
västi ollut kieli poskessa. Vai mitä 
mieltä olette esimerkiksi ”Seksi-
myytit, jotka yhä edelleen elävät” 
–osiossa olevasta vastauksesta 
kysymykseen ”Voiko kondomin 
käyttää uudelleen kääntämällä 
sen ympäri?”

– Epätoivo on todella kauhea 
asia. Lyhyt vastaus tähän kysymyk-
seen on ”kyllä”, mutta seksitutta-
viesi määrä saattaa olla erittäin 
rajoittunut tämän jälkeen... Mutta 
sinä voit siis käyttää kondomin 
uudelleen kääntämällä sen ympä-
ri aivan samoin kuin voit käyttää 
jo kolme päivää pidettyjä sukkia 
tekemällä saman toimenpiteen. 
Todennäköisesti on kuitenkin pa-
rempi ostaa uusi paketti tai ottaa 
kylmä suihku.

Kimmo Janas

NIIN PALJON KUULUU 
RAKKAUTEEN

Pastori Petri Välimäki on kirjoitta-
nut vaimonsa Mariannen kanssa 
uutuuskirjan ”Rakkaus ja rakaste-
lu” (Kustannus Oy Uusi Tie, 2005), 
joka kertoo rakkaudesta, romantii-
kasta, rikkaan avioliiton mahdolli-
suudesta, seksistä ja seksuaalisuu-
desta elämän eri vaiheissa.

Kirjoittajat toteavat kirjan alussa, 
että ihmisen syvin tarve on tulla 
rakastetuksi ja voida rakastaa. Raa-
mattuhan kertoo, että Jumala on 

rakkaus (1 Joh. 4:8) ja että mei-
dät on luotu Jumalan kuvaksi (1 
Moos. 1:27). Toisin sanoen meidät 
on luotu ja tarkoitettu rakkauden 
yhteyteen.

Perinteisestihän seksuaali-
suudesta ei ole sopinut puhua 
hengellisissä ympyröissä, koska 
kaikki seksiin liittyvä on tulkittu 
useimmiten synniksi. Niinpä Vä-
limäkien kirja on enemmän kuin 
tervetullut.

Seksuaalisuus ja sen toteutta-
minen vaikuttaa monella tavalla 
elämään, ja siitä säteilee monia 
muita parisuhteen ongelmia. Var-
sin usein nuo ongelmat juontavat 
juurensa miehen ja naisen erilai-
sesta kokemistavasta.

”Rakkaus ja rakastelu” ei ole 
mikään ’temppu ja kuinka se teh-
dään’ -opas, vaan kirja painottuu 
sielunhoidollisiin kysymyksiin eli 
keskittyy siis isovarpaiden sijasta 
korvien väliseen toimintaan. Petri 
ja Marianne Välimäki lähtevät kir-
jassaan liikkeelle seksuaalisuuden 
merkityksestä ja tehtävistä, mutta 
korostavat myös muita rakkauden 
muotoja, kuten ystävyyttä, roman-
tiikkaa, kumppanin huomioimis-
ta ja jumalallista rakkautta. Kirjan 
mielenkiintoa lisäävät lukuisat 
esimerkkitapaukset.

Suosittelen kirjan hankkimista 
kaikille, jotka tekevät niin kristillis-
tä mies- kuin naistyötäkin. Kerran-
kin löytyy suomenkielinen teos, 
josta voi ammentaa tietoa omien 
opetuspakettien tueksi. Vaikka toi-
nen tekijöistä onkin pastori, asi-
oista puhutaan varsin suoraan ja 
niiden oikeilla nimillä – voisi jopa 
sanoa virkistävän avoimesti.

Kimmo Janas

Rakkaus ja rakastelu
Petri ja Marianne Välimäki
Kustannus Oy Uusi Tie 2005

laisiin, mutta on tuntenut samaa 
avuttomuutta suurten kysymysten 
edessä kuin kaikki muutkin. 

Kun puhe hiljentyy, jää jäljelle 
läsnä oleminen, kuten Kongin-
kankaan kolarissa tai Myyrmannin 
räjähdyksessä. Huovinen käyttää 
esimerkkinä Vanhan testamentin 
Jobia, jota Jumala koetteli. Kidutta-
vinta Jobille ei ollut kärsimys, vaan 
se, että Jumala ei suostunut vastaa-
maan. Mykäksi tekeytynyt Juma-
la oli kuitenkin kuulolla, vaikka 
vastaukset viipyivät. ”Kärsimys on 
epäloogista, aito rakkaus on selit-
tämätöntä ja Jumala on Jumala”, 
on tiivistettynä  

Käännä kasvosi, herra –kirjan 
sanoma (WSOY 2005). Siitä löy-
tyy Huovisen saarnoja mm. polii-
sien surman muistotilaisuudesta. 
Emme ymmärrä kuoleman, em-
mekä pahan valtaa. Huovisella on 
tarjota enemmän kysymyksiä kuin 
vastauksia. Mykistymisemme aihe-
uttaa neuvottomuutemme elämän 
suurten arvoitusten edessä. 

Kirjottaja peräänkuuluttaa 
yhteisvastuuta kanssaihmisistä 
ympäri maailman. Kun luomme 
maailmasta yhteisen paikan, niin 
vastuukin tuntuu yhdessä kevyem-
mältä kantaa. Kirjassa pohditaan, 
miten menetyksiä kohdanneet 
ihmiset jaksavat ylläpitää tulevai-
suudenuskoaan, kun koko elämä 
täytyy rakentaa alusta..Kuoleman 
raja on viiva, jonka yli ihmisen voi-
mat eivät yllä. Kirjoittaja korostaa, 

miten raju elämä voi hylätä, mutta 
Jumala ei. Tätä toivoa Huovinen 
haluaa tuoda esiin menetysten 
keskellä. Kun elämä jättää yksin, 
niin Jumala kulkee rinnalla. Juma-
lan sana on vastavoima pahalle ja 
vastalääke pettymyksille.

Janne Viljamaa

Eturauhassyöpä
– kutsumaton kumppani
Hannu Tavio
Kirjapaja Oy 2005

KUTSUMATON VIERAS
Hannu Tavion kirja ”Eturauhassyö-
pä – kutsumaton vieras” (Kirjapaja 
Oy, 2005) herättää monenlaisia aja-
tuksia lukijassa eikä varmasti jätä 
kylmäksi ketään. Kirjan takakan-
nen tekstissä todetaan noin 4.000 
suomalaisen miehen sairastuvan 
eturauhassyöpään, ja potilaita on 
Suomessa noin 20.000.

”Tieto syövästä tulee perhee-
seen” luku alkaa kertomuksella, 
kuinka elämänkumppanin kanssa 
oltiin juuri jäämässä kahden lasten 
lentäessä pesästä, mutta edessä 
häämötti myös uudenlainen rooli 
isoisänä. Tämä radikaali tieto sai 
aikaan monenlaista myllerrystä 

Ota yhteyttä: Tabita products Oy/Ab Puh. (06) 320 9110 Fax. (06) 320 9101 e-mail: tabita@engedi.fi

JALKOJEN HOITO EN GEDI -TUOTTEILLA
KUOLLEEN MEREN JALKAKYLPYSUOLAT
JA JALKABALSAMI
Kuolleen meren jalkakylpysuoloilla on suotuisa vaikutus
ihoon, niveliin ja lihaksiin. Kylpysuolat aktivoivat
verenkiertoa, hoitavat särkyjä ja iho-ongelmia sekä
rauhoittavat.  Ohjetta käyttivät jo muinaiset essealaiset,
jotka elivät Juudan erämaassa.

Jalkakylvyn jälkeen levitettävä jalkabalsami pehmentää,
keventää ja vähentää hikoilua.  Jalkabalsami sisältää
piparminttua, arnikkia, teepuun öljyä, sitruunaa.

potilaan ja lähimpien mielessä. 
Elämänarvoja oli tarpeen arvioida 
uudella tavalla.

Kirjan luku ”Miehisyys on muu-
takin kuin erektiota” kiinnostaa 
miespuolista lukijaa suuresti, ja 
saa ajatukset jylläämään tavalla, 
mihin harva muu aihe yltää. Näil-
läki alueilla totuus on erilainen 
kuin mielikuvitus, ja Taviokin to-
teaa ettemme me miehet ole vain 
mehumaijoja tai siemenlinkoja.

Luvussa ”Kuolema astuu ajatuk-
siin” Tavio puntaroi, kuinka joskus 
on vaikea erottaa toisistaan kuole-
manpelko ja elämisen pelko var-
muuden huomispäivästä ollessa 
hataralla pohjalla. Sanat syöpä 
ja kuolema tuntuvatkin olevan 
läheistä sukua toisilleen niiden 
mielestä, joita kyseinen tauti ei ole 
koskettanut läheltä. Tavion kirja 
poistaa paljon vääriä käsityksiä 
syöpäsairautta kohtaan.

Kirjan viimeisiä lukuja on ”Elä-
mä kantaa sairaanakin”. Siinä 
kirjailija tuo esille mm. kuinka 
jokainen eturauhassyöpään sai-
rastunut mies ja tapaus on erilai-
nen, ja kaikenlaiset ennusteet on 
jätettävä omaan arvoonsa. Elämä 
on enemmän kuin nippu kaavoja 
ja ennusteita, ja suoranaisia ih-
meitäkin on koettu tämänkin sai-
rauden kohdalla. Kirjailija toteaa 
myös omien valintojen muuttu-
neen monella tasolla. Hän ottaa 
kantaa kiireeseen, yhteen tämän 
ajan suurista vitsauksista, joka on 
alettu tiedostaa monella taholla.

Suosittelen kirjaa suomalaiselle 
miehelle ja hänestä välittäville.

Samuel Saresvirta
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Teksti ja kuvat: Pertti Muikku 

Erään kapakkaillan 
jälkeen Pentti Alanko 
soitti ex-vaimolleen ja 
kysyi: – Mitä 
sinulla on sellaista, mitä 
minulla ei, koska sinulla 
on niin hyvä olla?
Helmi vastasi: – Minulla 
on Jeesus, haluatko 
sinäkin? 
Sinä yönä, 16 vuotta 
sitten, Helmi sai 
johdattaa Pentin uskon 
tielle. Heidän suhteensa 
elpyi ja he menivät 
uudelleen naimisiin. 

Yksi suurimmista ihmeistä 
Pentin elämässä tapahtui, 
kun hän sai työpaikan  

kuukautta ennen kuusikymppi-
siä. 

Pentti Alanko, 65 v, on ollut 
talonrakennusalan markkinointi-
tehtävissä jo vuodesta -70. Myyn-
timiehen työ toi leivän, mutta 
jatkuva reissaaminen otti myös 
veronsa. 

– Heikolle miehelle myyntimie-
hentyö on vaarallinen työ. Kier-
simme monta vuotta ja asuimme 
hotelleissa. Minulla oli kaksi vie-
hättävää tytärtä ja vaimo, mutta 
ajan kanssa alkoi tapahtua vie-
raantumista. Työn kautta tulleet 
mahdollisuudet houkuttelivat ja 
minä heikkona sorruin. Tilannet-
ta pahensi se, että perheeni asui 
Seinäjoella ja työpaikkani oli Tam-
pereella, muistelee Pentti. 

Sitten tapahtui jotakin, minkä 
Pentti koki iskuna vasten kasvoja: 
Helmi kertoi tulleensa uskoon. 

– Minä en voinut ymmärtää sitä 
ja sanoin vaimolleni, että olisit niin 
kuin muutkin ihmiset, käynyt kir-
kossa ja kokouksissa, mutta tulla 
nyt vielä oikein uskoon! Jotenkin 
minulle oli jo kylvetty sellainen 
kuva, että toiset olivat aidosti us-

Eron jälkeen uskoon 
ja uudelleen naimisiin 

kossa ja toiset ns. tapakristittyjä, 
Pentti miettii. 

Avioero 
Tilanne kuohutti mieltä niin pal-
jon, että käynnit perheen luona 
Seinäjoella alkoivat harveta. Sa-
malla Penttiä painoi häpeä siitä, 
että oli tehnyt väärin vaimoaan 
kohtaan. 

– Tämä kaikki vei siihen, että 
päätin ottaa eron, muistelee Pent-
ti. 

Helmi ilmoitti halunsa edelleen 
asua yhdessä, mutta muuten hän 

ei ottanut kantaa puolesta tai vas-
taan. Niinpä Pentti hoiti kaiken 
mitä avioeroon kuului. 

– Silloin ajattelin, että kyllä on 
saamaton ihminen tuossakin koh-
taa. Nyt jäljestäpäin ymmärrän, 
että Helmi eli uskoaan todeksi. 
Raamatussa kun opetetaan, että 
tällaisenkin miehen kanssa on 
elettävä, jos muuten sopii yhteen, 
sanoo Pentti. 

Helmi ei kuitenkaan ollut niin 
toimeton kuin vaikutti. Hän oli al-
kanut rukoilla miehensä puolesta 
ja pyysi ystäviäänkin mukaan. 

– Minulla näistä asioista ei ol-

lut silloin minkäänlaista käsitystä. 
Nyt ymmärrän, että rukouksilla on 
valtava voima ja esirukoilijat toimi-
vat mitä tärkeimmässä tehtävässä. 
Helmin rukous oli ensisijaisesti se, 
että tulisin uskoon, en takaisin. Ja 
niinhän Jumala haluaa, että kaikki 
tulisivat uskoon. Sitä kautta myös 
paluuni oli mahdollista, tuumii 
Pentti. 

“Miksi sinulla on                
niin hyvä olla?” 

Eron jälkeen Pentin elämä alkoi 
mennä syvää liukua alaspäin. 
Osansa siinä oli myös alkoholil-
la. Joskus Pentti soitteli Helmille, 
mutta jos tämä alkoi puhua Jee-
suksesta, Pentti lopetti puhelun. 

– Yhtenä yönä sitten taas soitin 
hänelle. Makasin sängyssä ja sa-
noin, että nyt en enää jaksa! Mitä 
sinulla sellaista minulla ei, koska 
sinulla on aina niin hyvä olla? 
Muistan vielä niin elävästi, kun 
Helmi huikkasi, että hallelujaa! 
Sitten hän vastasi, että hänellä on 
Jeesus ja kysyi haluanko minäkin. 
Sinä yönä Helmi sai johdattaa mi-
nut uskon tielle. 

Pentti ei tuntenut suuria tunteita, 
mutta hän tiesi, että tapahtuneessa 
oli vakavuutta ja se merkitsee jota-
kin muutosta. Helmin ja Pentin vä-
lit alkoivat korjaantua. Yhdeksän 
kuukauden kuluttua avioerosta, 
he menivät uudelleen naimisiin. 

Pentti muistelee, että hän oli us-
kon taipaleensa alussa kuin kyntti-
län liekki, jota muiden piti varjella 
tuulelta. Hän oli ajautumassa laki-
henkisyyden tielle. 

– Usein kuuntelin puheita sillä 
korvalla onko puhuja samaa miel-
tä kanssani ja olin valmis väitte-
lemään muitten uskovien kanssa 
oppikysymyksistä. Toisaalta väit-
tely harmitti. 

Lakihenkisyydestä   
Jeesuksen rakkauteen 

Kun Pentti luki enemmän Raamat-
tua, hän alkoi törmätä mainintoi-
hin Pyhästä Hengestä. Häntä alkoi 
askarruttaa, oliko hän saanut Py-
hän Hengen täyttymystä. Joskus 
hän asiasta kyseli muilta, saaden 
vastauksiksi pitkiä katseita. 

– Sanoin myös Helmille, että en 
ole ollenkaan samanlainen uskova 
kuin sinä. En silloin oikein ymmär-
tänyt Pyhän Hengen täyteyttä, tai 
kastetta, ja sen merkitystä meidän 
eroavaisuuksiemme perustana, 
tuumii Pentti. 

Pentti luki mm. Paavo Hiltusen 
ja Hilja Aaltosen opetusta aihees-
ta. 

– Niistä, ja tietenkin Raamatun 
sanasta, aloin saada ymmärrystä, 
että Pyhän Hengen täyteys on 
kaiken luovuttamista Jeesukselle. 
Pyysin Jeesukselta, että Pyhä Hen-
ki alkaisi muuttaa minua. 

Kun Hiltunen sitten tuli puhu-
maan Tampereen Vanhaan kirk-
koon, Pentti meni sinne varta 
vasten antautumaan alttarilla Ju-
malalle. 

– Pyhällä Hengellä täyttyminen 
on todella tärkeä asia. Vasta siitä 
lähtien aloin tutustua Jeesuksen 
rakkauteen. Muiden ihmisten ar-
vostelu sai jäädä, miettii Pentti. 

Työpaikka    
kuusikymppisenä 

Muutama vuosi uskoontulon 
jälkeen Pentti joutui työttömäk-

si. Tilannetta kiristi se, ettei hän 
ollut kassan jäsen, ja myös se, 
että Helmikin joutui työttömäksi. 
Talous meni yhtäkkiä tiukoille. 
Jäljestäpäin Pentti näkee kaikessa 
kuitenkin Jumalan suunnitelman. 

– Viiden vuoden työttömyyden 
aikana kävin todella paljon hen-
gellisissä tilaisuuksissa ja sain kas-
vaa uskossa. Olin myös kolmeen 
otteeseen Israelissa vapaaehtois-
työssä ja sain esimerkiksi oppia 
paljon juutalaisuuden ja kristinus-
kon yhteyksistä. 

Töitä tuli jonkin verran us-
konystävän avustuksella, mutta 

  – Olemme Helmin kanssa saaneet 
kokea Jumalan rakkautta ja armoa. 
Toivoisimme voivamme kertoa ihmisille, 
että Jeesus yksin voi yhdistää, eheyttää ja 
auttaa. Pyhän Hengen avulla on mahdol-
lista antaa anteeksi, sanoo Pentti.

vakinaista työtä ei yrittämisestä 
ja rukoilusta huolimatta löytynyt. 
Pentti olikin jo aivan varma siitä, 
ettei hän enää koskaan saa täy-
sipäiväistä palkkatyötä, kunnes 
eräänä päivänä puhelin soi. Lan-
gan päässä oli Turun Uuniseppien 
toimitusjohtaja. Hän oli kuullut, 
että Pentti olisi juuri sopiva mies 
laittamaan pystyyn takkatuottei-
den markkinoinnin ja myynnin 
uuden brändin alla Suomessa. 
Pentti oli silloin kuukautta vaille 
60-vuotias. 

– En puhelimessa ihan heti viit-
sinyt huikata, että totta kai! Odotin 
pari päivää etten kuulostaisi liian 
innokkaalta, nauraa Pentti. 

Pentti sanoo, että työpaikan 
saanti kuusikymppisenä oli hä-
nelle samankaltainen ihme kuin 
Saara sai tietää odottavansa Iisak-

  Työn saanti kuusikymppisenä oli ru-
kousvastaus parhaimmasta päästä. Pent-
ti toimi Turun Uunisepissä tuotepäällik-
könä, kunnes jäi eläkkeelle viime vuoden 
vaihteessa.

  Pentin sydämellä on julistaa Jumalan 
rakkautta laulujen kautta ja muutenkin. 
Hän esiintyy ja ylistää mielellään niin per-
hejuhlissa kuin muissakin tilaisuuksissa.

kia vanhoilla päivillään. 

Eläkkeellä kuntoilua             
ja laulamista 

Pentti jäi eläkkeelle Turun Uuni-
seppien tuotepäällikön tehtävistä 
vuoden vaihteessa. Eläkepäivillä 
hän aikoo harrastaa kuntoilua ja 
rakasta harrastustaan laulamista. 
Jumalan parantavan rakkauden 
kertominen on sydämellä niin lau-
lujen kautta kuin muutenkin. 

– Olemme Helmin kanssa saa-
neet kokea Jumalan rakkautta ja 
armoa. Erityisesti minä olen saa-
nut kokea sitä niin syvältä. Toivoi-
simme voivamme kertoa ihmisille, 
joilla on vaikeaa perheessä, että 
Jeesus yksin voi yhdistää, eheyttää 
ja auttaa. Pyhän Hengen avulla on 
mahdollista unohtaa ja antaa an-
teeksi, lopettaa Pentti. 
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ATP-VANNEUUTUUS FULL 
FORGED 20

Italialainen design-vanteiden val-
mistaja Tecnoforming tuo mark-
kinoille ATP Forged-sarjastaan 
uuden mallin Full Forged 20. 
Tecnoformingin ATP Forged-sar-
jaa varten kehittämä taontaval-
mistusmenetelmä on erinomainen 
tapa tehdä entistäkin kevyempiä ja 
kestävämpiä vanteita. 

Forged-vanteet valmistetaan 
kahdesta osasta. Vanteen kehä 
valmistetaan prässäämällä yhdes-
tä alumiinikappaleesta, joka ”man-
keloidaan” oikean kokoiseksi ja 
muotoiseksi. Forged-sarjan aiem-
min esitellyissä malleissa (esim. 
Forged 5 ja Forged 10) vanteen 
kehään on liitetty matalapaineva-
lumenetelmällä valmistettu keski-
osa. Uutuutena markkinoille tulee 
Full Forged 20 –malli, jossa myös 
vanteen keskiosa on valmistettu 
takomalla. Vanteen kehä ja kes-
kiosa lämpökäsitellään 100 pro-
senttisesti yhteensopiviksi, jonka 
jälkeen ne hitsataan yhteen. Kaik-
kiin Forged-malleihin prässätään 
lopuksi kiinni ATP:lle tunnusomai-
nen ruostumattomasta teräksestä 
valmistettu kaulus.

Full Forged 20 –mallissa keski-
osa valmistetaan takomalla ”alu-
miinikakusta”, jonka automaatti-
jyrsin kaivertaa muotoonsa. Tä-
män jälkeen keskiosa kiillotetaan 
käsin ja suojataan läpikuultavalla 
lakalla. Taottu ja muotoiltu kehä 
hitsataan kiinni keskiosaan kuten 
muissakin mallisarjan vanteissa. 
Tuloksena on Full Forged –vanne, 
joka on kevyt ja tyylikäs ja jonka 
rasituskestävyys on erinomainen. 
Full Forged 20 –vannetta on saa-
tavana tällä hetkellä koossa 8 X 
18 viisipulttisiin henkilöautoihin. 
Vanteen suositusvähittäishinta on 
alkaen 1020 euroa.

Tecnoforming on 1990-luvun 

alussa perustettu yritys, joka val-
mistaa vanteita ATP ja AT Italia 
–merkeillä tuning-pajoille, au-
tomaahantuojille sekä myös au-
tonvalmistajille. Se hyödyntää 
edistyksellistä tekniikkaa ja val-
mistusmenetelmiä pyrkiessään 
uusiin innovaatioihin. Tuotteet on 
valmistettu korkealaatuisista mate-
riaaleista ja niiden laatua seurataan 
tarkasti. 

ATP-vanteita on saatavana hy-
vin varustetuista auto- ja rengas-
liikkeistä. Niitä tuo maahan Örum 
Oy Ab.

UUSI PASSAT VARIANT 
SUOMEEN SYKSYLLÄ

Volkswagenin uutuuksien ilotu-
litus jatkuu kesälomien jälkeen. 
Volkswagen esittelee syyskuussa 
Frankfurtin autonäyttelyssä uuden 
Passat Variantin, joka tulee myyn-
tiin Suomessa lokakuussa.

Uusi Passat Variant on kasva-
nut pituutta 9,2 cm 4,77 metriin. 
Leveyttä on tullut lisää 7,4 cm ja 
korkeutta 1,9 cm. Leveys on nyt 
1,82 ja korkeus 1,52 metriä. Se-
danista tuttu uusi jäähdyttimen 
säleikkö, vahva katto- ja olkalinja 
ja takaosaa dominoivat LED-va-
lot antavat uutuudelle atleettista 
ilmettä.

Tavaratilaa uusi Variant tarjoaa 
takaistuin perusasennossa 603 
litraa. Takapenkkien selkänojat 
kääntämällä tavaratila kasvaa pe-
räti 1 731 litraan. 70 litran poltto-
nestesäiliöstä riittää polttonestettä 
pitkällekin matkalle.

Suomen moottorivalikoima al-
kaa bensiinimoottoreissa 85 kW:
n (115 hv) FSI-moottorista ja pää-

tyy 3,2-litraiseen V6 FSI-mootto-
riin, jonka teho on 184 kW (250 
hv). Tehokkain moottoriversio 
on aina myös nelivetoinen 4MO-
TION. Dieselvaihtoehdot alkavat 
77 kW:n (105 hv) TDI-moottorista. 
Tehokkain dieselversio kehittää 
125 kW (170 hv) ja on varustettu 
Piezo-ruiskutusjärjestelmällä.

Passat Sedanin tapaan uudessa 
Variantissa on myös neljä varus-
telutasoa: Trendline, Comfortline, 
Sportline ja Highline. Vakiovarus-
teista jo Trendline-tasosta alkaen 
voisi mainita mm. ESP-ajonva-
kautusjärjestelmän, ilmastoinnin, 
kuusi turvatyynyä, 16-tuumaiset 
pyörät, sähköiset lasinnostimet ja 
sähköisesti säädettävät ja lämmi-
tettävät ulkopeilit, kauko-ohjatun 
keskuslukituksen ja elektronisen 
pysäköintijarrun ja virtalukon. 

UUDEN SUKUPOLVEN 
PERUUTUSTUTKA GEMEL 

SAFEPARK 4
Peruutustutka varoittaa kuljettajaa 
äänimerkillä näkökentän ulkopuo-
lella olevasta kohteesta. Etenkin 
jos kuolleeseen kulmaan jäävä ei 
olekaan kohde vaan henkilö, tur-
vallisuuslisä on kiistämätön. 

Euroopan autohälytinmark-
kinoiden johtaja Meta S.p.a. tuo 
markkinoille uutta tunnistustek-
niikkaa hyödyntävän peruutus-
tutkamallin Gemel SafePark 4. 
Tämä peruutustutkamalli käyttää 
ultraäänitunnistimia, jotka voidaan 
kiinnittää auton takapuskuriin, 
rekisterikilven reunoihin tai jopa 
etupuskuriin (tällöin tarvitaan lisä-
sarja). Peruutustutka laskee koh-
teiden etäisyyden autosta ultraää-

nitunnistimen lähettämien ultraää-
nimerkkien lähetys- ja paluuajan 
perusteella. Varoitusääni kiihtyy 
tultaessa lähemmäs kohdetta ja 
muuttuu jatkuvaksi, kun ennalta 
määrätty raja-arvo on saavutettu.

Gemel SafePark 4 osaa huomi-
oida autossa olevat kiinteät osat, 
jotka osuvat tunnistusalueelle, 
kuten vetokoukku tai maastoau-
ton vararengas. Laitteen sisään on 
rakennettu trailermoduuli, toisin 
sanoen peruutustutka kytkeytyy 
pois käytöstä, kun auton perään 
kytketään peräkärry. Laitteessa 
on myös radion mykistystoiminto, 
joka hiljentää radion automaatti-
sesti peruutustutkan kytkeytyessä 
päälle. Tunnistimet voidaan asen-
taa suoraan tai kallistettuina ylä- 
tai alaviistoon, ja ne voidaan myös 
maalata auton väreihin sopiviksi. 
Peruutustutkalla on monipuoliset 
säätömahdollisuudet, esimerkiksi 
offset-säätö tai anturien keskinäi-
nen herkkyyssäätö onnistuvat.

Gemel SafePark 4 –peruutustut-
kan suositusvähittäishinta on 285 
euroa ja sitä on saatavana autoliik-
keistä ja lisävarustejälleenmyyjiltä. 
Gemel Serpi Star ja Meta System 
–tuotteita tuo maahan Örum Oy 
Ab.

NOKIAN RENKAILTA UUDET 
RUN FLAT -TALVIRENKAAT

Nokian Renkaat parantaa autoi-
lun turvallisuutta ja mukavuutta 
tuomalla run flat -ominaisuuden 
tärkeimpiin talvirengasmalleihin-
sa. Rengasrikon sattuessa autoilija 
voi ajaa run flat -renkailla noin 100 
kilometriä vaihtaakseen uuden 
renkaan rikkoutuneen tilalle ren-
gasliikkeessä tai huoltamolla. 

Run flat -ominaisuuden ansiosta 
autoilija välttyy vaaralliselta ja han-
kalalta renkaanvaihdolta vilkkaan 
liikenteen keskellä.

Run flat -renkaat yleistyvät 

kovaa vauhtia. Vaikka run flat -
tuotteiden osuus Euroopan koko 
rengaskaupassa vuonna 2004 jäi 
vähäiseksi (n. 0,25 %), myynti kas-
voi edellisvuodesta kolminkertai-
seksi.  Puolet myydyistä run flat 
-tuotteista oli talvirenkaita. Tänä 
vuonna myynnin odotetaan lisään-
tyvän edelleen.

Nokian valmistamissa run flat 
-tuotteissa on vahvistetut sivu-
pinnat. Erillinen tukikomponent-
ti mahdollistaa sen, että rengas 
kantaa tyhjänäkin auton painon 
painumatta kasaan.

Tyhjentyneellä renkaalla voi 
ajaa noin 50 kilometriä, jos autos-
sa on täysi kuorma. Jos autossa 
on vain kuljettaja, siirtoajo voi olla 
jopa 150 kilometriä. Maksimino-
peudeksi Nokian Renkaat suositte-
lee 80 kilometriä tunnissa. Erittäin 
liukkaalla kelillä tuntinopeus kan-
nattaa pitää noin 50 kilometrissä. 

Nokian Renkaat on varmistanut 
run flat -ominaisuudella varustet-
tujen renkaidensa toimivuuden 
testaamalla tuotteet perusteellisesti 
vaativissa talvioloissa: pakkasessa, 
lumella, sohjossa ja jäällä.

Turvallisuussyistä run flat -ren-
kaat voidaan asentaa vain autoi-
hin, joissa on tietojärjestelmään in-
tegroitu ilmanpaineenvalvonta tai 
jokin muu renkaiden painemuu-
toksista varoittava järjestelmä sekä 
ajovakauden hallintajärjestelmä.

Ensi vaiheessa Nokian Renkaat 
valmistaa 9 run flat -tuotetta; kol-
mea eri pintamallia Nokian Hak-
kapeliitta 4, Nokian Hakkapeliitta 
RSi ja Nokian WR kolmessa koossa 
195/55 R 16, 205/55 R 16 ja 225/45 
R 17.

SUKUPOLVEN VAIHDOS 
AUTOILUN HUIPULLA: 

UUSI MERCEDES-BENZ S-
SARJA 

Yli viisi vuosikymmentä S-kirjain 
on kantanut erityisen ylellistä lei-
maa Mercedes-Benzin mallinimis-
tössä. Se on aina merkinnyt edis-
tyksellistä tekniikkaa ja korkeinta 
laatua. Uusi S-sarja jatkaa tätä 
perinnettä, mutta antaa samalla S:
lle uusia merkityksiä. Edeltäjiensä 
lailla se näyttää tietä tulevaisuuden 
autonkehitykselle. 

Brake Assist Plus –jarruassis-
tentti tutkalla varustettuna, edel-
leen kehitetyt hierontatoiminnon 
sisältävät istuimet, pimeänäköä 
helpottava infrapunatekniikkaa 
hyödyntävä järjestelmä, laajen-
nettu Pre-Safe -ennakoiva turva-
järjestelmä, parannettu Comand-
hallintayksikkö sekä lisätoiminto-
ja sisältävä pysäköintiavustin ovat 
niitä teknisiä sovelluksia, jotka 
esitellään ensimmäistä kertaa uu-
dessa S-sarjassa. 

kiona. Yli 120 km/h:n tuntivauh-
dissa ja sport-asennossa jousitus 
madaltuu 20 millimetriä parantaen 
aerodynamiikkaa, erinomaista ajet-
tavuutta sekä polttoainetaloutta. 

Auton seisontajarrukin on nyt 
sähköinen. Se kytketään napin 
painalluksella ja vapautuu auto-
maattisesti liikkeelle lähdettäes-
sä. 

Kolme neljästä moottorivaihto-
ehdosta on uusia. S 350:n 3,5litrai-
nen V6 kehittää jo 200 kW/272 hv, 
kun puolestaan S 500:n V8-moot-
tori tarjoaa peräti 285 kW/388 hv ja 
väkevän 530 newtonmetrin vään-
nön. Tämänkin arvon ylittää S 320 
CDI:n V6-diesel 540 newtonmetrin 
suorituksella. Tehoa S 320 CDI an-
taa 170 kW/231 hv. 

Huippumalli S 600:aa kyydit-
tää 12-sylinterinen voimanlähde, 
jonka teho on noussut 380 kW:
iin/517 hv:aan. Vääntöä siinä on 
huomattavat 830 newtonmetriä jo 
1 900 kierroksella minuutissa. 

Suomen markkinoille uusi S-
sarja saapuu syyskuussa, hinnat 
vahvistetaan myöhemmin. 

UUSI VOLVO C70 - AVOAUTO 
JA COUPÉ SAMASSA 

PAKETISSA 
Ainutlaatuisella sisääntaittuval-
la kovakatolla varustettu toisen 
sukupolven Volvo C70 antaa au-
toilijoille mahdollisuuden nauttia 
elämästä ilman kompromisseja. 
Uusi malli esitellään Frankfurtin 
autonäyttelyssä syyskuussa, ja sen 
myynti käynnistyy vuoden 2006 
ensimmäisellä puoliskolla. 

Uusi Volvo C70 on suunnitel-
tu nostamaan avoautojen turval-
lisuusstandardit uudelle tasolle. 
Mallissa on edistyksellinen kori-
rakenne ja useita ennaltaehkäi-
seviä ja suojaavia turvaratkaisuja, 
jotka kohottavat uutuuden kerralla 
avoautojen eliittiin. Kiinteän katon 
puuttumista on kompensoitu hie-
nostuneella tekniikalla. Yksi erin-
omainen esimerkki Volvo C70:

n innovatiivisuudesta on oviin 
asennettu IC-turvaverhojärjestel-
mä. Koska turvaverhoja ei voinut 
sijoittaa muiden Volvo-mallien ta-
paan auton kattoon, ne päätettiin 
siirtää oviin. 

Volvon turvallisuusinsinöörit 
ovat säätäneet ylöspäin laukeavat 
IC-turvaverhot erityisen jäykiksi, 
jotta ne pysyvät onnettomuustilan-
teissa tukevasti pystyasennossa ja 
suojaavat päätä tehokkaasti. Ver-
hot tyhjenevät hitaasti, mikä pa-
rantaa turvallisuutta mahdollisissa 
ympäriajoissa. C70:n IC-turvaver-
hot ovat ainutkertainen innovaatio 
koko autoteollisuudessa. 

Uuden Volvo C70:n voimanläh-
teinä toimivat edistykselliset viisi-
sylinteriset rivimoottorit. Mootto-
rimalliston kärkinimi on turbo-
ahdettu 2,5-litrainen T5 (220 hv 
/162 kW ja 320 Nm). Saatavana on 
lisäksi kaksi vapaasti hengittävää 
2,4 litran moottoria, jotka kehittä-
vät tehoa 170 hv (125 kW) ja 140 
hv (103 kW). Vuonna 2006 mark-
kinoille on tulossa 2,4-litrainen vii-
sisylinterinen dieselmoottori (180 
hv/132 kW). 

Uuden Volvo C70:n kehitystyö 
ja valmistus tapahtuu yhteistyössä 
tunnetun italialaisen Pininfarina-
yhtiön kanssa. Malli rakennetaan 
edeltäjänsä tapaan Uddevallassa, 
Ruotsissa. 

“Uusi C70 on yksi ensimmäisistä 
premium-segmentin avoautoista, 
joissa on kovan katon lisäksi tilat 
neljälle aikuiselle. Uskomme, että 
tämä yhdistelmä on erittäin halut-
tu. Odotamme myyntilukujen yli 
kaksinkertaistuvan ensimmäisen 
sukupolven C70-malliin verrattu-
na”, Hans-Olov Olsson toteaa.

S-sarjan kaksi korimallia ovat 
kasvaneet pituutta 33 ja 44 milli-
metriä – nyt 5076 ja 5206 milliä. 
Kori on myös 16 milliä leveäm-
pi ja 29 milliä korkeampi kuin 
edeltäjässä. Samoin akseliväli on 
kasvanut 70/80 millimetrillä. Sisä-
tiloissa tämä tuntuu lisääntyneenä 
istumisväljyytenä jokaisella istuin-
paikalla. Erityisesti edustusautossa 
korostuu takaistuintilojen huomat-
tava mukavuus. Pitkän akselivä-
lin koriversiossa polvitilaa on 11 
millimetriä edeltäjää enemmän. 
Tavaratila on kasvanut 60 litralla 
560 litraan (VDA-normi). 

S-sarjan autoissa on ylellinen il-
majousitus koko mallisarjassa va-
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Veli Johansén

Takana on kymmenen 
opintoviikkoa ja Kimmo 
Janaksella kädessään 
todistus suoritetusta 
maallikkojen 
saarnakoulutuksesta.

Kristillinen miestyö imaisi 
Kimmo Janaksen mukaan-
sa vuonna 1998, ja siitä 

asti hän on kiertänyt puhumassa 
miehille eri puolilla Suomea sekä 
seurakuntien että eri organisaati-
oiden järjestämissä tilaisuuksissa 
aluksi Kristtyjen Miesten Ver-
koston (CMN) puheenjohtajana, 
myöhemmin Tosimies –lehden 
päätoimittajana. Matalan profiilin 
luterilaispojan mieli on kuitenkin 
tehnyt kiivetä joskus vielä lute-
rilaisenkin kirkon saarnastuoliin 
julistamaan Sanaa. Nyt suoritettu 
maallikkosaarnakoulutus onkin 
omalta osaltaan madaltamassa 
kynnystä luterilaisseurakunnissa.

– Tietenkin pitää muistaa, että 
viime kädessä ratkaisun saarnalu-
vasta tekee kuitenkin paikallinen 
kirkkoherra, Kimmo muistuttaa.

Piispa priimusmoottorina
Helsingin Evankelisen Opiston 
rehtori Teemu Kakkuri muistelee 
tavanneensa piispa Eero Huovisen 
Kuhmon kirkkopäivillä vuonna 
2000.

– Piispa harmitteli vanhan Tuo-
miokapitulin saarnalupatutkinnon 
poistumista, ja totesi, että asialle 
olisi tehtävä jotakin. Ja varsin pian 
asia olikin jo esillä piispainkoko-
uksessa, Kakkuri kertoo. 

– Laajennettu piispainkokous 
toivoi, että kristilliset opistot ottai-
sivat maallikkosaarnakoulutuksen 
opetusohjelmaansa. Uusimuotoi-
sen koulutuksen opetussuunni-
telmaa valmistelevaan työryhmään 
istuutuivat mm. Heikki Toivola 
Kirkkopalveluista, Jyväskylän kap-
palainen Mauri Tervonen ja Halsu-
an kirkkoherra Jouko Heikkinen, 
Teemu Kakkuri luettelee.

Piispojen esittämään haastee-
seen tarttuivat innokkaimmin 
Helsingin kristillinen opisto ja 
Helsingin Evankelinen Opisto 
rehtoriensa Jari Nurmen ja Tee-
mu Kakkurin johdolla. Ensimmäi-
sen kurssin ohjelmaa palkattiin 
laatimaan Tapiolan seurakunnan 
kappalainen Pekka Kiviranta.

Viime toukokuun lopulla päät-
tynyt maallikkosaarnakurssi oli 
järjestyksessään kolmas. Ensim-
mäinen kurssi järjestettiin vuosi-
na 2002-2003 Helsingin kristillisen 
opiston ja HEO:n yhteistyönä, toi-
nen kurssi 2003-2004 Helsingin 
kristillisellä opistolla Laajasalossa, 
ja nyt tämä viimeisin taas HEO:ssa 
Helsingin Kalliossa.

Vanha, Tuomiokapitulissa ten-
tittävä saarnatutkinto oli varsinkin 
herätysliikkeiden maallikkotyön-
tekijöiden suosiossa, sillä tutkinto 
takasi heille paremmat mahdolli-
suudet päästä saarnaamaan seu-
rakuntiin.

– 1960-luvulla ainakin joissakin 
sisälähetysjärjestöissä työnteki-
jä sai yhden palkkaluokan lisää 
suoritettuaan saarnatutkinnon, 
muistelee Teemu Kakkuri.

Hyvin pitkälle samankaltaista 
opetusta on jo lähemmäs kymme-
nen vuotta annettu myös Kokkolan 
rovastikunnan maallikkokoulutuk-
sessa Kaustisen opistolla. Kysees-
sä on kuitenkin pitempikestoinen 
syvempi uskonopin ja seurakun-
taelämän koulu.

Maallikoita tarvitaan
Uusimuotoisen maallikkosaarna-
kurssin käyneet ovat olleet pää-
asiassa keski-ikäisiä opiskelijoita, 
joilla on jo selvästi muodostunut 
oma näky tehtävästään hengelli-
sessä kentässä.

– Nämä kurssit eivät selvästi-
kään ole olleet mitään jatkorippi-
koulukursseja, Kakkuri naurahtaa, 
mutta myöntää, että esimerkiksi 
seurakuntien nuorisotyötä tekevil-
le maallikkosaarnakursseilla olisi 
toki paljonkin annettavaa.

–  Jos maallikko toimii seura-
kunnassa jo aktiivisesti, ja hänellä 
on selvä näky tehtävästään, hän 
voi saada todella paljon aikaiseksi. 
Tällainen maallikkosaarnakurssi 
antaa siihen tiettyjä lisävalmiuksia, 
toteaa HEO:ssa teologisia aineita 
opettava Teijo Mathlin.

– Vaikka varsinkin herätysliik-
keissä maallikoilla on paljon vas-
tuuta, syytetään luterilaista kirkko-
amme usein liiasta virkamiesmäi-
syydestä. Helluntaiherätyksessä ja 
vapaissa suunnissahan taas koko 
toiminta perustuu maallikoiden 
työhön, toteaa Kimmo Janas.

– Toisaalta asian voi nähdä 
niinkin, ettei hyödynnettävää 
potentiaalia nouse tarvittavassa 
määrin kirkonpenkistä, Mathlin 
huomauttaa.

Miehiä pidetään helposti ruu-
miillisen työn talkoolaisina, mutta 
myös miesten hengelliseen antiin 
pitäisi suhtautua Teemu Kakkurin 
mielestä nykyistä avarakatseisem-
min.

– Miespuolisesta aktiivimaal-
likosta tulee ensimmäisenä mie-
leen, että laitetaanpa talkoilla 
seurakunnan kesäkodin sauna 
kuntoon tms, hän hymähtää.

Kakkuri muistuttaa, että Jumala 
tekee ihmisissä työtään tänäkin 
päivänä ja opettaa meitä Jumalan 
koulussa. Useinhan tuo oppimi-
nen tapahtuu koettelemusten 
kautta, jolloin Jumala kypsyttää ja 
kasvattaa meitä.

– Siinä vain tulee joskus nurin-
kurinen tilanne, että siellä voi olla 
24-vuotias, vasta valmistunut pas-
tori, jolla on vähän kirjaviisautta ja 
sekin vääristä kirjoista. Tämä pas-
tori puhuu ja puhuu saarnoissaan, 
ja aikuiset ihmiset, joita Jumala on 
kasvattanut vuosikausien ajan, is-
tuvat vain kuuntelemassa, juovat 
kahvit ja lähtevät kotiin, Teemu 
Kakkuri kertoo.

Kansanopisto             
 keskellä Helsinkiä

• Helsingissä Kalliossa sijaitseva Hel-
singin Evankelinen Opisto on kan-
sanopisto, jossa kaksi osastoa; HEO 
Mediapaja ja HEO Studiapaja. Opis-
kelijamäärältään se on kolmanneksi 
suurin Suomessa.
–  Studiapaja on väylä yliopistoon: 
kasvatustieteen ja psykologian,
kauppatieteen, valtiotieteen ja kristil-
lisen viestinnän ja teologian linjat.
– Mediapajassa draama ja esiintymi-
nen-, elokuva ja tv-, lehtijournalismin, 
multimedia-, radio- ja äänituotannon 
sekä urheilujournalismin linjat.
Mediapajassa pienimuotoista tuotan-
nollista toimintaa, kuten nettisivuja, 
urheilun ajankohtaisohjelmia esim. 
TV 4:lle, tv-ohjelmia TV 7:lle jne, ot-
teluselostuksia radiokanaville.
• Osa DIAKia eli Diakonia-ammatti-
korkeakoulua, josta valmistuu mm. 
sosionomeja kirkon ja yhteiskunnan 
palvelukseen. DIAKin Helsingin yk-
sikössä, joka on HEO:n ja Helsingin 
diakonissalaitoksen yhteinen, on noin 
800 opiskelijaa.
• HEO Hostel, yli 6000 yöpymisvuoro-
kautta/kesä.
• Jyväskylän avoimen yliopiston edus-
taja ja opetustilat Helsingissä.
• Kokouspalveluja ja koulutustiloja 
vuosittain yli 70:lle vakioasiakkaalle. 
Kokouspalveluja pyritään jatkossa 
tarjoamaan enemmänkin.

  Teemu Kakkuri (vas.) ja Teijo Mathlin  kertovat maallikkosaarnakurssin suorittanei-
den saaneen varsin hyvän vastaanoton kotiseurakunnissaan. Maallikoiden merkitys 
seurakuntatyössä on selvästi kasvava trendi.

– mutta ei toki papin 
pikkuapulaistakaan

  Nyt kun saarnakurssit on käyty, lienee 
syytä hankkia oma albakin.

EI TULLUT 
PIKKUPAPPIA

Varsinkin hengellisten puheiden 
kohdalla pitäisi hänen mielestään 
seurakunnan miesten rohkeam-
min avata suutaan. Miehille pitäisi 
antaa mahdollisuus puhua koke-
muksen äänellä.

–  Ja on tietenkin paljon osa-alu-

eita, joilla on jatkuva kipeä tarve 
maallikkopuhujista, esimerkiksi 
vankiloissa tai vanhainkodeissa, 
lisää Teijo Mathlin. – Vastaavasti 
vaikkapa seurakunnan leireillä 
isät astuisivat esille ja kertoisivat 
elämästä ja Jumalasta.
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Kimmo Janas

SUOMALAISEN MIEHEN TUNTOJA
Heimo Enbuskan uutuuslevy ”Mikä riittää?” 
peräänkuuluttaa keskeneräisyyteen uskaltau-
tumista, sen tunnistamista ja tunnustamista.

Minun on puolestani tunnustettava, etten 
ole aikaisemmin perehtynyt tämän Hyvä sa-
noma –lehdenkin päätoimittajana pistäytyneen 
lauluntekijän tuotantoon. Mutta parempi myö-
hään, kuin ei milloinkaan – vai mitenkä se 
sanonta menikään?

Levyn lauluista reilu puolet on Heimon 
omia tekstejä. Niiden lähtökohtana ovat mat-
kanvarrella koetut kohtaamiset, jotka arkisessa 
kauneudessaan ovat puhutelleet ja vaatineet 
saada tulla kerrotuiksi. 

Levylle on valittu mukaan myös kaksi Lasse 
Heikkilän laulua sekä kaksi uudelleen tulkittua 
virttä (225 ja 373).

Uutuuslevyn tuottajana, sovittajana, äänit-
täjänä ja useimpien kappaleiden säveltäjänä 
on ollut lahtelainen Matti Laitinen. Laitisen 
ja Enbuskan yhteistyö on tuottanut jo kolme 
peräkkäistä levyä.

Levyn kappaleiden yhteinen nimittäjä on 
tuollainen kyläpelimannihenki, joitakin kap-
paleita kuunnellessa voisi jopa kuvitella kuun-
televansa Suomalaisen Messun jatko-osaa. 
Heimo Enbuskan helisevä ärrä tuo välittö-
mästi mieleen Tapio Rautavaaran tunteikkaat 
balladit.

Mitä useamman kerran levyä kuuntelee, sitä 
paremmin kappaleiden sanoitukset avautuvat 
ja saavat ajattelemaan. Omiksi suosikeikseni 
nousi kolmannenkymmenennen kuunteluker-
ran jälkeen levyn avauskappale ’Veljekset’, 
jonka sanoma sopii erinomaisesti miestyöhön. 
”Ei oo veljekset veistetty samasta puusta. Yhtä 
monta on tietä kuin on kulkijaa. Mutta laulu 
vain kaikuu kuin yhdestä suusta, silloin yksi 
on metsä ja yksi on maa.”

Toisaalta ’Kaksi loppuun palanutta’ kosket-
taa varsin tuttuja asioita: ”Kaksi loppuun pa-
lanutta: nuotio ja minä. Toisen liekki minulle 
kuin saarna sanaton. Voiko kerran palaneesta 
vielä tulla uutta?”

Kiitokset Heimo. Koskettava levy – tosi-
miehille!

Heimo Enbuska 
Mikä riittää?
Prisma-musiikki, 2005

Joel Hallikainen
Rakkautta etsimässä
Suomen sävel Oy, 2005

NIIN LUOJA RAKASTAA
Kun Joel Hallikainen julkaisi ensimmäisen 
hengellisen levynsä ”...mutta suurin niistä on 
rakkaus” moni järkeili kyseessä olevan puhdas 
mainoskikka rahastaa herkkäuskoisia uskovai-
sia, mutta juuri ilmestynyt uutuuslevy ”Rak-
kautta etsimässä” pistää toivottavasti lopun 
pähkäilyille Joelin rehellisyydestä.

Levykannessa Joel Hallikainen toteaa: ”Etsin 
rakkautta, joka hyväksyy minut ilman ehtoja, 
sellaisena kuin olen. Etsin syliä ja lohduttajaa, 
joka hyväksyy inhimillisyyteni. Etsin suuntaa 
ja tarkoitusta elämälle. Tuskinpa me ihmiset 
etsimme täällä mitään kiihkeämmin kuin rak-

kautta. Nämä laulut syntyivät ja löytyivät rak-
kautta etsiessä.”

Levyn 14 kappaleesta valtaosa on lähtöisin 
Joelin kynästä, ja ovat tietenkin taattua tunnel-
mallista laulantaa. Mukaan hän on kuitenkin 
ottanut myös muutamia kaikkien tuntemia, 
vanhoja ja turvallisia kappaleita, kuten esi-

merkiksi ’Kosketa minua henki’, ’Päivä vain’ 
ja ’Tule Jeesus ja siunaa lastas’. Joel esittää 
levyllä myös oman tulkintansa suomalaisen 
hengellisen musiikin ikivihreästä, Jukka Sal-
misen ’Saviruukusta’ – ja vieläpä varsin on-
nistuneesti.

Levyn kappaleiden sovituksista vastaa pa-
rivaljakko Juha-Pekka Lehtinen & Jouni Leh-
tonen. Varsinkin ’Totuuden henki’ kappaleen 
sovituksessa Lehtinen on lähtenyt luomaan 
todella rohkeasti aivan uutta otetta hengel-
liseen lauluun. Intron aikana ensimmäisenä 
nouseekin mieleen Passion of the Christ –elo-
kuvan äänimaailma.

”Luoja yhdestä kaksi loi, että rakkaus tot-
ta olla voi. Mitä olemme etsimässä, muuttuu 
todeksi tässä. Rakkaus kuivaa kyyneleet, se 
kestää haaveet särkyneet. Sen kerran löytää 
saa, niin Luoja rakastaa.”

Onnea Joel taipaleellesi ja Isän mielenmu-
kaisen elämän etsimiselle.

VIA
Laulun siivet
VIA-Music, 2005

Teksti ja kuvat: Vesa Martikainen

Luonto on ollut toinen 
kotimme, emmekä 
me siitä ole kauas 
karanneet. Vaikka 
monen eräaidot 
ovatkin ruosteessa, niin 
luonnossa ei ole mitään 
turhaa ja mitään turhaa 
ei kannata luonnossa 
liikkujankaan hankkia 
vain paikatakseen 
nuutunutta osaamista. 
Tarkoituksenmukaisilla 
kamppeilla myös nauttii 
enemmän siitä mitä 
tekee.

T arkoituksenmukaisuus ei 
tarkoita yksi yhteen vii-
meisimpiä innovaatioita. 

Tarkoituksenmukaisia ovat sel-
laiset välineet, jotka ovat hinnal-
taan ja ominaisuuksiltaan parhaita 
juuri siihen käyttöön, mihin niitä 
käyttää. Mitä sitten on tarjolla? 
Käydään katsastamassa tarjontaa 
vaikkapa Kolin Erämessuilla Poh-
jois-Karjalassa.

Lämpimänä        
telttayksiössä

– Luonnossakaan ei ole kivaa, 
jos on koko ajan liian kuuma tai 
kylmä. Perusidea on pukeutua 
kerroksittain sään mukaan, sanoo 
Tanja Kilpeläinen erä- ja ulkoilu-
vaatteita valmistavalta Sastalta. 
Hyvä alusasu, vaikkapa urheilu-
kerrasto, pitää ihon kuivana ja 
siirtää kosteuden välikerrokseen. 
Välikerroksen tehtävä on pitää 
keho sopivan lämpimänä. Uloin 
kuorikerros taas pitää sateen sekä 
viiman loitolla, ja hengittää pois 
kehon kehittämän kosteuden. 
Lämpöä säädellään juuri väliker-
roksella, ei paksulla päällisjump-
perilla.

– Välikerroksia voi tarpeen mu-
kaan panna vaikka useamman. 
Panee alle riittävästi, niin pärjää 
aika pitkälle talveenkin perusasul-
la, Kilpeläinen vinkkaa.

Raimo Toivanen Haltilta kertoi, 
että teltta ei ole kadonnut muisto-
jen syövereihin, vaan muuntunut 
tarpeiden mukaan. Myös asunto-

Luonnosta voimia 
oikein eväin

   Raimo Toivanen Haltilta kertoi, että vaellustelttoja myydään tasaisia määriä, mutta nyt on jo kolmas kesä, kun isot perheteltat 
loppuivat kesken. Niitä ostavat niin lapsiperheet kuin metsästys- ja kalastusporukatkin.

   Makuupussi on maastossa yöpyjän perushankintoja. Jos pussia ei käytä pakkasilla 
tai jos sitä tarvitsee kosteissa olosuhteissa, niin kuitupussi on käypä ratkaisu. Untuva-
pussi taas on paras pakkasille ja kuiville keleille, Erkki Wiklund kertoi.

   Tavan kumikenkä pitää vettä, mutta kuta enemmän tavaraa kantaa mukanaan 
ja mitä vaikeampi maasto on kävellä, niin sitä tärkeämpää on hankkia jalkaa tukevat 
kunnon vaelluskengät. Kalvolliset vaelluskengät kestävät vettä, mutta hengittävät jal-
kahien harakoille. Kunhan myös jalassa on vettä iholta ulospäin siirtävä alussukka.

autojen ennen lamaa syrjäyttämät 
perheteltat käyvät kaupaksi.

– Ennen oli se kauhea säkillinen 
rautakehikoita matkassa, mutta nyt 
pitävät veden ja ovat helppoja pys-
tyttää. Suurin perheteltta painaa 17 
kiloa, ja siihen mahtuu kahdeksan 
aikuista, Toivanen ynnäili.

Toivanen painotti, että teltan os-
tajan kannattaa miettiä, millainen 
tarve teltalle on.

– Kupoliteltta on hyvä perus-
teltta. Siinä on neljä jalkaa, joilla 
se seisoo omillaan. Tunneliteltassa 
on enemmän säilytystilaa, mutta se 
on aina saatava hyvin kiinni.

– Iso perheteltta taas on kuin 
kaksi yksiötä ja keittiö välissä, Toi-
vanen naurahti.

Perinteinen pitää pintansa
Vesille mielivälle on paattia kumi-
veneestä muskelituuppariin. Vene-
mestari Aki Ruotsalainen Nurmek-
sesta tietää, että puuveneen suosio 
ei ole nuupahtanut. Päinvastoin.

– Yhä nuoremmat ja nuoret 
parit ruvenneet ostamaan puu-
veneitä, tyytyväinen Ruotsalainen 
kertoo.

Puuvene tehdään käytön mu-
kaan, eikä sen huoltokaan vaadi 
puusepän taitoja.

– Puuvene on yksilöllinen, siinä 
saa toteuttaa toiveitaan. Ja terva-
ta sielunsa mukaan, Ruotsalainen 
lupaa.

– Hoitoon menee tunti syksyl-
lä ja kaksi keväällä. Kun syksyllä 
puhdistaa joka kaarenaluksenkin 
ja hangen aikaan vetelee kuivaan  

KUIN SIIVILLÄ
Lauluyhtye VIA julkaisi 16-vuotisen taipaleen-
sa kunniaksi 11. äänitteensä "VIA – Laulun 
siivet" juhannuksen aikaan.

VIAn laulannassa eivät vuodet näy ainakaan 
negatiivisessa mielessä. Mitenkäs sitä sano-
taankaan, että parantaa kuin sika juoksuaan... 
Miesten äänet soivat ihailtavalla tavalla yhteen, 
ja monin paikoin yhtye onkin parhaimmillaan 
ilman instrumentaalisäestystä.

Levyllä sovittajana on toiminut musiikin mo-
nitoimimies Lasse Heikkilä, joka on loihtinut 
sovituksillaan todella mielenkiintoisia ääni-
maailmoja vialaisten ympärille.

Levyn kappaleet voisi oikeastaan jakaa kah-
teen eri kategoriaan. Varsinkin levyn alusta 
löytyy vauhdikkaita, lattarihenkisesti sovitet-
tuja kappaleita, kun taas loppupuolella VIA 
hyppää kehiin amerikkalaisilla käännöskap-
paleilla. Varsinkin Woody Wrightin säveltämää 
'Isä hommat hallitsee' (Not Gonna Worry) ja 
Lange & Heart & Burken säveltämää 'Vaieten 
katson suuruuttaan' (Somebody Bigger than 
You and I) kuunnellessa nauttii sovituksista, 
joista henkii se aito jenkkigospel po – po – po 
– pom -rallatuksineen kaikkineen.

Kotimaisista kappaleista Allan Mäntyniemen 
säveltämät ja sanoittamat levyn nimikappale 
'Laulun siivet' sekä 'Katse ristiin' ovat taas aivan 
omaa luokkaansa menevinä – jopa viihdyttä-
vinä, jos hengellisistä kappaleista on luvallista 
näin todeta – ja silti koskettavina.

Päävastuun solistiosuuksista kantavat Rainer 
Lindeman, Leevi Ahopelto ja Tapani Annala 
vuosien kokemuksen tuomalla varmuudella.

'Laulun siivet' on tyypillinen esimerkki levys-
tä, jonka kuunteleminen autoa ajettaessa voi 
käydä kalliiksi, sen verran iloisesti töppönen 
naputtaa lattiaan. Mutta kaipa se nimismies 
ymmärtää, jos henki lähtee viemään...
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CMN
Kristittyjen Miesten Verkosto ry

International Christian Men’s 

Institute

PL 4, 02941 Espoo

puh. (09) 54 79 74 10

fax (09) 512 20 33

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

helsingin.raamattukoulu

@kolumbus.fi

www.kolumbus.fi/

helsingin.raamattukoulu

KANSANLÄHETYS
Miestyön yhdyshenkilö

Raimo Suominen

Västervikin huvilatie 2

65280 Vaasa

puh. (06) 358 1614

GSM 0500-161 414

e-mail: raimo.suominen@sekl.fi   

Kansanlähetyksen piirijärjestöjen mies-

työstä ja valtakunnallisesta miestyöstä 

voi tiedustella  

Tuula Järvinen puh. 019-779 2231 

e-mail: tuula.jarvinen@sekl.fi 

KANSAN RAAMATTUSEURA 
Keijo Hämäläinen

puh. (014) 271 166.

Arto Virén

(015) 450 762

MIEHEN TIE 
Itäinen Pitkäkatu 68, 20810 Turku

puh. (02) 334 11 33

e-mail: info@miehentie.fi

www.miehentie.fi

MIESSAKIT
Annankatu 16 B 28, 00100 Helsinki

puh. (09) 612 6620

www.miessakit.fi .

STELK
Tietoja STELK:n toiminnasta:

Helsinki

Erkki Pietilä (09) 448 566

Jouko Niemi (09) 321 48 61

Espoo

Pertti Jotuni (09) 884 32 34.

HELSINGIN NMKY
Kari Törmä

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

www.miesseminaari.fi

Miestyötä tekeviä organisaatioita

2.9. "Arjen usko"

Keski-Suomen miesten ilta Laukaan 

Peurungassa (huom. paikka!) perjan-

taina. Klo 17 alkaen ilmainen iltapala, 

17.30 musiikkia ja yhteislaulua, klo 

18.15 tilaisuus, jossa puheita: prikaa-

tikenraali Pekka Tuunanen, ortodoksi-

isä Mitro Repo, kansanedustaja Risto 

Kuisma ja piispa Simo Peura. Musiikkia 

Pylkönmäen mieskvartetti ja Saarijär-

ven pelimannit. Yhteislaulut juontaa 

Jukka Hietaniemi ja tilaisuuden kirk-

koherra Seppo Tiainen.

2.-4.9. Tosimiesten viikonloppu 

Svartholmissa

Perjantaina (alkaen klo 16) ja lauantai-

na alustuksia ja yhdessäoloa, sunnun-

taina vapaata oleskelua (kalastusmah-

dollisuus. Hinta n. 40 euroa.

Mukana: Rainer Friman, Jyrki Palmi, 

Kimmo Janas ja Samuel Saresvirta.

Lisätietoja:

Samuel Saresvirta

puh. 040 541 20 22

16.-18.9. Miesseminaari 

Paltamossa

Miesten kasvun ja sisäisen eheytymi-

sen viikonloppu

Lisätietoja:

HNMKY:n miestyö

www.miesseminaari.fi

16.-18.9. ”Jumalan Rakkaudessa 

–lepo ja toivo” – Kristuskeskeinen 

toipumistyö 10v. Suomessa

Kriisipalvelu ry järjestää Eheytymis-

seminaarin Lahdessa Ristinkirkossa. 

Puhujina Ron Ross ja Jon Eargle tii-

minsä kanssa sekä Seija Leppänen ja 

Kalervo Aromäki. 

Ilmoittautumiset:

Olli Kariste 040-5266843

17.9. Miesten päivä Rajamäellä

Opetusta ja yhdessäoloa Maatalous-

tuottajain huvilalla Nurmijärvellä.

Mukana mm: Esa Nenonen (Tehtävä 

ja näky), Juha Seila (Digitaalikuvaus) 

ja Kimmo Janas (Kuinka huomioida 

vaimo arjen keskellä).

Lisätietoja:

Kai Suonoja

puh. 050 541 3904

23.-25.9. Miesseminaari 

Karkussa

Miesten kasvun ja sisäisen eheytymi-

   Parin euron Morallakin pärjää, mutta lisäeuroilla saa kunkin käteen sopivan työ-
kalun. Perusretkeilypuukon (vas.), erityisesti vuolutöille tehdyn teräkalun tai lapsille 
turvallisen ensipuukon.

   Tanja Kilpeläinen Sastalta painotti, 
että kun pukeutuu oikeaoppisesti, niin 
hiki ja vilu eivät ole pinnassa. Kerrospu-
keutumisen alkuinvestoinnit tasoittuvat 
käytössä: tarvitsee uusia vain se vaate, 
joka on kulunut. Vaatteita voi yhdistellä 
eri käyttöön.

veneeseen terva/pellavaöljyn 
seosta, niin ei sen ihmeempää.

Liikkuipa sitten vesillä tai kui-
valla maalla, niin olinpaikka ja 
määränpää pitää tietää. GPS-pai-
kantimet opastavat napin pai-
nalluksella oikeaan suuntaan, ja 
antavat vielä kuljettavan matkan 
ja arvioidun matka-ajan, mutta 
perinteinen kartta ja kompassi pi-
tävät pintansa.

Sulkavalla toimiva Karttaikkuna 
Oy kauppaa karttaa, joka ei kas-
tu, repeä eikä murene pakkasessa. 
Hitusen entisajan muovista pöytä-
liinaa muistuttavan Jääkärikartan 
materiaali on synteettistä kangasta. 
Helmikuusta lähtien verkon kautta 
myynnissä olleelle kartalle on ollut 
Jyrki Pulkkisen mukaan tarvetta. 

Enemmän kuin elektronisille vel-
jilleen tai siskoilleen.

– Verkkokaupassa oli vähän ai-
kaa GPS:ään ja matkapuhelimeen 
liitettäviä karttoja, mutta sataa 
perinteistä maastokarttaa kohden 
myytiin ehken yksi sähköinen.

– Kun liikutaan maastossa useita 
tunteja tai päiviä, niin ei ole pel-
koa, että loppuu akku kesken. Pe-
rinteiseltä kartalta saadaan myös 
hahmotettua kerralla iso alue, 
Pulkkinen pohti.

Ihminen                              
 itse tärkein

Tavararöykkiöiden keskellä on 
kuitenkin hyvä muistaa, että 
kaikki gps:t, goretexit tai muut 

vimpaimet ovat vain apuvälinei-
tä. Sade kastelee, viima puree ja 
varusmiehille pitää opettaa lapion 
ja kirveen käyttö alusta pitäen. El-
lei mieli hingu luontoon ja silmä 
älyä niitä parhaita kulkureittejä ja 
kuivia tervaspuita, niin nykyihmi-
nen on aika surkea luontokappale 
pärjäämään omillaan.

 

Välillä voisi olla syytä palata pe-
rusasioihin. Kastella itsensä kun-
nolla, sytyttää tuli märistä puista, 
olla ilman kännykkää ihan vain 
kahden luonnon kanssa. Kuunnel-
la mitä sillä on sanottavaa; sinulle, 
minulle, lapsille, koko perheelle. 
Ehken siten oppisimme kuunte-
lemaan sitä toista ihmistäkin pa-
remmin.

sen viikonloppu

Lisätietoja:

HNMKY:n miestyö

www.miesseminaari.fi

24.9. Avioliittopäivä

Turun hell.srk

Lisätietoja:

Tommi ja Maija Salokivi

puh. (02) 244 4346

7.-14.10. Paavalin vanavedessä

Miesten purjehdusmatka Turkin ja 

Kreikan rannikolla.

18.-20.11. Miestenpäivät

Valtakunnallinen tapahtuma miehille 

Ryttylässä. 

Lisätietoja:

Suomen Evankelisluterilainen 

Kansanlähetys

Puh. (019) 77 920
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Koeajossa:
Mercedes Benz SLK 350

TUKKA 
PUTKELLA

SUOMEN 
SUVESSA

TUKKA 
PUTKELLA

SUOMEN 
SUVESSA

  Yksi napin painallus, ja 22 sekunnin 
kuluttua sähköhydraulinen variokatto 
on noussut tyylikkäästi tavaratilan uu-
menista.

Kimmo Janas

Mikä tuntuukaan 
mukavammalta, 
kuin ajaa avoautolla 
kesäisiä teitä suloisessa 
Suomessamme?

Meitä on joskus syytetty, 
että esittelemme Tosi-
miehessä vain Mersuja 

aivan kuin se olisi joku tosimie-
huuden ehto. Tosimiehuushan 
ei ole suinkaan kiinni autostasi 
tai onko sinulla ollenkaan autoa, 
mutta toisaalta, tosimieskin voi 
ajaa paremmalla autolla auktori-
teetin siitä kärsimättä. 

Mutta palautteestahan on aina 
otettava opikseen, joten päätimme 
nyt esitellä Mersun ja samalla sit-
ten sieltä paremmasta päästä. 

Pieni hopeanuoli
Kansainväliset autotoimittajat risti-
vät Mercedes Benz SLK:n Pieneksi 
hopeanuoleksi jo siinä vaiheessa 
kun kyseinen menopeli esiintyi 
vasta autolehtien sivuilla.

Meidän koeajamamme versio 
SLK 350 oli tällä kertaa musta, 
mutta muuten kyllä vastasi täysin 
tuon lempinimensä odotuksia.

Tavallisempiin perheautoihin 
tottuneena sitä istuutui varovai-
sesti SLK:n rattiin jopa hieman 
arastellen auton käynnistämistä. 
Mutta kun virta-avainta väänsi, 
ja 272 hevosta alkoi kuopia kavi-
oillaan konepellin alla, tunne oli 
todella kuin pikkupojalla lelukau-
passa, jos ei muuta, niin rintakar-
vat ainakin kasvoivat kymmenisen 
senttiä.

SLK:n ääni on juuri sitä, mitä 
tällaiselta roadsterilta odottaa.

Joten ei kun kenkää varovaises-

ti konehuoneeseen ja menoksi. Ja 
niin SLK lähtee rauhallisesti lipu-
en etsimään haasteita moottoritien 
kuumuudesta.

Vaikka aluksi ajankin katto al-
haalla, ei kahden hengen autossa 
tule ahtaan paikan kammoa, vaalea 
sisäkattomateriaali ja isot ikkunat 
tekevät oleskelun miellyttäväksi. 

Toisaalta SLK:ssa istuu sen verran 
matalalla, ettei ainakaan tällaisella 
lyhyen lännällä kuskilla pää raavi 
kattoon.

Tuo matalalla istuminen sai kui-
tenkin negatiivista palautetta pel-
kääjän paikalla istuneelta perheen 
hallitukselta. Pieni ihminen ei näe 
kaikkia ojanpenkkoja antaakseen 
rakentavia ohjeita kuljettajalle...

Suomalainen kateus
Avoautolla ajaminen suvisessa 
Suomessa herättää varsin erilai-
sia tunteita tien vierustoilla. Esi-
merkiksi tankkaamassa käydessä 
on paras pistää katto kiinni tai 
kassalta palatessaan voi löytää 
ohjaamosta mitä ihmeellisempiä 
esineitä ja jätteitä.

Mutta kun taas pääsee tien pääl-
le, voi katon huoletta piilottaa ta-
varatilan uumeniin.
SLK:n kohdalla ovat saksalaisin-
sinöörit selvästi pohtineet toisen-
kin tovin ilmanohjausta katto auki 
ajettaessa. Kyllähän siinä tietenkin 
vaatiii normaalia kovempaa hius-
lakkaa, jos haluaa pitää otsakiha-
ransa ojennuksessa ajon aikana, 
mutta varsinaista tukka putkella 
ajamista se ei kuitenkaan ole. Ja 
jos kuski on maksimissaan tuol-
lainen 180-senttinen, voi autossa 
istua aika vapautuneesti vaikka 
ulkopuolella olisi minkälainen 
puhuri. Ja jos sattuu pelkäämään 
vedosta johtuvaa niskan jomotus-
ta, ei huolta, SLK:n lisävarusteisiin 
kuuluu niskatuesta puhaltava läm-
minilma. Toinen hyvä puoli tuossa 
niskapuhaltimessa on tietenkin se, 

että avoajokautta voi venyttää hie-
man pidemmälle syksyyn ja ärsyt-
tää naapureita kauemmin.

Katsojia riittää
Vaikka tuntuu, että nykypäivänä 
ihmiset eivät enää hetkahtele mis-
tään, SLK:n lipuminen parkkipai-
kalle herätti joka kerta huomiota, 

olipa sitten kyseessä Seinäjoen 
Tangomarkkinat tai Savonlinnan 
Oopperajuhlat. 

Pojat on tietenkin aina poikia 
vaikka ikää olisi kuinka paljon ta-
hansa, mutta yllättävää oli havaita 
kuinka paljon auto herätti mielen-
kiintoa parikymppisissä naisissa.

En sitten tiedä, ihailivatko he 

SLK:n kauniita muotoja vai säälit-
telivät ratissa istuvaa lievästi har-
maantuvaa viidenkympin villitystä 
potevaa kuskia.

No oli miten oli, auto herätti 
huomiota, missä sitten liikkuikin. 
Yllättävintä oli kuitenkin tavata 
lehden ilmoittaja parkkipaikal-
la. Ensimmäinen kommentti oli 
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www.windside.com 
Oy Windside Production Ltd

Puh. 0208-350 700
finland@windside.com

Kesämökeille, 
veneisiin,                     
ammatti-
käyttöön

Windside tuuliturbiinit
Äänetön, turvallinen energialähde

SÄÄASEMAT JA
AJONEUVOJEN TIETOSIRUT

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

 

Mercedes Benz
SLK 350

Moottori  V6

Syl.til. 3498 cm3

Puristussuhde 10,7

Teho 200 kW/272 hv

Vääntö 350 Nm/3500 r/min

Vaihteisto  7-vaih.autom.  

 7G-Tronic

Kääntöympyrä 10,51 m

Renkaat 

• Edessä 225/45 R17

• Takana 245/40 R17

Jarrut

• edessä, levyt 284 mm (jäähd.)

• takana, levyt 276 mm

Pituus 4089 mm

Leveys 1777 mm

Korkeus 1296 mm

Omamassa 1465 kg

Sallittu kok.paino 1780 kg 

Polttoainesäiliö 70 l

Huippunopeus 250 km/h

Kiihtyvyys (0-100 km/h) 5,5 s

Hinta 74.440 euroa

  SLK 350 on ehdottomasti tyylikkääm-
män näköinen avomallina, joskin kyllä 
se umpinaisenakin käänsi päitä kadun-
reunoilla.

  Yksi avoauton haittapuolista tuli ilmi 
välillä Seinäjoki – Savonlinna. Kun aurin-
ko paistaa monta tuntia samasta suun-
nasta, on jälki surullisen näköistä...

  Oven kahvaan sijoitetut ikkunoiden 
nostimet sopeutuvat muuhun sisustuk-
seen todella tyylikkäästi.

  Pienet yksityiskohdat viimeistelevät 
täydellisen lopputuloksen.

  Kuskin kannalta ei voi ainakaan oh-
jaamoa arvostella – taattua Mersun 
laatua.

  Lisävarusteinen päätilan lämmitys 
Airscarf pidentää cabrio-kautta. Katto 
auki ajettaessa ei pääse veto jomotta-
maan, kun niskatuesta saa puhallettua 
lämmintä ilmaa niskaan.

  Ilmastointilaitteen eteen sijoitettu mu-
kiteline pitää juomiset kylmänä kuumal-
lakin kelillä.

  Sporttiset polkimet antavat aavistuk-
sen auton varsinaisesta luonteesta.

  SLK 350:n voimanlähteenä on uusittu 6-sylinterinen moottori, jos irtoaa tehoa 
272 hevosvoimaa, ja meno on sen mukaista.

  Sisään taittuva katto vie sen verran tilaa, että tavaratilaa ei voi parhaalla tahdol-
lakaan kehua tilavaksi. Mutta toisaalta, eihän kyseessä olekaan perheauto. Mukaan 
mahtuu juuri yksi matkalaukku ja pientä tilpehööriä muovikasseissa.

tietenkin, että täytyypä hieman 
tarkistaa teidän ilmoitushintojan-
ne, kun päätoimittajalla on varaa 
tuollaisiin autoihin... No, selitte-
lyksihän se sitten tietenkin meni,  
mutta toivottavasti tosimiehen sa-
naan uskottiin.

Asfalttia 
rullalle

Useinhan avoautoja pidetään vain 
leluina, joilla kruisallaan rantabu-
levardeilla keräämässä huomiota 
osakseen.

SLK:n kohdalla auto on kyllä 
parhaimmillaan alfaltilla, jossa voi 
paahtaa hieman reippaampaakin 
vauhtia. Jäykkä alusta on par-
haimmillaan juuri hyvällä pinnalla, 
joskaan SLK ei tunnu karsastavan 
hiekkateitäkään.

Lisävarusteena saatava maail-
man ensimmäinen henkilöautois-
sa käytettävä 7-vaihteinen auto-
maattivaihteisto 7G-Tronic hoitaa 
vaihteiden kytkeytymiset varsin 
huomaamattomasti, mikä lisää 
omalta osaltaan ajomukavuutta. 
Seitsemän välityssuhteen ansi-
osta kierroslukumuutokset vaih-
dettaessa jäävät pieniksi. Tämän 
vaihdeuutuuden toinen etu on, 
että keskimääräisten kierrosluku-
jen pienetessä myös polttoainetta 
säästyy. Jos haluaa vielä lisää her-
kutella, on mahdollisuus hankkia 
vaihdenäppäimet ohjauspyörään. 
Mutta ei sentään makeaa mahan 
täydeltä.

SLK on todella miellyttävä mat-
ka-auto, jolla pitemmätkin matka-
osuudet sujuvat kivutta.

Oikeastaan ainoa miinus tulee 
lähes olemattomasta tavaratilasta. 
Älykkään laskostamistekniikan 
ansiosta uudessa SLK:ssa on katto 
alas laskettuna tosin huomattavasti 
enemmän tavaratilaa kuin aikai-
semmassa mallissa, mutta vähiin 
se jää kuitenkin.



LEHDEN SAAJAN TIEDOT

Nimi:

Osoite & postinumero
ja -toimipaikka:

Email:

MAKSAJAN TIEDOT (jos eri kuin edellisessä kohdassa)

ALLEKIRJOITUS
Nimenselvennys

Puh:

Nimi:

Osoite & postinumero
ja -toimipaikka:

Email:

Puh:

PIKSELI

Tunnus 5013185

02003 VASTAUSLÄHETYS

PIKSELI

maksaa

postimaksun

TILAAN:
4 numeroa kestotilauksena hintaan 21 €

12 numeroa kestotilauksena hintaan 50 €

12 numeroa määräaikaistilauksena hintaan 60 €

VINKKI: tilaa PIKSELI lahjaksi

TILAA PIKSELI!
Tervehdys kristitty, 

valokuvauksesta kiinnostunut mies. 

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden 

tilata Pikselin - kotimaisen 

digikuvauslehden edulliseen 

tutustumistarjoushintaan 12 euroa.

Tarjoushinnalla saat kolme 

seuraavaksi ilmestyvää numeroa.

T.  Päätoimittaja, 
pastori Heikki Valtavaara

/3kk (3 lehteä)

12€
* Ilman erillistä peruutusta tilaus jatkuu tarjousjakson jälkeen normaalina 12kk kestotilauksena

3 numeroa TARJOUSHINTAAN 12 euroa


