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  Kangasalalla järjestettiin elokuun 
puolivälissä Formula Off Road -kilpailu, 
joka oli Nordic Cupin kolmas kisaviikon-
loppu.

  ”Ilman Jeesust, bileet ei oo yhtää mi-
tää...” laulaa J-Posse esikoislevyllään. 
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Kuvattu Olarin kirkossa, Espoossa. © Petri Janas

Varsin hyvän vastaanoton saaneen kirjan "Villi ja vapaa" kirjoittaja John 

Eldredge on todennut, että hengellisyys on feminiinistynyt, eivätkä kristityt 

miehet enää tiedä, mitä maskuliinisuus tarkoittaa. Toisaalta tässäkin leh-

dessä esiteltävän "Tosi miehinen ratkaisu" -kirjan kirjoittajat huomauttavat 

liian monille miehille syötetyn tasapaksua soopaa aidon miehisyyden 

merkityksestä.

Miten on, olemmeko me miehet todella hukanneet pallon pelin tuoksin-

nassa? Ovatko vahvat naiset kävelleet meidän ylitsemme? Onko tasa-arvo 

keskustelu ajanut meidät nurkkaan, josta emme enää uskalla tulla ulos?

Tottahan on, että miehuuden kuva ja arvostus on muuttunut varsin 

voimakkaasti viime vuosina. Moni meistä ei enää tiedä, kuinka tasapai-

notella pehmoisien ja rambojen keskellä. Mutta siinä se varsinainen juju 

juuri onkin, meidän pitäisi löytää oikea tasapaino toisaalta pehmeyden 

ja hellyyden ja toisaalta tiukkuuden väliltä. Ei Jumala luonut meistä nyn-

nyiksi, mutta ei toisaalta diktaattoreiksikaan.

Vaikka Isossa Käsikirjassa käsketäänkin kuuntelemaan viisaan vaimon 

ohjeita, uskon myös oikein toteutetun kristillisen miestyön auttavan meitä 

miehiä saamaan pallon taas haltuumme.

Kun me miehet löydämme uudelleen oman paikkamme niin kotona 

kuin yhteiskunnassakin ja pystymme käyttämään kaikkea sitä potentiaa-

lia, mitä meistä löytyy oikealla tavalla, muuttuu läheisten naisten elämä 

helpommaksi. Ja kun naisten ei tarvitse enää kantaa huolta meistä mie-

Miehuus 
hakusessaan...

histä, hekin voivat keskittyä omaan eheytymisprosessiinsa, josta on 

taas hyötyä koko perheelle. Toistemme syyttelystä ja paapomisesta 

ei ole hyötyä kenellekään. 

Lähdetään parantamaan tätä yhteiskuntaa ja maailmaa siitä 

kaikkein läheisimmästä ihmisestä – itsestämme.

PS. Jos teillä on mielipiteitä miehenä olemisesta tänä päivänä, pistäkää 
toki ajatuksianne tänne toimitukseen, niin julkaisemme niitä seuraavassa 
Tosimiehen numerossa.
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Jumalaista räppiä 
suoraan sydämestä

  ”Ilman Jeesust, bileet ei oo yhtää mi-
tää...” laulaa J-Posse esikoislevyllään.

Teksti: Kimmo Janas

Kuvat: Juha Seila

Räppiyhtye J-Posse 
esiintyi ensimmäistä 
kertaa noin 2,5 vuotta 
sitten. Pelissä oli 
kuulemma aimo annos 
leikkimieltä jos kohta 
myös tekemiseniloa. 
Joku sai kuulla 
poikien musisoinnista 
– tai pitäisikö sanoa 
nykyaikaisesta 
runolaulannasta – ja 
yllättäen heidät olikin 
jo buukattu Helsingin 
Saalemin nuorten iltaan.

Noista päivistä on J-Possen 
kokoonpanossa tapahtu-
nut pientä viilausta, mutta 

tänä päivänä iloinen viisikko pitää 
sisällään: Mika Poutala (PlastiC), 

Riku Hirvonen (Rwone), Miika 
Pesso (Pesso), Juha Saari (i34) ja 
Mikko Riipinen (Naarmu).

Osa on tuntenut toisensa jo pit-
kään tavattuaan esimerkiksi poi-
kapartiossa tai nuorten leireillä. 
Seurakuntataustoiltaan J-Possen 
jäsenet ovat hyvinkin kirjavaa 
joukkoa, josta syystä Riku Hirvo-
nen kiteyttääkin: – Olemme pää-
kaupunkiseudun uskovia nuoria, 
jotka haluavat tuoda esille Jumalan 
Sanaa räpin kautta.

Manageria yhtye ei vielä ole 
palkannut itselleen, vaan luottaa 
Taivaalliseen Manageriin, joka on-
kin järjestänyt keikkoja kiitettävän 
runsaasti. Toisaalta poikien kou-
lunkäynti ja opiskelut vievät omat 
aikansa, mikä rajoittaa tienpäälle 
lähtemistä.
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  Vaikka viimeksi Rautatien torilla J-
Possen esiintymistä siivittivät yleisöstä 
tulevat pilkkahuudot, Juha Saari kertoo 
monien nuorten tulleen todella koskete-
tuiksi yhtyeen sanomasta.

  Pikaluistelua harrastavan Mika Pou-
talan talvikaudet kuluvat suurimmaksi 
osaksi leireillä ja kilpailumatkoilla niin 
Suomessa kuin ulkomaillakin.

  Riku Hirvonen palasi kesällä kaksi-
vuotisesta raamattukoulusta Ruotsista 
ja jatkaa insinööriopintojaan Helsingin 
Ammattikorkeakoulussa.

  J-Possen junnu, Miika Pesso käy vielä 
ammattikoulua, mutta valmistuu lähes 
kokopäiväisen musiikin harrastamisen 
ohella vielä elektroniikka-asentajaksi.

  – Minä ainakin haluan tuoda esille 
kohtaamaani Jumalan eli Jeesuksen mah-
dollisimman elävästi nuorten ymmärtä-
mällä kielellä, toteaa Mikko Riipinen.

Sanoja sydämestä
Kesällä yhtye julkaisi ensilevynsä 
”Enemmän”, mutta useimmat jä-
senet ovat jo kokeilleet levyttävän 
taiteilijan uraa omilla soolo-CD:
llään. Musiikki merkitsee kaikille 
enemmän tai vähemmän tärkeää 
tukijalkaa, Miika Pesso esimerkiksi 
kertoo harrastaneensa musiikin te-
kemistä ala-asteelta lähtien.

Moniin räppi-yhtyeisiin verrat-
tuna J-Possen musiikki on hyvin 
monipuolista ja melodista. Pojat 
eivät kuitenkaan toivo saavansa 
kiltin, uskovan poikabändin mai-
netta.

– Teemme näköistämme mu-
siikkia, emmekä lähde kosiske-
lemaan yleisöä. Jokainen vastaa 
omista sanoituksistaan, jotka tu-
levat suoraan sydämestä, toteaa 
Riku Hirvonen.

– Eivätköhän nämä ole sellaisia 
juttuja, joista puhumme muuten-
kin, lisää Mika Poutala. – Se on 
meidän elämäämme.

Laaja kuulijakunta
Vaikka kolmisenkymmentä vuotta 
sitten New Yorkin mustien kes-
kuudessa alkunsa saanut, hip-hop 
alakulttuurin kuuluva räppi (rap) 
puhutteleekin etupäässä nuoria, 
on J-Possen kuulijakunta hyvin-
kin kirjavaa, ikähaitarin ulottuessa 
jopa keski-ikäisiin asti.

– Varsinkin vanhempien kuuli-
joiden taholta on tullut positiivis-
ta palautetta, koska musiikkimme 
sanoma tulee niin suoraan koh-
ti, arvioi Mika Poutala. - Ihmiset 
selvästi arvostavat rehellisyyttä ja 
sitä, että uskallamme myös seistä 
sanojemme takana.

– Vaikka iäkkäämmät kuulijat ei-
vät välttämättä edes pidä räpistä, 
he kiinnittävät huomion sanoituk-
siin, lisää Riku Hirvonen.

Yleensäkin räpin esittäminen on 
lisääntyminen voimakkaasti hen-
gellisellä puolella. Laajinta kuu-
luisuutta maallisellakin puolella 
lienee niittänyt Ruudolf eli Rudy 
Kulmala, joka monien muiden ta-
voin aloitti räppärin uransa ennen 
uskoontuloaan.

Koko juttu 
Jumalan käsiin

Pojat eivät myönnä J-Possella 

olevan mitään yhdessä päätettyä 
filosofiaa, vaan musiikin juuret 
kumpuavat sydämeen kirjoitetusta 
filosofiasta.

– Minä ainakin haluan tuoda 
esille sitä uskoa ja elämän yhteyt-
tä, jonka olen saanut Jeesuksen 
kautta. Sanoituksia tehdessä sitä 
tietenkin valitsee omaan korvaan 
makeimmilta kuulostavia sana-
käänteitä, kertoo Riku Hirvonen.

– ’Enemmän’ levyn nimenä ku-
vastaa, että haluamme enemmän 
Jumalan Sanaa ja toisaalta haluam-
me olla enemmän Jumalan käy-
tössä, huomauttaa Mika Poutala. 
– Haluamme sanoa ihmisille, että 
maailmassa on paljon enemmän, 
kuin mitä he tietävätkään.

Miika Pesso kertoo aloittaneen-
sa räppisanoitukset varovaisesti 
puhumatta ensin lainkaan Juma-
lasta. – Mutta uskon vahvistumisen 
myötä en osaa enää puhuakaan 
muusta kuin Jumalasta, hän nau-
rahtaa.

Tulevaisuus on vielä J-Possella 
auki, kukaan ei tiedä tarkkaan, 
mihin ollaan menossa. Pojat ha-
luavatkin jättää homman Jumalan 
käsiin ja tehdä musiikkia niin kau-
an kuin Jumala sitä haluaa – ja 
Hänen haluamallaan tavalla.

– Tietenkin jokaisella on pik-
kupoikien unelmia saada nimeä 
ja päästä isoille keikoille, mutta 
toisaalta olemme huomanneet 
pienten keikkojen olevan paljon 
antoisampia. Pienillä keikoilla ih-
miset uskaltavat tulla paremmin 
juttelemaan ja antamaan palautet-
ta, huomauttaa Juha Saari.

– Voin varmaan todeta kaikkien 
puolesta, että menemme mieluum-
min pienemmälle keikalle, jossa 
voimme koskettaa jonkin kuulijan 
elämää, kuin isolle, massiiviselle 
showlle, jossa olemme vain joku 
taustamusiikkibändi, toteaa Mikko 
Riipinen.

Ai niin, vanhimpia lukijoita tie-
tenkin kiinnostaa, mitä J-Posse 
tarkoittaa.  ’J’ tulee sanasta Jeesus 
ja ’Posse’ on slangisana ryhmälle, 
eli Jeesus-ryhmä. 

– J-Posse oli alunperin vain 
kaveriporukan nimi. Hienoahan 
olisi, jos kaikki voisivat sanoa 
kuuluvansa J-Posseen, Jeesuksen 
porukkaan, Riku Hirvonen poh-
diskelee.
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Villin Pohjolan kaipuu iskee 

toisinaan. Silloin ei kannata 

kokeilla kotikonsteja ja tais-

tella viettejään vastaan.

Vinkkejä aitoihin eräelä-

myksiin löydät netistä osoit-

teesta www.villipohjola.fi 
sekä Eräelämysoppaasta.

Hae omasi Intersportista tai 

Kesportista.

Lisätietoja ja varaukset:
Puh. 0203 44122

SUOMEN MONIPUOLISIN 
ERÄ- JA LUONTOMATKOJEN

JÄRJESTÄJÄ

www.villipohjola.fiSen huomaa, kun sinne pitää päästä.

Janne Viljamaa

Kun lapsi ottaa ensimmäi-
set horjuvat askeleensa 
ilman tukea yhden vuo-

den tienoilla, niin koko maailma 
on uuden taidon myötä auki. 
Joka paikkaan pääsee nopeasti ja 
maailma näyttää ihan eri tavalla 
mielenkiintoiselta ylhäältä päin 
katsottuna. Kovalla harjoittelulla 
kävely varmistuu, eikä sinnikäs 
harjoittelija välitä muksahduksista.
Yksivuotiaalla on hämmästyttävä 
kyky kaatua istuma-asentoon sa-
tuttamatta itseään. Aikuisen täytyy 
huolehtia, ettei kävelemään opet-
televa kompastu tai putoa por-
tailta. Rohkea maailmanvalloittaja 
tarvitsee aikuisen ympärivuoro-
kautiseksi suojelusenkelikseen.
Yksivuotias on kaikkivoipaisuu-
den vaiheessa, jossa hän tuntee 
pystyvänsä mihin vain ja unohtaa 
helposti aikuisen. 

Turvatankkaus
Väkijoukossa lapsi pyyhältää kar-
kuun taakseen katsomatta. Ai-
kuinen ei edes muistu mieleen, 
ennen kun kävelystä haltioitunut 
muksahtaa nenälleen ja polveen 
sattuu. Tällöin vanhemman pitäi-
si olla heti paikalla nostamassa 
pystyyn ja lohduttamassa. Kun 
yksivuotias tutustuu ympäristöön 
vieraassa paikassa, niin hän te-
kee pienen kierroksen ja katselee 
ympärilleen. Tämän jälkeen hän 
palaa vilkkaasti aikuisen luo tank-
kaamaan turvallisuutta. Aikuinen 
on lapselle turvakeskus, josta kä-
sin voi tutustua ympäristöön. Lapsi 
maistaa mielellään kaikkea ja voi 
työntää kurkkuunsa mielenkiintoi-
sen näköiset esineet. 

Kun aikuinen vie lapsen eri ym-
päristöihin kävelemään, nurmelle 
pelaamaan jalkapalloa paljain ja-
loin ja ottaa lapsen mukaan mah-
dollisuuksien mukaan sporttisiin 
harrastuksiin, niin lapsi oppii naut-
timaan liikunnasta. Yksivuotiaalla 
on intoa ja uskallusta, jota pitää 
ohjata turvallisiin uomiin. Lapsella 
on herkkyysvaihe, jossa hän oppii 
kävelemään pystyssä, heittämään 
palloa, lyömään mailalla ja otta-
maan kopin. 

Puhe kehittyy
Yksivuotias on mikä-kyselyiässä, 
jossa hän pyytää aikuista nimeä-
mään ympäristön esineitä. ”Ikä”, 

VALLOITTAA 
MAAILMAN

esineet. Kun kysymyksiin vastaa 
laajemmin, niin lapsi oppii näke-
mään asioiden välisiä yhteyksiä. 
Jos aikuinen vain väsyneesti to-
kaisee ”poika”, niin lapsi ei opi 
maailmasta yhtä paljon. Aikuisen 
avulla lapsi oppii tajuamaan mi-
ten maailma toimii ja mitkä asiat 
liittyvät yhteen. Yksivuotiaan sa-
navarasto kasvaa päivittäin. Hän 
keksii asioille omia nimiä. ”Tätä” 
voi tarkoittaa yhtä hyvin isosiskoa 
kuin polkupyörää. Aikuinen ker-
too asioiden oikeat nimet ja lapsi 
oppii koko ajan. Puheen avulla 
lapsi ottaa yhteyden muihin lap-
siin ja aikuisiin. Siksi on tärkeää, 
että lasta kuunnellaan ja hänelle 
vastataan ystävällisesti. Näin luot-
tamus ulkomaailmaan säilyy hy-
vänä. Väärin sanotut sanat täytyy 
heti korjata ystävällisesti oikeaan 
muotoon. ”Oila”, hihkaisee yk-
sivuotias ja aikuinen voi korjata 
”siinä on musta koira.” 

Lapsen kanssa jutellessa huo-
maa nopeasti, että hän tunnistaa 
paljon enemmän sanoja, kuin mitä 
itse käyttää. Sääntöihin tutustuva 
osaa usein noudattaa aikuisen 
antamia ohjeita, vaikka ei osaisi 
itse sanoa samaa ohjetta ääneen. 

Kun aikuinen puhuu paljon lap-
selle, niin kieltä opettelevan pas-
siivinen ja aktiivinen sanavarasto 
kasvavat. 

Opitaan arjessa
Arkisissa tilanteissa, kuten las-
ta pukiessa ja pesiessä on hyvä 
kertoa lapselle, mitä ollaan teke-
mässä. Kun yksivuotias saa kuulla, 
että ”nyt isä’ pesee Samuelin kas-
vot ja sitten harjataan hampaat”, 
niin lapsi oppii paljon hyödyllisiä 
sanoja oikeissa yhteyksissä. Ulko-
na kävelyllä voi nimetä paikkoja 
”katso, kuinka iso kanto tuossa 
on” tai ” huomasitko tuon mustan 
kissan?” Oppiminen on läsnä joka 
tilanteessa. Lapsen koko elämä on 
oppimista ja aikuinen toimii jatku-
vasti opettajana. Siksi on hyvä vä-
lillä irtautua itsestäänselvyyksistä 
ja katsoa isoa kantoa tai kiveä kuin 
ensimmäistä kertaa. Lapsen kanssa 
on mukava päivitellä kiven kokoa. 
Elämys on lapselle ainutkertainen 
ja ensimmäistä kertaa koettu, vaik-
ka aikuinen olisi saanut saman 
elämykseen 25 vuotta päivittäin. 
Lapsen riemu ja ilo uudesta asias-
ta on tarttuvaa ja siitä aikuisenkin 
kannattaa ottaa osansa. 

Lapsen elämän 
aikamerkit

Yksivuotias elää tässä ja nyt –elä-
mää. Hän ei osaa siirtyä ajatuksis-
saan seuraavaan viikkoon tai viime 
viikkoon. Aluksi lapsen on hyvä 
oppia tajuamaan päivän rakenne. 
Ensin herätään, sitten mennään 
päiväkotiin. Illalla isä hakee päi-
väkodista ja sitten mennään kotiin 
syömään ja katsomaan Pikku Kak-
kosta. Lapsi oppii tajuamaan aikaa 
erilaisten aikamerkkien avulla. Ilta 
on silloin, kun televisiosta tulee 
Pikku Kakkonen. Joulu ja synty-
mäpäivät ovat silloin, kun on lun-
ta ja mummin luo mennään kun 
ulkona on lämmintä. Turvalliselta 
tuntuva maailma on ennustetta-
va. 

Uhmaa
Ensimmäisen vuoden loppupuo-
lella uhma alkaa pilkistää. Enää ei 
ole alkuunkaan selvää, että aikui-
nen syöttää, näyttää ja tekee. Yhä 
useammin tekijäksi tahtoo ”minä 
itte.” Uhmaiässä lapsi huomaa, että 
hän on aikuisesta erillinen olento 
ja että hänellä on oma tahto, jota 
pitää harjoittaa. Aikuinen toimii 
peilinä, jota vastaan omaa tahtoa 

voi kokeilla. Jos harjoitusvastustaja 
on liian pehmeä, eikä uskalla tai 
osaa sanoa vastaan, niin lapsen 
minäkuva ei hahmotu. Lapsi ku-
vittelee heikon vastustajan vuok-
si liikaa itsestään, eikä hahmota 
heikkouksiaan ja vahvuuksiaan. 

Vahva aikuinen uskaltaa laittaa 
selvät rajat lapselle ja tämä tuntee 
olonsa turvalliseksi ja oppii vä-
hitellen rajoittamaan itse itseään. 
Lapsesta tuntuu turvattomalta, jos 
aikuinen ei välitä ja uskalla kieltää. 
Oma kuva itsestä kehittyy petty-
mysten ja onnistumisten kautta. 
Kiellot ja rajoitukset voivat tuntua 
lapsesta pettymyksiltä, mutta ne 
ovat yhtä tärkeitä suuntaviittoja 
omalle itselle kuin onnistumiset-
kin. Ei kenenkään elämä ole pelk-
kää onnistumista. 

Pettymykset lapseltaan kieltä-
vä aikuinen haluaa ehkä tehdä 
lapselleen palveluksen ”ettei tällä 
olisi kurjaa.”  Rajattomalle lapsen 
on vaikea sopeutua elämään ka-
vereiden kanssa päiväkodissa ja 
koulussa. Hän ei kykene tottele-
maan auktoriteetteja, eikä halua 
noudattaa yhteispelin sääntöjä. 
Turvallista aikuista peilinä käyttä-
en uhmaikäisen on hyvä katsoa, 
kuka hän on.

YKSIVUOTIAS

kysyy lapsi ja aikuinen voi selit-
tää ”siinä on poika. Poika on var-

Ensimmäisen ja toisen ikävuoden ikävuoden välillä 
tapahtuu valtava kehityspyrähdys.

maan menossa kotiin?” Kannattaa 
vastata asiallisesti ja selvästi lap-

sen kysymyksiin, niin tämä oppii 
nimeämään ympäristönsä asiat ja 
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ARJEN USKOA 
PEURUNGALLA
ARJEN USKOA 
PEURUNGALLA

Teksti: Kimmo Janas

Kuvat: Juha Seila

Keski-Suomen miestenilta 
pidettiin syyskuun ensim-
mäisenä perjantaina tänä 

vuonna poikkeuksellisesti Lau-
kaalla, Peurungan kuntokeskuk-
sen tiloissa. Yksi syy paikanvaih-
dokseen oli tapahtuman kasvava 
suosio ja Martin Kievarin tilojen 
rajallisuus Äänekoskella.

Ja miehiä myös saapui jopa yli 
odotusten, ennakkoon asetellut 
1.500 istuinta loppuivat varsin 
nopeasti kesken miesten tulvies-
sa sisään.

Vaikka paikka oli vaihtunut, 
illan sisältö noudatteli tuttua ja 
turvallista linjaa; ensin ruokittiin 
maallinen tomumaja grillimakka-
ralla ja perunasalaatilla, ja sitten 
päästiin itse asiaan eli hengen 
ravintoon.

Musiikkipuolesta vastasivat jo 
totuttuun tapaan Pylkönmäen 
mieskvartetti sekä Saarijärven peli-
mannit. Keski-Suomen miestenilta 
ei ole koskaan ollut päällekäyvän 
hengellinen vaan yhteislauluissa 
on laulettu sulassa sovussa niin 
Kulkurin iltatähteä kuin Jumala 
ompi linnamme -virttäkin.

Sanallista ravintoa ja rakennus-
aineita oli kutsuttu jakamaan pri-
kaatinkenraali Pekka Tuunanen, 
ortodoksi-isä Mitro Repo, kansan-
edustaja Risto Kuisma sekä piispa 
Simo Peura.

Nuoriakin mukaan
Ilta oli jälleen kerran todelllinen 
menestys. Kaikki pidetyt puheen-
vuorot niveltyivät hyvin toisiinsa, 
ja niistä kaikista myös tulvi kuu-
lijakunnalle arjen uskoa eri näkö-
kulmista. Jos välttämättä halutaan 
etsiä jotain parannettavaa tai ke-
hitettävää, niin se lienee yleisön 
kokoonpanossa. Nyt kuulijakunta 
oli reippaasti keski-ikäistä, mikä 
on varsin tavallista suomalaisissa 

  Isä Mitro totesi uskon liittyvän liian 
usein pelkkiin juhliin, kun sen pitäisi olla 
mahdollisimman arkista, jokapäiväistä.
– Usko parhaimmillaan tekee arjesta juh-
lan, hän huomautti.
Oletko uskossa -kysymyksen sijaan pitäi-
sikin hänen mielestään kysyä "Oletko 
tunnossa?"

  Prikaatinkenraali Pekka Tuunanen 
myönsi uskosta puhumisen olevan vai-
keaa jopa vierastakin suurelle miesjou-
kolle.
Uskovasta itäsuomalaisesta kodista läh-
töisin oleva Tuunanen kuitenkin kertoi 
omalla kohdallaan Jumalan puoleen 
kääntymisen olevan varsin tuttua.
Puolustusvoimat haluaa hänen mu-
kaansa kirkollisen työn näkyvän edel-
leen myös varuskuntien arjessa, vaikka 
uskonnonvapauden aatteet kuulemma 
aika ajoin koettelevatkin perinteinen 
kestävyyttä.

  Piispa Simo Peura pelkäsi meidän 
miesten joutuvan maksamaan arjen lai-
minlyöntejämme korkojen kanssa vielä 
jossain elämänvaiheessa.
Vaikka arkeen kuuluvat huippuhetket ja 
menestys, siihen kuuluvat myös mene-
tykset ja luopumisen hetket. 
– Vaikka arjessa kohdataan vastoinkäy-
misiä, silti arjessa voi elää toivo parem-
masta, Peura totesi.
Jotta ymmärtäisimme, kuinka maailma 
muuttuu, meidän isien tulisi kuunnella 
sekä omia poikiamme että omien isiem-
me viisauksia.

  Kansanedustaja Risto Kuisma kertoi 
olleensa vuonna 1990 niin ruumiillisesti 
kuin henkisestikin rapakunnossa. Lääk-
keitä syötiin niin masennukseen, ahdis-
tukseen kuin unettomuuteenkin. Vakava 
alkoholiongelma pahensi tilannetta enti-
sestään. Ainoaksi ulospääsykeinoksi hän 
uskoi itsemurhan.
Lopulta hän kuitenkin ohjautui AA-
liikkeeseen ja sai tutustua 12 askeleen 
hengelliseen toipumisohjelmaan. Noita 
12 askelta Kuisma kertoi astelevansa 
tänäkin päivänä. Tärkeimmiksi asioiksi 
ovat nousseet rehellisyys ja nöyryys.
Risto Kuisman rutiineihin kuuluvat myös 
jokatorstainen raamattupiiri eduskun-
nassa.

miestapahtumissa. Nuoremmilla 
miehillä tuntuu olevan vielä liian 
kiire oman elämänsä pyörittämi-
sessä. Mutta mikä olisikaan pa-
rempaa miehenmallin antamista, 
kuin ottaa oma poika tai pojan-
poika ensi vuonna mukaan tapah-
tumaan.
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Teksti ja kuvat: Jouni Koskivirta

Uhkapeli on 
kummallisella tavalla 
aina kiehtonut ihmistä. 
Vaikkei olisi käynytkään 
Las Vegasissa tai Monte 
Carlossa, moni meistä 
on saattanut joskus 
pysähtyä hetkeksi 
rulettipöydän äären 
vaikkapa Ruotsinlaivalla. 
On helppo aistia 
ilmapiiri pelipöydän 
ympärillä jännitystä 
väreilevänä. Ja miten 
huikealta voi itsestä 
tuntuakaan, kun onnetar 
hymyilee ja tietylle 
numerolle asettamasi 
panos voittaa. Siinä 
tilanteessa monen 
meistä tekee mieli jatkaa 
pelaamista… 

Ennen vanhaan savotoilla 
sökö- ja pokeririnki veti 
miehiä vastustamattomasti 

puoleensa. Kortti toi ja kortti vei. 
Usein panokset kasvoivat liian 
suuriksi. Miehissä oli monia sellai-
sia, jotka tilipussin saatuaan eivät 
yksinkertaisesti malttaneet pysyä 
korttiporukasta erossa. Kun uhka-
peliin vielä yhdistyi monesti viinan 
juonti, seuraukset saattoivat olla 
varsin surulliset. 

On mielenkiintoinen kysymys, 
mikä uhkapelissä loppujen lopuk-
si viehättää. Taloudellisen hyödyn 
ohella ihminen hakee pelaamises-
ta jännitystä, riskinottoa, nautin-
toa ja mielihyvää ja myös seuraa 
ja ajanvietettä. Hämmästyttävää, 
miten sinänsä viattoman oloinen 
peli alkaa yllättäen ja ennalta ar-
vaamatta  hallita ihmistä ja hänen 
tekemisiään… Syntyy eräänlainen 
noidankehä.

  Rapeli-yhteisö toimii Helsingin Haka-
niemessä Siltasaarenkatu 4:ssä suklaan-
ruskeassa liiketalossa SAK:n ja OKO-pan-
kin rakennusta vastapäätä.

PELIHIMO 
voi hallita elämää ja 
viedä talon ja tavarat

Rapeli-yhteisöstä 
apua peliriippuvuuteen

A-klinikkasäätiön toimitus-
johtaja, dosentti Lasse Murto on 
todennut, että pelaaminen voi 
muodostua pakonomaiseksi, ai-
heuttaa taloudellista ahdinkoa, 
herättää asianomaisessa häpeää ja 
syyllisyydentuntoja sekä ristiriitoja 
läheisten kanssa. Muut elämän asi-
at jäävät helposti hoitamatta.  

Mutta mikä saa ihan järkevän 
ihmisen jäämään niin totaalisesti 
koukkuun?  Entä mitä tulisi tehdä 
siinä vaiheessa, kun selvästi ha-
vaitsee itsessään peliriippuvuuden 
oireita? Mistä voi hakea apua?

Peliriippuvuus on vaikea ongel-
ma ja ilmeisesti oletettua yleisem-
pää. On arvioitu, että Suomessa 
olisi noin 65.000 riskiryhmään 
kuuluvaa. Hoitoon heistä hakeu-
tuu kuitenkin ainoastaan pieni 
osa.  

Peliriippuvuudesta kärsiville 
on nyt tarjolla uudenlaista apua. 
Elokuun alussa avasi ovensa Hel-
singissä Siltasaarenkadulla Rapeli-
yhteisö. Kyse on A-klinikkasäätiön 
alaisen Hietalinna-yhteisön projek-
tihankkeesta, jonka rahoittajana on 
Raha-automaattiyhdistys. Rapeli  
pyrkii kehittämään uudenlaista 
avoyhteisöhoitoa rahapelien on-
gelmapelaajille.  Projekti jatkuu 
vuoden 2007 loppuun saakka.

Carole Brady on yksi Rapeli-yh-
teisön neljästä projektityöntekijäs-
tä. Brady kertoo,  että A-klinikka-

säätiössäkin  peliriippuvuusongel-
ma tiedostettiin jo 1990-luvulla ja 
siitä on tehty tutkimuskin. Julki-
suudessa on myös viime aikoina 
keskusteltu aiheesta niin paljon, 
että oli selkeää tarvetta tällaiselle 
hoitomuodolle.  Projektityönteki-
jät koulutettiin tehtäväänsä viime 
huhtikuussa. Uudessa hoitomuo-
dossa pelaamisen problematiikkaa 
pyritään tarkastelemaan neljästä 
eri näkökulmasta eli fyysiseltä, 
sosiaaliselta, henkiseltä ja psyko-
logiselta kannalta. 

Yhtäläisyyksiä 
päihdeongelman kanssa

Carole Brady sanoo, että koska 
peliriippuvuudessa on kyse riip-
puvuudesta johonkin, siinä on 
eräitä yhtäläisyyksiä päihderiippu-
vuudenkin kanssa, mutta ongelma 
vain kulminoituu eri lailla näillä 
henkilöillä. Toistaiseksi on vielä 
vaikea määritellä, miksi toisessa 
ihmisessä kehittyy suoranaista 
peliriippuvuutta, toisessa ei lain-
kaan.

Elokuun alusta käynnistynee-
seen hoito-ohjelmaan on lähtenyt 
tähän mennessä mukaan alle kak-
sikymmentä asiakasta, jotka ovat 
aivan tavallisia ihmisiä.   

– Sen verran voin näistä ihmisis-
tä sanoa, että he voivat olla  ihan 
ketä tahansa meistä. Ihmisiä tulee 
eri yhteiskuntaluokista, monet 

ovat korkeasti koulutettuja, vanhin 
on yli 70-vuotias ja nuorin vähän 
yli kahdenkymmenen. Kaikki he 
ovat hakeutuneet tänne samasta 
syystä eli heille on kehittynyt on-
gelma tämän pelaamisen kanssa, 
Carole Brady kertoo.

A-klinikkasäästiön johtava yli-
lääkäri Rauno Mäkelä sanoi Hel-
singin Sanomille, että tyypillistä 
peliriippuvaista on vaikea määri-
tellä. ”Tyypillistä on vain se, että 
harvoin ihminen kärsii pelkästä 
peliriippuvuudesta. Yleensä sii-
hen liittyy myös impulsiivisuutta, 
mielialavaihteluita ja alttiutta päih-
teiden käyttöön.”  Mäkelä totesi 
myös, että peliriippuvuuden hoi-
dossa käytetään samoja menetel-
miä kuin päihderiippuvuuksien 
hoidossa.  Lääkkeitä ei pelihimoi-
sille Suomessa kuitenkaan juuri 
anneta. Lehden jutussa todettiin 
myös, että riskiryhmään kuulu-
vista suurin osa on miehiä.

Pelihimon kehittyminen 
yksilöllistä

Peliriippuvuuden kehittymisessä 
on ajallisia eroja. Oleellista on se, 
että tiedostaa ongelmansa ja lähtee 
hakemaan apua. 

– Meille hoitoon hakeutuneet 
ovat tulleet tänne vapaaehtoisesti, 
jolloin he ovat jo myöntäneet itsel-
leen, että asialle pitää jotain teh-
dä, sanoo Carole Brady. – Joku on 
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  Hyvin erilaiset asiat kiehtovat ihmis-
tä. Kuumailmapallolento järvimaiseman 
yllä kesäiltana voi olla huikea elämys. 
Pelihimo puolestaan voi kehittyä vaka-
vaksi riippuvuudeksi, josta on ihanuus 
kaukana.

  Carole Brady auttaa peliriippuvuudesta kärsiviä.

pohtinut avun hakemista pitkään. 
Tiedän ihmisiä, joilla pelaaminen 
on voinut alkaa nuorella iällä ja se 
on ollut ongelmana monta kym-
mentä vuotta. 

– Sitten on niitä, jotka ovat jää-
neet nopeasti koukkuun, mutta 
he ovat hakeutuneet hoitoon jo 
lyhyenkin pelaamisjakson jälkeen. 
Monet ovat kertoneet, että pelaa-
minen on heillä alkanut vasta 
eläkkeellä ollessa harmittomana 
ajanvietteenä. Ongelman kehitty-
minen on hyvin yksilöllistä.

Rapeli-yhteisössä peliriippuvuu-
den hoitomenetelminä keskeisellä 
sijalla ovat koulutus ja jatkuva it-
searviointi vertaisryhmässä. – Asi-
akkaat osallistuvat vuoroviikoin 
koulutushoitoryhmään ja yhtei-
söhoitoryhmään. Suosittelemme, 
että asiakkaat tulevat tänne 1-2 
kuukaudeksi. Minimihoitoaikana 
pidämme vähintään paria viikkoa, 
Carole Brady toteaa. 

Täysipäiväistä hoitoa
Asiakkaat osallistuvat Rapeli-yh-
teisön toimintaan jokaisena arki-
päivänä maanantaista perjantaihin 
päivittäin klo 9.00 – 17.00. Työs-
säkin olevia on mukana, mutta he 
ovat saaneet sovittua asiansa niin, 
että pääsevät osallistumaan hoito-
ohjelmaan. Hoito on  päivittäistä 
avohoitoa ja viikonloput asiakkaat 
viettävät kotona. Hoito-ohjelman 
kesto päätetään yhdessä asiak-
kaan kanssa hänen lähtökohtiensa 
ja tarpeittensa mukaan. 

Hoidossa käytetään mm. aku-
punktiota ja  taideterapiaa. Korva-
akupunktion on koettu rauhoitta-
van ja monella se auttaa nukku-
misvaikeuksiinkin. 

– Vertaistukiryhmässä ryhmä-
koko on ollut tähän mennessä 
enimmillään  yhdeksän henkeä, 
vaikka ryhmään olisi mahtunut 
enemmänkin väkeä mukaan. Kou-
lutuksessa tehdään erilaisia harjoi-
tuksia. Aluksi niitä saatetaan tehdä 
itsekseen ja sen jälkeen niiden he-
rättämiä ajatuksia ja tuntemuksia 
käydään läpi yhdessä ryhmän 
kanssa.  Asiakas itse määrittää 
omat tavoitteensa. Jotkut voivat 
pyrkiä kohtuupelaamiseen ja toiset 
huomaavat heti, että pelaaminen 
täytyy lopettaa kokonaan, kertoo 
Carole Brady.

Asiakkailta myönteistä 
palautetta

Asiakkailta saatu palaute on Carole 
Bradyn mukaan ollut myönteistä. 
– Moni sanoo saaneensa  välineitä 
ja he uskovat, että pystyvät ole-
maan pelaamatta, mutta aikahan 
sen vasta näyttää.

Rapeli-yhteisössä  pohditaan 
riippuvuuden problematiikkaa, 
käydään läpi arvoja ja asenteita 
ja mietitään, mitä pelaaminen on 
tuonut. Carole Brady kertoo, että 
asiakkaiden mukaan vertaistuki 
on heille hyvin merkittävällä si-
jalla. On hyvä kuulla toisten ko-
kemuksia, puhua tunteistaan ja 

jakaa ajatuksia sellaisten ihmisten 
kanssa, jotka ovat hakemassa apua 
samasta syystä.

Hoito maksutonta
Peliriippuvuusongelmaansa apua 
hakevalle asiakkaalle hoito on 
kokonaan maksutonta. Projekti 
on täysin Raha-automaattiyhdis-
tyksen rahoittama, joten asiakas 
vastaa vain hoitopäivien aikana 
mahdollisista ruokailukustannuk-
sistaan. Ryhmä pitää itse paikat 
kunnossa kokoontumistiloissaan 
Siltasaarenkadulla.

Carole Brady kertoo kokevansa 
itse työnsä hyvin mielekkääksi ja 

tehdä töitä. Työ on haastavaa ja 
jokainen päivä tuo siihen oman 
vivahteensa.

Bradyn ohella hoitotyöhön osal-
listuu kolme muuta projektityönte-
kijää. Heidän lisäkseen mukana on 
projektisihteeri. Lisäksi yhteisöllä 
on ohjausryhmä ja joukko ihmisiä 
tekemässä hankkeen ulkoista ja si-
säistä arviointia. Rapeli-yhteisön 
vetäjänä toimii Hietalinna-yhteisöä 
johtava Katriina Pajupuro.

Inhimillistä kärsimystä 
ja hätää

Peliriippuvuus saattaa olla hy-
vinkin rankka ja traaginen juttu. 
Se voi merkitä suurta inhimillistä 
kärsimystä ja hätää asianomaisel-
le itselleen ja hänen läheisilleen.  
Ongelma koskettaa mahdollisesti 
paljon useampia kuin uskomme-
kaan. Peliriippuvuus ei juuri näy 
ulospäin. Se voi viedä talon ja 
tavarat ja tehdä asianomaisen ja 
hänen läheistensä elämästä hel-
vetin.

– Peliriippuvuus vaikuttaa hyvin 
moneen elämän osa-alueeseen, 
niin ihmissuhteisiin, talouteen 
kuin ihmisen henkiseenkin puo-
leen, Carole Brady sanoo. – Apua 
kannattaa aina hakea. Tänne meil-

le on helppo tulla. Tämä on sel-
lainen matalan kynnyksen paikka. 
Ongelmasta kärsivät ovat meille 
tervetulleita mistä päin Suomea 
tahansa. Mutta jos ei jollain ole 
mahdollista tulla tänne, niin voi 
ottaa yhteyttä oman alueensa A-
klinikkaan. Erilaisia kuntoutushoi-
topaikkoja, jotka ottavat vastaan 
myös peliriippuvaisia, on muualla-
kin maassa, kertoo Carole Brady.

Lisätietoja: 
RAPELI-YHTEISÖ,
Siltasaarenkatu 4, 6.krs
00530 Helsinki
puh. (09) 77 400 70
www.hietalinna.com/rapeli 

Rahapeliongelmasta kärsiville 
ja heidän läheisilleen  on avattu 
myös auttava puhelin Peluuri, joka 
toimii numerossa 0800 100 101 ar-
kipäivisin kello 12-18. Puhelimeen 
voi soittaa nimettömänä kaikkialta 
Suomesta paikallisverkkomaksun 
hinnalla. Nettisivut ovat osoittees-
sa www.peluuri.fi. Peluuri tarjoaa 
tietoa ja materiaalia sekä akuutin 
tuen peliongelmaan. Palvelun 
tuottavat Sininauhaliitto ja A-kli-
nikkasäätiö.

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?

 

antoisaksi. Carole on itse valmis-
tunut lähihoitajaksi vuonna 2001 ja 
pian hänen on tarkoitus valmistua 
sosionomiksi.

– Töihin on kiva tulla ja tämän 
asiakasryhmän kanssa on mukava 
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Kimmo Janas

Mauno Rostamon hen-
gellinen herääminen 
alkoi aikoinaan Ulla-

Christina Sjömanin kokouksessa. 
Vuonna 1984 hän tutustui Suomen 
Täyden Evankeliumin Liikemies-
ten Veljesliiton (STELK) toimintaan 
ja kävi samoihin aikoihin myös 
Lähetysnuorten raamattukoulun 

KIRKKO 
TARVITSEE

Rolate Oy:n toimitusjohtaja ja kristillisen 
kentän varsinainen monitoimimies Mauno 

Rostamo kannustaa seurakuntaa rukoilemaan 
kirkon johtajien puolesta, että nämä tulisivat 

uskoon ja uusi uskonpuhdistus voisi käynnistyä 
luterilaisessa kirkossa.

keastaan parissakin kirkossa oli 
kirkas uusittu terävä torni, jotka 
pistivät silmääni. Koin silloin, että 
meillä luterilaisessa kirkossa pitäisi 
tehdä aivan samoin eli piispat ja 
kirkon johto tulisi uudistaa, heidät 
pitäisi saada herätettyä henkiin, 
Rostamo muistelee.

Usko puhuttelee
Tuo näky sai uinua parikymmen-
tä vuotta, kunnes Mauno Rostamo 

sai käsiinsä Timo Eskolan juuri il-
mestyneen kirjan Ateistit alttarilla, 
jossa kirjoittaja marssittaa esille 
näyttävän joukon kirkkomme piis-
poja Räisäsestä Riekkiseen, jotka 
ovat kylväneet luterilaiseen kirk-
koon epäuskoa. Moni pappi jopa 
kieltää Jeesuksen neitseestäsynty-
misen kieltäen myös siten Pyhän 
Hengen olemassaolon.

– Kun piispat puhuvat vastoin 

Jumalaa, siinä eivät ainoastaan 
seurakuntalaiset vaan helposti 
myös muu papisto lähtee har-
haopin tielle. Jos piispa ei usko 
Jumalaan, niin vaikea on seura-
kunnankaan enää saada kunnon 
opetusta, Rostamo toteaa.

– Elämmekin nyt aikaa, jolloin 
pitäisi rukoilla, että Jumala ar-
mossaan pelastaisi paitsi piispat 
ja papit myös koko seurakunnan, 

ja että usko saisi todellakin tulla 
jokaiselle seurakunnan jäsenelle.

Yritysmaailmassa Mauno Rosta-
mo on nähnyt aivan saman ilmiön. 
Jos yrityksen johtaja on uskossa, 
niin jos ei aivan koko henkilökun-
ta tule uskoon, niin ainakin suuri 
osa jää miettimään näitä asioita. 
Kun johtaja uskoo Jeesukseen, 
se puhuttelee työntekijöitä mutta 
myös asiakaskuntaa. Esimerkkinä 
Rostamo heittää edesmenneen 
SYP:n ja sen elävässä uskossa ole-
van johtajan Ahti Hirvosen.

– Kyllä minä näen, että meidän 
uskovaisten tulisi tuoda tavalla 
tai toisella uskoamme esille joka-
päiväisessä elämässämme, että se 
saavuttaisi mahdollisimman monia 
lähimmäisiämme, hän lausuu.

Omasta yrityksestään hän ker-
too, että jokainen Rolaten työn-
tekijä on saanut oman Raamatun, 
ja takavuosina heille jaettiin myös 
Vapaakirkon kirja ”Yksi ainoa elä-
mä”. Asiakkaille Rostamo kertoo 
jakaneensa joululahjoina hengel-
listä musiikkia, ja viime jouluna 
nämä saivat Mel Gibsonin Kristus 
-elokuvan.

– Ja julkisesti olen tunnustanut 
Jeesusta joka käänteessä, hän hy-
myilee. – Ottavatko he vastaan 
Jeesuksen, se on sitten heidän 
henkilökohtainen ratkaisunsa.

Piruntorjuntabunkkeri
Mauno Rostamo on vakaasti sitä 
mieltä, että jos Jeesus asuu meissä, 
Hän tulee itse ulos meistä tavalla 
tai toisella ja evankeliumi leviää.

– Sanoma Jumalan päätarkoi-
tuksesta leviää puhumalla, kirjoit-
tamalla, todistamalla jne. Meidän, 
jotka olemme saaneet Jumalan 
esikoislahjana uskon, on myös 
tarkoitus tehdä työtä sen levittä-
miseksi.

Useimmat uskovaiset yrittäjät 
tuntuvat Rostamon mielestä kui-
tenkin pelkäävän, minkälaisen 
kuvan asiakkaat tai henkilökunta 
heistä saavat.

– Mutta onhan lähes kaikki 
suomalaiset kastettu Kristukseen 
ja olemme pukeneet Kristuksen 
päällemme. Jos tuomme evanke-
liumia esille, kutsun alla olevat 
ottavat sen vastaan ja kylmiltä se 
menee ohitse.

Häntä kuitenkin huolestuttaa, 
kuinka paljon väärää oppia, vää-
rää tulta tuodaan ihmisille tänä 
päivänä, on harhaoppeja, noituut-
ta, saatanan palvontaa jne.

– Kyllä kristittyjen on lähdettävä 
liikkeelle. Ei kirkko ole mikään pi-

runtorjuntabunkkeri, jonka suojiin 
piiloudutaan, ja jonka sisällä kris-
tityt juhlivat keskenään.

Rukous kantaa
Eturintamaan astuminen ja julki-
sesti uskostaan kertominen vie 
kristityn tietenkin vääjäämättömäs-
ti myös vihollinen hyökkäyksien 
kohteeksi.

– Useita syöpiä ja neljä leikkaus-
ta on omalle kohdalleni sattunut, 
mutta kaikesta huolimatta luotta-
mus Jeesukseen on säilynyt. Hä-
nen kanssaan on helppo kulkea, 
Rostamo toteaa.

Hän kertoo saaneensa todistaa 
omakohtaisesti, kuinka uskovien 
rukoukset kuullaan ja kuinka Jee-
sus parantaa.

– Sääliksi käy uskosta osattomia 
piispoja ja pappejakin. Heidän 
pitäisi mennä raamatturyhmiin tai 
osallistua rukouskokouksiin, jossa 
elävä Jumala toimii. Minusta mei-
dän kaikkien tulisi rukoilla myös 
kirkkomme papiston puolesta, 
että he armossa saisivat uskon-
sa takaisin, joka todennäköisesti 
useimmilla heillä kuitenkin on 
jossain vaiheessa ollut.

Epäusko rappeuttaa
Luterilaisen kirkkomme hampaat-
tomuus saa myös osansa Mauno 
Rostamolta.

Kirkon johdon pitäisi ottaa jä-
mäkämmin kantaa moniin nyky-
yhteiskunnan epäkohtiin.

Saatana pyrkii hajoittamaan seu-
rakuntaa, ja yksi tehokas tapa on 
tehdä se sisäkautta.

– Raha, haureus ja valta ovat 
niitä työkaluja, joita meitä vastaan 
käytetään, ikävä kyllä, varsin me-
nestyksekkäästi.

Herätyksen tuulet eivät voi pu-
haltaa, ennen kuin seurakunta on 
puhdistettu.

Kun syntiin ei suhtauduta enää 
syntinä, vaan se paijataan peittoon, 
alkaa koko yhteiskunnan moraali 
laskea huimaa vauhtia.

Rostamo muistuttaa, kuinka ra-
jua tekstiä Paavali suoltaa Kolossa-
laiskirjeessään vääräuskoisille.

– Mutta meidän on myös muis-
tettava, ettei tämä ole meidän vaan 
Jeesuksen taistelu. Hän antaa meil-
le voimia, kunhan me annamme 
itsemme Hänen käyttöönsä. Ja 
rukous on varmasti voimakkain 
ase, mikä meillä on tämän maan 
pelastamiseksi. 

– Omalta kohdaltani haluan 
kiittää elävää Jumalaa, Jeesusta 
Kristusta.

Tyyskylässä.
STELKin kokousmatkalla Ams-

terdamissa 1980-luvun loppupuo-

lella Rostamo sai näyn.
– Kanavaristelyllä ollessamme 

näin kirkon korjatun tornin. Oi-

ESIRUKOUSTA
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Ja Jumala otti naisen
Kuka voisi ymmärtää Jumalan toimia? Kovasti sitä kuitenkin on yritetty 
ja jatkuvasti yritetään. On kaiken karvaista selittäjää ja tantereiden 
tallaajaa. Mutta näyttää olevan niin, että ihmisjärjen valolla ei kukaan 
pysty selittämään Jumalaa, hänen suunnitelmiaan eikä tahtoaan. Hän 
toimii kaikesta ja kaikista riippumattomana. Olisiko niin, että juuri 
se piirre jurppii monta tosimieheksi itseään kutsuvaa. Mies, heidän 
mielestään, on jotakin erikoista, suurta, ylevää ja nauttii Jumalan 
puutarhoissa erikoisasemaa, koska on - mies. Jotakin perin huvit-
tavaa, surullisen huvittavaa näissä askareissa näkyy. Ja jälki on sen 
mukaista. 

Historian saatossa Jumala on kuitenkin usein ottanut naisen juuri 
silloin, kun asiat on pitänyt saada varmuudella toimitetuiksi. Toki jo 
ihmiskunnan historian aamuhämärissä Saatana keksi saman tempun, 
kun valisti Eevan tahtonsa toteuttajaksi. Mutta Jumalan valinnat ovat 
osuneet hienosti. Kun Jeesus oli noussut kuolleista, pari Mariaa sai 
tehtäväkseen mennä kertomaan ihmiskunnan historian suurimman 
uutisen Jeesuksen opetuslapsille.

Laajalti tunnettu evankelista Kathryn Kuhlman totesi usein, että 
hänen tehtävänsä oli tarkoitettu jollekin miehelle. Koska kutsuttu ei 
ollut vastannut myöntävästi, Jumala otti hänet. Koko maailma tunsi 
pienen, hennon naisen Kalkutan kurjilla kujilla: äiti Teresa täytti 
Jumalalta saamaansa tehtävää pyyteettömästi. Useiden tuhansien in-
tialaisten orpojen auttaja ja heille kodin, koulutuksen ja rakkauden 
antaja, vastikään kuollut suomalainen lähetyssaarnaaja Aune Hyny 
nauttii kuolemansakin jälkeeen suurta kunnioitusta koko Intiassa. 
Listaa voisi jatkaa vaikka kuinka.

Kun haastattelin Mitkä ihmeen Kivalakodit – kirjaa varten sosiaa-
lineuvos Kerttu Seestie- Leskistä, paremmin Äitimammana tunnettua 
suurta Jumalan sankaria, mietin usein Jumalan suunnitelmien salai-
suuksia. Jumala otti hauraan invalidinaisen ja antoi hänelle tehtävän. 
Hirvittävien koettelemusten, sairauksien ja vaikeuksien kautta tie 
kulki Jumalan antamaa elämäntehtävää kohti kirkkaan näyn varassa: 
Minkä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistäni, sen te olette 
tehneet minulle.

Lokakuussa 1955 hän perusti yhdistyksen, jonka tarkoituksena 
oli rakentaa koti vammaisille ja invalidilapsille, hyljätyille Herran 
vähimmille, joilla ei ollut kunnollista paikkaa elää. Nyt, 50 vuotta 
myöhemmin Lempäälässä on Jumalan suuruutta ja rakkautta ylistävä 
kotikylä, Kivalakodit, johtajanaan Äitimamma, 80 vuotias teräsnainen. 
Kodilla on eri puolilla Suomea kiinteistöjä ja kesänviettopaikkoja. Es-
panjassa on kaksi upeaa paikkaa väsyneille, Fortunakoti ja Vuorikoti. 
Kun Äitimamma otti käteensä tyhjän tilivihkon 11.10. 1955  ja teki 
ensimmäisen tilinavauksen, kaikkiin kohtiin tulivat pelkät pyöreät 
nollat. Vain seuranaan Jumalan selkeä viesti: ”Älä puhu tästä kenel-
lekään. Älä puhu tarpeistasi kenellekään. Käänny vain ja ainoastaan 
minun puoleeni. Ota kiitollisena vastaan kaikki, mitä koet ja mitä 
annetaan.”

Jumala on ollut uskollinen. Kivalakotien viisikymmentävuotisjuh-
lien ainoa teema oli kiitollisuus ja rakkaus. Kerttu Seestie-Leskinen 
on saanut olla kädet, silmät ja sydän rakkaudelle. Jalkoja hänellä 
on vain yksi, mutta sekin on omistettu rakkaudelle. Kivalakotien 
hienossa kirkossa, Ristin Voimassa, juhlatunnelmassa ja Kivalakotien 
ystävien keskellä mietin, olisiko yksikään mies pystynyt samaan. 
Jumala otti naisen.

MURANO 
MURAHTI 

Kävimme loppukesästä tutustu-
massa Vesa Keskisen uuteen hotel-
liin Tuurissa, ja mikäpä olisi ollut 
sopivampi kulkuneuvo taipaleelle 
kuin Nissanin uusi SUV, Murano.

Murano sijoittuu ns. crossover-
segmenttiin eli perinteiset maas-
turit ja isot perheautot yhdistä-
vien nelivetoisten ajoneuvojen 
markkinoille. Autossa yhdistyvät 
isojen henkilöautojen mukavuus 
sekä ajo-ominaisuudet parempaan 
suorituskykyyn, monikäyttöisiin 
sisätiloihin ja näyttävyyteen.

Normaaliolosuhteissa Murano 

on etuvetoinen, mikä on poltto-
ainetaloudellisesti järkevää. Mutta 
kun järjestelmä havaitsee pyörissä 
luistoa, elektroniikka kytkee myös 
takapyörien vedon ja etsii oikean 
vetosuhteen etu- ja taka-akselin 
välille.

Muranon moottori on sama 3,5 
-litrainen V6, joka murahtelee 
myös Nissan 350 Z:n konepellin 
alla. Muranoon hienosäädettynä 

24-venttiilinen, kokonaan alumii-
nista valmistettu vapaasti hengittä-
vä moottori tuottaa tehoa 234 hv 
ja vääntöä 318 Nm.

Muranon vakiovarustelutaso on 
luokassaan ehdotonta huippua; 
löytyy nahkaverhoilu, sähköisesti 
säätyvät etuistuimet, säädettävät 
polkimet, automaattinen ilmas-
tointi, kuuden CD:n vaihtajalla 
varustettu 225W Bose hifi-järjes-
telmä, sähköillä toimiva kattoluuk-
ku yms.

Mielenkiintoinen tuttavuus on 
takarekisterikilven viereen sijoi-

tettu laajakulmavärikamera. Pe-
ruutuskuvassa olevat leveys- ja 
syvyysviivat auttavat kuskia pe-
ruuttamaan tarkemmin ja var-
memmin.

Ajettavuudeltaan Murano on 
aivan omaa luokkaansa, Tuurin 
lenkin jälkeen ymmärtää entistä 
paremmin maasturikärpäsen pu-
raisemia tosimiehiä. Eikä 66.000 
euron hintakaan tunnu pahalta.

Kimmo Janas
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www.nokkatume.fi
Muurame – Turenki

(014) 330 1500

Messuvieraiden 
sielunhoito on 
kuulunut Hannoverin 
messujen ohjelmaan jo 
ensimmäisestä vuodesta 
1947 lähtien, jolloin 
sekä evankelinen että 
katolinen kirkko olivat 
messualueella omilla 
kappeliautoillaan. 
Silloin pääpaino oli 
jumalanpalveluksissa, 
joita molemmat kirkot 
järjestivät kaikkina 
messupäivinä.

V uosien saatossa sekä 
evankelis-luterilainen 
että katolinen kirkko ovat 

vakiinnuttaneet asemansa messu-
alueen arjessa samalla kun syntyi 
ekumeeninen messupalvelu.

Sielunhoitoa 
maailmannäyttelyssä

Vuodesta 1985 lähtien on eku-
meeninen kappeli toiminut ny-
kyisissä tiloissa, joista huolehtivat 
Hannoverin evankelis-luterilainen 
maakirkko ja roomalaiskatolinen 
piispanistuin Hildesheimissa.

Kappeli remontoitiin EXPO 
2000 –maailmannäyttelyä varten, 
ja se sai silloin myös lisätilaa toi-

HANNOVERIN 
MESSUALUEEN 
EKUMEENINEN 

KAPPELI

mien maailmannäyttelyn sielun-
hoitopaikkana.

Kappeli sijaitsee messujen in-
formaatiokeskuksessa ja on auki 
kaikkien messujen ja näyttelyiden 
aikana, mikäli kyseinen osa mes-
sukeskusta on yleisölle avoinna.

Vuosittaisten CeBIT- ja HAN-
NOVER MESSE –messujen aikana 
paikalla on kummankin kirkko-
kunnan edustaja. Pienemmillä 
messuilla paikalla on puolestaan 
yksi henkilö, joka edustaa kum-
paakin kirkkoa. Tätä kunniavirkaa 
hoitavat maallikot on koulutettu 
tehtäväänsä, eikä kyseistä palve-
lua voitaisiinkaan tarjota ilman 
maallikkoapua.

Monipuolista 
tarjontaa

Suurten messujen aikana kappa-

leissa vierailee noin 200 kävijää 
päivittäin, kun taas pienemmillä 
messuilla hiljentymishetkeä tulee 
etsimään lähes kolmisenkymmen-
tä messuvierasta päivittäin.

Sunnuntaisin kappelissa järjes-
tetään kaksi evankelis-luterilaista 
ja viisi roomalaiskatolista ehtool-
lishartautta, joihin osallistuu yh-
teensä noin 150 kuulijaa. Arkipäi-
visin järjestetään suurilla messuilla 
roomalaiskatolinen ehtoollispalve-
lus sekä jumalanpalveluksia mää-
räajoin.

Ekumeenisen kappelin tarjon-
nasta löytyy em. ehtoollishartauk-
sien ja jumalanpalvelusten lisäksi 
ekumeeniset rukoushetket, neu-
vontaa, mahdollisuus mietiske-
lyyn ja rauhoittumiseen samoin 
kuin rippimahdollisuus sekä sie-
lunhoidollisia keskusteluja.
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Kimmo Janas

Yksi kylän aktivisteista on 
Luomajärven hevoskieva-
ria pyörittävä Miika Åfelt. 

Kievarin lisäksi miestä työllistävät 
’Åfeltin työhevoset’ sekä metsätyö-
välineitä työhevosille kehittävä, 
Åfeltin ja ystävänsä Sauli Suomen 
omistama Juventum.

Åfelt kertoo yritystoimintansa 
tarjoavan vanhan ajan palveluja 
nykypäivään sovellettuna. Yritysfi-

Miika Åfelt – 
hevosmies Jumalan armosta

Ikaalisissa kukoistaa pieni ja piskuinen 
Luomajärvi, varsinainen gallialaiskylä 

pääkaupunkilaisen silmin keskellä ei-mitään. 
Miika Åfelt kuvailee kotikyläänsä ytimekkäästi: 

”30 savua ja 15 yritystä”. Kylästä löytyvät 
kaikki perinteiset yritykset sahoineen ja 
mainostoimistoineen. Luomajärvi onkin 
harvinainen keskittymä innovatiivisia ja 

yhteistyökykyisiä asukkaita. Jos kateutta löytyy, 
niin sekin on kuulemma positiivista.

losofian voisikin kiteyttää sanoihin 
’vanhan ajan nostalgiaa’.

Elämän 
siunauksia

Ensimmäisen oman hevosensa 
Miika Åfelt osti vanhemmiltaan 
salassa jo 17-vuotiaana. Ja niinpä 
hevonen kulkikin mukana aina 
metsäkoulusta armeijaan asti. Ja 
kun vapaus koitti armeijan jäl-
keen, oli vuorossa oman yrityksen 
perustaminen.

– Tietysti minulla oli haave 
omasta tilastakin, mutta sellaista 
ei vain tahtonut löytyä mistään, 
vaikka kuinka etsiskelin, Åfelt 
muistelee. Rahat odottivat pankis-
sa, mutta kaikki tehdyt tarjoukset 
tuntuivat menevät hukkaan.

Kevättalvella 1998 pellonlaitaan 
pysähtyi läheisen maatilan omis-
taja Mersuineen ja juteltuaan niitä 
näitä tovin, kysäisi Miikalta, ostai-
siko tämä hänen tilansa.

– Siinä on yksi konkreettinen 
esimerkki elämäni siunauksista. 
Olin muutama vuosi aikaisemmin 
kulkenut Seurasaaressa, Helsingis-
sä Isontalon Antin pihapiirin läpi 
ja ajatellut, että tuollaisen paikan 
minäkin haluaisin. Ja nyt minulle 
yllättäen tarjottiin juuri sellaista sa-
toja vuosia vanhaa sukutilaa.

– Se on niin yksinkertainen 
tämä elämäni resepti; iltarukous 
ja aamurukous, ja kaikki on Her-
ran hallussa, ja kaikki menee vim-
pan päälle, Miika Åfelt naurahtaa. 
– Virheitä ja vastoinkäymisiä toki 
tulee, mutta useimmiten ne ovat 
kiinni omista valinnoista.

Esirukoukset 
kantavat

Nykypäivän kova kilpailu ja alitui-
nen oman edun tavoittelu saavat 
Miika Åfeltilta kovan tuomion. Val-
tavat prosentit työelämän pyöri-
tyksessä olevista kärsivät loppuun 
palamisesta ja masennuksesta.

– Jos ihmisellä on paha olo, niin 
silloin ei sydämessä ole kaikki 
kohdallaan.

Aitoa Jumalan kaipuuta Åfelt 
uskookin useimpien kokevan si-
simmässään.

– Elämässä menestytään tai sit-
ten ei. Kumpaankin kuluu saman 
verran aikaa. Elämässä uskotaan 
tai sitten ei. Kumpaankin kuluu 
saman verran aikaa.

Hän uskoo suurimman siunauk-
sen versoavan suvun juurilta, isien 
uskosta ja rukouksista.

– Vaarini viimeiset sanat äidil-
leni olivat, että usko Jumalaan, 
Jumala on häntä aina auttanut. 
Äitini tuli uskoon rippikoulussa 
samoin isäni. Itse olen myös aina 
turvannut Jumalaan.

Turhaan ei Miika Åfeltin mu-
kaan puhuta isien siunauksesta ja 
esirukousten kantamisesta.

– Vaikka ihmeitä tapahtuu ja 
Jumala pystyy tekemään mitä ta-
hansa, uskon, että jos meillä on 
isien usko takanamme, etsikkoajat 
ovat meille vahvempia ja niitä on 
myös meille enemmän.

 

  Vanhassa luhtiaitassa ja viljamakasiinissa löytyy majoitustiloja 20 hengelle, ja kievarin keittiö tarjoaa herkkuja perinteisestä 
pitoruoasta gourmet-aterioihin asti.

   Esimerkiksi Espoon kaupungin metsis-
sä Åfeltin työhevoset ovat tuttu näky.
Kehittämisyhtiö M&S Juventum on ke-
hittänyt maailman ensimmäiset apuve-
totekniikalla toimivat laitteet hevoset 
perään, jossa hydraulimoottori pystyy 
synkronoimaan hevosten vetonopeu-
teen.

  Vanhan ajan ajopalveluiden lisäksi Åfelt järjestää tarvittaessa vaikkapa ”Jätkän 
hiki” perinnesavotan, jossa asiakkaat varustetaan savottavarustein pussihousuineen 
ja pokasahoineen ja annetaan metsässä pika-savottakurssi.
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  – Jumalan Sana on ja pysyy, ei ihminen 
voi mennä sitä muuttamaan. Muistut-
taahan Raamattukin: ”Älkää eläkö ajan 
mukaan!” toteaa Miika Åfelt.

Yritysmaailmassa jo nuoresta 
lähtien mukana olleena Miika 
Åfelt myöntää elämänarvojen 
kääntyneen vanhemmalla iällä 
varsin radikaalisti. Idoleita eivät 
ole enää menestyvät huippulii-
kemiehet, jotka tekevät rahaa ja 
ajelevat kalliilla autoilla.

– Kyllä minäkin olen Sarasvuon 
ja huippufilosofien leirit kiertänyt, 
mutta nyt on alkanut takki kään-
tyä. Esikuviksi ovat nousseet omat 
vanhemmat ja heidän elämänsä. 
Sellaiseen rauhan etsimiseen ei 
löydy vastauksia nykypäivän kii-
reisestä businesselämästä.

Oravanpyörästä hyppääminen 
vaatii hänen mukaansa rohkeutta 
ja tahtoa samoin kuin sitä lujuutta, 
jota voimme saada Taivaalliselta 
Isältämme.

 

  Åfelt uskoo ihmisten olevan kypsiä 
aikaamme. Vauhti ja kilpailu, jatkuva 
menestyksen tavoittelu on ihmiselle 
raskasta.
– Uskon useimmista löytyvän sitä aitoa 
Jumalan kaipuuta, vaikka he eivät sitä 
välttämättä osaa tai uskalla pukea sa-
noiksi.

Sydän ohjaa
Miika Åfelt kertoo olleensa aina 
vähän ’erilainen nuori’, jota ei 
koskaan ole suurkaupunkien häly 
vetänyt puoleensa.

– Olen aina sanonut, että yksi 
siunaukseni on ollut yksinkertai-
nen luonne, hän hymähtää. - Ja 
toinen siunaus hulluus. Olen us-
kaltanut unelmoida ja toisaalta 
olen sen verran hullu, että olen 
toteuttanut melkein kaikki unel-
mani.

Kaikki sydämessä tunnetut asi-
at ovat toteutuneet ja tuottaneet 
mielihyvää.

– Tietenkin matkan varrelle on 
sattunut niitä ihan omiakin juttuja, 
jotka eivät ole kaikki onnistuneet 
ja niistä on tullut paha olo. Aina 
kun olen erehtynyt lähtemään 
rahan perään, ovat suunnitelmat 
menneet syteen ja saveen, Åfelt 
toteaa.

Tietenkin jokainen yrittäjä halu-
aa menestyä, mutta omat rikastu-
misen haaveet Miika Åfelt kertoo 
haudanneensa jo vuosia sitten, 
koska ne saattavat joskus olla tai-
vaaseen pääsyn esteenä.

– Elän päivän kerrallaan ja sen-
kin armosta. Kyllä kaikki asiat hoi-
tuvat, kun ei itse liikaa yritä.
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STEALTH 

Rob Cohenin ohjaaman, paikoitel-
len PlayStationin lentopelejä muis-
tuttavan vauhdikkaan elokuvan 
pääosassa on tekoälyteknologian 
uusinta uutta edustava lentokone, 
jossa ilmenevä järjestelmävika saa 
vipinää perinteisillä konsteilla oh-
jattavien lentokoneiden lentäjiin. 
Kolme lentäjää yrittää epätoivoi-
sesti saada huippusalaisen teko-
älyohjelman hallintaan, ennen 
kuin se käynnistää seuraavan 
maailmansodan. Pohdiskelun alle 
joutuvat niin lojaalisuus aseveljiä 
kohtaan kuin esimiesten kunniot-

STEALTH
Ohjaus: Rob Cohen 
Pääosissa: Josh Lucas, Jessica Biel, Jamie 
Foxx, Sam Shepard, Joe Morton, Richard 
Roxburgh

PARADISE NOW
Hany Abu Assad on jo aikaisem-
min kuvannut Jerusalemin päivit-
täisen elämän hulluutta romantti-
sessa draamassaan nuoresta pa-
lestiinalaisesta naisesta etsimässä 
sulhasta RANA’S WEDDING. Hä-
nen kokonaan Palestiinan alueella 
kuvattu uusi elokuvansa paljastaa 
jälleen kuinka traagiset ja vaikea-
selkoiset ovat Lähi-idän konfliktin 
seuraukset.

Elokuva kiertää kahden nuo-
ren palestiinalaismiehen ympä-
rillä – Khaledin ja Saidin – jotka 
ovat olleet ystäviä lapsuudestaan 
asti. Heidät molemmat värvätään 
kantamaan itsemurhapommia Tel 
Aviviin. Heidän annetaan viettää 
yö, jonka oletetaan olevan heidän 
viimeisensä, perheidensä parissa. 
Kuitenkin, koska heidän on säi-
lytettävä salaisuus täydellisesti he 
eivät voi kertoa kenellekään teh-
tävästään, joten heillä ei voi olla 
kunnollisia jäähyväisiä.

Seuraavana aamuna miehet 
viedään rajalle. Pommit ovat kiin-
nitettyinä heidän vartaloihinsa 
siten, että ne ovat täysin piilossa 
katseilta. Operaatio ei kuitenkaan 
suju suunitelmien mukaan ja ystä-
vykset menettävät katseyhteyden 
toisiinsa. Toisistaan erotettuina ja 
yksin jätettyinä heidän täytyy 
kohdata kohtalonsa ja puolustaa 
vakaumustaan.

Vaikka ohjaaja Hany Abu Assad 
onkin palestinalainen ja omistaa 
Israelin passin, hän ei koe olevan-
sa varsinaisesti israelilainen, koska 
ei ole juutalainen. Assad ei halua 
puolustaa elokuvallaan itsemur-
haiskujen tekijöitä, vaan haluaa 
antaa kasvot näille uutislähetyksis-
sä syyllisiksi leimatuille henkilöil-
le. Ohjaaja on toki palestinalais-
alueiden miehitystä vastaan, mutta 
se ei hänen mielestään kuitenkaan 
oikeuta riistämään keneltäkään 
henkeä – sen paremmin israeli-
laisilta kuin palestinalaisiltaan. 

Elokuva pysäyttääkin katsojan 
mietiskelemään Lähi-idän ongel-
mia hieman perusteellisemmin. 
Samalla se osoittaa, että välttämät-

PARADISE NOW 
Ohjaus: Hanu Abu Assad
Pääosissa: Kais Nashef (Said), Ali Suliman 
(Khaled), Lubna Azabal (Suha), Amer 
Hlehel (Jamal), Ashraf Barhoum (Abu-
Karem), Mohammad Bustami (Abu-Sa-
lim), Mohammad Kosa (valokuvaaja), 
Ahmad Fares (nuori), Oliver Meidinger 
(Abu-Shabaab)
Käsikirjoitus: Hany Aby Assad, Bero Bey-
er, Pierre Hodgson 
Musiikki: Tina Sumedi 
Lavastus: Olivier Meidinger 
Tuottajat: Bero Beyer, Roman Paul, Ger-
hard Meixner, Hengameh Panahi Yh-
teistuotanto: Razor Film, Berlin Lumen 
Film (Paris) 
Tuotanto: Augustus Film

tä kaikki itsemurhaiskujen tekijät 
eivät suinkaan ole intomielisiä fa-
talisteja, vaan selvää ympäristön 
painetta ja jonkinasteista aivope-
suakin on kuvassa mukana.

Alkuosa elokuvasta on kuvattu 
Nablusissa, mutta runsaiden ohjus-
iskujen ym. rauhattomuuden takia 
loppu on kuvattu Nasaretissa.

Paradise Now on tavallaan yh-
distelmä poliittista trilleriä, psy-
kologista filmiä, lännenfilmiä ja 
gansterielokuvaa. Joka tapauk-
sessa ehdottomasti katsomisen 
arvoinen elokuva.

taminenkin.
Roolikarttaa luotaessa on pi-

detty mielessä kaikki tarvittavat 
prosenttuaaliset edustukset; maa-
ilman sodalta pelastava kolmikko 
koostuu valkoisesta johtajasta, 
pätevästä naispilotista sekä sii-
tä pakollisesta yhdestä mustasta 
miehestä.

Vauhtia elokuvasta todella löy-
tyy, eikä ohjaaja säästele yllättä-
viäkään juonikäänteitä. 

Kun kolmatta maailmansotaa 
lähdetään estämään, syntyy tie-
tenkin isomman luokan hullaba-
loo, jossa nitistetään niin venä-
läisiä kuin pohjoiskorealaisiakin 
sotilaita. Luvassa on näyttäviä 

räjähdyksiä, lyhyttä ja napakkaa 
leikkaustyötä.

Ja kuten arvata sopii, lopussa 
katsojille tarjotaan hyppysellinen 
annos romantiikkaakin.

Elokuva kuitenkin loppuu taval-
laan kesken, eli ei näytetä, kuinka 
tarina päättyy kansainvälisellä ta-
solla kaiken rymistelyn jälkeen.
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Romeo Hikisiepparin
3-kerrosrakenne on
ratkaisu jalkojen
liikahikoiluun.
Kuivat jalat ovat
miellyttävän varman
tuntuiset eikä hiki jää
hautomaan ihoa tai
syövyttämään kenkiä.
Kosteus imeytyy
sukkaan, josta se on
helppo huuhtaista pois.
Kotimainen Hikisieppari
on myös erittäin kestävä
ja ryhdikäs sukka.

MALLI-
SUOJATTU

MIES,
VAIHDA SUKAT!

Kokeile,
naisväkikin
huomaa eron.

Yhteistyösopimuksen allekirjoittivat syyskuun lopulla julkaisijan puolesta Me-
dia Missio ry:n puheenjohtaja Esko Tienhaara (oik.) ja kustantajan puolesta 
Faktapro Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Janas.

Faktapro Oy on tehnyt yhteistyösopimuksen uuden, naisille 
kohdistetun kristillisen aikakauslehden kustantamiseksi.
'Kristiina' pohjautuu kristittyjen naisten yhteiseen näkyyn, 
jonka mukaan nainen tarvitsee rakkaudella, hyvällä hengellä 
ja kristillisillä arvoilla tehtyä naisten lehteä sekä rohkaisua 
omien kykyjen esiin tuomiseen.
Uusi lehti puhuu kiinnostavista asioista rohkeasti, rehellisesti 
ja kannustavasti kulkien ihmisen rinnalla ilojen ja myös 
surujen jalanjäljissä.
Kristiina -lehti ilmestyy 6 kertaa vuodessa, ja ensimmäisen 
numeron on tarkoitus ilmestyä ensi vuoden tammi-helmi-
kuun vaihteessa.

TOSIMIEHELLE 
PIKKUSISKO

A HISTORY OF VIOLENCE
Tom Stall (Viggo Mortensen) elää 
seesteistä mutta onnellista elämää 
asianajajavaimonsa (Maria Bello) 
ja heidän kahden lapsensa kanssa 
pienessä Millbrookin kaupungissa 
Indianassa. Eräänä iltana heidän 
idylliinsä tulee särö, kun Tom 
estää ryöstöyrityksen kahvila-
ravintolassaan. Vaaran uhatessa 
hän ryhtyy toimiin pelastaakseen 
asiakkaansa ja ystävänsä ja tulee 
samalla surmanneeksi kaksi etsit-
tyä rikollista.

 Tomin elämä muuttuu kerta-
heitolla, kun häntä pidetään san-
karina ja hän joutuu tiedotusvä-
lineiden pyöritykseen. Julkisuutta 
karsastava Tom yrittää palata 
takaisin arkiaskareidensa pariin, 
mutta silloin kuvioihin ilmestyy 
salaperäinen, uhkaavasti käyttäy-
tyvä mies (Ed Harris), joka uskoo 
Tomin olevan hänen vanha tut-
tunsa. Tomin ja hänen perheensä 
yrittäessä todistella miehen ereh-
tyneen henkilöstä joudutaan men-
neisyyttä kaivelemaan syvemmältä 
kuin olisi tarpeen...

Josh Olsonin tekemä käsikir-
joitus perustuu John Wagnerin ja 
Vince Locken sarjakuvakirjaan A 
History of Violance (Väkivallan 
historia). Olson on kehitellyt roo-
lihahmoja käyttäen kirjaa laukaisu-
alustana. Tarina on itseasiassa ns. 
väärän miehen skenaario. Miehen 
on todistettava syyttömyytensä 
joukkiolle pahoja miehiä.

Vaikka väkivallasta on tullut 
jokapäiväistä ruudun ja uutisten 
täytettä, harva tulee ajatelleeksi, 
miten tavallinen ihminen kokee 
väkivallan, kun se koskettaa hä-
nen omaa elinpiiriään.

Elokuva tempaisee tavallisen 
keskivertoperheen keskelle väki-
vallan kierrettä osoittaen, miten 
se vaikuttaa heihin, heidän suh-
tautumiseensa tuttuihin ja turval-
lisiin asioihin ja toisiinsakin. Uusi 
tilanne pakottaa perheenjäsenet 
kyselemään itseltään ja toisiltaan 
monia kipeitäkin asioita. Itse asi-
assa perheen elämä ei enää palaa 
ennalleen.

Elokuva osoittaa, että asiat eivät 
ole aina siltä, miltä ne näyttävät, 

A HISTORY OF VIOLENCE
Ohjaaja: David Cronenberg
Käsikirjoitus: John Wagner ja Vince 
Locke
Pääosissa: Viggo Mortensen, Maria Bello, 
Ed Harris, William Hurt, Ashton Holmes, 
Steve Arbuckle

me emme ole mitä uskomme ole-
vamme, eikä maailmakaan ole 
sitä, miltä se ensi silmäykseltä 
näyttää.

Kun asiat alkavat mennä pie-
leen, Viggo Mortesenin esittämä 
Tom joutuu tarkastelemaan itse-

ään syvällisemmin samalla kun 
muu perhe ihmettelee, kuka hän 
oikeastaan on.

Vähäilmeisenä tunnettu Mor-
tensen tekee jälleen kerran mah-
tavan roolisuorituksen – ja jälleen 
erilaisen kuin hänen aikaisemmat 

roolinsa. Hänen sitoutumistaan 
Tomin rooliin kuvastaa hyvin se 
tosiasia, että tutustui ennen fi l-
mauksen alkua perinpohjaisesti 
elokuvassa kuvatun kaltaisen 
pikkukaupungin elämään ja toi 
tutustumismatkoiltaan mukanaan 
paljon pienesineitä, joita on sitten 
ripoteltu niin hänen ravintolaansa 
kuin kotiinsakin antamaan autent-
tista väriä kerrontaan.

Vaikka ohjaaja David Cronen-
berg ei tavallisesti työstä perhe-
draamoja, ei tämänkertainen kä-
sittely häpeä vaativammankaan 
arvostelijan silmissä. 
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FORMULA OFF ROAD
Hiekkakuoppa kovilla

JYLLÄÄ
Kimmo Janas

L uvassa oli vauhtia ja vaa-
rallisiakin tilanteita, kun 
kahden luokan (Standard 

ja Special) autot yrittivät kiivetä 
parhaimmillaan lähes 90 asteen 
kulmassa olevia sorakuopan sei-
nämiä ylös huipulle. Formula Off 
Road -autot ovat itse rakenneltuja 
mäkikiipijöitä, joissa hevosvoimat 
jylläävät ja hiekka lehtää kuin lu-
mitykin suusta. Hevosvoimiakin 
löytyy parhaimmillaan 950, Spe-
cial -luokassa ilokaasun käyttö on 
sallittua, jopa suositeltavaa.

Syyttäkää 
islantilaisia

Formula Off Road on vasta aset-
tumassa kunnolla Suomeen, mutta 
sillä on jo oma harras kannattaja-
joukkonsa. Ja kuten kuvaan kuu-

luu, suomalaiset kuljettajat ovat 
myös menestyneet varsin muka-
vasti tässä pohjoismaisessa sarjas-
sa, Kangasalan jälkeen Standard 
-luokkaa johtaa Jare Salonen Wil-
lyster -autollaan, ja Special -luo-
kassa kuuden parhaan joukossa 
on kolme suomalaista; Miikka 
Kaskinen (Big Willys), Tuukka 
Laasonen (Black Moose) ja Ville 
Viikari (Sandstorm).

Tämä autourheilulaji on tullut 
monille tutuksi televisiosta Euro 
Sportilta. Kuskit vievät autojaan  
vauhdilla hiekkakuopan rinteitä 
kaataen, kierien ja hypäten me-
nopeleillään yleisön haukkoessa 
henkeään.

Lajin juuret juontavat 1970-lu-
vun lopulle, jolloin islantilaiset 
pelastustyöntekijät alkoivat ajaa 
näytösajoja kerätäkseen varoja toi-
mintaansa. Yleisö osoitti näytöksiä 
kohtaan sen verran mielenkiintoa, 

Kangasalalla järjestettiin elokuun puolessa 
välissä Nordic Cupin kolmas kisaviikonloppu 
varsin mielenkiintoisessa autourheilulajissa, 
nimittäin Formula Off Roadissa.

että näytöksistä alkoi muodostua 
kilpailuja.

Suomi herää
Ruotsiin Formula Off Road ran-
tautui vuonna 1990, kun Ruotsin 
autourheiluliitto kutsui islantilaiset 
näytöskilpailuun. Ja muutaman 

näytöskilpailun jälkeen ruotsa-
laisissa autotalleissa kävi jo täysi 
tohina. Ja seuraavana vuonna 
kilpailuissa alkoi näkyä jo ruotsa-
laisiakin kuskeja. Vuodesta 1991 
lähtien Ruotsissa on kilpailtu joka 
vuosi. Norjan ja Tanskan autour-
heilupiirit innostuivat myös uudes-

ta lajista ja seurasivat ruotsalaisten 
esimerkkiä.

Vuonna 2000 ajettiin ensimmäi-
sen kerran Nordic Formula Off 
Road Cup, jossa oli 6-7 osakilpai-
lua Pohjoismaissa.

Suomessa ajettiin ensimmäinen 
osakilpailu vuonna 2002, jolloin 

mukana oli ainoastaan ulkolaisia 
kuljettajia. Tänä vuonna lajin kah-
dessa luokassa ajaa jo viisi suoma-
laista kylmäpäätä.

Ilokaasulla lisäpotkua
Formula Off Road ajetaan kahdes-
sa luokassa, Standard ja Special. 
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CMN
Kristittyjen Miesten Verkosto ry

International Christian Men’s 

Institute

PL 4, 02941 Espoo

puh. (09) 54 79 74 10

fax (09) 512 20 33

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

helsingin.raamattukoulu

@kolumbus.fi

www.kolumbus.fi/

helsingin.raamattukoulu

KANSANLÄHETYS
Miestyön yhdyshenkilö

Raimo Suominen

Västervikin huvilatie 2

65280 Vaasa

puh. (06) 358 1614

GSM 0500-161 414

e-mail: raimo.suominen@sekl.fi   

Kansanlähetyksen piirijärjestöjen mies-

työstä ja valtakunnallisesta miestyöstä 

voi tiedustella  

Tuula Järvinen puh. 019-779 2231 

e-mail: tuula.jarvinen@sekl.fi 

KANSAN RAAMATTUSEURA 
Keijo Hämäläinen

puh. (014) 271 166.

Arto Virén

(015) 450 762

MIEHEN TIE 
Itäinen Pitkäkatu 68, 20810 Turku

puh. (02) 334 11 33

e-mail: info@miehentie.fi

www.miehentie.fi

MIESSAKIT
Annankatu 16 B 28, 00100 Helsinki

puh. (09) 612 6620

www.miessakit.fi .

STELK
Tietoja STELK:n toiminnasta:

Helsinki

Erkki Pietilä (09) 448 566

Jouko Niemi (09) 321 48 61

Espoo

Pertti Jotuni (09) 884 32 34.

HELSINGIN NMKY
Kari Törmä

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

www.miesseminaari.fi

Miestyötä tekeviä organisaatioita

5.-6.11. 
Raamatun rosoiset miehet rin-
nallamme
Miestenpäivät Vivamossa. Alusta-
massa ja keskustelemassa Hannu 
Nyman, Martti Ojares, Kalle Vais-
maa ja Tuomo Mantere.
Lisätietoja:
Vivamo
Puh. (019) 3602 300
www.vivamo.fi

18.-20.11. 
Miestenpäivät
Valtakunnallinen tapahtuma mie-
hille Ryttylässä. 
Lisätietoja:
Suomen Evankelisluterilainen 
Kansanlähetys
Puh. (019) 77 920

19.-20.11. 
Miesten Yhteiskunta
Miestenpäivät Tampereen vanhal-
la kirjastotalolla. Mukana mm. Atte 
Oksanen, Miika Lehtonen, Hannu 
Sirkkilä, Pertti Paasio, Samuli Koi-
so-Kanttila ja Matti Mäkelä.
Järjestäjänä Tampereen ev.lut. 
seurakuntayhtymä, Miessakit ry ja 
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta.

2006
4.-5.2. 
Varustaudu ja varusta.
NMKY:n 20. Johtajuusseminaari Tikku-

rilan lukiossa Vantaalla.

Pääpuhujana Neil Cole (USA), joka on 

ensimmäisten joukossa kokenut suuren 

 

luokan läpimurron Californiassa siinä, 

kuinka seurakunnat, solut ja pienryh-

mät ja ennen kaikkea kotiseurakunta-

verkostot kasvavat herätyksen kautta 

eikä uskovien siirtymän kautta.

Mukana myös kanava miehille vetäji-

nään Aarni Kontturi ja Kimmo Janas.

Lisätietoja:

www.johtajuusseminaari.fi

www.cmaresources.org

11.3. 

Miestenpäivä

Latautumispäivä miehille Majakka seu-

rakunnassa Matinkylässä Espoossa.

Mukana mm. päätoimittaja Kimmo 

Janas.

Lisätietoja:

Petri Aalto

Puh. 040 544 9200

1.-2.4. 

MiesTen 2006

Viidennet Miesten Messut kongressi-

hotelli Caribiassa Turussa.

"Onnellinen ja tyytyväinen mies" tee-

man alla tapahtuma laajenee sisällöl-

tään, mukana mm. miehen mittainen 

ennätyskoe.

Lisätietoja:

Event Consulting Turku Oy

Timo Järvenpää

Puh. 044 533 8101

30.9.-7.10. & 7.-14.10. 

Paavalin vanavedessä

Tosimies -lehden perinteinen purjeh-

dusmatka miehille. I matka: Rhodos – 

Samos ja II matka: Samos – Rhodos.

Lisätietoja:

info@faktapro.fi

Standard -luokassa on autolla 
oltava kori jostain sarjavalmis-
tetusta autosta. Renkaiden pitää 
olla tieliikenteeseen hyväksytyt, 
ja moottoria ei saa käyttää ilo-
kaasulla. Special -luokka on puo-
lestaan huomattavasti vapaampi. 
Renkaat, joita käytetään, ovat ns. 
lapiorenkaat ja ne näyttävät siltä 
kuin Formula-auton renkaisiin oli-
si laitettu poikikttaiset urat. Monil-
la on lisäksi käytössään ilokaasu, 
jola kuljettajat saavat viimeisenkin 
potkun autoonsa.

Turvallisuus etusijalla
Kilpailussa kuljettaja ajaa kuu-
si erikoiskoetta ja saa jokaisesta 
virheettömästä suorituksesta 300 
pistettä. Pisteet vähenevät, jos kos-
kettaa ratamerkkiä, ei pysy radalla, 
ei pääse radan loppuun eli mäen 
huipulle jne. Eniten pisteitä saanut 
voittaa kilpailun.

Radat pyritään tekemään niin, 
että katsojien ei tarvitsisi siirtyä 
paikasta toiseen, vaan he näkevät 
koko kilpailun yhdestä tai kahdes-
ta paikasta.

Formula Off Road ajetaan Suo-
messa Autourheilun Keskusliiton 
alaisuudessa, mikä tarkoittaa, että 
lajilla on selkeät säännöt. Lisäksi 
lajissa kiinnitetään huomiota tur-
vallisuuteen ja ympäristöasioihin, 
vaikka meno onkin välillä varsin 
näyttävää haipakkaa.

  Ville Viikarin taidonnäyte kahdella 
kierteellä...
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OSAPÄIVÄMÖKÖTTÄJÄ
Kun mies on hiljaa, niin nainen 
uskoo saaneensa tähän tunneyh-
teyden. Onpa sovinisti taas pääs-
syt sanomaan, voi lukija päätellä. 
Kirjoittaja on kuitenkin nainen, eli 
hänellä on varaa sanoa. Hienosti 
on kirjailija Mari Mörö sukeltanut 
miehen ajatusmaailmaan kirjas-
saan Miten puhua naiselle (Kir-
japaja 2005). Kirjassa ei osoitella, 
eikä juuri psykologisoida, mutta 
jokainen mies tunnistaa tilanteet, 
joista Mörö puhuu. Kävelylenkillä 
nainen pitää monologiaan ja her-
mostuu, jos mies ei ole valppaana 
keskustelun mutkissa. Mies yrittää 
pysyä tiukasti asiassa, mutta nai-
nen haluaa tietää, mitä mies tuntee 
ja miksi hän tuntee näin. 

Kirjassa naiset ovat aivan eri pla-
neetalta olevia oudosti kommuni-
koivia olentoja, joiden puhetta ja 
tunnetiloja on miehen liki mah-
doton ymmärtää. Näin erityisesti 

jörömmän miehen, joka intoutuu 
puhumaan vasta kun aletaan käsi-
tellä iskuporakoneen ominaisuuk-
sia. Aluksi naista viehätti miehen 
pohdiskelevuus, myöhemmin se 
alkoi tuntua mököttämiseltä. Kir-
joittaja kertoo tuttavastaan, joka 
joutui työpaikan järjestämälle 
avoimuuskurssille. Siellä harras-
tettiin ryhmähalauksia ja vain yksi 
jätti halihommat väliin, koska käsi 
oli kipsissä. Estyneestä ei välttä-
mättä saada avointa kovallakaan 
halaamisella ja koulutuksella.

Kirjassa päästään hyvin arki-
päivän tilanteisiin, joissa mies 
ja nainen kadottavat henkisen 
kosketuksen toisiinsa. Jos toista 
yrittää pakottaa ajattelemaan ja 
puhumaan omalla tavallaan, niin 
tuloksena on kommunikaatioluk-
ko. Mörön kirja välttää hienosti 
asetelman miehet ovat tällaisia ja 
naiset tällaisia. Oivallukset jätetään 
lukijalle itselleen. Löytäjä saa pal-
kakseen hauskoja tilanteita ihan 
omasta arjesta. Mököttäminenkin 
on sallittua, eikä kaikkia tilanteita 
tarvitse täyttää puheella. Onneksi 
suomalaisten hiljaisuuden sieto 
on kansainvälisestikin arvioitu-
na huippuluokkaa. Mörö kertoo 
hauskasti miehestä, joka kulkee 
vitsikirja taskussa ja joka käy 
aina tauolla opettelemassa perhe-
lehdestä saksittuja kevennyksiä 
muiden naurattamiseksi. Omasta 
mielestään mies on hauska, suo-
rastaan korvaamaton seuramies. 
Naiset ovat kuitenkin alkavat 
odottaa sitä hiljaista hetkeä.

Janne Viljamaa

ELÄMÄN 
MIELTÄ ETSIMÄSSÄ

Kun ulkoiset ärsykkeet tv:stä, 
mainoksista ja radiosta vyöryvät 
päällemme, niin nykyihminen on 
vaarassa kadottaa kosketuksen 
sisäiseen ääneensä. Hän ei osaa 
olla hetkeäkään ilman ulkoa tule-
via ärsykkeitä, jotka pitävät mielen 
jatkuvassa yliviritystilassa. Hiljai-
suus tuntuu sietämättömältä, kun  
täytyy herkistyä omalle sisäiselle 
taajuudelle. Mediayhteiskunta ei 
suosi odottamista ja tarpeentyy-
dytyksen siirtämistä. Kaikki pitää 
saada nopeasti ja helposti. Muita 
ihmisiäkin on tavallista arvostaa 
sen mukaan, kuinka paljon hyö-
tyä heistä on. 

Psykologian professori Mark-
ku Ojanen miettii pikatyydytys-
kulttuurimme vaikutusta ihmisiin 
mielenkiintoisessa kirjassaan Elä-
män mieli ja merkitys.( Kirjapaja 
2005). Hän uskoo elämän mielen 
ja merkityksen tulevan aika pie-
nistä asioista - omalle taajuudelle 
virittäytymisestä, oikean ja väärän 
pohdiskelusta ja muiden kanssa 
toimeen tulemisesta. Itseensä tu-
tustunut osaa tulla toimeen ilman 
turhaa alemmuuden- tai ylemmyy-
dentunnetta. 

Kuluttajiksi ja ulkoa päin ohjau-
tuviksi viritetyt ihmiset vaativat jat-
kuvaa ärsyketulvaa ja pikanautin-
toa ja unohtavat touhotuksessaan 
kriittisen ajattelun. Lasten vapaa-
ajasta suurin osa kuluu TV:n, vide-
oiden ja tietokoneiden passiivisena 
kuluttajana. Henkiset harrastukset 
saavat väistyä. Länsimainen yksi-
lökeskeisyys rapauttaa yhteisölli-
syyttä. Monet ovat kiinnostuneita 
lähinnä omasta hyvinvoinnistaan 
ja viihtymisestään. Lapsia opete-
taan tähän jo pienestä pitäen. 

Kriittisyys kuluttajina katoaa 
hampurilaispaikan pallomereen. 
Kuluttamisen täytyy olla elämys.  
Kun viihde loppuu, niin ihmi-
nen jää yksin. Markku Ojanen 
huolissaan nykyihmisestä, joka 
on kadottanut yhteyden hengel-
lisyyteensä. Uskon menetys luo 
Ojasen mukaan turvattomuutta ja 
harhailua – hengellisen tyhjiön, 
joka epätoivoisesti yritetään täyt-
tää halpahintaisella viihteellä. Oja-
nen lainaa logoterapian isä Viktor 
Franklin kuvauksia keskitysleireiltä 

pelastuneista, jotka jaksoivat elää 
ja luoda elämälleen merkityksen 
epätoivoisissa oloissa. Kirjoittaja 
uskoo ihmisen keskeisen tarpeen 
olevan elämän merkityksen poh-
timinen ja mielekkyyden luomisen 
kovissakin oloissa.  

Janne Viljamaa

Elämän mieli ja merkitys
Markku Ojanen
Kirjapaja 2005

Miten puhua naiselle
Mari Mörö
Kirjapaja 2005

JUNA TULEE
Kirjailija, juoksija, juokseva toi-
mittaja Olli Karhi laajentaa revii-
riään. Useiden elämänkertateos-
ten jälkeen hän on uskaltautunut 
romaanin kirjoittajaksi. Uskon ja 
urheilun maailma, joissa kirjan 
juoni lähinnä liikkuu, ovat kir-
jailijalle tuttuja. Urheilumielinen 
lukija aistii, että kirjailijalla on lä-
heinen kontakti urheiluun ja kil-
pailemiseen. Eettisten kysymysten 
mukaantulo sai aivan uudenlaista 
painoarvoa Lahden MM-hiihtojen 
jälkisavotassa. Olihan toki ennen-
kin ymmärretty rehdin urheilun 
arvo ja myös vastustajan ja kil-
pakumppanin kunnioittaminen, 
mutta nyt liikuttiin alueilla, joilla 
urheilun mielekkyys ja kunnialli-
suus oli vedetty lokaan.

Kirjan päähenkilö, kilpahiihtäjä 
Tero Rahikainen on vain piirun 
päässä maailman huipultra ja har-
joittelu tuntuu aika ajoin junnaavan 
paikallaan. Terokaan ei ole voinut 
olla miettimättä keinoja, joilla jot-
kut ovat nopeasti nostaneet omaa 
tasoaan huomattavasti.

Kirja liikkuu maantieteellisesti 
Suomen lapista aina kaukaiseen 
Brasiliaan asti, mutta kaikki hui-
pentuu urheilullisesti Sankt Veit 
an der Glanissa, missä Tero Rahi-
kaista juhlitaan olympiavoittajana, 
jopa tuplamestarina.

Ennen tuplamestaruuden saa-
vuttamista Tero oli käynyt läpi 
tukun sisäisiä myllerryksiä, ensin 
ryhtymällä kiellettyjen suoritusta-
soa nostavien aineiden käyttäjäksi 
ja todettuaan, kuinka ihmishenki 
on kevyttä valuuttaa rikollisliigan 
periessä saataviaan.

Iloisia asioita ennen olympialai-
sia oli uuden suksivoiteen löyty-
minen ja sen huomaaminen, että 
kunto ”uusin metodein” nousi ko-
histen, mutta toisaalta Tero koki 
mielensä ja tunteidensa heilahtele-
van tavalla, joka oli hänelle vieras-
ta. Aika ajoin raivoa sisäisten myl-
lerrysten pyörteissä oli purettava 
vaikka autonrenkaita potkimalla.

Olympialaisissa voitetun tup-
lamestaruuden jälkeen kohtaa 
mestaria onnettomuus, sama 
juna, puoli kuuden pikajuna, jota 
vastaan hän niin monta kertaa oli 
mitellyt kuntoaan, murskaa sekä 
hiihtäjän että unelmat. Hiihtäjä vie 
paljon salaisuuksia rajan taakse, 
toiseen maailmaan.

Puoli kuuden pikajuna
Olli Karhi
Karas-Sana, 2005

Aki Salo oli vuosia kierrellyt lau-
lajana esiintymiskeikoilla ympäri 
Suomea ja rahaakin tuli monasti 
aivan mukavasti. Mutta nyt laulet-
tuaan ystävänsä hautajaisissa hän 
koki erilaista täyttymystä ja sisäistä 
rauhaa kuin aikaisemmin. Laulaja 
tunsi, että hänellekin oli avautu-
massa uudenlainen suurhiihtäjän 
viitoittama latu.

Hyvää matkaa puoli kuuden 
pikajunan kyydissä.

Samuel Saresvirta

Kirjan loppuselvittelyissä suur-
hihtäjän hautajaisissa monivuo-
tinen ystävä ja koulukaveri Aki 
Salo puntaroi ikuisuuskysymyk-
siä aivan uudella sykkeellä viime 
aikojen syvien myllerrysten väsyt-
tämänä.

ELÄMÄÄ 
TAVOITTELEMASSA

Rick Warrenin kirjoittama opetus-
kirja Tavoitteena elämä (Päivä Oy, 
2005) etsii vertaistaan kristillisten 
kirjojen joukossa. Warrenilta on 
aiemmin ilmestynyt suomeksi 
kirja Päärätietoinen seurakunta 
(Aika Oy, 1999), joka sekin oli 
menestysteos – käännetty yli 20 
kielelle.

Tämä uusin Rick Warrenin suo-
menkielinen teos on täynnä syvää 
viisautta ja teologiaa, mikä ei jää 
ilmaan roikkuman, eikä ole tar-
koitettu vain oppineen vaeltajan 
kaapin päälle koristeeksi vaan 
elettäväksi arjen keskellä.

Warren on Saddleback –nimisen 
seurakunnan perustajajäseniä. Ta-
voitteena elämä –kirjassa on tuotu 
esiin viisi tarkoitusta elämäämme 
varten kristittyinä; meidät on luotu 
Jumalan kuvaksi, meidät on luotu 
Jumalan perheen jäseniksi, meidät 
luotiin tulemaan Kristuksen kaltai-
siksi, meidät on muovattu palvele-
maan Jumalaa ja meidät on luotu 
omaa missiotamme varten.

Ennen näiden viiden tarkoi-
tuksen käsittelyä etsitään kirjan 
alkuosassa vastausta kysymyk-
seen – Mitä ihmettä varten olen 
täällä? Warren suosittelee kirjan 
luettavaksi luku päivässä 40 päi-
vän kuluessa. Kirjaa availlessani 
ensimmäistä kertaa olin hiukan 
kyyninen hänen reseptiinsä, ajat-
telin sen olevan amerikkalaista 
suuruudenhulluutta ja suuria 
luuloja kirjailijan omista kyvyistä. 
Mutta kerran kirjan lukeneena ja 
osin uudelleen selailleena tunnus-
tan kirjan sisältävän niin paljon 
jumalallista viisautta, että tuntuu 
vaikealta saada kaikki sulatelluksi, 
vaikka lukeekin vain luvun päi-
vässä.

Tämä Rick Warrenin opas 40-
päiväiselle vaellukselle on sellai-
nen viisaudsen kaivo, että siihen 
ei varmaan kenelläkään riitä yksi 
lukukerta, vaan asiaan on syytä 
palata uudelleen ehkäpä useita-
kin kertoja erilaisissa elämänti-
lanteissa.

Suosittelen kirjaa luettavaksi, ja 
nopeat saattavat syödä hitaat, sillä 
en tiedä kuinka suuren painoksen 

Tavoitteena elämä
Rick Warren
Päivä Oy, 2005

Päivä Osakeyhtiö on kirjasta ot-
tanut. Sen kuitenkin tiedän, että 
kirjan maine on levinnyt jo laajalle 
ja sillä on kysyntää, joten miksi 
vielä viivyttelet?

Samuel Saresvirta

Tosi miehinen ratkaisu
Lee Jackson & Baz Gascoyne
Päivä Oy, 2005

SUORAA PUHETTA 
TOSIMIEHILLE

Pitkästä aikaa on suomeksi il-
mestynyt miestyöhön soveltuva 
kirja. Lee Jacksonin, Baz Gas-
coynen ja kumppaneiden kirjaa 
Tosi miehinen ratkaisu (Päivä 
Oy, 2005) voi lukea niin yksin 
kammiossaan kuin käyttää sitä 
pienpiirityöskentelyn työkaluna, 
sillä jokaisen kappaleen lopussa 
on lista kysymyksiä pohdittavak-
si. Esimerkkeinä voisi mainita; Py-
syykö ajatusmaailmasi kurissa vai 
oletko mielikuviesi vanki? Onko 
kirosanan ajatteleminen yhtä paha 
asia kuin sen ääneen lausuminen? 
Onko oikein, että kristitty pitää 
toisia ihmisiä sankareina? Onko 
sinulla luotettua ihmistä, jolle teet 
tiliä elämästäsi?

Heti kirjan alkusanoissa käs-
ketään lukijaa kiinnittämään tur-
vavyöt, ja aikamoisella vauhdilla 
Jackson ja Gascoyne ystävineen 
tarinaa vievätkin eteenpäin.

Miehet – tosin yksi naiskir-
joittajakin on joukkoon eksynyt 
– tarkastelevat eri näkökulmista 
miehuutta ja sen perusolemusta. 
Miehen suhdetta naiseen, seksiä, 
isyyttä, miesten välistä ystävyyttä, 
miehen yksinäisyyttä ja uskoa.

Yksi kirjan lähtökohdista on, 
että liian monille miehille on syö-
tetty tasapaksua soopaa siitä, mitä 
aito miehisyys merkitsee.

Lee Jackson toteaakin kirjan 
perustuvan osittain siihen teolo-
giseen tosiasiaan, että tosimiehet 
eivät torttuun tartu viitaten James 
Bond -elokuvien käsikirjoittajan 
Bruce Feirsteinin kirjaan "Real 
Men Don't Eat Quiche".

Kirja ei ole ns. perinteinen kris-
tillinen kirja, joten asiat esitetään 
niiden oikeilla nimillä, tosimies-
mäisen suorasta, turhia kiertele-
mättä ja kaartelematta.

Kirjoittajat huomauttavat John 
Eldredgen sanoin, että hengelli-
syys on feminiinistynyt eivätkä 
kristityt miehet enää tiedä, mitä 
maskuliinisuus tarkoittaa.

Mielenkiintoisten tekstien lisäk-
si kirjan oivaa antia ovat lukuisat 
lainaukset. Vai mitä sanotte vaik-
kapa näistä? "Muista, että vaikka 
päihittäisit muut oravanpyörässä, 
olet silti yhä orava!" (Tuntematon) 
tai  "Ei ole kyse siitä, että mies 
tarvitsisi taistelua sinänsä; hän 
tarvitsee jonkun, jonka puolesta 

taistella." (John Eldredge) tai "Jal-
kapallo keksittiin, koska miehillä 
ei ole mitään puhuttavaa kaverei-
densa kanssa." (Ben Elton).

Tämän kirjan parissa ei varmasti 
pitkästy! Kirjoittajat huomauttavat, 
että vaikka lukija ei saisikaan kir-
jasta mitään muuta kuin, että oppii 
olemaan aidompi ja rehellisempi 
muiden miesten kanssa, on kirja 
täyttänyt tarkoituksensa.

Kimmo Janas
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RAAMATUN TOSIMIEHIÄ osa 11.

Apostoli Johannes on 
uuden testamentin 
keskeisimpiä henkilöitä. 
Hänet tunnetaan läpi 
uuden testamentin, 
sillä hänen nimensä 
mainitaan kaikissa 
evankeliumeissa, 
Apostolien teoissa  ja 
ainakin yhdessä Paavalin 
kirjeessä, mutta ennen 
kaikkea hänen oma 
kirjallinen tuotantonsa 
on huomattava osa 
uutta testamenttia 
käsittäen yhden 
evankeliumin, kolme 
kirjettä ja Johanneksen 
ilmestyksen. Myös 
Jeesuksen opetuslapsista 
hän on parhaiten 
tunnettu Pietarin ohella, 
sillä muodostivathan 
Johannes ja hänen 
vanhempi veljensä 
Jaakob sekä Pietari 
opetuslasten sisäpiirin, 
jotka saivat seurata 
Jeesuksen elämää hyvin 
läheltä. 

Johanneksen lapsuudesta tai 
nuoruudesta raamattu ei kerro 
meille mitään. Ensimmäisen 

kerran hänestä mainitaan tilan-
teessa, jossa Jeesus kutsuu hänet 
opetuslapsekseen veljensä kanssa 
kesken työpäivän järven rannal-
ta. Kutsuun ei ollut vaikea vasta-
ta, koska hän ei ollut enää silloin 
aivan tietämätön ”uskon asioista”, 
sillä hän oli mitä todennäköisim-

min toinen niistä miehistä, jotka 
olivat olleet jo Johannes Kastajan 
opetuslapsina. Toinen heistä oli 
Pietarin veli Andreas. 

Kolmen vuoden 
erikoiskoulutus 

Ennen päätoimiseksi opetuslap-
seksi ja apostoliksi ryhtymistään 
Johannes toimi kalastajana, kuten 
moni muukin sen seudun miehis-
tä. Hän harjoitti ammattiaan Gali-
lean järvellä isänsä Sebedeuksen 
ja veljensä Jaakobin kanssa. Ilmei-
sesti veljesten isä oli menestynyt 
hyvin kalastajan toimessaan, sillä 
hänellä mainitaan olleen myös 
palkkalaisia työssä.

Vastatessaan myöntävästi Jee-
suksen kutsuun ei Johannes var-
mastikaan osannut ajatella, mitä 
kaikkea se tulisi merkitsemään 
hänen elämässään. Jeesuksen lä-
himpiin miehiin kuuluessaan hän 
sai Pietarin ja Jaakobin ohella noin 
kolmen vuoden aikana aivan hen-
kilökohtaisen opetussuunnitelman 
mukaisen erikoiskoulutuksen tule-
via tehtäviään varten. Nämä mie-
het olivat Jeesuksen mukana mo-
nissa sellaisissa tilanteissa, joihin 
kaikki kaksitoista opetuslasta eivät 
päässeet. Kun Jeesus meni Pietarin 
sairaan anopin luokse, tai kun Hän 
saapui Jairoksen kotiin, jossa tytär 
oli juuri kuollut, pääsivät vain kol-
me lähintä miestä mukaan seuraa-
maan ja oppimaan, kuinka Jeesus 
paransi tai herätti kuolleen. Ne 
olivat voimakkaita kokemuksia, 
jotka varmasti puhuttelivat Johan-
nesta ja hänen ystäviään. Ne olivat 
myös arvokkaita kokemuksia tu-
levaisuuden kannalta, sillä myö-
hemmin Pietarin kanssa työsken-
nellessään he olivat samanlaisissa 
tilanteissa ja saivat tehdä samoja 
ihmetekoja kuin heidän Herransa 
oli tehnyt.

Johannes oli uskollinen ope-
tuslapsi, joka oli aina valmis pal-
velemaan Herraansa ja tekemään 
Hänen tahtonsa mukaisesti. Luon-
teeltaan hän vaikutti olevan roh-
kea ja uskonhenkinen, ehkä äk-

kipikainenkin, sillä erään kerran 
hän oli veljensä Jaakobin kanssa 
jopa valmis kutsumaan taivaallisen 
tulen tuhoamaan samarialaisen 
kylän, koska kylän asukkaat eivät 
halunneet ottaa Jeesusta kyläänsä. 
Yhdessä kalastaessaan veljekset 
olivat oppineet tulemaan hyvin 
toimeen keskenään, sillä heidät 
mainitaan useita kertoja yhdessä. 
Ja antoihan Jeesus heille yhteisen 
nimenkin; Boanerges eli ukkosen 
jylinän pojat. Se kuvasi heidän roh-
keaa ja innokasta luonnettaan.

Opetuslapsi,
 jota Jeesus rakasti

Johanneksella oli erityisen lähei-
nen suhde Jeesukseen, sillä hän 
mainitsee evankeliumissaan use-
amman kerran, että hän oli se 
opetuslapsi, jota Jeesus rakasti. 
Rakastihan Jeesus varmasti toi-
siakin, mutta Johannes oli luon-
teeltaan todennäköisesti empaat-
tisempi ja koki asioita herkemmin 
kuin joku toinen. Viimeisellä ate-
riallakin hän kertoi nojanneensa 
Jeesuksen rintaa vasten. Se oli to-
dellista rakkautta ja yhteyttä oman 
Herransa kanssa. Ehkä hän aisti 
sen, että siinä hetkessä oli jotakin 
ainutkertaista ja merkittävää, jota 
ei voisi sen jälkeen enää kokea. 
Siksi hän halusi elää sen hetken 
mahdollisimman aidosti ja lähellä 
rakastamaansa Mestaria.

Johannekselle oli tärkeää, että 
hän sai kasvaa hengellisesti Jee-
suksen läheisenä opetuslapsena, 
sillä sen ansiosta hänestä kehittyi 
Jerusalemin alkuseurakuntaan tu-
kipylväs ja johtaja. He olivat Pie-
tarin kanssa läheisiä työtovereita 
ja saivat kokea yhdessä monia 
Jumalan ihmeitä. Myöhemmin 
hän sai vaikuttaa kunnioitettuna 
apostolina laajemminkin Rooman 
valtakunnan alueella. 

On mielenkiintoista havaita, 
kuinka Jumala oli antanut hänel-
le sellaisen luonteen, joka oli tar-
peen niiden kahdentoista miehen 
joukossa, jotka saivat oppia työn 
ohessa apostolin arvokkaaseen 

tehtävään. Hän uskoi todella Jee-
sukseen ja palvoi Häntä. Hänellä 
oli rohkeutta, ehkä kiivauttakin, 
mutta hänellä oli myös herkkyyt-
tä tuntea syvästi ja aistia tilanteita. 
Nämä ominaisuudet auttoivat hän-
tä kasvamaan niin henkisesti kuin 
hengellisestikin siihen vastuulli-
seen tehtävään, jossa hän toimi 
apostolina, seurakunnan johtajana 
ja kristittyjen opettajana.

Rakkauden 
apostoli

Johannesta on ryhdytty myöhem-
pinä aikoina kutsumaan rakkau-
den apostoliksi. Eikä syyttä, sillä 
hänen tekstinsä korostavat rak-
kauden merkitystä niin perheessä 
kuin seurakunnassakin. Hänen 
pitkä ja vaiheikas elämänsä toi sy-
vyyttä hänen kirjoittamiinsa teks-
teihin, jotka hän kirjoitti elämänsä 
loppupuolella. 

Jeesuksen toiminnan seuraami-
nen läheltä näkyy Johanneksen 
evankeliumissa, jossa hän tuo 
esille jopa muita evankelistoja sel-
vemmin uudestisyntymisen merki-
tyksen ja sen, kuinka ihminen voi 
sen löytää. Hän esittää Jeesuksen 
puheita hyvin selkeästi ja ymmär-
rettävästi. Ehkä hänen ja Jeesuk-
sen läheinen suhde vaikutti siihen, 
että hänen evankeliuminsa sisältää 
monia Jeesuksen ominaisuuksien 
kuvauksia minä olen -muodossa. 
Johanneksen evankeliumi antaa 
selkeän ja monipuolisen kuvan 
rakastavasta Kristuksesta ja jokai-
sen syntisen Vapahtajasta. Hänen 
evankeliumiaan voisi kutsua uu-
destisyntyneen aapiseksi.

Kolme kirjettään Johannes 
kirjoitti perimätiedon mukaan 
elämänsä viime vuosinaan asu-
essaan Efesossa. Hän oli silloin 
kunnioitettu ja arvostettu seura-
kunnan vanhin, joka kantoi huolta 
useammastakin lähialueen seura-
kunnasta. Hän kirjoitti kirjeensä 
hyvin isällisellä lämmöllä koros-
taen Jumalan antamaa rakkautta, 
jonka tulisi olla kaiken seurakun-
nan toiminnan keskeinen vaikutin. 
Johannes ei väsynyt muistuttamas-

ta, että Jumala rakasti ensin meitä, 
siksi me voimme rakastaa Häntä 
ja myös toisiamme. Se oli tarpeen 
alkuajan seurakuntalaisille, mutta 
se on vähintäänkin yhtä ajankoh-
taista nyt meille itsekeskeisille 
2000-luvun kristityille.

Raamatun viimeisen kirjan, Jo-
hanneksen ilmestyksen, hän kir-
joitti saadessaan sen näkynä olles-
saan vankina Patmoksen saarella 
evankeliumin julistuksen tähden. 
Kirja on alunperin tervehdys Aasi-
an seitsemälle seurakunnalle, joi-
den hengelliseen elämään Jumala 
halusi puuttua tämän ilmoituksen 
kautta.

Apostoli Johannes sai elää pit-
kän ja rikkaan elämän. Perimätie-
don mukaan hän oli ainoa aposto-
li, joka säästyi marttyyrikuolemal-

Rakkauden 
apostoli

ta. Koulua käymättömästä Galile-
an kalastajasta kehittyi todellinen 
Jumalan mies, joka oli arvostettu 
aikanaan seurakuntien palvelijana, 
mutta on sitä vieläkin arvokkaan 
kirjallisen tuotantonsa kautta. 

Hänen elämänsä kantava voi-
ma oli rakkaus. Aluksi se ilmeni 
hänen suhteestaan Mestariinsa ja 
myöhemmin hänen suhteestaan 
lähimmäisiinsä. Se oli myös hänen 
voimavaransa kaikessa mihin hän 
ryhtyi niin apostolina ja seurakun-
nan paimenena, kuin opettajana ja 
kirjoittajanakin. Hän jätti jälkipol-
ville ohjeeksi sen, minkä itse oli 
kokenut: ”Me rakastamme, koska 
Jumala on ensin rakastanut meitä. 
Jos joku sanoo rakastavansa Ju-
malaa mutta vihaa veljeään, hän 
valehtelee. Sillä se, joka ei rakasta 

MediFree
www.medifree.fi

veljeään, jonka on nähnyt, ei voi 
rakastaa Jumalaa, jota ei ole näh-
nyt. Tämän käskyn me olemmekin 
häneltä (Jeesukselta) saaneet: joka 
rakastaa Jumalaa, rakastakoon 
myös veljeään.” (1 Joh. 4:19-21).

Lähteet: 
Uusi testamentti
Iso raamatun tietosanakirja
Raamatun lukijan käsikirja

Kyösti Havukainen

JOHANNES
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Valiolta painonhallintaa 
tukeva maito

Valio on kehittänyt maitojuoman, 
joka auttaa painonhallinnassa ja 
tukee laihdutusta yhdessä ter-
veellisen ruokavalion ja liikunnan 
kanssa. Valio ProFeel maitojuoman 
koostumuksessa yhdistetään tietä-
mys maitovalmisteiden kalsiumin 
vaikutuksesta energia-aineenvaih-
duntaan sekä kuitupitoisuuden ve-

Braun 360° Complete tekee 
vaativan sängen ajamisesta 

helppoa
Braun 360° Complete on vallan-
kumouksellinen partakone. Se 
pelastaa maanantaiaamun viikon-
loppuna kasvaneesta sängeltä, sil-
lä se ajaa tarkasti myös hankalat 
partakarvat.  Patentoitu tekniikka 
nostaa ylös ihonmyötäisesti kas-
vavat karvat. Aivan uudenlaiset 
leikkuuterät katkaisevat ne vai-
vattomasti yhdellä vedolla.

Kun parranajokone ei aja 
kaikkia karvoja kerralla, sa-
maa kohtaa ajetaan uudestaan 
aiempaa voimakkaammin pai-
naen. Ihoärsytys lisääntyy, ja 
hankalimmat karvat jäävät sit-
tenkin jäljelle.

 Kehittäessään 360° Comp-
lete -parranajokonetta Braun 
kysyi suurelta joukolta miehiä, 
mitä he pitävät tärkeimpänä 
parranajokoneessa. Noin 70 % 
vastasi, että parranajokoneen 
on poistettava kaikki karvat. 
Tiedusteltaessa tyytyväisyyttä 
nykyiseen parranajokoneeseen 
noin puolet ilmoitti olevansa 
tyytymättömiä juuri siksi, että 
kaikkia karvoja ei leikata.

– Halusimme kehittää huip-
putason parranajokoneen, 
joka ajaa kerralla hankalatkin 
alueet. Sen on oltava tehokas, 
helppo puhdistaa ja hyvännä-
köinen. Näin syntyi kokonaan 
uusi 360° Complete –parran-
ajokone, jossa mistään ei ole 
tingitty, kertoo Mia Kaila Brau-
nilta.

niikka, joka saa pienimmätkin 
partakarvat nousemaan ylös 
ihosta varovaisesti, jotta ne 
voidaan ajaa yhdellä kertaa. 
Precision Comfort –terät ovat 
erilaisia kuin aiemmat terät. 
Uuden muotoilun ansiosta ne 
liukuvat helpommin parran 
läpi ja katkaisevat enemmän 
karvoja yhdellä vedolla. Erit-
täin terävät terät leikkaavat 
karvat juuresta asti repimättä 
tai vetämättä niitä irti ihosta. 
Teräverkon erimuotoiset au-
kot tarttuvat kaikkiin suuntiin 
kasvaviin karvoihin. Ajoliike 
on koko ajan nelisuuntainen, 
joka parantaa ajotarkkuutta 
entisestään.

Uusi partakone on myös äly-
käs. Käytön jälkeen se laitetaan 
Clean&Renew -huoltokeskuk-
seen, joka valitsee automaatti-
sesti parhaan kolmesta eri puh-
distusohjelmasta. Leikkuuterä 
pestään ja kuivataan perus-
teellisesti. Näin parranajokone 
on aina hygieeninen ja toimii 
kuin uusi. Samalla akku lada-
taan täyteen. Huoltokeskuksen 
nestekidenäyttö kertoo tiedot 
akun tilasta ja parranajotottu-
muksista.  

360° Complete -parranajoko-
neen ajaton muotoilu, vaikut-
tava tekniikka ja ainutlaatuiset 
ominaisuudet tekevät siitä 
huippuluokan parranajoko-
neen. 360° Complete nostaa 
parranajon kokonaan uudelle 
tasolle.

Braun Complete 360° -parta-
konetta on saatavilla lokakuus-
ta 2005 alkaen, ja suositeltu 
vähittäismyyntihinta LCD-näy-
tölliselle 8995-mallille on 299 
euroa. Tuote on saatavana 
myös LED-valollisena mallina 
8985, sen suositushinta on 249 
euroa.

 Braun 360° Completessa on 
aivan uusia teknisiä innovaati-
oita, jotka varmistavat helläva-
raisen, tarkan ja pitkätehoisen 
parranajon ihoa ärsyyttämättä. 
Power Comb on patentoitu tek-

rensokeria tasaavasta ja kylläisyyt-
tä lisäävästä vaikutuksesta. Valio 
ProFeel sisältää lisäksi 40 % vä-
hemmän energiaa (20 kcal/100 g) 
kuin tavallinen rasvaton maito.

- Useissa tutkimuksissa on ha-
vaittu, että 1000 - 1500 mg:n päivit-
täisillä kalsiumannoksilla on mer-
kitystä painonhallinnassa. Kalsium 
vaikuttaa lisäksi tehokkaammin, 
jos se on nautittu maitovalmis-
teina eikä kalsiumvalmisteina. 
Kalsiumin ansiosta solut polttavat 
rasvaa entistä enemmän ja rasvan 
varastointi rasvakudokseen vähe-
nee. Valio ProFeel maitojuoman 
päivittäisestä annoksesta, 2-3 
lasillista (4-6 dl), saa 720 -1080 
mg kalsiumia, kertoo painonhal-
lintaan erikoistunut tutkija Riina 
Kekkonen Valiosta.

Valio Profeel on valmistettu ras-
vattomasta maidosta ja se maistuu 
raikkaalle maidolle. Juomaan on 
lisätty kalsiumia, kuitua ja D-vi-
tamiinia. Tuote on laktoositon ja 
sopii erityisesti laktoosi-intoleran-

Citroën hätkähdyttää C-
Sportloungella

Rohkean urheilullisesti muotoiltu 
Citroënin uusi konseptiauto ensi-
esiteltiin Frankfurtin kansainväli-
sessä autonäyttelyssä. Citroën on 
esitellyt lyhyen ajan sisällä paljon 
uusia tuotantomalleja, mm. uuden 
C4-malliston. Tulevaisuuden uusi-
en mallien automuotoilun linjoja 
ja trendejä esittelee nyt C-Sport-
lounge. 

 Konseptiautossa on nouda-
tettu Citroënin muotoilun perin-
teitä. Akseliväli on pitkä, kertoen 
auton suurista sisätiloista. Perän 
ylitys on lyhyt ja keulan taasen 
pidempi, näin autolle muodostuu 
selvä suunta. Aerodynaamiseen 
muotoiluun on kiinnitetty erityis-
tä huomiota, ja ilmanvastuskerroin 
onkin vain 0,26. Keulan muotoilun 
hätkähdyttävin piirre ovat suuret 
ilmanottoaukot. Niiden yläpuo-
lelta lähtevät voimakkaasti muo-
toillut ajovalot, joiden muotolinja 

teille samoin kuin keliaakikoille, 
diabeetikoille, raskaana oleville ja 
imettäville sekä lapsille.

Valio ProFeel sopii juotavaksi 
sellaisenaan, leivonnan nesteeksi 
ja laatikkoruokien munamaidoksi. 
Tuotetta ei suositella keitettäväk-
si maidon proteiinin saostumisen 
vuoksi.

Valion nettisivujen ruokamaail-
maan on avattu painonhallintaan 
keskittyvä palvelu, jossa on lasku-
reita, ruokalistoja, tuotetietoa sekä 
ohjeita liikunnan aloittamiseen. 
Palvelu ei edellytä rekisteröity-
mistä ja on maksuton.

Sivuilla oleva ruokalista viideksi 
viikoksi energiamäärineen helpot-
taa jokaista painoaan tarkkailevaa. 
Ruokalistassa hyödynnetään Vali-
on laajaa kevyttuotteiden valikoi-
maa. Ruokaohjeet listan ruokiin 
löytyvät tietenkin Valio ruokamaa-
ilman nettikeittokirjasta. 

 Painonhallintapalvelu löytyy 
osoitteesta www.valio.fi/painon-
hallinta.

ulottuu aina B-pilariin asti. 
 Matkustamo on suunniteltu 

neljälle henkilölle. Coupémaisista 
muodoista huolimatta sisään astu-
minen on helppoa, koska autossa 
on neljä ovea. Takaovet aukeavat 
kuin ns. kaappariovet eli vastak-
kain etuoviin nähden.

Huippuluokan Bluetooth-
handsfree matka- ja internet-

puheluihin
Sony Ericssonin uusimmassa huip-
pumallissa HBH-610 on upea ää-
nenlaatu, vain 20 gramman paino 
ja tyylikäs muotoilu, jotka tekevät 
siitä kenties markkinoiden par-
haan Bluetooth-kuulokkeen.

Bluetooth 2.0 -tekniikkaa hyö-

dyntävässä kuulokkeessa on mo-
nia hienouksia: automaattinen ää-
nenvoimakkuuden säätö, digitaa-
linen kaiunpoisto ja taustamelun 
häivytys. Niiden ansiosta yhteys 
on vakaa ja äänenlaatu aina paras 
mahdollinen. Digitaalinen signaa-
linkäsittely mahdollistaa laitteen 
käytön myös tietokoneiden kans-
sa esimerkiksi  internet-puheluis-
sa. Hyvä äänenlaatu ei siis rajoitu 
enää vain matkapuhelimeen.  

HBH-610 on erittäin pienikokoi-
nen ja kevyt, joten sitä on mukava 
käyttää.

Korvapidike on muotoiltu tar-
koin korvaan istuvaksi ja laite 
pysyy paikoillaan kovassakin 
menossa. Puhelut voidaan hoitaa 
kuulokkeen omilla painikkeilla, 
joten itse puhelin saa olla koko 
ajan taskussa, käsilaukussa tai au-
ton penkillä. 

Muotoilu on klassinen, mutta 
alumiini tekee siitä modernin. 
Kuuloke voidaan sovittaa tyylik-
käästi asukokonaisuuteen erillisil-
lä Style-Up-vaihtokuorilla, joita on 
saatavana lisävarusteena kolmena 
värinä. 

Puheaika on jopa 6,5 tuntia ja 
valmiusaika peräti 13 vuorokautta. 
HBH-610 tuli myyntiin lokakuun 
alussa ja sen hinta on 99 euroa.

Nivelettömät lasinpyyhkimen 
sulat Hellalta

Hella tuo lasinpyyhkimien sulka-
valikoimaansa uutuutena nivelet-
tömät sulat. Nivelettömiä sulkia on 
saatavana myös jälkivarustelumal-
leina perinteisten koukkukiinnit-
teisten sulkien tilalle. Ajoneuvon 
mukaan räätälöity jousikisko ta-
kaa, että lasi tulee varmasti puh-
taaksi.

Nivelettömässä sulassa lasin-
pyyhkimen varren painovoima ja-
kautuu tasaisesti sulan koko pituu-
delle, jolloin lasi puhdistuu hyvin 
joka kohdasta. Aerodynaamisen 
muodon ansiosta lasi puhdistuu 
kokonaan myös suuremmilla 
ajonopeuksilla, koska integroitu 
spoileri pitää sulan kiinni lasissa. 
Sulan ulkonäkö on tyylikkään ma-
tala nivelien ja sankojen jäädessä 

Sony Ericsson esittelee 
matkapuhelimen 

tyylitietoiselle 
Jännittävä muotoilu ja monet 

älykkäät uutuustoiminnot nouse-
vat etusijalle Sony Ericssonin uu-
dessa Z520i-matkapuhelimessa. 
Puhelimeen saa eri värisiä vaih-
tokuoria ja siinä on ainutlaatuiset 
valotehosteet puheluille ja viesteil-
le. Nelitaajuustekniikan ansiosta 

puhelinta voi käyttää kaikkialla 
maailmassa.

Z520i on tyylitietoisen käyttäjän 
valinta. Puhelimessa uusimmat 
muotoilutrendit yhdistyvät nykyai-
kaiseen tekniikkaan, ja käyttäjä voi 
personoida laitteen vaihtokuorten 
ja valotehosteiden avulla. Tyylik-
käät vaihtokuoret mahdollistavat 
puhelimen nopean sovittamisen 
vaikka valittuihin koruihin tai vaa-
tetukseen. Kahdeksan laitteen eri 
puolilla sijaitsevaa valotehostetta 
voidaan ohjelmoida ilmaisemaan 
yhteystietoihin sisältämiä soitta-
jia.

- Halusimme valmistaa puheli-
men erityisesiti nuorille, trenditie-
toisille käyttäjille. Puhelimen, joka 
poikkeaa muista ja jossa tyylikäs 
muotoilu yhdistyy uusimpaan 
tekniikkaan, kuvailee Suomen- ja 
Viron-myynnistä vastaava Markus 
Nummisalo.

Z520i-puhelimen mukana tu-
lee Sex and the City -vaikutteinen 
videopeli”New York Nights”, jos-
sa pelaajan roolihahmo seikkailee 
Manhattanin vilkkaassa yössä, ta-
voitteena päästä New Yorkin jetse-
tin kuumimpaan kärkiryhmään.

Z520i, jonka vakioväri on val-
koinen tai hopea, on omaleimai-
suudestaan huolimatta erittäin 
helppokäyttöinen. Puhelimen 
VGA-kamerassa on 4x zoom, ja 
myös videoleikkeitä voi lähettää 
MMS-viestinä. Mediasoittimella 
ja Bluetooth(tm)-yhteydellä va-
rustettu Z520i sopii erinomaisesti 
uusimpien 3D-pelien ja animaati-
oiden toistoon. Mediasoitin tukee 
MP4- ja 3GP-videoformaatteja 
sekä yleisimpiä ääniformaatteja 
(MP3, AMR, WAV ja AAC), joilla 
koodattuja kappaleita voidaan 
käyttää myös soittoääninä.

Musiikkikappaleet, videot ja 
pelit keskeytyvät automaattisesti 
puhelun tullessa. PlayNowTM-
toiminto mahdollistaa kuvien, 
animaatioiden, videoleikkeiden 
ja soittoäänien helpon hankkimi-
sen. Kaikkia pääsee kokeilemaan 
ennen ostopäätöstä.

65 000 väriä toistavassa 1,8-tuu-
maisessa TFT-näytössä on erittäin 
kirkas ja tarkka kuva. Puhelimessa 
on lisäksi pieni apunäyttö kannen 
ulkopuolella.

Z520i on helppo tahdistaa PC-
tietokoneen kanssa USB-kaapelia 
käyttämällä. 

Puhelimen ehdottomiin lisätar-
vikkeisiin kuuluu HBH-610-kuu-
loke, joka hyödyntää Bluetooth 
2.0 -tekniikkaa. Kuulokkeessa on 
kolme vaihdettavaa värikuorta. 
Z520i:n mukana tulee yhdet vaih-
tokuoret. 

Z520i:n myynti on alkanut noin 
270 euron hinnalla.

pois. 
Niveletön sulka kestää parem-

min talviolosuhteissa, kun jäätä 
ei pääse kerääntymään metal-
likehyksiin ja sankoihin. Myös 
tuulen äänet vähenevät. Sulkien 
käyttöikä on myös tavanomaisia 
sulkia pidempi, koska niiden pu-
ristusvoima on tasainen, eivätkä 
mitkään osat altistu kovemmalle 
kulutukselle kuin toiset. Samasta 
syystä ne myös kestävät paremmin 
hyönteisiä ja likaa.

Yhä useammat ajoneuvoval-
mistajat valitsevat uusiin automal-
leihin nivelettömät sulat. Hella 
tarjoaa nyt myös vanhemmilla 
ajoneuvoilla ajaville mahdollisuu-
den hyödyntää tätä edistyksellistä 
tekniikkaa. Matalat, nivelettömät 
sulat voidaan helposti kiinnittää 
tavanomaisten, koukkukiinnit-
teisten sulkien paikalle. Hella toi-
mittaa fast-clip-adapterin, johon 
uudet sulat voidaan kiinnittää. 
Lasinpyyhkimen varsi kiinnitetään 
adapteriin ja paikalleen asetetun 
adapterin päälle tulee vielä suo-
jus.

Hellan lasinpyyhkimen sulkia 
on saatavana hyvin varustetuista 
varaosaliikkeistä ja lisävarustejäl-
leenmyyjiltä. Hella-tuotteita tuo 
maahan Örum Oy Ab, joka on 
merkittävimpiä auton varaosien 
ja lisävarusteiden kokonaispalve-
luntuottajia Suomessa.
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Maamme johtavaksi 
räätälöityjen 
erikoisketjujen 
valmistajaksi 
profiloitunut Lapua-
Ketjut Oy tukeutuu 
toiminnassaan 
kristillisiin 
perusarvoihin.

Jorma Luoma perusti hitsattuja 
teräsrakenteita vientiteollisuu-
delle valmistavan Kauhavan 

Konepaja Oy -nimisen yrityksen 
vuonna 1984. Vanhat viisaat ovat 
sanoneet, että nälkä kasvaa syö-
dessä. Niinpä Luoma alkoi kaivata 
uusia haasteita ja osti vuonna 2002 
lähes 60-vuotiaan Patria Lapua Oy:
n, joka sittemmin muutti nimensä 
Lapua-Ketjut Oy:ksi.

Työvoimapula alan 
kiusana

Vuonna 1923 perustettu Valtion 
Patruunatehdas oli alkanut val-
mistaa kuljetinketjuja vuonna 1947 
osana sotakorvausteollisuutta. 
Myöhemmin osaksi Patria kon-
sernia siirtynyt ketjuvalmistus ei 
kuitenkaan ollut puolustusväline-
teollisuutta, joten Patria Industries 
laittoi yrityksen myyntiin.

– Oikeastaan koko yrityskauppa 
juonsi juurensa siitä, että ketjuteh-
taan johtajana ollut Matti Vähäpassi 
oli ollut aikoinaan minulla työhar-
joittelijana Kauhavalla ja tunsimme 
toisemme vuosien takaa. Olin aina 
härnännyt Mattia sillä, ettei ketju-
tuotanto kuulunut mitenkään Pat-
rian toimialaan, ja että hän ottaisi 
minuun yhteyttä, kun tehdas olisi 
kaupan, muistelee Jorma Luoma. 
– Tuo oli silloin pelkkää härnäystä 
ja isottelua, joka sitten muuttuikin 
todeksi vuonna 2002.

Kauhavan Konepajalle yritys-

LAPUA-KETJUT OY:N 
ARVOT

• Toiminnan tulee olla asiakas-
lähtöistä, pitkäntähtäimen stra-
tegianäkemykseen perustuvaa 
ja aina kannattavaa.
• Yritys haluaa olla rehti, reilu 
ja rehellinen kaikkia sidosryh-
miä kohtaan, että olisi haluttu 
yhteistyökumppani.
• Yritys haluaa toimia siten, että 
henkilökunnan sitoutuminen ja 
motivaatio ovat korkealla tasol-
la mahdollistaen toiminnan jat-
kuvan parantamisen.

LAPUA-KETJUT OY – 
rehti, reilu ja rehellinen

kauppa oli varsin iso pala hau-
kattavaksi, olihan ketjutehtaalla 
nelinkertainen liikevaihto ja hen-
kilöstöäkin 4-5 kertaa enemmän 
kuin konepajalla. Mutta kun kaik-
ki palaset loksahtivat paikoilleen, 
kaupat tehtiin.

Lapua-Ketjut Oy valmistaa kul-
jetinketjuja pääasiassa sekä kemi-
alliselle että mekaaniselle puun-
jalostusteollisuudelle. Suurimmat 
asiakkaat ovat Suomen johtavia 
paperi-, sellu- ja sahakoneiden 
valmistajia, joiden kautta lapua-

laiset ketjut päätyvät eri puolille 
maailmaa.

Kilpailu ketjumarkkinoilla on 
Luoman kertoman mukaan erittäin 
kovaa, vaikka Pohjoismaissa ei ole 
kuin kolme valmistajaa – ja nekin 
kaikki Suomessa. Yksi suurin on-
gelma alalla on koko metalliteol-
lisuutta kiusaava ammattitaitoisen 
työvoiman pula. 

– Valtion koulutustavoite on, 
että 80 % nuorista koulutettaisiin 
korkeakouluissa. Meillä ainakin 
työvoimatarve on juuri päinvas-

tainen, Luoma huomauttaa. 
– Mielestäni meidän pitäisi ul-

komaalaispolitiikassamme siirtyä 
pakolaispolitiikasta työvoimapo-
litiikkaan mahdollisimman nope-
asti, mitenkään väheksymättä toki 
tuota pakolaispuoltakaan.

Sanasta voimaa
Jorma Luoma toimii tällä hetkellä 
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n 
puheenjohtajana ja istuu varsinai-
sella näköalapaikalla suomalaista 
yritysmaailmaa ajatellen. Vaimon 

ja kahden aikuisen pojan panosta 
hän pitää ensiarvoisen tärkeänä 
yrittäjänä jaksamisessa.

Omalla kohdallaan Luoma am-
mentaa lisävoimia myös aktiivista 
seurakuntaelämästä sekä Gideo-
nien ja Lähetyksen Bisnestiimin 
jäsenyydestä.

– Gideon-toiminta koostuu 
lähinnä kuukausikokouksista, 
seurakuntavierailuista ja Uusien 
Testamenttien jakamisesta kou-
luihin, varuskuntiin ja hotelleihin. 
Huomionarvoista on, että Gideonit 
toimivat hengellisellä kentällä hy-
vin kapealla sektorilla, mutta se 
sitten pyritään tekemään mahdol-
lisimman hyvin, hän kertoo. 

Lähetys- ja kehitysyhteistyötä 
tekevän Fida Internationalin yh-
teydessä 

toimiva Bisnestiimi koostuu 
pääasiassa yrittäjistä, jotka halu-
avat olla 

kantamassa vastuuta lähetys-
työstä ja vastaamassa joskus hy-
vinkin nopeisiin 

lähetystyön haasteisiin.
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät on 

myös järjestänyt jo vuosia alueen 
yrittäjille ns. Hyvän Mielen Aami-
aisia, joissa Luoma on ollut usein 
puhujana.

– Matti Karin alulle panemassa 

toiminnassa aamiaistilaisuuden 
musiikki on hengellistä ja puheen-
vuoron pitää aina joku uskova 
yrittäjä. Siellä voi sitten kirkkaasti 
tuoda esille oman sanomansa, Jor-
ma Luoma toteaa.

Murentuuko moraali?
Yrittämiseen on helppo heittäy-
tyä vähän liiankin syvälle, jolloin 
siitä muodostuu elämäntarkoitus. 
Luoma kertoo huomaavansa var-
sin usein kantavansa itsekin yri-
tyshuolia myös kotiin. Tällaisissa 
tilanteissa hän kuitenkin muistelee 
FIDAn Bisnestiimin slogania ”Yrit-
täminen voi olla elämäntehtävä, 

mutta ei koskaan elämäntarkoi-
tus”.

Päivittäin samanlaisina toistuvia 
hengellisiä ’rutiineja’ Jorma Luoma 
ei myönnä harrastavansa, mutta 
pitää kuitenkin jatkuvasti yhteyttä 
Jumalaan.

– Tietenkin pyrin siihen, että 
kristillisyys näkyy ulospäin myös 
liiketoiminnan rehtiytenä ja rehel-
lisyytenä, Luoma lisää.

Varsinaista kipuilua oman arvo-
maailmansa kanssa hän ei kerro 
kokevansa arjen yritysmaailmas-
sa.

– Kun on selvät periaatteet 
omalle toiminnalle, jäävät kipui-
lut varsin vähäisiksi. Jos taustalta 

löytyisi löysemmin määriteltyjä 
asioita, voisi asia olla toisin.

Ylipäänsäkin Luoman mielestä 
Suomessa asiat ovat varsin hyvällä 
mallilla moraali-filosofiselta kan-
nalta katsoen.

– Katsotaanpa sitten mihin 
suuntaan tahansa, on suomalainen 
business-moraali varsin korkealla 
tasolla.

EU:n myötä hän pelkää kuiten-
kin kansallisen moraalikäsityksen 
alkavan rapistua, kun esimerkiksi 
EU-tukien väärinkäytöstä on tul-
lut tavallaan hyväksyttyä kansan-
huvia.
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Tervetuloa tutustumaan! www.chrysler.fi 

Ruudolf
Doupeimmat Jumala Seivaa
Monsp Records, 2004

Army of Christ
Tykkii evankeliumii
Prisma-musiikki, 2005

noista saa selvää 99-prosenttisesti 
jo ensikuulemalla – mitä voidaan 
pitää jo jonkinasteisena ihmeenä 
räppilevyistä puhuttaessa.

Levyn sanoituksista vastaavat j-
posselaiset itse, mikä antaakin le-
vylle mukavasti monipuolisuutta. 
Toisaalta kappaleiden taustoihin 
on kiinnitetty perinteistä räppi-
musiikkia enemmän huomiota 
ja monet niistä ovat jopa todella 
kauniita ja melodisia.

Enemmän -levy aloittaa evan-
kelioinnin täysillä heti kättelyssä, 

Eri esiintyjiä
Tikapuita pitkin
Prisma-musiikki, 2005

Tällä kertaa tutustumme nuorille 
tarkoitettuun hengelliseen musiik-
kiin. Luvassa on kolme levyllistä 
räppiä ja yksi perheen pienimmille 
sävellettyä musiikkia leikkiohjei-
neen.

Minä Mä ja Meitsi
Tunnetuin maamme kristillisistä 
räppääjistä lienee Helsingin Hert-
toniemessä nuoruutensa viettänyt 
Ruudolf. Poikkeuksellisen hänestä 
tekee se, että hän on varsin suo-
sittu myös ns. maallisella puolel-
la, loihan hän lupaavan räppiuran 
sillä puolella ennen uskoontulo-
aan.

Ruudolfin kappaleet edusta-
vat  nuoren miehen arkirealismia 
varsin katu-uskottavalla tavalla, ja 
levy onkin tässä esiteltävistä räppi-
äänitteistä ehdottomasti rosoisinta 
antia. Samoin kielenkäyttö on hy-
vin "värikästä".

Täytyy myöntää, että kypsälle 
viisikymppiselle levyn sanoitukset 
alkoivat avautua vasta useamman 
kuuntelukerran jälkeen.

Ruudolfin levyllä jopa kristilli-
nen lehdistö saa kuulla kunniansa 
kappaleessa 'Oukki Doukki' .

"... niin ku yks päivä postiluu-
kust tuli Kirkko ja Kaupunki. Mut 
mä huomasin mun kauhuksi, et 
nimest huolimatta se oli täyttä son-
taa. Otin yhen vilauksen ja päätin, 
et peruutan sen tilauksen. Son su-
rullist et jopa kirkon julkaisut on 
täynnä antikristillisii asenteit..."

Levyn viimeisessä kappalessa 
Minä mä ja meitsi Ruudolf pää-
see täyteen vauhtiin evankelioin-
nissaan: "...Mä en voi muuta ku 
paukutella mun henkseleitä, kun 
mä mietin Jeesusta ja mun suo-
jelusenkeleitä. Ja mun virne levii 
korvast korvaan, naama niinku 
Hangon keksi ja hörötän ku dor-
ka...  ...Hyvä päivä olla minä mä 
ja meitsi, itse ikivihree Rudolf, 
beibiface..."

Ei siinä mitään, ihan virkistä-
vä levy kuunnella, joskin kaiken 
mediahälyn jälkeen odotin hieman 
enemmän.

Hyvii hetkii kohdannu, 
lisää susta opin

Ensilevynsä "Enemmän" kesällä 
julkaissut J-Posse kiistää lehtemme 
haastattelussa halunsa tulla kiltik-

si, uskovaksi poikabändiksi. 
No, joka tapauksessa poikien 

levy edustaa täysin erilaista an-
tia kuin Ruudolfin runolaulanta. 
Siinä, missä häntä kuunnellessa 
jopa hengästyi välillä, J-Possen 
kappaleet soljuvat rauhallisem-
min ja juohevammin CD-soittimen 
kaiuttimista. Ja mikä parasta, sa-

sillä levyn kanteen on kirjattu Isä 
meidän -rukous.

Omia suosikkejani J-Possen 
ensilevyllä on kappale "Kiitos", 
jossa vierailee myös Laura Paka-
rinen Vesku Mataran vastatessa 
taustasta.

"...Mä vaan kiitän kaikesta mitä 
mä oon kokenu / hyvii hetkii koh-

dannu lisää susta oppinu...".

Tää on 
meidän toiveammatti

Army of Christ eli tuttavallisemmin 
pelkkä AOC kertoo heti uutuusle-
vynsä "Tykkii evankeliumii" aluksi 
haluavansa tehdä tätä hautaan asti. 
"... tää on meidän toiveammatti ja 
mitä tehään aina hautaan asti. 
J-O-N-I M-A-tuplaT-I, tää on mei-
dän toiveammatti, saarnamiehet 
Joni ja Matti..."

Isona plussana AOC:n levyllä 
voi pitää kaikkien kappaleiden 
sanoituksia myös luettavassa 
muodossa, mikä helpottaa muka-
na pysymistä vauhdikkaimmissa 
kohdissa. Räppilevylle ominaises-
ti sanoja nimittäin tuntuu riittävän 
enemmän kuin kotitarpeiksi.

AOC:n kappaleiden taustat ovat 
myös varsin melodisia eivätkä 
ehkä yhtä päällekäyviä ja hakkaa-
via kuin esimerkiksi Ruudolfilla.

Jos tältä äänitteeltä etsii omaa 
suosikkiani, voisi nostaa muiden 
yläpuolelle kappaleen "Get Up", 
joka ottaa kantaa seurakunnan ti-
laan tänä päivänä. "Get Up, get up, 
koko seurakunta, meidän täytyy 
nousta. Väsyny siihen mitä mä 
täällä nään, on niin paljon teh-
tävää. Get up, get up, koko seu-
rakunta, meidän taytyy nousta. 
Enkö mä jo huomaa, nyt on kyse 
musta...

...Mä tahon muuttua, en tahdo 
olla tavallinen uskova, mä tahdon 
olla 'hells most wanted', se usko-
va joka tulee sieluja voittamaan, 
joten get up, get up, nyt on aika 
nousta..."

Taivaan Isä 
valtavasti rakastaa

"Koko konkkaronkkaa, ihan jo-
kaista, koko konkkaronkkaa, kai-
ken kokoista, koko konkkaronk-
kaa, myöskin sinua Taivaan Isä 
valtavasti rakastaa" alkaa Tikapui-
ta pitkin -levy vauhdikkaasti.

Severi (Heikkilä, 6v), Helmi 
(Järvinen, 9v), Oona (Kurppa, 
5v), Wiljami (Laine, 5v), Mirella 
(Ojala, 5v) ja Miika (Törmä, 7v) 
pistävät kaiken peliin laulaessaan 
sydämeen käyvästi Tikapuita pit-
kin -orkesterin säestyksellä 12 
vauhdikasta kappaletta.

Vaikka kyseessä onkin lasten-
levy, kuuntelu vetää arjen har-
mauden keskellä kamppailevan 
aikuisenkin huulet hymyyn samal-
la kun töppönen alkaa naputella 
laulujen tahdissa. Mutta ei kai se 
mikään ihme olekaan, sillä taustal-
ta löytyy jokko vahvoja ammatti-
laismuusikoita.

Jos kuulijakunnassa on niitä pie-
nempiäkin paikalla, levyn kanteen 
on sisällytetty jokaiselle kappaleel-
le myös leikkiohjeet, joten siitä 
vaan koko perhe osallistumaan 
musiikin iloihin!

J-Posse
Enemmän
Just Records, 2005
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TILA-AUTOJEN 
PIKKUIHME!

Koeajossa Peugeot 1007
Kimmo Janas

Peugeot 1007:n muotoilu ei 
varmasti jätä ketään kyl-
mäksi, sen verran omape-

räinen se on. Sen sai havaita myös 
koeajomme aikana, 1007 tuntui 
kiinnostavan niin isoja kuin pie-
niäkin poikia naisista nyt puhu-
mattakaan.

Ensimmäisiä ongelmia autoon 
istuuduttua oli avaraan tilaan 
orientoituminen. Auton muihin 
mittoihin nähden yllättävä kor-

  1007:n omaperäisessä muotoilussa on 
jotain leikkiautomaista. Tavallisista au-
toista poikkeavat mittasuhteet lienevät 
yksi tärkein syy tähän vaikutelmaan.

  Kätevät – ja isot – liukuovet helpo-
tavat pysäköimistä myös ahtaammissa 
paikoissa, ei tarvitse pelätä kolhivansa 
naapuriautoja.

Kun Peugeot esitteli kolmisen vuotta sitten 
Pariisin autonäyttelyssä Sésame -nimisen 

konseptiautonsa, oli monilla naurussa 
pitelemistä. Mutta nauru loppui varsin lyhyeen, 

kun Peugeot ottikin kyseisen konseptiauton 
lähes sellaisenaan tuotantoon – syntyi 1007.

keus ja isot ikkunat tekevät tilan 
hahmottamisen aluksi vaikeaksi. 
Vaikka oli istuutuvinaan pikku-
autoon, tilaa tuntuu löytyvän joka 
suuntaan. Mutta kun torikammo 

alkoi helpottaa, löytyi yhteinen sä-
vel varsin nopeasti. Puhuin tuossa 
edellä todellakin autoon istuutu-
misesta enkä siihen nousemisesta. 
Leveän liukuoven ja korkean ko-

rin ansiosta autoon todellakin vain 
istuudutaan, jota seikkaa varmasti 
ainakin vanhemmat 1007:n omis-
tajat tulevat arvostamaan.

Tuosta korkeudesta vielä sen 
verran, että sen ansiosta istuimet 
on voitu sijoittaa tavallista ylem-
mäksi, jonka ansiosta niin kuljetta-
jalle kuin matkustajillekin on voi-
tu taata parempi (ryhdikkäämpi) 
asento ja toisaalta todella mahtava 
näkyvyys kaikkiin suuntiin.

Peugeot 1007 on rekisteröity 
neljälle, joille jokaiselle on oma 

istuin. Mukava yllätys on jokai-
sen istuimen säätömahdollisuus 
pituussuunnassa – yli 20 cm! – ja 
takaistuintenkin selkänojan kallis-
tusmahdollisuus.

Yksi ongelma leveistä sivuovista 
kuitenkin ilmeni. Nimittäin etuis-
tuinten turvavöitä sai kurkotella 
oikein tosissaan, ennen kuin oppi 
jättämään ne istuimen kallistusvi-
puun autosta poistuessa.

Varusteissa löytyy
Vaikka runsaan 25.000 euron hinta 
tuntuukin aluksi hieman kovalta 

tämän kokoisesta autosta, täytyy 
ottaa huomioon myös 1007:n var-
sin mittava vakiovarustelista.

Sähkötoimisten sivuovien lisäksi 
löytyy ESP-ajovakauden hallinta-
järjestelmä, ABS-jarrut, hätäjarru-
tehostin, 7 turvatyynyä, ohjaus-
pyörän korkeus - ja syvyyssäätö, 
sähkösäätöiset ja -lämmitteiset 
ulkotaustapeilit, sähkötoimiset ik-
kunannostimet, sävylasit, korin vä-
riset puskurit ja ovien ulkokahvat, 
alumiiniset kynnyslistat, polkimet 

ja pakoputken pää, RD3-autoradio 
ja CD-soitin, automaatti-ilmastoin-
ti, ajotietokone ym. ym.

Ja mitä tulee tuohon radioon 
ja CD-soittimeen, äänentoisto on 
todella korkeaa tasoa. Rengasme-
lu sen paremmin kuin moottorin 
äänetkään eivät haitanneet musii-
killisia nautinnonhetkiä matkalla 
Espoosta Kangasalalle.

Valinnan varaa
Peugeot 1007 -mallistossa löytyy 
kolme varustelutasoa, joista 1007 
Urban- ja 1007 Trendy -mallien 
varustus painottuu mukavuuteen, 
kun taas 1007 Sporty on enem-

mänkin urheiluhenkinen.
Moottorivaihtoehtoja löytyy 

myös kolme; 1,4-litraiset bensii-
nimoottori ja HDi-moottori sekä 
1,6 -litrainen bensiinimoottori.

Meillä koeajossa olleessa Spor-
tyssa oli 1,6 litran moottori sekä 
2Tronic ns. robottivaihteisto, jota 
voi käyttää sekä manuaalisesti 
ohjeuspyörän yhteydessä olevilla 
vivuilla että automaattiversiona. 
Liikkeelle lähdettäessä auto valit-
see aina automaattivaihtoehdon.

1007 on tietenkin omimmillaan 

kaupunkiajossa, mutta yllättävän 
näppärästi se selvisi moottoritie-
osuuksistakin. Ainoa miinus oli 
oikeastaan liikkeellelähtö, joka 
automaattivaihteella sujui yllättä-
vän laiskasti. Mutta kun vauhtiin 
päästiin, ei 1007:ää pidätellyt mi-
kään.

Pieni mutta turvallinen
Ensimmäinen reaktio pienestä 
autosta on tietenkin sen turvat-
tomuus, mutta siinäkin suhteessa 
1007 tekee poikkeuksen. Se sai 
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Peugeot 1007
Sporty 1.6 2Tronic

Moottori  bensiini

Syl.til. 1587 cm3

Syl.luku 4

Venttiilit 16

Teho 80 kW

Vääntö 147 Nm/4000 r/min

Vaihteisto  Robottivaihteisto  

 2Tronic

Renkaat 195/50 R16

Jarrut

• edessä, levyt 266 mm

• takana, levyt 247 mm

Pituus 3731 mm

Leveys 1826 mm

Korkeus 1620 mm

Omamassa 1291 kg

Sallittu kok.paino 1596 kg 

Huippunopeus 190 km/h

Kiihtyvyys (0-100 km/h) 12,6 s

Polttoainesäiliö 40 l

Kulutus 

• kaupunkiajo 8,6 l/100 km

• maantieajo 5,4 l/100 km

• keskimäärin 6,6 l/100 km

Co
2
-päästö 156 g/km

Hinta 25.200 euroa

  Etuistuinten ulkosivulla on lokero 
esimerkiksi karttoja varten ja istuimen 
alla vetolaatikko muulle tarpeelliselle 
tilpehöörille.

  Takaistuimen käsinojan kannen nosta-
malla paljastuu jälleen lisää säilytystilaa 
tarpeellisille esineille.

  Tavaratilaa voi muunnella istuimia taittelemalla tarpeen mukaan isompaan tai 
pienempään kuljetukseen.

  Takahelmassa on samannäköinen 
mehiläiskennokuvio kuin etusäleikössä, 
Sporty -versiossa myös kromattu pako-
putken pää.

  Kuljettajan kannalta työskentelytila 
on varsin optimoitu, kaikki löytyy käden 
ulottuvilta.

  Kun haluaa vaihtaa käsin, voi sen teh-
dä kätevästi näpäyttämällä sormenpäillä 
ohjauspyörässä olevia vaihtamisvipuja.

  Takapenkin valvontaa helpottaa 
normaalin sisäpeilin yläpuolella oleva 
laajakulmapeili.

    Mikäli haluaa vaihtaa autonsa il-
mettä mielen tai vaikkapa vuodenaiko-
jen mukaan, se onnistuu 18 -osaisella Ka-
meleontti-sisustuspaketilla, joita löytyy 
12 eri väriä. Osasten kiinnitys tapahtuu 
tarranauhalla, vetoketjulla tai pikakiin-
nikkeillä.

  Etumatkustajan selkänojan taustasta 
saa muodostettua työpöydän kannetta-
valle tietokoneelle.

  Jos sattuu olemaan perinteeseen tu-
keutuva kuljettaja, voi vaihtamisen hoi-
taa myös vaihteenvalitsimella.

huippupisteet EuroNCAP-törmä-
yskokeessa. 
Tuloksena oli täydet viisi tähteä 
ja toistaiseksi korkein saavutettu 
pisteluku eli yhteensä 36 pistettä 
Citroen C5:n ja Mersun A-sarjan 
kanssa.

Sesam aukene
Normaalistihan liukuovia on totut-
tu näkemään ainoastaan isommis-
sa tila-autoissa.

1007:ssä auton avaimessa on 
nappi, jolla voi avata valintansa 
mukaan joko vasemman tai oi-

kean sivuoven. Ja homma sujuu 
nopeasti ja kätevästi. 

Ainoa ongelma tulee vastaan 
vietäessä autoa huoltoaseman 
pesulinjalle, jolloin pesuharja voi 
pyöriessään avata oven. Eli ainoa 
konsti säilyä pesussa kuivana on 

laittaa ovet lukkoon pesulinjalle 
ajettaessa. No, kyllä sen oppii 
muistamaan ensimmäisen kostean 
pesun jälkeen...

Kaiken kaikkiaan on myönnet-
tävä, että 1007 ylitti kaikki ennak-
ko-odotukset – kirkkaasti.




