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 	Simon	Pollit	kannustaa	miehiä	taistele-
maan	sisäistä	terroristiamme	vastaan.

 	 Kävimme	 esittelemässä	 uutta	 Audi	
TT	 Roadsteria	 Valamon	 luostarin	 mun-
keille.

		21-vuotias	Henri	Karjalainen	ajoi	päät-
tyneellä	kaudella	toiseksi	Aasian	F3	Pasific	
-sarjassa.
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 	Isä	Andreas	nosti	Valamon	luostarin	ta-
louden	syvästä	kuopasta	käynnistämällä	
mm.	marjaviinien	valmistuksen	luostarin	
tiloissa.
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		Eläkkeelle	jäänyt	kaavilainen	metsuri	
Veikko	Liukkonen	vei	metsurin	tieto/tai-
toa	Tyynellemerelle	Polynesiaan.		

ARVOSTUS 
HUKASSA...
Helsingin Sanomien yleisönosastolla otti lohjalainen Hannu-Pekka Sinervä  
kantaa nykyajan isien asemaan – ja täysin aiheesta.

Naisten aseman voimistuminen näkyy selkeästi myös kotioloissa – enää 
ei puhuta edes leikillään perheenemännän paikasta nyrkin ja hellan välissä. 
Kotitöitä jaetaan miesten ja naisten kesken jo sillä vauhdilla, että joissakin per-
heissä muksut eivät tahdo pysyä perässä, mikä on äidin ja mikä isän rooli.

Lamavuosinahan monissa perheissä äidit joutuivat ottamaan ohjakset käsiin-
sä isän jäätyä työttömäksi tai muuten syrjäydyttyä. Ja kun ajat paranivat, eivät 
kaikki äidit halunneetkaan enää luopua uudesta asemastaan. Täytyy myöntää, 
että monessa tapauksessa myös miesten haluttomuus kantaa vastuutaan sai 
ohjakset jäämään perheen äidin kätösiin.

Kun me miehet arvostelemme vaimojemme paikoitellen jopa ylipursuavaa 
kontrollointia ja asioista huolehtimista halutessamme itsellemme hieman 
lisää liikkumatilaa, meidän olisi hyvä muistaa, että jos me miehet 
käyttäydymme kuin lapset, eivät vaimomme voi käyttäytyä kuin 
yhdellä tavalla – tehdä päätöksiä puolestamme, kuten hyvien 
äitien kuuluukin...

Mutta kun katselemme vaikkapa viihdeteollisuuden aikaan-
saannoksia, miehet esitetään sangen usein reppanoina, joiden 
ylitse naiset kävelevät mennen tullen. Naiset ovat olleet vaatimassa 
pehmomiestä kehiin, mutta nyt tuntuu mieli muuttuneen monessa 
perheessä. Sille lutuselle kakkosäidille ei olekaan enää käyttöä. 

Naiset kaipaavat rinnalleen niitä entisaikojen tosimiehiä, jotka 
osaavat virittää digisoittimen ja avaavat kohteliaasti oven 
kauniimman sukupuolen edustajille – ja joiden seurassa nainen 
saa tuntea turvallisuutta.

Sen sijaan, että meistä miehistä etsitään aina virheitä ja 
kehityskohteita, pitäisi välillä nostaa ylös miesten hyviä 
puolia – sillä niin ihmeelliseltä kuin se tuntuukin, mies 
kaipaa myös arvostusta läheisiltään. Juu, juu, tiedän 
vanhan sanonnan, että kissa kiitoksella elää, mutta 
en tarkoita turhanpäiväistä kehuskelua vaan 
aitoa arvostusta.

Kuten Sinervä ehdottaa, miksei tasavallan 
presidentti voisi palkita ansioituneiden äitien 
lisäksi myös ansioituneita isiä.
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Kimmo Janas

Viini ja kristinusko ovat 
kuuluneet perinteisesti 
yhteen, muuttihan 
Jeesuskin veden viiniksi 
kesken hääjuhlia. 
Keski-Euroopassa 
viininvalmistustaito 
on vuosisatoja säilynyt 
ja siirtynyt eteenpäin 
luostarien muurien 
suojassa. Meillä 
Suomessa, luterilaisessa 
kulttuurissa munkit ja 
viininvalmistus ovat 
vielä varsin harvinainen 
yhdistelmä.

Varsin yleinen – ja ilmei-
sen väärä käsitys munkki-
luostareista salaperäisine 

riitteineen ja salaseuroineen on 
varmaankin lähtöisin elokuvamaa-

ilmasta. Todellisuus on kuitenkin 
aivan toinen ainakin uudessa 
Valamon luostarissa Heinävedel-
lä. Koko paikan ilme on erittäin 
valoisa idyllisine pihapiireineen ja 
ystävällisesti hymyilevine munk-
keineen.

Kipinä paloi 11 vuotta
Oppaanani toimiva Isä Andreas 
kertoo äitinsä olleen ns. hiljainen 
uskovainen, joka kuitenkin muisti 
rukoukset ja opetti lapsikatraal-
leen elämän suuntaviittoja.

Ensimmäisen varsinaisen kos-
ketuksen hengelliseen maailmaan 
hän kertoo saaneensa Krasnago-
raan vuonna 1982 tekemällään 
matkalla.

– Heräsin eräänä aamuna varttia 
vaille kuusi kirkonkellojen soit-
toon ja lähdin ottamaan tarkem-
min selvää äänen alkulähteestä, 
Isä Andreas muistelee. 

Kyseessä oli pieni katolinen 
kirkko, jonka aamumessuun hän 
osallistui muutaman paikallisen 
ihmisen kanssa.

– Ilmapiiri oli niin hyvä, että to-
tesin aamupalapöydässä nuorem-
malle tyttärelleni, että isä lähtee 

vielä joskus luostariin.
Samalta matkalta hankittiin tu-

liaisiksi kytemään jääneen ajatuk-
sen lisäksi perheen ensimmäinen 
ikoni, puuhun veistetyt Kristuksen 
kasvot.

– Tuo ikoni on vieläkin kun-
niapaikalla keliani ikonostaasissa, 
Andreas huomauttaa.

Neljä vuotta myöhemmin An-
dreas – tai silloin vielä Kalevi 
Numminen – vaihtoi luterilaisen 
uskonsa ortodoksisuuteen ja teki 
päätöksen lähteä luostariin heti, 
kun nuorimman tyttären ’molem-
mat jalat olisivat tukevasti maan-
kamaralla’.

– Ortodoksimunkkihan ei saa 
olla naimisissa, mutta munkiksi 
hyväksytään eronnut tai leski, jol-
la ei ole huollettavia lapsia, sel-
vittää Andreas avioeronsa jälkeisiä 
tilanteita.

Ja keväällä 1993, kun tieto 
Riikka-Liinan virasta Turun kau-
pungilla oli vahvistunut, isä lähti 
haistelemaan Valamon luostarin 
ilmapiiriä.

– Sovimme Isä Panteleimonin 
ja nykyisen piispa Arsenin kans-
sa, että siirryn seuraavana syksynä 

Valamon luostariin.

Tee työtä ja rukoile
Kun Andreas oli totutellut munk-
kielämään kolmisen viikkoa, 
Isä Panteleimon tarjosi hänelle 
työnjohtajan tehtäviä. Ja parin 
kuukauden kuluttua uraputki vei 
Andreasta jo jälleen eteenpäin, 
nyt tarjolla oli pahasti velkaantu-
neen luostarin taloudenhoitajan 
vakanssi.

– Tutustuttuani taseihin illalla, 
vastasin seuraavan aamuna Pan-
teleimonille ja Arsenille – var-
maankin jonkinlaisessa shokissa 
– että otan työn vastaan, Andreas 
naurahtaa.

Ja niin alkoi vuoden 1995 alussa 
Isä Andreaksen varsinainen luos-
tarielämä Valamon tunnuslauseen 
’tee työtä ja rukoile’ mukaisesti.

Siviilielämässään metallialan 
yritystä vetänyt Andreas sai luvan 
viedä luostaria eteenpäin kuin pk-
yritystä. Ja niin lähdettiin hänen 
kertomansa mukaan liikkeelle erit-
täin nopein harppauksin.

Luostari on laitos, jossa hyö-
dynnetään jokaisen luostariveljen 
maallinen osaaminen mahdolli-

Isä Andreas ja 
Valamon luostarin viinit

A

C			–	Ihmisenä	olen	sama	vanha	Kalevi	
tai	Kallu,	mutta	sisäisesti	olen	kasvanut	
valtavasti.	Lähimmäisenrakkaus	on	laa-
jentunut	hieman	laajemmalle	alueelle,	
Isä	Andreas	ynnäilee	munkkivuosiensa	
saldoa.

C			–	Viini	on	ilojuoma,	eikä	sitä	tule	nauttia	humalahakuisesti,	Andreas	toteaa.

C	 	 	Vanhoista	tammitynnyreistä	siirtyy	
kypsyvään	viinitisleeseen	lisäaromia.

D			Lisätuotantotilaa	on	suunnitelmissa	4-6	sammiolle,	sillä	nyt	30	%	viineistä	jou-
dutaan	tekemään	luostarin	ulkopuolella.

C			Paitsi	itse	viinin	valmistukseen	Valamossa	on	panostettu	myös	markkinointiin.	Tyy-
likkäisiin	pulloihin	on	ilomantsilainen	arkkitehti	Arto	Liimatta	suunnitellut	etiketin,	
jossa	punainen	risti	kuvastaa	hengellisessä	ympäristössä	kypsynyttä	tislettä.

simman hyvin luostarielämään. 
Ja sen lisäksi tulee hengellinen 
puoli.

– Joku on ihmetellyt, että miten 
kaiken työnteon keskellä ehtii ru-
koilla. Mutta ei työ suinkaan estä 
hiljentymistä. Eikä rukouksen tar-
vitse olla pitkä, kunhan se tulee 
sydämestä, Andreas toteaa.

Yhden miehen aivoriihi
Kun Isä Andreas siirtyi talouden-
hoitajan tehtävistä eläkkeelle 9,5 
vuotta myöhemmin, luostarin ta-
lous oli saatu vakaalle pohjalle. 
Andreas saattoi keskittyä toiseen 
lempilapseensa, luostarin viinin 
tekemiseen. 

Luostariviinit tulivat kuvaan 
vuonna 1997, ja niitä voidaan 
pitää todellisena onnenpotkuna 
Valamon taloudelle.

Venäjän puolelle jäänyt Vala-
mon luostari oli ns. katumusluos-
tari, ja sinne lähetettiin mm. al-
koholisoituneita munkkeja, joten 
viininvalmistus ei tietenkään tullut 
kyseeseen. Uudessa Valamossa ei 
näin ollen ollut viininvalmistuspe-
rinnettä.

– Meidän piti keksiä, millä saa-
daan luostarin kassavirrat nou-
semaan ja samalla saada ihmiset 
kiinnostumaan luostarista mat-
kailunähtävyytenä, Isä Andreas 
muistelee.

Pidettyään kertomansa mukaan 
yhden miehen aivoriihtä nousi 
esille kolme muita tärkeämpää 
kehityskohdetta; pysyvät näytte-
lyt luostarin alueella, museo sekä 
viinin valmistus.

Kun silloinen arkkipiispa, ny-
kyinen Nikean metropoliitta Jo-
hannes antoi siunauksensa An-
dreaksen viini-idealle, päästiin 
vauhtiin todenteolla.

– Paitsi että luostarin talous al-
koi parantua, myös näkyvyyttä tuli 
kiitettävästi. Vuonna jolloin aloi-
timme viinin valmistuksen, meillä 
kävi Valamossa 25.000 vierasta 

edellisvuotta enemmän, Andreas 
huomauttaa.

Ehtoollisviiniä Valamosta
Vaikka varsinaisia perinteitä ei 
ollutkaan, saatiin viinin valmis-
tus liikkeelle viinimestari Timo 
Kettusen avustuksella sangen 
kivuttomasti. Ja jälkeä on myös 
syntynyt, viime vuonna Valamon 
Kultaomena voitti Suomen Paras 
-juomasarjan. Luostarin omista 
omenoista tehty, mehiläisvahalla 
maustettu juoma onkin hyvä esi-
merkki suomalaisesta hedelmätis-
laustaidosta.

Valamossa pyritään marjojen 
kohdalla omavaraisuuteen, mutta 
esimerkiksi lakkoja, mansikoita 
ja vadelmia joudutaan ostamaan 
alueen muilta viljelijöiltä.

Tällä hetkellä Valamolla on 
tuotannossa kymmenen tuotetta; 
6 marjaviiniä, 2 likööriä, omenab-
randy sekä ehtoollisviini. Moni 
lukija ei ehkä tiedäkään, että yli 
puolet Suomen seurakunnissa 
käytettävästi ehtoollisviinistä on 
peräisin juuri Valamon luostarin 
kätköistä.
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Valamon luostarissa 
astelee vastaan ripein 
askelin myös toinen 
mielenkiintoisen taustan 
omaava munkki, Isä 
Trifon.

Ylellä 26 vuotta mm. ääni-
tarkkailijana ja toimittajana 
työskennellyt Isä Trifon, si-

viilinimeltään Pekka Lepistö, on 
Valamon veljestön ainoa synty-
peräinen heinäveteläinen munk-
ki kautta aikojen. Vaikka elämä 
ja työt veivät miehen jo varsin 
nuorena pois kotikonnuilta ja 
aikuisikä tuli vietettyä pääosin 
Helsingissä, hän muutti takaisin 
Valamon luostarin vierellä sijaitse-
vaan Ksenia-taloon pyörittämään 
yritystään AV-Mediateekki.

Ortodoksinen hengellinen elä-
mä alkoi kiinnostaa todella vasta 
tuossa vaiheessa. Takana oli toki 
etsiskelyä niin idän uskonnoista 
kuin helluntaiherätyksestäkin, 
mutta kotia ei hänen kertomansa 
mukaan mistään tuntunut löyty-
vän.

– Käännyin ortodoksiseen us-
koon varsin nopeasti Heinävedel-
le muuttoni jälkeen.

Nimi miestä myöten
Pekka Lepistö sopi Arsenin ja Pan-
teleimonin kanssa luostariin muut-
topäivästään, mutta päiviä tuli ja 
päiviä meni, mutta muuttokuorma 
ei liikahtanut.

Kuten Isä Andreaksella Trifo-
nillakin on takanaan kariutunut 
avioliitto.

D			Luostarissa	on	myös	viihtyisä	hotelli	vieraiden	majoitusta	varten.

Äänisuunnittelijasta 
MUNKIKSI

A	

Ruiskupuristustuotteet 
alihankintana 

valtakunnallisesti

www.retaplast.fi

DigiNovum

p. (03) 3124 22 11,
toimisto@du.fi 

69,00 

A B			Isä	Trifon	muistuttaa,	ettei	luostari	ole	
mikään	pakopaikka	–	elämän	palasten	
on	oltava	järjestyksessä,	jos	mielii	saada	
rauhassa	tehdä	työtä	ja	rukoilla.

C	 	 	Matkamuistomyymälä	Tuohuksesta	voi	nykyajan	pyhiinvaeltaja	ostaa	kotiin-
viemisiä.

D A			Pääkirkko	ko-
hoaa	ylväänä	Vala-
montien	päässä.

C			Ortodoksiperinteeseen	kuuluu	muis-
taa	vainajia	 sytyttämällä	 tuohus	 juma-
lanpalveluksen	yhteydessä.

– Mutta avioliittokaan ei mennyt 
hukkaan, siitä minulla on todistee-
na tytär, joka tekee minusta loka-
kuussa isoisän, Trifon naurahtaa.

Hän kertoo tottuneensa avio-
eron jälkeen päättämään yksin 
kaikista asioistaan, ja siirtyminen 
tien yli Ksenia-talosta Valamon 
luostarin puolelle tuntuikin yli-
pääsemättömän vaikealta.

– Minussa ei yksinkertaisesti ol-
lut miestä tekemään sitä muutosta 
silloin, Isä Trifon huokaisee.

Mutta kesäkuussa 2001 Pekan 
nimipäivänä tuo muutos viimein 
tapahtui.

– Täytyy myöntää, että välittö-
mästi astuttuani tien yli, tuli ää-
retön helpotuksen tunne, koska 
päättämättömyydestäni oli tullut 
suoranainen stressi ja ahdistus.

Ja munkiksi Pekka Lepistö vi-

hittiin kolme vuotta myöhemmin 
keväällä 2004. Nimi Trifon tulee 
Trifon Petsamolaisesta, joka oli 
Petsamon luostarin perustaja.

– Toisaalta ihan hyvä nimi, sillä 
sehän voi tarkoittaa myös kolmea 
(tri) ääntä (ton), mikä sopii hyvin 
entiselle äänisuunnittelijalle, Isä 
Trifon naurahtaa.

Ei laakereilla lepäilyä
Aivan kuten Isä Andreas jo totesi, 
luostariyhteisössä pyritään hyö-
dyntämään munkkien siviiliam-
matit mahdollisuuksien mukaan. 
Niinpä Isä Trifoninkin alkuperäi-
nen tehtävä oli luostarin av-tuo-
tanto. Tänä päivänä hän vastaa 
kirkon tarvikehankinnoista ja luos-
tarin ajoneuvoista. Kuuliaisuusteh-
tävänä on lisäksi huolehtia kirkko-
oppaista ja talkoolaisista.

– Varsin usein herätys on aa-
mulla kello viisi ja puoli kuudelta 
alkaa ensimmäinen palvelus. Töitä 
riittää usein varsin pitkälle iltaan, 
eikä meillä ole vapaita viikonlop-
puja, vaan työtä tehdään luostaris-
sa seitsemänä päivänä viikossa.

– Eli jos haluaa päästä helpolla 
elämässään, ei luostariin kannata 
tulla, Trifon huomauttaa. 

Hän kertoo nähneensä munkki-
aikanaan monien noviisien tulevan 
luostarin mäkeä ylös matkalaukku 
kädessään suurin toivein, mutta 
lähtevän viikon kuluttua hartiat 
kasassa pettyneinä pois.

Miestyötä parhaimmillaan
– Muutenkaan luostariin ei voi 
tulla pakoon mitään siviilimaail-
man ongelmia, päinvastoin. Kaik-
ki ongelmat tällaisessa pienessä 
yhteisössä kärjistyvät. Omat asiat 
on oltava kunnossa, ennen kuin 
siirtyy munkkiluostariin.

Vaikka munkeista puhutaankin, 
kaavun alta löytyy tavallisia suo-
malaisia miehiä ongelmineen ja 
puutteineen.

– Emme me mitään pyhiä mie-
hiä siinä mielessä ole. Mutta tällai-
sessa yhteisössä myös kannetaan 
toistemme taakkoja ja pyritään 
mahdollisuuksien mukaan autta-
maan veljiä ongelmien ratkaisussa, 
Isä Trifon kertoo.
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Eero Kettunen

Eläkkeelle jäänyt 
kaavilainen metsuri 
Veikko Liukkonen 
vei metsurin tieto/
taitoa Tyynellemerelle 
Polynesiaan. Matka 
kysyi käytännössä 
nöyrää asennetta 
eli käpyjenkeruuta 
kaavilaismetsissä. 
Lentolippurahat 
tulivatkin näin kokoon.  

Metsuri sai alkusyksystä 
2006 sydämelleen lähteä 
auttamaan saariasukkai-

ta kansainvälisen Meren Saaret  -
Lähetyksen saarinäyn pohjalta. 
Lähetyksen vetäjänä toimii kau-
an Tyynellämerellä työtä tehnyt 
Kari Immonen. Matkan kustansi 
Veikko itse, perillä saarelaiset tar-
josivat hänelle ylläpidon omassa 
arjessaan.

Matkaan käpyjenkeruulla

Kaavilainen metsuri ei pitänyt 
ääntä lähdöstään, hyvä kun Eila-
puoliso ja muut läheiset tiesivät 
hänen suunnitelmistaan. Ja parem-
pi näin, sillä monia päänpudistuk-
sia tuli Tyynimeri-savotasta. Puo-
lisonkin tuumailut olivat enempi 
luokkaa: “Mitä ukko hourailee, 
lähteä nyt toiselle puolelle maa-
palloa savottaan.”

Helmikuun 13. päivä vei ystävä 
Veikon “savottareppuineen” Ris-
salan lentokentälle, josta matka 
saarille alkoi. Voi arvailla Kaavin 
miehen ristiriitaiset ajatukset sekä 

huokaukset ylöspäin. Eila-puoli-
son katse seurasikin etääntyvää 
autoa miettein: “Nyt jos koskaan 
tarvitsee savottalaiseni esirukouk-
sia.” Tieto läheisten esirukouksista 
kantoikin metsuria saarisavotois-
sa.

Mennen tullen oli Veikko muu-
taman päivän Los Angelesissa, 
josta paikalliset saarityön ystävät 
ostivat moottorisahan saarityöhön. 
Ennen Veikkoa oli Fidzille tullut 
hänen avukseen opiskelija Tuo-
mas Wuoti. Savolaista metsuria 
olikin vastassa Tuomas ja  Tyy-
nenmeren saarityöstä  paikalla 
vastaava  fidziläinen Jone Kata, 
joka oli ollut Immosen  työtove-
rina jo aikaisemmin vuosia sitten. 
Pojat alkoivatkin heti suunnitella, 
mikä savotta aloitettaisiin ensim-
mäisenä ja millä saarella.

Pohjolan viikingit olikin saare-
laisten helppo vastaanottaa, sillä 
he tulivat lähetyksen vetäjän Kari 
Immosen lähettäminä. Nimittäin 

myös Fidzin valtio antaa tunnus-
tuksen Karin saarityölle. Fidzin 
pääkielenä on englanti, joten 
Veikolle oli suuri apu 1970-luvul-
la tehdystä 4,5 vuoden metsuri-
matkasta Kanadaan. Käytännön 
kielitaito oli vielä tallella, ja näin 
kanssakulku saarelasten kanssa oli 
vaivatonta.

Veikon saarisavotat
Veikko aloitti “metsurina” saarisa-
votalla Kaavilla kuusivuotiaana, 
jolloin kinusi itsensä viikoksi isän-
sä mukaan. Matkaa saarelle oli ko-
toa 8 km. Tuolloin hän kuori isän-
sä apuna tukkeja vuoluraudalla. 
Ja nyt 54 vuotta myöhemmin hän 
kuori tukkeja Fidzillä vastaavalla 
Alajärvellä seppä Kullervo Keto-
sen (seppä neljännessä polvessa) 
takomalla vuoluraudalla. Alajär-
ven Lähetyksen ystävät olivat lä-
hettäneet Veikon pyynnöstä kolme 
vuolurautaa Kadavulle. Saarella ei 
oltu aiemmin vuolurautaa nähty, 

joten raudat olivat suuri hämmäs-
tyksen kohde. 

Veikko puolestaan hämmäste-
lee saarisavotoitaan, niiden pit-
kää aikaväliä ja kaukaisuuttaan 
toisistaan. Kuorintavälineissä ei 
ollut tapahtunut muutosta puo-
lessa vuosisadassa juuri mitään, 
ihan samanlaisia olivat kyläsepän 
tekemät vuoluraudat kuin aikoi-
naan Veikon isän antamakin. Rau-
doilla on myös jatkossa käyttöä, 
ja ne muistuttavatkin saarelaisia 
kaukaisista suomalaisista kanssa-
kulkijoista.

Saarilla eletään ulkoisessa 
köyhyydessä

Veikko Liukkonen palasi kotikon-
nuilleen huhtikuun loppupuolella 
ja hän sulatteli pitkään tuntojaan 
ennen tämän jutun tekoa. Tiivis-
täen voisi matkasta sanoa, että  
saarelaisten köyhyys ja vähään 
tyytyminen yllätti metsurin. Fidzil-
tä oli Kadavun saarelle seitsemän 
tunnin laivamatka ja 45 minuutin 
lentomatka. Mutta Suva eli Fidzin 
pääkaupunki ja Kadavun saari oli-
vat kuin kahdesta eri maailmasta. 
Veikko vei Suvalta saarelle mm. 
kattilan ja kumikenkiä. “Siellä on 
puutetta kaikesta”, toteaa yksin-
kertaiseen elämään itsekin tottu-
nut metsuri. 

Fidzillä on loistohotelleja, joi-
den hintataso on korkea, kuten 
yleensä Tyynellämerellä. Veikkoa 
ei  juurikaan kiinnostaneet maan 
pääkaupunki Suva eikä Nadi, jos-
sa on Fidzin kansainvälinen len-
tokenttä hotelleineen. Sen sijaan 
matkalla Veikko teki tuttavuutta 
etupäässä pääsaaren ulkopuolella 
olevien saarelaisten kanssa, joita 
hän oli tullutkin auttamaan. 

Ulkosaarilla ei hän matkailijoita 
tavannut - eikä ihme, sillä ei vara-
kas lomailija tyytyisi päiväksikään 
saarelaisten elintasoon ja elämään, 
joka vei Veikonkin äärirajoille esim. 
ruokailun suhteen. Kaaville pala-
sikin 10 kiloa keventynyt metsuri. 
Saarelaisten elämänmyönteisyys 
ja kiitolllisuus auttajiaan kohtaan 
korvasivat kuitenkin moninkertai-
sesti ulkoiset puutteet. 

Pokasaha Kadavulla 
muuttaisi jo elämän

Kyläpäällikkö kyläläisineen oli 
metsureita vastassa Kadavul-
la. Yksi saarelaisista oli valittu 
viemään Veikon metsuritaitoja 
eteenpäin. Hänelle Veikko opetti-
kin perusteellisesti moottorisaha-
usta sekä metsänhoitoa, joka oli 
Ravuvalu-nimisellä savottakylällä 

tuntematonta. Kyllä muutkin saa-
relaiset sivussa saivat alkeet hom-
masta, sillä kyläkoulua myöten oli 
vierailijoita sahauspalstoilla. Eipä 
ollut juuri hetkeä, ettei joku saa-
relainen olisi ollut metsätöitä seu-
raamassa. Eli metsurin tieto/taito 
meni tehokkaasti saarella perille.

Veikko ei Kadavun saarella 
nähnyt ainuttakaan pokasahaa 
tai vastaavaa, mikä muuttaisi jo 
ratkaisevasti saarelaisten elämää. 
Tänä päivänäkin siellä hakataan 
polttopuut sekä kaikki muutkin 
tarvittavat puut viidakkoveitsillä. 
Veikko kyllä näki Suvassa myy-
tävinä olevia pokasahoja, mutta 
harva saarelainen vierailee edes 
Suvassa. Ja vaikka he näkisivätkin 
pokasahan, eivät he tietäisi, mihin 
sitä käytetään. Samoin on kirveen 
laita, tuskin niitäkään saarella juuri 
on. Jo muutama saha voisi muuttaa 
Kadavu-saaren elämää, jos sahan 
omistajat osaisivat käyttää niitä ja 
lainaisivat niitä naapureilleen. 

Saarelaisten elämä ei 
kiinnosta ulkopuolisia

Kaavilainen metsuri vahvistaakin 
nyt Kari Immosen kertomukset 
Tyynenmeren saariasukkaiden ul-
koisen elämän puutteista. Köyhien 
saarelaisten elämä ei ulkopuolisia 
kiinnosta. Monelle kaukaiselle saa-
relle ei ole kuukausiin laivayhte-
yksiä, mutta saarten asukkaat ovat 
tottuneet eristettyyn elämäänsä. 
Monelle piensaarellle eivät edes 
suuremmat alukset pysty rantau-
tumaan, joten pienemmillä pursil-
la olisi käyttöä. Saaren menneestä 
elämästä ja kulttuurista kertoo jo 
sekin, että ei ole kaukana aika, 
jolloin saarelle eksynyt pantiin pa-
taan. Tästä oli mm. kyläpäällikkö 
kertonut Veikolle savottatauoilla 
vuorilla.

Moni on ihmetellyt, miksi jos-
takin Pohjolasta lähdetään autta-
maan Tyynenmeren saarelaisia. 
Eikö esim. Australia ole lähempä-
nä tähän puuhaan? Kyllä on, mutta 
syystä tai toisesta asian eteenpäin 
vieminen on laskettu Pohjolaan.

Tyynellemerelle auttamistyöhön 
mahtuisi tuhansia pienaluksia. 
Miksi lähtijöitä ei ole enemmän? 
Siinä hyvä kysymys. Keskeistä kui-
tenkin lienee, että nyt saarityöhön 
eri tavoin mukaan lähteneet ovat 
kuunnelleet sisintään. Kaavilai-
nenkin metsuri tuntee sisällään 
selvääkin selvemmin, että Tyyn-
imeri-savotta oli hänen matkansa. 
Se riittää hänelle, ja se saa nyt 
riittää niin jutun kirjoittajalle kuin 
lukijoillekin.

C			Metsurimme	esittelee	kyläpäällikön	ylpeyttä	eli	valaan	selkänikamaa.

C	 	 	Onko	kuvamme	nuori	metsuri	 jat-
kossa	Tyynenmeren	moottorisahauksen	
mestari?	 Ainakin	 hän	 sai	 koulutuksen	
kaavilaiselta	ammattimetsurilta.

C			Valoisa	ja	pimeä	aika	ohjaavat	elämää,	stressaava	kiire	on	perheenäidille	tunte-
matonta.	Edistykselle	ollaan	avoimia,	mutta	Luojan	heille	antamissa	puitteissa.	

C			Kyläpäällikkö	saattelemassa	Veikon	
metsurikaveria	 Tuomas	 Wuotia	 laiva-
rantaan	 ja	kotimatkalle,	 joka	 tapahtui	
Australian	kautta.

C			Sinällään	ei	karibianmäntyjen	kaata-
minen	saarilla	ollut	Kaavin	metsurihom-
mia	 kummempaa.	 Keskeistä	 oli	 moot-
torisahauksen	 ja	 	 metsänhoitotaitojen	
vieminen	saarelaisille.		

C			Veikko	koversi	sahallaan	kanootin,	jota	vedetään	parhaillaan	meren	rantaan.	

B			Kaavilaismetsuri	työn	lomassa	sahan-
teroitustauolla.	 Klo	 18.00	 -	 06.00	 väli-
nen	 aika	 oli	 pyhitetty	 levolle,	 samoin	
sunnuntai.	

kaavilainen metsuri vei 
tieto/taitoa Polynesiaan
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Karjalainen hopealle 
Aasian F3-sarjassa

Kimmo Janas

Henri Karjalainen 
sijoittui toiseksi 
juhannuksena 
päättyneessä Aasian 
formula 3:n Pacific 
-sarjassa ajettuaan 
jokaisessa Kiinan 
Zuhaissa ajetun 
viimeisen kisan kolmessa 
lähdössä hopealle.

Viime tammikuussa alka-
neen ja 13 finaalia käsit-
täneen Aasian formula 3:

n Pacific -sarjan kilpailut ajettiin 
Kiinassa, Indonesiassa ja Australi-
assa, joista Melbournen kisa ajet-
tiin F1-radalla.

Sarjan voitti Drew-Evans Mo-
torsportin brittikuski Dillon Bat-
tistini, jolle toiseksi tullut Team 
Goddardia edustanut Henri Kar-
jalainen jäi vaivaiset kahdeksan 
pistettä.

Ylä- ja 
alamäkeä

Kesällä armeijasta siviiliin siirtynyt 
Henri palkittiin upseerikokelaana 
suunnannäyttäjän mitalilla ja au-
toilevan nuorukaisen kuntokin oli 
komppanian paras. 21-vuotias for-
mulakuskimme kertoo päättyneen 
sarjan olleen varsin mielenkiintoi-
nen ja vaiherikas. Viime vuonna-
han Henri Karjalainen ajoi ART-
Racing Teamissä Aasian formula 
Renault 2000 -sarjassa sijoittuen 
loppupisteissä neljänneksi, joten 
kokemusta aasialaisradoilta oli jo 
entuudestaan.

F3-sarjassa kuljettajia oli 10 eri 
maasta, ja ainoastaan pari kuljetta-
jista oli kiinalaisia. Ensimmäiseen 
kisaan osallistui myös Englannin 
F3-sarjan kuskeja ja Australiassa 
oli parhaimmillaan mukana 30 
autoa.

Viime vuoden autoon verrattu-
na F3-ohjus on selkeästi isompi, ja 
moottorissa on enemmän vääntöä. 
Huippunopeudet ovat kutakuin-
kin samat, sillä Aasian sarjassa F3:
n moottorista ei oteta kaikkea irti 
kustannuksien säästämiseksi.

Team Goddardille, jossa ajoi 4 
kuljettajaa, päättynyt kausi oli pa-
ras kautta aikojen, tallin kuljettajat 
sijoittuivat sarjassa sijoille 2, 3, 5 
ja 6. Lisäksi Team Goddard voitti 
tallien välisen kisan 170 pisteen 

erolla toiseksi tulleeseen Aran 
Racingiin.

– Olin tietysti kovasti pettynyt 
toiseen sijaan sarjassa, koska sel-
keänä tavoitteenani oli voittaa 
mestaruus ja olin vain kolme 
pistettä kärkeä perässä ennen vii-
meistä kisaa. Mutta näin kävi tällä 
kertaa ja tästäkin kaudesta opittiin 
paljon asioita, Henri Karjalainen 
toteaa. 

Australiassa ajettu kisa tuot-
ti ehkä eniten tuskaa Henrille. 
Poikkeuksellisesti samassa kisassa 
ajoivat sekä Australian että Aasian 
sarjan kuljettajat, joten radalla oli 
todella ruuhkaista.

– Jouduin yhdessäkin lähdös-
sä ohittamaan 18 autoa, joista yli 
puolet oli australialaisia, Henri 
muistelee.

Hyvääkin oli paljon tällä kau-

della: viisi voittoa, kaksi paalu-
paikkaa, yhteensä kymmenen pal-
kintopallisijoitusta ja kahdeksan 
kilpailun nopeinta kierrosaikaa. 

– Olin todella tyytyväinen tii-
miini ja mekaanikoiden tekemään 
työhön. Meillä oli hyvä meininki 
kisoissa ja hyvä ilmapiiri tiimin si-
sällä, vaikka tiimipäällikköni Mark 
pudistelikin silloin tällöin päätään, 
kun olin parissa kolarissa muka-

na, ja sarjapisteet menivät kaivosta 
alas. Mutta korvaukseksi Markil-
le, sain Indonesiassa tavoitellun 
triplavoiton ja President’s Cupin 
voiton, joka kuuleman mukaan 
vähensi Markin harmaita hiuksia 
päässään, Henri kertoo.

Indonesiassa koko potti
Indonesiassa toukokuussa ajetus-
sa kisassa suomalaiskuski voitti 
todellakin kaiken mahdollisen; 
aika-ajojen paalupaikan, kolme 
kilpailustarttia ja jokaisen kilpai-
lun nopeimman kierrosajan sekä 
kisaviikonlopun parhaiten menes-
tyneelle kuljettajalle annettavan 
President’s Cup -palkinnon.

Tunnelmat kisan jälkeen olivat 
Team Goddardin tallissa todel-
lakin korkealla; kolme voittoa, 
yksi 3. sija ja kaksi 2. sijaa, kolme 

la tyytyväisiä. Hän on osoittanut 
olevansa loistava kilpa-ajaja  ja hä-
nen kanssaan työskentely on nos-
tanut koko tallin yhteishenkeä.

Myös kotimatka Suomeen sai 
Henrin kertoman mukaan huvit-
tavia piirteitä. Kun henkilökunta 
Soekarno Hattan kentällä näki 
President’s Cupin voittopokaalin, 
oli yllättäen yhteisvalokuvaan tu-
lijoita suurin määrin. Ja kun Ams-
terdamin kenttähenkilökunta näki 
samaisen pokaalin, oli läpivalaisun 
jälkeen aika tavata siviilipukuisia 
huumepoliiseja. Pokaalin pohjan 
avaaminen tuotti tutkimuspöy-
dälle styroksia ja kasan painona 
käytettyjä kiviä. Tämän jälkeen 
kyseiset viranomaiset toivottivat 
Karjalaiselle onnea ja hyvää ko-
timatkaa. 

– Joten ei löytynyt energiajuo-
maa kummempia piristeitä, Henri 
naurahtaa.

Tavoite ennallaan
Jos Henri jatkaa lokakuussa 
käynnistyvässä Aasian F3-sarjas-
sa, pitäisi päätöksiä syntyä varsin 
nopeassa tahdissa. Toisena vaihto-
ehtona hän näkee Japanin formula 
3 -sarjan. Euroopan F3 -sarjoihin 
siirtyminen tietäisi huomattavasti 
tuntuvampia taloudellisia panos-
tuksia. Esimerkiksi Japanin sarja 
on erittäin arvostettu ja sieltä on 
myös noustu suoraan formula yk-
kösiin.

– Kyllähän se lopullinen tavoite 
minullakin on edelleen F1:ssä, ja 
vielä olen ihan aikataulussakin. 
Kovalaisen Heikki pääsi ykkö-
siin 26-vuotiaana, joten minulla 
on vielä viisi vuotta aikaa, Henri 
toteaa.

Lehden vielä pyöriessä paino-
koneissa, Henri ajaa Istanbulissa 
GP2-kisassa Markus Niemelän ti-
lalla ottaen jälleen yhden askeleen 
lähemmäksi tavoitettaan.

nopeinta kierrosta, paalupaikka 
ja lisäksi Paul Ip vei Promotion 
Classin ykkössijat. 

Tallipäällikkö Mark Goddard oli 
viikonloppuun erittäin tyytyväinen 
todetessaan: – Australian kisan jäl-

keen ei tämän paremmin olisi voi-
nut mennä. Ongelmilta vältyttiin, 
ainoastaan pienoinen sähkövika 
vaivasi Karjalaista, mutta sekin 
tapahtui onneksi keskiviikkona. 
Olemme Henrin panokseen todel-
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C		Ennen	ovien	avaamista,	Kimmo	Vei-
jonen	evästää	vastuunkantajat	illan	ru-
kouspalveluun.

Kimmo Janas

– Uskomme, että 
sairaiden parantaminen 
ei ole tarkoitettu vain 
muutamille harvoille 
kristityille, vaan se on 
Raamatun mukaan 
jokaisen kristityn 
tehtävä.  Lähetyskäskyn 
toteuttaminen 
maailmassamme 
jatkuu tänään 
– samoin sairaiden 
parantaminen, toteaa 
Healing Rooms Finland 
ry:n toiminnanjohtaja 
Markku Laitinen.

Raamattu kehottaa rukoile-
maan sairaiden puolesta.  
Sekä VT:ssä että UT:ssa pa-

rantumisen puolesta rukoilemisen 
teemat ovat esillä. Healing Roomin 
toiminta pohjautuu Jeesuksen Kris-
tuksen käskyyn;”Hän sanoi heille: 
”Menkää kaikkialle maailmaan ja 
julistakaa evankeliumi kaikille 

A		Jokaisessa	palvelutiimissä	on	yleensä	
kolme	henkeä	rukoilemassa.

C	 	 Healing	 Roomin	 miehet	 Albergan	
kartanolla	valmiina	palvelemaan;	Kale-
vi	Laaksonen	(vas.),		Jaakko	Happonen,	
Juha	Kärnä,	Matti	Markkanen,	Kimmo	
Veijonen,	Matti	Harinen	ja	Markku	Lai-
tinen.

Healing Room 
sopii myös miehille

www.puheet.fi

luoduille.  Joka sen uskoo ja saa 
kasteen, on pelastuva. Joka ei 
usko, se tuomitaan kadotukseen. 
Ja niitä, jotka uskovat, seuraavat 
nämä tunnusmerkit: Minun nimis-
säni he ajavat pois pahoja henkiä. 
He puhuvat vierailla kielillä. He 
tarttuvat käsin käärmeisiin, ja vaik-
ka he juovat tappavaa myrkkyä, 
se ei vahingoita heitä. He panevat 
kätensä sairaiden päälle, ja nämä 
paranevat.” (Mark. 16 : 15 – 18)

Koulutuksen kautta 
palvelemaan

Healing Room -toiminta on seura-
kuntien yhteistä palvelutyötä. Pai-
kallistasolla toimintaa koordinoivat 
eri seurakunnista muodostuva hal-
litus sekä paikalliset vetäjät. Toi-
minta ei ole yhden seurakunnan 
omaa toimintaa vaan toiminnassa 
pitää olla useampi seurakunta 
mukana. Samoin Healing Room ei 
ole seurakunta vaan toiminnassa 

mukana olevia kannustetaan pal-
velemaan myös heidän omassa 
kotiseurakunnassaan. 

  Palvelutiimit koostuvat Hea-
ling Room -työhön koulutetuista, 
seurakunnan valtuuttamista va-
paaehtoisista. 

– Tiimin jäsenet koulutetaan, 
haastatellaan ja evaluoidaan en-
nen palvelutehtävään asettamis-
ta. Tiimiläisen tulee olla kristitty-
nä tasapainoinen, riittävän kypsä 
ja antaa  Pyhällä Hengen toimia 
kauttaan, sanoo Markku Laitinen.

Vastuunkantajiksi haluaville 
henkilöille järjestetyssä koulutuk-
sessa käydään läpi Healing Room 
rukouspalvelun raamatullinen 
perusta ja demonstroidaan käy-
tännössä miten Healing Roomissa 
toimitaan. Lisäksi jokaisen tulevan 
tiimiläisen puolesta rukoillaan. 

– On tärkeää ymmärtää, että 
mahdolliset aiemmat sielunhoi-
dolliset tai ammatilliset koulutuk-
set eivät korvaa edellä mainittua 
koulutusta, Laitinen korostaa.

Koulutuksella halutaan varmis-
tua myös siitä, että kaikilla tiimi-
läisillä on syvempi ymmärrys Hea-
ling Room rukouspalvelutyöhön ja 
yhtenäinen tapa toimia. Ajatus on, 
että toiminnan teologiset raamit 
ovat sellaiset, että kaikki kristilliset 
seurakunnat voisivat ne hyväksyä. 
Teologiset kiistat ja yhteistyön es-
teet halutaan laittaa sivuun ja kes-
kittyä ns. pääasioihin. 

– Haluamme, että Healing Room 
-palvelutehtävälle tulee Suomessa 
hyvä ja arvostettu maine seura-
kuntien yhteisenä raamatullisena 
palvelutehtävänä, joka on turval-
linen ja hyvää hedelmää kantava 
toimintamuoto, toiminnanjohtaja 
Laitinen toteaa.

Leppävaarassa 
Suomen pilotti

Healing Roomeja on eri puolilla 
maailmaa tällä hetkellä noin 590 
kappaletta.  Toiminta on levinnyt 
kaikille mantereille ja kasvaa voi-
makkaasti yli seurakuntarajojen.  
Kansainvälistä toimintaa koordi-
noi International Assosiation of 
Healing Rooms’iin (IAHR), jonka 

toimisto sijaitsee Spokanessa, Wa-
shingtonin osavaltiossa Yhdysval-
loissa. 

Työ on kantanut eri puolilla 
maailmaa paljon hyvää hedelmää.  
Moni on parantunut, vapautunut 
erilaisista taakoista ja sidoksista.  
Paljon on myös ihmisiä, jotka ovat 
työmuodon kautta löytäneet yhte-
yden Jeesukseen Kristukseen.  

– Vaikka Healing Room ei ole-
kaan seurakunta, sitä voisi kutsua 
seurakuntien sisäänheittopaikaksi, 
sillä uskoontulleita kannustetaan 
hakeutumaan heille sopivimman 
seurakunnan piiriin, toteaa Es-
poossa palvelutyöhön osallistuva 
Kimmo Veijonen.                                                                              

Suomen ensimmäinen Healing 
Room -rukousklinikka avattiin 
24.10.2006 juuri Espoon Leppä-
vaarassa, Albergan kartanossa ja 
se on avoinna kahdesti viikossa.

– Tavoitteenamme on saattaa A
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Jumalan kunnia Suomeen niin, 
että uskovat eivät seuraa ihmeitä 
ja merkkejä vaan ihmeet ja merkit 
seuraavat uskovia, Markku Laiti-
nen huomauttaa.

Matala kynnys 
– jopa miehille

Markku Laitinen haluaa kuvailla 
Healing Roomin toimintaa sanalla 
’asiakaslähtöinen’.

– Meille voi tulla yhtä hyvin 17v 
huumenuori kuin yllättäen sairas-
tunut pastorikin. Me haluamme 
rukousklinikan olevan tarpeeksi 
neutraali tila, että sinne on helppo 
tulla – jopa suomalaisen miehen, 
hän naurahtaa.

Leppävaaran rukousklinikan 
runsaan 50 vastuunkantajan jou-
kosta yli 14 onkin miehiä, jota 
voidaan jo pitää varsinaisena saa-
vutuksena kristillisessä kentässä.

Healing Roomin tausta
Mittavan osan elämäntyöstään Afrikassa lähetyssaarnaajana 
tehnyt John G. Lake perusti Healing Roomit eläkkeelle jää-
tyään Spokaneen, Washingtoniin noin vuonna 1915. Hän al-
koi opettaa tavallisille kristityille, kuinka rukoilla tehokkaasti 
sairaitten puolesta.

Vuosina 1951-1920 Spokane julistettiin jopa USA:n terveim-
mäksi kaupungiksi juuri Laken työn ansiosta. Lääkäreiden 
keskuudessa John Lake ei tietenkään ollut suosittu, sillä hän 
vei työllään lääkäreiden toimeentulon.

Spokanen parantumishuoneet toimivat Laken kuoleman 
jälkeen vielä jonkin aikaa 1930-luvun lopulla, mutta hiipui-
vat sitten. 

1990-luvulla Cal Pierce alkoi tutkia Spokanen kaupungin 
hengellistä perintöä ja löysi John Laken ja parantumishuoneet. 
Jumalan kutsun kannustamana Pierce perusti Healing Roomit 
uudelleen 1999 ja tänä päivänä John Laken alkuperäinen näky 
toteutuu; Healing Roomeja perustetaan kaikkialle maailmaan 
ja Jumalan parantava rakkaus virtaa niiden kautta.

Healing Rooms Finland ry:n hallituksen muodostavat: pastori 
Ari Puonti (Helsinki Vineyard seurakunta), pastori Jorma Ka-
ranko (Kotiryhmäverkosto ry), pastori, seurakunnanjohtaja 
Kenno Leier (Espoon Vapaaseurakunta), toiminnanjohtaja 
Markku Laitinen ja koordinaattori Susanne Laitinen (Healing 
Room Finland ry). 

Lisätietoja Healing Room -toiminnasta löytyy osoitteesta: 
www.healingrooms.fi

Healing Roomin vastuunkantajil-
la on varsin moninaisia työtehtäviä 
rukousklinikan läpiviemiseksi.

– Moni astuu tuosta kynnyksen 
yli varsin arkana, joten esimerkik-
si minun tehtäväni salipalvelijana 
on rohkaista heitä ja esitellä heille 
tilamme, kertoo tehtävän perässä 
Partaharjusta Espooseen siirtynyt 
Matti Markkanen.

Tiiminvetäjänä ja rukoilijana toi-
miva Juha Kärnä kertoo lähtevänsä 
kotiin aina hyvillä mielin rukoiltu-
aan illan ja oltuaan Jumalan läsnä-
olon virrassa muiden mukana.

– Omalla kohdallani olen myös 
huomannut oppineeni käyttämään 
armolahjojani, hän lisää.

Matti Harinen kertoo saaneen-
sa Healing Room -toiminnan 
sydämelleen runsas vuosi sitten 
kuullessaan Markku ja Susanne 
Laitisen alustuksen.

– Olen ollut mukana täällä Lep-
pävaarassa aivan alusta lähtien ja 
toiminut koko ajan esirukoilijana, 
Harinen selittää.

Leppävaaran Healing Roomin 
miesaktivistit kokevat sairaiden 
puolesta rukoilun sopivaksi toi-
minnaksi juuri miehille usein 
varsin naisvaltaisessa kristillisessä 
kentässä.

A

AMERIIKAN MALLIINTuontiautojen kohdalla 
puhutaan lähes 
yksinomaan Saksasta 
tuoduista Bemareista 
ja Mersuista, mutta 
tokihan autoja voi tuoda 
yhtä hyvin vaikkapa 
Jenkeistä, kuten espoo-
lainen Countrypuu Oy.

Fordin Excursion on varsinai-
nen järkäle, pituutta 569 cm, 
leveyttä 209 cm ja akseliväli 

349 cm. Omamassakin on kunni-
oitettavat  3590 kg.

8 hengelle rekisteröity luk-
susmaasturi menee suomalaisen 
lainsäädännön mukaisesti kuor-

ma-autoluokkaan, mutta siitä on 
toisaalta hyötyä päivittäisten lik-
vidiongelmien kanssa kamppai-
levalle pienyrittäjälle. Kuorma-au-
tostahan ei peritä auton käyttöetua 
ja dieselverokin on vain 153 euroa 
vuodessa mukaanlukien auton 
käyttömaksu.

Excursionin konepellin alla myl-
vii 7,3 litran diesel, josta irtoaa he-
vosvoimiakin nelisensataa. Eli ei 
jää ihan pienimpiin kannokkoihin 
kiinni. Löytyy tietenkin lukkope-
rää, hidasta ja nopeaa nelivetoa 
jne.

Maasturissa on pitkä lista lisä-

herkkuja, kuten esimerkiksi nah-
kaverhoilu, sähköiset ja lämmitet-
tävät peilit, DVD-videolaitteisto 
katossa, hirvikarkotin eturitilän 
takana, peruutustutka, toistakym-
mentä juomapullotelinettä jne.

Ford Excursion on tuotu Dalla-
sista, Teksasista, jossa se oli per-
heenäidin kauppakassina. Suo-
messa se on rekisteröity 3.11.2001. 
Autolla on mittarissa 111.000 mai-
lia, ja hintapyyntö 35.900 euroa, 
josta siirtyy kaupanteon jälkeen 
lyhentämättömänä 5.900 euroa 
kristillisten lastenohjelmien teke-
miseen.
Lisätietoja:
puh. 050 330 3759
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B	 	 	 Albaniaan	 suunnattu	 radiolähetys	
muutti	 Jani	 Verrian	 elämän	 keskellä	
diktatuuria.

Eero Ketola

Jani Verria kiersi 
varovasti radion 
pyöreää, kulunutta 
ja tahraista 
kanavanvalitsijaa. 
Äänen voimakkuus 
oli pidettävä pienenä 
ettei kukaan kuulisi. 
Albanian valtion 
omistama radio lähetti 
suurimmaksi osaksi 
puolueen tiedotuksia 
sekä partisaani- ja 
isänmaallista musiikkia. 
Jani etsi varsin 
usein  ulkomaisilta 
kanavilta kaunista, 
klassista musiikkia. 
Se oli tuohon aikaan 
ehdottomasti kielletty. 
Mikäli joku tavattaisiin 
suorittamasta tätä 
”rikosta” seurasi 
siitä oikeudenkäynti 
joka johti vankila- tai 
työleirituomioon.

Jani Verria oli töissä pienessä 
kylässä, Roskovecin kaupun-
gin läheisyydessä. Kaupun-

kia ympäröivät suuret öljykentät. 
Kymmeniä tuhansia miehiä uurasti 
öljynporaustorneilla ja huolto- ja 
varastorakennuksissa. Työ oli erit-
täin raskasta ja vaarallistakin. Öl-
jykentän kaasuräjähdykset veivät 
kymmenien miesten hengen. 

Janin kyläyhteisössä pidettiin 
vuonna 1967 kansankokous. Lä-
hes kaikki kylän aikuiset kerään-
tyivät elokuvateatteriin.

– En tiennyt miksi piti mennä 
kansankokoukseen. Melko pian 
kokouksen alun jälkeen ihmiset 
alkoivat puhua minua vastaan. 
Eräs nainen nousi takaani ja puo-
littain huusi: ”Jani Verrian biblio-
grafi on kokonaan musta. Siinä ei 
ole lainkaan valkoista!” Minulle 
selvisi, että ainoa syy kansankoko-
ukseen olin minä. Heidän mieles-
tään olin länsimyönteinen. Kuun-
telin radiosta kaunista musiikkia. 
Se oli kuin vastapaino raskaaseen 
ja uuvuttavaan työhön. Ulkomai-
set ohjelmat olivat kuin kanavia 
ulos painostavaan, rikin hajuiseen 
ympäristöön.  Sain kurinpidollisen 
rangaistuksen. Menetin työpaik-
kani vuodeksi. Perheenä saimme 
kuukaudessa käyttöömme noin 
euroa vastaavan määrän rahaa. 
Meillä oli aina nälkä. Rangaistus 
kohtasi koko perhettäni. Rangais-
tusjakson päätyttyä en halunnut 
mennä enää samaan työpaikkaan. 
Muutimme lähelle Fierin kaupun-
kia. Menin töihin kalanjalostus-
tehtaalle. 

Tärkeä radiokanava löytyi
Eräänä iltana Jani löysi vahingos-
sa radiokanavan jolta Trans World 
Radion (TWR) -järjestön lähettä-
mät, hengelliset radio-ohjelmat 
kuuluivat. 

–  Käännellessäni kanavanva-
litsinta kuulin kaunista musiikkia. 
Palasin nopeasti takaisin ohitta-
mani aseman kohdalle. Musiikkia 
oli todella kaunista ja puhdassoin-
tista. Merkitsin aseman numeron 
pienelle paperinpalaselle. Tungin 

paperin piiloon oven karmin ra-
koseen. Seuraavana iltana etsin 
jälleen  aseman, mutta nyt siitä 
kuuluikin albaniakielistä puhet-
ta. Ihmettelin miksi ulkomainen 
asema lähettää ohjelmaa albani-
ankielellä. Kuuntelin tarkasti ja 
kuulin, että ohjelmassa puhuttiin 
siitä kuinka Jeesus antaa syn-
nit anteeksi kaikille jotka usko-
vat Häneen. Kuulin kerrostalon 
käytävästä pienen kolahduksen. 
Siirsin aseman nopeasti albanian 
valtion  asemalle. Käytävässä ei 
kuitenkaan ollut ketään. Kyyh-
ky oli istahtanut ikkunalaudalle. 
Seuraavana päivänä kuuntelin 
samaa kanavaa. Ohjelmassa ker-
rottiin kuinka kristittyjä vainottiin 
Rooman keisarien aikana. Puhuja 
kertoi myös kuinka kristityt kes-
tivät vainot eivätkä kieltänet us-
koaan. Muutaman päivän kuluttua 
kuuntelin jälleen radiota. Miehen 
puhuessa Raamatun sanaa sydä-
meeni syntyi usko, ilo ja luottamus 
Jumalaa kohtaan. Sisimmässäni 
puhkesi uusi elämä. Olin saanut 
syntini anteeksi. Olin kuin uusi 
ihminen, kertoo Jani Verria.

Ystävä oli henkilökohtainen 
vakooja

Kalanjalostustehtaalla Jani päätti 
kertoa evankeliumia työläisille. 
- Erään kahvitauon aikana lähes 
sata työläistä kuunteli kun kerroin 

TAUSTAA JANIN ELÄMÄLLE
Diktaattori Enver Hoxhan johtama Albania aloitti vuonna 1947  toi-
minnan jonka tarkoitus oli tuhota kaikki toisinajattelijat.  Vuonna 
1967 ainoa Albaniasta ulkomaille kantautunut uutinen oli maan 
julistautuminen ”maailman ensimmäiseksi, ateistiseksi valtioksi”. 

Uskontojen julkinen, ja yksityinen harjoittaminen oli ehdottomasti 
kiellettyä. Tottelemattomat rangaistiin pitkillä vankeustuomioilla tai 
heidät teloitettiin.

Noin kaksituhatta ortodoksikirkkoa ja satoja moskeijoita tuhot-
tiin tai niiden käyttötarkoitus muutettiin. Maan ainoa, evankelinen 
seurakunta menetti jäsenensä, kolmea lukuun ottamatta. Raamattuja 
poltettiin kaduilla tai ne survottiin paperimassaksi. Vuoden 1976 
loppuun mennessä jokaisen albanialaisen oli muutettava nimensä 
mikäli siinä oli viittaus uskontoon. Paradoksaalista oli, että  Enver 
Hoxhan sukunimi ”Hoxha” tarkoittaa muslimipappia. Diktaattori ei 
kuitenkaan muuttanut nimeään. Myös kartoissa olevat paikannimet 
joilla oli yhteys uskontoon muutettiin toisenlaisiksi.

Työ- ja keskitysleireillä oli samaan aikaan 93 000 ihmistä ja 85 
000 maan kansalaista oli jatkuvan tarkkailun alaisena. Poliittisten 
tai uskonnollisten mielipiteitten tähden teloitettiin 5037 miestä ja 
450 naista.

 Salainen poliisi piti jokaisesta kansalaisesta salaista asiakirjaa, 
bibliografiaa. Kaikki kirkot ja moskeijat tuhottiin tai niiden käyttö-
tarkoitus muutettiin. 

Vuonna 1992 maan politiikka muuttui. Maahan virranneet länsi-
maiset lähetys- ja avustustyöntekijät kohtasivat lohduttoman näyn. 
Ihmiset olivat apaattisia, lohduttomia, näköalattomia, toivottomia 
ja äärimmäisen köyhiä. 

Albaniassa oli vuonna 1991 vain muutamia tunnustavia kristit-
tyjä. Nyt maassa on noin 15 000 evankelista kristittyä ja parisataa 
seurakuntaa.

Trans World Radio aloitti kristilliset radiolähetykset Albaniaan 
vuonna 1969. Radioasema ehti lähettää ohjelmia lähes kahdenkym-
menen vuoden ajan ennen kuin se sai ensimmäisen palautekirjeen 
Albanian sisältä – Jani Verrialta.

 

D			Stalinin	patsasta	kuljetetaan	pois	Tiranasta,	Albanian	pääkaupungista. D			Tuhottu	ortodoksikirkko	Etelä-Albaniassa.

A	 	 	Radio	josta	Jani	kuunteli	kiellettyjä	
ohjelmia.

C			Raamattu	jonka	Jani	kätki	diktatuurin	aikana.

C			Maanviljelijä	palaa	kotiin	auringon	laskiessa.

helle evankeliumin ihmeellisestä 
ja muuttavasta vaikutuksesta. Tie-
sin, että tällainen toiminta oli vaa-
rallista, mutta en tiennyt, että se oli 
hengenvaarallista. Minulla oli hyvä 
ystävä. Luotin häneen. Myöhem-
min sain tietää, että ystäväni oli 
minun henkilökohtainen vakooja-
ni. Työpaikalla tuli tuon tuostakin  
mahdollisuuksia kertoa Jeesuk-
sesta. Sain useita kertoja vakavia 
varoituksia. Minua peloteltiin ja 
syytettiin, että kuuntelen joka 
ilta ”Lontoon radiota”. Rukoilin ja 
muistelin kuulemiani Raamatun 
jakeita. Mielessäni oli myös ker-
tomukset kristittyjen rohkeudesta 
Rooman vainojen aikana. Jumala 
varjeli ja suojeli minua halki vai-
keiden vuosien.

Albanian diktaattori Enver Hox-
ha kuoli 1985. Ihmiset itkivät su-
rusta, toiset pelosta. Muutos oli 
tulossa. 

– Minulla on nyt Raamattu jota 
voin lukea joka päivä. Iloitsen 
uusista uskovista ja seurakunnis-
ta. Toisinaan olen kuitenkin huo-
lissani. Tuntuu, että uskovat eivät 
ota kristillisyyttä  vakavasti ja sy-
vällisesti. Vaikka nyt ei ole vainoa 
on kristityillä kuitenkin suuria vaa-
roja. Materialismi ja rahan peräs-
sä juokseminen on vaarallista. Se 
vie sydämestä ilon ja pelastuksen 
riemun. Meidän tulee kasvaa ja 
juurtua syvälle Kristukseen.

Radio-
lähetys 
muutti 
käsityksen 
elämästä
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Kimmo Janas

Bruce taivaanlahjasta 
tuttu hienostunut 
ja pöyhkeilevä 
uutisankkuri Evan 
Baxter (Steve Carell) 
on seuraava, jonka 
Jumala valitsee pyhään 
tehtävään hullun 
hauskassa uudessa 
komediassa – Evan 
taivaanlahja. 

Menestyskomedioiden 
ohjaaja Tom Shadyac 
(Pähkähullu professori, 

Valehtelija valehtelija, Bruce tai-
vaanlahja) palaa kameran taakse 
ohjatakseen seuraavaan episodin 
jumalallisesta väliintulosta.

Jumala puuttuu peliin
Evan on juuri valittu kongressin 

nähdyn Konttori-sarjan perusteella 
ei ollut kovin kummoinen. Mutta 
Evanin roolissa mies todella osoit-
taa kykenevänsä myös hieman va-
kavampaan komiikkaan.

On muuten yllättävän virkistä-
vää katsoa pitkästä aikaa elokuva, 
jossa ei kiroilla lainkaan...

Evan taivaanlahja
Ohjaus:	Tom	Shadyac
Käsikirjoitus:	Steve	Oedekerk
Näyttelijät:	 Steve	Carell,	Morgan	Free-
man,	 Lauren	Graham,	 John	Goodman,	
John	 Michael	 Higgins,	 Jimmy	 Bennett,	
Wanda	Sykes,	Jonah	Hill

EVAN TAIVAANLAHJA
jäseneksi, joten hän muuttaa per-
heineen Buffalosta pohjoisvirgi-
nialaiseen lähiöön. Kuten jo edel-
lisessä elokuvassa saattoi havaita, 
Evanille kihahtaa helposti hattuun, 
niinpä ei olekaan mikään ihme, 
että hän on kertakaikkiaan toh-
keissaan uudesta tehtävästään. 
Alla on tuliterä Hummer ja uusi 

kotikin riittäisi pienelle jalkapal-
lojoukkueelle.

Vaalikampanjansa Evan perus-
ti toiveelle muuttaa maailmaa. 
Gilmoren tytöissä tutuksi tulleen 
Lauren Grahamin esittämä vaimo 
kannustaa miestään rukoilemaan, 
sillä maailman muuttamisesta ei 
hevin selviä ilman apua. Ja niin 

ottaa tuore kongressiedustaja ensi 
askeliaan rukouksen maailmaan 
vuoteensa vieressä.

Pohjois-Virginiassa hänen elä-
mänsä mullistuu kuitenkin täysin, 
kun rukouksia kuuleva Jumala 
(jälleen kerran mahtavasti roolis-
saan onnistuva Morgan Freeman) 
ilmestyy hänelle ja salaperäisesti 

käskee häntä rakentamaan arkin. 
Ja niin alkaa varsin hupaisia 

käänteitä sisältävä tapahtuma-
vyöry. Evanin hämmentynyt per-
he ei osaa päättää, onko Evanilla 
eriskummallinen keski-iän kriisi 
vai onko hän todella törmännyt 
johonkin jumalallisen suureen…

Varsinainen rakkaustarina
Jumala opettaa Evanille, että maa-
ilmaa muutetaan yksi arkkiteko 
kerrallaan.

Kun Nooan tarina on tuotu ta-
vallaan keskelle nykypäivää, on 
hyvä alkaa miettiä, minkälainen 
tilanne Nooalla oli aikojen alussa. 

Ei todellakaan helppo.
Arkin rakentamistarina on oike-

astaan rakkaustarina, sillä kaikki 
eläimethän tulivat arkkiin pareit-
tan. Toisaalta rakennusprojekti 
yhdistää Baxterin perheen ja saa 
kaikki puhaltamaan yhteen hiileen 
ja tukemaan toisiaan.

Bruce vai Evan?
Kun vertaa näitä kahta Taivaan-
lahja -elokuvaa toisiinsa, nuorem-
malle katsojakunnalle Jim Carreyn 
tähdittämä ensimmäinen osa on 
varmasti ehdoton hitti, mutta 
vanhemmille katsojille, joita Car-
reyn naamanvääntely ei jaksa kiin-
nostaa, Steve Carell Evanina vie 
varmasti voiton. Täytyy myöntää, 
että omakaan mielipiteeni kysei-
sen herran kyvyistä televisiossa 

A	 	 	 Morgan	 Freeman	 (vas.)	 loistaa	 jäl-
leen	kerran	roolissaan,	tällä	kertaa	itse	
Jumalana.

D	 	 	 Isä-poika	 -suhteen	 rakentamista	
parhaasta	päästä.	Evanin	pojat	lähtevät	
tukemaan	isäänsä	pähkähullulta	tuntu-
vassa	hankkeessa.

B			Evan	tarvitsee	aika-ajoin	pieniä	kan-
nustuskeskusteluja	Jumalan	kanssa,	ettei	
koko	homma	vesity	ennen	sitä	luvattua	
tulvaa.

A			Ettei	hanke	olisi	liian	helppo,	joutuu	
Evan	turvautumaan	Nooan	aikuisiin	työ-
kaluihin.
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CMN
Kristittyjen Miesten Verkosto ry

Christian Men’s Network

PL 4, 02941 Espoo

puh. (09) 54 79 74 10

fax (09) 512 20 33

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

helsingin.raamattukoulu

@kolumbus.fi 

www.kolumbus.fi /

helsingin.raamattukoulu

KANSANLÄHETYS
Miestyön yhdyshenkilö

Veikko Ranta

Larvakuja 26

60320 Seinäjoki

GSM 0400 661 619  

Kansanlähetyksen pii ri jär jes tö jen mies-

 työs tä ja val ta kun nal li ses ta miestyöstä 

voi tiedustella  

Tuula Järvinen puh. 019-779 2231 

e-mail: tuula.jarvinen@sekl.fi  

KANSAN	RAAMATTUSEURA	
Keijo Hämäläinen

puh. (014) 271 166.

Arto Virén

(015) 450 762

MIESSAKIT
Annankatu 16 B 28

00100 Hel sin ki

puh. (09) 612 6620

www.miessakit.fi 

STELK
Tietoja STELK:n toi min nas ta:

www.fgbmfi .fi 

www.stelk.fi /espoo

HELSINGIN	NMKY
Kari Törmä

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

www.miesseminaari.fi 

Miestyötä tekeviä organisaatioita

Voit tilata 
Tosimies -lehden 

myös suoraan 
netin kautta

www.tosimies-lehti.fi 

Tosimies -lehden 
myös suoraan 

www.tosimies-lehti.fi 

MERKITTY MIES LAUKAASSA
Perinteinen Keski-Suomen Miesten ilta järjestetään perjantaina 7.9.2006 
klo 17.00 alkaen Kylpylähotelli Peurungassa, Laukaassa. Illan teemana 
on tällä kerralla MERKITTY MIES. Jo seitsemäntenä vuonna
peräkkäin järjestettävään tilaisuuteen odotetaan 1 800 miestä kuulemaan 
puheenvuoroja ja musiikkia sekä keskustelemaan iltapalan ääressä.
Merkitty mies -teemasta puhuvat opettaja, ympäristöaktivisti Martti Muu-
rikainen, toimitusjohtaja Pauli Aalto-Setälä ja Kuopion hiippakunnan 
piispa Wille Riekkinen. Musiikista vastaavat Vaarit-mieskvartetti, johtaja-
naan Heikki Tynkkynen ja Saarijärven Pelimannit. Yhteislaulun juontaa 
Jukka Hietaniemi, ja illan juontaa kirkkoherra Seppo Tiainen.
Miesten ilta käynnistyy klo 17.00 iltapalalla. Yhteislaulu alkaa klo 17.30. 
Merkitty mies -puheenvuorot alkavat klo 18.15. Ilta tarjoiluineen ja 
ohjelmineen on osallistujille ilmainen.
Ensimmäinen Keski-Suomen Miesten ilta järjestettiin Martin Kievarissa
vuonna 2000, jolloin paikalle saapui vajaa 1 000 miestä. Viime vuonna 
Peurungassa järjestettyyn iltaan osallistui noin 1 600 miestä eri puolilta 
Keski-Suomea.
Tapahtuman järjestäjinä ovat Saarijärven seurakunta, Karstulan seura-
kunta, Laukaan seurakunta, Äänekosken seurakunta, Jyväskylän kau-
punkiseurakunta ja Jyväskylän maaseurakunta.

SubTv:ssä alkoi uusi 
actionsarja Blade

Warner Brosin Blade pohjautuu 
sekä Marv Wolfmanin ja Gene Co-
lanin luomaan Marvel-sarjakuvaan 
että Wesley Snipesin tähdittämiin 
Blade-elokuviin. 

Vuonna 2006 Spike Tv -kanaval-
la esitetty sarja vampyyrinmetsäs-
täjästä on Batmanin ja Supermanin 
henkinen jälkeläinen. 

Supersankari Blade (Kirk Jones) 
on puoliksi ihminen, puoliksi vam-
pyyri – ja armoton vampyyrinmet-
sästäjä. Hän käyttää yliluonnollisia 
voimiaan taisteluun demoneita 
vastaan. Samalla Blade kamp-
pailee koko ajan itsensä kanssa: 
kumpi saa vallan, inhimillisyys vai 
verenhimo? Seerumin avulla hän 
pysyttelee hammasta purren oi-
keudenmukaisuuden puolella.

Bladen arkkivihollinen on val-
taapitävä vampyyri Marcus van 
Sciver (Neil Jackson), joka kylvää 
tuhoa ja verettömiä kuolonuhre-
ja ympärilleen Detroitissa. Blade 
aikoo selvittää yön pimeydessä 
tehdyt rikokset. 

Kumppanikseen (tai riesakseen) 
Blade saa armeijasta kotiutuneen 
Krista Starrin (P. Lynn Johnson), 
joka haluaa selvittää veljensä 
Zackin mystisen murhan – taus-
talta löytyy huumeita ja vampyyri-
kytkentöjä. Krista edustaa muotiin 

MIESTÄ VÄKEVÄMPI SEINÄJOELLA
Lokakuun toisena lauantaina 13.10.2007 Seinäjoella järjestettävä Miestä 
väkevämpi -tapahtuma pyrkii tavoittamaan laajan joukon suomalaisia 
miehiä. Seinäjoki Areenaan odotetaan jopa neljää tuhatta osallistujaa. 
Tapahtuman tarkoituksena on monipuolisen ohjelman myötä kosketella 
miehisiä tuntoja, näkökulmia ja ajatuksia. 

Kynnystä halutaan pitää tietoisesti mahdollisimman matalalla.  Pää-
tavoitteena on tarjota miehille mahdollisuus omien elämänkysymysten 
pohdintaan ja yhteyden kokemiseen. Tapahtuman toivotaan antavan 
myös virikkeitä ja verkostoitumismahdollisuuksia seurakunnissa teh-
tävälle miestyölle.

Klo	10.00-11.30	”Mukava	ku	tulitta!”
Jussi-kuoro
Veikko Ranta, Jorma Rasinmäki
Monologi: Mikko Vaismaa
Pekka Simojoki ja EXIT
Juha Tapio, Heikoollenkki
Klo	11.30-13.00	Ruokailu
Klo	13.00-14.30	”Mikä	ny	on	kun	ei	aharista”
• Miehen työ
• Miehen malli
• Miehen menetykset
• Miehen usko
Lasse Nikkarikoski, Raimo Suominen, Pekka Simojoki, Alpo Järvi
Monologit aiheisiin: Kalevi Haapoja
EXIT
Klo	14.30-15.30	Miestyön	kokous
Mikko Mukkala
Klo	15.30-17.00	”Piisaako	mikään?”
• Miehen syyllisyys ja häpeä
• Elämän tarkoitus ja armo
Aiheista keskustelevat Simo Peura, Tapio Luoma, Eero Junkkaala
”Yhteys - enemmän kuin kaveruutta” Ilkka Puhakka
Juha Tapio, EXIT
klo	17.30-19.00	”Tulkaa,	kaikki	on	valmiina”
Ehtoollinen Simo Peura, Tapio Luoma
EXIT, Jussi-kuoro, SeNuKa-veljet

Pääsylippu 10 euroa – pääsylippu sisältää ruokailun ja kahvin – ryhmille 
vapaalippu jokaista kymmentä lippua kohden.

Lipputilaukset ja lisätietoja: info@miestavakevampi.fi 

noussutta naismallia, jolle ei ryp-
pyillä, ja jolla pysyy pistooli leivin-
paperirullaa paremmin kädessä.

Siinä missä uusi Kojak on vaih-
tanut ihonväriään mustaksi, pitäy-
tyy Blade-sarja varsin tunnollisesti 
elokuvan antamassa mallissa, jopa 
myrtsinoloista Wesley Snipes -
kloonia myöten. 

Eli luvassa runsaasti verta, mäis-
kettä ja idän taistelulajiliikkeitä.

Kimmo Janas



22TOS I M I E S    4 / 2007 23 TOS I M I E S   4 / 2007

JEESUKSEN LUONNE osa 3
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Esa Vihavainen

Hyve on aina arvokas, mutta 
toinen hyve on tärkeämpi kuin 
toinen. Joki hyve on aivan perus-
tavaa laatua, jonka varaan raken-
tuu taas jokin toinen hyve. ”Vilpit-
tömyys” on yksi sellainen. Paavali 
mainitsee vanhurskauden haarnis-
kan johon sisältyy myös totuuden 
vyö, ja totuushan on vilpittömyy-
den lähisukulainen. Odotamme 
vilpittömyyttä puolisolta, lapsilta, 
vanhemmilta, seurakunnalta, us-
kon ystäviltä ja ystäviltä yleensä. 
Kun huomaamme ystävämme 
olevan vilpillinen, lakkaa hän 
olemasta ystävä. Vilpittömyys on 
ystävyyden veri ja henki. Vilpittö-
män ystävän luonne on turmeltu-

maton. Jo pelkkä epäluulo, että 
joku läheisemme olisi vilpillinen, 
tekee olomme levottomaksi. Luo-
tettava sydän on kuin lähde, jonka 
luokse me palaamme uudelleen ja 
uudelleen. Siinä on rikkautta ja se 
on elämää antavaa. Voimme jatku-
vasti rukoilla Jumalaa säilyttämään 
sydämemme vilpittömänä.

Jos haluamme nähdä vilpittö-
myyden parhaimmillaan on mei-
dän tultava Jeesuksen luo. Hänelle 
valehteleminen oli mahdotonta. 
Häntä vihastutti epärehellisyys. 
Fariseukset sapettivat häntä. Jo 
pelkällä fariseus-sanalla on kuin 
Jeesuksen kirous. Ulkokullattu 
ihminen on näyttelijä sillä teat-
terissahan ihmiset ovat muuta 
kuin todellisuudessa. Maailman 

näyttämöllä Jumala odottaa, että 
me olemme sitä mitä me olem-
me. Teeskentelijä ja Jeesus eivät 
voi elää yhdessä. 

Jeesus neuvoi alituisesti puhu-
maan totta. Hänen aikansa uskon-
nolliset johtajat olivat jakaneet 
valat kahteen luokkaan: sitoviin 
ja ei-sitoviin. Jos vala sisälsi Ju-
malan nimen, niin se oli sitova ja 
sitoi omantunnon, mutta muus-
sa tapauksessa ei. Jeesusta iljetti 
näitten jaarittelijoiden viisastelu. 
Hänen neuvonsa oli selkeä: älkää 
vannoko ensinkään. Olkoon pu-
heenne on, on tai ei, ei. Jeesuksen 
käsitys oli, että ihmisen sanan tuli 
olla luotettava kuin hänen valansa. 
Vala on merkki siitä, että sydämet 
ovat turmeltuneet. 

Jeesuksen turmeltumattomasta 
vilpittömyydestä johtui, että hän 
käytti huomattavan yksinkertaista 
kieltä. Hän käytti oikeita sanoja – ei 
selitellyt tai pehmennellyt. Hänen 
työnsä oli saada ihmiset näkemään 
itsensä sellaisina kuin he olivat. 
Siksi hän käytti sanoja, jotka tar-
kalleen kuvasivat heitä ja heidän 
luonnettaan. ”Te olette isästä per-
keleestä ja teette isänne tekoja”. 
Uskallammeko sanoa asioita niin 
kuin ne ovat vai peittelemmekö 
niitä tai pehmentelemme? Jeesus 
oli horjumattoman vilpitön ja vil-
pittömyys saattoi hänet sanomaan 
ihmisille totuuden.

Ihminen tulee vihatuksi osoitta-
essaan tietävänsä enemmän kuin 
muut ja näyttäessään kykenevänsä 

sellaiseen, johon kukaan muu ei 
kykene. Jeesus oli totuuden mies. 
Mikään muu kuin rehellisyys ei 
olisi saanut häntä kuohuttamaan 
maanmiestensä tunteita. Jos Jee-
sus olisi teeskennellyt olevansa 
tietämätön asioista, olisi hän ollut 
valehtelija. Sanat ilmoittavat ja sa-
nat myös salaavat. Se mitä sielus-
sa on, on toista kuin se mitä suu 
sanoo. Mutta Jeesus tekee toisin. 
Hän ei piilota mitään. Hän sanoo 
mitä ajattelee ja mitä tuntee. Hä-
nen sanoistaan tuntee hänen sydä-
mensä sykinnän. Tässä on se, jota 
me kaipaamme ja tarvitsemme. 
Tällainen mies voi tarjota turvan 
myrskysäässäkin. Hänen luokseen 
voimme paeta kun maailman pet-
tämänä huudamme: ”Kuka osoittaa 
meille mikä on hyvää?” Jeesuksen 
äänessä on jotakin, joka huokuu 
meille luottamusta ja sammuttaa 
epävarmuuden ja epäilyksen. 
Tämä tekee meidät rauhallisiksi 
ja tyytyväisiksi Jeesuksen seurassa: 
hän tyynnyttää ja parantaa meidät 
olemalla oma itsensä.

Jeesuksen vilpittömyys

Tosimies rukoilee
Taivaallinen Isä, kumarrun edessäsi palvoen ja ylistäen. Tulen eteesi Herran Jeesuksen ni-

messä ja hänen ristillä hankkimansa lunastuksen turvin. Luovutan itseni täysin ja varauksetta 
Sinulle kaikilla elämäni alueilla. Pyydän, ole minulle armollinen Kristuksen työn tähden ja 
elävöitä henkeni tänä päivänä voidakseni kuulla Sinua ja elää tahdossasi. 

Tuon eteesi läheiseni. Pyydän, anna rauhasi hallita kotiamme ja elämäämme. Suo armosi, 
niin että vaimoni ja lapseni voivat palvella sinua kokosydämisesti koko elämänsä ajan. Kiitos 
siitä, että Sinulla on meitä kaikkia kohtaan hyvät ajatukset ja hyvä tahto. 

Taivaallinen Isä, vastustan kaikkea saatanan vaikutusta, jolla hän yrittää estää rukouselä-
määni. Sinä pyhä Jumala, Herra Jeesus Kristus olet ainoa elävä ja totinen Jumala, jota haluan 
palvoa koko elämäni ajan.

Taivaallinen Isä, avaa silmäni niin, että näkisin kuinka suuri Sinä olet ja kuinka täydellinen 
Sinun varustuksesi on tälle päivälle. 

Olen kiitollinen siitä, että se voitto, jonka Herra Jeesus Kristus saavutti puolestani ristillä ja 
ylösnousemuksessaan, on annettu minulle ja että minut on asetettu Herran Jeesuksen Kristuksen 
kanssa taivaallisiin. Otan paikkani Hänen kanssaan taivaallisissa uskon kautta. 

Olen kiitollinen siitä sota-asusta, jonka olet minulle antanut. Vyötän itseni totuudella, otan 
puvukseni vanhurskauden haarniskan, kengikseni alttiuden rauhan evankeliumille ja otan 
vastaan pelastuksen kypärin. Nostan uskon kilven kaikkia vihollisen palavia nuolia vastaan. 
Otan käteeni Hengen miekan, Jumalan sanan. Päätän käyttää Sinun sanaasi kaikkia vihollisen 
voimia vastaan elämässäni. Otan päälleni tämän varustuksen ja elän ja rukoilen täysin riippu-
vaisena Sinusta, siunattu Pyhä Henki.  

Uskon kautta sinun voittoosi, torjun kaikki Saatanan vihjaukset ja syytökset ja kiusaukset. 
Vahvistan että Jumalan sana on totta ja valitsen elää tänään Jumalan sanan valossa. 

Valitsen, Taivaallinen Isä, elää kuuliaisena Sinulle ja yhteydessä Sinuun. Avaa silmäni ja näytä 
minulle ne elämäni alueet, jotka eivät Sinua miellytä . Tee työsi minussa puhdistaaksesi minut 
kaikesta sellaisesta, mikä antaa jalansijaa saatanalle minua vastaan. Kaikin tavoin pysyn kai-
kessa, mitä Sinun lapsenasi oleminen merkitsee ja otan vastaan kaiken Pyhän Hengen avun. 

Siunattu Pyhä Henki, rukoilen, että täyttäisit minut. Tule elämääni, murskaa kaikki epäjumalat 
ja heitä ulos jokainen vihollinen.

Olen kiitollinen Sinulle Taivaallinen Isä siitä , että olet Sanassasi ilmaissut minulle tahtosi 
jokapäiväistä  elämääni varten. Siksi omistan itselleni koko Jumalan tahdon tälle  päivälle . 

Olen kiitollinen siitä, että  tänä  päivänä varustat minut Pyhän Hengen täyteydellä, rakkau-
della, ilolla, rauhalla, pitkämielisyydellä , ystävyydellä , hyvyydellä , uskollisuudella, sävyi-
syydellä ja itsehillinnällä.

Tiedän  että  tämä on Sinun tahtosi minua kohtaan ja siksi torjun ja vastustan kaikkia Saata-
nan ja hänen pahojen henkiensä  pyrkimyksiä  ryöstää minulta Jumalan tahto. Kieltäydyn tänä  
päivänä uskomasta tunteitani ja nostan uskon kilven kaikkia Saatanan syytöksiä, vääristelyjä 
ja vihjailuja vastaan, joita hän  yrittää panna mieleeni. Omistan tänään uskon kautta koko 
Jumalan tahdon elämääni. 

Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä luovutan itseni elävänä uhrina kokonaan Sinulle, 
taivaallinen Isä.

Valitsen olla mukautumatta tähän maailman aikaan. Valitsen muuttua mielen uudistuksen 
kautta ja rukoilen, että osoittaisit minulle tahtosi ja auttaisit minua tänään vaeltamaan kaikessa 
tahtosi täyteydessä.

Uskon, Taivaallinen Isä, ettet ole antanut minulle pelon henkeä, vaan voiman, rakkauden 
ja raittiuden hengen. Iloitsen laupeudestasi ja hyvyydestäsi. 

Taivaallinen Isä, rukoilen että nyt ja koko päivän vahvistaisit ja valaisisit minua. Aktivoi 
mieleni niin, että voin ajatella ja harjoittaa Sanaasi ja antaa Sinulle sen paikan elämässäni, 
joka sinulle kuuluu. 

Pyydän, että Sinä, siunattu Pyhä Henki, toisit tänään  elämääni kaiken, mitä ristiinnaulit-
seminen, kuolleista ylösnouseminen, kirkastuminen ja helluntai on saavuttanut. Jätän itseni 
ja perheeni käsiisi. Luovutan itseni Sinulle. Rukoilen kiittäen Herran Jeesuksen Kristuksen 
nimessä. Aamen. 

Antero Laukkanen
       Majakka seurakunta

MATT. �:� ”Älkää olko niin kuin ulkokullatut”
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Säästetään kaukolämpöä, maakaasua, öljyä
ja käyttövettä kiinteistöissä.

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

OTA YHTEYS, NIIN TEEMME TARJOUKSEN !

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

HALUATKO
SÄÄSTÄÄ

ENERGIAA?

HALUATKO
SÄÄSTÄÄ

ENERGIAA?

HALUATKO
SÄÄSTÄÄ

ENERGIAA?

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

Anna-Leena Pänkäläinen

Saarijärven salomailla 
yli neljännesvuosisadan 
lääkärin postia hoitanut 
Tapani Kiminkinen 
kertoo olevansa 
onnellinen mies. Hän on 
onnistunut yhdistämään 
elämässään perheen, 
työn ja harrastukset 
sutjakkaasti toimivaksi 
yhtälöksi.

Kymmenentuhannen asuk-
kaan Saarijärvi sijaitsee 
Keski-Suomessa ja se on 

kuuluisa paitsi  Saarijärven Paavos-
taan myös Tarmo Mannista, Tap-
perin veljeksistä ja monista muista 
kulttuuri-, liike- ja urheiluelämän 
edustajistaan. Kaikki tyynni ko-
mea sarja juurevia, haasteellisen 
särmikkäitä, oman tiensä kulkijoi-
ta. Tuohon osin jo edesmenneitten 
valiojoukkoon on Tapani Kiminki-
nenkin paitsi originellina lääkäri-
nä myös kotikuntansa keskeisenä 

MAALAISLÄÄKÄRI 
ELÄÄ NIIN KUIN NEUVOO

C			Maalaislääkäri	on	potilaittensa	tavoitettavissa	myös	työajan	ulkopuolella.	Moni	
ongelma	selviääkin	puhelinkeskustelussa.	

B			Tapani	Kiminkisen	onnenavaimet	löy-
tyvät	rakkaudesta	ja	työnteosta. A

ketieteelliseen tiedekuntaan, mistä 
”Pylykömmäen” poika valmistui 
kuuden opiskeluvuoden jälkeen 
lääketieteen lisensiaatiksi vuonna 
1980. 

Uunituoreet lääkärinpaperit tas-
kussaan palasi Tapani Kiminkinen 
muuttokuormineen heti huome-
nissa takaisin Saarijärvelle eikä 
ole sieltä sen koommin muualle 
haikaillut. Elämä ja elämäntyö py-
syvät omiensa joukossa keskellä 
Suomenselkää runebergiläisessä 
humuksessa.

Lääketiedettä 
kansan kielellä

Lääkäreitä syytetään vaikeaselkoi-
suudesta. Eikä syyttä, sillä valitet-
tavan usein potilas vaivoineen jää 
selkokielistä vastausta vaille. Ste-
riilit vastaanottotilat vitivalkotak-
keineen ja ultramoderneine inst-
rumentteineen sekä latinankielis-
ten sanojen sekamelska saattavat 
sinkauttaa potilasparan ja kiireisen 
lääkärin valovuosien päähän toi-
sistaan. Tämän tosiasian on kan-
san syvistä riveistä noussut Tapani 
Kiminkinen työssään tiedostanut 
ja tehnyt asian korjaamiseksi 
konkreettisesti voitavansa.

Hänen ensimmäisiä käytännön-
tekojaan lienee ollutkin titteleiden 
poisheittäminen ja maalaislääkäri 
-nimikkeen käyttöönotto. Tuo 
havainnollinen ammattinimike 
on itse asiassa rouva Ulla Kimin-
kisen keksimä pohjautuen ter-
veen talonpoikaisjärjen käyttöön 
ja vankkoihin maalaisjuuriin.

Terveyskeskuslääkärin työssään 
Tapani Kiminkinen ottaa potilaan-
sa mutkattoman kokonaisvaltai-
sesti vastaan ja pyrkii tekemään 
diagnoosit kansan tuntemilla tau-
dinnimillä: ”lumbago acuta” on 
noidannuoli ja ”sacrolumbalgia 

chronica” puolestaan ”selkä pas-
kana”. Hän tunnustaakin koke-
neensa melkoista ristiriitaa kansan 
kielen ja virallisen, kankean viras-
tokielen välillä, sillä se muodostuu 
monesti suoranaiseksi viestinnän 
ja ymmärtämisen esteeksi. 

Sen lisäksi, että Tapani Kiminki-
nen puhuu työssään kansan kiel-
tä, niin häneen voivat ottaa omat 
potilaat tarvittaessa yhteyttä myös 
vastaanottoajan ulkopuolella. 
Tämä on tänä päivänä poikkeuk-
sellista, eikä onnistu ”leipälääkä-
riltä”. Erityisen huolissaan aikoi-
naan yhtenä liikkumisreseptiäkin 
maahamme lanseeraamassa ollut 
maalaislääkäri on tyypin II soke-
ritaudin hurjasta lisääntymisestä 
aikuisväestömme keskuudessa 
sekä siitä, että ne, jotka todella 
tarvitsisivat lääkärin palveluja, ei-
vät niitä saa. Eivät terveet tarvitse 
parantajaa, vaan sairaat.  

  
Hengen- ja 

ruumiinravintoa
Elämän eittämättömiin perusto-
tuuksiin kuuluu, ettei ihminen elä 
vain leivästä. Tapani Kiminkisen 
äiti luki mielellään ja riimitteli it-
sekin runoja, joita myös sopivassa 
tilaisuudessa esitti. Patistelipa hän 
poikaansakin lausumaan, minkä 
nuori mies koki perin vastenmie-
lisenä, mutta aika teki tässäkin teh-
tävänsä: kolmen vuosikymmenen 
tauon jälkeen päähenkilömme 
heittäytyy nyttemmin mielellään 
runolle eikä pane pahakseen, 
vaikka kuulijakuntaa on tuvan 
täydeltä.

Tapani Kiminkinen sai kulttuu-
rikipinän osin äidin perintönä, 
mutta todellisen roihun sytytti 
professori Tarmo Manni, Lanne-
veden lahja suomalaiselle näyt-
tämötaiteelle ei vain näyttelijänä 

kulttuurivaikuttajana aika istuttaa. 
Ei nyt vielä ihan etummaiseen 
penkkiin, mutta nousujohteiselle 
paikalle joka tapauksessa.

Mä maalaispoika oon
Kun Tapani Kiminkinen syntyi 
pienviljelijävanhempiensa aino-
kaiseksi runsas puolivuosisata 
sitten keskelle pimeää vuoden-
aikaa syysmyrskyjen ja -sateiden 
tuivertamalle Pajumäelle Pylkön-
mäen syrjäpitäjään, jälleenraken-

sivat sodasta hiuskarvan varassa 
selviytyneet suomalaiset sydän 
karrella käsipelillä maatamme. 
Elettiin aineellisen niukkuuden, 
mutta samalla henkisen rikkau-
den aikoja.

– Koin maaseudulla syntymisen 
ja siellä elämisen valtavaksi voi-
mavaraksi, koska siellä jos missä 
oppi näkemään mistä me synny-
tään, mistä me eletään ja miksi me 
lopulta tullaan. Siellä oppi myös 
kädestä pitäen työnteon jalon tai-

don sekä kyläyhteisöllisyyden so-
siaalisen vuorovaikutuksen. Nämä 
asiat ovat olleet sittemmin elämäni 
kulmakiviä ja niistä minä ammen-
nan myös ammatillisesti jatkuvas-
ti, kuvailee Tapani Kiminkinen 
lapsuus- ja nuoruusvuosiaan ja 
kehuu ylpeänä, että hänen syn-
nyinjuurensa ovat syvällä mullassa 
ja turpeessa.

   Oppikouluun pääsy ei ollut 
Pajumäen pojalle lainkaan itses-
täänselvyys. Kuusikymmentälu-
vulla Pylkönmäen isännät olivat 
kuitenkin niin edistyksellisiä, että 
päättivät perustaa pitäjäänsä kun-
nallisen keskikoulun. Näin Tapa-
ni Kiminkisellekin avautuivat ovet 
korkeampaan koulusivistykseen. 
Koulukirjojensa ääressä ahkeras-
ti viihtynyt poika siirtyi lukioon 
naapurikuntaan Saarijärvelle, ja 
jo keskikoulun ylimmillä luokil-
la lääkärin ammatista muodostui 
hänelle salainen toive. Toiveesta 
tuli totta, kun kiitettävästi suori-
tettu lukion oppimäärä antoi riit-
tävät lähtöpisteet ja mahdollisti 
pääsyn Helsingin yliopiston lää-
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Moni	lehdestämme	kiinnostunut	on	eksynyt	varsin	mielenkiintoisille	sivuille	
laittaessaan	Googleen	hakusanaksi	'tosimies'.	Kyseessä	ei	kuitenkaan	ole	mi-
kään	teekkarihuumori,	kaikki	tosimies-alkuiset	domainosoitteet	vain	tuntuvat	
keskittyneen	lehtemme	tyylistä	poikkeavan	tosimiehuuden	esittelyyn.
Mutta	kun	naputat	osoitekenttään	www.tosimies-lehti.fi	,	jo	alkaa	löytyä	oikeaa	
sisältöä.

TOSIMIES NYT MYÖS NETISSÄ!

Kaupasta	
voit	käydä	
tilaamassa	
välittämäm-
me	kirjat	ym.	
tuotteet.

Sivuilta	
löydät	myös	
takavuosina	
RadioDeissä	
kuullut	
Tosimies-
minuuttien	
ajatukset.

Myös	vanhempiin	
numeroihin	voit	tutustua	

pdf-muodossa.

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

SUURTULOSTEET

puh. 09-346 3146
juutiprint@saunalahti.fi

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

mainoskuvaukset, paitapainatus, itsejäljentävät, yms.

täyden palvelun digitaalipaino www.juutiprint.net

C	 	 	 Savusaunan	 lämmitys	on	aikaa	 vaativaa,	mutta	 tekijänsä	makoisilla	 löylyillä	
palkitsevaa,	terapeuttista	puuhaa.

A vaan myös ihmisenä. Hän avasi 
nuorelle maalaislääkärille henkiset 
ja fyysiset ovet kulttuurieliittimme 
sisäpiiriin, eikä ainoastaan sinne, 
vaan johdatti hänet myös elämän-
puun uusille lähteille.

 – Tarmo Mannilta sain elämän 
rohkeutta ja ihmisen pelkäämät-
tömyyttä. Tarmon korkeakoulus-
sa opin itse asiassa ihmisyydestä 
ja erilaisuuden hyväksymisestä 
enemmän kuin Helsingin yliopis-
tossa konsanaan, kuvailee Kimin-
kinen esikuvansa unohtumatonta 
persoonaa.

Eikä Tapani Kiminkinen ole jää-
nyt paistattelemaan vain edesmen-
neen ystävänsä jälkiloisteeseen, 
vaan hän on itsekin aktiivisesti 
toiminut kulttuuri-kuntourhei-
luseura Kiimasen Savussa sinne 
kutsun saatuaan sekä seitsemän 
kertaa järjestetyssä maakunnal-
lisessa kulttuuritapahtumassa 
Kirmoissa, jonka esiintyjäkaarti 
kuuluu nykyään maamme ykkös-
ketjuun. Kulttuurisessio Kirmojen 
puheenjohtajana hän on toiminut 
sen perustamisesta alkaen. Oma 
luku sinänsä ovat ne terveystal-
koot, joissa Tapani Kiminkisen ve-
toapua on tarvittu. Viimeisimpänä 
Keski-Suomen kansanterveyden 
edistämiskeskus, joka on toteu-
tettu Pohjois-Karjalan mallin mu-
kaan. Hanke julkistettiin kuluvan 
vuoden keväällä ja se sai nimek-
seen Kantere toisen Saarijärven 
pojan, kirjailija Harri Tapperin, 
veitsenterävästä kynästä. Vuosi-
en saatossa myös kirjoittamisesta 
on tullut maalaislääkärille tärkeä 
elementti: Tänä vuonna häneltä il-
mestyi TERVEYS PIDENTÄÄ IKÄÄ 
Maalaislääkärin elämäntapaopas -
niminen teos, jossa tekijä tapansa 
mukaan ”selevällä” suomen kie-
lellä pilke silmäkulmassa opastaa 
otsikon mukaisesti terveyteen ja 
jaksamiseen. Eikä jatkoa tarvinne 
kauan odottaa. 

Jos Tapani Kiminkinen on ime-
nyt äitinsä maidosta kulttuurin näl-
kää ja osaamista, niin kaiketi isältä 
taasen on peräisin liikunnallisuus. 
Olihan isä-Kiminkinen aikoinaan 
hiihtoladulla Tapperin veljesten 
kilpakumppani.

– Osallistuin aiemmin kym-
meneen City-maratoniin, mutta 
nyttemmin juoksu on vaihtunut 
hyötyliikuntaan ja reippaisiin kä-
velylenkkeihin perheen koiran 
kirittäessä, kertoo poika-Kimin-
kinen.        

Omissa elintavoissaan Tapani 
Kiminkinen käyttää maalaisjär-
keä ääriliikkeitä ja yhteen asiaan 

hurahtamista välttäen. Hän muis-
tuttaa, että elämä on kokonaisuus 
eikä mikään yhden asian liike. Ja 
mitä taas terveyteen tulee, niin se 
ei ole suinkaan itsestäänselvyys, 
vaan sen eteen pitää ponnistella, 
joskus ravakamminkin. Lisäksi 
meille jokaiselle olisi tärkeää osata 
laskea päivänsä oikein ja listata it-
selleen arvokkaimmiksi katsoman-
sa asiat ja pyrkiä sitten niitä kohti 
härkäpäisen määrätietoisesti. 

-Näes sellainen asia, josta tyk-
kää, niin eihän se voi stressata-
kaan, tokaisee maalaislääkäri na-
sevasti.     

 
Onko ihminen 

oman onnensa seppä?
Tilastojen mukaan me suomalaiset 
voimme tällä hetkellä paremmin 
kuin koskaan historiamme aikana. 
Tämä ei kuitenkaan ole valitetta-
vasti koko totuus, kun ajatellaan 
henkistä hyvinvointia ja jaksamis-
ta. Lisäksi sinällään korkeaa elin-
ikäodotettamme varjostavat syn-
kät pilvet elintasosairauksiemme 
myötä. Tapani Kiminkinen toteaa, 
että ihmisten arvot ovat nykyisin 
monilta kateissa ja jatkaa, että elä-
män tärkeät asiat kuten terveys, 
parisuhde ja työ: niiden merkitys 
ymmärretään usein vasta sitten, 
kun ne ollaan menettämässä tai 
jo tyystin menetetty.

   Kaiken kaikkiaan elämänon-
ni koostuu monista eri tekijöistä. 
Melkoiseen osaan niistä voimme 
omalla toiminnallamme vaikuttaa, 
mutta iso osa jää sitten Korkeim-
man käteen. Tapani Kiminkinen ei 
halua kätkeä onneaan, vaan ker-
too avoimesti elävänsä todellista 
fl ow-vaihetta, jolloin elämä antaa 
ylimääräistä nostetta siipien alle, 
ja voimavaroja löytyy moneenkin 
suuntaan. 

Mieluisa, riittävästi haasteita tar-
joava työ, joka eläkevuosina vaih-
tuu sopivaksi puuhasteluksi, pitää 
toimivien ihmissuhdeverkostojen 
kanssa hyötyliikunnan ja ruislei-
vän ryydittämänä miehen kun 
miehen tiellä.

– Suomalainen mies on itses-
sään hyvä jätkä ja syyttä suotta 
häntä pidetään reppanana ja perä-
kamarin poikana, kehaisee Tapani 
Kiminkinen ja jatkaa, että meidän 
pitäisi oppia ensin hyväksymään 
itsemme ja sitä kautta rakastamaan 
myös kanssaihmisiämme. Rakas-
taa ja tehdä työtä soveltuukin eri-
tyisen hyvin meille keski-ikäisille 
suomalaisille, sillä meidäthän on 
opetettu polven korkuisesta teke-
mään työtä.
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TILAA ITSELLESI

Kimmo Janas

Suomen Elijah ry:
n kutsusta Suomessa 
vieraillut Simon Pollit 
uskoo, että jos miehet 
vain sallivat naisten 
olla naisia, nämä kyllä 
vuorostaan auttavat 
miehiä eheytymään 
tosimiehiksi.

Vuonna 1963 syntyneen Si-
mon Pollitin tie Englannis-
sa saadun osteopaatti-kou-

lutuksen jälkeen Itävaltaan johta-
maan 1997 perustamaansa Elijah 
House Austriaa on ollut varsinaista 
Jumalan viitoittamaa taivalta.

Anglikaanipapin kuuliaisena 
poikana varttumista Simon kuvaa 
sangen tyypilliseksi. Mutta varsi-
nainen muutos tapahtui hänen 
siirryttyään 13-vuotiaana sisäop-
pilaitokseen.

– Se oli varsinaista helvettiä, 
eikä senhetkinen uskoni auttanut 
minua lainkaan, joten menetin 
sen, Simon Pollit muistelee. – Mi-
nulla ei ollut uskoa Poikaan vaan 
pikemminkin pojanpoikaan.

Kotiin palattuaan hän kuuli sisa-
riltaan kaupungissa järjestettävästä 

telttakokoussarjasta ja lähti uteliai-
suuttaan kuuntelemaan kokouk-
sen puhujia.

– Silloin kuulin ensimmäisen 
kerran evankeliumia tavalla, joka 
sytytti minut. Ajattelin, että jes, 
minä tahdon palata Jeesuksen 
luo.

Jumalan kutsuun 
vastaaminen

Opiskellessaan Lontoossa osteo-
paatiksi Simon tapasi tytön, jonka 
kanssa meni kihloihin. Kun kihla-
us purkautui vuotta myöhemmin, 
Simon kertoo kokeneensa ensim-
mäistä kertaa todella pohjatonta 
surua ja tuskaa.

– En keksinyt lohduttomuu-
teni keskellä muuta ulospääsyä 
surustani ja muista ongelmistani 
kuin rukoilla, ja se todella siunasi 
minua.

Ollessaan kolme kuukautta 
myöhemmin vuonna 1985 Rans-
kassa Veli Rogerin perustamassa 
Taize-luostariyhteisössä, Simon 
vastaanotti Jumalalta pyynnön läh-
teä rohkaisemaan ja rakentamaan 
itävaltalaisia kristittyjä.

Hän kuitenkin palasi Lontoo-
seen harjoittamaan ammattiaan ja 
koettelemaan näkyään, mutta viisi 
vuotta myöhemmin Jumala uudisti 
kutsun lähteä Itävaltaan.

– Olin toki kuullut ilkeämielisiä 
huhuja, että Itävalta olisi lähetys-

saarnaajien hautausmaa, mut-
ta vastasin Jumalalle kuitenkin 
myöntävästi Simon kertoo.

Ensimmäiset puolitoista vuotta 
Simon käytti saksankielen opis-
keluun, vaikka se toiminnalliselle 
miehelle tuntuikin ikuisuudelta. 
Samaan aikaan hän tapasi tulevan 
fysioterapeuttivaimonsa Dagma-
rin, ja häitä vietettiin 1993.

– Halusimme yhdessä etsiä Ju-
malan kasvoja ja saada selvyyttä 
jatkosuunnitelmistamme, Simon 
muistelee. – Ja silloin päätim-
me lähteä saamaan oppia Elijah 
Housen perustajilta John ja Paula 
Sandfordilta.

Pollitien esikoinen, Sheena 
syntyi jopa syntyi Sandfordien 
kotona.

– Minusta siinä oli jotain profe-
taalista, jotain uutta syntyi, Simon 
naurahtaa.

Fokusta tarkentaen
Simon Pollit muistelee Elijah Hou-
sen alkuaikoja Itävallassa, jolloin 
toiminnassa mukana olijoista vain 
vajaa viisi prosenttia oli miehiä. 
Viime vuosina miesten osuus jär-
jestön tapahtumissa on kuitenkin 
selvästi lisääntynyt. Samoin täällä 
Suomessa kesäkuussa järjestettyyn 
koulutukseen osallistujista jo kol-
mannes oli miehiä.

– Ja tämä on suunta, johon 
tulemme panostamaan tulevai-

suudessa entistä enemmän. Sär-
kyneiden sydänten hoitaminen 
tulee toki säilymään tärkeänä osa-
na Elijah Housen toimintaa, mutta 
tulemme muuttamaan fokusta hie-
man. Haluamme tuoda Jumalan 
valtakuntaa uskovien sydämiin, 
ja se on mielestäni huomattavasti 
maskuliinisempi tyyli, joka tehoaa 
myös miehiin. Se on lähempänä 
Johannes Kastajan tyyliä, ja hän-
hän oli hyvin maskuliininen julis-
taja, Simon selvittää.

Väärää kesytystä
Ensivisiitillään Suomeen tavoitettu 
Simon Pollit kertoo kuulleensa jo 
etukäteen huhuja suomalaisten 
korkeista itsemurhaluvuista, alko-
holin käytöstä ja masentuneisuu-
desta, mutta yllättyneensä havai-
tessaan kuinka erilainen ilmapiiri 
Suomessa todellakin on verrattuna 
hänen nykyiseen kotimaahansa 
Itävaltaan.

– Olen havainnut täällä selvästi 
voimakkaan halun erinomaisuu-
teen, mikä voi tietenkin olla niin 
siunaukseksi kuin kiroukseksi-
kin. 

– Suomessa oloni aikana olen 
kokenut sydämessäni, että jotain 
suurta – mahtavaa – tulee tapah-
tumaan täällä. Ja siinä, onko se 
sitten herätys tai jotain muuta, on 
selkeästi suomalainen mauste, Si-
mon paljastaa.

Suomen Elijah ry 
Vuonna 1994 perustettu yhdis-
tys, jonka tavoitteena on tukea 
seurakuntien sielunhoitotyötä 
yhteiskristilliseltä pohjalta. 
Työskentely pohjautuu raa-
matullisiin periaatteisiin.

Yhdistyksen työnäky ”Ristin 
voimalla, Hengellä ja Sanalla 
työtä perheiden parantumi-
seksi ja uudistumiseksi” tar-
koittaa sitä, että yhdistyksen 
työntekijät etsivät ja opettavat 
Jeesuksen sovitustyön merki-
tystä elämän erilaisista kivuista 
toipumiseen. Opetus huomioi 
psykologiset lainalaisuudet, 
kipujen ja haavojen juurten 
tunnistamisen tärkeyden. Ai-
noan kestävän vapautuksen 
niistä tuo kuitenkin Jeesuksen 
sovitustyö. 

“Luotamme Pyhän Hengen 
johdatukseen paranemispro-
sessissa ja rohkaisemme oman 
vastuun ottamista omasta elä-
mästään.”

Yhdistys järjestää sielunhoi-
tokoulutusta ja kursseja sekä 
välittää alaan liittyvää kirjalli-
suutta ja äänitteitä. Yhdistyk-
sellä on toimisto ja sielunhoi-
tokeskus Helsingissä. Suomen 
Elijahin sielunhoitoterapeutit 
vierailevat eri seurakunnissa 
ja seminaareissa opettamas-
sa eheytymisteemasta ja ovat 
yhteistyössä muiden toipu-
mistyötä tekevien järjestöjen 
kanssa.

Simon Pollit:
– Olen saanut vaikutelman, 

että suomalaiset miehet pitävät 
ongelmiaan ja huoliaan sisällään, 
kunnes ne sitten purkautuvat jopa 
tuhoisin seurauksin. Meillä Itäval-
lassa ei vastaavaa ole yhtä voimok-
kaasti havaittavissa.

Simon näkee yhden miesten 
tärkeimmistä tarpeista kansain-
välisestikin olevan kunnioituksen 
tarve – aivan kuten Raamatussa 
kehotetaan vaimoja kunnioitta-
maan miehiään.

– Suomalaismiesten pitäisi saa-
da mahdollisuus avautua ja kertoa 
tunteistaan, mutta toisaalta miehet 
pelkäävät leimautuvansa heikoiksi 
ja menettävänsä loputkin kunnioi-
tuksen rippeet.

Viitaten John Eldredgen kirjaan 
’Villi ja vapaa’ Simon Pollit tote-
aa, että miehiä on yritetty kesyt-
tää kautta aikojen aivan väärällä 
tavalla. Miehistä on tahdottu teh-
dä vain kuuliaisia seurakunnassa 
kävijöitä.

Älä hiljennä Jumalan ääntä
Vaikka Suomen sanotaan elävän 
vahvojen naisten aikakautta, ja 
monissa perheissä äiti on jou-
tunut ottamaan taloudellisetkin 
ohjakset käsiinsä, Simon ei usko 
naisten itse asiassa nauttivan liiasta 
vastuunkantamisesta.

– On mielenkiintoista huoma-
ta, että jos me miehet annamme 
vaimoillemme mahdollisuuden 
olla naisia Jumalan tarkoittamas-
sa mielessä, he puolestaan autta-
vat meitä miehiä ottamaan meille 
kuuluvan paikan perheessämme ja 
yhteiskunnassa.

– Meidän oma osamme hel-
pottuu, jos pystymme rehellisesti 
kuuntelemaan vaimomme tarpeita 
ja tunteita. Me voimme tavallaan 
kuunnella Jumalan ääntä vaimom-
me kautta ja olla siten Häneen yh-
teydessä. Vaimomme toimii usein 
tavallaan herätyskellona.

Jos me hiljennämme vaimom-
me, hiljennämme monasti myös 
Jumalan äänen. 

– Ei tosin aina, Simon naurah-
taa.

Äideillä on monasti taipumus 
estää murrosikäisiä lapsiaan, var-
sinkin poikiaan, astumasta ’pahaan 
maailmaan’ liiallisella huolehtimi-
sella jopa kontrolloimisella. Isien 
pitäisikin pystyä vetämään tietyssä 
vaiheessa äidin ja poikien väliin 
raja, ja kannustaa äitiä käsittele-
mään pelkojaan Jumalan kanssa.

– Oma äitini, joka oli amma-
tiltaan sairaanhoitaja, ei todella-
kaan suhtautunut kovin suopeasti 
moottoripyörällä ajooni ja vuori-
kiipeilyyni, mutta hän ei yrittä-
nyt pakottaa minua luopumaan 
harrastuksistani. Äiti toki kertoi 
mahdollisista vaaroista, mutta 
loppujen lopuksi hän hoiti asian 
polvistuneena jättäen asian Juma-
lan käsiin.

Torju sisäinen terroristisi
Simon Pollit haluaa kannustaa 
miehiä kohtaamaan rohkeasti si-
säisen terroristimme eli tunnista-
maan vanhan minämme voima. 
Tietenkin meidän on rakennetta-
va uutta minäämme Kristuksessa, 
mutta mitä paremmin opimme 
tuntemaan terroristin, sitä helpom-
pi meidän on kukistaa se.

– Kätketty katkeruus on todel-
lista herkkuravintoa sisäiselle ter-
roristillemme, mutta jos voimme 
kitkeä sen Jeesuksen Kristuksen 
avulla, terroristikin alkaa vähi-
tellen menettää voimiaan ja me 
saamme kukistettua sen, Simon 
julistaa.

”Miestenkin pitää 
saada kertoa tunteistaan”
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Teksti: Maija Niskanen

Kuvat: Juhani Niskanen

Vierailija tuo 
uskontonsa mukanaan 
Hiljentymishuoneeseen. 
Lentoasema tarjoaa 
upean tyylikkäät 
puitteet.

Helsinki-Vantaan lentoase-
man kotimaan tuloaulan 
takaosassa on avonainen 

ovi. Koivuviiluisen seinän takaa 
löytyy Hiljentymishuone.

Lentoaseman Hiljentymishuone 
on kaikille uskonnoille tarkoitet-
tu mietiskelytila. Tällä paikalla se 
on pian ollut 1,5 vuotta. Hiljen-
tymishuone on ruskeasävyinen: 
lattia ruskeaa kokolattiamattoa, 
kaksi seinää ruskeaksi maalattua 
aaltopahvia, yksi seinä vaaleaa 
koivuviilua neliöinä, samaa kuin 
käytävän seinässä ja ikkunaseinä 
vaalean harmaan hienostuneesti 
kiiltävän verhon peittämä. Musta 

Helsinki-Vantaan lentoaseman 
Hiljentymishuone

Pöydän edessä vaaleanruskealla 
nahalla päällystetty rahi polvistu-
mista varten.

Jään kaipaamaan joitain merk-
kejä Suomen pääuskonnoista, en 
välttämättä ristiä. Suomenkieli-
nen raamattu muiden uskontojen 
hartauskirjojen joukossa  tuntuu 
vähäiseltä, riittämättömältä. Hil-
jentymiseni supistuu tunteeseen, 
että olisin suuren kansainvälisen 
hotelli- tai hampurilaisketjun ti-
loissa. Aina sama: tyylikäs, kallis,  
persoonaton. Ehkä se on tarkoi-
tuskin: Vierailija tuo uskontonsa 
mukanaan Hiljentymishuonee-
seen. Lentoasema tarjoaa upean 
tyylikkäät puitteet.

Hiljentymishuoneen suunnit-
telutöistä vastaa Pekka Salmisen 
Arkkitehtitoimisto, siellä lähinnä 
Arttu  Suomalainen.

Lentoaseman palvelupäällik-
kö Kirsi Holopainen kertoo, että 
Hiljentymishuone on käytössä 
päivittäin klo 6-24. Uskonnollisia 
perhejuhlia ei siellä tiettävästi ole 
järjestetty. Matkailijoitten saatavilla 
ei ole pappeja eikä sielunhoidol-
lista tukea. 

Joka tapauksessa kannattaa va-
rata aikaa ja tutustua Hiljentymis-
huoneeseen.

katto lisää turvallisuudentunnetta 
ja rauhoittaa mieltä. Valkoiset spo-
tit levittävät valoa katosta. Tyylik-
käät Alvar Aallon suunnittelemat 

satulavyötuolit kutsuvat istumaan. 
Vaalean ruskea nahka narahtaa 
painoni alla. 

Etuvasemmalla on koivuinen, 

tyylipuhdas kaunis pöytä, jolla on 
eri uskontojen hartausmateriaalia 
ja mielenkiintoinen vieraskirja. 
Uskonnolliset kirjat ovat vierai-

lijoiden lahjoittamia, vieraskirja 
lentoaseman.  Kaikki vierailijat 
eivät suinkaan kirjoita nimeään 
tai tervehdystään  kirjaan.

Alttarina edessä on kolme pien-
tä saman tyylistä  pöytää, erin-
omaisen kauniita. Niiden päällä 
seinällä ruskeasävyinen Kain 
Tapperin lentoasemalle lahjoitta-

ma pienehkö (40 cm x 70 cm) työ 
”Nousu”. Kain Tapperin yksinker-
taisuudessaan vaikuttava työ antaa 
katsojan mielikuvitukselle valtuu-
det. Onko se vuorenhuippu, jon-
ka vaaleanruskeat autereiset pilvet 
ovat vallanneet? Vai onko se tie, 
joka johtaa ylös taivaan iloihin, 
vaaleanruskeaan usvaan? Ehkä se 

on hiekkaerämaa, jossa häämöttää 
keidas? Onko Nousu uskontojen 
symboli?

 Ikkunaseinän edessä oikealla 
komeilee massiivinen koivupöytä. 
Pöydän oikeassa päädyssä  pöy-
tälautaan on tummemmalla puulla 
merkitty pohjoinen. Muhamettilai-
set löytävät siten Mekan suunnan. 
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Janne Viljamaa

Kolmivuotias Sami 
katsoo lauantaiaamun 
piirrettyjä lasittunein 
silmin. Vaikka jänistä 
nuijitaan maan rakoon, 
niin aina se ponnahtaa 
esiin. Lopuksi jänis 
joutuu katujyrän alle. 
Samin kuusivuotiaan 
isosiskon mielestä 
tapahtuma on huvittava 
ja hän höröttää isoon 
ääneen. Sami ei näe 
tapahtuneessa mitään 
hauskaa. Tuohan on 
kamalaa. Lopulta 
Sami ottaa mallia 
siskosta ja nauraa 
kohtaukselle. Piirretyistä 
jo kolmevuotias tajuaa, 
että ne eivät ole 
todellisia. Lapsen tunne-
elämälle vaarallista 
on kuitenkin se, että 
piirrettyissä ei koskaan 
näytetä, miten väkivalta 
tuhoaa. 

Kyseessä on vain hauskan-
pito, jossa väkivallalla on 
tärkeä osa. Mitä lujemmin 

paukkuu, lyttääntyy ja rytisee, sitä 
hauskempaa katsojilla on. Kolmi-
vuotias ei kykene tajuamaan, että 
oikealta näyttävät kuvat televisios-
sa voivat olla huijausta. Jos kuva 
näyttää oikealta, sen on pakko 
olla totta, kolmivuotias järkeilee. 
Piirretyissä epätosi on helpompi 
tajuta. 

Ei mene hyvin 
aikuisillakaan

Mediakasvatuksen asiantuntijoi-
den, tutkija ja elokuvatarkastaja 
Minna Mäkelä-Rönnholmin ja 
psykologi ja psykoterapeutti Riit-
ta Martsolan tuoreen tutkimuksen 
mukaan internet ja televisio ovat 
nuorten tutuimmat mediat. Sano-
malehtien merkitys kasvaa vasta 
20 ikävuoden jälkeen. 

60 prosentissa lapsille suunna-
tuissa tietokonepeleissä ratkaisu ja 

eteneminen edellyttävät väkivallan 
käyttöä. Aikuisten pelejä pelaavat 
usein nuoret. Tutkimuksen mikaan 
lasten aika kuluu median parissa 
jopa 30 kertaa todennäköisem-
min kuin oman perheen parissa. 
Enemmän kuin joka toinen lapsi 
ja nuori katsoo televisioita omas-
sa huoneessaan. Neljäsosalla on 
tietokone huoneessaan. Hyvin ei 
mene aikuisillakaan. Yli 60 pro-
senttia aikuisista on tietämätön 
pelien ja elokuvien velvoittavista 
ikärajoista. Alaikäinen saa helposti 
hankittua ikäiselleen sopimattomia 
pelejä esimerkiksi kirpputorilta.

Teoria ilman katetta
Katharsisteoria esittää, että vä-
kivallan katsominen vapauttaa 
katsojan. Kun katsoo tarpeeksi 
väkivaltaa, niin ei itse tarvitsee 
harjoittaa sitä. Teorialla ei ole mi-
tään katetta. Sehän tarkoittaa, että 
eniten väkivaltaelokuvia pienestä 
pitäen katsonut olisi sinut oman si-
säisen hakkaajansa kanssa ja aina 
tyyni ja rauhallinen. Tämän köm-
pelön ajattelutavan mukaan lapsi 
eläytyy katsomaansa väkivaltaan 
ja samaistuu ruudun hahmoihin. 
Siksi väkivaltaa ei tarvitse kokeilla 
itse. Katsominen on  aggression 
purkuväylä. On erikoista, että 
jotkut vanhemmat uskovat tähän 
puhdistautumiseen ainakin alita-
juisesti. ” Hyvä kun pojat katsovat 

noita paukuttelupiirrettyjä, ettei 
itse tarvitse niin kovasti nujuta.” 

Ohjelmat uniin
Kyseessä on kuitenkin sama ajatus 
väkivallan puhdistavasta vaikutuk-
sesta. Jokainen kasvattaja tietää ar-
kikokemuksesta, että liian aikai-
sin vääränlaista kuvamateriaalia 
nähneet lapset ovat silminähden 
ahdistuneita ja levottomia. Heidän 
keskittymiskykynsä on heikko ja 
tätä myöten opiskelutulokset jää-
vät vaatimattomiksi. Aikuisen teh-
tävä on valvoa, mitä lapsi katsoo. 
Herkimmille lapsille ikäsuositus-
tenkin mukainen materiaali on 
liian pelottavaa ja ohjelmat tule-
vat uniin. Ikärajasuositukset ovat 
keskiarvo, eikä keskiarvo koskaan 
määritä koko ikäluokkaa. Herkim-
mät lapset eivät mahdu keskiar-
voihin. 

Halu olla 
suurin ja vahvin

Lapsi oppii väkivaltaa katsomalla 
sitä. Mitä enemmän väkivaltaa lap-
si näkee, sitä paremmin ja tehok-
kaammin hän oppii. Piirrettyjen 
litistämistä seuraava lapsi ei näe 
väkivallan todellisia seurauksia. 
Väkivalta syöpyy ratkaisuna mie-
leen. Oppiminen voi olla jäljitte-
ly- tai mallioppimista, käyttö- tai 
soveltamisvaikutusta, asenteellis-
ta tai motivaatiovaikutusta. Kun 

pikkupojat ovat katsoneet kotona 
supersankareiden mäiskintää, niin 
jokainen haluaa olla seuraavassa 
hetkessä suurin ja vahvin Poke-
mon-hahmo pihaleikissä. Väkival-
taohjelmista lapsi oppii, että väki-
valta on hyväksytty tapa ratkaista 
ongelmat. Kui sanat loppuvat, niin 
nyrkki puhuu. 

Piirrettykin 
ahdistaa

Väkivaltaohjelmista lapsi saa mal-
lin, että väkivaltaisin ja aggres-
siivisin voittaa ja saa arvostusta. 
Väkivalta siis kannattaa, uskoo 
lapsi. Siksi vanhempien on tärkeä 
opettaa lapselle, miten asiat rat-
kaistaan puhumalla ja ottamalla 
toinen huomioon. Pahimmassa 
tapauksessa lapsi on jätetty tuijot-
tamaan mäiskintää yksin omaan 
huoneeseensa. Lapsi on ahdistu-
nut ja turvaton, kun aikuinen ei ole 
vieressä ja tilanteet ovat pelottavia. 
Piirrettykin voi olla lapsen mieles-
tä ahdistava, vaikka aikuinen on 
valinnut television lastenvahdiksi. 
Kun lapselle lukee satua, niin vie-
ressä istuvalta aikuiselta voi kysyä 
juonesta ja kuvista. Aikuinen on 
läsnä lasta varten. Näin turvallinen 
aikuinen toimii ahdistussuodatti-
mena. Paljon televisoväkivaltaa 
katsovan lapsen asenteet muut-
tuvat väkivaltaa kohtaa myöntei-
semmiksi. 

SATTUIKO SITÄ 
OIKEASTI?

•	Elokuva	voidaan	kieltää	alle	7-vuotiailta,	11-
vuotiailta,	15-vuotiailta,	sekä	18-vuotiailta.	K-
13	rajoitusta	pohditaan
•	Aikuisen	seurassa	K-11	 ja	K-15	 ikärajasta	
voidaan	 joustaa	 kahdella	 vuodella.	 Yhdek-
sänvuotias	voi	katsoa	K-11	elokuvan	aikuisen	
seurassa
•	Elokuvaa	ei	saa	myydä,	vuokrata,	lainata	tai	
luovuttaa	ikärajassa	manittua	nuoremmalle	
rangaistuksen	uhalla
•	TV-kanavilla	toimii	itsesääntely.	Ohjelmia	ei	
tarkasteta	etukäteen,	kuten	elokuvateatterissa	
esitettäviä	elokuvia.
•	Lapsen	huoneessa	ei	ole	hyvä	pitää	televisi-
ota	tai	pelaamiseen	sopivaa	tietokonetta.	Lap-
sen	peleihin	on	hyvä	tutustua	kokeilemalla	
niitä	tai	seuraamalla	sivusta	pelaamista
•	Riippuvuuden	tunnusmerkkejä	ovat	ärtymi-
nen	rajoitustilanteessa,	yksinäisyys	ja	iänmu-
kaisten	harrastusten	puute.

Televisioväkivalta 
jää lapsen mieleen

Pelolla 
lataamista

Kyse on väkivallan kehästä, johon 
on aikuisen tulisi puuttua. Jos lapsi 
on raju ja aggressiivinen, niin on 
tärkeä, että hänelle opetetaan so-
siaalisia taitoja ja yhteistyötä, eikä 
lasta jätetä yksin toimintapiirretty-
jen pariin. Tämä on kuin heittäisi 
bensaa liekkeihin. Energian voi 
purkaa järkevämmin pelaamiseen, 
piirtämiseen ja urheiluun. Aggres-
siivisten ohjelmien katsominen la-
taa lapsen väkivallalla ja pelolla. 
Urheilu ja pelit auttavat toimimaan 
sääntöjen mukaan ja antavat mah-
dollisuuden purkaa energiaa. Olo 
on ponnistuksen jälkeen levolli-
nen, eika ahdistuneen levoton, 
kuten television suurkuluttajalla.

Toimintatyhjiö uhkaa
Television stimulointivaikutus pe-
rustuu siihen, että huippuvauhdi-
kas toiminta kiihottaa katsojien 
tunteita ja jättää heidät epämääräi-
sen ahdistuksen valtaan. Tämä ah-
distus voi muuttua väkivaltaiseksi 
toiminnaksi. Laboratoriokokeissa 
on huomattu, että istuttuaan suh-
teellisen kauan passiivisena ruu-
dun ääressä lasten käyttäytyminen 

on tavallista aktiivisempaa ja ag-
gressiivisempaa. Leikki ja liikunta 
purkavat ja kanavoivat lasten ag-
gressioita ja pitkällinen paikoillaan 
olo jättää lapseen toimintatyhjiön, 
vaikka itse ohjelma ei olisi kovin 
väkivaltainen. Aikuiset tietävät, 
miten kauan paikoillaan ollut 
lapsi tarvitsee tilaa purkaakseen 
energiaansa. 

Vaikea mitattava
Laboratoriotilanteet ovat keinote-
koisia ja eivät juurikaan ennusta 
seuraavan päivän leikkejä, vaikka 
esityksen jälkeen leikit olisivat-
kin kovakouraisia. Väkivaltaa on 
vaikea mitata ja tuottaa koeolo-
suhteissa. Televisioväkivallan ja 
todellisen väkivallan yhteys on 
kuitenkin selvä, vaikka.voidaan 
pyöritella ikuisesti kysymystä, 
kumpi on syy ja kumpi seuraus, 
televisioväkivalta vai aggressiivoi-
nen käyttäytyminen.
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PÖNTÖSTÄ POIS
Kun minulla ei ole ystäviä, ei 
menestystä ja vaikutusvaltaakin 
vain vähän, niin sain onnekse-
ni postissa Richard Templarin 
menestyskirjan Elämän säännöt. 
Kämmenet hikoillen avasin posti-
paketin ja sukelsin amerikkalaisen 
menestyksen taikamaailmaan, jos-
sa kaikille on tarjolla paljon ja vain 
laiskat eivät onnistu. Säännöt ovat 
yksinkertaiset. Luovun aiemmasta 
kurjasta ja haahuilevasta elämästä-
ni ja alan seurata Templarin sataa 
ohjetta hyvän elämän saavuttami-
seksi. 

Jos ryhdyn Templarin innoitta-
mana sääntöpeluriksi, enkä kerro 
muille olevani peluri, niin hyviä 
asioita alkaa tapahtua. Kyyninen 
lukija tietysti pohtii, että mitä jos 
kaikki samassa kahvipöydässä is-
tuvat olisivat tavanneet Templarin 
kirjan ja olisivat toistensa tietämät-
tä sääntöpelureita ja mulkoilisivat 
muita mahdollisia pelureita alta 
kulmain, niin tunnelma voisi olla 
aika viileä.

Templar on yhdynvaltalainen 
elämäntapaguru, joka on kirjoit-
tanut aikaisemmin siitä, miten 
voi nopeasti ja tehokkaasti kerätä 
itselleen paljon rahaa ja kuinka 
työpaikalla pääsee nopeasti her-
rahississä yläkerroksiin. Itse ei 
kovinkaan suurta valaistumista 
kirjasta löytänyt, kun en oikein 
jaksa innostua halpahintaisista 
vinkeistä, joista eräskin opettaa 
laulamaan laulua 

Pikku pukki kakki kalliolle, 
kun oikein hermostuttaa. Välillä 

Elämän säännöt -kirjaa lukiessa 
mieleen hiipii tunne, että pide-
täänköhän mua vähän tyhmänä. 
Uskooko toi, että mä ihan oikeasti 
otan tän vakavasti? 

Välillä tekstistä löytyy ihan 
hyviä ajatuksia, jotka opettavat 
keskittymään olennaiseen ja hy-
väksymään epätäydellisyyden it-
sessä ja muissa. Sitten tulee näitä 
laske kymmeneen tai laula Ukko 
Nooa tai Pikku pukki kakki kalli-
olle -ohjeita, niin lukijan innostus 
latistuu välittömästi. Ikään kuin 
Templar olisi kehitellyt kirjaansa 
väkisin sata ohjetta ja kun hyvällä 
ei ole ajatus luistanut, niin hän on 
kirjoittanut Pikku pukki -neuvoja, 
että on jotenkin saanut paketin 
kasaan. 

NYT TOSIMIEHET 
METSÄÄN 

Sirpa Anita Ollonbergin kirjoittama 
'Säänkestävä sienikirja – herkulli-
set kauppasienet' on ensimmäinen 
sienikirja, jota voi helposti ja vai-
vattomasti lukea maastossa.

Säänkestävä sienikirja on likaa 
ja kosteutta hylkivä, sillä sen sivut 
on laminoitu. Viuhkakiinnityksen 
ansiosta kirjaa on nopea selata, ja 
samanaikaisesti voi pitää näkyvis-
sä useita sivuja. Rakenteensa ja 
kätevän kokonsa ansiosta kirjaa 
on helppo lukea sienestäessä, ja 
se kulkee mukavasti niin taskussa 
kuin sienikorissakin.

SIELUNHOIDON OPAS
Kustannus Oy Uusi Tien Sielun-
hoidon opaskirja, Lähelle Ihmistä 
on varmaankin syntynyt suureen 
tarpeeseen,joka ei olekaan yllätys 
kun tutustuu kirjailijan elämänkaa-
reen. Hän on saanut aitiopaikalla 
olla seuraamassa suomalaista elä-
mänmenoa ja ihmisten vointia, 
eikä ainoastaan niiden elämää, 
joille aurinko tuntuu paistavan 
kirkkaasti ja elämä on jatkuvaa 
voittojen sarjaa.

Richard	Templar
Elämän	säännöt
Avain	henkilökohtaiseen	onneen
Otava	2007

Tapio	Aaltonen	
Luova	kutsumus
Tarkoituksen	kokemisen	taito
Kirjapaja	2007

dät. Aaltonen joutui itse pohtimaan 
tiensä valintaa jättäessään papin 
työn ja ryhtyessään yrittäjäksi.

Ammattiryhmien välillä käydään 
Aaltosen hauskan termin mukaan 
kollektiivista pönttööntymistä, 
jolloin uudet työntekijät ohjataan 
pönttöön ja kerrotaan, millä tavalla 
meidän työpaikalla tämä on tehty 
jo vuosikymmeniä. Luova ihmi-
nen haluaa elää omannäköistään 
elämää ja haluaa murtautua ulos 
pöntöstä. Hän voi lopulta sanoa, 
että eli omalla tavallaan. Rohkea 
ei mitannut onnistumistaan dip-
lomeilla, tunnustusviireillä ja pre-
nikoilla, vaan tunteella siitä, että 
elämä on omissa käsissä. Aaltosen 
kirja ei ole pöntömpi tapa aloittaa 
kahleiden katkaisu.

Janne Viljamaa

Yritysvalmentaja, pappinakin 
toiminut  Tapio Aaltonen haluaa 
saada meidät pois pöntöstä. Hän 
kertoo kirjassaan Luova kutsumus. 
Tarkoituksen kokemisen taito, mi-
ten joutui alakoulussa istumaan 
rangaistuksena puhujapöntön 
sisällä niin että kauan odotettu 
taikurin esitys meni sivun suun. 
Pöntön sisällä kyyristellyt Aalto-
nen ei kuullut muuta kuin yleisön 
taputuksen, mylvinnän ja ihastuk-
sen huokaukset. 

Tästä tuli Aaltosen sanoin hänen 
elämänsä avainkokemus, joka on 
viitoittanut hänen tietään elämäs-
sä. Aaltonen uskoo, että elämän 
tarkoitus voi olla piilossa vaikka 
70-vuotiaaksi asti ja puhjeta kuk-
kaan yllättävässäkin yhteydessä, 
jolloin meistä tuntuu, että emme 
valinneet tietä, vaan tie valitsi mei-

Kirjassa on selkeästi esitelty 
kaikki 32 maukasta ja hyvää met-
sässä kasvavaa sientämme, jotka 
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 
on hyväksynyt kaupallisesti myy-
täviksi. Tunnistusohjeiden lisäksi 
kirjassa on tietoja sienilajien ylei-
syydestä, esiintymisympäristöis-
tä, erilaisista käyttötavoista sekä 
kullekin lajille suositeltavista säi-
löntämenetelmistä. Kunkin lajin 
kohdalla kerrotaan myös tunnis-
tamisen kannalta oleellisimmista 
näköislajeista. 

Kirjassa esitellään vain herkul-
lisia  ruokasieniä, että sienestäjä 
pystyy metsässä mahdollisimman 
vaivattomasti keskittymään pel-
kästään hyvänmakuisiin sieniin. 
Kirja soveltuu niin aloittelijalle 
kuin kaupallisesti sieniä poimi-
valle henkilöllekin.

Varsinkin harvemmin pöpeli-
kössä liikusteleva sienestäjä on 
kaivannut juuri tällaista opusta, 
jonka voi ottaa mukaan metsään 
ja jonka nuhrautumista ei tarvitse 
pelätä. Voisiko tästä kirjasta saada 
moni lerpahtanut parisuhde uutta 
potkua yhteisen laatuajan kannus-
tajana?

Likaa- ja kosteuttahylkivän ra-
kenteen, viuhkakiinnityksen ja 
kätevän koon lisäksi kirjassa on 
uutena kauppasienenä kesäkuus-
sa 2007 kauppasieniluetteloon 
lisätty tuoksuvalmuska (Tricholo-
ma matsutake). Mukana on myös 
uusinta tietoa rusko-orakkaan lä-
hilajeista.

Kriisipalvelun palveluksessa on 
Petri Välimäki herännyt näkemään 
tarpeen aivan tavallisille vierellä-
kulkijoille auttamisen kentässä 
ja opas ”sielunhoitoon” on nyt 
kaikkien saatavilla. Kirjaa lukiessa 
avartuu sana sielunhoito uudenlai-
seen muotoon . Näin kävi ainakin 
allekirjoittaneelle. Ihmisen elämää 
ja olemista käsitellään laajasti ja 
kokonaisvaltaisesti, sekä niitä uh-
kia, jotka häiritsevät tervettä kas-
vua ja hyvinvointia.

Kirja on toki hyvä apu myös 
auttamistyön ”ammattilaisille ja 
se on hyvä pitää lähellä kun on 
kerrattava syviä totuuksia ihmisen 
auttamisen kentässä.

Kirja lähtee liikkeelle särkyneen 
ihmisen kohtaamisesta ja nimen-
omaan aidolla kohtaamisella ja 
painottaa ”hyvän” kuuntelemisen 
tärkeyttä.

Välimäki antaa lukijan ymmär-
tää jo kirjan alkusivuilla, että sär-
kyneen ihmisen eheytymiseen ei 
ole ”simpsalapim” konsteja vaan 
kasvu ja tervehtyminen ottavat 
aikaa.

Kirja on kokonaisuudessaan ta-
sapainoista ja kiihkotonta asioiden 
käsittelyä ja päinvastoin varottaa-

kin painostamisesta ja kasvun ja 
eheytymisen ”keinotekoisesta” 
kiirehtimisestä. Masennusta käsi-
tellään laajasti ja tuodaan syitä esil-
le sen syntymiseen ja käsitellään 
masennuksen eri ”lajeja”.

Reaktiivisen masennuksen koh-
dalla käsitellään avioeroa, työttö-
myyttä sekä muun muassa ongel-
mia lastenkasvatuksessa.

Luodaan myös katsaus kemialli-
siin syihin aivojen välittäjäaineiden 
kohdalla kun ihminen ei tahdo 
löytää syytä masennukselleen. Kir-
joittaja ei ”hengellistä” asioita vaan 
tuo ne esiin realistisesti ja painot-
taa normaalin elämän parantavaa 
vaikutusta sulkematta pois Juma-
lan mahdollisuuksia parantumisen 
ihmeen suhteen. Parantuminen 
lienee aina suuri ihme.

Myös erilaisia pelkoja käsitel-
lään melko laajasti ja tuodaan esil-
le kahdeksan mahollisuutta pelon 
voittamiseen.

Luojan antaman terveen pelon 
ja muiden pelkojen ero tehdään 
selväksi.

Ihmisen fyysistä, psyykkistä ja 
hengellistä puolta käsitellään kaik-
kia tasapainoisesti sekä painote-
taan että vanhasta joskus liiankin 
yleisestä käsityksestä hengellissä 
piireissä, että liha on paha ja sie-
lun vankila tulee luopua ja muis-
taa myös ”lihan” tarpeita levon ja 
ravinnon suhteen sekä muillakin 
alueilla.

Armon parantavasta voimasta 
kirjassa myös kerrotaan sekä kä-
sitellään syyllisyyttä ja häpeää.

Myös erilaisia addiktioita käsitel-
lään jotakuinkin laajasti ja tuodaan 
esille erilaisia tahoja suomalaisessa 
yhteiskunnassa, mistä voi saada 
apua kun on herännyt kaipaa-
maan vapautta ”kahleistaan”.

Välimäki tuo esille asioita , 
joiden varaan voimme rakentaa 
terveen itsetunnon, vaikkakaan 
hän ei maalaile illuusioita että 
särkynyt ja ohentunut itsetunto 
voisi hetkessä tervehtyä täydelli-
seen terveyteen. Jumalan kuvaksi 
luotu ihminen kokee parhaim-
millaankin vajaamittaisuutta mal-
liin itseään vertaillessaan, mutta 
toki ihmiselle antaa rohkeutta jos 
suunta on täydellisyyttä kohti mi-
hin mahdollisuuuteen tämä kirja 
antaa monenlaisia suuntaviittoja ja 
painottaa koko ajan armon riittä-
vyyttä kaikissa matkan vaiheissa.

Mieheksi ja naiseksi hän loi hei-
dät. Tätä Raamatun totuutta aja-
tellessa ja seuraillessa maailman 
menoa saattaa kristitty kokea mo-
nenlaisia tunteita. Kirjoittaja antaa 

ymmärtää että meidän ei tule olla 
pekästään tuomareita

tämän nykyisen maailmanajan 
keskellä vaan pyrkiä olemaan 
malleina ja ennenkaikkea koettaa 
näyttää maailmalle ainoaa mallia 
joka on ollut täydellinen ihminen 
(ja täydellinen Jumala).

Lähellä ihmistä kirja tulee pal-
velemaan ja jo palvelee auttajia 
suomalaisessa kentässä hienolla 
tavalla sekä miesten että naisten 
maailmassa ja on hyvä jos seura-
kunnat ja kristilliset järjestöt löytä-
vät teoksen apuvälineekseen.

Samuel Saresvirta

Petri	Välimäki
Lähellä	ihmistä
Sielunhoidon	opas
Uusi	Tie,	2007

Tom	Cutler
Suom.	Risto	K.	Träff
Toim.	Ville	Lähteenmäki
211	asiaa,	jotka	joka	äijän	pitäisi	tietää
Atena	Kustannus	Oy,	2007

ISOJEN POIKIEN 
NIKSIKIRJA

Tuli aivan nuoruus mieleen, kun 
avasi Tom Cutlerin kirjan '211 asi-
aa, jotka joka äijän pitäisi osata'. 
1950-1960 -luvulla oli erilaisia jo-
kapojan oppaita, joista tiedonja-
noiset nuorukaiset löysivät apua 
tilanteeseen kuin tilanteeseen. 
Varsinkin kirjan piirroskuvitus on 
kuin suoraan viime vuosituhan-
nelta.

Seksiterapeutin ja entisen domi-
nikaanimunkin poika Tom Cutler 

vietti kirjan esipuheen mukaan 
nuoruutensa opiskelemalla vähän 
niin ja näin taidetta ja filosofiaa 
luostariyliopistossa. Kun tarkas-
telee Cutlerin urakehitystä, ei ih-
mettele lainkaan tällaisen niksikir-
jan syntymistä. Tom Cutler aloitti 
uransa 'tekemällä lukuisia vilp-
pilähtöjä' opettajana, lavastajana, 
kontrabasistina, puheenkirjoittaja, 
kirjanpainajana, leikkikalukauppi-
aana, runoilijana, viinitarjoilijana, 
kaupunkikonsulttina, nukente-

kijänä, kirjaltajana, toimittajana, 
orkesterinjohtajana, muotokuva-
maalarina, radioreportterina, sar-
jakuvataiteilijana sekä mm. kardi-
naali Humen haamukirjoittajana. 
Eli näyttöjä miehellä riittää.

Kirja on tarkoitettu kirjoittajan 
mukaan pääasiallisesti pojille, äijil-
le, ukoille ja sälleille, jotka ovat iäl-
tään 16-106 vuoden välimaastossa, 
ja joilla ei tunnu olevan selkeää 
työnkuvaa sateisena keskiviikon 
iltapäivänä.

Kirja lupaa tarjota kaikki ne elä-
män perustaidot, joita ei opeteta 
koulussa.

Kirjan lopuksi todetaan, että 
tämä kirja ei ehkä paranna lukijan 
moraalia tai saa häntä tuoksumaan 
hyvältä, mutta se tekee elämästä 
helkkarin hauskaa...

Kirjan alkuperäinen nimi on 
'211 Things a Bright Boy Can 
Do', mutta suomalaiskustantaja on 
päättänyt vaihtaa 'nokkelan pojan' 
ajanhenkeen sopivaksi 'äijäksi'. 
Se vielä olisi puuttunut, että Jone 
Nikula olisi kirjoittanut esipuheen 
kirjaan...

Kirjan ensimmäinen osio on 
otsikoita kovasti mieltä lämmit-
tävästi 'Kuinka olla tosi mies' eli 
sällin opas menestykseen. Luvas-
sa on ohjeita kuinka mm. käyttää 
kelloa kompassina, kuinka latoa 
tiiliä, kuinka selvitä viikko samois-
sa vaatteissa ja kuinka vaikuttaa 
älykkäämmältä kuin onkaan. Siis 
todellisia helmiä jokaiselle tosi-
miehelle...

Kirjan muissa osioissa voi tutus-
tua fysiikan ihmeisiin (kuinka saa 
tukan nousemaan pystyyn jne.), 
ammentaa tarpeettoman tiedon 
tammesta (kuinka keritään lam-
mas jne.) tai pätevöityä retkeilijänä 
(kuinka tehdään oikeasti palaava 
bumerangi jne.).

Kirja on täynnä toinen toistaan 
hullumpia niksejä sadepäivien ra-
toksi, mutta ehdottomasti mielen-
kiintoisin osuus on otsikoitu 'Sop-
patykki' ja siinä annetaan todella 
kokeilemisen arvoisia reseptejä 
'särmikkäille kokeille'. Ohitin kyllä 
tyylikkäästi kivesreseptien kunkun 
'Kalliovuorten osterit' johon tarvi-
taan mm. kilo sonnin kiveksiä. Sen 
sijaan kokonaisen possun grillaa-
minen ja possupiiraan tekeminen 
kiinnostivat. Varsinkin nuoremmil-
le äijille löytyy myös ohjeet kuinka 
kokata tytöille. Naisethan pitävät 
hössötyksestä ja hörhelöistä, joten 
kannattaa laittaa ateria, joka vai-
kuttaa huomattavasti taidokkaam-
malta ja kalliimmalta kuin on.

Kimmo Janas
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Heikki Pusa

Tuorein Suomessa 
vaikuttanut pyhimys 
on vuonna 2003 
kanonisoitu pyhä 
Ursula Ledóchowska. 
Hän syntyi Itävallassa 
Loosdorfissa 17.4.1865 
saaden kasteessa 
nimekseen Julia Maria. 
Isä oli puolalainen kreivi 
Anton Ledóchowski 
ja äiti Josefina kuului 
vanhaan sveitsiläiseen 
ritarisukuun. Julian isä 
oli lapsena joutunut 
oman isänsä kanssa 
pakenemaan Puolasta 
Itävaltaan venäläisten 
kukistettua vuonna 1830 
maassa puhjenneen 
aseellisen kapinan.

Ledóchowskit olivat hyvin 
uskonnollisia ja kirkollisesti 
suuntautuneita. Isän veli oli 

kardinaali. Julian vanhemmasta 
veljestä, Wlodzimierzista, tuli jesu-
iittaveljestön kenraali. Nuorempi 
sisko Maria Teresa toimi Afrikan 
lähetyksen hyväksi niin ansiok-
kaasti, että hänetkin on julistettu 
autuaaksi.

Julian kerrotaan olleen lämmin 
ja valoisa persoonallisuus, joka 
olemuksellaan synnytti rauhallista 
ja iloista ilmapiiriä. Äiti kutsuikin 
häntä ”pikku päivänpaisteekseen”. 
Julia tunsi jo varhain vetoa sääntö-
kuntaelämään. Hän halusi auttaa 
lähimmäisiään käymällä tapaamas-
sa köyhiä ja sairaita sekä toimitta-
malla heille mm. lääkkeitä.

Puolaan ja luostariin
Vuonna 1883 perhe palasi viimein 

PYHÄ URSULA 
LEDÓCHOWSKA

Puolaan, jonne isä koko ajan oli 
ikävöinyt. He asettuivat asumaan 
Krakovan lähelle. Parin vuoden 
kuluttua isä kuoli sairastuttuaan 
isorokkoon. Ennen kuolemaansa 
hän ehti antaa siunauksensa Julian 
päätökselle mennä luostariin. Isän 
kardinaaliveli otti huolehtiakseen 
perheestä. 

Julia liittyi ursuliinien (Ordo 
Sanctae Ursulae – OSU) sääntö-
kuntaan Krakovassa 1886. Kolme 
vuotta myöhemmin kokelaskau-
tensa päätteeksi hän antoi ikuiset 
lupaukset. Samalla Julian uudeksi 
luostarinimeksi tuli Ursula. Hän 
sai tehtäväkseen nuorten tyttöjen 
opettamisen. Opetusaineita olivat 
matematiikka, luonnontieteet, 
ranskan kieli ja piirustus. Ursula 
huolehti työstään innokkaasti. 
Naisten saatua oikeuden opiskel-
la yliopistossa Ursula avasi tytöil-
le tarkoitetun sisäoppilaitoksen. 
Opiskelijoitten kanssa hän perus-
ti Marian lapset nimisen yhdistyk-
sen.

Ursulasta oli vuonna 1904 tullut 
Krakovan luostarin johtaja, mutta 
jo 1907 hän siirtyi Pietariin johta-
maan sikäläistä tytöille tarkoitettua 
katolista pyhän Katariinan sisäop-
pilaitosta. Koulun kurissa ei ollut 
kehumista ja myös seurakunnassa 
oli sisäisiä kiistoja. Äiti Ursula on-
nistui nopeasti kohentamaan sekä 
koulun että seurakunnan tilannet-
ta. Paavi Pius X:n toivomuksesta 
hän jätti Krakovan keskittyäkseen 
kokonaan työhönsä Pietarissa.

Suomeen Terijoelle
Karjalan kannaksella sijaitsevaan 
Terijokeen Ursula tutustui lähet-
täessään oppilaitaan sinne kesä-
lomalle terveellisempään ympä-
ristöön kuin Pietari pystyi tarjo-
amaan. Matkaa Pietarista ei ollut 
paljon. Pian äiti Ursula huomasi 
itsekin viihtyvänsä Terijoella niin 
hyvin, että päätti perustaa sinne 
oppilaitoksen, joka sai nimekseen 
”Merentähti”. Aikansa uusimpia 
pedagogisia käsityksiä seuraava 
koulu aloitti toimintansa 1910. 
Ursula muutti uuteen paikkaansa 

pysyvästi seuraavana vuonna. Hän 
oppi nopeasti suomen kielen.

Siihen aikaan kirkon virallinen 
asenne oli kaukana ekumeenisuu-
desta. Äiti Ursula kuitenkin avasi 
kappelin ekumeenisille jumalan-
palveluksille ja raamattupiireille. 
Hän tuli hyvin toimeen erilaisten 
ihmisten kanssa. Terijokelaiset 
tapasivat häntä mielellään ja ju-
tustelivat hänen kanssaan. Äiti 
Ursula sai pian laajan ystäväpiirin 
Suomessa. 

Äiti Ursulan toimesta käännet-
tiin ja julkaistiin suomeksi pieni 
katekismus, laulukirja ja rukous-
kirja, jonka nimi oli: ”Terve Meren 
Tähti. Rukouksia Suomen katoli-
selle kansalle”. Äiti Ursula osallis-
tui itsekin käännöstyöhön. Kirja 
painettiin Roomassa.

Vuonna 1911 kiellettiin kaikki 
katoliset luostarit Venäjällä. Äiti 
Ursula kääntyi Pietarissa päämi-
nisteri Stolypinin puoleen saa-
dakseen luvan jatkaa työtään. 
Lupa heltisi koulun ja kappelin 
pitämiseen Terijoella, mutta mi-
tään luostariin vivahtavaakaan ei 
saanut olla. Niinpä Merentähdes-
sä toimivat noviisit ja nunnat va-
pautettiin luostarilupauksistaan ja 
äiti Ursula muuttui kreivitär Julia 
Ledóchowskaksi. Virallisesti. Sy-
dämessään he pysyivät nunnina. 
Äiti Ursula sai Vatikaanista luvan 
vaivihkaa kaikessa hiljaisuudessa 
ottaa vastaan myös sisarten luos-
tarilupaukset.

Sairastuttuaan keuhkotautiin 
1912 äiti Ursula joutui joksikin 
aikaa Halilan parantolaan. Siellä 
hän hämmästyi monien potilasto-
veriensa toivotonta elämänasen-
netta ja näköalattomuutta. Monelta 
puuttui usko Jumalaan ja sielun 
kuolemattomuuteen. ”Minun tulee 
sääli suomalaista kansaa... Miten 
he voivat olla onnellisia ilman 
uskoa?” ”Kansa parka, heistä voi 
käyttää raamatun sanaa: ’Ja näh-
dessään kansanjoukot hänen tuli 
heitä sääli, kun he olivat nään-
tyneet ja hyljätyt niin kuin lam-
paat, joilla ei ole paimenta’” (Matt 
9:36).

Sotaa pakoon
Ensimmäisen maailmansodan 
puhkeaminen 1914 saattoi äiti 
Ursulan hankalaan tilanteeseen. 
Hän oli Itävallan kansalainen. 
Koska Itävalta oli nyt sodassa 
Venäjän kanssa, Ursulan oli pois-
tuttava maasta. Lokakuun lopussa 
hän matkusti junalla Raumalle ja 
jatkoi sieltä laivalla Ruotsiin.

Siellä äiti Ursula toimi opettaja-
na ja perusti kielikoulun Tukhol-
maan. Kielellisesti lahjakkaalle Ur-
sulalle ruotsin oppiminen ei tuot-
tanut vaikeuksia. Pian hän kiersi 
Ruotsissa ja Norjassa pitämässä 
esitelmiä kotimaastaan Puolasta. 
Suurta mielenkiintoa herättäneet 
esitelmät käsittelivät Puolan kult-
tuuria, kirjallisuutta ja historiaa. 
Äiti Ursula tutustui myös ekume-
nian suuriin pioneereihin kuulu-
vaan Uppsalan luterilaiseen ark-
kipiispaan, Nathan Söderblomiin.

Tanskaan äiti Ursula muutti 
1917 sisarineen, jotka olivat vähi-
tellen eri teitä hakeutuneet hänen 
luokseen. Ålborgissa hän perusti 
lastenkodin sotaa paossa oleville 
lapsille. Kööpenhaminassa avattiin 
”Kreivitär Ledóchowskan talous-
koulu”. 

Paluu Puolaan
Maailmansodan päätyttyä Puola 
oli saavuttanut itsenäisyyden. Äiti 
Ursula sisarineen palasi kotimaa-
hansa. Siellä hän perusti ursulii-
nisisarten sääntökuntaan uuden, 
nykyaikaisemman haaran, ns. har-
maat ursuliinit. Heidän sääntönsä 
hyväksyttiin kokeilumielessä 1923, 
lopullisesti 1930. Harmaitten ursu-
liinien alkuperäinen keskuspaikka 
oli Poznanin lähellä Pniewyssa. 
Nykyisin he toimivat Puolan li-
säksi Valko-Venäjällä, Ukrainassa, 
Italiassa, Ranskassa, Saksassa, Ka-
nadassa, Brasiliassa, Argentiinassa, 
Tansaniassa ja Suomessa, jonne 
sisaret palasivat 1976. Varsinai-
nen päämaja on Roomassa, missä 
äiti Ursula kuoli 29. toukokuuta 
1939.

Äiti Ursulan hengellisyyden iloi-
suudesta ja valoisuudesta antaa 

hyvän kuvan hänen kolme vuotta 
ennen kuolemaansa sisarille kir-
joittamansa kehotus:

”Annan tässä teille apostolaa-
tin, joka ei vaadi teiltä suurta 
kieltäymystä tai vaivoja, sellaisen, 
joka erityisesti nyt meidän aikoi-
namme on hyvin tarpeellinen ja 
tehokas, nimittäin hymyn apos-
tolaatin. Ihmiset valittavat usein, 
ettei tänä päivänä juuri kohtaa 
hyväntuulisia, hymyileviä kasvo-
ja. Ja niin kuin ihminen talven jäl-
keen kaipaa kevätauringon säteitä, 
niin hän raskaina hetkinä kaipaa 
hyväntuulisia, iloisia kasvoja. 
Hymy kasvoillasi kertoo Juma-
laan liittyneen sielun autuudesta, 
puhtaan omantunnon rauhasta, 
huolettomasta antautumisesta 
taivaallisen Isän käsiin. Hymy 
kasvoillasi sallii jokaisen lähestyä 
sinua pelkäämättä pyytääkseen tai 
kysyäkseen jotain, sillä se lupailee 
jo edeltä käsin pyynnön halukasta 
täyttämistä, kohteliasta vastausta. 
Menkää maailmaan hymy kasvoil-
lanne, menkää kylvämään vähän 
onnea tähän kyynelten laaksoon, 
hymyilkää kaikille, mutta varsinkin 
surullisille, elämäänsä kyllästyneil-
le ja ristinsä taakan alla sortuville. 
Hymyilkää heille kirkkaalla, Juma-
lan hyvyydestä kertovalla hymyllä 
ja muistuttakaa heille, että vaikka 
kaikkialta on kokoontunut mustia 
pilviä, niin kuitenkin aina voi sil-
mänsä ylös kohottaessaan tuntea 
ihmeellisen, vaikka pienenkin, 
palan sinistä taivasta.”

Paavi Johannes Paavali II julisti 
äiti Ursulan autuaaksi Poznanissa 
20.6.1983. Tapahtumassa oli läs-
nä yli miljoona ihmistä. Autuaan 
Ursulan jäännökset siirrettiin Roo-
masta Pniewyyn 1989. Lopullinen 
kanonisointi eli pyhäksi julista-
minen tapahtui 18. toukokuuta 
2003 Roomassa Pietarin kirkon 
aukiolla.

Daniel Gajewskin ihme
Nykyaikaisista pyhimyksiin liitty-
vistä ihmeistä on seuraava tapah-
tuma hyvä esimerkki.

Varsovan lähellä olevassa har-
maitten ursuliinien talon puutar-
hassa oli kesällä 1996 14-vuotias 
Daniel Gajewski leikkaamassa 
nurmikkoa sähkökäyttöisellä ruo-
honleikkurilla. Danielin irrottaessa 
leikkurin virheellisesti kytkettyjä 
jatkojohtoja nuorukainen sai säh-
köiskun. Daniel menetti osittain 
tajuntansa ja luuli jo kuoleman 
tulevan, kun talosta riensi apuun 
ursuliinipukuinen hahmo, joka 
irrotti hänet virtalähteestä. Daniel 
ei ehtinyt nähdä pian kadonneen 
hahmon kasvoja.

Shokissa oleva Daniel raahautui 
vaivoin kappeliin. ”Menin ehtool-
lislippaan luo, syleilin sitä, suute-
lin, aloin laulaa, huutaa, kiittää.” 
Hän kertoo myös katsoneensa pe-
lonsekaisen kunnioituksen vallas-
sa kappelissa olevaa autuaan Ur-
sulan pyhäinjäännöstä. Kappelista 
kuuluvan melun hälyttämänä sin-
ne tuli talossa työskennellyt sisar. 
Nunna löysi Danielin verisenä ja 
käsi palaneena. Daniel oletti ilman 
muuta juuri tuon sisaren pelasta-
neen hänet.

Daniel vietiin sairaalaan saa-
maan hoitoa. Asiantuntijat tote-
sivat johtojen väärän kytkennän 
aiheuttaneen välittömän hengen-
vaaran 220 V jännitteisellä säh-
kövirralla. He arvioivat myös pe-
lastumisen sellaisessa tilanteessa 
äärimmäisen epätodennäköiseksi 
ilman ulkopuolista väliintuloa. 
Samalla ilmeni, ettei kukaan ta-
lon alueella olevista ollut tiennyt 
tapahtuneesta mitään ennen kuin 
Danielin kappelista löytänyt sisar 
oli kertonut siitä.

Pojan vanhemmat vakuuttuivat 
pian siitä, että Danielin pelastumi-
nen oli autuaan Ursulan väliintu-
lon ansiota.

Hiippakunnan tasolla tehtyjen 
tutkimusten valmistuttua todista-
jien ja asiantuntijoiden lausunnot 
esitettiin Roomassa Pyhäksijulista-
misasioitten Kongregaatiolle, joka 
omia asiantuntijoitaan kuultuaan 
vahvisti autuaan Ursulan väliintu-
lon Danielin pelastamisessa au-
tenttiseksi.

Olemme valmisvaateiden maahantuoja.
Edustamme housuja, paitoja, T-paitoja,lippiksiä ja monia muita

asusteita niin miehille kuin naisille.
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Suomalaisisät 
nykyaikaisia

Suomalaiset isät ovat tuoreen tut-
kimuksen mukaan nykyaikaisia. 
Ainoastaan reilu kymmenen pro-
senttia vauvaikäisten lasten isistä 
on sitä mieltä, että vanhempain-
vapaan pitäminen kuuluu vain 
äidille. Käytännössä vain harvat 
isät kuitenkin pitävät vanhempai-
nvapaata.

Sosiaali- ja terveysministeriön 
perhevapaakampanjan Suomen 
Gallupilla teettämän tutkimuksen 
mukaan 70 prosenttia tuoreista 
isistä on sitä mieltä, että isän ja 
äidin on hyvä jakaa vanhempain-
vapaa keskenään. Vain yksi kym-
menestä on sitä mieltä, että van-
hempainvapaan pitäminen kuuluu 

Mustahattuinen mies on palannut
Ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1989 Harrison Ford sonnustautui 
tuttuun asuunsa kesäkuun 21. päivänä, kun uusimman Indiana Jones 
-elokuvan kuvaukset Steven Spielbergin johdolla käynnistyivät. 

Elokuva sijoittuu 1950-luvulle ja sen pääosissa nähdään Fordin lisäksi 
Shia LaBeouf, Cate Blanchett, John Hurt, Ray Winstone ja Jim Broad-
bent. The Lucasfilm Ltd:n tuottama elokuva tulee Paramount Pictures’n 
levityksessä maailmanlaajuisesti ensi-iltaan 22.5.2008.

Kuva © Steven Spielberg

Uusi perheenjäsen Fordin 
mallistoon vuonna 2008

Euroopan Fordin mallisto kasvaa 
täysin uudella perheenjäsenellä 
– Ford Kugalla – vuoden 2008 
alussa. Ensi kertaa uusi malli on 
yleisön ihailtavissa Fordin näytte-
lyosastolla Frankfurtin Autonäyt-
telyssä, joka avautuu syyskuun 
13. päivä.

– Esittelemällä Ford Kugan lu-
nastamme Pariisin Autonäyttelyssä 
vuonna 2006 antamamme lupauk-
sen tuoda markkinoille Ford iosis 
X -konseptimalliin perustuva täy-
sin uusi ja tyylikäs auto alle kah-
dessa vuodessa, kertoo Euroopan 
Fordin pääjohtaja John Fleming.

Fordin Euroopan suunnittelutii-
mi on soveltanut Fordin kineettistä 
muotoilukieltä jännittävästi tässä 
uudessa kompaktissa ja erottuvas-
sa 4x4 crossover -mallissa.

– Otimme suunnittelussa huo-
mioon, että tällaisesta autosta kiin-
nostuneet asiakkaat ovat varsin 
imagotietoisia. He haluavat autol-
taan yksilöllisyyttä ja erottuvuutta, 
mutta samalla myös huomattavaa 
suorituskykyä niin maantie- kuin 
maastoajossakin, sanoo Euroopan 
Fordin suunnittelujohtaja Martin 
Smith.

– Kuga erottuu muista jännittä-
vällä kineettisellä muotoilullaan 

ja kaikissa olosuhteissa loistavilla 
ajo-ominaisuuksillaan, joita Ford 
Focuksen, S-MAXin ja uuden Mon-
deon asiakkaat osaavat meiltä jo 
odottaa, hän lisää.

Euroopan Fordin suunnittelu-
tiimi julkaisee myös ensimmäisen 
virallisen luonnoksensa uudesta 
mallista.

– Kuga on seikkailunhaluinen 
ja erottuva – ominaisuuksia, joita 
halusimme tuoda esille tässä en-
simmäisessä luonnoksessamme, 
korin muotoilusta vastannut Stefan 
Lamm kertoo. – Uskomme, että 
kysyntää on voimakkaalle ja ka-
rismaattiselle autolle, joka poikke-
aa joukosta samaan tapaan, kuten 
voittoisa Ford S-MAX, joka on ollut 
tiennäyttäjänä MPV-luokassa.

Täysin uuden Ford Kugan tuo-
tanto alkaa vuoden 2008 alussa 
Fordin Saarlouisin tehtaalla Sak-
sassa. Uusi malli lanseerataan Eu-
roopassa keväällä 2008.

Sony Ericssonilta 
Bluetooth™-kellot tyylillä

Sony Ericssonin MBW-150 Blue-
tooth™-kelloista voit valita tyylil-
leen sopivan mallin. Näillä kol-
mella erilaisella kellolla hallitsee 
puhelintaan suoraan ranteesta. 
Yhdessä tunnetun kellovalmista-
jan Fossilin kanssa suunnitellut 
MBW-150 Bluetooth™-kellot käy-
vät aikaansa edellä yhdistämällä 
ajattoman muotoilun ja uusimman 
Bluetooth™-tekniikan.

Valittavina on kolme erityylistä 
Bluetooth™-kelloa: Music, Exe-
cutive tai Classic Edition. Kellon 
käyttäminen ikään kuin puhelimen 
langattomana kaukosäätimenä on 
todella miellyttävää ja vaivatonta. 
Työpaikalla, seurassa tai ihan vaan 
kotonakin puhelujen hoitaminen 
sujuu huomaamattomasti ja tyy-
likkäästi.

Kaikissa kolmessa MBW-150-
sarjan kellossa on naarmuuntuma-
ton mineraalikristallilasi, jossa on 
heijastelematon pinta. Ulkoisesti 
kellot näyttävät tavallisilta ranne-
kelloilta, sillä niiden huomaamaton 
OLED-näyttö näkyy vain käytettä-
essä. Analoginen kvartsikoneisto 
ja puhelimen kanssa synkronoitu 
digitaalinen aikanäyttö pitää kel-
losi ja sinut ajassa.

sohvalta nousematta. Mikäli kello 
joutuu liian kauas puhelimesta, se 
ilmoittaa siitä värisemällä. Sony 
Ericssonin pitkä kokemus Blue-
tooth™-tekniikasta pitää kuitenkin 
huolen, että yhteys on mahdolli-
simman luotettava.

Uusien ominaisuuksien ansiosta 
Bluetooth™-kello helpottaa muka-
vasti elämää. Auto pairing™ -toi-
minto yhdistää kellon automaatti-
sesti puhelimeen, joten asennus-
toimenpiteitä ei tarvita.

MBW-150 toimii useiden Sony 
Ericssonin puhelimien kanssa. 
Täydellinen luettelo yhteenso-
pivista puhelinmalleista löytyy 
www.sonyericsson.com. Täydel-
lisiä kumppaneita toisilleen ovat 
esimerkiksi W910 Walkman®-pu-
helin, MBW-150 Music Edition, 
K850 Cyber-shot™-puhelin ja 
Classic Edition, Sony Ericssonin 
uusin älypuhelin P1 ja Executive 
Edition.

Puhelimen soidessa on katsot-
tava kuka soittaa ja tehtävä päätös 
puheluun vastaamisesta. Näin ti-
lanteesta riippumatta – myös seu-
rassa, mikä saattaa olla epäkohte-
liasta. Kello värisee vaimeasti, kun 
puhelin soi tai saa tekstiviestin ja 
vilkaisemalla näkee, kuka soit-
taa. Kellon painikkeilla puhelu 
voidaan ottaa vastaan, hylätä tai 
mykistää. Puheluun voi vastata 
handsfreella tai kuulokkeilla.

Puhelinta ei tarvitse pitää kä-
dessä puheluiden vastaanottami-
seksi tai musiikin kuuntelemiseksi. 
MBW-150-kellot toimivat kauko-
säätiminä, vaikka puhelin olisi 
toisella puolella huonetta – esi-
merkiksi kun puhelin on kytketty 
kotistereoihin. Kellosta voidaan 
säätää äänenvoimakkuutta, vaihtaa 
kappaletta ja katsoa esittäjätiedot 

Philips mullistaa miesten 
hiustenleikkuun

Philips tuo markkinoille maail-
man ensimmäisen kotiparturilait-
teen, jossa on käyttöä helpottava 
kääntyvä ajopää. Philipsin uuden 
kotiparturin avulla omien hiusten 
siistiminen onnistuu tarkasti ja 
vaivattomasti. Jopa niskan alueen 
hiusten leikkuu onnistuu ilman 
apua.

turin sijaan. Hiusten leikkaaminen 
ilman apua on kuitenkin vaikeaa, 
ja siistin lopputuloksen saaminen 
lähes mahdotonta.

Philips QC5170 on markkinoi-
den ensimmäinen kotiparturi, joka 
on suunniteltu erityisesti miehille, 
jotka leikkaavat hiuksensa itse. 
Jopa 180 astetta kääntyvän ajo-
pään ja ainutlaatuisen muotoilun 
ansiosta myös niskan ja korvia 
ympäröivän alueen siistiminen 
on helppo tehdä itse.

Philips QC5170 -kotiparturin omi-
naisuuksia:
• Kääntyvä ajopää, jonka avulla 
hiukset on helppo siistiä myös 
niskasta ja korvien takaa.
• Käteen hyvin istuva muotoilu. 
Kaksi erikokoista joustavaa ohja-
uskampaa, joiden säätelyvälit ovat 
3–11 mm ja 13–21 mm.
• Tarkkuustrimmeri rajaukseen ja 
viimeistelyyn.
• Akku, joka mahdollistaa jopa 
tunnin johdottoman käytön. Laitet-
ta voidaan käyttää myös verkko-
käyttöisenä latausjohdon kanssa. 
• Itseterottuvat terät ruostumatto-
masta teräksestä. 
Philipsin uusi kotiparturi QC5170 
on nyt myynnissä, ja sen markki-
nahinta on 69 euroa.

Suomessakin monet miehet siis-
tivät hiuksensa itse kotioloissa par-

Voimanlähteenä 
ympäristöystävällinen ja 

tehokas HDi-moottori
Citroënin ensimmäisen katumaas-
turin, C-Crosserin, myynti alkoi Eu-
roopassa kesän aikana ja Suomeen 
auto saapuu alkusyksystä. Uutuus 
kilpailee markkinoista kasvavassa 
luokassa aseinaan monikäyttöi-
syys, korkea laatu, varustelu sekä 
erinomainen dieselmoottori.

parhaan mahdollisen vetotavan 
kolmesta asetuksesta. Normaalissa 
maantieajossa valitaan etuveto, jol-
loin polttoaineenkulutus on kaik-
kein alhaisin. Kelin huonontuessa 
kuljettaja valitsee nelivedon, jossa 
moottorin elektroninen ohjainyk-
sikkö säätelee automaattisesti 
voimaa etu- ja taka-akselin välillä 
suurimman osan vedosta välittyes-
sä etupyörille. Olosuhteissa, jois-
sa moni perinteinen katumaasturi 
jäisi jo jumiin, voidaan vielä valita 
nelivedon lukitus.

Citroën C-Crosser on perusasen-
nossaan viisipaikkainen, mutta 
tavaratilan lattiasta nousee tarvit-
taessa kaksi lisäistuinta. Jos tilaa 
tarvitaan erityisen paljon, voidaan 
myös toisen rivin istuimet taittaa 
joko perinteisistä kädensijoista tai 
sähköisesti tavaratilaan sijoitetuis-
ta kytkimistä.

Uutuuden voimanlähteenä on 
PSA Peugeot Citroënin 2,2-lit-
rainen HDi-moottori, jonka suu-
rin teho on 115 kW (156 hv) ja 
vääntömomentti 380 Nm/2000 
r/min. Moottorin yhteydessä on 
kuusivaihteinen käsivalintainen 
vaihteisto. Suorituskyvystään ja 
koostaan huolimatta C-Crosserin 
yhdistetty polttoaineenkulutus 
on ainoastaan 7,3 l/100 km. Voi-
manlähde perustuu C5:stä tuttuun 
muuttuvageometrisella turbolla ja 
ihanteellisen ilma-polttoainese-
oksen palotilaan tuottavalla ECCS 
(Extreme Conventional Combus-
tion System) -järjestelmällä varus-
tettuun moottoriin. Pakokaasu-
päästöjä puhdistaa lisäksi uuden 
sukupolven edistyksellinen hiuk-
kassuodatin. 

Citroën C-Crosser on PSA Peu-
geot Citroënin ja Mitsubishi Motors 
Corporationin yhteistyön tulos.

C-Crosser tuo Citroënin kil-
pailemaan markkinaosuuksista 
edelleen kasvavaan luokkaan. 
Katumaastureilta edellytetään hen-
kilöautomaisia ajo-ominaisuuksia, 
mutta niiden pitää selvitä myös 
vaikeista paikoista maavaransa ja 
nelivetonsa avulla. Citroën C-Cros-
serissa ominaisuudet yhdistyvät si-
ten, että kuljettaja voi valita aina 

Volkswagen Tiguan
Volkswagen on julkaissut ensim-
mäiset viralliset kuvat uudesta, 
Frankfurtin autonäyttelyssä syys-
kuussa ensiesiteltävästä Volkswa-
gen Tiguanista. Uutuus saapuu 
Suomen markkinoille vuoden-
vaihteessa. 

Mallimerkinnät Trend&Fun, 
Track&Field ja Sport&Style kerto-
vat Tiguanin luonteesta ja käyttö-
tarkoituksesta. Moottorin voi valita 
viidestä turbolla terästetystä vaih-
toehdosta: bensiinimoottoreiden 
tehot ovat 110 kW (150 hv), 125 
kW (170 hv) ja 147 kW (200 hv). 
TDI-dieseleistä löytyy tehoa 103 
kW (140 hv) ja 125 kW (170 hv).

Volkswagen Tiguanin suunnit-
telua ideasta sarjatuotantomalliksi 
on voinut seurata rekisteröitymällä 
Tiguan Base –sivustolle. Sivusto 
esittelee uuden mallin kehitys-
työtä filmein, 3D-animaatioin ja 

yksinomaan äidille.
Asenteet eivät kuitenkaan siirry 

käytäntöön, sillä vain reilu kym-
menen prosenttia isistä käyttää 
osuutensa vanhempainvapaata.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että 
vanhempainvapaaseen uskoo 
omaavansa taloudellisia mahdol-
lisuuksia vain noin 64 prosenttia 
isistä. Vain kolmannes vastaajista 
uskoi verotuksen korvaavan van-
hempainvapaan aikaista ansion-
menetystä.

– Stakesissa tekemieni tutkimus-
ten mukaan kovin moni ei tee las-
kelmia verotuksen vaikutuksesta 
perheen tuloihin vanhempainva-
paan ajalta. Silloin palkan alene-
minen tuntuukin isolta. Kompen-
saatio tule kuitenkin verotuksen 
kautta. Niissä perheissä, joissa 
laskelmia tehdään, myös vanhem-
painvapaita jaetaan enemmän, 
Stakesin erikoistutkija Johanna 
Lammi-Taskula sanoo.

Eri tahojen pitkäjänteisestä tie-
dotuksesta huolimatta ainoastaan 
41 prosenttia tutkituista isistä 
tietävät, mikä on vanhempainva-
paan, isyysvapaan ja hoitovapaan 
ero. Vanhempainvapaa alkaa äi-
tiysvapaan päättymisen jälkeen 
ja vanhemmat saavat jakaa sen 
keskenään haluamallaan tavalla. 
Isyysvapaa taas on lyhyempi jak-
so, joka pidetään äidin äitiys- tai 
vanhempainvapaan kanssa sa-
maan aikaan.

suunnittelijoiden haastatteluin. 
Sivustolla voi jopa kokeilla, miltä 
Tiguan näyttäisi omalla pihalla. Si-
vusto aukeaa www.volkswagen.fi 
-etusivulta.

Katselunautinto ylös 
BRAVIA-sarjan videotykillä

BRAVIA AW -sarja edustaa uutta 
projektorisukupolvea, jolla kuka 
tahansa muuttaa olohuoneensa 
täydelliseksi elokuvateatteriksi.

BRAVIA AW –sarjassa on aluksi 
kaksi mallia, perustason VPL-AW10 
ja monipuolisempi VPL-AW15. Nii-
den avaintoiminnot ovat yhteiset, 
esimerkiksi 720p HD -tarkkuus 
ja monipuoliset liitännät, joihin 
kuuluu luonnollisesti HDMI™. 
Molempiin projektoreihin voi-
daan kytkeä esimerkiksi 1080p-
HD-soitin, kuten Blu-ray™ -soitin 
tai PlayStation™ 3.

Molemmat uutuusprojektorit 
tukevat Sonyn 24p True Cinema 
-toimintoa, jolla elokuvat voidaan 
toistaa alkuperäisellä 24 ruudun 
sekuntinopeudella. Tällöin eloku-
vien rytmi säilyy oikeana, samoin 
äänenkorkeus, jotka molemmat 
nousevat hieman perinteisessä 
filmi-video-muunnoksessa.

Kontrastin parantamiseksi mo-
lemmissa projektoreissa on Sonyn 
ainutlaatuinen ja monissa testeissä 
kiitetty dynaaminen himmennin, 
joka säätyy automaattisesti koh-
tauksen mukaan. Näin kirkkaat 
kohtaukset suorastaan kylpevät 
valossa ja hämärät kohtaukset 
toistuvat todella synkin värein. 

AW-projektorit heijastavat suu-
ren kuvan verraten lyhyeltä mat-
kalta – 80-tuumainen kuva syntyy 
vain 2,3 metrin päästä. Tämä on 
suuri etu tyypillisissä suomalaisis-
sa kodeissa.
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Kimmo Janas

Kesäisin olemme 
perinteisesti testanneet 
avoautoja – noita 
harvojen ja valittujen 
herkkuja. Tänä kesänä 
saimme testitiimin alle 
Audin uudistuneen TT 
Roadsterin – joten ei kun 
menoksi...

Ensimmäisen sukupolven TT 
esiteltiin vuonna 1998. Nyt 
markkinoille ehtineessä toi-

sen sukupolven Audi TT:ssä pistää 
ensimmäisenä silmään entistä dy-
naamisempi muotoilu – niin sisältä 
kuin ulkoakin. Joku on ehtinyt jo 
kaipailla edellisen version muo-
tojen perään, mutta ainakin mi-
nun silmääni tämä uusi linja sopii 
paremmin. TT on myös kasvanut 
ulkomitoiltaan, pituutta on tullut 
lisää 137 mm (4178 mm), leveyttä 
78 mm (1842 mm) ja korkeuttakin 
8 mm (1358 mm). Myös akseliväli 
on kasvanut edelliseen malliversi-
oon nähden 46 mm (2468 mm).

V6 jyrisee
Tällainen roadster on tietenkin 
omimmillaan moottoritiellä, mis-
sä voi vapaasti antaa hilseiden 
pöllytä kesätuulen tuiverrukses-
sa. Volkswagen Golf R32:sta tut-
tu kuusisylinterinen 3,2 -litrainen 
moottori siivittääkin menoa varsin 
mukavasti. Kone alkaa vääntää ni-
mittäin lähes nollasta eli kuljetta-
jalla on hevosvoimat käytössään 
varsin nopeasti.

Automaattivaihteisto urheilu-
autossa ihmetytti hieman aluksi, 

UUDEN 
SUKUPOLVEN TT

Audi TT Roadster 3.2 V� quattro S-tronic

Kovimmalle kuski joutuu kui-
tenkin liikennevaloissa, kun vie-
ressä seisovan linja-auton matkus-
tajat luovat ”ymmärtäviä” katseita 
viidenkympinvillityksen kourissa 
kamppailevalle avoautoilijalle...

Herkkuja riittää
Testikilometrit TT Roadsterilla 
olivat pelkkää herkkua. Uusi ver-
sio on ehkä menettänyt joitakin 
urheiluautomaisia piirteitä edel-
liseen versioon verrattuna, mutta 
potkua löytyy sitäkin enemmän. 
Eikä ajomukavuudessa ole sanan 
sijaa.

Perusvarusteltuna TT Roadster 
3.2 V6 quattro maksaa 70.200 eu-
roa, jolloin Suomi-vakioina ovat 
mukana mm. automaattinen ilmas-
tointi, ajotietokone, lämmitettävät 
ulkopeilit ja pesusuuttimet, ajova-
lojen pesimet, Xenon Plus -ajova-
lot sekä alcantara/nahka-sisustus. 

Kokeilemassamme autossa 
oli lisäherkkuja laitettu vajaalla 
19.000 eurolla kuten esim. 19” alu-
miinivanteet (3630,-), laajennettu 
nahkaverhoilu (1700,-), Impuls-
nahkaverhoilu (2000,-), DVD-na-
vigaatiojärjestelmä Plus (4800,-) ja 

A	

mutta kunhan pääsi sinuiksi VAG-
konsernin kaksoiskytkimellä va-
rustetun DSG-vaihteiston – S-tro-
nicin kanssa, meno sujui todella 
mukavasti. 6-vaihteinen S-tronic 

tarjoaa kuljettajalle herkullisesti 
tarjoiltuna niin mukavuutta kuin 
urheilullisuuttakin, eikä monille 
automaateille tuttua laiskuutta tun-
tunut lainkaan kiihdytyksissä.

A 	Tästä	kuvakulmasta	joutuu	TT	Road-
steria	tiellä	varmasti	useimmin	ihastele-
maan.

C 	Kun	nopeus	nousee	yli	120	km/h,	nousee	takaa	automaattisesti	spoileri	tasapai-
nottamaan	menoa.

D 	Mikäli	pelkää	tupeensa	lähtevän	ilmavirran	mukana,	kannattaa	nostaa	ilman-
ohjausseinäke	ylös.
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SÄÄASEMAT JA
AJONEUVOJEN TIETOSIRUT

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

Audi TT Roadster 
3.2 V6 quattro 

S tronic

Moottori  vapaasti hengittävä V6

Syl.til. 3189 cm3

Teho 184 kW/250 hv

Vääntö	 320	Nm/3000 r/min

Veto	 jatkuva neliveto

Vaihteisto		 6-vaihteinen 

 S tronic autom.

Pituus	 4178 mm

Leveys 1842 mm

Korkeus  1358 mm

Akseliväli 2468 mm

Omamassa 1490 kg

Tavaratila 250 l

Polttoainesäiliö	 	60 l

Polttoaine 98 E

Kulutus 

- kaupunki 13,0 l/100 km

- maantie 7,4 l/100 km

- yhdistelmä 9,5 l/100 km

CO
2
	-päästöt 227 g/km

Huippunopeus 250 km/h (raj.)

Kiihtyvyys	0-100	km/h 5,9 s

Renkaat 245/45 R 17

Hinta 70.200 euroa

Koeajettu	versio 88.700 euroa

21,50 €

autokalat

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

A	

A 	 3,2	 -litrainen	 V6	 tottelee	 nöyrästi	
kuljettajan	vauhtitöppöstä.

C Kronologinen	 Raamattu	 kulkee	
kätevästi	sivutaskussa.

Magnetic Ride -alusta (2550,-).
Iskunvaimennus on säädettävis-

sä kuljettajan toiveiden mukaan, ja 
se mukautuu automaattisesti kul-
loiseenkin ajotilanteeseen. Magne-
tic Riden toiminta perustuu öljyn 
seassa oleviin partikkeleihin, jotka 
reagoivat sähköön. Partikkeleita ja 
sähköä ohjaamalla voidaan jousi-
tuksen vaimennuksen jäykkyyttä 
muuttaa nopeasti. Esimerkiksi mu-

kavuuspainotteisessa vaimennus-
säädössä vaimennus säätyy het-
kellisesti jäykemmäksi tarvittaessa 
vain kaarteissa ja jarrutuksissa.

Vaikka TT kulkikin kuin unel-
ma ja herätti ansaitusti kateellisia 
katseita naapureilta, lähes 90.000 
euron 2-paikkainen lelu ikäänty-
välle pariskunnalle tuntuu aika 
rasvaiselta, ja varmasti useimmil-
la kyseiselle rahasummalle löy-
tyisi parempaakin käyttöä. Mutta 
jos sitä maallista sattuu olemaan 
liikaa, on tämäkin yksi tapa ku-
luttaa sitä.

C Istuinten	 takaa	 löytyy	 oma	 lokero	
pikkutilpehöörille.

D Pienet	yksityiskohdat	vain	täydentävät	
luksusvaikutelmaa.

A   Navigaattori	 kääntyy	 ja	 paljastaa	
takaa	mielenkiintoisia	korttipaikkoja...

B  Tavaratila	ei	ole	koolla	pilattu,	mutta	
eihän	 kyseessä	 olekaan	 lapsiperheen	
kulkuneuvo.	 Pohjan	 alta	 löytyy	 loke-
roita	työkaluille	yms.

B   Mittaristosta	saa	yhdellä	silmäyksellä	
kaiken	tarvittavan	tiedon.




