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Muuttuvatko asiat?
Sdp:n kupeeseen heinäkuussa perustetun Suomen ensimmäisen poliittisen 

seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ajavan yhdistyksen, Pinkki-

ruusun puheenjohtaja Jani Ryhänen toivoi Helsingin Sanomien haastattelussa, 

että lapsia kasvatettaisiin suvaitsevaisuuteen. Hänen mielestään oppikirjoissa 

pitäisi olla erilaisia perhemalleja, kuten kahden miehen perheitä, eikä aina 

Matti, Maija ja kaksi lasta... Ryhäsen mukaan Suomi on kansainvälistymisen 

takia murroksessa, joka tekee yhteiskunnastamme suvaitsevamman. Uusien 

sukupolvien myötä asiat kuulemma muuttuvat.

No, huh, huh, mitä tekstiä. Eipä tunnu suuntaus olevan ainakaan parem-

paan suuntaan. 

Toukokuussa perustettiin Hollannissa Veljellisen rakkauden vapauden ja 

monimuotoisuuden puolue, PNVD, joka haluaisi alentaa seksuaalisen ala-

ikäisyyden rajaa kuudestatoista kahteentoista vuoteen. Puolue pyrkii myös 

laillistamaan lapsipornon ja eläimiin sekaantumisen. Vaikka aluksi uutinen 

puolueuutuudesta saattaa naurattaa, huolestuttavinta on, ettei Hollannin oi-     

                keusistuin voi kieltää lailla kyseisen joukkion toimintaa. 

Sananvapauden, kokoontumisen vapauden ja järjestäy-

tymisen vapauden tulisi olla demokraattisen oikeus-

käsityksen perusteita. Siksi myös PNVD:llä on 

oikeus näihin vapauksiin Haagin käräoikeuden 

lausunnon mukaan.

Enkä ole oikein vakuuttunut uusien sukupolvien 

arvomaailmasta. Vastikään televisioidussa MTV:n 

Movie Awards gaalassa MTV:n katsojat – siis etupäässä 

ns. nousevan sukupolven edustajat – olivat valinneet 

kuluvan vuoden parhaaksi suudelmaksi Jake 

Gyllenhaalin ja Heath Ladgerin homosuudelman 

elokuvassa Brokeback Mountain.

Suvaitsevaisuudessa ei ole suinkaan mitään 

pahaa, mutta johonkinhan se raja on 

kuitenkin vedettävä. Ja vanhempien on 

opetettava lapsilleen luonnollisen elämän 

pelisäännöt. Emme suinkaan saa alkaa 

syrjiä tai vainota vähimmistöjen edustajia, 

mutta emme myöskään saa jokapäiväistää 

heidän perverssiä elämäntapaansa.



�TOS I M I E S    4 / 2006 � TOS I M I E S   4 / 2006

Evankeliumi 
Teräsmiehen 
mukaan

Kuvat elokuvasta: 

Superman Returns, Warner Bros.

Muistan, kuinka 
pikkupoikana odotin 
naapurissamme 
asuvan, kirjapainossa 
työskentelevän 
Kovalaisen tädin 
pudottavan 
uusimman Terämiehen 
poika -lehden 
postiluukustamme. 
Minulle Teräsmies 
oli ensimmäinen 
supersankareista, 
joka jätti jälkeensä 
kaikki myöhemmin 
kehitellyt sankarit  
Batmaneineen tai 
Hämähäkkimiehineen. 

Onko se lintu? Onko se 
lentokone? Ei, se on Te-
räsmies! Tuon hokeman 

kuullessa palaavat mukavat lap-
suusajan muistot mieleen. Ja yksi 
merkittävä muisto on tietenkin 
Richard Donnerin ohjaama en-
simmäinen Teräsmies-elokuva 
vuodelta 1978, Superman: The 
Movie, jossa Christopher Reeve 
löi itsensä läpi. Kun Hollywoodin 
tuottajat huomasivat löytäneensä 
varsinaisen sahasampon, elokuva 
sai vielä neljä jatko-osaa vuosina 
1981, 1983, 1987 ja 1993, mutta 
sitten laskeutui hiljaisuus valko-
kankaalle. Television puolella 
muistamme vuonna 2001 käyn-
nistyneen teini-Teräsmiehestä 
kertovan Smallville -sarjan.

No, tänä syksynä on kaikkien 
Teräsmies-fanien ollut mahdol-
lista elvyttää muistojaan Brandon 
Routhin tähdittämässä Superman 
Returns -elokuvassa.

Sano se 
vertauksin

Nuorena poikana pidin Teräs-
miehen seikkailuja vauhdikkaina 
hyvän ja pahan taisteluina, mutta 
kun ikää alkoi kertyä lisää aloin 
kuulla kommentteja Teräsmiehen 
ja Kristuksen samankaltaisuuksis-
ta. Mutta vasta luettuani Stephen 
Skeltonin kirjan The Gospel Ac-
cording to the World’s Greatest Su-

perhero, silmäni avautuivat. Skel-
ton luettelee niin monia mahtavia 
vertailuja noiden kahden tarinan 
välillä, ettei löydy paljoakaan vas-
taansanomista. 

Matt. 13:34:ssä sanotaan ”Kai-
ken tämän Jeesus puhui väkijou-
kolle vertauksin. Vertauksitta hän 
ei puhunut heille mitään.” Ehkäpä 
tämänkin päivän ihmiset tarvitse-
vat viihdeteollisuuden esittämiä 
vertauksia päästäkseen sisälle 
varsinaiseen totuuteen. Mikä olisi 
mahtavampaa kuin käyttää suosit-
tua elokuvaa hyväksi evankelioin-
tityössä?

Tietenkin täytyy muistaa, ettei 
Teräsmies suinkaan ole Kristus 
vaan Kristus-hahmo, ja Kristuksen 

kaltaisuuteenhan meidän jokaisen 
tulisi pyrkiä.

Jumala antoi 
ainoan Poikansa

Mutta katsotaanpa joitakin pääl-
limmäisiä yhtäläisyyksiä Jeesuksen 
ja Teräsmiehen välillä.

Teräsmiehen ja hänen isänsä su-
kunimessä on El -sana, joka hep-
reassa merkitsee Jumalaa. Toisin 
sanoen, kun isä Jor-El lähettää 
poikansa Kal-Elin maahan, muis-
tamme kuinka isä-Jumala lähetti 
poika-Jumalan, Jeesuksen maan 
päälle.

Teräsmiehen maanpäällisten 
vanhempien Marthan ja Jonat-
hanin esikuvina olivat Raamatun 

Teksti: Kimmo Janas

A
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Maria ja Joosef. Itse asiassa aivan 
ensimmäisissä Jerry Siegelin ja Joe 
Shusterin, kahden juutalaisteinin 
luomissa Teräsmies-tarinoissa 
1930-luvun lopulla vanhempien 
nimet olivat Maria ja Joosef.

Teräsmiehen arkkivihollinen on 
nimeltään Lex Luthor, josta tulee 
helposti mieleen Lusifer. Kummas-
sakin hahmossa löytyy hillitöntä 
vallan ja kunnian nälkää.

Kun Teräsmiehen kotiplaneet-
taa Kryptonia uhkasi tuho, Jor-El 
laittoi poikansa pieneen avaruus-
alukseen ja lähetti tämän maahan. 
Mieleen nousee auttamattomasti 
tarina Mooseksesta lipumassa 
maapihkalla sivellyssä kaislako-
rissa pitkin Niiliä.

Kun Marlon Brandon esittämä 
Jor-El lausuu pojalleen jäähyväis-
sanat, Raamattua tuntevan kat-
sojan selkäpiitä vilistävät kylmät 
väreet, teksti on kuin suoraan 
Johanneksen evankeliumista. ”...
Kaikki, mitä minulla on, kaikki 
mitä tiedän ja tunnen, jätän si-
nulle poikani. Sinä tulet kanta-

maan minua sisälläsi kaikkina 
elinpäivinäsi. Sinä teet minun 
voimastani sinun voimasi, sinä 
näet minun elämäni silmiesi kaut-
ta, aivan kuin minä näen sinun 
elämäsi. Pojasta tulee isä ja isästä 
tulee poika.”

Voima 
kiehtoo miehiä

Teräsmiehen supervoimat muistut-
tavat hämmästyttävästi Jeesuksen 
voimia.

Sekä Teräsmies että Jeesus 
omaavat yliluonnollista voimaa; 
Teräsmies fyysistä ja Jeesus hen-
kistä. Me haluamme Pelastajan 
olevan tarpeeksi voimakas kukis-
tamaan kaiken vastustuksen.

Teräsmiehellä on röntgenkatse; 
mikään ei ole piilossa myöskään 
Jumalalta. Me kaipaamme läpi-
näkyvyyttä, missä ei ole mitään 
kätkettyä.

Teräsmiehellä on lämpökatse; 
ylösnousseen Kristuksen silmät 
olivat kuin tulen liekit (Ilm. 1:14). 
Me kaipaamme epätoivoisesti 

Artikkeli	perustuu	Stephen	Skeltonin	
kirjaan	"The	Gospel	According	to	the	
World’s	Greatest	Superhero"
Harrison	House	Publishers,	2006	
ISBN	0-7369-1812-4.

A puhdistavaa tulta – tulta, joka voi 
polttaa kaikki pahuuden himot, 
joita vastaan taistelemme.

Teräsmiehellä on yliluonnolli-
nen kuulo; Jumala kuulee ihmis-
ten rukoukset jo ennen kuin ne 
on edes lausuttu (Jes. 65:24). Me 
haluamme Pelastajamme kuulevan 
meitä.

Teräsmies on luotiakin nopeam-
pi; Kristus on aina läsnä auttaja-
na hädän hetkellä (Ps. 46:2). Me 
haluamme Pelastajan, joka reagoi 
välittömästi eikä jätä meitä yksin 
vaikeuksien keskellä.

Teräsmies lentää ylös, aivan 
kuten Kristus nousi taivaisiin. Me 
kaipaamme olla vapaita maailman 
vaikeuksista ja haluamme liittyä 
Jumalan seuraan taivaassa (Ilm. 
21:3-4).

Toinen 
tuleminen

Superman Returns -elokuva jatkaa 
siitä, mihin aikaisemmissa eloku-
vissa jäätiin. X-Men -elokuvien oh-
jaajanakin mainetta niittänyt Bryan 

Singer on kertonut uusimmasta 
ohjaustyöstään: ”Teräsmies on 
supersankareiden Jeesus Kristus. 
Käsikirjoitus on tavallaan ame-
rikkalainen unelma yhdistettynä 
Messias-konseptiin.”

Elokuvan alussa Teräsmies 
(Kristus-hahmo) on noussut tai-
vaaseen (kuten Kristus) palatak-
seen Kryptonille (Taivas). Hän 
on palannut kotiplaneetalleen 
saadakseen varmistuksen siitä, 
että hän on todellakin Viimeinen 
Poika. Löydettyään vanhan ko-
tiplaneettansa paikalta vain hau-
tausmaan Teräsmies palaa maan 
pinnalle viitisen vuotta lähtönsä 
jälkeen. 

Teräsmies tekee aluksellaan 
pakkolaskun jälleen kansasilai-
selle maissipellolle, kuten en-
simmäiselläkin kerralla. Hurjan 
näköinen, maata järisyttävä lasku 
kuvastaa Kristuksen toista tule-
mista. Aivan kuten Kristuksen 
paluussa ”tähtiä putoaa taivaal-
ta ja taivaiden voimat järkkyvät. 
Silloin nähdään Ihmisen Pojan 
tulevan pilvien keskellä suuressa 
voimassaan ja kirkkaudessaan” 
(Mark. 13:25-26).

Teräsmiehen poissaolon aikana 
maailma on ajautunut kaaokseen, 
ja ihmiset tarvitsevat ylpeytensä ja 
itsekkyytensä keskellä pelastajaa, 
aivan kuten usein käy Kristusta 
hyljeksivien ihmistenkin kohdalla. 
Jopa Lois Lane (Kate Bosworth), 
jolla oli herkät hetkensä Teräsmie-
hen kanssa elokuvassa Superman 
II, on menettänyt uskonsa. Hän 
kirjoittaa Daily Planet -lehteen 
artikkelin, joka sisältää lähes an-
tikristillisen lauseen ”Maailma ei 
tarvitse pelastajaa. Enkä tarvitse 
minäkään.”

Lex Luthor (Kevin Spaceyn 
loistavasti tulkitsemana) on pääs-
syt vankilasta, kuten Lusiferkin 
vapautuu lopunaikoina. Luthor 
tunkeutuu Yksinäisyyden Linnoi-
tukseen ja varastaa kryptonilaista 
teknologiaa, mm. vihreän kristal-
lin, jonka aikaansaannosta linnoi-
tus on.

Luthor ymmärtää kristallin 
maata muovaavat kyvyt ja päät-
tää käyttää sitä maanpäällisen 
valtakuntansa luomiseen. Kun Lex 
Luthor nostaa keskelle valtamerta 
kokonaan uuden mantereen, ovat 
seuraukset kuin Ilmestyskirjasta. 
Maanjäristyksiä ja tsunameja, jot-
ka uhkaavat repiä koko planeetan 
kahtia, ”Kaikki saaret katosivat, 
eikä vuoria näkynyt enää” (Ilm. 
16:20).

Kun Teräsmies saapuu estä-

mään Luthorin tekoja, hänet pa-
hoinpidellään pahemman kerran 
(vrt. Jeesuksen pahoinpitely ennen 
ristiinnaulintaa), jonka päätteeksi 
Lex Luthor iskee Teräsmiestä kryp-
toniittitikarilla kylkeen (vrt. sotilas 
lyö keihäällä Jeesusta kylkeen).

Kaikki kuitenkin kääntyy par-
hain päin, joskin lopullisessa 
elokuvassa Teräsmiehen pelas-
tuminen esitetään alkuperäisestä 
käsikirjoituksesta hieman poik-
keavalla tavalla.

Lyötyään arkkivihollisensa lo-
pullisesti Teräsmies sukeltaa me-
renpohjaan ja nostaa Lex Lutho-
rin luoman maamassan ilmaan ja 
sinkoaa tämän ”Uuden Kryptonin” 
avaruuteen, missä se ottaa paik-
kansa muiden tähtien joukossa 
tuoden taas mieleen Ilmestyskirjan 
21:1:n sanat: ”Minä näin uuden 
taivaan ja uuden maan. Ensim-
mäinen taivas ja ensimmäinen 
maa olivat kadonneet, eikä merta 
ollut enää”.

Käykääpä itse katsomassa Su-
perman Returns -elokuva ja ver-
tailkaa tapahtumia Raamatun sa-
naan. Tulette yllättymään!
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Janne Viljamaa

Joku viisas sanoi, 
että aikuisen tärkein 
tehtävä on opettaa 
lasta kestämään 
pettymyksiä. Ei kai se 
ihan nyt näin tylyä ole. 
Kyllä vastuuntuntoinen 
vanhempi enemmän 
lapselle turvaa ja iloa 
tuottaa, mutta rajaton 
lapsi kadottaa nämä 
tasapainoisen kasvun 
peruskivet. Lapselta 
oikean ja väärän 
jatkuvasti tarkistava 
ja ristiriitoja pelkäävä 
aikuinen menettää 
lapsen luottamuksen. 
Parivuotiaalle tuntuu 
pelottavalta olla 
aikuista vanhempi 
ihan samoin kuin 
murrosikäiselle, joka 
haluasi että joku 
kertoisi mitä saa tehdä 
ja mitä ei.

Aikuinen on peili, josta lapsi 
voi katsoa, millainen hän 
on. Jos peili antaa vää-

ränlaista palautetta, niin lapsi saa 
väärän kuvan itsestään. Jos kaikki, 
mitä lapsi tekee, on upeaa, mah-
tavaa ja virheetöntä, niin lapsi ei 
itse opi asettamaan tavoitteita kor-
kealle. Hän uskoo olevansa täy-
dellinen ilman ponnistelua. Jos ai-
kuinen tylysti tuomitsee ja kertoo 
joka välissä, että ei tuosta mitään 
tule ja ei minunkaan lapsuudes-
sani, niin lapsi oppii välttelemään 
yrittämistä. Aikuisen tuleva tuomio 
tuntuu niin ahdistavalta, että on 
paras olla ottamatta riskejä ja tyy-
tyä helppoon ja tavanomaiseen. 

Peili
Kun aikuinen laittaa turvalliset ra-
jat, niin lapsi näkee itsensä peilistä 
realistisesti – ei liian suurena, eikä 

lian pienenänä, vaan juuri sellaise-
na kuin pitää. Rajojen asettaminen 
on aina mukana kasvatusta. Iso-
vanhemmat haluaisivat olla vain 
mukavia ja viettää lapsen kanssa 
aikaa uimahallissa ja huvipuis-
tossa. Kuitenkin, jos lapsi haluaa 
syödä huvilandiassa neljä jäätelöä 
tai hän haluaa pyöriä samassa väk-
kärässä kuusi kertaa peräkkäin, 
niin tilanteesta ei selviä kuin kiel-
tämällä. Tästä kieltämisestä tulee 
leppoisalle isovanhemmalle paha 
mieli. Hänhän oli halunnut viettää 
lastenlapsen kanssa mukavan ilta-
päivän, eikä tuottaa turhia petty-
myksiä. Nyt lapsi raivoaa ja polkee 
jalkaa ja hyvä tuuli on mennyttä.

Rajat aina 
mukana

Kasvatusta ja lasten kanssa oloa ei 
voi erottaa rajojen asettamisesta. 
Tilanneherkkä aikuinen huomaa, 
milloin tilanne on karkaamasta kä-
sistä ja ottaa sen haltuun. ”Kuule, 
kyllä yksi jäätelö riittää. Huo-
menna saat lisää.” Aikuinen, joka 
haluaa olla kiva ja mieliksi antaa 
lapsen syödä vaikka neljä jäätelöä 
ja ihmettelee, kun tällä tulee vatsa 
kipeäksi. Välinpitämätön aikuinen 
voi jopa tokaista ”itsepähähän an-
saitsi vatsanpurut.” Tällainen kas-
vattaja pitää lasta pikkuaikuisena, 
joka tajuaa, että liiasta jäätelönsyö-
misestä vatsa tulee kipeäksi tai jos 
valvoo illalla liian myöhään, niin 
seuraavana päivänä on väsynyt. 

Lapsi, joka riehuu illalla yö-
paidassaan ympäri huoneistoa 
Tarzania leikkien, ei vähääkään 
välitä huomisesta. Hänestä on 
tosi hauska riehua siinä tilantees-
sa. Aikuinen näkee huomiseen, 
minne lapsi ei näe. Aamulla väsy-
neenä herätessään lapsi ei tajua, 
että väsymys johtuu edellisen illan 
valvomisesta ja jos hämärsti tajuaa-
kin, niin se estä häntä riehumasta 
samalla tavalla seuraavana iltana. 
Aikuinen ei yksinkertaisesti voi 
vierittää vastuuta lapselle Playsta-
tionin pelaamisesta, nukkumaan 
menosta tai jälkiruuan syömisestä 
vedoten siihen, että sittenpähän 
oppii. Tämä on yhtä hullua, jos 
antaisi ekaluokkalaisen pelata 
tietokoneella K-18 pelejä ja sitten 
kun tämä yöllä huutaa painajai-
sia nähden, niin aikuinen sanaa 
”minähän sanoin, että aikuisten 
peleistä näkee pahoja unia.” 

Vahva aikuinen
Vaatii vahvaa aikuista asettamaan 
selkeät rajat lapselle. On kuitenkin 
kiva olla se vanhempi, joka antaa 
periksi. Lapsi oppii, että kun isin 
kanssa mennään kauppaa, niin sil-
loin saa suklaarusinoita. Kun äiti 
puuttuu karkkipäivistä lipsumi-
seen, niin hän saa heti niuhottajan 
maineen. Kyse on kuitenkin isän 
epäreilusta tavasta kipata vastuu 
toisen niskaan ja ottaa itselle help-
poja irtopisteitä. Kun perheessä on 
sovittu yhteiset pelisäännöt, mil-
loin mennään nukkumaan ja mil-
laisen karkkipussin saa lauantaina, 
niin lasten ei tarvitse yrittää ve-
dättää karkkipäivänä. Vanhempien 
yhteinen, turvallinen rintama luo 
turvallisuutta lapsille. Tämä vaatii 
toimivaa kommunikaatiota. Välil-
lä on vaikea tietää, minkä värisen 
karkkipussin toinen on luvannut 
lauantaiksi ostaa, tai montako eu-
roa puutuu nuoremman lapsen 
viikkorahasta. Kun vanhemmat 
puhuvat toisillen, mitä ovat lapsille 
luvanneet ja milloin, niin lupauk-
set pidetään.  Lapsille on myös 
tärkeä opettaa, että kun toinen on 
kieltänyt, niin toiselta ei saa tulla 
pyytämään. Jos aikuinen antaa, 
vaikka tietää toisen kieltäneen, 
niin hän kerää itselleen helppoja 
irtopisteitä ja opettaa samalla lap-
sille epärehellisyyttä.

Juolahti vaan päähän
Tunnettu tunneälytutkija Daniel 
Goleman kuvaa mainiossa kir-
jassaan Tunneäly, miten omia 
mielihalujaan pitää hallita ja pet-
tymyksiä kestää, jos meinaa pär-
jätä elämässä. Goleman kuvaa 
lapsia, joiden oli vaikea hallita 
mielihalujaan alle kouluikäisenä. 
Näille samoille lapsille ilmaantui 
vaikeuksia työssä, opinnoissa ja 
ihmissuhteissa murrosiässä. Yllät-
tävän moni oli sortunut rikoksen 
polulle. Epäsosiaalisuuteen kuu-
luu, että ihminen töksäyttää vailla 
empatian häivääkään kaiken, mitä 
mieleen tulee. Rikollisuuteen tai-
puvainen ei pysty pidättelemään 
itseään, kun näkee houkuttelevan 
tuotteen. Hänen on pakko varas-
taa se.

Jos omia mielihalujaan ei pysty 
suitsimaan, niin oman toiminnan 
suunnittelu ei onnistu. Ihminen 
tekee aina sitä kivaa ja mukavaa, 
mikä ensiksi tulee mieleen. Hän ei 

pysty vastustamaan kiusausta jää-
dä kotiin tekemään läksyjä, kun 
kaverit pyytävät ulos. Opiskelija 
viihtyy paremmin kavereidn kans-
sa ja videopelien ääressä, kuin 
kirjojen parissa. Mielihalujensa 
hallitsemalla kiva, helppo ja no-
pea vie aina voiton. Toiset lapset 
ovat syntyjään impulsiivisempia ja 
heidän on vaikeampi oppia hal-
litsemaan mielihalujaan. Jokainen 
oppii kuitenkin hillitsemään itse-
ään, kun oppii laittamaan asioita 
tärkeysjärjestykseen ja tunnistaa 
mielihalunsa. 

Pikakivaa
Mielessämme on jatkuvasti kamp-
pailu helpon pikakivan ja työtä 
vaativan toiminnan välillä. Pitkä-
jänteisyyteen pystyminen vaatii 
mielihalujen hallintaa ja suunni-
telmallisuutta. Kuten Aristoteles 
kivasti sanoi, niin ihmisestä tulee 
se, mitä hän tekee joka päivä. On-
neksi viisas aikuinen on tukemassa 
lasta mielihalujen hallitsemisessa 
ja energian suuntaamisessa. Välillä 
voi repäistäkin, mutta kun tosityöt 
on tehty, niin repäisykin tuntuu 
ansaitulta. Nykykulttuurimme suo-
sii pikaruokaa ja pikakivaa. Lapset 
oppivat ohjautumaan ulkoisten vi-
rikkeiden mukaan. Koko ajan on 
oltava jotain kivaa tekemistä tai jo-
tain visuaalista tai musiikkiärsyket-
tä. Kun äkkiä tulee hiljainen hetki 
ja meno rauhoittuu ja musiikki vai-
menee, niin ulkoisten ärsykkeiden 
mukaan toimiva jää yksin omien 
ajatustensa kanssa, joita hän ei ole 
tottunut tuottamaan. Kun aikuinen 
tukee lasta lukemaan, piirtämään 
ja kuvittelemaan, niin lapsi oppii 
samalla itseensä tutustumista ja 
omien ajatusten kuuntelua.

Kun lapsi ei opi kuuntelemaan 
itseään ja sietämään omia ajatuk-
sia, vaan heti on napsaistava vi-
deot päälle, tai musiikki kovalle, 
niin hän ei opi tuntemaan itseään. 
Tällaisen ihmisen on vaikea oppia 
tuntemaan myöskään muita, sillä 
selkeä itsetuntemus luo perustan 
muiden kanssa toimiselle. Jatku-
valla touhottamiselle ulkoisista 
ärsykkeistä riippuvainen yrittää 
hillitä sisäisen tyhjyyden kuminan, 
mutta onnistuu tässä vain väliai-
kaisesti. Sitten on taas laitettava 
videot päälle. Sadut ja kertomuk-
set ovat mainio tapa oppia itsetun-
temusta ja eläytymiskykyä.

Miestapahtuma on osa Espoon vapaiden suuntien järjestämää Jumala voi -kampanjaa 30.9. – 15.10.2006.

OHJELMA:

10:00 – 10:30 Eestiläinen bluegrass-
 gospelbändi Robirohi esiintyy
10:30 – 11:15  Markku Vuorisen
 haastateltavana Isä Mitro
11:30 – 12:00  Nuoren miehen tarina
12:00 – 13:30  Lounas Ravintola Fenniassa  
 (kauppakeskus Sello)
13:30 – 13:45  Robirohi esiintyy
13.34 – 14.20  Kimmo Janas puhuu 
 tilaisuuteen tarttumisesta
14:20 – 14:30  Yhteenveto
15:00 – 16:00  Robirohin konsertti

KAIKKI MIEHET MUKAAN,             
TILAISUUTEEN VAPAA PÄÄSY!

Lounas 8 euroa (norm. 12 euroa) tarjoillaan 
Ravintola Fenniassa kauppakeskus Sellon 
toisessa kerroksessa.
Lounasilmoittautumiset 26.9. mennessä 
numeroon 040 778 1136

VOI PETTYMYS!
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A 		–	Rukoukseni	on,	että	niin	Adam	kuin	
Tosimieskin	voisi	olla	auttamassa	miehiä	
kohtaamaan	elävän	Kristuksen,	 toteaa	
Petri	Hyrsky.
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BEACHVOLLEY SOM U-HJÄLP

Sid 18

BESIKTIGA DITT ÄKTENSKAP

TRÄNGSEL TILL TRONEN                        
- Hyundai Santa Fe

” Lätta på slipsknuten och var lite lekfull ”
KEN WENNERHOLM

     Sid 4-7
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Sid 30

Sid 36
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BEACHVOLLEY AID är ett antal turneringar runt-
om i landet, mestadels i anslutning till sommargår-
dar och festivaler. Alla startavgifter går oavkortat 
till u-landsprojekt genom Bröd till Bröder. Förra 
året deltog 600 olika spelare i åtminstone en Beach-
volley Aid-turnering, förklarar Tomas.

– Många är så bitna att de spelar massor av turne-

Hade det funnits ett nobelpris i kombinationen sport/
hjälparbete borde Tomas Arvidson ha varit en given kan-
didat. Tomas är baptistpastor och jobbar bland annat 
med mission på samfundsexpeditionen. Han är också 
en hängiven beachvolleyspelare, som än så länge hål-
ler hyfsat jämna steg med sina söner. För många år och 
kilo sedan var han sjua på beachvolley-SM en gång.

Numera är han den drivande kraften bakom Beach-
volley Aid. ”Ha kul i sanden och hjälp människor i u-
länder på samma gång” är projektets slogan. 

– Varför ska u-hjälp vara tråkigt, när det kan vara ro-
ligt, undrar Tomas. 

Beachvolley Aid
Skaffa dig en schysst bränna – och hjälp människor i u-land

Text och foto: ÅKE LAGER

Jakob Johansson från Näs-
sjö spelade en rad Beach-
volley Aid-turneringar för-
ra sommaren. När det var 
dags för junior-SM hade han 
nått toppformen och tog en 
överraskande silverplats.

Tomas 
Arvidson 

är den dri-
vande kraf-
ten bakom 
Beachvol-

ley Aid 
och spelar 

gärna själv 
också.

Kimmo Janas

Kun olimme 
käynnistämässä 
Euroopan ensimmäistä 
kristillistä miestenlehteä, 
Tosimiestä syksyllä 2001, 
sain profetian, ettei 
Tosimies tulisi jäämään 
vain Suomen rajojen 
sisälle. Nyt viisi vuotta 
myöhemmin koen tuon 
profetian toteutuneen 
lehtemme  uskollisen 
tilaajan Petri Hyrskyn 
perustettua Ruotsiin 
Adam -lehden.
Huomautettakoon heti 
aluksi, ettei kyseessä 
ole suinkaan Tosimies-
klooni, mutta yhteinen 
näky miesten sielujen 
pelastamisesta kantaa 
kummallakin puolella 
Pohjanlahtea.

Mutta vilkaistaanpa, mitä 
löytyy ruotsalaisen kris-
tillisen miestenlehden 

takaa. Mikä on miehiään Lidköpin-
gissä asuva, Mietoisissa syntynyt 
Petri Hyrsky?

– Olen maatalon poika, ja kaikki 
koneet, nelipyöräiset ja moottorit, 
jotka pörisivät, kiinnostivat minua 
jo nuorena, kuvailee Petri Hyrsky 
itseään. – Jollei äitimuori keksinyt 
muuta pitääkseen minut hiljaisena, 
hän nosti minut traktorin pukille. 
Saatoin joskus istua tuntikausia 
autotallissa, koska siellä tuoksui 
niin hyvältä.

10 vuoden vaellus
Siinä vaiheessa, kun olisi pitänyt 
olla koulunpenkillä, kiinnostivat 
taskussa pyörivät mopon tulpat 
ja mutterit enemmän.

– Näin jälkeenpäin voi sanoa, 
että onneksi isä ja äiti ymmärsivät 
minua, ja sain jo pienenä osallistua 

TOSIMIEHELLE SYNTYI VELI – ADAM
kesäseuroihin ja muihin hengelli-
siin rientoihin. Uskon, että silloin 
se siemen kylvettiin.

Olipa Petrin nuoruudessa jak-
so, jolloin hän kiersi Suomea Pro 
Fiden sisaryhtyeen, Disciplesien 
solistina.

– Tuolloin juuri ennen armeijaa, 
minussa tapahtui jotakin hengelli-
sesti. Aloin kyseenalaistaa laulujen 
sanoja, olivatko ne vain kuolleita 
sanoja, joita klovnina esitin toi-
sille. En kokenut sisälläni olevan 
elämää sanojen katteeksi, Petri 
muistelee.

Ristiriita johtikin hänen kerto-
mansa mukaan viimein hyvinkin 
voimakkaaseen vastalyöntiin ar-
meijan kynnyksellä. Alkoi kymme-
nen vuoden vaellus, jossa rajoja 
mitattiin monellakin tavalla.

– Vaikka eteen tuli aika koviakin 
seikkailuja, sisälläni paloi koko 
ajan rukous, että Iskä, älä irrota 
otettasi, vaikka minä menenkin 
näin.

Jumala otti kiinni
Kun naapuristossa asui hieman 
vanhempia poikia, jotka harrasti-
vat ralliautoilua, ei ollut mikään 
ihme, että moottoriurheilukärpä-
nen pääsi puraisemaan Petriäkin.

1980-luvun lopulla hän osal-
listui Suomessa ajettuun Saab-
merkkiluokkaan niittäen mainet-

auto- ja matkailuajoneuvopuolelle. 
Petrin sanoin ”pitkä ja verinen tie” 
tuolla sektorilla päättyi muutama 
kuukausi sitten yrityskauppojen 
myötä.

– Tietenkin tuollainen yksityis-
yrittelijäisyys otti koville. Runsas 
matkustelu Suomen ja Ruotsin 
välillä verotti tietenkin myös per-
he-elämää.

Mutta ei Petri jäänyt kuitenkaan 
lepäilemään laakereille, veri veti 
takaisin lehtibusinekseen, mutta 
nyt täysin eri näkökulmasta.

Petri muistuttaa, ettei Jeesus 
kuollut sen takia, että Hän olisi ra-
kentanut jonkun kirkkosysteemin 
tai uskonnon tänne maan päälle.

– Hänen kuolemansa tarkoitus 
oli korjata rikki mennyt ihmisen 
suhde Jumalaan.

Tämä oli perusajatus, jonka 
pohjalta Petri lähti työstämään 
kristillistä mieslehti-ideaansa.

– Rukoukseni on, että niin 
Adam kuin Tosimieskin voisi olla 
auttamassa miehiä kohtaamaan 
elävän Kristuksen. Kun ihminen 
kohtaa Hänet, joka kaivonreunalla 
istuessaan sanoi, että kun Hän an-
taa vettänsä, niin me emme enää 
janoa.

Tuosta kohtaamisesta alkava, 
vapaiden valintojemme värittämä 
taival päättyy aikanaan taivaaseen 
eikä se varmasti ole tylsä.

– Jeesuksen tullessa elämääm-
me siinä ei enää kysellä, olemme-
ko luterilaisia vai helluntailaisia, 
baptisteja vai vapaakirkkolainen. 
Se ei enää olekaan se ”juttu”, vaan 
”juttu” on Jeesus elämässämme, 
Petri kiteyttää ajatusta, jonka hän 
haluaisi välittää omalla lehdellään 
lukijoille. Liian helposti kristityn 
elämästä saadaan harmaata ja tyl-
sää.

Miehen rooli 
hukassa

Miehen elämässä pyörivät hyvin 
pitkälle samat ongelmat riippu-
matta siitä, onko mies uskossa vai 
ei; avioliitto ja sen harmonisuus 
eivät ole mikään itsestäänselvyys, 
aviopuolisoiden kommunikointi 
ei aina osu yksiin. Teini-ikäiset 
kohtaavat tänä päivänä aivan 
uudenlaisia uhkia tasapainoiselle 
kehittymiselleen. Yhteiskunta ajaa 
meitä koko ajan jumalattomam-
paan suuntaan.

– Koen kaikenlaisen miestyön 

kokouksineen ja tapaamisiin hy-
vin tärkeäksi osaksi eheytymis-
prosessia.

– Tosimiestä lukiessani olen ym-
märtänyt työn tarpeen ja sen pal-
jouden. Ja väittäisin, että Ruotsissa 
miehenrooli on vieläkin enemmän 
hakusessaan kuin täällä Suomessa, 
Petri toteaa.

Haraisten Koti
Petri Hyrsky on tottunut siihen, 
että hänellä on samaan aikaan 
monta rautaa tulessa, joten toinen 
sydäntä lähellä oleva hanke on 
Mietoisissa sijaitsevan Hyrskyjen 
kotitilan kunnostus hengelliseen 
työhön, Haraisten Kodiksi.

Ajatus paikan perustamisesta 
syntyi jo 1960-luvulla, kun Ju-
mala laski näyn suvun vanhan 
perintötilan ostaneiden, Petrin 
vanhempien, Jarmo ja Seija Hyrs-
kyn sydämelle. Kansakoulun opet-
tajakoulutuksen saanut isä toimi 
maanviljelyksen ohella viimeiset 
15 vuotta Mynämäen seurakunnan 
nuoriso-ohjaajana ja äiti lähetys-
sihteerinä.

Kristittyjen yhteinen rukouksen 
ja rakentumisen paikka oli tarkoi-
tus käynnistää jo 1970-luvulla, 
mutta aika ei ollut vielä silloin 
kypsä. Vuonna 1989 juuri 55 vuot-
ta täyttänyt Jarmo kutsuttiin kotiin, 
eikä hän ehtinyt nähdä näkynsä 
toteutumista.

Näky jäi kuitenkin elämään 
hänen lastensa sydämiin, ja niin-
pä Petri sisaruksineen perusti 
vuonna 1992 Haraisten Koti ry:n. 
Lopullisesti tila lahjoitettiin Juma-
lan valtakunnan työlle Seija-äidin 
testamentilla kolme vuotta myö-
hemmin.

– Uskomme Jumalan haluavan 
valmistaa tällaisia levähdyspaik-
koja, joissa kristityt eri suunnista 
voivat kokoontua yhteisen uskon 
yhdistäminä. Haluamme laittaa 
syrjään kaikki uskovia erotta-
vat asiat ja keskittyä siihen, joka 
meitä kaikkia yhdistää – kaiken 
keskipisteenä on usko Jeesukseen 
Kristukseen Pelastajanamme ja Va-
pahtajanamme, Petri kertoo.

Haraisten Kodin toiminnan pe-
ruspilareina ovat joka kuukauden 
ensimmäisenä sunnuntaina järjes-
tettävät rukous- ja ylistysillat. Ti-
loja vuokrataan myös hengellisten 
yhteisöjen käyttöön erilaisia retriit-
tejä ja leirejä varten.

ta kärkijoukossa. Saab-Valmet 
Uudenkaupungin tehdas päätti-
kin ajattaa kahta autoa N-ryhmän 
SM-kahinoissa. Ja heti ensimmäi-
senä vuonna, 1989 Petri voitti N-
ryhmän alle 185 hevosvoimaisten 
mestaruuden.

Samoihin aikoihin myös Jumala 
otti Petrin luokalle, tuli aika valita 
puoli.

Vaikka hän ei tuntenutkaan 
sisällään minkäänlaista kaipuuta 
Herran asioihin, Turussa järjes-
tettyjen Sanan Suvipäivien aikaan 
heräsi Petrin kertoman mukaan 
hillitön jano ja kaipuu.

– Muistan, kuinka istuin siellä 
eturivissä ja pyrin kahmimaan 
kaiken saatavissa olevan tiedon 
itselleni. Siellä tein tietoisen rat-
kaisun Jumalan puoleen, Petri ker-
too. – Pidän sitä yhtenä elämäni 
suurista ihmeistä, että Jumala löysi 
minut.

”Juttu” löytyy Jeesuksesta
Petri teki töitä Saabin kilpailuorga-
nisaatiossa oman ajamisensa ohes-
sa, mutta kun 1990-luvun alussa 
iskenyt lama mutkisti moottoriur-
heiluaktiviteettejä, Petri muutti 
ruotsalaisen Carina-vaimonsa 
kanssa Ruotsiin vuonna 1993. 
Vuorossa oli kustannustoiminnan 
aloittaminen. Ja kuten arvata saat-
taa, kyseessä olivat ilmoituslehdet 

pappacoachen
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FOTBOLLS-VM ÄR I FULL 
GÅNG och vår uppmärksamhet 
och våra blickar vänds mot det 
svenska landslaget. Drömmen 
om att få stå överst på pallen är 
något som jag tror varje man har 
drömt om någon gång. Att efter 
lång tid av förberedelser, träning 
och strapatser kantade av både 
genombrott och nederlag slutli-
gen få bli korad som vinnare är 
något som jag tror varje man kan 
relatera till. 

Själv växte jag upp med Björn 
Borg och Ingemar Stenmark. 
Kommer du ihåg Wimbledon-
finalen 1980, då Björn efter en 
hård femsettare mot John McEn-
roe slår in matchbollen, faller på 
knä och tar händerna för ansiktet 
då han inser att han vunnit sitt 
livs match. En match värd att 
vinnas och minnas!  

Idrotten påminner om livet. 
Vi utkämpar alla olika matcher 
genom hela livet.  Det kan gälla 
familjen, äktenskapet, karriären, 
kampen mot sjukdom eller din 
strävan efter ett bättre och mer 
välbetalt arbete. Många olika 
matcher som du och jag spelar 
för att vinna. Vi vill lyckas på så 
många olika områden. 

Men den viktigaste matchen vi går handlar om 
att resa upp en ny generation. Som pappa har du 
fått förtroendet att tillföra världen liv. Förmånen att 
uppfostra, utveckla och coacha en liten människa 
till att bli allt han eller hon är ämnad för. 

Ditt livs viktigaste match är att vara pappa. 
Drömmer du nån gång om att vara världens bästa 
pappa? Hur kan jag lyckas i min papparoll? Vad gör 
jag med alla mina nederlag och misslyckanden på 
det här området? 

GÖR UPP MED MYTEN om dig själv. Synen på 
mig själv som pappa grumlas väldigt lätt av andras 
förväntningar och mina egna misslyckanden. Pap-

Di� livs match
– om att bli världens bästa pappa!

Att vara pappa är en oerhörd utmaning. Mycket som vi gör 
i livet innebär många och stora förberedelser. Vi lägger 
mycket tid på att utvecklas på jobbet. Att lösa konflikter 
på jobbet, i relationer, i kyrkan och föreningen är något vi 
alla ser som mer och mer viktigt. 

Men vem hjälper mig med min största utmaning? Var kan 
jag få stöd och hjälp till att bli en bättre pappa? Små barn 
innebär små problem och stora barn stora problem. Men 
dessa problem är egentligen bara unika möjligheter. Du 
har alla förutsättningar att lyckas som pappa. Dags att ar-
beta på drömmen om att bli världens bästa pappa! 
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Kimmo Janas

Gary Wilkersonia 
kutsutaan ehkä 
turhankin usein 
’Davidin poika’ 
Wilkersoniksi, 
sillä puhujan 
kutsumukseen 
liittyvä armoitus on 
hänellä aivan omaa 
luokkaansa. Siinä 
missä isä-David 
tuo profetioita ja 
varoituksen sanoja 
kulloisellekin 
kuulijakunnalle, 
Gary omistaa 
empaattisen kyvyn 
aistia kuulijakunnalle 
tärkeitä asioita.

Suomen Vapaakirkon kesä-
päivillä vieraillut Gary Wil-
kerson aloitti saarnaamisen 

jo 16-vuotiaana, valmistui nuori-
sopastoriksi 19-vuotiaana ja alkoi 
istuttaa ensimmäistä uutta seura-
kuntaa 23-vuotiaana. Nopealiik-
keisen miehen jäljiltä toimii mm. 
orpokoti, koulutuskeskus ja San 
Fransiscossa nuorisokahvila.

Unohtuuko varsinainen 
sanoma?

Gary Wilkersonin pääasiallinen 
kutsumus on puhua, opettaa ja 
kirjoittaa niin, että ihmiset heräi-
sivät ja uudistuisivat kaipaukses-
saan Jeesuksen puoleen. Hänen 
toiveensa on, että monet tulevat 
tuntemaan Jeesuksen rakkauden 
korkeuden, leveyden ja syvyy-
den.

– Itse asiassa varsinainen sa-
nomani on aina sama, paketoin 
sen vain aina tilaisuuden ja kuu-
lijakunnan edellyttämällä tavalla, 
Wilkerson paljastaa. 

Yllättävää hänestä on, että usein 
kun ihmiset tulevat kiittämään jäl-
keenpäin, he toteavat etteivät ole 
kuulleet vastaavaa saarnaa pitkään 
aikaan. Seurakunnissa opetetaan-
kin tänä päivänä erilaisia selviyty-
mistaktiikoita niin avioliitto- kuin 
kasvatus- yms. ongelmissa samalla 

RAKKAUS 
JUMALAAN 

KANTAA A	

kun varsinainen Raamatun perus-
sanoma unohtuu.

Tienhaara 
edessä

Wilkersonin mukaan tarvitaan 
dynaamista hengellistä uudistusta 
ja paluuta ensirakkauden, Jeesuk-
sen luo, ettei seurakunta alkaisi 
taantua.

Vaikka hän ei normaalisti saa-
kaan Jumalalta profetioita kuuli-
joille viestittäväksi, tälle Suomen 
vierailulle Jumala varusti Gary 
Wilkersonin varoituksella.

– Jumala haluaa varoittaa teitä 

C	 	 Suomen	 Vapaakirkon	 kesäpäivien	
pääpuhujana	toiminut	Gary	Wilkerson	
kehui	suomalaisyleisöä	hyviksi	kuunte-
lijoiksi.

B	 	 –	 Ihmiset	 eivät	 kuule	 tänä	 päivänä	
tarpeeksi	 opetusta	 Jumalan	 rakkau-
desta,	totesi	Gary	Wilkerson.
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Lehden saaja:
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Postinumero ja -toimipaikka
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Voit tilata myös numerosta: (09) 273 3338 tai christina.sydamenasia@gmail.com
Pankkiyhteys Nordea 112430–220353

• Rakkaudella, hyvällä hengellä ja kristillisillä arvoilla valmistet-
tu naistenlehti • Se puhuu kiinnostavista asioista rohkeasti, 
rehellisesti ja kannustavasti kulkien vierelläsi elämän iloissa 
ja suruissa • Se viihdyttää upeilla kuvilla ja hyvillä ideoilla 
• Se rohkaisee jokaista naista tuomaan omat kyvyt esiin.

Media Missio ry

Christina-lehti
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Leikkaa tästä Leikkaa tästä

Tilaa CHRISTINA-lehti – iloa koko vuodeksi!

CHRISTINA
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suomalaisia, että olette tulossa 
tienhaaraan, jossa teidän on valit-
tava tie, jota lähdette jatkamaan. 
Mutta voin vakuuttaa, että jos 
valitsette Jumalan luokse vievän 
tien, seuraukset tulevat olemaan 
mahtavia.

Rakastu 
uudelleen Jumalaan

Jumalalla on meitä jokaista var-
ten paikka suunnitelmissaan. 
Gary Wilkersonin mukaan Juma-
lan suunnitelmat ylittävät meidän 
hurjimmat unelmamme ja täyttävät 
sydämemme syvimmät toiveet.

– Hänellä on meille voiman 
paikka, josta käsin voimme elää 
pyhää elämää. Hänellä on meille 
myös voiton paikka. Voitto vi-
hollisen voimista, jotka pyrkivät 
tunkeutumaan elämäämme, Wil-
kerson luettelee.

Jumalalla on meille myös rau-
han paikka, jossa voimme nauttia 
elämästämme aivan uudella taval-
la. Siellä ei tunneta masennusta tai 
puutetta, vaan ilo on jokapäiväistä 
leipää.

– Hänellä on meille paikka, jos-
sa voimme iloita ja nauttia Jumalan 
läsnäolosta. Hän ei ole vain joku 
auktoriteetti, jota pitää totella tai 
orjapiiskuri, jonka vaatimuksiin on 
taivuttava.

– Me voimme rakastua uudel-
leen Jumalaan. Me nautimme 
Hänen seurastaan ja pidämme 
suurimpana kohteliaisuutena, kun 
meitä kutsutaan Jumalan ystäviksi, 
Wilkerson toteaa.

VAIN 30 euroa/vsk

A D	 	 Gary	 Wilkerson	 kertoo	 olevansa	
huolissaan	kristittyjen	avioliitoista.	Su-
uret	avioeroluvut	ovat	huonoa	mainosta	
seurakunnalle.
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Hannu Äimänen

Sielumme tarvitsee 
lepoa ja rauhaa. Sen 
saamiseen liittyy hyvin 
yksinkertainen ajatus. 
Ole hiljaa Herran 
edessä. Itselleni 
tällaiset hetket 
ovat olleet elämäni 
kallisarvoisimpia, 
sillä niissä Jumala on 
puhunut ja ladannut.

Jeesus sanoi: ”Lähtekää mu-
kaani johonkin yksinäiseen 
paikkaan, niin saatte vähän 

levähtää ” (Mk 6:31) Avain on 
siinä, että Jeesus haluaa kohdata 
meidät kahdestaan ja puhua meil-
le niistä asioista, joita hänellä on 
sydämellään juuri meitä varten. 
Samalla hän voi laskea sydämel-
lemme jotain sellaista, joissa hän 
haluaa uskoutua meille. Oletko 
ollut tällaisissa hetkissä?

Ongelmaksi voi muodostua ym-
päristö. Lehtori Ulla-Christina Sjö-
man kertoi kerran eräästä naisesta, 

joka tuli esirukoiltavaksi ja kertoi, 
ettei hän voinut kotonaan hiljen-
tyä, kun heillä oli pieni asunto ja 
monta perheenjäsentä. He rukoili-
vat. Vuoden päästä nainen tuli taas 
ja kertoi, että nyt hän oli löytänyt 
paikan. Heillä oli vaatehuone ja 
sinne hän vetäytyi yksikseen niin, 
ettei kukaan voinut häntä häiritä.

Ulla-Christina itse kertoo, ettei 
hän aamulla ensimmäiseksi puhu 
kenenkään muun kuin Herran 
kanssa ja samoin viimeksi illalla. 

David Wilkerssonin vaimo tuli 
pyytämään Davidia puhelimeen, 
kun tämä oli rukoilemassa. Puheli-
messa oli Yhdysvaltain presidentti. 
David sanoi, ettei häntä saa häiritä 
kukaan niin kauan kuin hän pu-
huu Kuninkaan kanssa! Presidentti 
sai odottaa.

Jeesuksen 
esimerkki

Jeesus otti näitä hetkiä. Hän tar-
vitsi niitä. Siksi Jeesus sanoi, että 
kun rukoilette, sulkekaa ovi pe-
rässänne. Hiljaisuuden ydin ei ole 
hiljaisuus itse, vaan se, että Herra 
puhuu ja sinä saat puhua Herralle. 
Aikaa tähän ei tule, ellei itse sitä 
varaa. Moni asia, joka Jumalalla 
on sydämellään menee ohi, jos 
emme varaa hänelle aikaa. Hän 

haluaa puhua meille, koska hän 
kaipaa meitä.

Mitä ja miten Herra sitten puhuu 
?  Sen voi viime kädessä tietää vain 
Herra itse. Oma kokemukseni on, 
että hän puhuu ennen muuta sa-
nansa kautta ja levosta käsin. Sama 
näkemys oli myös Raamattukou-
lun entisellä toiminnanjohtajalla 
Seppo Kankaalla, kun hän raa-
mattutunnillaan kertoi Raamatun 
lepokäsitteistä. Lepo on aktiivis-
ta oloa Jeesuksen kanssa. Olen 
kirjoittanut lepokäsitteet muistiin 
Raamattuni takakannelle:

Raamatun 
lepokäsitteet

VT:n lepokäsitteenä on ensinnäkin 
”lopettaa touhuaminen” Se tarkoit-
taa vaieta, olla aivan hiljaa, lakata 
kaikesta puhumisesta. Sinulla on 
ts. lupa olla hiljaa. Ajattele pro-
feetta Eliaa (1 Kun 19). Hän oli 
loppuun rääkätty, väsynyt mies. 
Jumala puhui hänelle vasta, kun 
Elia oli rauhoitettu. Loppuun pa-
laneella kun on tarve pöristä koko 
ajan.

Toinen lepokäsite on ”sapatti”. 
Se on sukua edelliselle ja tarkoittaa 
sellaista lepoa, että voit irroittaa 
itsesi jatkuvasta touhusta. Sinulla 
on aikaa olla itsesi kanssa. Rakasta 

lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jos 
olet ylikierroksilla, et pysty rakas-
tamaan muita. Jumala haluaa, että 
sinulla on aikaa myös itsellesi.

Kolmas VT lepokäsite on ”loh-
dutus”. Se on VT:n keskeinen 
lepoa tarkoittava sana. Jumala 
haluaa lohduttaa sinua kuten las-
ta lohdutetaan. Ihmisellä on tar-
ve tulla syliin ja kertoa jollekulle 
kaikki huolensa ja ongelmansa. 
Jumalan rakkaus kestää kaiken 
tämän. Sitten tulee hetki, jolloin 
olet puhunut kaikki. Lohdutus al-
kaa siitä, että joku kestää kaikki 
ongelmasi. Tunnet ettet ole yksin 
etkä hylätty. Tällöin alkaa jotain 
rauhoittua syvältä, kaaos katoaa 
ja voidaan yhdessä katsoa, mitä 
pitäisi tehdä. Vain lohdutettu ja 
hoidettu ihminen kykenee otta-
maan Jumalalta ja ihmisiltä ohjeita 
ja neuvoja. Ei ”sinun pitää” men-
taliteettia, ”käsky käskyn päälle, 
läksy läksyn päälle”, josta loppuun 
palanut ihminen ei rauhoitu. Saat 
levätä niin kauan kuin on tarvis. 
Isällä on aina aikaa sinulle.

UT:n lepokäsitteistä ensimmäi-
nen on ”rakentaa uudelleen”. 
Jumala rakentaa uudelleen levon 
ja lohdutuksen kautta. Ihminen 
saa kertoa kaikki ja pyytää, että 
Jumala rakentaa uudelleen. Mt 

www.nokkatume.fi
Muurame – Turenki

(014) 330 1500

11:28:n ”kaikki työn ja kuormi-
en uuvuttamat” voidaan kääntää 
”kaikki rikkirevityt ja maahan ha-
jotetut minä rakennan uudelleen.” 
Jumala ottaa vastuun.

”Eheyttää”  Ihmissuhteemme 
ovat usein niin vialla, että ne el-
pyvät vain lohdutuksen kautta 
Kun tajuamme anteeksiantamuk-
sen, armahduksen ja toistemme 
kestämisen kautta, että toinen on 
yhtä lailla kipeä kuin minäkin, 
ystävyyskin alkaa elpyä. Emme 
kestä sitä, että toinen ei kestä 
meitä, mutta jos joku tulee lähel-
le ja rinnalle, silloin ́ jotakin alkaa 
eheytyä.

”Sapatin lepo”, Hepr 4. Jumala 
julistaa vielä kerran sapatin levon 
omilleen. Iankaikkisuudessa odot-
tavat rakastavat kädet ja kyyne-
leet pyyhitään pois. Taivaassa on 
suuri nenäliina (ja mielestäni myös 
maan päällä). Usko Jumalan lupa-
ukseen kerran tulevasta ikuisesta 
levosta voi olla valtavan kantava 
voima ihmisen elämässä silloinkin 
kun kaikki muu on mennyt, tietoi-
suus iankaikkisuudesta ei.

Jeesuksen 
risti ja veri

Olennaista sielun levossa ja rau-
hassa on Jeesuksen risti ja veri. 
Vain sen tähden pääsemme Ju-
malan valtakuntaan ja pelas-
tumme ikuiseen elämään. Ilman 
pelastusta ihmisellä ei ole sielun- 
eikä omatunnonrauhaa. Ihminen 
pelastuu, kun hänen syntinsä 
annetaan anteeksi ja hän ottaa 
anteeksiantamuksen vastaan. 
Syntien anteeksiantamus on saa-
tavissa vain Golgatan ristiltä. Sitä 
ei voi, ei tarvitse eikä saa hank-
kia itse. Jeesus on tehnyt kaiken 

Hiljentyminen 
Herran edessä

21,50 €

autokalat

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

puolestamme valmiiksi. Saat vain 
ottaa vastaan. ”Koska me siis olem-
me uskosta vanhurskaiksi tulleet, 
meillä on rauha Jumalan kanssa 
meidän Herramme Jeesuksen Kris-
tuksen kautta.” (Room 5:1). 

Rauha tulee kreikankielen sa-
nasta ”eirene”, joka tarkoittaa 
samanlaista eheytymistä kuin jos 
rispaantuneet köydenpätkät solmi-
taan uudelleen yhteen. Pietarilla 
oli Jumalan rauha ja hän nukkui 
vartiosotilaiden välissä, kun hä-
net piti seuraavana päivänä viedä 
Herodeksen eteen ja teloittaa. Pie-
tarilla ei ollut mitään tunnollaan, 
koska hänellä oli tilivälit selvät Ju-
malan kanssa. Hänen ei tarvinnut 
pelätä.

Jeesuksen ristintyö ja ylösnou-
semus merkitsevät, että Jumala 
vanhurskauttaa häneen turvaavan 
ihmisen eli katsoo hänet kelvolli-
seksi edessään ilman mitään omia 
ansioitame. Jumala julistaa hänel-
le Jeesuksen tähden vapauttavan 
tuomion kaikista synneistä, jotka 
ovat häntä painaneet  - lahjaksi 
yksin armosta yksin uskomalla  
Jeesukseen. Vain Jeesuksen veri 
voi puhdistaa syntisen omatun-
non. Mitään muuta perustetta ei 
ole olemassa. Jumalayhteys löytyy 
aina syntien anteeksiantamuksen 
kautta. ”Mielenrauha on terveyden 
perustus” (Snl 14:30). 

Lepo ja rauha on Jeesuksessa 
itsessään. Siksi suhde häneen on 
niin tärkeä. On tärkeää etsiä hän-
tä itseään ja elää hänen yhteydes-
sään. Jeesuksen ulkopuolella on 
vain pimeyttä ja kuolemaa. Tähän 
armoon Jumala haluaa meidät juur-
ruttaa – erityisesti juuri hiljaisuu-
dessa kahden hänen kanssaan.
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B		Herää	Suomi	Jeesus-festivaalin	vauh-
dikas	ylistysmusiikki	tempaisi	veteraani-
evankelistankin	mukaansa.

Kimmo Janas

80 vuoden ikä ei näytä 
hidastavan evankelista 
R.W. Schambachin 
maailmanlaajuista 
palvelutyötä. Jo yli 60 
vuotta hän on julistanut 
sanoen: “Sinulla ei ole 
mitään huolta… kaikki, 
mitä tarvitset, on usko 
Jumalaan,” ja viesti on 
yhä edelleen sama.

R.W. Schambach ei ihmettele 
haastatteluaamun Helsingin 
Sanomissa julkaistua piispa 

Riekkisen 60-vuotishaastattelua, 
jossa tämä esittää varsin myön-
teisiä käsityksiään homoista. Eikä 
Lordin euroviisuvoittokaan jaksa 
hämmästyttää veteraani-evanke-
listaa. Kaikki vain todistaa hänelle, 
että elämme varsin huolestuttavaa 
aikaa, ja pimeys hiipii kuin var-
kain keskuuteemme.

– Kyse ei ole taistelusta lihaa 
vaan henkivaltoja vastaan, R.W. 
Schambach huomauttaa. 

– Henkilökohtaisesti koen mei-
dän elävän historian mahtavinta 
aikaa, koska elämme lopun ai-
kaa. Mutta Jeesus ei tule takaisin, 
ennen kuin seurakunta palaa Ju-
malan suunnitelman mukaiseen 
alkuperäiseen tehtäväänsä.

Schambach painottaakin saar-
noissaan, että seurakunnan tulisi 
puhdistautua voidakseen esit-
täytyä puhtaana, tahrattomana 
morsiamena takaisin tulevalle 
Jeesukselle. Ja Jumalan valtakun-
nan työtä tekevien pitäisi tehdä 
sitä, mihin Jeesus heitä kehotti; 
opettaa Sanaa, parantaa sairaita 
ja karkottaa demoneita. Ilmaisek-
si olette saaneet, ilmaiseksi myös 
antakaa!

– Jeesus ei tule takaisin, ennen 
kuin seurakunnassa ovat kaik-
ki Hengen lahjat käytössä, hän 
muistuttaa.

Evankeliointi 
vielä kesken

R.W. Schambach kertoo havain-

neensa laajoilla puhujamatkoillaan, 
että seurakunnat ovat samassa ti-
lassa kaikkialla maailmassa.

– Jeesus sanoi, että paholainen 
tuli varastamaan, tappamaan ja 
tuhoamaan. Mutta Hän sanoi tul-
leensa itse, että meillä olisi elämä 
ja voisimme elää yltäkylläisesti. 
Eli minä ainakin haluan saarnata 
elämää, hän toteaa. – Jos emme 
palvele Jeesusta, emme elä, me 
vain olemme olemassa!

Schambach muistuttaa, että Jee-
sus muuttaa elämämme ja varus-
taa meidät taisteluun paholaista 
vastaan.

– Tiedän monia saarnamiehiä, 
jotka eivät edes usko paholaiseen. 
Mutta he eivät selvästikään ole käy-
neet Amerikassa, R.W. Schambach 
naurahtaa. – No, kyllä paholainen 
toimii joka maassa.

Päinvastoin kuin Jumala, joka 
on kaikkialla yhtäaikaa, paholai-
nen lähettää demoneja ja pahoja 
henkiä toimimaan puolestaan. 

Schambach korostaa vielä, että 
Jumala on antanut palvelijoilleen 
vallan noiden pahojen henkien 
yli.

Alkuseurakunta onnistui hänen 
mukaansa sangen hyvin tehtäväs-
sään viedä evankeliumin sanomaa 
eri puolille silloin tunnettua maa-
ilmaa. Me nykyajan uskovaiset 
puolestamme pärjäämme vertai-
lussa varsin heikosti, maailmassa 
on vielä miljoonia ihmisiä, jotka 
eivät ole koskaan kuulleet evan-
keliumia.

– Uskon Jumalan nostavan eri 
puolilla maailmaa uskovaisten 
armeijan – siis uskovaisten, ei 
saarnaajien armeijan – ja varus-
taa sen Pyhällä Hengellä. Näin 
tämä armeija voi edetä ja voittaa 
paholaisen voimat. Tällä tavalla 
myös seurakunta herää henkiin. 
Ennusmerkit ja ihmeet seuraavat 
uskovia.

Veteraani-evankelista painottaa, 
että meidän tulee toimia aivan kuin 
Jeesus ei koskaan tulisi takaisin, 
mutta elää aivan kuin Hän tulisi 
takaisin jo ensiyönä.

Missä ne 380 olivat?
R.W. Schambach kertoo Billy Gra-
hamin todenneen aikoinaan, että 
pappisseminaaresita valmistuu 
enemmän palvelutyön kandidaat-
teja kuin varsinaisen perussano-
man saarnaajia. Ja perussanomalla 
hän tarkoitti sanomaa syntymästä, 
kuolemasta ja Kristuksen ylösnou-
semisesta.

– Kun Jeesus lähetti opetuslap-
sensa Jerusalemiin odottamaan Ju-

malan lupauksia, Hän sanoi, että 
te saatte voiman, kun Pyhä Henki 
tulee yllenne – ei siis ennen vaan 
vasta sen jälkeen.

Yläsalissa oli 120 ihmistä odot-
tamassa, mutta kirjeessään korint-
tilaisille Paavali kertoo 500 veljen 
nähneen Jeesuksen Hänen ylös-
noustuaan.

– 500 veljeä todisti siis Jeesuk-
sen kuoleman ja ylösnousemuk-
sen, mutta yläsalissa oli vain 120. 
Missä ne 380 olivat? Vain nuo 120 
noudattivat Jeesuksen käskyä 
odottaa Jumalan lupauksia, Pyhää 
Henkeä.

Nuo 380 olivat olleet todistamas-
sa Jeesuksen ristiinnaulitsemista, 
hautaamista sekä ylösnousemista, 
ja he luulivat sen riittävän evan-
keliumin saarnaamiseen. Mutta 
heiltä puuttui voima. Yläsalissa 
odottaneet 120 saivat tuon voiman 
Pyhän Hengen kasteessa. Seura-
kunta on tänä päivänä muuttunut 
Schambachin mielestä pelkäkti se-
remonia- ja rituaalipaikaksi ilman 
voimaa.

– Meidän pitäisikin ottaa pe-
russanoman saarnaamisen lisäksi 
askel pidemmälle. Me haluamme 
nähdä ihmisten saavan tuon hel-
luntain voiman, että he voisivat 
saarnata evankeliumia ja nähdä 
ihmeiden seuraavan.

KAIKKI MITÄ TARVITSET, 
ON USKO JUMALAAN

R.W. Schambach:

Miehet 
nousevat

Mutta lopun aikana seurakunta 
herää henkiin ja kaikki Hengen 
lahjat otetaan käyttöön. Ja tässä 
prosessissa miehet näyttelevät 
tärkeää osaa.

– Jumala nostaa näinä viimeisi-
nä päivinä miehiä ottamaan heille 
kuuluvan paikan Jumalan suunni-
telmassa.

R.W. Schambach näkee per-
heiden yhdistyvän ympäri maail-
maa. Kun miehet perheen päänä 
hyväksyvät vastuunsa, ja avioparit 
seuraavat Jumalaa, lapsetkin halu-
avat palvella samaa Jumalaa.

Miesten aktivoituminen seura-
kunnassa onkin hänen mukaansa 
ensiarvoisen tärkeää seurakunnan 
virvoittamisessa.

Evankeliumin tulo lihaksi mie-
hen omassa elämässä kannustaa 
häntä viemään ilosanomaa myös 
eteenpäin.

– T.L. Osborn on sanonut, että 
jos et voi demonstroida evankeliu-
mia omassa elämässäsi, et ole pä-
tevä myöskään saarnaamaan sitä, 
R.W. Schambach huomauttaa.

D 	R.W.	Schambach	muistuttaa,	ettei	Jee-
sus	tule	takaisin,	ennen	kuin	seurakunta	
palaa	Jumalan	suunnitelman	mukaiseen	
tehtäväänsä.
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SENTINEL – SALALIITTO
Pete Garrison (Michael Douglas) 
on Yhdysvaltain salaisen palvelun 
agentti, joka pelasti presidentin 
hengen heittäytymällä luotisateen 
eteen reilut parikymmentä vuotta 
sitten. Nykyään Garrison on pi-
detty ja arvostettu konkariagentti, 
jolla on vastuullaan presidentin 
puolison, valtakunnan ensimmäi-
sen naisen (Kim Basinger), turval-
lisuus. Salaisessa palvelussa elämä 
on täynnä hierarkiaa ja järjestel-
mällisyyttä, suunnitelmia, kart-
toja, autosaattueita, koodinimiä, 
terminologiaa ja muodollisuuksia. 
Tuo maailma on hyvin selkeä ja 
suoraviivainen, kunnes salaisuu-
det alkavat repiä sitä riekaleiksi. 

Garrison saa suureksi järkytyk-
sekseen huomata, että joku yrittää 
lavastaa häntä petturiksi. Hän saa 
peräänsä sisäistä tutkintaa suo-
rittavan entisen ystävänsä David 
Breckinridgen (Kiefer Sutherland), 
jonka kanssa on aikanaan riitautu-
nut naisasioiden vuoksi, ja nuoren 
mutta kovapintaisen agenttitulok-
kaan Jill Marinin (Eva Longoria). 
Kun juonittelun vyyhti alkaa pik-
kuhiljaa purkautua, käy ilmi, että 
vaarassa on itse presidentti ja että 
ensi kertaa Salaisen palvelun 141-
vuotisessa historiassa uhka tulee 
sen omista riveistä. Ja kun synkkiä 
salaisuuksia alkaa sitten paljastua 
usealtakin taholta, on mahdotonta 
enää sanoa varmasti, kenellä on 
puhtaita jauhoja pussissaan. 

Salaliittoteoriat tuntuvat aina 
purevan, varsinkin nykyisenä ter-
rorismiaikana. Elokuvasta ei puutu 
vauhtia, mutta tällä kertaa ei mäs-
säillä väkivallalla, vaan pääpaino 
on juonen kehittelyssä.

Kiefer Sutherlandin roolisuori-
tus haiskahtaa ehkä liikaakin "24" 
-sarjan toisinnolta, kun taas "Täy-
dellisissä naisissa" keikistelevä Eva 
Longoria paljastaa aivan uuden 
puolen näyttelijäkyvyistään. Kim 
Basingerin näytteijälahjoista nyt 
lienee turha puhua mitään.

Autoista kiinnostuneena toi-
mittajana silmään pisti tietenkin 
Chrysler 300 C:n runsas käyttö 
Salaisen palvelun kalustossa – mu-
kavaa vaihtelua niille iänikuisille 
mustille, tummennetuilla laseilla 
varustetuille Chevroleteille.

The Sentinel – salaliitto
Ohjaus:	Clark	Johnson	
Käsikirjoitus:	George	Nolfi	Gerald	Petie-
vichin	kirjan	mukaan
Tuottaja:	Michael	Douglas
Pääosissa:	 Michael	 Douglas	 (agentti	
Pete	 Garrison),	 Kiefer	 Sutherland	 (Da-
vid	 Breckinridge),	 Kim	 Basinger	 (First	
Lady	 Sarah	 Ballentine),	 Eva	 Longoria	
(Jill	 Marin),	 David	 Rasche	 (presidentti	
Ballentine)	

UNITED 93
Maineikas elokuvantekijä Paul 
Greengrass on käsikirjoittanut ja 
ohjannut järisyttävän jännitysnäy-
telmän, joka raottaa 11. syyskuuta 
2001 kaapatun United Airlinesin 
lennon numero 93 tarinaa – se on 
kertomus tuon neljännen kaapa-
tun lentokoneen matkustajista ja 
miehistöstä, heidän maassa olevis-
ta sukulaisistaan ja lennonvalvojis-
ta, joille vähitellen valkenee koko 
syyskuun 11. päivän terroristi-is-
kun karmeus ja mittakaava. 

Elokuvassa United 93 dramati-
soidaan reaaliaikaisesti tuon tu-
hoon tuomitun lennon tapahtumat 
koneen noususta itse kaappauk-
seen ja aina niihin hetkiin, kun 
mukana olijat tajuavat heidän ko-
neensa olevan osa kellontarkasti 
koordinoitua terroristihyökkäystä, 
joka kylvää paraikaa tuhoa maan 
pinnalle. Elokuvassa pyritään luo-
taamaan niiden ihmisten pelkoja 
ja urheutta, jotka – vaivaisen 90 
minuutin kuluessa – hitsautuivat 
ymmärryksen rajoja hipovan tilan-
teen edessä toisilleen ventovierais-
ta yksilöistä yhteistä uhkaa vastaan 
taistelleeksi vastarintajoukoksi. 

Kun vuonna 2006 tulee kulu-
neeksi viisi vuotta noista syyskuun 
11. päivän järkyttävistä tapahtu-
mista, on aikamme eturivin elo-
kuvantekijöiden vuoro tarkastella 
teoksissaan tuon päivän vaiheita, 
sen syitä ja seurauksia sekä nii-
tä jokapäiväistä työtään tehneitä 
ihmisiä, joiden kohtalo tavalla tai 
toisella nivoutui noihin maailmaa 
mullistaneisiin tapahtumiin. 

Greengrass, joka tunnetaan 
sellaisista pysäyttävistä filmeis-
tään kuin Resurrected ja Bloody 
Sunday, tuo elokuvaan United 
93 myötäelämiseen perustuvan 
lähestymistapansa, jolla hän on 
aiemmin tehnyt tutkielmaa lähihis-
torian kipeistä ilmiöistä – siitä kun 
politiikka muuttuu väkivallaksi, 
kun uskonto muuttuu kiihkoiluksi. 
Koska kaappauksen yksityiskoh-
dista ja matkustajien vastarinnasta 
ei ole tarkkaa tietoa, Greengrass 
rekonstruoi ja osittain improvi-
soi tapahtumia käyttäen apunaan 
joukkoa tuntemattomia näytteli-
jöitä, jotka ovat perehtyneet huo-
lellisesti tosielämän esikuvistaan 

UNITED 93
Ohjaus	ja	käsikirjoitus:	Paul	Greengrass
Pääosissa:	 Christian	 Clemenson,	 Gary	
Commock,	 Polly	 Adams,	 Opal	 Alladin,	
Starla	Benford,	Trish	Gates,	Nancy	Mc-
Doniel,	 David	 Alan	 Basche,	 Richard	
Bekins,	Susan	Blommaert

tehtyihin tutkimuksiin. 
Ohjaaja on halunnut lisätä elo-

kuvansa uskottavuutta käyttämällä 
lennonjohtotehtävissä kaappauk-
sen sattuessa työvuorossa olleita 

lennonjohtajia.
United 93 haluaa kunnioittaa 

tuolla kohtalokkaalla lennolla 
mukana olleiden muistoa – niitä 
miehiä ja naisia, joiden antama 

uhri oli tuon syksyisen aamun 
käsittämättömän murhenäytelmän 
suurimpia urotekoja.

Greengrassin elokuva on san-
karitarina ilman onnellista loppua, 
kun taas lokakuussa Suomeen tu-
levassa Oliver Stonen World Trade 
Centerissä juhlitaan kaksoistorni-
en raunioista kaivettujen poliisien 
pelastumista.
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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

Veikko Ranta

Larvakuja 26

60320 Seinäjoki

GSM 0400 661 619  

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

1.9. 

”Maailma muuttuu – muuttuuko 

mies?” 

Keski-Suomen miestenilta Laukaan 

Peurungassa. Puhujina muusikko Jaak-

ko Löytty, maanviljelijä Erkki Kalmari, 

professori Heikki Palva ja Inkerin 

kirkon piispa Aarre Kuukauppi. Musi-

ikissa ovat Laukaan Mieskuoro ja

Saarijärven Pelimannit. Klo 17 

aloitetaan ilmaisella

iltapalalla, 17.30 on yhteislaulua ja 

18.15 alkaa varsinainen ohjelma.

4.9. klo 18.30 - 21.00

Miehen Mitalla

Miestenilta Myyrmäen kirkossa Van-

taalla. Mukana mm. Juho Juutilainen, 

Junnu Aaltonen, Eero Voutilainen, 

Kimmo Janas, Aaro Väätäinen, Pekka 

Virtanen, Jorma Reinikainen, Martti Is-

sakainen ja Risto Pottonen sekä Mies-

foorumin lauluryhmä Musti.

15.-17.9.

Mies paikallaan

Mökkiviikonloppu Hartolassa 

Lisätietoja:
Timo Niva 040-5158393 tai

Timo Hämäläinen 0400-487401

email: timo.hamalainen@ppa.inet.fi

22.-24.9.

Miesten kasvun ja eheytymisen 

seminaari

Karkun evankelisella opistolla

Lisätietoja:
www.miesseminaari.fi

22.-24.9. 

HNMKY:n Miesseminaari

Miesten kasvun ja sisäisen eheytymi-

sen seminaari Paltamossa,

Iso-Melasen kurssikeskuksessa.

Lisätietoja:
www.miesseminaari.fi

29.-30.9.

Parantumispäivät

Sisäisen parantumisen päivät järjes-

tetään Järvenpään vapaaseurakunta 

Arkissa. Opettajana/rukousjohtajana 

Leena Turpeinen.

Lisätietoja:
050 303 11 92

info@arkki.org

30.9. 

Yhden Miehen Tähden

Jumala voi -kampanjan miestapahtuma 

Espoossa Ruusutorpan koulun audito-

riossa klo 10-17. 

Mukana mm. isä Mitro, Markku Vuo-

rinen, Ülo Niinimägi ja Kimmo Janas. 

Musiikista vastaa eestiläinen bluegrass-

gospelia soittava Robirohi.

6.-13.10. & 13.-21.10. 

Paavalin vanavedessä

Tosimies -lehden perinteinen purjeh-

dusmatka miehille. 

I matka: Kos – Samos ja 

II matka: Samos – Kos.

Lisätietoja:
info@faktapro.fi

4.9.
Miehen Mitalla
Myyrmäen kirkko, Vantaa

5.9.
Miestenpiiri Olé Mies
Auroran kappeli, Espoo

9.9.
Someron miestenpäivä

18.9.
Miesten sauna
Arkki, Järvenpää

19.9.
Miestenpiiri Olé Mies
Auroran kappeli, Espoo

25.9.
Viikkokous
Espoon STELK, Espoo

30.9. 
Yhden Miehen tähden
miestentapahtuma, Espoo

3.10.
Miestenpiiri Olé Mies
Auroran kappeli, Espoo

Tiedustelut:
kimmo.janas@faktapro.fi

KIMMO	JANAS	
TIEN	PÄÄLLÄ

14.10. Porukassa pärjätään

Päijät-Hämeen alueen miestyön  jär-

jestämä kristillinen miestapahtuma 

Lahden Urheilutalossa. Erityisenä 

kohderyhmänä ovat 35 – 45 -vuotiaat 

miehet.

Lisätietoja:
www.miestapahtuma.vedenpinta.com

27.-28.10 The Global Leadership 

Summit 2006

Seurakunnan johtajille suunnattu johta-

juuskonferenssi Helsingin Saalem-seu-

rakunnassa.

Lisätietoja:
www.willowcreek.fi

17.-19.11. 

Mestarin Miehet 

Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen 

miestenpäivät Ryttylässä.

Mukana: Arto Hukari, Eero Ahonen, 

Jussi Jouppila, Matti Vuolanne, Timo 

Eskola, Keijo Rainerma, Timo Rämä, 

Hannu Takkula, Reino Valkama, Raimo 

Suominen, Tommi Malmi, Pekka 

Jokiranta. Päivien isäntinä toimivat 

Veikko Ranta, Raimo Suominen ja Lars 

Pajuniemi.

Musiikista vastaavat Papas No Mamas 

ja Leo Louhivaara.

Lisätietoja:
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys

Opistotie 1, 12310 Ryttylä

Puh. (019) 779 2231

kotimaa@sekl.fi

DOCTOR WHO
Huikean suosion Iso-Britanniassa 
saavuttaneen kulttisarja Doctor 
Whon uusi tuleminen nähdään nyt 
Kakkosella 10.9.2006 alkaen.

BBC:n tuottama, laadukas ja us-
komattomia efektejä sisältävä sci-
fi-sarja kutsuu matkalle halki ajan 
ja avaruuden sunnuntai-iltaisin. 
Doctor Whon taistelu pahanvoi-
mia vastaan alkoi jo vuonna 1963 
ja jatkui 26 vuotta. Nyt Suomes-
sa nähtävä sarjan uusi versio on 
koukuttanut pyörteisiinsä liudan 
entisiä ja uusia brittiläisiä faneja.  

Christopher Ecclestonen esittä-
mä Doctor Who on viisas ja haus-
ka muukalainen, jonka tehtävänä 
on – ei enempää eikä vähempää 
– pelastaa maailma. Dalekit ovat 
Doctor Whon arkkivihollisia, ja 
niiden ainoan tehtävän, hengis-
sä pysymisen ehtona on tuhota 
maailmankaikkeudesta kaikki 
muu elämä, ihmiset mukaan lu-
kien. Hyvän ja pahan taistelu on 
vallitseva teema läpi koko sarjan. 
Doctor Whon ja dalekkien yh-
teenottoja sisältäneet jaksot ovat 
Iso-Britanniassa kuuluneet kautta 
sarjan pitkän historian katsotuim-
pien jaksojen joukkoon.  

Seikkailuihin urhea Tohtori saa 
seurakseen sielunkumppaninsa 
Rose Tylerin (Billie Piper), joka 
tilaisuuden tullen heittäytyy het-
keäkään epäröimättä aikamatko-
jen kiehtovaan maailmaan. Ennen 
kuin Rose huomaakaan, hän on 
Doctor Who:n matkassa kaukana 
kotoa, valovuosien päässä nyky-
hetkestä seuraamassa tilannetta, 
jossa aurinko on räjähtämäisil-
lään.

Maapallon tuhoa on saapunut 
seuraamaan valtava joukko toinen 
toistaan omituisempia olioita ja 
rotuja aurinkokunnan eri puolil-
ta. Mutta ainoastaan maapallo ei 
ole vaarassa, kun valtavat tappaja-
hämähäkit saapuvat suorittamaan 
tehtäväänsä. Doctor Who:lla ja 
Rosella on ensijaksosta alkaen 
täysi työ päästä hämähäkkejä oh-
jailevan murhaajan jäljille samalla 
kuin he yrittävät estää maapalloa 
uhkaavan tuhon.

Sarjan nykyhetkeen ajoittuvat 
tapahtumat sijoittuvat Lontooseen 
ja aikamatkalle Doctor Who ja 

Rose ampaisevat puhelinkopista. 
Nykyhetkessä Rosea kiinni pitävät 
ylihuolehtivainen äiti sekä poi-
kaystävä, joka ei kuitenkaan ole 
selvillä ystävättärensä seikkailuista 
yli rajojen.

Doctor Whon saavuttama suo-
sio on ollut taattu jokaisessa maas-
sa, jossa sitä on esitetty. Kiehtovan 

seikkailun ja todella tyylikkään 
visuaalisen toteutuksen ansiosta 
sohvalle löytävät ohjelman aika-
na niin isät kuin pojat ja mikseivät 
tytötkin. Doctor Whon seikkailut 
Rosen kanssa ajasta ja paikasta 
toiseen tempaavat mukaansa ja 
pitävät otteessaan.

Alkuperäistä Doctor Who –sar-
jaa esitettiin briteissä vuosina 1963 
– 1989, useita sukupolvia saarival-
takunnassa on siis kasvanut tämän 
omintakeisen koko perheen tie-
teissarjan äärellä. Sarjan ensim-
mäinen jakso nähtiin Englannissa 
23. marraskuuta 1963. Kunniakas 
26-vuotinen taival tuotti peräti 600 
jaksoa, 150 eri tarinaa ja kaksi koko 
illan elokuvaa. Kaikkien aikojen 
ensimmäinen Doctor Who –jakso 
oli nimeltään ”Unearthly Child” ja 
pääosaa näytteli William Hartnell 
(1963-1966). 

Pääosan esittäjä on vaihtunut 
vuosien mittaan useaan otteeseen, 

Doctor Whon saappaisiin ovat 
Hartnellin jälkeen tähän men-
nessä astuneet: Patrick Trouhgton 
(1966-69), Jon Pertwee (1970-
74), Tom Baker (1974-81), Pete 
Davison (1982-84), Colin Baker 
(1984-86), Sylvester McCoy (1986-
89), Paul McGann (1996), Christo-
pher Eccleston (2005).

Sarjan alkaessa Kakkosella esi-
tetään myös alkuperäisen sarjan 
pohjalta 1960-luvulla tehdyt kaksi 
elokuvaa. Ensimmäinen, vuonna 
1965 valmistunut Doctor Who 
and the Daleks nähdään 6.10. 
sekä viikkoa myöhemmin 13.10. 
Daleks’ Invasion Earth: 2150 A.D. 
(1966). Molemmissa elokuvissa 
tohtoria näytteli Peter Cushing, 
joka oli Christopher Leen ohel-
la englantilaisen kauhuelokuvan 
suuri tähti.  Molemmat Doctor 
Who -elokuvat perustuivat alku-
peräisen tv-sarjan episodeihin eikä 
niitä tiettävästi ole aikaisemmin 
esitetty Suomessa missään. 

Syksyllä YLE TV2:ssa nähtävät 
jaksot käynnistyvät  Rose Tylerin 
ja mystisen Doctor Whon ensita-
paamisesta, joka muuttaa Rosen 
turvallisen elämän täysin. Outo 
muukalainen paljastaa Roselle, 
että koko maapallo on vaarassa 
tuhoutua ja ainoat, jotka pystyvät 
täydellisen tuhon estämään ovat 
Doctor Who ja Rose. Ratkaisun 
avaimet on piilotettu salaperäi-
seen siniseen laatikkoon…Pian 
alkaa ensimmäinen aikamatka 
ja parivaljakko päätyy kauas tul-
evaisuuteen todistamaan hetkeä, 
jolloin aurinko on räjähtämäisil-
lään ja maapallon tuho on enem-
män kuin lähellä. Tuhoa on saa-
punut aitiopaikoilta seuraamaan 
valtava joukko mitä omituisem-
pia olioita ja rotuja aurinkokun-
nan eri puolilta. Mutta ainoastaan 
maapallo ei ole vaarassa, katsojien 
joukkoon on ujuttautunut joukko 
valtavia, tappavia hämähäkkejä. 
Doctor Who ja Rose yrittävät 
päästä hämähäkkejä ohjailevan 
murhaajan jäljille ja estää maapal-
loa uhkaavan tuhon.

Esikatselussa ensimmäisistä ja-
ksoista jäi hieman hässäkkämäin-
en tunne, mutta ehkäpä tilanne 
rauhoittuu, kun sarja ehtii pidem-
mälle.
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TALOUSHALLINTOPALVELUT
CONTROLLER -PALVELUT
TALOUSPÄÄLLIKKÖPALVELUT

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

Teksti ja kuvat: 

Anna-Leena Pänkäläinen

Elämän latumestari 
räätälöi Juha Miedolle 
kinkkeräisen kiepin 
hiihdettäväksi. 
Reitiltä ei ole 
puuttunut myötä- eikä 
varsinkaan vastamäkiä. 
Tuumaakaan periksi 
antamatta mies on 
niistä  selvinnyt kasvaen 
samalla sinuksi isolla 
ässällä itsensä ja 
ympäristönsä kanssa.

Juha Miedon henkinen ja 
fyysinen tukikohta on ollut 
reilut puoli vuosisataa Etelä-

Pohjanmaa, Kurikka ja Pitkämön 

C	 	 Juha	Miedon	tuntevat	nekin,	 jotka	
eivät	itse	välttämättä	hiihtourheilua	har-
rasta	tai	sitä	seuraa.

C		Kun	se	on	ollut	parasta,	on	se	ollut	työtä	ja	vaivaa.	Juha	Mieto	ei	ole	työtään	ja	
vaivojaan	säästellyt,	kun	hän	on	johonkin	toimeen	tarttunut.

JUHA 
MIETO 

kylä. Siellä hän on syntynyt, käy-
nyt koulunsa, varttunut aikuiseksi 
ja perustanut perheen. Sieltä hän 
on lähtenyt edustamaan maatam-
me sinivalkoisin värein. Kotiin 
on matkamiehen ollut aina hyvä 
palata milloin voittajana milloin 
häviäjänä.

Pyhäkoulupojasta 
maailman turuille

Juha Mieto on juurevaa pohjalais-
ta talonpoikaissukua. Isoisä Iisakki 
Mieto, aikoinaan Kurikan kunnan-
kirjurinakin toiminut, yleisurheili 
itsekin kelpo tuloksia. Isä Aarne 
Mieto ei sitä vastoin  urheilua har-
rastanut, vaikka raameiltansa olisi 
siihen mainiosti sopinutkin, kuten 
Saima-äitikin. Sodan jälkeen he 
avioituivat ja perustivat yhteisen 
kodin. Maa-, metsä- ja karjatalous 
tarjosi kohtuullisen toimeentulon 
työlle ahneelle viisihenkiselle per-
heelle. Kaikki tilan työt tehtiin ajan 
tavan mukaan käsipelissä, mikä loi 
pettämättömän kuntopohjan myös 

perheen esikoiselle, Juhalle.
Lapsuuskodin arvot ja aatteet 

antoivat eväät, joiden varassa on 
voinut elää turvallisesti. Pikku- 
Juha osallistui jo polvenkorkui-
sesta isänsä rinnalla tilan töihin. 
Pojan ollessa viisivuotias hän 
putosi hevosen kyydistä suoraan 
hevosen jalkoihin. Selviydyttyään 
uhkaavasta vaaratilanteesta  säi-
kähdyksellä ja muutamalla mus-
telmalla hän hetkeä myöhemmin 
kertasi tapahtumaa äidilleen ja to-
tesi Jumalan käden olleen välissä 
estämässä onnettomuuden. Juha 
Mieto muistelee olleensa ahke-
ra pyhäkoululainen ja jääneensä 
ainoastaan yhden ainoan kerran 
sieltä pois ja silloinkin pätevästä 
syystä.

– Uskonasioiden kanssa ei oo 
meillä rettasteltu, vaan se on ollu 
sellanen luontaane asia, kiteyttää 
hän kotinsa etiikan. 

Aarne ja Saima Mieto osoittivat 
kristillisyytensä enemmänkin käy-
tännön teoissa kuin sanoissa.

Kansakoulussa opettaja oli in-
nokas urheilumies ja veti oppilai-
taan mukaan urheilun pariin. Juha 
Mieto olisi menestynyt useammas-
sakin urheilulajissa, mutta kakkos-
sija koululaisten SM-hiihdoissa vei 
hänet luontevasti hiihdon pariin.

1960-luvulla ei urheilua voinut 
vielä ajatella ammattimielessä, 
vaan pelkästään harrastuksena. 
Niinpä Juhakin hakeutui kansa-
laiskoulusta päästyään puusepän 
oppiin, vaikka lapsuuden toiveam-
matti olikin ollut talosta taloon, 
mahapalkalla kiertelevä renki. 
Puusepän verstaalla hän valmisti 
itselleen palkintokaapin. Työkave-
reiden tiedustellessa, että mitä sinä 
tuollaisella kaapilla teet, niin hän 
ilmoitti, että minusta tulee hiihtäjä, 
ja tämä kaappi jää vielä pieneksi. 
Jälkeenpäin ajatellen nuorukainen 
oli sekä tekijä että näkijä.

Varreltansa koripalloilijan mittai-
nen, konstailematta pohjanmaan 
murretta sanavalmiisti haastava 
hiihdon suurlupaus tunkeutui 
1970-luvun alussa mieshiihtom-
me terävimpään kärkeen. Samalla 
hänestä tuli kilpatovereitten, tie-
dotusvälineitten ja ennen kaikkea 
urheilua rakastavan yleisön kesto-
suosikki. Seuraavat pari vuosikym-
mentä tulivatkin sitten olemaan 
Mietaan valtakautta, kun tosimie-
lessä kilpaladulle lähdettiin.

 
Katkeransuloiset 

sadasosat
Sapporon olympialaisissa vuonna 
1972 Juha Mieto taisteli miesten 
15 kilometrin hiihdossa tiukas-
ti pronssista häviten sen lopulta 
vain kuudella sadasosalla. Niukka 
tappio, mutta erinomainen sijoitus 
vasta 22-vuotiaalta olympialaisten 
ensikertalaiselta. Jatkossa oli lupa 
odottaa häneltä vieläkin parempaa 
menestystä.

Seuraavat kansainväliset hiih-
don arvokisat pidettiin Falunis-
sa vuonna 1974. Juha Mieto oli 
tuolloin hiihtokunnoltaan ylivoi-
mainen muihin kilpailijoihinsa 
verrattuna. Tällä kertaa voiton 
esteeksi asettuivat puusukset. 
Suomalaisten vielä kilpaillessa 
hikkorisivakoilla oli ruotsalaisilla 
kilpatovereilla allaan muovisukset. 
Ensi kertaa kilpahiihdon historias-
sa kamppailu ladulla mies miestä 
vastaan oli muuttunut myös väli-
nemittelöksi. Falunin tuliaisinaan 
Juha toi hopeamitalin ja nyt yli 
minuutilla hävityn. Innsbruckin 
talvikisoista vuonna 1976 Juha 
Mieto ei saanut henkilökohtaista 
mitalia, mutta hiihti miesten 4 x 
10 kilometrin viestissä osuutensa 
hurmiossa pohjustaen Suomen 
joukkueelle viestikultaa, mikä 
voitto ei ole toistunut enää tuon 
kisan jälkeen.

Toki Juha Miedon elämään mah-
tui 70-luvulla muutakin kuin hiih-
to. Elämän tärkeimpiä etappeja oli 
avioituminen Minna Grönroosin 
kanssa vuonna 1977. Aluksi nuo-
ripari asettui asumaan Juhan ko-
titilalle, mutta muutaman vuoden 
päästä he muuttivat Juhan isoisän 
maille Jyllintaipaleelle. Perheenli-
säystä he saivat 80-luvun lopulla, 
kun Juha-Petteri syntyi. Perheonni 
hymyili. Oli hyvä elää ja olla ja 
valmistautua tuleviin koetuksiin.

Uudella mantereella pidettyihin 
Lake Placidin olympialaisiin vuon-
na 1980 Juha Mieto keskittyi eri-
tyisen huolellisesti. Jälleen kerran 
hänen päämatkakseen muodostui 

miesten pikamatka 15 kilometriä, 
ja tälläkin kertaa katkeran kalkin 
juottaja tuli Ruotsista. Juha Mieto 
hävisi Thomas Wassbergille pi-
tuusmitalla mitattuna vaivaiset pari 
tuumaa ja aikayksiköllä yhden sa-
dasosan. Legenda Juha Miedosta, 
epäonnensoturista, mutta samal-
la suuresta häviäjästä, voittajasta 
hävitessäänkin, syntyi. Sadasosan 
marginaalista tuli hiihtourheilun 
historiaa, ja sen kohtuuttomuus 
käsitettiin sielläkin, missä murto-
maahiihdosta ei muuten mitään 
ymmärretty.

Neljännesvuosisata tuon elämää 
suuremman hiihdon jälkeen Juha 
Mieto kiteyttää urheilijan eetos-
taan.

– Minulla on sellainen elämän-
katsomus, että olen luontaisesti 

sympatiaedun korkoa ja koron-
korkoakin huikeat prosentit.

Elämää on huippu-urheilun 
jälkeenkin

Juha Mieto päätti oman aktiivi-
uransa kahdeksankymmentäluvun 
lopussa. Saldoksi jäi yhdeksän ar-
vokisamitalia ja muun muassa 
kuusinkertainen Holmenkollenin 
voitto. Monelle huippu-urheilijalle 
siviilielämään siirtyminen on vai-
kea, jopa ylivoimainenkin asia. 
Näin ei ole käynyt Juha Miedolle. 
Päinvastoin.

– Ihmettelen, kun puhutaan, 
että kun huippu-urheilu loppuu, 
niin sen jälkeen tulee tyhjiö. Se on 
täysin käsittämätöntä. Katson, että 
urheilija ei ole ollut kypsä ihmise-
nä, jos hän  ei ole osannut ottaa 

piteet ovat hallitsemattomien op-
tioitten ja kiireen luvattuna aikana 
urbaanisuomalaisille suoranainen 
sosiaalinen, ellei peräti terapeut-
tinen tilaus.

Vastamäet ovat seuranneet Juha 
Mietoa valitettavasti myös kilpai-
lu-uran jälkeen. Ankarimmista 
ankarimman iskun hän koki, kun 
puoliso, tuki ja turva, Minna Mie-
to poistui äkillisesti ajasta ikuisuu-
teen. Juha Miedosta tuli samalla 
kertaa sekä leski että 8-vuotiaan 
pojan yksinhuoltajaisä. Murheen-
kin keskellä elämän oli kuitenkin 
jatkuttava.

– Siinä vaiheessa, kun todettiin, 
että se oli Minnan viimeinen mat-
ka, niin noin kymmenen minuutin 
kuluttua Juha-Petteri tuli istumaan 
polvelleni. Meidän molempien 
mietteet olivat, että kuinka tästä 
eteenpäin? Samassa vastaus annet-
tiin minulle, kuin taivahalta, selkeä 
ajatus, että edessä on kymmenen 
vuoden projekti.

Juhalta isänä se vaati ennen 
kaikkea lupausta, että lasta ei saa 
missään olosuhteissa pettää.

Omalta isältään saamastaan kas-
vatusmallista Juha Mieto on poi-
kennut – ajan hengessä – jonkin 
verran. Mutta rehellisyyttä, luo-
vuutta ja mielikuvitusta hänkin on 
painottanut omassa kasvatukses-
saan pojalleen. Nyt tuo kymmenen 
vuoden projekti on lopuillaan ja 
jo nuorukaiseksi varttunut Juha-
Petteri valmistautuu armeijaan ja 
harrastaa urheilua kuntoilumieles-
sä. Isyys on kannattanut ja kantaa 
läpi loppuelämän.

Nyt hiljalleen kuuttakymppiä 
lähestyvä Juha Mieto on edelleen 
henkisesti ja fyysisesti loistokun-
nossa. Keski-ikäisille miehille 
hän suosittelee fyysisen kunnon 
ylläpitoon sauvakävelyä, jonka 
lajiominaisuuksia hän kiittelee 
ylivertaisiksi. Henkinen puoli 
hoituu puolestaan itsekseen luon-
nossa liikkumalla, metsä kirkkoni 
olla saa -ajatuksen ollessa kaike-
ti pohjalla. Mietaa elää niin kuin 
opettaa. Onnellinen mies, kun on 
osannut säilyttää sydämessään 
uteliaan lapsen.

– miestä joka tuuma

hyväksynyt sen, jos toinen on 
parempi. Totta kai tappio tuntuu 
hetken aikaa pahalta, mutta kun 
on kaikkensa antanut, ja toinen 
oli sen verran parempi, niin se on 
yksinkertaisesti hyväksyttävä.

Juha Mieto on tuon ikimuis-
toisen kisan moraalinen voittaja, 
ja sadasosan tappio on kasvanut 
hänelle vuosikymmenten saatossa 

elämän realiteetteja huomioon. 
Loppujen lopuksihan urheilu on 
vain yksi vaihe elämässä, monen 
kohdalla vielä lyhyt sellainen, hän 
toteaa. 

Tänä päivänä Juha Mieto on 
edelleenkin kysytty esiintyjä erilai-
sissa tilaisuuksissa. Rehti olemus, 
omaperäinen huumori murteella 
ryyditettynä sekä itselliset mieli-
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Tidningen Adam hjälper dig 
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”cd som passar till alla!”

MAASTOAUTO CAPTIVA 
LAAJENTAA CHEVROLETIN 

MALLITARJONTAA
Captiva tuo Chevroletin kasvavaan 
katumaasturiluokkaan. Asiakas voi 
valita tarpeensa mukaan etu- tai 
nelivedon, istumapaikat viidelle 
tai seitsemälle ja käsivalintaisen 
tai automaattivaihteiston. Mootto-
rivalikoimassa on kaksi bensiini-
moottoria ja yksi diesel. 

Chevrolet Captivan muotoilua 
voidaan kuvailla kolmella sanalla: 
voimakas, sivistynyt ja urheilulli-
nen. Mallissa yhdistyy maastoau-
ton jykevyys ja ylemmän keski-
luokan henkilöauton tyylikkyys. 
Sivuprofiilille antavat luonnetta 
suuret, jopa 18-tuumaiset pyörät 
ja levitetyt, kolhuilta suojatut lo-
kasuojat sekä korkea, taaksepäin 
jyrkästi nouseva kylkilinja. Keulaa 
hallitsee uusista Chevrolet-malleis-
ta tuttu jäähdyttäjän säleikön poik-
ki menevä krominen palkki, jossa 
on suuri Chevrolet-logo. Huomio 
kiinnittyy myös tyylikkäisiin ajo-
valoihin ja korkean etupuskurin 
ilmanottoaukkoihin. Suuntavilkut 
on integroitu suurikokoisiin sivu-
peileihin.

Chevroelt Captivasta tulee 
myyntiin kaksi eri varustetasoa 
– LS ja LT. Jo LS:n vakiovarus-
teisiin kuuluvat muun muassa 
sähköikkunat, kauko-ohjattava 
keskuslukitus, kattokaiteet ja kor-
kealuokkainen audiojärjestelmä 
kuudella kaiuttimella, radiolla ja 
CD-soittimella sekä MP3-valmiu-
della, 17-tuumaiset kevytmetal-
livanteet ja turvallisuutta lisäävät 
kuusi turvatyynyä sekä ESP-ajon-
vakautusjärjestelmä.

 LT-varustetason myötä tulevat 
lisäksi nahkasisustus ja sähkösää-
töinen kuljettajan istuin, automaat-

tinen maavaransäätö, CD-vaihtaja, 
automaattinen ilmastointi ja 18 
tuuman kevytmetallivanteet.

Chevrolet Captivan hinnat al-
kavat viisipaikkaisen 2.4 FWD 
Manualin 35 900 eurosta. Vastaa-
va AWD eli nelivetoinen maksaa 
37 900 euroa.  Sama seitsenpaik-
kaisena on 38 900 euroa. Kaksi-
litrainen diesel maksaa viisipaik-
kaisena 40 900 euroa ja seitsen-
paikkaisena 41 900 euroa. LT-va-
rustuksen saa seitsenpaikkaiseen 
dieseliin (44 900 euroa), jollainen 
maksaa automaattivaihteisena 
46 900 euroa. Captivan lippulaiva 
on 7-hengen 3.2 V6 automaatti 
LT-varustein, jonka hinta on 46 
9000 euroa.

Chevrolet Captivan myynti al-
kaa Euroopassa kesän aikana ja 
Suomeen malli saapuu marras-
kuun alussa.

SELKÄRANKAREUMA ON 
TUTTU SAIRAUS VAIN 

HARVOILLE
Pitkäaikaisen selkäkivun taustalla 
saattaa olla myös selkärankareu-
ma. Se on tyypillisesti nuorten 
aikuisten tulehduksellinen saira-
us, joka voi oireilla vuosia ennen 
sairauden toteamista. Kesäkuussa 
tehdyn selvityksen mukaan suo-
malaisista noin 5 prosenttia tietää 
selkärankareumasta enemmän 
kuin pelkän sairauden nimen. 
Hoidosta vastaajilla oli puolestaan 
kohtuullisen hyvät tiedot, koska 
ne yhdistettiin paremmin tunnetun 
nivelreuman hoitoon.

Selkäkipu on tavallisimpia lää-
kärissä käynnin syitä. Joka viides 
suomalainen kipuilee aika ajoin 
selästään. Kipujen syyt vaihtele-
vat ja taustalta voi löytyä esimer-
kiksi tulehdus, murtuma, huono 

KLASSIKON UUSI 
ULOTTUVUUS

MAZDA MX-5 ROADSTER 
COUPÉ

Vuonna 1989 esitelty Mazda MX-
5 on noussut todelliseksi kultti-
autoksi. Se on voittanut ympäri 
maailmaa yli 150 palkintoa. Niistä 
uusimpia ovat mm. tänä vuonna 
Suomessa myyntiin tulleen kol-
mannen sukupolven MX-5:n va-
linta Vuoden Autoksi Japanissa 
ja sijoitus kolmen parhaan jouk-
koon Vuoden Auto maailmassa 
2006 –valinnassa. Vielä tärkeämpi 
menestyksen merkki on se, että 
toukokuun loppuun mennessä on 
valmistettu 769 454 MX-5:tä.

Monet Mazdan asiakkaat toi-
voivat, että MX-5:stä tehtäisiin 
kovakattoinen versio, jolloin ajo-
kausi laajenisi helposti ympäri-
vuotiseksi Suomenkin tapaisissa 
maissa. Suunnittelijoilla oli edes-
sään vaikea tehtävä, sillä upeiden 
ominaisuuksien oli säilyttävä, eikä 
mistään haluttu tinkiä.

työasento tai jopa syövän etäis-
pesäke. Alle 40-vuotiailla saattaa 
jatkuvan selkäkivun taustalla olla 
myös esimerkiksi selkärankareu-
ma. 

Selkärankareuman toteaminen 
saattaa viivästyä keskimäärin 5-
10 vuotta oireiden alusta, koska 
muista syistä johtuvat selkäkivut 
ovat yleisempiä. Erityisesti naisil-
la, joiden oireet ovat lievempiä, 
ei useinkaan osata epäillä selkä-
rankareumaa. Terveyskeskuksissa 
olisi tärkeää muistaa selkäranka-
reuman mahdollisuus selkäkipuja 
diagnosoitaessa.

Mazda MX-5 Roadster Coupén 
mitat ovat ennallaan lukuun otta-
matta 10 mm kasvanutta korkeutta 
katon ollessa kiinni. Painoa uusi 
katto lisää ainoastaan 37 kiloa, ja 
lisäpaino on saatu sijoitettua akse-
lien väliin. Tämän ansiosta auton 
painonjakauma on edelleen ihan-
teellinen 50/50. Hienon suunnit-
telun ansiosta kattorakenne on 
toteutettu niin, että tavaratila ei 
pienene lainkaan katon ollessa 

alhaalla. Tämä on ainutlaatuinen 
tulos coupé-cabriolet -autojen 
joukossa. Lisäksi katto laskee ja 
nousee 12 sekunnissa, mikä on 
nopeammin kuin missään muussa 
kovakattoisessa autossa.

SUOSITUN KATUMAASTURIN 
UUSIN VERSIO VOLVO 

XC90 SPORT LISÄÄ 
AJONAUTINTOA

Asiakkaiden pyynnöstä jo ennes-
tään suosittu Volvo XC90-mallisto 
laajenee uudella Sport-mallilla. 
Dynaaminen alusta, ainutlaatui-
nen ulkonäkö ja erikoisvarusteet 
tuovat lisää sekä ajonautintoa 
että karismaa uuteen Volvo XC90 
Sport-autoon.

Volvo XC90 Sport tuodaan mark-
kinoille Punaisessa-värissä, joka on 
ainutlaatuinen tälle XC90-mallille. 
Kromatut pakoputkenpäät ja isot 
19-tuumaiset alumiinivanteet lisää-
vät ilmettä. Myös auton sisustus on 
sporttinen, ratista ja vaihteistosta 
lähtien. Istuimet ovat sivulta tue-

tut sport-istuimet, jossa kuljettaja 
istuu tukevasti myös vähän vauh-
dikkaammissa käännöksissä. 

Volvo XC90 Sport on saatavissa 
kolmella moottorivaihtoehdolla. 
Kompakti V8 (315 hv, 440 Nm) 
ja hiukkassuodattimella varustet-
tu uusittu viisisylinterinen D5-tur-
bodiesel (185 hv, 400 Nm) sekä 
Volvon kehittämä 3,2 litran kuusi-
sylinterinen rivimoottori, joka esi-
teltiin ensimmäisen kerran uuden 
Volvo S80 -mallin yhteydessä. 3,2-
litrainen voimanlähde on valmis-
tettu pääasiassa alumiinista, ja sen 
suurin teho on 238 hevosvoimaa ja 
vääntömomentti 320 Nm. 

Suomeen Volvo XC90 Sport saa-
puu loppuvuodesta. Hinta on vielä 
vahvistamatta. 

MIESTEN JA VAISTEN 
EROAVAISUUKSIA

Lontoon yliopistossa tehdyn tutki-
muksen mukaan miehet tuntuvat 
nauttivan naisia enemmän toisten 
ihmisten epäonnesta.

Yliopiston tutkijat käyttivät ai-
vokuvaustekniikkaa vertaillessaan 
naisten ja miesten reaktioita jol-
lekin toiselle ihmiselle aiheutetun 
kärsimyksen yhteydessä.

Kun kohteena oli koehenki-
löiden tuntema ihminen, eroja 
käyttäytymisessä ei juurikaan ol-
lut, vaan molemmat sukupuolet 
tunsivat empatiaa uhria kohtaan. 
Mutta kun tilalle vaihdettiin koe-
henkilöiltä rahaa huijaava ihmi-
nen, alkoi eroja näkyä. Miehet 
nauttivat tutkijoiden kertoman 
mukaan selvästi huijareille aiheu-
tetusta kivusta.

PIZZAMILJONÄÄRILLE 
OMA KAUPUNKI

Ei, kyseessä ei ole Kotipizzan Rab-
be, vaan amerikkalaisen pizzaket-
ju Domino'sin perustaja Thomas 
Monaghan.

Monaghan suunnittelee rakenta-
vansa Floridaan kaupungin, jossa 
vallitsee katolinen etiikka.

Pizzamiljonääri on Kaakkois-
Floridaan rakennettavan katolisen 
Ave Marian yliopiston perustaja ja 
päärahoittaja. Suunnitelmissa on 
luoda yliopiston ympärille koko-
nainen kaupunki.

Vaikka rakennusluvat odotta-
vat valmiina, Monaghanin varsin 
tiukka näkemys kaupungin hallin-
noinnista on aiheuttanut päänvai-
vaa. Miljonääri haluaa mm. kitkeä 
julkisilta paikoilta kaiken seksiin 
viittaavan pois.

UUTUUs SUOMEN 
MYYDYIMPÄÄN 

HENKILÖAUTOLUOKKAAN
Uuden Impreza-mallin myötä 
Subaru haastaa kilpailijat nelive-
dolla Suomen suosituimmassa 
autoluokassa. Subarun symmetri-
sellä nelivedolla varustetun uuden 
Imprezan voimanlähde on 105-he-
vosvoimainen 1,5-litrainen boxer-
moottori.

Ensimmäiset uudet Impreza 1,5 
R –mallit saapuvat jälleenmyyjille 
marraskuussa.

SUOMALAISMIEHET 
RISKIRYHMÄÄ

Kesällä julkistetun Euroopan uni-
onin tilastokeskuksen Eurostatin 
tilaston mukaan 20-44 -vuotiaista 
suomalaismiehistä päätyi itsemur-
haan 100.000 asukasta kohden 
runsaat 43.

Tilaston tiedot on kerätty vuosi-
na 2001-2003, ja synkempiä lukuja 
löytyy ainoastaan Baltian maista.

Suomessa masentavimmat itse-
murhaluvut löytyvät Kainuusta. 
Siellä, kuten lähes kaikkialla maa-
ilmassa, miehet tekevät selvästi 
naisia enemmän itsemurhia.

Kansanterveyslaitoksen mielen-
terveyden ja alkoholitutkimuksen 
osaston mukaan koulutusputkesta 
varhain putoavat ja alkoholisoitu-
vat nuoret miehet muodostavat 
huomattavan riskiryhmän.

Jos tarkastellaan maamme koko 
väestöä, ei itsemurhatilanne näytä 
yhtä synkältä. Suomi on itsemur-
hatilastoissa EU:n keskitasoa, mikä 
tietenkin sinänsä on jo huolestut-
tavaa. Itsemurhaluvut ovat laske-
neet tasaisesti Suomessa vuodesta 
1990, ja määrä on laskenut viides-
sätoista vuodessa kolmanneksen. 
Yhtenä syynä laskuun on 1980- ja 
1990-luvuilla maassamme toteutet-

tu itsemurhien ehkäisyprojekti.
Masennuslääkkeiden käyttö on 

moninkertaistunut Suomessa vii-
me vuosina. Sitä voidaan pitää on-
gelmana, mutta toisaalta se myös 
kertoo yhä useamman masentu-
neen hakeutuvan hoitoon.

KIITOSTA 
KAATOKÄNNISTÄKÖ?

Stakesin Yhteiskuntapolitiikka -
lhdessä julkaistun Jukka Törrösen 
tutkimuksen mukaan seurallinen 
bilehumala ja istuskelu pari la-
sillista nauttien näyttävät olevan 
tämän päivän nuorten aikuisten 
yleisimmät juomatavat.

23-35-vuotiaiden miesten ja 
naisten juomispäiväkirjoista käy 
ilmi, että miehet odottavat innolla 
tulevaa iltaa, riemuitsevat illan ku-
luessa humalateoistaan ja antavat 
itselleen vielä seuraavana päivänä 
kiitosta kaatokännistään...

Naiset reagoivat edelleen mie-
hiä selvästi kielteisemmin siihen, 
että juominen karkaa käsistä.
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”Minä tahdon siis, että kaikkialla miehet rukoilevat kohot-
taen pyhät kätensä ilman vihaa ja epäilystä”. 

(1 Tim 2:8)

Herra, kiitän sinua etuoikeudesta saada astua Sinun kasvojesi 
eteen, ilman syyllisyyttä, tuskaa tai häpeää juuri nyt. Kiitän 
Sinua armostasi! Kiitos että olet sovittanut syntini ristin kuole-
mallasi. Mutta kuolema ei voinut sinua pitää. Jumala herätti 
Sinut kuolleista ja Sinä nousit jälleen. Astuit ylös taivaaseen ja 
istuuduit taivaan valtaistuimelle Jumalan, Isän oikealle puolel-
le. Sinä istut siellä ja rukoilet innokkaasti minun puolestani 
juuri nyt. Kiitos Herra Jeesus!

Kiitos Herra, Sinun veresi on avannut oven minulle astua 
sisään kaikkein pyhimpään. Ja jos minä tunnustan syntini, 
niin Sinun veresi puhdistaa minut uudelleen ja uudelleen. 
Minä tunnustan synniksi Sinun edessäsi ne asiat, jotka ovat 
loukanneet Sinua ja saastuttaneet tai kovettaneet minua.  Anna 
minulle anteeksi Herra! Olen pahoillani. Puhdista minut ja 
anna minun jälleen kokea pelastuksen riemu. Kiitos Jeesus!

Tiedän myös, että Sinä haluat olla yhteistyössä minun kans-
sani. Sinä olet valinnut toimia maan päällä, ei ainoastaan Sanasi, 
Pyhän Henkesi tai enkeleittesi kautta, vaan myös ihmisten 
kautta. Sinä tarvitset niitä, jotka rukoilevat, että sinä voit suor-
ittaa tahtosi ja suunnitelmasi. Kiitos luottamuksestasi, kiitos 
että saan olla mukana kanavoimassa rakkauttasi ja voimaasi 
sukupolvelleni. Kiitos että saan edustaa Sinua.

Olen mies ja minä tahdon olla mies – tosimies. Sinun Sanasi 
kehottaa miehiä rukoilemaan. Niin minä tahdon astua minulle 
antamaasi kutsumukseen ja ottaa vastuuni myös rukoilijana 
ja esirukoilijana. Minä nostan silmäni ja korotan ääneni. Pyhä 
Henki, tule ja auta minua. 

Herra, rukoilen perheeni puolesta. Rukoilen suojaa, terveyt-
tä, voimaa ja viisautta perheelleni. Pyydän että jokainen per-
hekuntalaisistani tulee henkilökohtaiseen uskoon Sinuun ja 
pelastuu. Tahdon olla Sinun välikappaleesi ja heijastaa Sinua 
heille tänään.

Rukoilen myös työni puolesta. Siunaa minun kätteni työt. 
Anna minun menestyä kaikessa, mihin ryhdyn. Anna minun 
viihtyä hyvin työpaikallani, ja anna muiden työntekijöiden 
voida hyvin minun seurassa. Auta minua myös taloudellisesti. 
Tahdon tienata rahaa, jotta voin maksaa kymmenykset varas-
tohuoneeseesi, maksaa laskuni, antaa lahjoja, auttaa köyhiä ja 
huolehtia perheestäni hyvällä tavalla. Tahdon palvella Sinua 
myös varoillani. Sinä olet yltäkylläisyyden Jumala, kiitos voi-
mastasi ja siunauksestasi!

Rukoilen koko maamme hengellisen tilanteen puolesta. Siu-
naa palvelijoitasi, jotka ovat johtavissa asemissa. Siunaa avoim-
ia kanavia kuten Radio Dei ja TV7. Anna Sanasi ja Henkesi 
vaikuttaa voimallisesti. Anna Pyhän Hengen voiman vahvistaa 
Sanaasi ja herättää ihmisiä etsimään Sinua.

Tosimiehenä tahdon lopuksi nostaa myös Israelin, sinun 
silmäteräsi, eteesi ja siunata juutalaiskansaa ja heidän maa-
tansa. Tahdon siunata Jerusalemia. Rukoilen suojaa ja voimaa.  
Rukoilen myös Israelin arabien puolesta ja Israelin naapurei-
den puolesta. Täyttykööt Sinun suunnitelmasi. 

Kiitos läsnäolostasi! Kiitos että olet kuullut rukoukseni – minä 
uskon, että rukousvastaukset ovat tulossa!

Tule Herra Jeesus!

Håkan Westergård
Elämän Sana seurakunta

Tosimies rukoileePauli Mörsky

Yhdysvalloissa on jo 
pidemmän aikaa käyty 
keskustelua ja tehty 
poliistutkintaa pankki-
ja luotokorttitietojen 
puhelintiedusteluista. 
Tämä ns. phishing-
huijaus on ilmeisesti 
yksi vanhimmista ja 
eniten käytetyistä 
menetelmistä 
ihmisten korttitietojen 
huijaamisessa. 
Vieraskielinen nimitys 
viittaa kalasteluun. 

Huijarit ottavat puhelimitse 
yhteyttä, saatuaan ongit-
tua luottokortin numeron, 

haltian nimen ja osoitteen. Yleen-
sä tiedot vuotavat esimerkiksi 
ravintoloiden huolimattoman 
kuittiensäilytyksen kautta. Huija-
rit esittäytyvät luottokorttiyhtiön 
virkailijaksi. Tämän jälkeen he 
tiedustelevat onko kyseisellä kor-
tilla tehty ostoksia siellä ja siellä 
tai onko kenties puolisolla rin-
nakkaiskortti, jota olisi tuolloin 
käytetty. Kortinhaltian kertoessa, 
että korttia ei ole käytetty epäilty-
nä ajankohtana, kerrotaan hänelle, 
että joku on käyttänyt hänen tie-
doillaan varustettua korttia  kau-
panteossa. Tämän jälkeen huijari 
pyytää asian korjaamiseksi kortin 
ns. varmistusnumeroa, joka on 
yleensä kortin takana painettuna 
tai joissakin suomalaiskorteissa se 
on jo valmiiksi painettuna kortin 
etupuolella. Asiakas vakuuttuu 
asian tärkeydestä ja luettelee var-
mistusnumerot. Tämän jälkeen 
huijari kiittää ja lupaa korjata asi-
at ilman, että asiakkaalle koituu 
yhtään kuluja. Numerot saatuaan 
huijari voi tilata asiakkaan laskuun 
lentolippuja, matkoja ym...

Netissä on monia 
mahdollisuuksia tietojen 

kalasteluun
Myös internet-sivuilla pyritään pet-
tämään käyttäjiä. Huijarit lähettävät 
ihmisille sähköpostia, jossa pyyde-
tään ottamaan yhteyttä asiakkaan 
internetpankkiin selvityksiä varten. 
Ohessa annetaan sivuston osoite. 
Jos asiakas menee annetun osoit-
teen kautta pankin erityissivulle, 

HUIJARIT 
VALTAAVAT 
NETTISIVUT

Kanadan Ontariosta, jossa juuta-
laisen kauppiaan liikkeeseen tuli 
heimoveli pyytämän palvelusta. 
Vieras tarvitsi 10.000 dollaria vie-
lä lisää kaupantekoon. Vastineek-
si hän tarjosi pantiksi sormusta, 
jonka arvoksi väitti yli 10.000 
dollaria. Tarjous ei heti miellyt-
tänyt kauppiasta ja hän suhtautui 
epäilevästi tarjoukseen. Vieras 
sanoi suostuvansa kuuteen jopa 
viiteentuhanteen dollariin ja asian 
edistämiseksi hän pyysi kauppi-
asta viereiseen jalokiviliikkeeseen, 
jossa sormus arvioitaisiin. Kauppi-
aalle tuttu jalokivikauppias arvioi 
sormuksen väitetyn 10.000 dolla-
rin arvoiseksi.

Tämän jälkeen kauppias in-
nostui hieromaan kauppaa sor-
muksesta, tarjoten vieraalle 5000 
dollaria käteisenä. Vieras sanoi 
suostuvansa tarjoukseen jos ei 
muualta saa enempää. Hän kertoi 
menevänsä yrittämään vielä muu-
tamalta kauppiaalta yli viitätuhatta 
dollaria. Muutaman tunnin kulut-
tua vieras palasi ja kertoi, että ei 
ollut saanut parempaa tarjousta ja 
suostuisi kauppiaan tarjoukseen. 
Annettuaan rahat ja saatuaan sor-
muksen oli kauppias tyytyväinen 
kannattavaan kauppaan. Hän lähti 
välittömästi vaihtamaan sormusta 
rahaksi sormuksen tarkistaneel-
le jalokivikauppiaalle. Tämä otti 
sormuksen ja katsoi tätä ja totesi 
tämän olevan eri sormus, ammatti-
maisesti tehdyn, mutta arvottoman 
jäljitelmän.

Palkintoauto 
ei tullut perille 

Toinen esimerkki huijauksesta on 
tapa saada ihminen innostumaan 
menestyksestään.

Eräs yhdysvaltalainen henki-
lö sai eräältä tunnetulta yhtiöltä 
palkinnoksi cd-soittimen. Yhtiön 
edustaja sanoi puhelimessa yhtiön 
arpovan uskollisten asiakkaiden 
kesken useita kertoja vuodessa 
arvokkaita palkintoja. Yhtiöllä oli 
maailmanlaajuisesti asiakkaita mo-
nia miljoonia. Muutaman kuukau-
den kuluttua hän sai jälleen soiton 
ns. yhtiöltä ja hänen kerrottiin voit-
taneen nyt pääpalkinnon, joka oli 
ns. pickup eli lava-auto. Palkinto 
oli maan toisella puolella ja yhtiön 
edustaja tiedusteli tulisiko voittaja 
hakemaan auton vai lähetetäänkö 
se vaikka esimerkiksi junalla. Asi-
akas totesi, että ei ole kannatta-
vaa lähteä noutamaan autoa vaan 
sopi, että yhtiö rahtaa auton junan 
ja asiakas maksaa kulut. Asiakas 
maksoi luottokortilla sovitulle ti-

lille rahti-ja käsittely kuluja lähes 
tuhat dollaria ja jäi odottelemaan 
ilmoitusta auton saapumisesta...

Seinillä 
on korvat

Eräs varsin erikoinen huijaustarina 
tulee Kalifornian Hollywoodista, 
Rodeo Driven kuuluisalta ostos-
kadulta. Tämä on varakkaiden 
suosima shoppailupaikka, joka 
täyttyy viikonloppuna sekä osta-
jista että uteliaista. Analyytikko ja 
bisnesetiikkakonsultti Juha Mä-
kipää Floridan Lantanasta tuntee 
paikan erityispiirteet ja on ollut 
toteamassa erään petoksen.

Alueen varakkailla asukkailla 
on yleensä tapana ostaa koruja 
tai muuta arvokasta joko käteisel-
lä, luottokortilla tai siten pyytää 
saada koru kotiin lähempään tar-
kasteluun ja sovitukseen tiettyjen 
asujen kanssa. Erääseen kadun 
jalokivikauppaan tuli venäläinen 
liikemies joka tahtoi ostaa kätei-
sellä vaimolleen lähes yhdeksän-
sadantuhannen dollarin arvoisen 
kaulakorun.

Tutustuttuaan koruun hän sanoi 
kauppiaalle, että hänellä on aino-
astaan noin seitsemänsataatuhat-
ta dollaria mukanaan, joten hän 
jättää rahat ja lähettää palvelusvä-
estä jonkun noutamaan korun ja 
maksamaan loput samalla kertaa. 
Kauppias varmisti rahan aitouden 
viemällä ne paikalliseen pankkiin 
ja ostaja sai kuitin jättämästään ns. 
käsirahasta.

Jonkin ajan kuluttua liikkeeseen 
tuli nuorehko nainen, joka kertoi 
tulleensa noutamaan kaulakorua 
ja hänellä on loppusumma kätei-
senä. Kauppias luovutti korun saa-
tuaan rahat. Tämän jälkeen, arviol-
ta muutama tuntia naisen käynnin 
jälkeen tuli liikkeeseen korun al-
kuperäinen ostaja ja sanoi lunas-
tavansa korun itse yllättääkseen 
vaimonsa kesken kiireiden...

Juha Mäkipään mukaan liike 
joutui korvaamaan asiakkaalle tä-
män korun ostamiseen tarkoitetut 
rahat. Poliisi tutkimuksissa pää-
dyttiin siihen, että joku tai jotkut 
huijarit saattoivat kuulla ostajan ja 
kauppiaan käymän keskustelun ja 
käyttivät tilaisuutta hyväkseen. 

– Alueen varakkaiden ja tun-
nettujen henkilöiden asioidessa 
kadun liikkeissä, ovat kauppiaat 
yleensä niin hienotunteisia että ei-
vät välttämättä kirjoita asiakkaille 
mitään kuittia esimerkiksi korun 
lainaamisesta sovitukseen jos he 
eivät sitä erityisesti pyydä, arvelee 
Juha Mäkipää.

ovat huijarit tehneet sivustosta 
lähes identtisen pankin virallisen 
sivuun verrattuna ja tätä asiakas 
ei välttämättä havaitse. Hän toi-
mii kuten on tottunut toimimaan 
käyttäessään verkkopankkia, eli 
laittaa kaikki tarvitsemansa tiedot 

pyydettyihin kohtiin ja tämän jäl-
keen henkilökohtaiset tunnukset 
ovat huijareiden käytössä…

Tarina 
sormuksen herrasta

Floridan Lake Worthissa toimiva 

Suomen kunniakonsuli Peter Mä-
kilä on tehtävänsä aikana joutu-
nut kuulemaan useista muistakin 
huijaustapauksista, joista monet 
ovat kuin klassisia elokuvan kä-
sikirjoituksia.

Hän muistaa erään tapauksen 
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Perheiden parhaaksi ABC+.
Kristillinen perhelehti vanhemmuudesta,
kasvatuksesta ja parisuhteesta.
Rohkea ja armollinen.

Päivä Osakeyhtiö

Tunnus 5004221

Info: ABC+

13103 VASTAUSLÄHETYS

Tilaus on kestotilaus, joka laskutetaan sovituin laskutusvälein voimassa olevaan kesto ti laushintaan. 
Kestotilaus jatkuu, kunnes tilaaja irtisanoo tilauksen tai muuttaa sen mää räai kai seksi. Tarjous on 
voimassa 31.12.2006 saakka ja koskee vain Suomea ja uusia tilauksia. Osoit teita voidaan käyttää 
suoramarkkinoinnissa. Kaupanpäällinen postitetaan sinulle, kun olet maksanut laskun.

Lahjatilauksen saaja

Sukunimi  Etunimi

 Lähiosoite  Puhelin

 Postinumero  Postitoimipaikka

 Sähköposti

  Kyllä kiitos!

Tilaan ABC+ -lehden hintaan 28 euroa ja saan kaupan päälle yllätyspaketin, 
jonka arvo on 20 euroa. Kestotilauksen 1. jakso on 6 numeroa. Huom! Voit 
tilata myös sähköpostitse abcplus@paiva.fi  tai puhelimitse 020 743 8898. 
Muistathan mainita kaupanpäällisestä.

Tilaan     Itselleni   Lahjaksi

✗

Tilauksen maksaja

Sukunimi  Etunimi

 Lähiosoite  Puhelin

 Postinumero  Postitoimipaikka

 Sähköposti

Täytä Leikkaa Postita

TILAUSKORTTI

Lahjatilauksen saaja

Sukunimi  Etunimi

 Lähiosoite  Puhelin

Tilaan ABC+ -lehden hintaan 28 euroa ja saan kaupan päälle yllätyspaketin, 
jonka arvo on 20 euroa. Kestotilauksen 1. jakso on 6 numeroa. Huom! Voit 
tilata myös sähköpostitse abcplus@paiva.fi  tai puhelimitse 020 743 8898. 
Muistathan mainita kaupanpäällisestä.

Tilaan     Itselleni   

✗✗✗✗  ✗    ✗  

Tilauksen maksaja

Sukunimi  Etunimi

 Lähiosoite  Puhelin

 Postinumero  Postitoimipaikka

 Sähköposti

Vuoden 
lehdet

28€
Kaupan päälle 
yllätyspaketti,

arvo 20€

PERHELEHTI vailla vertaa!
Vanhemmuus • Kasvatus • Parisuhde

Päivä Osakeyhtiö

maksaa

tilauksen 

postimaksun

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
RIEMU NOUSEE JO 

20. VUOTTA
Vapaakirkosta juurensa löytävä vuonna 1986 
perustetun Chariotsin pohja on laajentunut 
vuosien varrella käsittämään nuoria mm. lute-
rialaisesta kirkosta sekä myös muista vapaista 
suunnista. Tänä päivänä yli neljänkymmenen 
hengen kokoonpano haluaa esimerkillään luo-
da kristittyjen yhteyttä ja murtaa kirkkokuntien 
välisiä raja-aitoja. Tärkeää yhtyeelle on se, että 
kuulijat voisivat musiikin kautta iloita, riemuita 
ja oppia tuntemaan Taivaallisen Isän.

Talkoohengestään huolimatta Chariotsin 
riveissä musisoi myös ammattimuusikoita. 
Yhtye esittää gospel-musiikkia omalla 
erikoisella kokoonpanollaan, johon kuuluu 
20-henkinen kuoro, 13-henkinen brass ja 6-
henkinen komppi. 

Chariotsin kokoonpano mahdollistaa laajan 
musiikkityylikirjon niin soulin, funkin, jazzin 
kuin rockmusiikinkin alueilta.

Esikoislevynsä yhtye julkaisi 1992 ja toisen 
kuusi vuotta myöhemmin. Ylistyslevy "Kun-
nian sä ansaitset" ilmestyi vuonna 2002.

Viime vuoden heinäkuussa johtoryhmä 
huomasi yhtyeen täyttävän tänä vuonna 20 
vuotta, ja päätti polkaista juhlalevyhankkeen 
liikkeelle. Hatunnoston arvoinen saavutus, 
sillä harvakseltaan kokoontuvalle joukolle 
alle vuoden aikataulu uusien kappaleiden 
löytämisineen, kääntämisineen, sovittamiseen 
ja harjoittelemisineen oli varsinainen haaste. 
Mutta kun paloa löytyy sydämistä, ei mikään 
ole mahdotonta. "Riemu nousee" levyn varsi-
naiset äänitykset tehtiin kuulemma yhden vii-
konlopun aikana Järvenpään Arkissa.

Merkittävästä iästään huolimatta yhtye ei 
hiljennä vauhtiaan vaan jaksaa uusiutua vir-
kistävällä tavalla. Vaikka levyn varsinainen 
kohderyhmä lienee nuoret ja nuoret aikuiset 
ylistysmusiikkifanit, saa Chariots vanhemman-
kin matalan profi ilin luterilaisenkin töppösen 
vipattamaan. Varsinkin runsaat puhallinosuu-
det tuntuvat virkistävältä perinteisen ylistys-
musiikin keskellä.

Valtaosan levyn sovituksista on tehnyt an-
siokkaasti vuodesta 1995 yhtyettä johtanut 
Hannu Salmensaari.

Tällä Chariotsin uusimmalle äänitteelle on 
löydetty mm. eteläafrikkalaisen Rhema Bible 
Churchin piirissä syntyneitä meneviä kappa-
leita ja kauniita balladeja sekä teksasilaisen 
Israel Houghtonin viisi laulua, mm. 'Hyvä oot', 
jossa Hannu Salmenkiven suomennoksessa 
todetaan, että "Herra, oot hyvä. Sun armosi 
kestää iankaiken. Kaikista kansallisuuksista 
ja kaikista sukupolvista". 

Korkeatasoisia kappaleita on vaikea laittaa 
paremmusjärjestykseen, mutta omaksi suosi-
kikseni nousee kuitenkin Carol Mundyn, lionel 
Petersenin ja Janine Pricen 'So Good to Me' 
eli suomalaisittain 'Vapaa oon', joissa on me-

noa ja meininkiä sen hyvän sanoman lisäksi: 
"Ristillä Sä meille näytit suuren voimasi. Siksi 
tänään tahdon ylistää, minut vapautit. Vapaa 
oon synnistä, vapaa myös häpeästä, ylistän ja 
tanssin edessäsi. Herra, hyvä mulle oot!"

Chariots
Riemu	nousee
Päivä	Oy,	2006

Daniel	Ripoll	Y	Estrato	7
Aikamedia	Oy,	2006

Lähimmäisen	juhla
uuteen	aamuun
Päivä	Oy,	2005

Kimmo	Janas

7.TASON 
YLISTYSTÄ

Jos oli Chariotsin äänitteellä lattarivaikutteita, 
niin kolumbialaisen Daniel Ripollin yhtyeen 
uusin CD onkin sitten jo sitä itseäään alusta 
loppuun.

Latinalaisen Amerikan maissa suuren suo-
sion saavuttaneen yhtyeen perustaja on 28-
vuotias muusikko ja pastori Daniel Ripoll. Hän 
keräsi seitsemän vuotta sitten ympärilleen ryh-
män nuoria ammattimuusikkoja, jotka tekevät 
myös seurakuntatyötä Cartagenan rannikko-
kaupungin seurakunnissa.

Kymmenhenkinen yhtye on ylpeä Kolum-
bian rikkaasta kansanmusiikkiperinteestä ja 
pyrkii vahvistamaan musiikillaan oman alu-
eensa kulttuuri-identiteettiä. Yhtye yhdistelee 
Karibianmeren rannikkoalueen kansanmusiik-
kirytmejä rock- ja pop-pohjaiseen musiikkiin. 
Letkeää lattarimusiikkia rytmittävät rummut, 
haitari, kitarat, gaitat, alegres, guaches ja muut 
paikalliset soittimet.

Kolumbialaisissa kaupungeissa ihmisten 
asuinpaikat on määritelty numeroilla. Tasolla 
1 asuvat kaikkein huonoimmassa asemassa 
olevat ihmiset. Rikkaimmat puolestaan asuvat 
tasolla 6. Yhtyeen nimi Estrato 7 viittaa tasoon, 
joka ylittää ihmisten määrittelemän asteikon, 
tasoon, jonka Jumala haluaa ihmisille tarjota.

Daniel Ripoll Y Estrato 7 -yhtye kierteli 
Suomessa heinä-elokuussa osallistuen mm. 
Nuorten Lähetyskonferenssiin Ryttylässä. Suo-
men kiertueen järjesti Fida International, joka 
tukee syrjäytyneiden nuorten musiikkiharras-
tusta Kolumbiassa. Neljässä musiikkikoulussa 
opetetaan perinteistä kansanmusiikkia, jonka 
ei haluta häviävän globalisaation ja musiikin 
yhdenmukaistumisen myötä. Aikamedia Oy 
julkaisi kiertueen yhteydessä yhtyeen uusim-
man levyn.

Ripoll loihtii kumppaneineen ilmoille varsi-
naista hengellistä iloittelua, jota kaipaisi lisää 
suomalaiseenkin kristilliseen musisointiin. 
Uskonhan pitäisi olla iloinen asia, miksi sitä 
ei voisi myös kuuluttaa toisille.

Varsinkin Carlos Guardelan kitarasoolot 
niin sähkökitaralla kuin akustisellakin ovat 
nautittavaa kuunneltavaa. Daniel Ripollin es-
panjankieliset soolot ovat mukavaa vaihtelua 
varsin englantipainotteisen hengellisen musii-
kin joukossa.

Kappaleessa 'Mi Vida Sin Ti' (Elämäni ilman 
sinua) Ripoll laulaa kertosäkeessä. "Mi vida 
sin ti es nada es como un rio sin agua, como 
una fl or sin jardin, podria morir sin ti necesito 
tu agua. Mi vida sin ti es nada, ya no hacen 
falta palabras, para seguirte Jesus debo llegar 
a tu cruz y alli rendirte mi alma." 
Voisiko tuon enää kauniimmin kertoa?

Ehdottomasti kuuntelemisen arvoista mu-
siikkia kaukaa etelästä.

LÄHIMMÄISEN 
JUHLAA

JRP Records (Janne & Raine Pro-
duction Records) on tuore kristil-
lisen musiikin tuottaja Suomessa, 
jonka ytimessä ja perustajajäseninä 
toimivat oululaiset Janne Pelto-
niemi (KTT) ja Raine Lonnakko 
(DI). Musiikkityyli edustaa Ame-
rikan länsirannikon sävelkieltä, ja 
perustajiensa mukaan musiikilli-
siksi esikuviksi käyvät hyvin mm. 
Koinonia, Yellowjackets, Dave 
Grusin, Lee Ritenour, David Fos-
ter ja Larry Carlton. JRP Records 
tuotantokeskuksen tarkoituksena 
on vetäjiensä mukaan tuottaa laa-
dukasta kristillistä musiikkia, joka 
evankelioi ja rohkaisee ihmisiä 
Raamatun totuuteen. 

JRP Records on esikoislevynsä 
”Lähimmäisen juhla” taiteellinen 
tuottaja ja levyn on kustantanut 
Päivä Osakeyhtiö. Levy julkaistiin 
11.12.2005 Hämeenlinnan hellun-
taiseurakunnassa. Lähimmäisen 
juhlan on ideoinut JRP Recordsin 
läheinen yhteistyökumppani Timo 
Kivinen, jonka kynästä valtaosa le-
vyn kappaleista on.

"Lähimmäisen juhla on juma-
lanpalvelus, jossa etsitään, löy-
detään ja juhlitaan lähimmäisen 
löytymistä", kertoo Timo Kivinen 
CD:n kansiteksteissä. "Jeesuksen 
esittämät kolme vertausta Luuk-

kaan evankeliumin 15. luvussa 
(kadonnut kolikko, kadonnut lam-
mas ja tuhlaajapoika) käsittelevät 
kaikki samaa teemaa: kadonneen 
löytymistä. Jumalan Pyhä Henki 
haluaa puhua meille ihmisistä, jot-
ka ovat arkena lähellämme. Kun 
kadonnut löytyy, on aihetta iloon 
ja juhlaan."

Lähimmäisen juhlasta on saa-
tavana myös nuottivihko, joka 
sisältää myös ohjeet juhlan järjes-
tämiseksi. Levyn tekijät toivovat 
Lähimmäisen juhlan antavan suo-
malaiseen jumalanpalveluskult-
tuuriin uusia ideoita.

"Toivottavasti sen kautta mah-
dollisimman moni kadotukseen 
matkalla oleva löydetään ja ohja-
taan taivastielle. Yksi kerrallaan, 
lähimmäisten kautta", Kivinen 
jatkaa.

Äänitteen kappaleet soljuvat 
lähes viihdemäisesti kaiuttimista, 
mistä syystä CD on oivallinen lisä 
myös matkamusiikkivalikoimaan.

Timo Kivisen ja kumppaneiden 
apuna on monella raidalla ollut 
Timo Myllymäen johtama Moreeni 
-kuoro, jonka ansiosta kappaleet 
saavat mahtavaa nostetta.

Omaksi suosikikseni nousi Jan-
ne ja Tomi Peltoniemen säveltämä 
ja jälkimmäisen sanoittama 'Ovi', 
jossa stemmaryhmän laulanta on 
aivan omaa luokkaansa.
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Katsele ympärillesi

Kautta historian tulevaisuus on kiinnostanut ihmisiä aina. 
Ennustajaeukot ja erilaiset velhot löysivät nopeasti mark-
kinaraon, ja asiakkaita on näyttänyt riittävän. Niin kädestä, 
kahvinporoista, tuhkasta tai tähdistä ennustajat ovat olleet 
monille väylä löytää vastauksia oman elämän tulevaisuuden 
suunnalle. Asiat sitten joko toteutuivat tai jäivät huvikseen 
toteutumatta. 

Kuuntelin suurella mielenkiinnolla tunnettua Raamatun 
tutkijaa ja opettajaa. Hän kertoi tutkimustietoa tulevaisuu-
den ennustamisen tarkkuudesta. Horoskooppien ennustuk-
sista noin 5 % toteutuu. Eli sattumallakin on siinä pelissä 
osansa. Tieteellinen tulevaisuuden tutkimus pystyy näyttä-
mään noin 20 % ennustustarkkuuden. Eli viidesosa tieteel-
lisen tulevaisuustutkimuksen tuloksista osuus kohdalleen, 
vaikka heikkojen signaalien, trendien ja megamuutosten 
tutkimiseen on viritetty tieteellinen asearsenaali. Näyttää 
siis siltä, että tulevaisuus on ja pysyy verhojen takana ja 
avautuu varmuudella vain päivän kerrallaan.

Kuitenkin on yksi lähde, jonka ennustustarkkuus on hy-
vin korkea. Nimittäin Raamattuun kirjoitetut tulevaisuuden 
kuvat ja ennustukset ovat toteutuneet 100 %:n tarkkuudella. 
Tutkijat ovat laskeneet myös, kuinka suuri osa Raamatussa 
olevista ennustuksista on jo toteutunut. Luku on hämmäs-
tyttävän korkea: n 80 % kaikista Raamattuun kirjoitetuista 
ennustuksista on jo toteutunut! Tutkijoiden mukaan toteu-
tumisvauhti on koko ajan kiihtymässä eli Raamattu ja sen 
ennustukset toteutuvat silmiemme edessä.

Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa kaiketi sitä, että Raamat-
tuun kirjatut kuvat lopunajoista alkavat olla käsillä. Monet 
ennustukset koskevat Messiaan toista tulemusta, suurta 
vaivan aikaa, tuhatvuotista valtakuntaa, juutalaisen kan-
san kohtaloita muun muassa. Kristittyinä emme voi muuta 
kuin ihmetellä uutisia katsellessamme ja kuunnellessamme, 
millaisella tarkkuudella ne on Raamatun teksteissä ilmoi-
tettu tapahtuviksi.

Maailman saastuminen, ihmisten pahuus, laittomuuden 
esiinmarssi, rakkauden kylmeneminen, itsekkyys, kovuus, 
aviorikokset, sodat, luonnon mullistukset. Siinä muutamia 
asioita, jotka löytyvät prikulleen Pyhistä Kirjoituksista. On 
jotenkin järjetöntä ajatella, ettei Raamattu ole totta, kun 
katsoo kokonaiskuvaa: 100 %.n tarkkuudella noin 80 % 
on jo toteutunut. Olisi hyvin vaikea kuvitella, etteivätkö 
loputkin toteutuisi.

Kristitylle tämä on hienoa ja jännittävää aikaa: nähdä 
Jumalan ilmoitusten toteutuminen silmiemme edessä. Ja 
on syytä muistaa, millainen rooli Israelin kohtaloilla on 
näissä ennustuksissa. Katsele ympärillesi. Tarkasti. Taitaa 
olla Jeesus tuloillaan.

Kimmo Janas

Jeesuksen 
kohtaaminen on ollut 
Horst Teglerin elämän 
tärkein tapaaminen. 
Tuon kohtaamisen 
myötä alkoi myös 
Teglerin ongelmallinen 
isäsuhde eheytyä.

Horst Teglerin vanhemmat 
ovat kotoisin koillis-Sak-
sasta, joka maailmansodan 

jälkeen jäi Itä-Saksan puolelle. He 
pääsivät kuitenkin pakenemaan 
länteen ja asettuivat asumaan 
Aacheniin, Belgian ja Hollannin 
rajan läheisyyteen. Länsisaksa-
laiset naapurit eivät kuitenkaan 
ystävystyneet Teglerin perheen 
kanssa, ja Horst sai varttua varsin 
kylmän ilmapiirin keskellä. Tämä 
vaikutti myös pojan isäsuhteeseen. 
Kaikenlaiset hellyyden osoitukset 
ja tunteen ilmaukset olivat kiel-
lettyjä.

Elättääkseen perheensä Horstin 
isä oli paljon poissa kotoa, eikä 
kasvava poika saanut koskaan 
kokea isän varsinaista läsnäoloa 
kotona.

– En koskaan saanut vanhem-
miltani kaipaamaani rakkautta, jo-
ten jouduin ottamaan varsin nuo-
rena elämäni ohjat omiin käsiini. 
Ja kun sain ensimmäisen pyörän, 
aloin viettää valtaosan ajastani ko-
din ulkopuolella, ja 19-vuotiaana 
muutin kotoa pois, Horst kertoo.

Kodinkaipaus
Horst kertoo matkustelleensa 
runsaasti ympäri Eurooppaa etsi-
en jotakin, mutta mitä, sitä hän ei 
osannut sanoa. 

– Minulla oli paljon tyttöystäviä 
tuohon aikaan, ja nyt ymmärrän 
etsineeni äidinsyliä ja rakkautta, 
jota äitini ei pystynyt minulle anta-
maan. Ja tuolla tiellä minusta keh-
keytyikin varsinainen Casanova.

Uudenlainen elämäntapa vaati 
varoja onnistuakseen, joten Horst 
perusti oman yrityksen, antiikki-
liikkeen 19-vuotiaana. Hän asui 
Belgiassa viisi vuotta keräten lii-
ketoimillaan rahaa, joilla rahoitti 
taloustieteen opintonsa.

– Tuohon aikaan minulla oli 
kaikkea, autoja, ystäviä, art nove-
au -talo Aachenissa, asunto  Brys-
selissä – ja käytännössä minulla 
ei ollut mitään. Sydämessäni etsin 
vapautta ja kotia.

ISÄN RAKKAUTTA 
JEESUKSELTA

27-vuotiaana Horst huomasi, et-
tei pystynyt rakastamaan ketään 
ympärillään pyörivistä tyttöystävis-
tä. Kylmäsydämisen isän kasvatus-
periaatteet tunkivat lävitse.

– En osannut kertoa tunteistani 
enkä todella tärkeistä asioista elä-
mässäni. Pyrin ratkaisemaan kaik-
ki ongelmat rahalla. Elämäni oli 
hyvin synteettistä, hän huokaa.

– Me keräsimme ystävineni huo-
miota ja hyväksyntää leveällä elä-
mällä, hienoilla autoilla ja kalliilla 
ravintolakierroksilla. Minulla ei 
ollut ongelmia ainoastaan naisten 
suhteen vaan myös yhteiskunnan 
kanssa.

Lopulta vinoutunut elämäntapa 
vaati veronsa, Horstilla alkoi ilme-
tä hermostollisia ongelmia, käsien 
liikuttelu vaikeutui ja lopulta hä-
nen kasvonsa halvaantuivat.

Tuhlaajapojan paluu
Horst Tegler kertoo liikkuneensa 
piireissä, joissa tapasi niin filmi-

tähtiä ja filosofeja kuin alamaail-
mankin edustajia, mutta vastausta 
kodinkaipuuseen ei löytynyt sen 
paremmin tarot-korteista kuin 
New Age -piireistäkään.

– Eräänä iltana otin käteeni 
hyvin kalliin mustekynän ja kä-
sintehtyä kirjoituspaperia ja aloin 
kirjoittaa ”Jumala, jos olet olemas-
sa, auta minua”.

Horst oli aikaisemmin tavannut 
Aachenissa ystävällisen keski-ikäi-
sen naisen lukemassa Raamattua 
kreikkalaisessa ravintolassa, ja 
tämä oli kertonut Jumalan rakas-
tavan Horstia.

– Silloin en pystynyt vastaan-
ottamaan tuollaista sanomaa, sillä 
mitä rakkaus oli, pelkkä ongelma 
minulle.

Nainen osoitti Horstilla äidillistä 
rakkautta, jota oli kerta kaikkiaan 
mahdotonta ottaa vastaan.

Puoli vuotta myöhemmin tuo 
samainen nainen otti yhteyttä ja 
kutsui 28-vuotiaan Horstin mu-

kaan evankeliointitapahtumaan.
– Nainen saarnasi tuhlaajapoi-

kavertauksesta, mutta tuntui kuin 
hän olisi kertonut yleisölle minun 
tarinaani, Horst muistelee kesä-
kuista iltaa vuonna 1989.

Kun nainen kuvaili tuhlaajapo-
jan kotiinpaluuta ja kuinka isä otti 
pojan syleilyynsä, Horst murtui 
täysin.

– Itkin suoraa huutoa, sillä en 
ollut koskaan kokenut vastaavaa 
omassa perheessäni.

Horst vastasi saarnan päätteek-
si esitettyyn alttarikutsuun ja antoi 
elämänsä Jeesukselle.

– Tuntui aivan kuin raskas 
lumi olisi pudonnut kuusen ok-
silta, Horst kuvailee tunnelmiaan. 
– Kaikki raskasmielisyys, yksinäi-
syys oli poissa, olin vihdoinkin 
löytänyt kodin.

Jumalan Henki laskeutuu
Jumalan rakkaus alkoi vaikuttaa 
Horstin elämässä. Koko ystäväpiiri 

vaihtui, ja Jumala opetti hänelle 
anteeksiantoa.

Kuutisen vuotta myöhemmin 
Horst osallistui yhteiskristillisen 
raamattufoorumin seminaariin, 
jossa opetti hollantilainen profeet-
ta Werner Davis.

– Hänen opetuksensa todella 
kosketti minua, ja lopulta minun 
oli pakko päästä koskettamaan 
tuon miehen takin helmaa ime-
äkseni lisää hänen voiteluaan.

Kahvitauolla Horst kertoo seiso-
neensa jonossa seminaarilaisnai-
sen takana ja nähneensä yllättäin 
kuin videonauhalta tuon naisen 
elämän iloineen ja suruineen.

– En ollut silloin Horst, vaan 
samaistuin tuohon edessäni seiso-
vaan naiseen ja tunsin, mitä hän 
oli tuntenut. Naisen isä oli käyt-
tänyt häntä seksuaalisesti hyväk-
seen, häntä syyttivät niin hänen 
työnantajansa kuin aviomiehensä-
kin. Lopulta Jumala kehotti minua 
rukoilemaan tuon naisen puolesta, 
ja jotakin alkoi selvästi tapahtua 
hänessä välittömästi, Horst muis-
telee kokemaansa.

Siitä päivästä lähtien Jumala 
on avannut Horstin tapaamien 
ihmisten elämiä, tapahtuivatpa 
kohtaamiset sitten työpaikalla, os-
toskeskuksessa tai vaikka Horstin 
kotona.

Jumala järjestää
Saatuaan opiskelunsa päätökseen 
Horst alkoi etsiä työpaikkaa itsel-
leen. Jumala kehotti häntä osta-
maan sanomalehden, josta löytyi 
juuri hänelle tarkoitettu työpaik-
ka.

– Kun avasin sanomalehden, 
Jumala osoitti minulle avoinna 
olevaa nuoremman myynti- ja 
markkinointijohtajan paikkaa 
Mercedes-Benzin Stuttgartin teh-
taalla.

Horst haki paikkaa ja sai sen 
lupauksen mukaisesti. Seuraavat 
kaksi vuotta häntä koulutettiin 
tehtäväänsä eri puolilla Saksaa. Sa-
maan aikaan myös Jumala koulutti 
häntä ja alkoi avata ovia Horstin 
opetus-, rukous- ja profetointipal-
velulle Saksassa, Hollannissa ja 
Belgiassa asuvien nigerialaisten 
ja ghanalaisten seurakuntiin.

Samoihin aikoihin Horst tutus-
tui uskossa olevaan ranskalaiseen 
naiseen, jolla oli hyvin samanlai-
nen lapsuus takanaan. Lyhyen 
seurustelun jälkeen he menivät 
naimisiin ja lähtivät etsimään mah-
dollisuuksia tehdä työtä Jumalan 
valtakunnan hyväksi.

Horst alkoi vaimonsa kanssa 

tukea orpolapsia ja ongelma-
taustaisia lapsia ottamalla heitä 
maatilalleen asumaan. Teglerien 
tavoite on kehittää maatilastaan 
keskus, jossa voidaan kouluttaa 
myös hengellisen työn johtajia ja 
tarjota evankelistoille rentoutumis- 
ja latautumispaikka.

Johtajan paikka Mercedes-Ben-
zillä on myös vaihtunut suuren 
ohjelmistotalon myyntijohtajan 
vakanssiin.

– Jumala on suunnittelut kaiken 
valmiiksi; työmatkoilla voin hoitaa 
päiväsaikaan liiketoimiani ja iltai-
sin saarnaan ja tapaan kristittyjä, 
Horst naurahtaa tyytyväisenä.

Kannustava sanoma
Horstin palvelutyön pääpaino on 
alusta lähtien ollut afrikkalaispe-
räisissä seurakunnissa, mutta vajaa 
kaksi vuotta sitten hän sai näyn 
laajentaa toimintaansa myös Suo-
meen ja Viroon.

– Uskon, että minulla on kannus-
tava sanoma suomalaisille. Jumala 
haluaa minun olevan nostamassa 
esiin uusia profeettoja kansanne 
keskuudesta, Horst toteaa.

– Tunnen Suomessa olevan 
monia, joilta puuttuu voimia 
tehdä jotakin kaunista ja suurta. 
Mutta Jumala on sanonut minulle 
lähettävänsä apua muista maista 
noiden ihmisten tueksi, aivan kuin 
liittoutuneet tulivat sodan aikana 
vapauttamaan Saksaa ja muita Eu-
roopan maita natsien ikeestä.

Horst kertoo tavanneensa Suo-
messa monia nuoria kristittyjä, 
jotka ovat kyllästyneet seurakun-
tansa kahlitseviin perinteisiin. 

– Nuorissa on kuitenkin val-
tavasti potentiaalia uudistaa seu-
rakuntaelämää ylistyksen ja luo-
vuuden kautta. Pastoreiden pitäisi 
antaa nuorille mahdollisuus eikä 
kahlita heitä liikaa, Horst huo-
mauttaa. 

– Nuorten pitää saada myös 
kantaa vastuuta.

Father's House
Horstin ja hänen kaltaisiaan voi 
tavata mutkattomassa ilmapiirissä 
Farher’s House toiminnan kok-
ouksissa Helsingin Alppitalossa, 
Karjalankatu 2 a.

Toiminta ei pyri olemaan 
seurakunta. Sillä ei ole suuria 
näkyjä maailman evankelioinnis-
ta eikä nurkkien valtaamisesta. Ei 
rakennuksia, eikä jäsenyyksiä.

Tulet toivottavasti kohdatuksi 
yksilönä ja sellaisena kuin olet! 
Tarkemmin kokoontumisista puh: 
040 5194670 / Esko.
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PÖYDÄN ALTA 
MAAILMAN ÄÄRIIN

Lähetyssaarnaajan ja pioneerin 
osin miinoitettuakin polkua seura-
taan Tapani Sopasen uusimmassa 
kirjassa. Kutsujan ja kutsun arvo ei 
jää pimentoon vaikeimmissakaan 
vaiheissa.

Niilo Mäenpää syntyi 1934 Vih-
tavuoren “ruutipitäjässä” ja oli lap-
suudessaan erikoisen ujo ja hiljai-
nen. Yhdeksän vuoden iässä Niilo 
tunsi kotikokouksessa pöydän 
alla tarvitsevansa Jumalan armon 
elämäänsä,vaikka ulkonaisesti 
vaellus oli ollut siivoa.Puhujan 
tiedustellessa vapaiden kristillisten 
suuntien tapaan esrukosapua tar-
vitsevia antoi Niilokin ujoudestaan 
huolimatta merkin itsestään.

Tasan seitsemän vuoden kulut-
tua tuosta hetkestä tapahtui hänen 
elämässään merkittävä asia,mikä 

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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CURLINGIA LAPSIPERHEESSÄ
Curling-vanhempi haluaa,että 
lapsella on aina kivaa,eikä elämä 
kohtele kaltoin. Hän rakentaa lap-
sen ympärille suojamuurin, jonka 
turvin tämä saa valheellisen kuvan 
itsestään.Karu arki tulee vastaan 
viimeistään päiväkodissa tai kou-
lussa, jolloin lapsi joutuu samalle 
viivalle muiden kanssa.Hän ei voi 
enää paistatella kasvattajan huo-
mion keskipisteenä, eikä muita 
saa kiilata jonossa. Nämä ovat 
kovia pettymyksiä lapselle, joka 
on tottunut, että hänen tahton-
sa toteutuu ja jos ei toteudu,niin 
kiukuttelemalla ja manipuloimalla 
onnistuu.

TAIVAALLINEN 
ESIRUKOILIJA

Ei voisi olla ajankohtaisempaa kir-
jaa Suomelle sanomansa ja ajoituk-
sensa puolesta kuin minkä kam-
miosta ulos tullut, kuuluisan isän 
poikana paineet kantanut pastori 
Gary Wilkerson on kirjoittanut.

Isä Davidin mukaan poika on 
rukouksen mies, ja kirjan sanoma 
on polvilla rukouskammiossa saa-
tua ilmestystä. 

Kirja on hyvin henkilökohtainen 
ja rehellinen, joten sitä ei suosi-
tella tekopyhille. Rohkeat tosi-
miehetkin ovat valinnan paikalla: 
paeta vai ei? Wilkerson kirjoittaa, 
että ”usein aktiivisesti pakenemme 
kutsua rukouskammioon.” Voiko 

34 on muotoilija. 2,5-vuotias 
Adam on päiväkodissa. Adamilla 
on käytänössä kaksi äitiäja kaksi 
isää, sillä Christina-äiti asuu Isa-
bellen kanssa ja Pär-isä puoles-
taan Jonaksen kanssa. Kun näitä 
ruotsalaisia perhekiemuroita lukee 
pitkästi yli 200-sivua, niin lukija 
alkaa hyytyä. Kasvatusongelmia 
on varmasti myös ruotsalaisilla 
uusioperheillä, mutta ajatusten 
soveltaminen lukijan omaan elä-
mään voi olla mahdotonta. 

Kirjassa pohditaan lapsiperhei-
den ongelmia, kuten tietokonepe-
laamista ja miten lapset sekoittavat 
helposti pelit ja tosielämän. ”Mä 
kuolen ensin”, huutaa 9-vuotias 
Barbro äidin kutsuessa syömään. 
Kauhistuksesta toivuttuaan äiti 
tajuaa tyttönsä kuolevan pelissä. 
Kirjan hyviin puoliin kuuluu mate-
riakriittisyys ja raportti leluvuoren 
huipulta. Aikuisen tehtävä on ra-
joittaa lapsen muovikrääsävuoren 
korkeutta. Curling-vanhempi halu-
aa ostaa lapsen suosion lupaamal-
la kympin, jos tämä käy suihkussa. 
Kirjassa on niin paljon asiaa, että 
kaikkea vain raapaistaan. Koko-
naisen kirjan olisi voinut kirjoit-
taa yksinomaan varhaisnuorten 
vääristynreerstä minäkuvasta, kun 
yksi viidesta 10-vuotiaasta pitää it-
seään lihavana.

HUUMEÄITI TAI 
ALKOHOLISTIÄITI

Sanoilla voi tehokkaasti leimata 
ihmisen ja osoittaa tämän pie-
nuuden. Kun leiman on kerraan 

saanut, niin se istuu tiukasti. Ku-
vaavaa on, että on käytännössä 
mahdotonta löytää tutkimuksia 
huumeita käyttävistä isistä. Per-
heen pääasiallinen pyöritysvastuu 
on näköjään päihdeperheissäkin 
äideillä. Jos isä repsahtaa, niin 
äiti voi jotenkuten pärjätä lasten 
kanssa, jos aineiden käyttö pysyy 
jotenkin hallinnassa, eikä isää näy 
kotona rettelöimässä. Jos äiti rep-
sahtaa, niin perhettä ei mikään 
pelasta. Näin lohduttoman kuvan 
saa Ritva Nätkinin toimittamasta 
kirjasta Pullo, pillerit ja perhe – 
vanhemmuus ja päihdeongelmat, 
jossa kuvataan realistisesti päihde-
perheen rikkinäistä arkea.

Koko elämä  pyörii aineiden 
ympärillä. Seuraava annos on 
saatava. Raitistumista yrittävä 
päihdeongelmainen vanhempi 
yrittää rakentaa itselleen sosiaalivi-
ranomaisten hyväksymää elämää. 
Hän siivoaa vimmaisesti kotiaan, 
täyttää jääkaappia ruualle ja vertaa 
ahdistuneenna itseään niin sanot-
tuihin normaaleihin vanhempiin. 
Raitistumisen jälkeenkin on vaikea 
uskoa olevansa riittävän hyvä kas-
vattaja, joka kertoo vanhempainil-
lassa näkemyksensä opettajalle..
Itsetuntonsa kadottaneen entisen 
päihdeongelmaisen täytyy käyttää 
valtavasti henkistä energiaa usko-
akseen olevansa riittävän hyvä. 
Kirjan tarinoissa kuvataan, miten 
tiukassa stereotypiat päihdeon-
gelmaisista vanhemmistaelävät. 
Huumekoukussa oleva vanhempi 
voi olla huolitellun ja dynaamisen 
oloinen kolmekymppinen, joka 
hakee lastaanaajoissa päiväkodista 
ja artikuloi selkeästi hoitajille. Kirja 
sopii hyvin opettajille ja sosiaali-
terveysalan ihmisille.

Janne Viljamaa

Toimittaja Maria Carlig käyn-
nisti artikkeleillaan keskustelun 
curling-vanhemmuudesta Ruot-
sissa.Hän on kirjoittanut yhdessä 
psykologi ja ja psykoterapeutti 
Elisabeth Cleven kanssa kirjan Yli-
huolehtivat vanhemmat – curling 
perhe patrempaan tasapainoon. 
Siitä löytyy hyviä pointteja rajo-
jen asettamisesta, jämäkkyydestä 
ja systemaattisesta kasvatuksesta, 
mutta itse kirja olisi kaivannut 
jämäkkyyttä. Nyt siinä tyydytään 
ruotimaan aika löysällä kädellä 
erilaisten ruotsalaisten malliper-
heiden kasvatuspulmia. 

Ulla Nyrén ja Jonas Ringströmin 
ovat opettajia, ja tuntevat itsensä 
riittämättömiksi kasvattajiksi. Fahl-
manin perheen 42-vuotias isä on 
graafinen suunnittelija ja vaimo, 

Ylihuolehtivat	vanhemmat.	Curling-per-
he	parempaan	tasapainoon.	
Maria	Carling	ja	Elisabeth	Cleve.
WSOY	2006

Pullo,	pillerit	ja	perhe	-	vanhemmuus	ja	
päihdeongelmat	(toim.)	
Ritva	Nätkin	
PS-kustannus	2006

tosimies myöntää, että Jumalan 
läheisyys pelottaa häntä?

Kirjoittaja saa haukkomaan 
henkeä sanomalla, että ”Jumalan 
sydän on murtunut seurakunnan 
langenneen, penseän tilan takia.” 
Lisäksi tulevat monet luopiosydä-
met.

Pastorin neuvo on, että ”et kos-
kaan tee mitään rukouselämäsi 
suhteen, ellei sydämesi etsi Juma-
laa. Sen täytyy olla lähtökohta.”

Huumorintajuisen vaimon mie-
henä Wilkerson kertoo lukijalle 
hengenvetotauon sallivat tarinat 
huume- ja kännäyspaikkoja kul-
keneista cowboy-bootseistaan  
ja isän ja pojan –juttuna olleesta 
suklaamaitopirtelön valmistukses-
ta. Nolon jutun hoitaminen dele-
goidaan siinä pojalle.

Viimeisessä kappaleessa kirjoit-
taja tuo esiin eron Marian ja Tuo-
maksen välillä Jeesuksen ristiin-
naulitsemisen ja ylösnousemuksen 
aikoihin.

Maria saapui haudalle en-
simmäisenä ja lähti viimeisenä 
(Joh.20:10-11). Tuomas ei edes 
tullut paikalle. Entä Sinä? Oletko 
oikeassa paikassa oikeaan aikaan, 
jotta voit kohdata Jeesuksen?

Wilkersonin mukaan samoin 
kuin halvaantunut mies Raama-
tussa (Luuk. 5) tarvitsi ihmettä, 
samoin tämän sukupolven hal-
vaantunut Jumalan kansa tarvitsee 
ihmettä.

Taivaallinen esirukoilija, nimi-
henkilönsä mukaisesti, on ihmeel-
linen ja yllättää vilpittömän lukijan. 
Et ole enää koskaan sama kirjan 
lukemisen jälkeen. Juokse lähem-
mäksi Taivaallista Esirukoilijaa.

Jukka Neejärvi

Taivaallinen	esirukoilija
Gary	Wilkerson
KKJMK	Oy,	2006

Herran	Huone
Francis	Frangipane
Itätuuli-kustannus,	2006

SUOLANA JA VALONA
Kirjassaan Herran huone Francis 
Frangipane käsittelee yhtä hengel-
lisen sodankäynnin tärkeää osa-
aluetta, kristittyjen yhteyttä. Kirjan 
sanoma on ns. "vahvaa ruokaa", 
mutta se tuodaan esille helposti 
ymmärrettävällä tavalla ja moni-
puolisesti.

Frangipane puhuu kaupungin-
laajuisen seurakunnan puolesta. 
Vasta yhdessä toimiessaan seura-
kunta voi lyödä leimansa ympä-
röivään yhteiskuntaan ja olla to-
distuksena Kristuksen muuttavasta 
voimasta.

Kirjailija toteaa, kuinka kristityt 
helposti alkavat tarkkailla toisten-
sa epätäydellisyyttä sen sijaan, että 
tutkisivat Vapahtajan täydellisyyt-
tä. Jumalan strategian Frangipane 
löytää useista Vanhankin Testa-
mentin kertomuksista. Nehemian 
korjatessa Jerusalemin muureja 
työntekijät päivittelivät työn laa-
juutta ja työntekijöiden olemista 
kaukana toisistaan. Tähän Nehe-
mian oli löydettävä ratkaisu.

Kirjailija painottaa, kuinka kris-
tityillä tulee olla Kristuksen kaltai-
suutta mielummin kuin vain kris-
tillisyyttä. Frangipane rohkaisee 
seurakuntaa olemaan valona ja 

suolana rappeutuvan ja pimene-
vän maailman keskellä.

Kirja on hyvää luettavaa kenelle 
tahansa kristitylle, mutta erikoises-
ti seurakuntien vastuuhenkilöille 
avartumiseksi ja sen ymmärtämi-
seksi, että voittaaksemme sen tais-
telun, mihin meidät on kutsuttu, 
tarvitsemme toisiamme ja taivalli-
sen siunauksen Jumalalta.

Samuel Saresvirta
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Suuren suosion saanut Tosimies -lehden ”Paavalin vanavedes-
sä”-aiheinen miesten lukijamatka toteutetaan tänä vuonna viime 
kertaa laajempana. Purjehdimme nyt kaksi viikon mittaista erillistä 
matkaa, mutta osallistua saa vaikka molempiin.

1. matka: 6.–13.10.2006 Kos – Samos
2. matka: 13.–21.10.2006 Samos – Kos

Veneenä meillä on 10 makuupaikkaa tarjoava Bavaria 49.
Mukaan voit ilmoittautua kahdella eri statuksella: 
Retki tai Kurssi.
• Kurssilaisena saat Purjehtijaliiton koulutusjärjestelmän mukaista 
purjehduskoulutusta, josta saat kansainväliseen suorituskirjaan 
ao. merkinnän. Ennen purjehduksen alkua kartoitetaan henki-
lökohtainen lähtötaso, joka määrää kurssinimikkeen. Kurssi voi 
olla Purjehtija-, Perämies- tai Päällikkökurssi.
Hankittaessa Kansainvälistä huviveneen kuljettajan pätevyyskir-
jaa, vaaditaan todiste käytännön veneilytaidoista, johon riittävä 
taso on Päällikkötutkinto. Kyseistä kirjaa tarvitaan mm. vene-
vuokrauksessa ulkomailla – ja enenevässä määrin Suomessakin 
– mutta erityisesti Saimaan kanavassa kuljettaessa.
• Retkipaikalla olet enemmänkin miehistön jäsenenä nauttimassa 
purjehduksesta. Se ei kuitenkaan tarkoita, että ”retkeläisenä” olisit 
ulkona opetuksen piiristä, sillä kysymyksiin vastataan, opastetaan 
sekä neuvotaan turvalliseen ja nautinnolliseen purjehtimiseen. 
Mutta varsinaista systemaattista opetusta ei ”retkiläiselle” kuu-
lu. 
Hinnat: 
Retkipaikka 595 euroa   
Kurssipaikka 695 euroa.

Lisäksi tulevat lentolippu Helsinki–Kos–Helsinki, jonka hinta 
liikkunee 400 euron paikkeilla sekä osallistuminen venekassan 
ruoka- yms. menoihin. Miehistöä vaihdettaessa Kosin lentokentän 
ja Samoksen välinen noin puolentoista tunnin pituinen osuus 
hoidetaan paikallisilla kantosiipialuksilla.

 
PAIKAT VARATAAN ILMOITTAUTUMISJÄRJESTYKSESSÄ, 
JOTEN PIDÄ KIIRETTÄ, 1. MATKA ALKAA JO TÄYTTYÄ!

Ilmoittautumiset: 
E-mail: info@faktapro.fi
Lisätietoja purjehduksesta, kurssitasoista ja pätevyyskirjoista:  
www.sailingworld.fi

Varausmaksu on puolet purjehdusmaksusta, joka maksetaan il-
moittautumisen jälkeen postitettavalla laskulla.

Paavalin 
vanavedessä

PIDÄ KIIRETTÄ!

ÄIJÄENERGIAA!

Legendaarinen Dodge Viper SRT10 Coupe

Kimmo Janas

Sen tietää, että taas herkkähipiäi-
simmät lukijat järkyttyvät tällaisen 
kerskakulttuuriesineen esittelystä, 
mutta otetaan riski, sillä tietojeni 
mukaan moni pastorismieskin tun-
nustautuu autofriikiksi.

Dodgeahan ei ole vuosiin tuo-
tu Suomeen, mutta kun pää taas 
avattiin, tehtiin se sitäkin näyttä-
vämmin. Ensimmäisenä Dodgena 
rantautui maahamme perinteitä 
uskollisesti kunnioittava Viper.

Ja vaikka meistä useimmista 
Viperin hintalapun 177.000 euroa 

tuntuvat käsittämättömiltä, on ky-
seisiä kulkuneuvoja myyty Suo-
meen jo kaksi kappaletta!

Viper SRT10 on saanut vaikut-
teita alkuperäisen, vuonna 1992 
syntyneen Viperin muotoilusta. 
Tämä kolmannen sukupolven 
Viper on kehitetty edeltäjiensä 

tavoin varsinaisesti rata-autoi-
luun, sillä ainakin suomalaisillla 
teillä 8,3 -litraisen V-10 moottorin 
tuottamista 506 hevosvoiman te-
hoista suurin osa jää lepäilemään. 
Eli konepellin alta löytyy raakaa, 
äijäenergiaa enemmän kuin ap-
teekkari sallii.

Viperin kanssa saakin olla varo-
vainen, sillä elleivät etupyörät ole 
varmasti suorassa, kaasun polkai-
su pyöräyttää auton helposti poi-
kittain keskelle tietä.

Tehtaan ilmoituksen mukaan 
kiihtyvyys 0-100 km/h on VAIN 
3,9 sekunttia! Kun Porvoon moot-
toritiellä tietyömaan kohdalla ol-
leen 50 km/h rajoituksen jälkeen 
polkaisi tallan pohjaan, oli mittari 
120:ssä alta aikayksikön. Siinä sitä 
mentiin liperit putkella suvituulen 
vinkuessa korvissa.

Mutta vaikka auton hankinnas-
ta selviäisikin lottovoiton turvin, 
ei käyttökään mitään jokapojan 
touhua ole. 8,3-litran moottori 
imaisee nimittäin menovettä 
parinkymmenen litran paikkeilla 
sadalla kilometrillä. Tuntematon 
suuruus onkin todennut Vipe-
rista, että ei pisaralla pisimmälle, 
vaan ämpärillisellä mahdollisim-
man kovaa. 

Mutta jos rahat riittävät, mikä 
on tankatessa tällaista kaunotarta 
– kiinnostuneita katseita ainakin 
saa osakseen.

Auto on todella matala, mikä on 
toisaalta ongelma, sillä takapuolen 
viiltäessä maata, on auton todel-
lisia mittoja vaikea hahmottaa. 
Eikä maavaran pienuus suinkaan 
helpota tärinäraidoilla varustettuja 
pikkuteitä ajettaessa.

Auton sivuilla kulkevat pako-
putket kuumenevat helposti, joten 
ainakin shortsit jalassa on vaarana 
käräyttää kinttukarvansa Viperista 
noustessa.

Mutta mitäpä asialleen uskoutu-
nut toimittaja ei tekisi lukijoidensa 
puolesta...
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Heikki Pusa

Kristinusko tuli Suomeen 
noin 850 vuotta sitten. 
Pyhän Henrikin legenda, 
joka on maamme 
kirjoitetun kirjallisuuden 
varhaisin teos, kuvaa 
uuden uskon tulemisen 
keskeisintä vaihetta. 
Henrik on ensimmäinen 
nimeltä tunnettu 
piispamme ja hänen 
tulostaan katsotaan 
kristillisen kirkon 
aloittaneen toimintansa 
maassamme.

Latinaksi n. 1280 kirjoitettu le-
genda on Henrikin kirkollinen 
elämäkerta, jota keskiajalla luettiin 
kirkoissa tiettyinä päivinä. Legen-
da on suurpiirteinen kertomus. 
Henrikin persoonallisuus jää ha-
giografisten kuvioitten kätkemäk-
si. Pyhän Henrikin surmavirsi on 
kansankielinen, kansan suussa 
elänyt värikkäämpi kuvaus Hen-
rik-piispan kuolemasta. Siinä hah-
mot ja tapahtuma-paikat ovat ni-
mettyjä. Legendan ja surmavirren 
oleellisin ero on piispan surman 
motiivi.

Tapahtumien ajoitus ja paikan-
nus on vaikeaa. Yksikään vuosi-
luku ei ole kiistaton. Tutkijoilla on 
toisistaan poikkeavia näkemyksiä. 
Eri lähteitä vapaasti vertailemalla 
ja yhdistämällä muodostuu Henri-
kistä seuraava kuva.

Henrik syntyy Isossa-Britannias-
sa 1100-luvun alkupuolella. Koti-
seudullaan hän elää lapsuutensa, 

–	Suomen	apostoli

Pyhimyksiä	Suomessa	osa	1 viettää nuoruutensa ja valmistuu 
papiksi. Hengellistä elämäänsä 
syventääkseen Henrik lähtee py-
hiinvaellukselle Pyhälle maalle. 
Tultuaan Roomaan hän tapaa 
siellä maanmiehensä, kardinaa-
li Nicolaus Breakspearen. Tämä 
on paavin lähettiläänä parhail-
laan valmistautumassa pitkälle 
matkalle pohjolaan järjestämään 
sikäläisiä kirkollisia oloja. Henrik 
tulee Nicolauksen mukana Ruot-
siin 1153.

Kuninkaan 
kanssa Suomeen

Nicolauksella on varmasti osuu-
tensa pelissä, kun Henrik tuota 
pikaa vihitään piispaksi Uppsalas-
sa. Uusi piispa ystävystyy ruotsa-
laisen ylimyksen Erik Jedvardsso-
nin kanssa, josta pian tulee koko 
Ruotsin kuningas ja kuolemansa 
jälkeen kansallispyhimys Erik (IX) 
Pyhä. 

Euroopassa vallitsee tuohon 
aikaan valtaisa ristiretki-innostus. 
Ruotsissa sitä ovat tehneet tunne-
tuksi maahan vastikään asettuneet 
sistersiläismunkit. Myös Nicolaus 
Breakspeare puhuu ristiretkien 
puolesta. Puheet löytävät Erik 
Jedvardssonissa hedelmällisen 
maaperän. Pian Erik ja Henrik 
alkavat yhdessä suunnitella risti-
retkeä Pohjanlahden itärannikolle, 
Suomeen, missä kristinusko ottaa 
vasta ensi askeleitaan.

Henrikin motiivina on evanke-
liumin ja kirkollisen järjestyksen 
levittäminen pakanoitten keskuu-
teen sekä väestön tapojen kristil-
listäminen ja sivistäminen. Erik 
oivaltaa lisäksi hyvän tilaisuuden 
valtapiirinsä laajentamiseksi itään 
päin tasatahtia uuden uskon kans-
sa ja mahdollisuuden kasvattaa 
omaa arvovaltaansa kuninkaana. 

Ystävysten suunnitelma toteu-
tuu 1155. Retki suuntautuu maam-
me länsirannikolle jonnekin Au-
rajoen ja Kokemäenjoen välisille 
alueille. 

Viikinkiristiretki
Ristiretkeläisten määrä ei voi olla 
kovin suuri. Kysymyksessä on lä-
hinnä viikinkijoukko, joka kulkee 
keveillä ja nopeakulkuisilla laivoil-
laan vaivatta pitkiäkin matkoja 
rannikollamme. Rantautuessaan 
tai taistellessaan he liikkuvat jal-
kaisin. Ristiaiheisia viirejä ja tun-
nuksia on varmaan käytetty. Kovin 
suurimuotoisia eivät ristiretkeläis-
ten ja suomalaisten yhteen-otot-
kaan voineet olla.

Sopivin aika ristiretkelle oli kesä 

toukotöitten ja sadonkorjuun välis-
sä. Erikin ei ole viisasta olla kauan 
poissa valtakuntansa keskuksista. 
Niinpä hän sotureineen pian palaa 
Ruotsiin Henrikin jäädessä jatka-
maan Suomen kirkollisen elämän 
organisointia. Apunaan piispalla 
on ollut muutamia pappeja tai 
munkkeja, muuten seurakunnal-
lisen elämän järjestäminen olisi 
ollut mahdotonta. Toiminnallaan 
Henrik valaa pohjaa uudelle hiip-

pakunnalle, vaikka hänen aikansa 
jää lyhyeksi. Se kestää luultavasti 
vain puolisen vuotta.

Henrik ja Lalli
Rohkeasti toimelias piispa kiertää 
saarnaamassa evankeliumia ja kir-
kollista järjestystä uuden asema-
maansa asukkaille aina Hämeen 
rajoille saakka. Mukana on täyty-
nyt olla tulkkeja. Suomea Henrik 
tuskin ehtii lyhyenä toimikaute-

naan oppia kovin paljon.
Eräällä matkallaan hän kohtaa 

murhaan syyllistyneen miehen. 
Henrik nuhtelee Lalliksi nimettyä 
miestä kehottaen tätä kirkkokurin 
mukaisiin katumusharjoituksiin ja 
parannuksen tekoon. Lalli kiivas-
tuu piispan puhuttelusta ja surmaa 
Henrikin kirveellä. 

Tapettuaan Henrikin Lalli ottaa 
piispan päähineen pannen sen 
omaan päähänsä. Kotiin tultuaan 
hän kehuu kaataneensa karhun ja 
ommelleensa sen nahasta lakin. 
Lallin yrittäessä ottaa lakkia pääs-
tään alkaa rangaistus, hiukset ja 
päänahka lähtevät lakin mukana.

Rangaistusta täydentää suunna-
ton määrä hiiriä, jotka alkavat vai-
nota Lallia, meneepä tämä minne 
tahansa. Kiusanhenkiään paetes-
saan Lalli lopulta kiipeää järven 
rannalla kasvavaan puuhun. Sinne 
hiiret eivät voi häntä seurata, mut-
ta ne kalvavat puun tyvestä poikki. 
Puu kaatuu järveen ja Lalli kohtaa 
kuolemansa hukkumalla.

Köyliönjärven tragediaan johta-
neista tapahtumista on surmavir-
ressä toisenlainen versio. Henrik 
sattuu tulemaan Lallin taloon isän-
nän ollessa poissa. Piispa pyytää 
kestitystä itselleen ja ajomiehel-
leen sekä heiniä hevoselle tarjoten 
vastineeksi asianmukaista maksua. 
Emäntä kieltäytyy. Henrik ottaa 

pakolla pyytämänsä jättäen rahat 
maksuksi. Lallin tultua kotiinsa, 
emäntä kertoo tapahtuneesta. 
Lalli raivostuu, lähtee ajamaan 
takaa piispaa ja saavuttaa hänet 
Köyliönjärven jäällä tunnetuin 
seurauksin.

Muunnelma on legendaa sä-
vykkäämpi. Lallin syyllisyyttä lie-
vennetään ulottamalla se hänen 
puolisoonsa, joka antaa miehensä 
ymmärtää piispan kestityttäneen 

PYHÄ HENRIK

B 			Pyhä	Henrik	katsoo	kaapistaan	kirko-
ssa	 kävijöitä.	 Puuveistos	 Nousiaisten	
kirkossa	1400-luvun	alusta.
D 		Yksityiskohta	veistoksesta.

A 	 	 Pyhän	 Henrikin	 muistolaatta	 Nou-
siaisten	 kirkon	 pysäköintialueen	 reu-
nalla.

A	
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A 		Kenotafi	(muistohauta)	on	alkuperäis-
en	haudan	paikalla.

itseään korvauksetta.
Voidaan myös ajatella, että si-

sämaassa asuva Lalli oli tietoinen 
rannikolla operoineesta ristiretke-
läisjoukosta ja on pitänyt piispaa 
maahan tunkeutuneena vieraana 
alistajana. Lalli yksinkertaisesti 
päätti puolustaa omaa aluettaan is-
kemällä takaisin nopeasti ja kovas-
ti. Tätä taustaa vastaan hänet voi-
daan nähdä pelkän murhamiehen 
asemesta jonkinlaisena vapaustais-
telijana. Näin on joillakin tahoilla 
myös tehty ja Lallikin on saanut 
oman patsaansa Köyliöön.

Kansallispyhimykseksi
Tarinan mukaan Henrik ehti en-
nen kuolemaansa toivoa, että 
hänen hautapaikalleen rakennet-
taisiin kappeli. Niinpä härkävaljak-
ko saa kuljettaa piispan ruumista 
kunnes juhdat väsyvät ja lopulta 
pysähtyvät. Siihen paikkaan Hen-
rik haudataan ja siihen nousee 
Nousiaisten kirkko. Henrikin 
kuolema nähtiin marttyyrikuole-
mana ja häntä alettiin kunnioittaa 
pyhimyksenä. Paavin vahvistusta 
ei tuohon aikaan vielä tarvittu.

Turun piispa Maunu II Tavast 
laitatti 1420-luvulla Nousiaisten 
kirkkoon arvokkaan kenotafin 
eli muistohaudan, joka on pei-
tetty Henrikin legendaa kuvaa-
villa kuparilevyillä. Flanderissa 
kaiverrettuja levyjä on kaikkiaan 
viisitoista.

Henrikin muistopäiväksi tuli 
hänen kuolinpäivänsä 20.1. Koska 
päivä oli jo varattu kahdelle alku-
kirkon pyhimykselle, muutettiin 
Henrikin päiväksi 19.1. 

Ruotsissa Henrik usein maini-
taan Uppsalan piispana. Nimitys 
on perusteltu, sillä Uppsalassa 
hänet piispaksi vihittiin. Tosin on 
huomattava, että Henrik lienee ol-
lut lähetyspiispa, jolla ei koskaan 
ollut omaa hiippakuntaa. Toimin-
nallaan hän laski tulevan Turun 
hiippakunnan perustan, mutta itse 
hän ei koskaan ollut Turun piispa. 
Henrikin kunnianimitys – Suomen 
apostoli – kuvannee parhaiten 
hänen merkitystään Suomelle ja 
suomalaisille.

Henrikin luitten matka 
maailmalle

Aluksi Henrik haudattiin Nousiai-
siin, mutta 18.6. n. 1296 siirrettiin 
suurin osa pyhimyksen luista juh-

lallisesti Turun tuomiokirkkoon. 
Osa luista jatkoi myöhemmin 
matkaansa Ruotsiin ja Tanskaan. 
Pyhäinjäännökset olivat keskiajal-
la arvokkaita vaihto- ja kauppata-
varoita. Yksi kylkiluu päätyi lyy-
pekkiläisen kirjanpainaja Bartolo-
meus Gothan haltuun. Hän sai sen 
kiitokseksi ensimmäisen Suomea 
varten tarkoitetun kirjan, Missale 
Aboensen, painamisesta 1488. 

Uskonpuhdistuksen jälkeen 
kansallispyhimyksemme luut sai-
vat levätä rauhassa pari vuosisataa 
Turun tuomiokirkon sakastissa.

Ison vihan aikana venäläisten 
miehitettyä Suomen, antoi tsaari 
Pietari Suuri 1720 käskyn siirtää 
pyhän Henrikin luut Venäjän 
uuden pääkaupungin, Pietarin, 
museon kokoelmiin. Luut luet-
teloitiin, sinetöitiin ja lähetettiin 
Pietariin. On arvoitus, mitä lähe-
tykselle siellä tapahtui. Jäljet ovat 
kadonneet.

Luita luetteloimassa mukana 
ollut Siuntion kirkkoherra Isra-
el Escholin kertoo tapahtumasta 
muistiinpanoissaan hiukan salape-
räisesti: ”Luulen kuitenkin, etteivät 
venäläiset saaneet kaikkia pyhän 
Henrikin luita.” Se tarkoittanee, 
että osa pyhimyksen luista kor-
vattiin vähemmän pyhillä luilla ja 

alkuperäiset piilotettiin jonnekin 
Turun tuomiokirkkoon. Valitet-
tavasti tieto kätköpaikasta ei ole 
säilynyt.

Kirkkoa korjattaessa 1924 löy-
dettiin luita, joiden arvellaan 
kuuluneen jollekin arvokkaalle 
pyhimykselle, mutta tarkempaan 
tunnistukseen ei ole pystytty. 
Yksi pieni luunsiru, joka kaik-
kein varmimmin voidaan yhdistää 
Henrikiin, on nykyisin Helsingin 
katolisessa pyhän Henrikin kated-
raalissa. Turun seurakuntayhtymä 
on viime aikoina vaatinut reliikin 
palauttamista Turun tuomiokirk-
koon. Suomen katolilaiset kokevat 
vaatimuksen hyvin loukkaavaksi.

Henrikin ihmeet
Legendan mukaan Henrik ei elä-
essään tehnyt ihmeitä, mutta kuo-
lemansa jälkeen hänellä on osuu-
tensa ainakin 11 ihmeen tapahtu-
misessa. Pääasiassa ihmeet ovat 
vaikeista tai pitkäaikaisista saira-
uksista parantumisia, jopa kaksi 
kuolleista heräämistäkin. Kerran 
Henrik pelastaa merihätään jou-
tuneet hylkeenpyytäjät. Siksi hän-
tä pidetäänkin hylkeenpyytäjien 
suojelijana. Kerran Henrik myös 
kurittaa pyhyyttään pilkannutta 
ruotsalaista pappia.

C 		Pyhän	Henrikin	kuolemaa	seuranneena	keväänä	jäätelillä	raakkuva	korppi	kiinnittää	Köyliönjärvellä	soutajien	huomion.	He	
löytävät	jään	sisältä	Lallin	irti	hakkaaman	piispan	sormen,	jossa	on	kultasormus.

C 		Nousiaisten	kirkko.	Perimätiedon	mukaan	rakennettu	1200-luvulla,	mutta	nykyisen	käsityksen	mukaan	1400-luvun	alussa.	
Kivikirkkoa	on	voinut	edeltää	useampikin	puukirkko.

A	
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Teksti: Kirsi-Klaudia Kangas

Kuvat Seija Kurtén

Epäilevän Tuomaan tuntoi-
hin samastuva akvarellitai-
teilija Ari Laitinen on elänyt 

vaikean vuoden. Viime kesänä 
varmistui epäily pahanlaatuisesta 
syöpäkasvaimesta. Loppukesän 
akvarellileireillä kivut yllättivät 
välillä, mutta sovitut leirit hän 
kuitenkin piti ohjelman mukaan. 
Syksy ja syystalvi kului huikeita 
määriä särkylääkkeitä syödessä. 
39 sädehoitokertaa kahdeksan 
viikon sisällä veivät jaksamisen 
äärirajoille.

– Olo oli lopulta kuin puhki 
ammutulla sorsalla, taiteilija hy-
mähtää.

Kevät toi valoisamman ajan, 
kivut saatiin kuriin ja mies aloitti 
akvarellimaalauksesta kiinnostu-
neiden kurssittamisen Suomessa 
ja Ruotsissa. Leirit ovat hänelle 
tärkeitä omankin työskentelyn 
kannalta. Opettaessaan hän aina 
saa ja oppii jotain uutta.

–  Olen kerta toisensa jälkeen 
vajonnut perfektionismin suohon 
ja niissä syövereissä tuhonnut ker-

ARI LAITINEN 
JA EPÄILEVÄ TUOMAS

– Akvarellimaalaus onnistuu parhaiten, 
jos sen tekemiseen uskaltaa heittäytyä 

kuin Jumalan armoon, kuvailee taiteilija 
Ari Laitinen, jolle armo on vakavan 

sairaudenkin keskellä yhä totta.

Tuomaan kiitoslaulun
tehdä tahtoisin.
Harkitusti taulun

hartaan maalaisin.

ralla jopa sata pilalle maalattua ak-
varelliani. Vaikka luovuus edellyt-
tää jonkinasteista yksinoloa, niin 
liika on siinäkin liikaa. Silloin ei 
auta muu kuin lähteä kohtaamaan 
toisia ihmisiä.

Arin kokemuksen mukaan lei-
reillä omat vaivat ja kivut jäävät 
taka-alalle, ryhmä kannustaa toi-
siaan, ja moni innostuu rohkeisiin 
kokeiluihin.

Kesytön kuin meri, 
villi kuin kissa

Ari Laitinen on asunut Ruotsis-
sa vuodesta 1968, mutta muutama 
vuosi vierähti Nigeriassa ja Thai-

maassa, missä hänen Leena-puo-
lisonsa työskenteli lääkärinä. Arin 
muisteluksissa vilahtaa Mongolia, 
Espanja, Venäjä ja monet muut 
maat, joissa hän on vieraillut. Jo-
kaisesta on tarttunut kielitaitoa, 
avarakatseisuutta ja erilaisia väri-
maailmoja.

– Mieluiten maalaan kesytöntä 
merta. On huikeaa seistä myrs-
kyävän meren partaalla ja tuntea 
sen voima kaikilla aisteilla, Ari 
kertoo.

Akvarellissa on taiteilijan mie-
lestä samaa kesyttömyyttä kuin 
meressä tai kissassa. Akvarellia 
ei voi korjailla juurikaan, vaan on 

tehtävä uusi. Se vaatii nöyrtymistä. 
Juuri sen ansiosta Ari tunnustaa 
alkaneensa kehittyä taiteilijana. 
Suomen ykkösakvarellisteihin 
kuuluneen Nándor Mikolan ope-
tuksessa hän oppi heittäytymään 
luovaan prosessiin.

– Vesi kuljettaa pigmenttiä ja 
paperin laatu sanelee vielä oman 
osansa tuloksesta. Sävyt sekoit-
tuvat itsekseen lopulliseen muo-
toonsa. Se täytyy vain hyväksyä.

Koko elämä on oikeastaan kuin 
akvarelli. Voimme koettaa valita 
oikeita värejä elämämme värirasi-
asta, mutta lopputuloksesta emme 
voi kuitenkaan olla varmoja. Ari 
Laitinen ei ole kapinoinut Jumalaa 
vastaan sairautensa takia, mutta 
hätä ja pelko ovat olleet tuttuja 
tunteita.

Epäonnistuminen 
on paras opetus

Herraa tunnen vähän,
kyljen haavat vain.
Pyynnöstänsä tähän
joukkoon tulla sain.

Runous ja musiikki ovat osa 
Arin talenteista, joita hän käyttää 

omaksi ja toisten iloksi. Komealla, 
koulutetulla bassobaritonilla tul-
kittuina Anna-Mari Kaskisen runot 
saavat uutta syvyyttä. Sävellykset 
ovat miehen omaa käsialaa. Arin 
ääntä on kuultu myös Ruotsin ra-
diossa, opetusfilmeissä ja äänikir-
joissä, sekä TV-mainoksissa. Hän 
on työskennellyt lisäksi kirjoittava-
na freelancer-toimittajana.

– Musiikki tuli elämääni ennen 
kuvataidetta. Aloin säveltää jo 12-
vuotiaana. Uskon, että musiikki 
aktivoi muitakin luovuuden alu-
eita ihmisessä. Koen hyvän mu-
siikin fyysisenä värinänä ja ilona, 
Ari kertoo.

– Jokaista muokkaavat hänen 
taustansa ja valintansa. Mietin 
tätä kerran, kun junassa kohtasin 
aggressiivisen häirikön. Juopunut 
mies käyttäytyi uhkaavasti kaikkia 
matkustajia kohtaan, paitsi eräs-
tä vaikeavammaista poikaa, jolle 
hän kertoi lapsuutensa tuskallisia 
muistoja.

Vammainen poika ei ollut uhka. 
Tätä Ari Laitinen on miettinyt ak-
varellikurssiensa oppilaita ohjates-
saan. Hän ei laita heitä arvojärjes-
tykseen lahjakkuuden tai muun-
kaan ominaisuuden mukaan, vaan 
jokainen on tervetullut. Jokaiselta 
hän voi oppia jotain. Silti hänkin 
on joutunut opettelemaan empa-
tiaa.

– Tehokkain empatian opettaja 
on ollut oma vakava sairastumise-
ni. Kuoleman edessä kaikki ovat 
tasa-arvoisia, eikä kivulta säästy 
välttämättä kukaan, Ari pohtii.

Ruoka on vahva lääke
Taiteilija ei kuitenkaan alistu fa-
talistisesti kuoleman edessä, vaan 
pyrkii tekemään oman osansa elä-
män jatkumisen puolesta. Eräs tär-
keä tekijä on oikea ravinto. Näistä 
asioista opettaa myös adventtiseu-
rakunta, johon hän on kuulunut 
lapsuudestaan asti.

– Sairastuminen sai minut pe-
rehtymään muun muassa amerik-
kalaisiin tutkimustuloksiin, jotka 
koskivat syöpää ehkäisevien ai-
neiden esiintymistä ruoassa. Sen 
seurauksena muutin ravintotottu-
muksiani, Ari kertoo.

Yhdessä tutkimuksessa todet-
tiin, että granaattiomenamehusta 
tehdyn tiivisteen ansiosta prostata-
syöpä oli koe-eläimillä hidastunut 
tai jopa pienentynyt. Tiiviste toi-
mi siis solumyrkyn tavoin. Toinen 
tutkimus paljasti, ettei intialaisilla 
miehillä esiinny tämän lajin syöpää 
juurikaan. Yhdeksi selitykseksi ar-
vellaan kurkumalla maustettujen 

kaaliruokien runsasta käyttöä.
Mustikka ja värikkäät vihan-

nekset antioksidanttiensa takia, 
sekä vihreä tee ovat löytäneet 
tiensä Arin ruokavalioon samoin 
kuin runsas hedelmien ja kalan 
syönti. 

Ari Laitiselle aamun hiljaiset 
hetket ja Raamatun tutkiminen 
ovat tärkeitä hengellisen ravin-
non lähteitä. Taiteilijan henkinen 
tila näkyy taiteessa. Ari kokee 
vastuuta siitä, millaisia töitä hän 
näyttää yleisölleen lukuisissa näyt-
telyissään. 

Eteenpäin 
vaikka Tuomaana

Ari Laitinen arvelee edessään ole-
van todennäköisesti vielä raskai-
ta syöpähoitoja. Hän tietää, että 
Jumalalla on valta myös parantaa 
kokonaan. Sairauden syövereissä 

uskoa punnitaan eri tavalla kuin 
terveinä menestyksen päivinä.

– En silti epäile Jumalan hy-
vyyttä, en Jeesuksen ihmetekoja, 
en pelastustyötä, enkä ylösnou-
semusta. Uskon, että hän palaa 
noutamaan omansa. Mutta mo-
nesti epäilen niitä tapoja, miten 
Jumalasta ja pelastuksesta kerro-
taan. Epäilen omia ja muidenkin 
varmoja käsityksiä siitä, millainen 
Jumala on ja mitä Hän mistäkin 
asiasta ajattelee. 

Taiteilija tunnustaa epäilevänsä 
usein uskonkappaleita, jotka ovat 
raskaita kiviä niissä muureissa, 
joita eri uskonsuuntien välille ja 
ilosanoman etenemisen tiellekin 
rakennetaan. Hän epäilee kaik-
kea kiillotettua, sillä se juuri saat-
taa osoittautua kuplaksi, kuten on 
usein käynyt, kirkoissakin.

Runo Tuomaan kiitos syntyi ru-
nokurssilla Vivamossa. 

Vajaana voin kiittää,
kasvutilaa saan.
Uskonrahtu riittää,
jatkan Tuomaanaan.

Jos Ari vielä olisi toimittaja, hän 
ottaisi mielellään työtoverikseen 
Jeesuksen oppilaista juuri Tuo-
maan.

– Siinä on luotettava mies, joka 
ei turhasta innostu. Hän osaa 
epäillä tarpeeksi usein ja lähtee 
tarvittaessa vaikka yksin ottamaan 
asioista selvää. Kunnon reportte-
ri Tuomas hakee tosiasiat vaikka 
mistä ja miten. Siksi en häpeä olla 
Tuomas, Herrani seurassakaan.

www.arilaitinen.com
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LEIJONA ÄRJYY

Syynissä Seat Leon Stylance �.0 16V TDi

Kimmo Janas

Autokaupan 
ennustettuun 
huippuvuoteen Seat 
tuo neljä uutta mallia. 
Kaupallisen vyörytyksen 
aloitti uusi Leon 
huhtikuussa.

Seat Leon saapuu kilpaile-
maan myydyimpään auto-
luokkaan. Monikäyttöisten 

perheautojen joukossa sillä on 
tarjottavana uudenlaista jännittä-
vyyttä, mihin arkiautoilijat eivät 
ole tottuneet. Muuntuvat sisätilat 
ja monitoimisuus ovat yhtä hyviä 
kuin haastettavilla kärkimerkeillä, 
mutta auton näyttävä muotoilu ja 
urheilulliset ajo-ominaisuudet ylit-
tävät odotukset, joihin tässä luo-
kassa on totuttu.

Pelkkää 
ylistystä

Uusi Seat Leon on ollut alkuvuo-
den aikana kaikissa merkittävissä 

vertailutesteissä. Arvostettujen leh-
tien kommentit ovat osoittaneet 
todeksi sen, mitä Volkswagen-
konsernin Audi-Brand Groupin 
insinöörit ovat väittäneet. 

Tekniikan Maailman talvitesti 
(3/2006): ” Leon otti koko ryhmän 
ainoan kympin hallittavuusosas-
tossa. Paljon tämän ryhdikkääm-
mäksi ei auton ajaminen muu-
tu.”… ” Urheilullinen ajettavuus 
ja turvallisuuden tunne yhdistyvät 
harvoin näin onnistuneesti.”… 
”Jos pitäisi lähteä 24 tunnin jää-
maratonille, niin Seat olisi siihen 
helpoin ja nopein auto.(Seat Leon 
2,0 FSI).

Tuulilasin vertailutestin voitto 
(3/2006):” Leon oli paras mm. seu-
raavissa arviointikohteissa: Etuti-
lat, suuntavakavuus, ohjattavuus, 
pito-ominaisuudet, kiihtyvyys, 
sitkeys, jousitus, istuinmukavuus, 
turvallisuus ääritilanteissa. ” (Seat 
Leon 2,0 FSI).

Saksalaisen Auto Motor & Sport-
lehden testivoitto: Seat Leon 2,0 
TDI sai parhaat arvosanat mm. 
ajettavuudesta, laadusta, turval-
lisuudesta, mukavuudesta, vään-
nöstä, vaihteistosta, ilmastoinnista, 

istuimista ja jarruista.

Uusiksi 
koko pakka

Seat Leon on uudistunut täydelli-
sesti. Se vaikuttaa matalammalta ja 
linjakkaammalta kuin edeltäjänsä. 
Todellisuudessa auto on kasvanut 
reilusti. Korkeus on kasvanut 145,8 
senttiin ja leveyttäkin on tullut li-
sää 176,8 senttiin asti. Uutuudella 
on nyt pituutta 431,5 cm, yli 13 
cm enemmän kuin aiemmin. Tämä 
selittää Leonin loistavat jalkatilat 
myös takana. 

Valikoimassa on kolme bensiini-
moottoria; 102, 150 ja 185 hv (75 / 
110 / 136 kW)  ja TDI-dieselit 105 
sekä 140 hv (77 / 103 kW).

Meillä kokeiltavana oli 140-he-
vosvoimainen 2-litrainen Volks-
wagenin dieselmylly, jossa riittää 
vääntöä enemmänkin kuin tämän 
kokoluokan pirssiin tarvitaan. 
Samainen moottori jyrisee myös 
kesällä Suomeen rantautuneen 
Dodge Caliberin konepellin alla, 
ja potkua riittää senkin kokoiselle 
autolle. 

Yksi uuden Leonin suuruuksista 
piilee auton suorituskyvyssä. Joi-
denkin mielestä suorituskyky on 
riittävä, kun autossa on vahva 
moottori, kiihtyvyys rivakka ja 
huippunopeus tarpeeksi korkea. 
Toisten mielestä taas suoritusky-
kyyn kuuluu myös erinomainen 
ajettavuus erilaisilla teillä samoin 

kuin kaikissa keliolosuhteissa. 
Ja sitten on tietenkin vielä au-
toilijoita, joiden mielestä kaikki 
edellä mainittu täytyy saavuttaa 
mahdollisimman pienellä polt-
toainemäärällä ja auton edullisilla 
käyttökustannuksilla. No, SEAT on 
sitä mieltä, kaikki ovat oikeassa. 
Ja Leonissa todellakin kaikki nuo 
ominaisuudet yhdistyvät.

Silmä 
lepää muodoissa

Seat Leon on perinteisesti ve-
donnut varsinkin nuorempaan, 
urheilulliseen ostajakuntaan, eikä 
tämä uusin versiokaan jätä ketään 
kylmäksi.

Tämä tehtaan kutsuma SEAT 

Dynamic Line -muotokieli on 
vanhempaakin silmää miellyttä-
vän linjakas, tai ehkä pitäisi sanoa, 
urheilullinen. Mielenkiintoista ky-
seisessä pirssissä onkin, että Seat 
Leon on varsinaisesti perheauto 
sporttisesta ulkokuorestaan huoli-
matta. Joten siinä saa helposti rau-
halliseen perhe-elämään tottunut 
maallikkosaarnaajakin urheilumie-
hen maineen alta aikayksikön...

Viisiovisen Leonin coupé -linja 
jatkuu myös auton sisätiloissa. Pai-
koitellen voi löytää yksityiskohtia, 
jotka tuovat ensimmäisenä mie-
leen italialaiset bulevardi-sportit.

Sopii hanskaan
Kun Leonilla polkaisee menemään 

maantiellä, ensimmäisenä panee 
merkille todella täsmällisen ja 
miellyttävän ohjauksen. 
Leonin monikäyttökori tarjoaa 
kaikille viidelle matkustajalle rei-
lut tilat yhdistettynä miellyttävään 
istuinmukavuuteen. Hyvänä esi-
merkkinä voi mainita pelkääjän 
paikan istuimen, jossa on samat 
säätömahdollisuudet kuin kuskin-
kin istuimessa.

Kun takaistuimen kaataa suh-
teessa 1/3+2/3, löytyy erilaisia 
kuljetusvaihtoehtoja hyvinkin 
monenkokoiselle pesueelle.

Turvallisuus puoli ruokaa
Liikenneturvallisuudesta ei voi 
koskaan puhua liikaa. Siksi onkin 

A	
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A Takapenkillä	 pystyy	 rentoutumaan	
pitkälläkin	ajomatkalla.

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

Seat Leon Stylance 
2.0 16V TDi

Moottori  diesel, rivinelonen

Syl.til. 1968 cm3

Teho 103 kW/140 hv

Vääntö 320 Nm/2500 r/min

Vaihteisto  6-portainen man.

Veto etupyöräveto

Renkaat 205/55 R16

Pituus 4315 mm

Leveys 1768 mm

Korkeus 1458 mm

Tavaratila 341/1166 l

Akseliväli 2578 mm

Raideleveys, etu 1533 mm

                   taka 1517 mm

Omamassa 1355 kg

Sallittu kok.paino  1925 kg

Huippunopeus 205 km/h

Kiihtyvyys (0-100 km/h)  9,3 s

Polttoainesäiliö 55 l

Yhd.kulutus  5,6 l/100 km

Co
2
-päästö 151 g/km

Hinta 29.900 euroa

• Arame grey 520 euroa 

• auto.ilmastointi 580 euroa

• ESP 640 euroa

• sadetunnistin 370 euroa

• monitoimiratti 180 euroa

• tummen.lasit 150 euroa

• Bi-Xenon -ajovalot 1090 euroa

Hinta yhteensä 33.520 euroa

A   	2,0	litran	TDI	on	urheilullinen	rivi-ne-
lonen.	Jokaisessa	sylinterissä	on	oma	ele-
ktroninen	pumppusuutinjärjestelmänsä,	
joka	 optimoi	 sylinterikohtaisesti	 kul-
loinkin	 tarvittavan	 polttoaineseoksen	
koostumuksen.	Näin	saavutetaan	urheil-
ullinen	kiihtyvyys,	ja	siitä	huolimatta	jopa	
15	%	pienempi	polttoaineen	kulutus.

mukava huomata Leonin täyttävän 
myös vaativimman kuljettajan ta-
sovaatimukset. Uusi Leon onkin 
maahantuojan kertoman mukaan 
kaikkien aikojen turvallisin SEAT.
Matkustamoon on saatavissa pe-
räti kahdeksan turvatyynyä vai-
mentamaan matkustajien päähän 
ja vartaloon kaikilta suunnilta 
kohdistuvia törmäysvoimia. Oma-
na erikoisuutena mainittakoon, 
että pyroteknisissä turvavöissä 
on anturit, jotka kiristävät vyöt 
automaattisesti törmäystilanteen 
mukaan. 

Varsinkin rivakammassa ajossa 
arvostaa aina kytkeytyneenä ole-
vaa rengaspaineiden automaattista 
tarkkailujärjestelmää.

Mutta summa summarum. Koe-
ajoviikko loppui ehdottomasti 
kesken. Leonin kyytiä olisi nau-
tiskellut mielellään pitempäänkin. 
Mutta toisaalta, eihän tuo hinta-
kaan ole paha, joten kuka tietää, 
mitä tapahtuu seuraavalla kerralla 
toimituksen autoja uusittaessa...

C 	Tuulilasinpyyhin	piiloutuu	pystypyl-
vään	suojiin.

C 	Näkyvyys	taaksepäin	ei	ole	paras	mahdollinen	pienen	takaikkunan	takia.

C 	Tavaratila	on	yllättävän	tilava,	normaaliasennossa	341	litraa	ja	takapenkit	kaa-
dettuna	1166	litraa.

C 	Takaoven	kahvan	löytäminen	vaatii	
hoksottimia...

C 	Etuoven	muotoilu	on	mielenkiinto-
isen	kulmikas.

21,50 €

autokalat

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




