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Kangasalalla koettiin jännittäviä hetkiä 

Formula Offroad Nordic Cup -kisan tiimel-

lyksessä. © Juha Seila.

Sisällys      5/2007

 3  Pääkirjoitus

 4	 As I Lay Dying – kristillistä metalcorea

	 6 Leijonantappajan huoneentaulu

 8 Tosimiehet trimmissä 

	10	 Formula Offroadia Kangasalalla

	12 Tosimies kuuntelee

	14 Näky myrskyssä – älä luovuta

  
	16			Caravan 2007 -messuilla yli 15.000 kävijää

	18		 Jeesuksen luonne osa 4
  Jeesuksen veljellisyys

 
	19	 Tapahtumia Tosimiehille

 
	20	 Hengenmies valkoisessa takissa

    
	22	 Isän rooli muuttunut

 
	24	 Tosimies lukee

 
	26	 Ei mikään Spider-manin pirssi

  
	27			Sopanen!

	28	 Luojan luomaa kuvaamassa

 
	32	 Peking valmistautuu olympialaisiin

	34	 Lyhyestä virsi kaunis
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  Seat Leon Cupra

 	Lasse	Niskala	on	liikkunut	luonnossa	
lapsesta	asti,	mutta	haulikon	sijasta	mu-
kana	kulkee	kamera.

 	 Seat	 Leon	 on	 saanut	 Cupra	 -mallin	
myötä	lisäpiristettä	jo	ennestään	mene-
vään	autoon.

		 Johtajaylilääkäri	Hannu	Puolijoki	toi-
mii	puheenjohtajana		viime	keväänä	100	
vuotta	täyttäneen	Seinäjoen	vapaaseura-
kunnan	vanhemmistossa.
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 Kristillinen	metalliyhtye	As	I	Lay	Dying	
alkaa	vakiinnuttaa	asemaansa	myös	suo-
malaisten	kuulijoiden	parissa.
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			Ilkka	Salovaara	toivottaa	lisää	uskovia	
urheilijoita	ilolla	mukaan,	evankeliointi-
kenttä	on	mahtava!	

Arno Kotron ja Hannu T. Sepposen uutuuskirja ”Mies vailla tasa-arvoa” on 
käynnistänyt jopa yllättävänkin kiihkeän keskustelun miesten asemasta 
yhteiskunnassamme. Joidenkin mielestä täysin turhan, mutta kieltämättä 
ilmaa raikastavan keskustelun.

Tasa-arvokeskustelussahan kiistellään etupäässä siitä, kumman 
sukupuolen vaikeudet ovat tärkeämpiä. Perinteisen naisasia-
liikkeen vastapuoleksi on nousemassa uusi miesliike, joka 
arvostelee naistutkimusta ja haluaa nostaa esille miesten ja 
isien oikeuksia.

Toivottavasti kiihkeä keskustelu ei johda kuitenkaan poteroiden 
kaivamiseen ja varsinaiseen asemasotaan. Mutta toki huoleen miesten 
aseman heikentymisestä on aihetta.

Esimerkiksi juuri nimettyyn uuteen Tasa-arvoasian neuvottelu-
kuntaan (Tane) ei ole kutsuttu yhtään miesjärjestöä. Poliittisten 
paikkojen lisäksi kahdella naisjärjestöllä on sitävastoin omat 
vakiopaikkansa.

Vaikka meitä miehiä syytetään perheväkivallasta, naisten osuus 
poliisille ilmoitettujen pahoinpitelyjen tekijöistä on kymmenessä 
vuodessa kaksinkertaistunut. Naiset syyllistyvät myös yhä 
useammin perheväkivaltaan. Törkeissä perheväkivalta-
tapauksissa viime vuonna puolessa tapauksissa 
uhrina oli mies...

Mutta kyllä me miehet saamme myös kuulla 
kunniamme tutkimuksissa. Taannoin valmistunut 
tutkimus paljastaa nimittäin, että 80 % naisista pesee 
kätensä wc:ssä käynnin jälkeen, mutta ainoastaan 60 % 
miehistä pesaisee tarpeidensa jälkeen kätösensä. 
Minulle opetettiin aikoinaan, että herrasmiehen tunnistaa 
siitä, peseekö hän kätensä ennen tarpeillaan käyntiä vai 
vasta sen jälkeen...

TASA-ARVO 
PUHUTTAA
TASA-ARVO 
PUHUTTAA
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Teksti: Kimmo ja Petri Janas

Kuvat: Juha Seila

T im Lambesiksen luotsaa-
ma As I Lay Dying aloitti 
taipaleensa triona vuonna 

2001 ja oli jo kuukauden kuluttua 
studiossa levyttämässä esikoisal-
bumiaan ’Beneath The Encasing 
of Ashes’. Levyn julkaisun jälkeen 

kristillistä metalcorea C	 	 	Kitaristi	 Phil	 Sgrosso	osallistui	uu-
simman	 levyn	 ‘An	 Ocean	 Between	 Us’	
säveltämiseen.

C			Tim	Lambesis	on	saanut	laulutyyliinsä	vaikutteita	Living	Sacrifi	ce	yhtyeestä	sekä	
Göteborg-metallibändistä	At	the	Gates.	Raju	kurkkulihasten	käyttö	kuitenkin	edel-
lyttää	useamman	viikon	harjoitteluia	ennen	virtueille	lähtöä,	mikäli	mielii	säilyttää	
äänensä.

B			Jordan	Mancino	on	Tim	Lambesiksen	
kanssa	yhtyeen	perustajajäseniä.	Jordan	
on	tunnettu	nopeista	kaksoisbassorum-
pusooloistaan.

Helsingissä	Nosturissa	26.9.	pidetty	keikka	oli	luja,	mutta	positiivinen,	eikä	varsin	yleistä	rock-egoilua	esiintynyt.	Yhtye	otti	yleisönsä	–	jopa	joukosta	löytyneet	epäilevät	
tuomaatkin.	Keikan	jälkeen	narikkajonossa	intoutui	useampikin	kehumaan	yhtyeen	antia.	

C			Kitaristi	Nick	Hipa	liittyi	yhtyeeseen	
juuri	ennen	edellisen	albumin	‘Shadows	
Are	Security’	ilmestymistä.

C			Basisti	ja	taustalaulaja	Josh	Gilbert	on	
uusin	jäsen	yhtyeen	riveissä.	Hän	korvaa	
naimisiin	menneen	ja	perhe-elämään	ny-
kyään	satsaavan	Clint	Norrisin.

C			Käsivarsiaan	koristavista	–	kristillisaiheisista	–	tatuoinneista	kysyttäessä	Tim	Lambesis	kertoo	tutkineensa	Raamattua	ennen	ensimmäisen	tatuoinnin	ottamista	ja	var-
mistuneensa	rukoiltuaan	tekevänsä	Jumalan	silmissä	sallitun	teon.

As I Lay Dying

Viime kesänä Provinssirockissa ensivierailunsa 
Suomeen tehnyt As I Lay Dying teki pikavisiitin 
Helsinkiin syyskuun lopulla päättäen samalla 

Euroopan kiertueensa. 
Hurjasta ulkomuodostaan ja rankasta 

musiikistaan huolimatta yhtyeen jäsenet ovat 
tunnustavia kristittyjä.

yhtye lähti kiertueelle, jonka aika-
na soittajamäärä lisääntyi samalla 
kun soundiin saatiin keikka kei-
kalta uutta virettä.

Paluu juurille
Kuluneina kuutena vuotena yh-
tye on vakiinnuttanut asemansa 
yhtenä johtavista metalcore-yhty-
eistä. Heavy Metalliin erikoistunut 

lehti, Revolver, teki jutun kristil-
lisestä metallista. Revolver listasi 
neljä parasta kristillistä metallia 
soittavaa bändiä, johon kuuluivat 
Underoath, Demon Hunter, As I 
Lay Dying ja Norma Jean, ja lehti 
kutsui yhtyeitä ”The Holy Allian-
ce” -arvonimellä.

Myös kaupallisesti As I Lay 
Dying on menestynyt varsin hy-
vin yltäen esimerkiksi uusimmalla 
levyllään ’An Ocean Between Us’ 
Billboardin listan sijalle 8 – kristil-
lisistä yhtyeistä ainoastaan Unde-
roath on yltänyt korkeammalle (2. 
sija vuonna 2006).

Yhtyeen ’94 Hours’ ja ’Forever’ 
-musiikkivideot saivat lähetysai-
kaa runsain mitoin Fuse TV:llä ja 
MTV2:n Headbanger’s Ball -ohjel-
massa. Ja jokin aika sitten yhtye 
voitti MTV2 -televisiokanavan Ul-
timate Metal God -tunnustuksen 
ensimmäisessä vuosittaisessa All 
That Rocks -erikoisjaksossa.

Viime kesäkuussa yhtye ilmoit-
ti saaneensa tarpeeksi metalcore-
tyylistä, ja palaavansa osin metal-
coren juurille, trash metaliin.

– Metalcorebändit ovat mieles-
täni vain kopioineet itseään vuosi 
vuodelta, Tim Lambesis toteaa.

Nostetta sanoituksista
Sandiegolaisen As I Lay Dyingin 
sanoitukset käsittelevät ihmis-
suhteita ja sisäistä kamppailua. 
Lambesis kertoo ammentavansa 
sanoitukset pitkälti omasta elä-
mästään.

– Uskoni loistaa läpi sanoituk-
sistani. Jotkut biisit eivät ehkä kuu-
losta kristillisiltä, mutta uskoni on 
osa kirjoittamistani ja se vaikuttaa 
jokaisessa kappaleessa.

Varsin pitkään oli kuulijoiden 
vaikea samaistua metallipuolen 
laulujen sanoituksiin.

– Jos olit vihainen, kuuntelit me-
tallia, mutta sanoituksissa ei ollut 
mitään positiivista tai kannustusta 
voittamaan vaikeudet, Tim Lambe-
sis kertoo. – Minä toivon bändim-
me olevan jotakin, mihin nuoret 
fanit voivat samaistua.

Uusimman levyn nimi ’An Oce-
an Between Us’ tarkoittaa hänen 
mukaansa eroa, joka on omien ta-
voitteidemme ja muun maailman 
odotusten välillä.

– On unelmia, joiden on kerrot-
tu olevan normaaleja, olipa sitten 
kyse rahasta tai menestyksestä, 

mutta me emme saisi uskoa nii-
hin, jos ne eivät ole meille tärkei-
tä. Oikean elämämme ja meihin 
kohdistuvien odotusten välillä on 
valtameri, Lambesis huomauttaa.

”Now	this	is	who	we	are,
I	am	no	one’s	hero,
for	we	are	not	the	giant	men
that	some	may	think.
You	are	faithful	when	we	are	not,
so	I’d	like	to	tell	this	story
the	way	it	is	meant	to	be.
Without	the	burden	that’s	in	our	hearts
none	of	us	would	have	ever	found	You.
For	You	are	faithful	when	we	are	not.
You	began	a	work
that	only	you	can	complete.

Now	this	is	who	we	are.
I’ll	never	know	the	answers
And	I’ll	always	wonder	why.

Why	we’re	given	grace	
we’ll	never	deserve
and	a	second	chance	
that	we	will	never	earn
for	there	is	nothing	
I	can	do	to	save	myself.”

–	This	Is	Who	We	Are

Jumalan kuvana kulkemista
Tim Lambesis myöntää, etteivät 
kaikki heidän faninsa suinkaan 
tiedä yhtyeen kristillisestä arvo-
maailmasta. Kaikki viisi jäsentä 
ovat kuitenkin tunnustavia usko-
via San Diegon eri seurakunnista. 
Keikkojen välillä jäsenet tapailevat 
toisiaan mm. Raamatturyhmissä.

– Toisaalta lehdistössä kristilli-
syytemme on pantu ilahduttavassa 
määrin merkille.

Maallisten yhtyeiden kanssa 
esiintymistä hän ei näe ongelma-
na, kunhan molemminpuolinen 
kunnioitus toisen arvomaailmaa 
kohtaan löytyy.

– Meidän pitäisi ensiksi saada 
aikaan muutos itsessämme, ennen 
kuin lähdemme ‘parantamaan’ 
maailmaa, kuvailee Lambesis 
kristillisyyden näkymistä yhtyeen 
jokapäiväisessä elämässä. – Halu-
an mielummin kuvastaa Jumalan 
rakkautta omassa elämässäni, kuin 
mennä osoittelemaan toisia ihmi-
siä ja vaatimaan heitä tekemään 
parannusta.
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A

Ruiskupuristustuotteet 
alihankintana 

valtakunnallisesti

www.retaplast.fi

Säästetään kaukolämpöä, maakaasua, öljyä
ja käyttövettä kiinteistöissä.

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

OTA YHTEYS, NIIN TEEMME TARJOUKSEN !

                 petri.aalto@aida-energy.com
                               www.aida-energy.com
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ENERGIAA?Harri Sundvik

Sain muutama vuosi 
sitten käsiini Steven 
Farrarin kirjoittaman 
kirjan “Finishing 
Strong”, joka puhuu  
miesten elämän 
erilaisista haasteista 
ja toteaa sen, kuinka 
helposti joudumme 
tavalla taikka toisella 
haaksirikkoon 
elämässämme. Farrarin 
mielestä ainoa tapa 
välttyä tälläiselta 
haaksirikolta on tehdä 
jotakin poikkeuksellista 
– hänen havaintonsa 
onkin, että vain murto-
osa hyvin aloittaneita 
myös ”lopettaa hyvin”.

Taisin lukea tuon kirjan noin 
seitsemän vuotta sitten. Sen 
jälkeen olen tavan takaa ol-

lut todistamassa erilaisia ”haaksi-
rikkotilanteita” hyvin tuntemieni 
miesten elämässä. Muutama viik-
ko sitten puhuin erään ystäväni 

kanssa siitä, mistä hän voisi saada 
rahat puhelinlaskunsa maksami-
seen. Pari vuotta sitten hän oli 
hyvin menestyvä liikeenjohtaja, 
jolla oli onnellinen perhe ja jonka 
elämä näytti olevan kaikin puolin 
kunnossa. Tänään hän on tilan-
teessa, jossa hän on menettänyt 
perheensä ja rahansa – ja hänen 
uskonsa tulevaisuuteen on kovalla 
koetuksella. Vastaavia esimerkkejä 
voisin mainita useitakin.

Nielevän leijonan todellisuus
Mistähän tämä kaikki johtuu? 
Omissa pohdinnoissani olen en-
tistä enemmän tullut siihen tulok-
seen, että tässä on kyseessä Pieta-
rin kirjeessä kuvattu todellisuus: ” 
Teidän vastustajanne Saatana kul-
kee ympäriinsä kuin ärjyvä leijona 
ja etsii, kenet voisi niellä”. Huono 
uutinen tässä on se, että tuo leijo-
na on koko ajan liikkeessä – hyvä 
uutinen tässä on kuitenkin se, että 
kyseisen sanan mukaisesti kaikki 
eivät tule syödyiksi!

Samaan teemaan liittyen Raama-
tussa on useita kehoituksen sano-
ja, jotka olen koonnut oheiseen 
”Leijonantappajan huoneentau-
luun”. Mielenkiintoista ja merkille 
pantavaa näissä kohdissa on se, 
että meitä kehotetaan elämään 
sellaisella tavalla, että emme anna 
viholliselle minkäänlaista tilaisuut-
ta elämämme vahingoittamiseen. 
Joskus vihollinen hyökää myös 
sen kautta, että tunnemme itsem-

me loukatuksi – usein tuntuu siltä, 
että tämänkaltaisia loukkauksen 
aiheita tulee itse asiassa vuosien 
varrella yhä useammin. Tässä 
kohden raamatussa kehoitetaan 
käyttämään anteeksi antamisen 
asetta – jos emme anna anteeksi, 
vihollinen pääsee meistä voitolle! 
Ei varmaan myöskään ole sattu-
ma se, miten usein raamatussa 
muistutetaan puheen tärkeydes-
tä; ”hyvän” ja ”hyödyllisen” testiä 
seuraten moni loukkaava sana jäisi 
sanomatta. 

Taisteluvarustus
Raamatussa puhutaan siitä, että 
meidän tulee pukea päällemme 
päivittäin taisteluvarustus, jotta 
voimme pitää puoliamme paho-
laista vastaan. Itse olen tätä peri-
aatetta yrittänyt soveltaa siten, että 
en lahde aamulla kotoani työmat-
kalle ilman, että olen ainakin het-
ken lukenut raamattua ja rukoillut. 
Joskus tuo aika on kaksi minuuttia 
– joskus se on viisitoista minuuttia; 
toisinaan tuo hetki ajoittuu aamu-
varhaiselle busimatkalle.   

Olen myös havainnut hyväksi 
sen, etä mielessäni on muutama 
perusasia (sanoisinko sitä tässä 
”kestoriviksi” vaikka en olekaan 
veikkausmiehiä enkä sitä kenel-
lekään suosittele), joita rukoilen 
joka aamu missä sitten olenkin. 
Danielin kirjan mukaisesti on hyvä 
rukoilla sitä, että saan ”erinomai-
sen hengen”. Jaakobin kirjeen 

pohjalta rukoilen ”viisautta”. Rak-
kauden ja kunnioituksen henkeä 
tarvitsen kaikissa ihmissuhteissani 
päivän aikana. 

Kaikenpuolisessa rehellisyydes-
sä ja valkeudessa vaeltaminen on 
sekin yksi suurimmista haasteista. 
Olen ajatellut tästä niin, että en 
halua tehdä yhtenäkään päivänä 
mitään sellaista, josta ei voitaisi 
seuraavan päivän sanomalehdessä 
avoimesti kirjoitaa (”Sanomalehti- 
testi”). Tässä suhteessa jonkinlai-
nen tilivelvollisuus ja ”taisleluto-
veruus” muodossa tai toisessa on 
arvokasta. Päivittäinen fyysinen, 
henkinen ja hengellinen jaksami-
nen vaativat nekin rukousta. Niin 
henkisen kuin hengellisenkin kun-
non ylläpitämisessä olen kokenut 
Ipodin loistavaksi apuvälineeksi 
– olekin tallentanut soittimeeni 
sekä kannustavia puheita etta vir-
kistävää musiikkia.   

Samoin tarvitsen Pyhän Hengen 
muistutusta siitä, että puhun ”elä-
män sanoja” kunkin päivän aika-
na niille ihmisille, joiden kanssa 
olen tekemisissä. Puheen osalta 
olen myös havainnut todeksi 
”Mitä sanot – sen näet” – periaa-
teen. Jos puhun negatiivisesti ja 
keskityn ongelmiin, alan samalla 
nähdä ympärilläni ensi sijaisesti 
vaikeuksia ja mieleni valtaa tap-
piomieliala.  

Leijonatappajan arkipäivä
Arkipäivän elämässä tuon leijonan 

kohtaaminen ja tappaminen palaa 
hyvin käytännöllisiin kysymyksiin. 
Kuulin taannoin tästä aiheesta 
Brian Houstonin opetusta, jossa 
hän mielestäni sattuvasti vertasi 
tätä arkipäivän todellisuuta jalka-
pallopeliin. Jos olet jalkapallon 
ystävä, olet varmasti huomannut 
miten usein tärkeät pelit ratkea-
vat ns. erikoistilanteiden – vapaa-
potkujen tai rangaistuslaukausten 
– kautta. 

Leijonan tappamiseen liittyen 
voitaisiinkin sanoa, että meidän 
pitäisi elää sellaisella tavalla, että 
emme anna rangaistuspotkuja vi-
hollisella – ja jos annamme, osaam-
me maalivahtina peittää kaikki 
maalintekokulmat. Oheinen kuva 
voi luonnehtia arkipäivän toimin-
tatapaani: olenko maalivahti, joka 
ystävällisesti osoittaa tien viholli-
selle varmaan maaliin?

Arkipäivässä näitä mahdolli-
suuksia rankkareiden ja vapaa-
potkujen antamiseen tulee tavan 
takaa. Jumalasuhteeni tulee päi-
vittäin testatuksi – rukouksen ja 
sanan lukemisen laiminlyönti on 
varma maalintekopaikka viholli-
selle. Aviosuhde, jossa on tilaa vai 
välttämättömien asioiden hoitami-
selle on sekin altis hyökkäyksille. 
Lyhytkin keskustelun ja huomion 
hetki puolison kanssa voi olla 
arvokas maalintekokulmien peit-
tämisessä! Kodin tilanteissa  on 
usein helppoa suhtautua kriitti-
sesti ja kärsimättömästi pieniinkin 
asioihin – ja taas on pallo omassa 
maalissa! 

Työelämässä kiire ja intensiteetti 
lisääntyy entisestään – ja samal-
la joudumme kuin huomaamat-
ta alttiiksi yllättäville tilanteille. 
Eriyinen haste tässä suhteessa on 
tämän päivän e-mail kulttuuri. On 
suuri kiusaus vastata nopeasti ja 
tylysti johonkin sähköpostiin ja 
kopioida tuo viesti monille työto-
vereille. Jälkeenpäin samaa vies-
tiä lukiessa huomaan, miten pieni 
harkinta-aika olisi ollut ”hyvä ja 
hyödyllinen”. 

Myös terveyden ylläpitäminen 
vaatii ponnisteluja -  jos en tee 
mitään oman fyysisen kuntoni yl-
läpitämiseen annan vapaapotkuja 
viholliselle. Tässä kohdin ei lajilla 
ole suurempaa väliä kunhan hiki 
tulee pintaan tavalla taikka toisella 
– on hyvä löytää jokun liikunn-
nan muoto, jonka laiminlyöntiin 
liittyviä ”tyekosyitä” on mahdolli-
simman vaikeata löytää. Itse juok-
sen vähintään viisi kertaa viikossa 
noin 30 – 75 minuuttia kerrallaan 
– pääasiassa sen tähden, että juok-

Harri	 Sundvik	 on	 Nordic	 Investment	
Banking	 –	 toiminnan	 johtaja	 kansain-
välisessä	investointipankissa	Lontoossa.	
Harrin	perheeseen	kuuluvat	vaimo	Hei-
di	 ja	pojat	Henrik,	Sebastian	ja	Daniel.	
Tätä	artikkelia	kirjoitettaessa	Harri	val-
mistautui	Helsingin	maratonille,	joka	oli	
hänen	maratonurallaan	45.	taysmaraton	
kaikenkaikkiaan	kahdenkymmenen	vuo-
den	aikana.

seminen on mahdollista vuorokau-
den- ja vuodenajasta riippumatta. 
Maratonjuoksusssa olen oppinut 
sen, muten niin sanotun ”muurin” 
lävitse juokseminen on monella 
tavalla samanlainen taistelu kun 
elämän muidenkin vaikeuksien 
kohtaaminen. 

Tavoite
John C. Maxwell on antanut me-
nestymislle haastavan määritelmän 
taannoin ilmestyneessä kirjassaan 
”360 Leader”. Maxwellin mukaan 
”Menestymistä on se, että ne ih-
miset, jotka ovat minua kaikkein 
lähimpänä, rakastavat ja kunnioit-
tavat minua eniten”. Vihollisella 
on tässäkin suhteessa oivallinen 
taktiikka harhautaa meitä – on 
helppoa ajatella olevansa ”menes-
tynyt” monien ulkoisten kriteerei-
den ja vierailta ihmisiltä saatujen 
tunnustusten valossa. Todellinen 
menestymisen testi on kuitenkin 
puolisoni, perheeni ja läheisten ih-
misten minusta antama palaute. 

Joosuan kirjassa on Kaalebin 
elämästä rohkaiseva todistus. Mies 
oli kahdeksankymmenenviiden 
vuoden ikäinen ja vielä tuolloin-
kin samassa vedossa kuin nelja-
kymmentavuotta taytettyään – taisi 
olla aikamoinen ”leijonantappaja”! 
Tätä menestymistä ja tavoiteasen-
tantaa ajatellessa tulee mieleen 
yksi – ja ehkä se kaikkein suurin 
haave: olisi hienoa olla ”todistuk-
sen” saajien joukossa silloin kuin 
Jeesus antaa  todistuksia ”hyville 
ja luotettaville palvelijoille”.

Leijonantappajan 
huoneentaulu
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C  Jyväskylän	kisoihin	valmentautuessaan	Ilkka	Salovaara	(toinen	vas.)	pudotti	painoaan	12	kg,	ja	aikoo	säilyttää	’saavutetut	
linjat’	kisojen	jälkeenkin.

Pekka Karjalainen & Kimmo Janas

Moni muistaa Ilkka 
Salovaaran tämän 
saavutuksista 
kehonrakennuksessa 
1980-1990 luvuilla. 
Suomen mestaruuksia 
on taskussa pari 
kappaletta ja MM-
tasollakin paras sijoitus 
oli seitsemäs.

Kesällä 1993 alkoi Ilkka Sa-
lovaaran mielessä pyöriä 
ahdistavia mietteitä. Koko 

elämä joutui kyseenalaistettavaksi. 
Mies kertoo viettäneensä unetto-
mia öitä ja tupakkaakin kului kol-
men askin päivävauhtia.

– Eräällä työmatkallani huusin 
tuskissani, että jos Jumala olet 
olemassa, Sinä voit minua auttaa, 
Salovaara muistelee.

Pari viikkoa myöhemmin hän 
tapasi evankelistan, joka selvitti 
hänelle, kuka Jeesus on ja mikä 
on pelastustie. Tuona päivänä 
Ilkka Salovaara kertoo tehneen-
sä tietoisen ratkaisun Jeesuksen 
puoleen.

Arvomaailma esille
Ja kuten arvata saattaa, asiat al-
koivat loksahdella paikoilleen heti 
uskoontulon jälkeen.

– Täytyy kuitenkin sanoa, että 
elämäni vaikeimmat asiat olen jou-
tunut kohtaamaan vasta uskoon-
tuloni jälkeen, kuntosalilaitteiden 
maahantuontiyrityksessä (www.
slingshot.fi) nykyisin työskentele-
vä Salovaara toteaa ja uskoo, et-
tei olisi selvinnyt vaikeuksistaan 
ilman Jeesusta.

– On ihana tietää, että Hän on 
uskollinen ja vie loppuun alka-
mansa hyvän työn.

Salovaara haluaa kertoa mah-
dollisimman monelle Jeesuksesta 
ja siitä, että Hän on tie, totuus ja 
elämä.

– Minä ainakin haluan Jumalan 
mieleistä elämää. Omassa itsessä-

nihän minä en siihen pysty, mutta 
Hän on luvannut olla kanssani ja 
auttaa. Uskon, että Jumala on mu-
kana kaikissa tekemisissäni.

Arvomaailmaansa Ilkka Salo-
vaara tuo myös reippaasti esille. 
Itse asiassa hän ei edes ymmärrä, 
miksi niin olennainen osa elämää 

pitäisi pitää piilossa.
– Jos se lähde tuolla sisällä pulp-

puaapi, niin kyllähän se jostain 
vuotaa ulos. Kirjoittaahan Paava-
likin, että minä en häpeä evanke-
liumia, se on Jumalan voima.

Terveysliikkuja 
Seinäjoelta

Urheilu ja usko sopivat kehonra-
kentajamme mielestä erittäin hy-
vin yhteen. Onhan terveydestään 
ja kunnostaan huolehtiminen sa-
malla oman temppelin ylläpitoa. 
Tietenkin kuntoilukin pitää olla 
oikeassa suhteessa muun elämän 
kanssa.

Ilkka Salovaara naureskelee 
muistellessaan, kuinka hänestä 
puhuttiin uskoontulon jälkeen 
menetettynä urheilulupauksena. 
Mies todellakin vetäytyi tuolloin 
kilpa-areenoilta, mutta kolme 
vuotta sitten alkoi levitä huhu Sa-
lovaaran paluusta. Ja huhut pitivät 
todella paikkansa, siitä on hyvänä 
todisteena syyskuussa Jyväskyläs-
sä voitettu hopeamitali Mastersien 
SM-kisassa +40 -sarjassa.

– Pidän itseäni pikemminkin 
terveysliikkujana. Tiedän sen ver-
ran ruoasta ja ravinnosta, että käy-

B   C  	Salovaara	ei	piilota	arvomaailmaansa,	vaan	viestii	ilosanomasta	julkisesti.

Tosimiehet trimmissä

tän varsinaiseen kuntoiluun jopa 
yllättävänkin vähän aikaa – vain  
2 tuntia viikossa!

Täytyy myöntää Salovaaran ole-
musta lavalla tarkastellessa, että 
jäljestä päätellen nuo kaksi tuntia 
ovat todellista rääkkiä...

Urheiluharrastuksen hyvänä 
puolena hän mainitsee myös run-
saat ihmiskontaktit. Meillä usko-
villahan on usein tapana käper-
tyä vain kaltaistemme seuraan, 
jolloin tuon Salovaaran sisälläkin 
pulppuavan lähteen ilosanoma ei 
suinkaan leviä maailmaan.

– On todella helppoa evanke-
lioida vaikkapa treenatessa kun-
tosalilla tai jälkeenpäin pukuhuo-
neessa, Salovaara naurahtaa.

Asenteet muuttuneet
Salovaara on pannut ilolla mer-
kille, kuinka moni urheilija on 
tullut uskoon ja ymmärtänyt voi-
vansa jatkaa urheilu-uraansa. En-
nen vanhaanhan sanottiin, että 
tule pois sieltä maailmasta, et saa 
enää urheilla. Tilannehan pitäisi 
olla aivan päinvastoin. Sanoohan 
Raamattukin, että se joka Hänessä 
on, on suurempi kuin se, joka on 
maailmassa. 

– Ei minun tarvitse pelätä, että 
minuun tarttuu jotakin maailmasta, 
minähän se olen tässä tartuttamas-
sa muita, Salovaara hymäntää.

Se että julkisesti kertoo oman 
elämänsä muutoksista, saa hänen 
mielestään yleensä positiivisen 
vastaanoton, ja pukuhuoneessa 
onkin käyty monia kahdenkeski-
siä syvällisiä keskusteluja vuosien 
varrella.

– Toivotankin lisää uskovia ur-
heilijoita ilolla mukaan, evankeli-
ointikenttä on mahtava!

A  Kahden	tunnin	viikottaisella	treenauk-
sella	syntyy	varsin	vakuuttavaa	jälkeä.

A  –	Ihminen	on	iankaikkisuusolento	ja	
tie	taivaaseen	avautuu	ainoastaan	Jee-
suksen	ristityöhön	turvautumalla,	uskon	
päämäärähän	on	 sielun	pelastus,	 Ilkka	
Salovaara	muistuttaa.
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C		Ruotsalainen	Sofia	Schollin-Borg	näyt-
ti	pojille	kaapinpaikan	soramontulla.

www.puheet.fi

Kimmo Janas

Autourheilun extreme-
lajien ykkönen, 
Formula Offroad 
päästi hevosvoimat 
valloilleen Kangasalan 
soramontussa elokuun 
lopulla, kun siellä 
ajettiin Nordic Cupin 
kaksi osakilpailua.

Muutama vuosi sitten Suo-
meen rantautunut For-
mula Offroad -laji on 

nopeassa tahdissa vakinnuttanut 
asemansa moottoriurheilufani-
en joukossa. Lajinhan kehittivät 
1970-luvun lopussa islantilaiset 
pelastustyöntekijät. Ruotsalaiset 
innostuivat lajista vuonna 1990, 
norjalaiset ja tanskalaiset pari 
vuotta myöhemmin.

Hevosvoimia riittää
Formula Offroadia ajetaan Modi-
fied- ja Unlimited-luokissa. Mo-
dified-luokassa auton korin on 
muistutettava jotakin sarjavalmis-
teista autoa. Renkaina käytetään 
huomattavasti pienempilapaisia 

Formula Offroadia
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renkaita kuin Unlimited-luokassa. 
Modified-luokassa auton mootto-
rissa otetaan ilokaasun avulla irti 
600-700 hevosvoimaa.

Unlimited-luokassa autoojen 
rakentelu on vapaampaa. Moot-
toreina käytetään yleensä ame-
rikkalaisia isoja V8-moottoreita, 
joista puristetaan ilokaasun avulla 
viimeisetkin hevosvoimat irti. Täs-
sä luokassa tehot liikkuvat 1000-
1200 hevosvoimassa!

Mukana myös tosinainen
Suomalaiset ovat panostaneet la-
jiin hyvällä menestyksellä myös 
ajajapuolella. Jare Salonen voitti 
sarjan Modified-luokan vuosina 
2005 ja 2006 ja Unlimited-luokassa 
Miikka Kaskinen oli viime vuonna 
toinen.

Tämänvuotiseen Suomen ki-
saviikonloppuun lähdettiin myös 
kutkuttavassa tilanteessa, kun 
kummankin luokan johdossa oli 
suomalainen kuski; Modified-luo-
kassa Tomas Nyholm ja Unlimited-
luokassa Miikka Kaskinen.

Varsin miesvaltaiseen lajiin toi 
piristivän lisänsä ruotsalainen 
Sofia Schollin-Borg, joka osoitti 
Mustikkavuoren soramontussa 
olevansa yhtä kova luu kuin kar-
vanaamaisemmat kisakumppanin-
sa voittamalla Modifield-luokassa 
kummankin päivän lähdöt. Lau-
antain kisassa Tomas Nyholm oli 
toinen ja Mika Valkonen kolmas, 
sunnuntain kisassa miehet vaihtoi-
vat sijoituksia keskenenään.

Unlimited-luokka ei sitten suju-
nutkaan yhtä hyvin suomalaisten 
kannalta. Lauantaina Miikka Kas-
kinen otti ykkössijan norjalaisten 
Roar Johansenin ja Ole Graver-
senin viedessä seuraavat sijat. 
Sunnuntain kisa käytiinkin sitten 
jo täysin norjalaisten ehdoilla vuo-
nomaan edustajien napatessa neljä 
ensimmäistä sijaa.

Suomi-poika rulaa...
Lehden mennessä painoon on 
sarjassa takana jo kahdeksan 
osakilpailua, ja suomalaisittain 
Modified-luokan tilanne on var-
sin herkullinen; Tomas Nyholm 
johtaa luokkaa Sofian seuratessa 
tiukasti kakkosena ja Mika Valko-
nen hienosti kolmantena. Suoma-
laismenestystä tukee myös Harri 
Kämpin kahdeksas sija.

Unlimited-luokkaa johtaa kah-
deksan kisan jälkeen Miikka Kas-

kinen, mutta kolmen pisteen pääs-
sä hengittää niskaan jo norjalainen 
Finn Erik Løberg. Viiden parhaan 
joukkoon mahtuu peräti kolme 
norjalaista, mutta tärkeintä on tie-
tenkin ykkössija, josta Kaskinen 
pitää kiinni kynsin hampain.
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Kangasalalla

Formula Offroadia

Kangasalalla

C	 	Osataan	sitä	Norjassakin	näytti	Ole	
Graversen	The	Eagle	-autollaan.

C		Harri	"Hate"	Kämppi	pyöräytti	JeeZu-
ki	Looserinsa	varsin	näyttävästi	ympäri.

C	 	Tomas	"Tumppi"	Nyholmin	taidon-
näyte	Suzuki	Wagonillaan.

B		Ruotsalainen	Rolf	"Råttan"	Keiser	sel-
vitti	esteet	Terminator	II:llaan.
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An Ocean Between Us
An Ocen Between Us on neljäs studioalbumi 
kalifornialaiselta As I Lay Dying bändiltä. Jul-
kaisupäivä oli heinäkuun 21. päivä.

Levyn aloittaa poikkeuksellisesti muista 
bändin levyistä Separation, noin minuutin pi-
tuinen introkappale, jota jatkaa heti sulavasti 
Nothing Left kappale, pitemmittä hengähdys-
tauoitta jatkaa levyn nimikkokappale An Oce-
an Between Us melodiseine kertosäkeineen. 
Nämä kolme kappaletta on hienosti miksattu 
jatkumaan sulavasti toistensa päälle.

Tyylikkäitä kitarasooloja. Tuottajana albu-
milla toimii Adam Dutkiewicz, joka on tun-
nettu Killswitch Engage bändin kitaristina ja 
on ollut tuottamassa lukuisia metalliyhtyeiden 
levyjä, kuten kristillistä metalcorea edustavien 
bändien Underoath ja Norma Jean levyjä.

Levy on täynnä hienoja kikkailuja ja yllä-
tyksiä. Uusi basisti Josh Gilbert tuo melodista 
laulua useisiin kappaleisiin ja kertosäkeisiin.
Edellisiin levyihin verrattuna paljon hienoja 
kokeiluja sekä monipuoleisempi kappaleita.

Kuudes kappale Comfort Betrays kertoo 
bändin entisestä basisti/taustalaulaja Clint 
Norrisin viimeisistä päivistä bändissä ennen 
bändistä lähtemistä.

Levyn keskikohdan rauhallinen I Never 
Wanted antaa hetken hengähdystauon.

Levyn kappaleet kertovat itsensä kanssa 
kamppailemisesta, uskosta ja kaikesta taivaan 
ja maan väliltä. Albumi on noussut Amerikan 
Billboard 200 listan sijalle 8, joka on huomat-
tava saavutus metallibändiltä ja vieläpä kris-
tilliseltä metallibändiltä.

”We would see hope in our last day
Inside this dying world
For there is still beauty
Inside this dying world”
Bändi ja albumi toimivat kuin silta maallisen 

ja kristittyjen maailman välissä. Niin kristityt, 
kuin ei kristityt ihmiset voivat kuunnella tätä 
albumia.

Itselleni nousi heti ensimmäiseltä kuuntelu-
kerralta suosikkikappaleeksi yhdestoista kap-
pale Wrath Upon Ourselves yhdessä liitettynä 
edeltävään Departed välisoittokappaleeseen.

Levyn päättää tyylikäs This Is Who We Are, 
jota seuraa samassa kappaleessa kaunis pian-
osoitto outro, joka jättää tyynen ja rauhallisen 
maun kuulijalle.

As I Lay Dying on lähtenyt irrottautumaan 
yleistyneestä metalcoresta ja onnistuu siinä 
hienosti. An Ocean Between Us on albumina 
eheä kokonaisuus. Kouluarvosanalla arvostel-
tuna 8 1/2 tai ehkä jopa 9.

Petri Janas

Ajovarusteet, Autonosat, Istuimet, 
Karting, Offshore,

Turvavarusteet, Vanteet, Vapaa-aika

Melkonkatu 23 Helsinki
Puh. 09 - 540 7800

www.autoracing.fi

autor.indd   1 10/3/07   6:24:35 PM

Vielä kerran Sinisiä lauluja
Titanic-hymninäkin tunnettu Sua kohti Herrani 
on antanut nimensä Sinisten laulujen kolman-
nelle ja samalla sarjan viimeiselle äänitteelle. 
Kuten sarjan edellisissäkin äänitteissä mukana 
ovat tälläkin kertaa laulajat Pekka Itkonen ja 
Pertti Kallio sekä Kimmo Mattila soitinyhty-
eineen. 

Perussanoma Oy:n tuottamalle CD:lle on va-
littu Siniseen laulukirjaan pitkään kuuluneita 
lauluja, harvinaisempia lauluja sekä myöhem-
min kirjaan mukaan tulleita. Äänitteeltä löyty-
vät mm. laulut Lähemmäksi Jeesus sinua, On 
Jeesus nimi ihanin, Pyhä on Herra ja Taivaan 
Isä pitää huolta lapsistaan.

Sininen laulukirja syntyi Kauhavan seura-
kunnan nuorisoherätyksen keskellä vuonna 
1960. Laulujen alla nöyrryttiin, murruttiin, 
itkettiin jailoittiin. Kirjan kokosi nuorisotyön-
ohjaaja Pertti Nousiainen, jolle levyuutuus on 
omistettu. Mutta vaikka herätykset ovat ohi-
meneviä, usko, muistot ja laulut jäivät. Sinisiä 
laulukirjoja painetaan edelleen vielä taskukir-
joina ja isokokoisina nuottiversioina. Nykyi-
sessä Sinisessä laulukirjassa on jo yhteensä 
243 laulua.

Sua kohti Herrani CD on poikkeuksellisesti 
21 toivelaulun levy. Levyn kappaleiden sovi-
tuksiin Kimmo Mattila on etsinyt vaikutteita 
kansanmusiikista, joka useimpien kappaleiden 
kohdalla toimiikin varsin hyvin. 

Iran Stanphillin kappaleen 'On kaita tieni' 
sovitusta kuunnellessa tuli eittämättä mieleen 
takavuosien Kipparikvartetin musisointi...

Koska Sinisen laulukirjan laulut ovat aina 
olleet yhteislauluja, on laulujen sanat nytkin 
lisätty levykanteen – hyvä näin, CD tulee var-

Pysyväistäkö?
Aripekka Aholan luotsaama Jonah julkaisi lop-
pukesästä toisen äänitteensä 'Pysyvää', tällä 
kertaa KKJMK Oy:n kustantamana.
Levyn 10 kappaletta jatkavat jo trion ensimmäi-
sellä levyllä pari vuotta sitten tutuksi tullutta 
letkeänoloista linjaa.

Aripekka Ahola on säveltänyt ja sanoittanut 
valtaosan levyn kappaleista, ainoastaan 'Jää 
kuuntelemaan' on Mikko Kuustosen kynästä 
ja 'Isä ota syliin' Jutta Ylöseltä.

Aholan lisäksi Jonahissa laulavat Inka Soleh-
mainen ja Esa Nenonen, joiden äänet sointuvat 
yhteen erilaisuudestaan huolimatta. Parhaim-
millaan levy onkin juuri kappaleissa, joissa 
kuullaan duettoja.

Omaksi suosikikseni levyllä nousi 'Jeesuk-
sen luo', joskin Aholan instrumentaalikappale 
'Puro' otti kuulijan omalla tavallaan – tosin 
kappaleen olisi suonut olla lähes puoltatoista 
minuuttia pitempikin.

Sanoitukset särähtivät paikoin korvaan ehkä 
liiankin kasarimaisina.

Kimmo Janas

masti olemaan suosittu apuväline pienemmis-
sä kotikokouksissa virittämään osanottajat oi-
keaan tunnelmaan.

Pertti Kallio on tunnustanut, että varsinkin 
kärsimyksissä Siniset laulut ovat olleet hänelle 
suureksi avuksi. Yleissävy levyllä onkin varsin 
paatoksellinen ja surumielinen. Mukaan olisi 
toivonut jonkun reippaammankin laulun mie-
lialaa nostamaan.

Levyn saatesanoissaan Pertti Nousiainen 
toteaa: – Laulut ovat aina olleet mukana he-
rätyksen historiassa. Uskon kuulijoiden yhä 

vastaanottavan sydämeensä. Päämääränä 
on lopulta kaikessa, että Herran työ menisi 
eteenpäin.

Kimmo Janas
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Eljas Kuurne

Meillä jokaisella on 
tehtävämme Jumalan 
valtakunnassa. 
Kristillisen näyn antaa 
Jumala. Miten kestämme 
myrskyn? Voimme 
menettää kaiken: 
avioliiton, terveyden, 
lasten hyvinvoinnin tai 
työpaikan. Vaarana on 
kadottaa toivomme: 
”Jumala on minua 
vastaan”. Toisaalta 
väärät ratkaisut – synti – 
tuovat ongelmia. Silloin 
ei löydy saarnaajaa 
eikä esirukousta, joka 
auttaisi. 

Ratkaisu löytyy, kun teemme 
parannuksen. – Kuuliaisuus-
kin tuo esteitä – paholaisen 

taholta. Hän sallii kulkumme la-
vealla tiellä, mutta haluaa estää 
Jumalan tahdon toteutumisen. 
Paavalin ja Silaan vastaus Filipin 
vankiluolassa oli Jumalan ylistys; 
se toi vapauden.

 
Kolme avainta myrskyssä 

(Luuk. 8: 22 – 25)
1.  ”Jeesuksen logiikka”

Jeesus on Sana (”logos”). Ope-
tuslapsilla veneessä oli takanaan 
Jeesuksen sana ”Menkäämme 
järven tuolle puolen”. Jeesuksen 
sana (logiikka) poikkeaa meidän 
ajattelutavastamme. Jumalan lo-
giikka avautuu Raamatusta. Me 
ajattelemme, ettemme selviä ilman 
rahaa, mutta Jumala lupaa täyttää 
kaikki tarpeemme. Myrskyä vas-
taan emme voi taistella ihmisen 

ÄLÄ LUOVUTA
ajattelutavalla, tarvitsemme Juma-
lan antaman viisauden ja hänen 
mahdollisuutensa.

 
2.  Tarkoitus

Opetuslasten tarkoitus oli päästä 
Genesaretinjärven toiselle puolel-
le. Kaikella on aikansa. Jumalalla 
on suunnitelma omillensa. Jo en-
nen kuin synnyimme, hän valitsi 
meidät ja tehtävämme. Olemme 
syntyneet selvittämään ongelmia: 
orjuuteen Egyptissä oli vastaukse-
na Mooses, filistealaisten uhkaan 
oli vastauksena Simson, synti-
ongelman ratkaisuna oli Jeesus. 
Menkäämme myrskyn läpi! Toisel-
la puolella odottaa siunaus: Ge-
nesaretin toisella rannalla riivattu 
sai vapauden.

3. Jeesus oli veneessä
Jeesus pelastaa, parantaa, va-
pauttaa, suojelee. Myrskyn aika-
na huutakaamme häntä avuksi 
niin kuin sokea Bartimaios huusi 
”Jeesus, Daavidin Poika, armahda 
minua”! Kaikki, mitä tarvitsemme, 
on Jeesus. – Kuka on veneessä-
si myrskyn aikana: aviopuoliso, 
raha, vaikutusvalta? – Ainoa, mikä 
auttaa, on Jeesus. Tärkeää on, että 
olemme oikeassa suhteessa Juma-
laan: parannuksenteko ja Jumalan 
lapseus.

 
Näky koetuksessa 

Lähtökohtana on Jumalan anta-
man näyn ymmärtäminen ja vas-
taanottaminen. Hautausmaa on 
rikkaimpia paikkoja maailmassa: 

siellä lepäävät kaikki liian arvok-
kaina pidetyt työnäyt ja tehtävät, 
joita ei ole uskallettu lähteä toteut-
tamaan. Jumala sen sijaan näkee 
epäonnistujassa onnistujan, pojas-
sa johtajan. ”Suomen kansa, on 
aika unelmoida taas, saada näky 
Jumalalta, aika nousta ylös ja to-
tella Jumalaa!”

Toinen testi on aika. ”Isaskari-
laiset ymmärsivät ajan ja käsittivät, 
mitä…oli tehtävä” (1. Aik. 12:32 
– VT1933). Mooses odotti täyt-
tymystä 40 vuotta; Jeesus aloitti 
toimintansa 30-vuotiaana. Aika 
näyttää, mitä on sydämessäsi. 
Paljonko aikaa laitat rukoukseen, 
Sanaan ja ylistykseen? – Kullakin 
asialla on oikea aikansa. Oikea 
asia väärään aikaan on väärä asia. 
Näky edellyttää valmistautumista, 
kun se on suoritettu, Jumala tekee 

ajan oikeaksi.
Lisäksi, jos haluamme näkym-

me toteutuvan, joudumme tais-
telemaan. Aina on voimia, jotka 
vastustavat Jumalan työtä. Osa 
taistelua on valheiden puhuminen 
meistä: hengellinen kannibalismi. 
Jos puhumme seurakuntaamme tai 
sen johtajia vastaan, se on samaa 
kuin jos söisimme heitä.

Daavidilla oli kuninkaanpu-
kunsa alla arpia taisteluista leijo-
nia ja karhuja vastaan. Kristittyinä 
voimme ajatella, että ”leijonat” 
edustavat jotain hallitsevaa asiaa 
elämässämme, esimerkiksi vihaa 
tai riippuvuutta jostakin. Ellem-
me ”tapa” vihaa tai riippuvuutta 
sisällämme, ne tappavat meidät 
(tai avioliittomme). – ”Karhut” 
(jotka nukkuvat talven) ovat kuin 
vaarattomilta näyttävät erheet elä-

C  Kokoukset	alkoivat	ylistyksellä	-	ohessa	puhuja	Guy	Peh	ja	hänen	puolisonsa	Ilke

A Kokoussarja	 keräsi	 kolmena	 iltana	
Tampereen	helluntaiseurakunnan	lähes	
täyteen

C  Guy	Peh,	teologian	tohtori	Texasista,	toi	sanomansa	elävästi	sekä	hyvin	jäsennel-
tynä,	mikä	helpotti	kuulijan	vastaanottoa.		

mässämme: ”harrastan pornografi-
aa vain silloin tällöin; olen laiska 
vain silloin tällöin; valehtelen vain 
silloin tällöin”. Ellemme tapa näitä 
petoja, ne tappavat meidät.

Näkyä testataan vielä luonteen 
koettelemisella. Vihollinen sijoit-
taa aina itsensä korviemme ja Ju-
malan sanan väliin varastaakseen 
Jumalan meille antaman sanan ja 
lupauksen: ”tuskin tuo sana on 
Jumalalta”. Koetus johtaa hengel-
liseen kypsyyteen ja auttaa meitä 
kehittämään uskoamme. Jumala ei 
anna meille koetuksia antamatta 
voimaa käydä ne läpi.

 
Näyn toteutuminen

Jumalan antama näky ei toteudu 
automaattisesti: meidän tulee ym-
märtää, mitä Jumala haluaa tehdä 
sekä mikä on meidän omalla vas-
tuullamme. Jumala odottaa mei-
dän astuvan kolme askelta:

1) Yhteys oikeisiin 
henkilöihin

Ympärillämme on kahdentyyppi-
siä ihmisiä: unelmiemme rakenta-
jia ja tuhoajia. On syytä valita ys-
tävänsä ja valita ne henkilöt, joille 
jakaa näkynsä. Seurakunnissakin 
on jäseniä, jotka kateudesta tai 
vallan halusta valehtelevat toisista 

jäsenistä tai johtajistaan.
2) Oikea paikka

On haina olemassa oikea paikka, 
jossa voimme kohdata Jumalan. 
Kyse on ”nälkämme” suuruudesta. 
Kun toimimme Herramme tahdos-
sa, hän maksaa laskun. Haastee-
na on löytää oikea aika ja paikka. 
Eliaa ruokkivat ”saastaiset” korpit, 
sitten leskivaimo Sarpatissa, Elian 
henkeä tavoittelevan Isebelin koti-

kaupungissa. Oikea paikka ei aina 
ole se, mitä me ajattelemme.

3) Oikea suunnitelma
On löydettävä se, mikä on Ju-
malalle otollista ja täydellistä. Äl-
käämme valitko toiseksi parasta, 
vaan odottakaamme Jumalan par-
hainta. ”Turvaa Herraan kaikesta 
sydämestäsi äläkä nojaudu omaan 
ymmärrykseesi” (Snl. 3: 5). Juma-
lalla on omat suunnitelmat meitä 

varten – hän antaa meille tulevai-
suuden ja toivon. Jumala siunaa 
kuuliaisuutemme, mutta tavoittee-
namme ei tulisi olla, mitä saamme, 
vaan miten voimme parhaiten pal-
vella häntä.

Kokoussarja	11.–13.6.07	Tampereen	Hel-
luntaiseurakunnassa;	 puhujana	 teol.tri	
Guy	Peh	Texasista.	Tilaisuuden	järjestivät	
Tampereen	vapaat	seurakunnat.

Näky myrskyssä – 
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Matkailuajoneuvojen ja -
vaunujen suosio näkyi 
Lahdessa järjestetyillä 

Caravan-messuilla. Kuluttajien 
kiinnostus alan tuotteita kohtaan 
on suurempi kuin koskaan. Sa-
malla myös tarjonta on entistä 
kattavampaa. 

Koskaan aiemmin Lahdessa ei 
ole nähty näin laajaa ja kattavaa 
matkailuajoneuvoalan tuotevali-
koimaa. Yli 100 näytteilleasettajan 
toimesta esillä oli noin 330 mat-
kailuautoa, -vaunua tai etutelttaa, 
eri käyttötarkoituksiin ja eri hin-
taluokista. Messujen käytössä oli 
koko Lahden Messukeskus ja li-
sätilaa Caravan-messuille tarvitaan 
jatkossa. Lahden Messujen mark-
kinointipäällikkö Irina Lehtonen 
lupaa kuitenkin jo ensi vuodeksi 
puristaa uusilla osastojärjestelyillä 
ja näyttelyaluesiirroilla vielä noin 
1000 nettoneliötä lisää nykyisestä 
hallitilasta.

 
Lahden Caravan-messujen 

ajankohta, syyskuu, on otollinen 
matkailuajoneuvojen ja -vaunu-
jen myynnille, koska messuilla 
ensiesittelyssä ovat tulevan kau-
den mallit. Jättämällä tilauksen 
syksyllä, pääsee uudesta ajokista 

Caravan 200� -messuilla 
yli 15 000 kävijää

Matkailuajoneuvojen ja -
vaunujen suosio näkyi 
Lahdessa järjestetyillä 

A				Hobby	Van	Exclusive	on	varustettu	
nyt	myös	pitkittäisvuoteilla.

C		Nexxon	alkovimalliston	sukunimi	on	
Family.

tai matkailuvaunusta nauttimaan 
seuraavana keväänä. Messuilla 
tehtiinkin hyvin kauppaa ja tasai-
sesti eri mallien, vaihtoehtojen ja 
hintaluokan tuotteiden suhteen. 
Nuorille ja lapsiperheille suunna-
tut matkailuvaunut saivat hyvän 
vastaanoton ja etenkin sunnuntai-
na messuilla liikkuikin mukavasti 
lapsiperheitä. Kauppaa tehtiin 
todella myös luksusluokan tuot-
teilla. Yli 150 000 maksavia mat-
kailuajoneuvoja myytiin messuilla 
pitkälti toistakymmentä. Tyypillis-
tä matkailuajoneuvoalalla onkin 
tällä hetkellä, että kasvu tapahtuu 
ns. “molemmista” päistä. Luksus-
luokan autoja myydään hyvin 
kun samalla myös edullisimpien, 
nuorille ja lapsiperheille tarkoi-
tettujen vaihtoehtojen kysyntä on 
lisääntynyt. Uudet käyttäjäryhmät 
lupaavatkin hyvää matkailuajo-
neuvoalalle tulevaisuudessakin.

C A	 	 Todella	 iso	
kattoikkuna	 on	
Rapidon	 puoli-
i n t e g r o i t u j e n	
autojen	 vakiova-
ruste.

C		Polar	Glacier	on	Euroopan	suurin	luxus-vaunu,	pituutta	kunni-
oitettavat	13,5	metriä.

A		Feldtin	klassikko,	Diamant	-vaunu	jat-
kaa	edelleen	valikoimissa.

C	 	 Jönköpingin	Elmia	Husvagn	Hus-
bil	2007	-messuilla	ihmetystä	aiheut-
tanutta	 kaksikerroksista	 Kabe	 Royal	
Toweria	 ei	 nähty	 tänä	 vuonna	 vielä	
Lahdessa.

B		Polar	Glacierissa	on	
kolme	huonetta,	keit-
tiö	ja	sauna.
Hinta	 lähtee	 100.000	
eurosta	 ylöspäin	 asi-
akkaan	toiveiden	mu-
kaisesti.

D			Pienempään	tarpeeseen	löytyy	Ad-
rialta	myös	vaunuja,	kuten	tämä	422.

C	 	 Travel	 Masterin	 linjakasta	 muotoi-
lua.

B		Kabe	Royal	610	DXL:n	olohuoneesta	
olisi	moni	perheenäiti	kateellinen.

C		Adria	tuo	mallivuonna	2008	markkinoille	kaikkien	aikojen	laajimman	tuotepalettinsa.
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5.11. Mies ilmaisee itseään
Arto Tiihonen haastattelee kultuu-
rivaikuttajia klo 17.30-19.30 Mies-
sakit ry:n tiloissa Annankatu 16 B 
28, Helsinki.

5.11. 
Tosimies erämaataipaleella
Miestenilta Ylöjärven seurakunta-
keskuksessa.
18.00 sauna lämpöisenä, n.18.30 
kahvia/teetä ja pientä purtavaa 
liukuvasti tarjolla, 19.00 alustajana 
päätoimittaja Kimmo Janas.

6.11. Miesfoorumi
Luento- ja keksustelutilaisuus ajan-
kohtaisista miesasioista klo 18-20 
Miessakit ry:n tiloissa Annankatu 
16 B 28, Helsinki.

9.-10.11. 
Tampereen Miespäivät
Tampereen työväenopisto Sampo-
lassa, Sammonkatu 2, Tampere.

13.11. Kuninkaan kutsusta Na-
mibiassa
Harjun seurakunnan miestenilta 
Torpan kurssikeskuksessa (Tor-
pantie 29, 33450 Siivikkala).
Sauna lämpiää klo 17 alkaen, 
kahvit klo 18.15, tilaisuus alkaa 
klo 19.
Alustajana lähetystyöntekijä Sep-
po Kalliokoski, illan sanan antaa 
Erkki Parikka, illan isäntänä Kalle 
Sangi.

CMN
Kristittyjen Miesten Verkosto ry

Christian Men’s Network

PL 4, 02941 Espoo

puh. (09) 54 79 74 10

fax (09) 512 20 33

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

helsingin.raamattukoulu

@kolumbus.fi

www.kolumbus.fi/

helsingin.raamattukoulu

KANSANLÄHETYS
Miestyön yhdyshenkilö

Veikko Ranta

Larvakuja 26

60320 Seinäjoki

GSM 0400 661 619  

Kansanlähetyksen 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

MIESSAKIT
Annankatu 16 B 28

00100 Helsinki

puh. (09) 612 6620

www.miessakit.fi

STELK
Tietoja STELK:n toiminnasta:

www.fgbmfi.fi

www.stelk.fi/espoo

HELSINGIN NMKY
Kari Törmä

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

www.miesseminaari.fi

Miestyötä tekeviä organisaatioita

JEESUKSEN LUONNE osa 4
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Esa Vihavainen

Sana ”veljellisyys” 
ilmoittaa asian kaksi eri 
puolta, joista molemmat 
ovat oleellisia, jos 
haluamme ymmärtää 
millainen Jeesus oli. 

Veljellisyys ei sisällä aino-
astaan sukulaissuhdetta 
vaan myös taipumuksen 

auttaa. Se miten tämä Jeesuk-
sen piirre vaikutti ihmisiin tulee 
esiin hänen ystäviensä sanoissa 
kuten myös hänen vihollisten-
sa arvosteluissa ja panetteluissa: 
”Publikaanien ja syntisten ystävä. 
Muita hän on auttanut, itseään ei 
voi auttaa!” Molemmat syytökset 
pirullisimpia mitä maailman kir-
jallisuudesta voidaan löytää. Ne 
osoittavat kuitenkin Jeesuksen 
vaikutuksen ihmisiin. Hän oli ys-
tävällinen ja veljellinen yhteiskun-
nan alhaisemmillekin ihmisille. Se 
oli luonteen piirre, jota sen ajan 
kunnia-arvoiset vihasivat. Ystävä 
taas kirjoitti: ”Hän vaelsi ympäri 
ja teki hyvää!”

Jeesuksella oli veljellinen sydän. 
Publikaanit olivat kansan silmissä 

Jeesuksen veljellisyys
MATT. 5:24 ”Käy ensin sopimassa veljesi kanssa.”

hylkiöitä, jopa heidän rahansakin 
olivat saastaisia, mutta Jeesukselle 
he olivat veljiä.

Ystävällinen 
myös rikkaille

Vaikka kristinuskolta on aina odo-
tettu köyhien ja puutteenalaisten 
muistamista, Jeesus huomioi 
myös rikkaat. Meille kertomus 
Sakkeuksesta puussa on hyvin 
tuttu. Voimme hyvin sanoa, että 
Jeesus oli kaikkien ihmisten veli. 
Rikkaat ovat usein luoksepääse-
mättömiä ja siksi Jeesuskin liikkui 
enemmän köyhien parissa, koska 
heitä oli helpompi lähestyä. Hän 
oli yhtä ystävällinen rikkaalle Ni-
kodeemukselle kuin Jerusalemin 
kerjäläiselle.

Esimerkki 
veljellisyydestä

Katsotaanpa muutamia esimerkke-
jä tästä Jeesuksen veljellisyydestä. 
Kun Jeesus meni kasteelle Johan-
nes Kastajan luo Jordanille, totesi 
Johannes, että en minä voi kastaa 
sinua, olet liian hyvä siihen. Si-
nulla on syytä kastaa minut. Tämä 
kaste on tarkoitettu syntisille. Siksi 
en tahdo kastaa sinua. Jeesus ei 
kuitenkaan tahtonut kuulla häntä 
vaan vaati kastamista. Hän halusi 
olla yhtä veljiensä kanssa: tahdon, 

että minua pidetään ihmisenä ih-
misten joukossa. Ei ollut kyse hy-
vyydestä tai pahuudesta vaan vel-
jellisyydestä. Ollessaan veljellinen, 
Jeesus on antanut meille esimer-
kin, jonka mukaan maailma muut-
tuu. Siellä missä evankeliumin 
sanoma saavuttaa sydämiä, siellä 
sydämet muuttuvat lempeämmiksi 
ja rakastavammiksi.

Rohkeuden huippu
Pubikaanit ja veronkantajat olivat 
maan veronkantajia, jotka koko-
sivat veroja Rooman hallituksel-
le. Sen lisäksi he kiskomisella ja 
epärehellisillä keinoilla hankkivat 
myös ylimääräistä. Jokaisen hurs-
kaan heprealaisen mielestä nämä 
miehet olivat maansa pettäjiä. 
Heidän rahaansa ei otettu vastaan 
synagoogassa, koska se oli ”tahrat-
tua rahaa”. Heidän valansa olivat 
oikeudessa arvottomia eivätkä he 
voinee toimia todistajina. Kukaan 
säädyllinen ihminen ei halunnut 
olla heidän kanssaan missään te-
kemisissä. He olivat yksinkertai-
sesti yhteiskunnan kuonaa ja poh-
jasakkaa. Mutta Jeesus oli heidän 
ystävänsä. Hän jopa söi heidän 
kanssaan. Hän meni heidän kotei-
hinsa ja istuutui heidän pöytäänsä. 
Se oli rohkeuden huippu. On eri 
asia viskata rahaa turmeltuneelle 

ihmiselle niin kuin viskaamme 
leivänpalan häkissä olevalle eläi-
melle ja eri asia on syödä hei-
dän kanssaan. Jeesus teki tämän. 
Apostolien sanojen mukaan Hän 
ei välittänyt kunniastaan. Hän repi 
hyvän nimensä palasiksi. Viskasi 
sen menemään vain sen tähden, 
että oli päättänyt olla veljellinen. 
Vaikka nämä miehet olivat niin 
huonoja tunnusti Jeesus heidät 
veljikseen. He kuuluivat Hänelle ja 
Hän heille. He olivat ihmiskunnan 
jäseniä, Jumalan suuren perheen 
jäseniä ja siksi Hän kohteli heitä 
veljinään. Huolimatta siitä mitä he 
olivat ja mitä he olivat tehneet. 

Näe lähimmäisesi
Mekin tarvitsemme tänä päivänä 
avarasydämisyyttä, jotta voimme 
nähdä lähimmäisemme veljenä 
tai sisarena rinnallamme. Tulkoon 
meistäkin avarasydämisiä sydän-
ten avartajia. Veljellisiä niin kuin 
Jeesuskin veljellinen oli.

30.10.  Miesfoorumin  sau-
nailta  klo  18-22  Kalliossa 
Helsingin Raamattukoulun Mies-
foorumin saunaillat käynnistyvät 
taas kolmen vuoden tauon jäl-
keen. Ensimmäinen saunailta on 
tutussa paikassa Helsingin seu-
rakuntayhtymän tiloissa. Vieraa-
namme on toimitusjohtaja Martti 
Ojares. Hän pitää puheenvuoron 
otsikolla: ”Jumalan johdatuksessa 
ja ihmeissä eläminen”.
Lisätietoja:
Jorma Reinikainen
puh. 040 559 0925

2.-4.11. 
Miestapahtuma ARVOtON
Mukana Markku Vuorinen, Matti 
J Kuronen, Keijo Nieminen, Aki 
Miettinen, Tuomo Mantere, Arto 
Valkeapää, Esko Luukkonen, Jark-
ko Maukonen house band. Isäntä-
nä Reijo Ahteela.
Teemoina mm. Kuurupiiloa Ju-
malan kanssa – löytämisen riemu, 
Business on business ja Mooses 
on Mooses, vai onko?, Terve mies 
terveessä ruumiissa?, Pohjakoske-
tuksesta pintasukellukseen, Onko 
miehen elämä päin perhettä?, Sok-
kotreffit Jumalan kanssa, Kelpaan-
ko, riitänkö?
Täysihoito 44-60 €/hlö/vrk. Kurs-
simaksu 20 €/hlö.
Lisätietoja: 
www.vivamo.fi, vivamo@sana.fi
puh 0207 581 760

16.-18.11. Mestarin Miehet 
Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen  
miestenpäivät Ryttylässä.
Lisätietoja:
puh. (019) 779 2231
kotimaa@sekl.fi

24.  –  25.11.    Miesfoorumin 
seminaari    ja  lauantaisauna 
Tilaisuus järjestetään Helsingin 
kristillisellä opistolla Laajasalossa. 
Aiheena on: ”Miehen malleja”, jos-
ta alustaa rovasti, psykoterapeutti 
Markku Yli-Mäyry.
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Moni	lehdestämme	kiinnostunut	on	eksynyt	varsin	mielenkiintoisille	sivuille	
laittaessaan	Googleen	hakusanaksi	'tosimies'.	Kyseessä	ei	kuitenkaan	ole	mi-
kään	teekkarihuumori,	kaikki	tosimies-alkuiset	domainosoitteet	vain	tuntuvat	
keskittyneen	lehtemme	tyylistä	poikkeavan	tosimiehuuden	esittelyyn.
Mutta	kun	naputat	osoitekenttään	www.tosimies-lehti.fi	,	jo	alkaa	löytyä	oikeaa	
sisältöä.

TOSIMIES NYT MYÖS NETISSÄ!

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

Sivuilta	
löydät	myös	
takavuosina	
RadioDeissä	
kuullut	
Tosimies-
minuuttien	
ajatukset.

Myös	vanhempiin	
numeroihin	voit	tutustua	

pdf-muodossa.

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

Pauli Mörsky

– Koko ajan tehdään 
tietyn tyyppistä 
hoidon priorisointia. 
Jotkut sairaudet ovat 
vähemmän kiireellisiä 
hoitaa kuin jotkut toiset, 
sanoo johtajaylilääkäri 
Hannu Puolijoki 
Seinäjoelta.

Seinäjoen keskussairaalan 
johtajaylilääkäri Hannu Puo-
lijoki on paljon vartija. Vuo-

desta 1992 on hänen työmaansa 
ollut yhdessä Suomen suurimpiin 
kuuluvassa sairaanhoitopiirissä 
Etelä-Pohjanmaalla. Sairaanhoi-
topiiriin alueella on väkeä lähes 
200.000.

– Toimenkuvani käsittää sai-
raanhoitotoimen, eli potilaiden 
hoitamisen kokonaisuuden. Kes-
keistä on se, että vastaan siitä, että 
potilaiden hoito toimii, selvittää 
johtajaylilääkäri Hannu Puolijoki 
rooliaan sairaalan sisällä.

Vaikka itse lääketiede kehittyy 
ja sen ohella myös hoitomuodot, 
on Hannu Puolijoen mielestä edel-
leen ongelmana henkilöstöpula 
esimerkiksi vanhusten hoidossa. 
Hän ehdottaa yhdeksi ratkaisuksi 
kotihoidon tukemista.

– Mielestäni pitäisi luoda lähes 
sama käytäntö kuin on lastenhoi-
don tuki yhteiskunnalta. Meillä-
hän voi alle 3-vuotiaan vanhempi 
jäädä kotiin palkatta hoitamaan 
lastaan kotihoidon tuella. Voitai-
siinko samaa käytäntöä soveltaa, 
kun työssä oleva viisikymppinen 
tai muu jää hoitamaan iäkästä 
omaistaan kotiin. Korvaus olisi 
kotihoidon jokin tukimuoto sekä 
tietysti sovittaisiin virkavapaudesta 
hoidon ajaksi, esittää johtajaylilää-
käri Hannu Puolijoki.

Hänen mielestään tällä voitai-
siin välttää laitoshoitoa, joka vaati 
yhteiskunnalta tiloja, henkilöstöä 
sekä se altistaa vanhuksia passi-
voitumaan.

Hengenmies 
valkoisessa takissa

Hoitoon pääsy riippuu 
sairauden aiheuttamasta 

haitasta
Puhuttaessa ns. hoidon priori-
soinnista, joka tarkoittaa minkä 
tahansa tekemisen asettamisesta 
tärkeysjärjestykseen. Tavoitteena 
on tehostaa toimintaa ja säästää 
kustannuksia. Ylilääkäri Hannu 
Puolijoki myöntää, että asiasta 
keskustellaan julkisesti rahoitetun 
hoidon piirissä.

– Koko ajan tehdään tietyn tyyp-
pistä hoidon priorisointia. Jotkut 
sairaudet ovat vähemmän kiireel-
lisiä hoitaa kuin jotkut toiset. Mutta 
sellaista priorisointia, joissa joitakin 
juttuja jätettäisiin kokonaan hoita-
matta, jotka ovat lääketieteellisesti 
perusteltuja, siihen ei lähdetä. 

Suomeen tuli muutama vuo-
si sitten ns. kiireettömän hoidon 
perusteet, jossa määritellään millä 
perusteella potilas pääsee esimer-
kiksi lonkkaleikkaukseen.

– Tämä on jo osittain priorisoi-
nut hoitoa. Meillä on pisteytysra-
joja ja jollekin henkilölle, joka ei 
täytä rajoja ei luvata leikkausta. 
Jos hän kuitenkin näkee vaivan 
haittaavan niin, että haluaa leik-

kaukseen, on hänen turvauduttava 
yksityiseen hoitoon.

Mielestäni keskustelua käydään 
enemmän ns. kauneudenhoito-
leikkausten ympärillä.

Johtajaylilääkäri Hannu Puolijo-
ki sanoo myös alkoholin lisään-
tyneen käytön näkyvän selkeästi 

C  	Suomen	suurimpiin	kuuluvassa	sairaanhoitopiirissä	Etelä-Pohjanmaalla	on	piiriin	
alueella	on	väkeä	lähes	200.000.		Seinäjoen	keskussairaalan	johtajaylilääkäri	Hannu	
Puolijoki	vastaa	siitä,	että	potilaiden	hoito	toimii.

C  Johtajaylilääkäri	Hannu	Puolijoki	toimii	puheenjohtajana		viime	keväänä	100	vuotta	täyttäneen	Seinäjoen	vapaaseurakunnan	
vanhemmistossa.	Hänen	mielestään	seurakunnalla	olisi	oikeutus	yhteisöverotuottoon.

terveydenhoidossa. Hänen mieles-
tään näissä oloissa ainoat keinot 
olisivat alkoholiveron nosto ja 
tuonnin rajoittaminen.

– Veron alentaminen oli virhe. 
Kulutus lisääntyi ja tämä näkyy 
Seinäjoella päivystyspoliklinikal-
la. Yksi asia missä näkyy selvää 

muutosta, ovat maksasairauksien, 
eli vajaatoiminnan ja kirroosin li-
sääntymien.

Hannu Puolijoen elämään sai-
raalan ulkopuolella liittyy kiinteäs-
ti Seinäjoen vapaaseurakunta. Hän 
toimii seurakunnassa vanhemmis-
ton puheenjohtajana.

Tänä keväänä, satavuotisjuhlaa 
viettäneellä seurakunnalla on kirk-
ko keskellä Seinäjoen kaupunkia. 
Jäseniä on reilut 500 ja työnteki-
jöitä on kuusi.

Uskon Hannu Puolijoki kertoo 
saaneensa lukioaikana, kuunnel-
lessaan radiosta lyhytaaltolähe-

tyksiä.
– Kuuntelin ainakin Andien 

ääntä, joka oli HCJB:n lähetyksiä 
Ecuadorista sekä IBRA-radiota, 
jotka lähettivät Suomenkielisiä 
lähetyksiä. 

Tapahtuuko 
ihmeparantumisia?

Mitä mieltä on sitten uskovainen 
lääkäri ns. ihmeparantumisista?

Hannu Puolijoki sanoo ihmisten 
toisinaan kertoneen hänelle, että 
heiltä on jokin patti poistunut.

– Semmoista, että pystyttäisiin 
täysin näyttämään, että jokin pa-
hanlaatuinen tauti olisi parantunut 

käsittämättömästi ilman hoitoa, ei 
ole minua ole tullut vastaan.

Hän sanoo, että näyttö siitä, että 
jotakin olisi tapahtunut, ei ole ko-
vin iso. Paljon enemmän on näyt-
töä siitä kun selkäkivut, päänsärky 
tai astma on parantunut, kun hen-
kilö on saanut jotakin hengellistä 
kokemusta itseensä.

– Uskon kyllä, että kun Jeesus 
parituhatta vuotta sitten paransi ih-
misiä, niin näin voi tapahtua myös 
tänään. Kyllä mielestäni Jumalan 
siunaus on jo se, että lääketiede 
menee eteenpäin ja 30 vuotta 
sitten ei kaikkia sairauksia voitu 

edes hoitaa.
Hannu Puolijoki myöntää, että 

tutkimustakin aiheesta on tehty. 
Kansanterveyslaitoksen professori 
Pentti Huovinen julkaisi pari vuot-
ta siten kirjan ”Rukous kannattaa”. 
Kirjassa on se mitä esimerkiksi 
lääketieteellisissä julkaisuissa on 
kirjoitettu ihmeparantumisista. 

– Eivät ne tutkimukset kovin 
vakuuttavia ole jos kriittisesti suh-
tautuu. Mutta silti niissä on näyttöä 
siitä, että rukouksella on merkitys 
ja ihmeparantumisia tapahtuu, 
sanoo johtajaylilääkäri Hannu 
Puolijoki.
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Janne Viljamaa

Kun naiset 70-luvun alussa 
rynnistivät työelämään, 
niin lapset hoidettiin yhä 

useammin päiväkodeissa. Kahden 
työssäkäyvän perheessä miehen 
piti vähän Kari Hotakaisen Juoksu-
haudantien sankarin tavoin osata 
tehdä munamaito makaronilaatik-
koon ja tuli pystyä pyykinpesuun. 
Kodin ulkopuolella työskennellyt 
nainen oli taloudellisesti ja usein 
myös henkisesti  riippumattomam-
pi. 

Hoivaisyyden mallin mukaan 
mies pystyi osallistumaan lasten-
hoitoon ja kodinhoitoon, vaikka 
monissa perheissä kävi niin, että 

ISÄN 
ROOLI 
ON 
MUUTTUNUT

JOHDA
M I S S Ä  O L E T

9 10.11.2007
HELSINKI

BILL HYBELS - JIMMY CARTER - MICHAEL PORTER - YM.

www.willowcreek.fi

TYÖ JA PERHE-ELÄMÄ 
• Perhevapaat helpottavat pikkulapsiperheessä työ- ja perhe-elämän 
yhteensovittamista 
• Perhevapaita ovat mm. äitiys- ja isyysvapaa, vanhempainvapaa, 
osittainen vanhempainvapaa, hoitovapaa, osittainen hoitovapaa ja 
tilapäinen hoitovapaa
• Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan ajalta maksetaan henkilön 
tulojen mukaan ansionsidonnaista tai vähimmäismääräistä päivä-
rahaa
• Hoitovapaan ajalta maksetaan kotihoidon tukea ja osittaisen hoi-
tovapaan ajalta osittaista hoitorahaa
• Päivärahaa ja lapsen hoidon tukia haetaan Kelasta.

heinta mitä voisi tapahtua toisen 
töpätessä. No niin just. Ei se niin 
kamalaa ole. Ehkä makaronilaa-
tikon kuori jää vähän rapsakaksi 
ekakerralla. Mitä sitten. 

Kuoren alla on maittava loota.

Odotas, kun isä tulee kotiin, saattoi äiti 
evästää kolttosia tehnyttä viikariaan muutama 

vuosikymmen sitten. Toki äiti voi vieläkin 
ojentaa lastaan samoin sanoin, mutta nykyään 

isänä olo ei ole niin yksiselitteistä kuin 
aikaisemmin. 50-luvulla isän rooli oli lähinnä 

pitää kuria ja tuoda tilipussi kotiin. Isä vaikutti 
kodin ulkopuolella ja äiti hoiti lapsia kotona.

äiti teki toisen työpäivän toimis-
tossa ja toisen kotona. 

Uusisäajattelua
80-luvun lopussa jäykkä isä jou-
tui hakemaan uutta suuntaa, kun 

lehdissä alkoi ilmestyi artikkeleita 
hoivaavasta uusisästä, joka hoitaa 
lapsia, vaihtaa vaippoja ja pesee 
pyykkiä siinä missä nainenkin. 
Uusisäajattelun myötä isä joutui 
pohtimaan isyyttään. Enää ei riit-

tänyt kurinpito ja elatus, vaan piti 
valloittaa tehtäviä myös hoiva- ja 
kodinhoitopuolelta. 

Hoivaisältä vaaditut ominaisuu-
det eivät tarjonneet isälle turvaa. 
Isän piti pystyä myöntämään in-
himillisyytensä ja avuttomuutensa. 
Perinteinen isä tunsi olonsa epä-
varmaksi munamaitoa mitatessaan 
tai värillistä- ja valkopyykkiä ero-
tellessaan. Isä ei voinut enää paeta 
kurinpitäjän ja perheen elättäjän 
roolin turviin. 

60-luvulla syntyneet isät joutui-
vat ottamaan haasteen vastaan. 
Kun vaimo oli töissä kodin ulko-
puolella, niin kodinhoidon oli on-
nistuttava myös mieheltä. Suurten 
ikäluokkien isille 80-luvun lopussa 

tullut uusisyyden murros tuli vasta 
siinä vaiheessa kun omat lapset 
olivat ala-asteikäisiä. Onneksi he 
saavat vielä pehmeämmästä puo-
lestaan isoisänä toimiessaan ja las-
tenlasten kehitystä seuratessaan. 

Uusisän piti olla aktiivinen ja 
pohtia isyyttään. Halusiko hän 
olla vanhempainvapaalla hoita-
massa lapsia kotona vai halusiko 
isä järjestää muulla keinoin lisää 
aikaa olla perheen parissa. 

Isät perhevapaille
Pikkulapsiperheissä raha on usein 
tiukassa ja pienempituloinen, eli 
äiti jää usein hoitamaan lapsia 
kotiin. Kaikesta kannustuksesta 
huolimatta hiekkalaatikolla hiek-
kakakkuja parivuotiaan kanssa 
päivisin rakenteleva mies on edel-
leen harvinaisuus. 

Suomalaiset isät pitävät vain 
viisi prosenttia perhevapaista, 
kun Ruotsissa vastaava luku on  
20 prosenttia. Todellisesta tasa-
arvosta voidaan puhua, vasta kun 
Ruotsi on saavutettu ja päästy lä-
hemmäs 50 prosenttia. Tätä tuskin 
tapahtuu, sillä miesten osuus per-
hevapaiden pitämisestä on vuosi-
kausia ollut muutaman prosentin 
luokkaa. 

Yksityisyrittäjä joutuu laskemaan 
tarkkaan naisten hoitovapaan kus-
tannukset. Jos firmassa on kolme 
naista ja kaksi hoitovapaalla, niin  
pienyritys ei ehkä kestä tappiota. 
Samanlaista kylmää matematiik-
kaa harjoitetaan kotona keittiön 
pöydän ääressä taskulaskin kädes-
sä. Vaikka isällä olisi kuinka kova 
halu jäädä vanhempainvapaalle, 
niin perheen talous ei anna äidin 
opiskelun, osapäivätyön tai pien-
ten tulojen vuoksi tähän mahdol-
lisuutta. Pienyrittäjäkin voi olla 
hyvin lapsirakas, mutta ei uskalla 
palkata synnytysikäistä naisten, 
kun ei kykene maksamaan per-
hevapaan kustannuksia. 

Roskapussin kuskausta
Suomen johtava isätutkija, Pro-

fessori Jouko Huttunen on on 
huolissaan siitä, infantisoiko nais-
vetoinen yhteiskunta miestä. Jos 
miehelle on tarjolla kotona vain 
avustavia pikku tehtäviä, kuten 
roskapussin viemistä tai polku-
pyörän satulan nostamista kerran 
vuodesa, niin kodinpyörittäminen 
lepää liian tiukasti naisen harteil-
la. 

Jos isän pääasiallinen tehtävä on 
viedä roskapussi kerran päivässä 
ja poika jääkiekkoharjoituksiin 
keskiviikkoisin ja perjantaisin, niin 
äiti joutuu pohtimaan, kuka hoitaa 
muskarit, kuka vie hammaslääkä-
riin ja mitä syödään viikonloppu-
na. Kahden todellisen huoltajan 
perheessä isällä tasaveroinen  vas-
tuu arjen pyörittämisestä, kaup-
palistan suunnittelusta ja lasten 
äidinkielen kokeista. Vaikka äiti 
sairastuisi, niin perheyritys pyörii. 
Äidin täytyy osata myös luopua 
kallisarvoisesta vallastaan.

Ei ole helppoa 
olla tarpeeton

Luottamus on tasavertaisen van-
hemmuuden edellytys. On niin 
helppo lukea piiloviesteistä, että 
minuun ei luoteta. Kun isä kieli 
keskellä suuta lajittelee valko- ja 
kirjopyykkiä, niin ei kai hän kos-
kaan opikaan, jos ei saa harjoitella. 
Tilanne on aivan sama kuin autos-
sa, jossa mies ei tarvitse ohjeita, 
vaan vakain ottein ohjaa. 

Jos nainen erehtyy neuvomaan, 
niin hän saa kipakan kommentin, 
kuka täällä ajaa. Ei ole kovin help-
poa olla tarpeeton. Silloin täytyy 
antaa toiselle tilaa ja toinen tulee 
ryhdikkäästi vastaan ja nauttii uu-
desta vastuusta. Kun ajoitus on 
täydellinen, niin toinen tulee vas-
taan juuri silloin kun toinen on 
jättänyt ruudun tyhjäksi. 

Edellisenä viikonloppuna on 
hyvä ottaa kalenterit käteen ja 
sopia, että isäkin tekee ruokaa 
ainakin pari kertaa viikolla. Arki 
on raskainta aikaa, jolloin suunnit-
telua ja yhteistoimintaa tarvitaan. 

Kyllä makaronilaatikkoa sunnun-
taina ehtii tehdä. Kun vastuuta 
uskaltaa antaa ja toinen onnistuu, 
niin seuraavalla kerralla on hel-
pompaa. 

Korvaamattoman on hyvä kuvi-
tella mikä voisi olla kaikkein kau-
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tyylikäs musta pikeepaita 
A Real Man! -painatuksella.

Kokovaihtoehdot:
L  ja XL

HINTA VAIN 25 euroa!

www.tosimies-lehti.fi 

TILAA ITSELLESI

TALOUSHALLINTOPALVELUT • CONTROLLER -PALVELUT • TALOUSPÄÄLLIKKÖPALVELUT

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

VARO 
ENERGIAVARASTA!

Energiavaras elää keskuudessam-
me. Hän ei osaa iloita muiden on-
nistumisista, vaan vähättelee niitä. 
Narsisti haluaa muiden käyttäyty-
vän haluamallaan tavalla ja halu-
aa toisten ihailevan itseään. Kun 
näin sitten tapahtuu, niin sekään 
ei ole hyvä. Energiavarkaan kyky 
antaa ja vastaanottaa rakkautta on 
puutteellinen. Hän pystyy ihaile-
maan vain itseään ja omia saavu-
tuksiaan. Toisten onnistumiset hän 
kokee uhaksi ja näkee niissä aina 
jotain puutteita.

Työpaikalla energiavaras haluaa 
oman fanijoukon, joka varauksetta 

kuin omasta perspektiivistään ja 
näkee muut ihmiset ystävinä tai 
viholisina riippuen siitä, ovatko 
nämä samaa mieltä. Ainoa pelko, 
joka kirjaa lukiessa hiipi mieleeni 
oli, että taas psykologian kirjalla 
hutkitaan ympäriinsä ja viatto-
matkin voivat saada täräyksen 
päähänsä. 

Aikaa on aina liian vähän. Sitä 
on viisasta säästää. Jos aikaa ei 
käytä viisaasti, niin tulevaisuus ei 
ole ruusuinen, opettavat vanhem-
mat ja kasvattajat. Lineaarinen aika 
menee ohi eikä palaa. Nykyihmistä 
opetetaan tarttumaan tilaisuuteen 
ja katumaan, jos ei saanut ajasta 
pitävää otetta. Syklinen aika tar-
koittaa, että aika kiertää ympyrää. 
Vaikka  aika luiskahti käsistämme, 
niin ei huolta, uusia tilaisuuksia 
tulee kyllä. Lineaarinen, tartu het-
keen -aika on ähellyskulttuurim-
me kivijalka. Kun kaikki ihmiset 
saadaan uskomaan ajan riittämät-
tömyyteen, ähellykseen ja tehok-
kuuteen, niin ihmiset ovat valmii-
ta tavoittelemaan mahdottomia 
ja ajamaan itsensä näännyksiin 
usein muiden mittareilla. Vaikka 
oma aikakäsitys olisi joustavampi, 
niin työpaikalla ei voi elää kuin 
laitoksen seinällä vartioivan kellon 
mukaan.

Yhteiikuntatieteiden lisensiaatti, 
fi losofi  Eero Ojanen on kirjoittanut 
ajatuksia herättävän kirjan ajasta. 
Hän pohtii myös ajan henkeä ja 
edistysuskoa. Meille myydään 
muutokset kertomalla, että vasta 
tämä muutos on mullistava, mut-
ta se viimevuotinen ei ollut kovin 
hyvä. Nyt vasta ollaan kehitytty. Ei 
kai tähän kukaan vakavasti usko? 
Työntekijä nielaisee muutoksen 
kun ei jaksa ryhtyä kapinoimaan. 

Onneksi ensi vuonna taas muu-
tumme. Uusi muutos vähättelee 
aikaisempia muutoksia. Meidät 
on saatu mukaan muutoskarusel-
liin. Harvalla johtajalla on kanttia 
kertoa, että en muuten muuta mi-

Energiavaras	uuvuttaa	ihmissuhteet
Ingalill	Roos
Edita	2007

Ajan	fi	losofi	a
Eero	Ojanen
Kirjapaja	2007

ihailee narsistin olemusta, ajatuksia 
ja saavutuksia. Itsenäisesti ajattele-
va ja itsetunnoltaan terve ihminen 
on energiavarkaalle kauhistus, sillä 
tämä tuntee hauraan minäkuvansa 
olevan vaarassa, jos kaikki eivät 
ole samaa mieltä. Energiavaras ha-
luaa tuhota itsenäisesti ajattelevan 
aggressiivisesti pelottelemalla tai 
piiloaggresiivisesti juoruja levittä-
mällä ja porukasta eristämällä. 

Energiavarkaan kanssa ei auta 
hymistely ja vihjailu. Jos tälle vain 
hymyilee ja kertoo olevansa samaa 
mieltä, niin energiavaras koven-
taa otteitaan ja tiivistää tekstiään. 
Seuraavassa vaiheessa tulee jo 
niin tuhti paketti, että uhrin on 
pakko reagoida. Energivarkaalle 
pitää selkokielellä määritellä oman 
minuuden rajat, miten minua saa 
kohdella ja minulle saa puhua. 

Ruotsalainen psykoterapeutti 
Ingalill Roos kirjoitti mielenkiintoi-
sen kirjan narsistisesta energiaavr-
kaasta, joka ei osaa tutkailla asioita 

tään, vaan pidän kaiken tiukasti 
ennallaan, kuvaa Ojanen. Johan 
siinä menettää kasvonsa. Muutun 
ja olen dynaaminen. Ei ole väliä 
mihin suuntaan muutun, kunhan 
olen koko ajan olen liikkeessä. 
Ojasen kirjasta on turha etsiä di-
grammeja, käppyröitä tai tiivistel-
miä. Ehkä arkielämän esimerkkejä 
olisi kaivannut lisää. Välillä tasa-
painoillaan niin korkealla tasolla. 
Mutta ajatuksia kyllä riittää ja ne 
haastavat lukijan pohtimaan ja ky-
seenalaistamaan. Lukija huomaa 
käyvänsä tiivistä vuoropuhelua 
kirjoittajan kanssa.

Janne Viljamaa

Valo ikuinen CD
Jarmo Pouttu

Jarmo Poutun esikoislevyllä on kym-
menen laulua, joiden tekstit kumpua-
vat ihmisen ihmettelystä — suhteesta 
Luojaan, elämään ja ikuisuuteen. 
Musiikkityylejä on popista countryyn 
sekä kansanlaulun poljennosta jopa 
iskelmämusiikin vivahteisiin. Sovituk-
sissa ei ole kikkailtu, lauluja on help-
po kuunnella, ja ne sopivat aikuiseen 
makuun. 
Sävelet ja sanoitukset ovat lähes ko-
konaan parivaljakko Kai Jämsän (säv.) 
ja Jarmo Poutun (teksti) käsialaa, vain 
viimeinen kappale on pastori Jarmo 
Sormusen 1980-luvun alussa julkaise-
ma laulu ”Jos sallit”.

Päivä Oy, 2007

Enemmän	kuin	puuseppä
Josh	McDowell
suom.	Susanna	Kallamäki
Itätuuli	2006

Character	Is	King
God's	Destination	For	You!
John	H.	Binkley
Guy	Thing	Press	2006

MIKÄ TEKI JEESUKSESTA 
NIIN ERILAISEN?

Josh McDowellilla oli kaipaus löy-
tää onni ja tarkoitus elämäänsä.  
Vastauksen saaminen uskonnosta 
tuotti hänelle pettymyksen. Niinpä 
hän alkoi ajatella, että kristinuskon 
väitteet Jeesuksesta olivat hulluja, 
eikä mies suinkaan epäröinyt ker-
toa ajatuksiaan toisille.
 Yliopistoaikanaan hän otti vas-
taan ystäviensä vitsinä heittämän 
haasteen tehdä täsmällinen, älylli-
nen tutkimus väitteistä Jeesukses-

ta; että hän on Jumalan Poika, asui 
ihmisruumiissa, kuoli ristillä jne.

McDowell jäi jopa hetkeksi pois 
oppilaitoksestaan tutkiakseen asi-
aa Euroopan kirjastoissa. Ja loppu-
tulos oli vaikuttava; jos hän halusi 
pysyä älyllisesti rehellisenä, hänen 
oli myönnettävä Vanhan ja Uuden 
testamentin todistuskappaleiden 
olevan vanhoista käsikirjoituksista 
luotettavimmat.

Josh McDowell ihmettelee kir-
jassaan, miksi Jumalasta voi pu-
hua ilman että kukaan häiriintyy, 
mutta heti kun mainitsee nimen 
Jeesus, ihmiset haluavat lopettaa 
keskustelun.

Kirjassaan 'Enemmän kuin 
puuseppä' McDowell antaa var-
sin konkreettisia ja yksiselitteisiä 
vastauksia niille, jotka ovat yhtä 
skeptisiä kuin hän oli ennen tut-
kimustyötään.

Kirjan lopussa hän kuitenkin 
muistuttaa, että kristinuskoa ei 
voi väkisin tyrkyttää kenellekään, 
vaikka faktat olivat kuinka varmo-
ja, jokaisen täytyy elää oma elä-
mänsä ja tehdä omat ratkaisunsa. 
Hän haluaa vain kertoa, mitä on 
itse oppinut.

LUONNE RATKAISEE
Suomessakin Christian Men's Net-
workin edustajana vieraillut tek-
sasilainen liikemies John Binkley 

myös jakaa Hänen luonteenpiir-
teitään. Jokainen este meidän ja 
päämäärämme välillä on Binkleyn 
mukaan ainoastaan testi mitata 
hengellinen kypsyytemme ja luon-
teemme. Luonteen kypsyminen ei 
olekaan hänen mukaansa yksittäi-
nen tapahtuma vaan prosessi, joka 
vie vuosia jopa koko elinajan.

John Binkley painottaa unel-
mien merkitystä elämässämme. 
Unelmat ovat jokaisen suuren 
saavutuksen perusta. Unelmat hei-
jastavat sieluamme ja paljastavat, 
mitä meiltä löytyy sydämestämme. 
Jos unelmamme ovat oikeita, ne 
ovat vahvempia kuin pelkomme. 
Ja jos ne ovat tarpeeksi voimak-
kaita, ne johdatavat meidät korke-
uksiin, josta olemme voineet vain 
haaveilla.

Miedän ei tulisi olla liian varo-
vaisia unelmissamme, sillä sanoo-
han Raamattukin, että me meneh-
dymme ilman näkyä.

Mutta jokainen unelma on myös 
koeteltava Binkleyn mukaan, sil-
lä mistä muuten tiedämme, onko 
unelmamme Jumalalta vai pelk-
kää omaa kunnianhimoamme. 
Unelmia voi testata sekä pelkojen 
kautta että kurinalaisuuden näkö-
kulmasta.

John Binkley muistuttaa, että 
mikäli haluamme saavuttaa pää-
määrämme, se voi vaatia meitä as-
tumaan ulos kartalta, ulos turvalli-
suusvyöhykkeeltä, jossa kaikki on 
tuttua ja turvallista.

Kimmo Janas

on kirjoittanut kirjan siitä, kuinka 
pääsemme Jumalan meitä varten 
suunnittelemaan päämäärään. 
Binkley toteaa kirjansa esipu-
heessa, ettei kyseessä ole mikä 
teoreettinen oppikirja, vaan kaik-
ki esitellyt asiat perustuvat hänen 
omiin kokemuksiinsa ja Jumalan 
miesten, kuten esimerkiksi mei-
dän kummankin hengellisen isän, 
Edwin Louis Colen opetuksiin.

Meidät on luotu Jumalan ku-
viksi, joten meillä on mahdollista 
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Korvaamattomat miehet
Mies on häviävä luonnon vara. Tarkoitan tosimies. Vanha 
totuus kai kuitenkin on, että korvaamattomat miehet löy-
tyvät hautausmailta. Eivät töistä, vaan viimeisistä leposi-
joistaan. Sinne ne kaikki korvaamattomat miehet häviävät, 
eikä maailma pysähdykään.

Monet viestit ja tutkimukset todistavat, että miehellä 
ei mene oikein hyvin. Työn kasaamat paineet, avioliiton 
kipeät ongelmat tai miehen omassa sisimmässään itsel-
leen kehittämät vaatimukset ajavat miestä ahtaalle. Vaikka 
kuinka haluaisi olla ritarillinen, ei voi päästää naisiakaan 
vastuusta. Jotkut naiset käyvät kuin jalopeura miehen 
niskaan omine vaatimuksineen, ja muuttumisleikki on 
käynnissä, vaikka mies haluaisi vain olla oma itsensä. 
Lähisuhteessa jatkuva kilpailu ja toisen persoonan vä-
hättely lyövät parantumattomia haavoja sieluun. Vaikka 
molemmat osaavat olla sapekkaita, usein nainen onnistuu 
värikkäällä verbaliikallaan ja tunteiden vyöryttämisellä ah-
distamaan miehen nurkkaan. Vastakkainasettelu on aina 
huono vaihtoehto. Paljon parempi olisi löytää yhteistyön 
ja keskinäisen kunnioittamisen tie.

Saako mies olla enää mies? Saako mies levätä itsessään? 
Joutuuko mies elämään elämänsä hampaat irvessä, yrit-
tämään rystyset valkoisena ja perustelemaan olemassa 
olon oikeutensa vaikenemalla. Toivottavasti mies saa olla 
mies. Hyvässä avioliitossa puolisoiden lääkitsevä vaikutus 
toinen toiseensa on häkellyttävä. Kun mies saa terveen 
ja ihmisen näköisen peilin omasta puolisostaan, kuva al-
kaa kirkastua. Korvaamattomasta miehestä tulee oikeasti 
korvaamaton: omalle puolisolleen, lapsilleen, ystävilleen. 
Kun mies ja vaimo löytävät levon toistensa sieluissa, maa-
ilman melskeet asettuvat oikeaan mittakaavaan.

Miehen ei tarvitse olla roolinsa orja: puhumaton, tun-
teeton ja vähän reppana. Hän voi särkeä roolirajat ja olla 
rehellisesti oma itsensä. Noustaan, veljet, barrikaadeille ja 
näytetään jakkupukuisille feministipeikoille elämän mer-
kit. Ei ammuta eikä käytetä väkivaltaa, vaan lauletaan 
ulos onnemme olla mies. Korvaamaton omissa nahois-
saan niin kauan kuin elämää riittää. Ja mikä hienointa: 
Jumala hyväksyy miehen sellaisenaan. Siitä on merkkinä 
ristin puu.

Tapani Sopanen 

Kimmo Janas

Kirkonmiehille ei 
saisi olla kateellinen, 
mutta Isä Mitro pääsi 
testaamaan Ajoneuvos 
-ohjelmassa Alfa 
Romeon Spideriä 
ennen meitä – ja sehän 
harmittaa tietenkin ihan 
tosirankasti...

Kari Hotakaisen toteamus 
elokuvassa Klassikko ”Alfa 
Romeo – Italian kaunotar” 

pitää todella hyvin paikkansa 
uutta Spideria katsellessa. Täytyy 
myöntää, ettei Pininfarin kynänjäl-
keä turhaan ylistetä.

Spider jatkaa kunniakkaasti Alfa 
Romeon klassisten avoautojen pe-
rinnettä, joka alkoi jo vuonna 1950 
legendaarisella Giulietta Spider -
mallilla. Meille tämä viime vuonna 
Geneven autonäyttelyssä Cabrio 
of the Year -tittelillä palkittu ma-
kupala tuli juuri kesän alla.

Spideria löytyy kahdella JTS-
tekniikkaan perustuvalla bensii-
nimoottorilla. Pienempi 2.2 -lit-
rainen kehittää 185 hevosvoimaa 

ja meillä kokeiltavana ollut isompi 
3.2 -litrainen V6 puolestaan 260 
hevosvoimaa. Se on varustettu 
jatkuvalla nelivedolla, ja kiihty-
vyys nollasta sataan juhlavat 7.0 
sekuntia. 6-portainen vaihteisto 
on jämpti ja mahdollistaa nopeat 
vaihdot.

Ja jos vauhtia löytyy, niin on vas-
taavasti erilaisia turvavarusteitakin 
Spiderissa, kuten mm. ajonhallin-
tajärjestelmä VDC ja ASR-luisto-
nesto. ABS-jarrut on varustettu 
elektronisella jarruvoimanjaolla 
(EBD), ja mäkilähtöjä helpottaa 
Hill Holder. Turvatyynyjä on va-
kiona seitsemän. Pääntukien ta-
kana olevat turvakaaret suojaavat 

mahdollisissa ympäriajotilanteissa 
– edellyttäen tietenkin, että on 
muistanut kiinnittää turvavyöt.

Täysin sähkötoimisen kangas-
katon avautumista on mielenkiin-
toista seurata. Tiedä häntä, kuinka 
kauan Italian pojat ovat joutuneet 
miettimään katon laskostusta, mut-
ta nätisti se kuitenkin toimii. Katon 
kaksikerroksinen kangas parantaa 
niin ääni- kuin lämmöneristystä-
kin. Eli vaikka nopeusmittari osoit-
ti jo varsin ihailtavia lukemia, eivät 
liikenne- ja rengasmelu kantautu-
neet häiritsevästi sisälle.

Tässä kohtaa täytyy kuitenkin 
huomauttaa, että herra Pininfari-
nan kotiseudulla ei selvästikään 

Ei mikään 
Spider-Manin pirssi

auki suoraan kuppimaisen istui-
men pohjalle. Ja niin nopeasti ei 
edes italialainen mies pysty luis-
kahtamaan autoon sadekelille, 
etteivät housut kastu.

Mukavuudesta ja viihtyvyy-
destä huolehtii vakiovarusteena 
570 watin Bose HiFi-järjestelmä 
seitsemällä kaiuttimella, vahvis-
timella, subwooferilla ja ohjaus-
pyörän säätimillä. Automaattinen 
kaksivyöhykeilmastointi takaa 
hiettömän matkan taittamisen. 
Sähkösäätöisellä istuimella saa 
vaativinkin skoljoosiselkä mielui-
sensa ajoasennon.

Ja lysti maksaa? Kympin alle 
65.000 euroa. Pienemmällä moot-
torilla varustettu Spider irtoaa jo 
52.990 eurolla. Mutta täytyy myön-
tää, että hieman kallista lystiä kak-
sipaikkaisella sportilla ainakin per-
heelliselle miehelle – ortodoksiveli 
onkin jo eri asia...

sada koskaan, sillä auton katolta 
valuva vesi tippuu oven ollessa 

Ei mikään 
Spider-Manin pirssi
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Monille Maanalaisesta 
levykaupasta tuttu 
Lasse Niskala kertoo 
liikkuneensa pienestä 
asti kiikareiden kanssa 
metsässä, seuranneensa 
metsän elämää ja 
yrittäneensä tunnistaa 
lintuja ja eläimiä. 
– Siitä onkin 
kehittynyt aika hyvä 
luontotuntemus ja 
tarve päästä metsään 
rauhoittumaan, Lasse 
huomauttaa.

Luojan luomaa 
kuvaamassa

Nuorempana Lasse Niskala 
liikkui myös veljiensä ja 
isänsä kanssa lintumetsäl-

lä pääosin sorsastamassa. Itselleen 
hän ei koskaan kuitenkaan hank-
kinut haulikkoa vaan kameran.

– Aloin harrastaa luontokuvaus-
ta. Aluksi ostin käytetyn järjestel-
mäkameran sekä jalustan ja aloin 
tutustua kuvaukseen. Kirjastosta 
lainasin valokuvaus oppaita ja 
opiskelin, Lasse muistelee.

Työkseen hän teki mainoskuva-
uksia kolmen vuoden ajan. Hää-
kuvia, lasten- ja muitakin juhlaku-
via vapaa-aikana. Niistä ei kuiten-
kaan löytynyt sitä valokuvaamisen 
riemua koskaan, mitä luonnossa 

kuvaaminen voi tarjota.
Seuraavassa Lasse kertookin, 

mitä on oppinut ja ajattelee luon-
tokuvauksesta noin 20 vuoden 
kokemuksen jälkeen.

Yksityiskohdista liikkeelle
Luontokuvauksessa, niin kuin ku-
vauksessa yleensäkin on hyvien 
kuvien saamiseksi tärkeä opetella 
tuntemaan oma kamera. Ja ainakin 
kameran tärkeimmät perussäädöt 
on osattava hyvin. Eripituisten 
objektiivien ja sulkimen (kuvaus-
aukon) vaikutus on ymmärrettävä. 
Suljin säätelee valon pääsyä ken-
nolle/filmille.

Valokuvauksen tärkein asia on 

valo, sitä ilman ei kuvia oteta. Va-
lon määrän, suunnan ja värin vai-
kutus kuvaan on valtava. Lisäksi 
hyvä jalusta kannattaa hommata, 
terävien kuvien saamiseksi.

Kuvasin aluksi luonnon yksi-
tyiskohtia, hyönteisiä kasveja ym. 
Hyönteiskuvissa käytän yleensä 
suurta aukkoa (esim. aukko F2.8),  
koska sillä saa nopeimman sulji-
najan. Tuulisella ilmalla nopea sul-
jinaika voi pysäyttää heiluvan hei-
nän tai vaikka lentävän sudenko-
rennon, josta muussa tapauksessa 
tulisi epäterävä. Suurella aukolla 
kuvatessa myös syväterävyys on 
pieni. Esim. taustan häiritsevät hei-
nät eivät näy terävänä, vaan mene-

vät sopivan sumeaksi ja taustasta 
tulee miellyttävän pehmeä. Tämä 
sama pätee myös  esim. lintuku-
vauksessa.

Hyönteiskuvauksessa zoom-ob-
jektiivi on erittäin käytännöllinen. 
Zoomeissa on usein myös mak-
ro eli lähikuvausmahdollisuus. 
Zoom-objektiivin etu esimerkiksi 
hyönteiskuvauksessa on se, ettei 
tarvitse itse liikkua niin paljon ku-
vaa rajatessa, vaan voi ”zoomailla”. 
Hyönteiset on arkoja eikä suuria 
heilumisia ympärillä siedä.

Jalusta arvokas apuväline
Myöhemmin aloin kuvata myös 
maisemia. Maisemakuvauksessa 

moni asia onkin toisin päin kuin 
lintu- ja hyönteiskuvauksessa. Lii-
kuin paljon Pohjanmaan isoilla 
nevoilla, missä oli aamuisin upei-
ta sumuja. Soilla aamuhetket ovat  
uskomattoman tunnelmallisia ja 
kauniita. Olen usein kesäöisin 
aamuneljän aikaan harmitellut, 
että kuinka tälläkin hetkellä mo-
net ihmiset jäävät paljosta vaille. 
Moni ei koko elämänsä aikana näe 
tällaista, sääli!! 

Minulle ne hetket ovat hienoim-
pia puhutteluja siitä, että Jumala 
on olemassa!

Aamun usvat liikkuvat ja mai-
semat vaihtuvat koko ajan, jo sinä 
aikana, kun asettelen kameraa ja-
lustalle. Ja kun alan rajata kuvaa, 
maisema on saattanut muuttua 
täysin, samoin kuin valaistus.

Maisemakuvauksessa käytän 
usein laajakulmaobjektiiviä, esim. 
35 tai 24 mm. Pyrin myös käyttä-
mään pientä aukkoa, esim.11 tai 
16, jolloin syväterävyys on suuri. 
Kun kuvataan maisemaa, koko 
maiseman tulisi olla terävä, ensim-
mäisestä heinästä aina horisonttiin 
asti, ellei terävyysalueella halua 
painottaa jotain yksityiskohtaa.

Maisemakuvauksessa kannattaa 
ottaa huomioon, että kuvassa on 
jotain mielenkiintoista katsottavaa 
etualasta horisonttiin asti. Kuvaan 
on hyvä saada myös kolmiulottei-
suutta, sekä pieniä yksityiskohtia. 
Pelkkä maisema, jossa on aurin-
gonlasku horisontissa, eikä etu-
alalla mitään, jää pian tylsäksi.

Maisemakuvauksessa jalusta on 
erittäin tärkeä!  Käytettäessä pien-
tä valotusaukkoa, valotusaika on 
pidempi ja näin ollen jalusta on 
pakollinen, ettei kuva tärähdä. 
Jalustaa on hyvä opetella käyttä-
mään alusta asti.

Itse pidän maiseman kuvaamis-
ta haastavimpana ja ehkä mielen-
kiintoisimpana kuvausaiheena, 
kun alkuun pääsee...

Digikameroissa tai objektiiveis-
sa voi olla nykyään myös sisään-
rakennettu kuvanvakaaja. Esi-
merkiksi käsivaralta kuvaaminen 
onnistuu paljon paremmin tämän 
ansiosta. Kuvanvakaajan avulla 
voi ottaa kuvia entistä vähem-
mässä valossa ilman jalustaa.  Itse 
olen huomannut kuvanvakaajasta 
olevan erityisesti hyötyä eläinku-
vauksessa.  Metsässä tilanteet syn-
tyvät usein niin nopeasti, ettei voi 
ennakoida eikä välttämättä ehdi 
asettelemaan jalustaa.

Suunnittele etukäteen
Eläinkuvauksessa usein käytetty 

objektiivi on teleobjektiivi. Itse 
käytän paljon 70-200 mm f 2.8 
valovoimaista objektiivia.

Eläinkuvaajan täytyy liikkua 
ääneti. Hiljaisuuden turvin saat-
taa päästä yllättäen todella hie-
noihin tilanteisiin. Jos vielä  osaa 
ottaa tuulen suunnan huomioon, 
pääsee eläintä lähelle, kun se ei 
haista kuvaajan tulevan.  Itse olen 
muutaman kerran pääsyt todella 
lähelle mm. kaurista ja mäyrää, 
liikkuen hiljaa ja vastatuuleen.

Yleensä hyvät eläinkuvat on 
otettu kuitenkin hyvin suunni-
tellen. Ruoalla houkuttelemalla 
piilokojusta kuvaamalla päästään 
helpoimmin parhaisiin tuloksiin. 
Myös maastoverkon tai auton 
käyttö voi mahdollistaa hyviä ku-
vaustilanteita, koska eläimet eivät 
hahmota ihmistä niistä kovin hel-
posti.

Lintuja kuvaan paljon piilo-
kojusta. Varsinkin arkoja lintuja, 
kuten kurkia, on todella vaikea 
kuvata ilman suojaa juuri niiden 
arkuuden vuoksi. 

Kun kojun on johonkin pystyt-
tänyt ja linnut ovat siihen tottu-
neet, on todella hienoa kuvata ja 
seurata niitä niin läheltä! Piiloko-
jukuvauksessa tarvitaan kärsivälli-
syyttä. Siellä joutuu odottelemaan 
joskus kauankin.

Pihapiirin linnut on suhteellisen 
A	

B  Lasse	Niskala	on	liikkunut	luonnossa	
lapsesta	lähtien,	mutta	haulikon	sijasta	
mukana	kulkee	kamera.
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helppo totuttaa ihmiseen. Kun lin-
nut päästävät lähelle kuvaamaan 
ilman kojua, ovat kuvausmahdol-
lisuudetkin paljon paremmat. Voi 
liikkua ja vaihdella kuvauskulmia 
ja -paikkoja helposti.

Kojun huono puoli on se, että 
sen kanssa ei juuri liikuta ja kuvien 
tausta pysyy samana.

Yhdistä musiikki kuviin
Oma kuvauskalustoni tällä hetkellä 
on kamera Nikon D200, Nikon 70 
objektiivit, Sigma 10-20 mm f4-5.6,  
Nikon 70-200 mm f2.8 kuvanva-
kaajalla, Nikon 18-70 mm f 3.5-4.5  
sekä Manfrotto jalusta. Kalustoon 
kuului filmiaikana mm. Hasselblad 
500c 6x6 ja Pentax z 1.

Olen tehnyt luontokuvistani esi-
tyksiä, joissa kauniit luontokuvat ja 
koskettava musiikki yhdistyvät.

Aluksi tein esitykset diaprojek-
torilla, mutta digiaikaan siirryttä-
essä myös diaesitykset piti saada 
digimuotoon. Tietokoneella ja vi-
deotykillä se on mahdollista. 

Luontokuviani	voi	käydä	katsomassa	sivulla	http://lasse.maanalainenlevykauppa.com
Diaesitysten	ja	kuvien	tilaaminen	e-mail:	niskalanlassejapaivi@hotmail.com

A	
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Petri Aalto

Olimme Tarja vaimoni 
kanssa kesän lopulla 
kaksi viikkoa Pekingissä. 
Kaupunki elää suurten 
haasteiden edessä. 
Rakennusbuumi on 
valtava ja työtä tehdään 
lähes vuorokauden 
ympäri. Autoja tulee 
liikenteeseen n. 500-
1000 per päivä. Liikenne 
ruuhkautuu ja ilma on 
saastunut. Tämäkin 
on suuri haaste Kiinan 
pääkaupungissa. Taxilla 
liikkuminen on edullista. 
Lentokenttäkyyti 
maksaa n. 10-11 € ja 
kaupungin sisällä voi 
ajaa n. 40 min. n. 4 € 
maksulla. 

Kiinassa tuotetaan valtava 
määrä tavaraa ja kopiointi 
on yleistä. Kuitenkin esim. 

monet valmistajat tuottavat laatuta-
varoita ja komponentteja suuressa 
määrin juuri Kiinassa. Yksi niistä 
on suomalainen Nokia.

Peking on kaunis kaupunki, 
mitä tulee puistomaisiin puihin 
eri puolilla kaupunkia. Hutong-
alueella on myös kaunis järvi, 
jonka läheisyydessä on Kiinan 
presidentin virka-asunto. 

Ruoka on myös edullista. Nel-
jä henkeä voi syödä 8 € - 30 € 

riippuen paikasta. Turistin on kui-
tenkin hyvä varata sterilointigeeliä 
käsiä varten ja tilata keitettyä tai 
paistettua ruokaa. Ruoan kanssa 
on  tärkeä olla tarkka, jotta välttyy 
vatsataudeilta. Länsimaisia ketjuja 
kuten KFC ja McDonald´s näkee 
myös eri puolilla kaupunkia.

Taikausko pinnalla
Kiina on sekoitus uutta ja vanhaa. 
Tavarataloissa, jotka ovat valtion 
tavarataloja voi tehdä hyviä os-

valmistautuu 
olympialaisiin

toksia suhteellisen laadukkaiden 
tuotteiden parissa. Jos haluaa 
harrastaa tinkimistä voi käydä 
markkinoilla, jolloin on syytä 
tarkastaa tuotteiden taso hyvin 
tarkkaan. Villa ei ole aina villaa, 
vaikka myyjä niin väittäisi. Mark-
kinoilla on hyvä maksaa n. 10-30 
% pyydetystä hinnasta. Myyjä tulee 
jopa perään, jos olet antanut poh-
jahinnan ja monesti hyväksyy sen, 
jolloin kaupat syntyy.

Länsimaisia kirkkoja on har-
vassa. Pekingissä näin yhden 
keskustan alueella. Seurakunnat 
toimivat usein maan alla, koska 
evankeliumi on asia, joka edel-
leen herättää vastustusta. Kiina on 
buddhalainen maa, jossa on myös 
paljon kristittyjä ja muslimejakin. 
Kiinassa on paljon taikauskoa ja 
raha sekä menestyminen on kii-
nalaisille tärkeä asia. Myös perhe 
on tärkeä asia, ja siinä on meille 
länsimaisille ihmisille myös oppi-
mista aasialaisilta.

Miehillä suuri valta
Länsimaissa rakennetaan tontil-
le ilman sen suurempia taikaus-
koisia ajatuksia. Kiinassa esim. 
pientaloissa on tärkeää ajatella, 
että vanhemmat asuvat pohjois-
huoneessa ja jokaiselle muullekin 
ilmansuunnalle on merkityksensä. 
Eteläinen siipi on vähiten tärkeä. 
Mitä suurempi on talon muuri ja 
portti, sitä suurempi herra on talon 
isäntä. Naiset ovat saamassa myös 
Kiinassa enemmän valtaa kapita-
lismin tultua ja koulutuksen kehit-
tyessä. Miehillä on kuitenkin suuri 
valta tämän päivän Kiinassa. 

Kiinan muuri ja kielletty kau-
punki ovat mestarirakennuskoh-
teita. Kiellettyä kaupunkia oli ra-
kentamassa noin miljoona ihmistä. 
Keisari asui siellä ja hallitsi valta-
kuntaa Pekingistä käsin. 

Välillä keisarin omasta perhees-
tä tuli vastustaja ja kukisti vallassa 
olevan keisarin jopa murhan kaut-
ta. Muodista tietoiset – keisari oli 

ainoa, joka käytti keltaista vaatetta. 
Keltainen symboloi maata ja maa 
valtaa. Kuvissa näkyy keisarin kel-
tainen viitta. Kiinalaiset rakastavat 
erilaisia symboleja ja niitä löytyy 
myös aakkosista. Jos taidat 2000 
merkkiä pärjäät ja 5000 merkkiä 
osaamalla pärjäät jo hyvin. Eng-
lantia puhutaan, mutta monet kii-
nalaiset joutuvat sitä vielä opette-
lemaan, varsinkin olympialaisten 
tullessa Pekingiin v. 2008.

Olympialaiset ovat siis tulossa ja 
näimme olympiakylää jo osittain 
valmiina. Rakennustyöt ja järjes-
telyt ovat kovassa käynnissä. Mm. 
Pekingin japanilainen sairaala on 
saamassa erikoispitkiä sänkyjä 
esim. koripallopelaajia varten Yh-
dysvalloista. 

Suosittelen Tosimies -lehden 
lukijoille Pekingin matkaa. Muis-
takaa pitää rokotukset voimassa ja 
huolehtia hygieniasta. Huolehdi-
taan myös alkavana syksynä fyysi-
sestä ja hengellisestä kunnosta.

Toivotan kaikille tosimiesleh-
den lukijoille oikein hyvää syksyä 
sekä Jumalan runsasta siunausta 
niin työhön kuin vapaa-aikaan.

Lehti aloitti 40 vuotta sitten 

Kristityn Vastuuna, mutta on nyt 

käynyt läpi lähes täydellisen 

muodonmuutoksen. KD-lehti on 

laaja-alainen ja monia näkökulmia 

tarjoava lehti ihmisille, joita kristillis-

demokraattisten arvojen toteutuminen 

nyky-yhteiskunnassa kiinnostaa.

Ensimmäinen KD-lehti, Kristillisdemokraat-

tinen viikkolehti ilmestyi kesäkuussa 2005.

PEKING

C 	Kiellettyä	kaupunkia	vartioivalla	lei-
jonalla	tuntuu	olevan	pallo	hallussa.

D 	Olympiakylää	ja	urheiluareenoita	rakennetaan	Pekingissä	kiivaaseen	tahtiin.

C 	Kaupungin	pohjoisvartiotorni	seisoo	ylväänä. C 	Kaupunkikuvaan	on	lisääntymässä	autoja	päivä	päivältä	enemmän.
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Itätuuli-Kustannus
puh. (02) 733 7336

www. suolakauppa.com

Josh McDowell:
Enemmän kuin

puuseppä
nid. 110 s. 9,90

Kansainvälinen
bestseller

Yli 15 000 000 kpl

Sotilaana ja poliisina toimivat 
isät jäävät mielellään 
vanhempainvapaalle

Suomalaisten isien vanhempain-
vapaiden käyttö vaihtelee amma-

Valtaosa suomalaislapsista voi pa-
remmin kuin ehkä koskaan maam-
me historiassa. 

– Pahoinvoivien lasten määrä 
lisääntyy kuitenkin jatkuvasti. Yl-
lättävästi lastensuojelun tarpeen 
taustalla on yhä useammin köy-
hyys, toteaa Lastensuojelun Kes-
kusliiton toiminnanjohtaja Mauri 
Upanne.

Vaikka yleiskuva on synkkä, 
on havaittavissa myös positiivisia 
pilkahduksia. 

– Suomalaisten halu auttaa toi-
siaan ja osallistua vapaaehtoistoi-
mintaan on vahva, kertoo Parasta 
Lapsille ry:n toiminnanjohtaja Sir-
pa Kerman.

Linnanmäellä 1. syyskuuta jär-
jestetyn Valio Kidius Karnevaalin 
yhteydessä Lasten Päivän Säätiön 
jäsenjärjestöt nostivat esille van-
han kunnon kyläperinteen: jokai-
sella suomalaisella on oikeus ja 
velvollisuus huolehtia lähiympä-
ristönsä ihmisistä! He muistuttavat, 

Määräaikaisavioliitto
Baijerilainen paikallispoliitikko 
Gabriele Pauli on heittänyt pöy-
tään varsin tehokkaan konstin 
säästyä turhilta avioeroilta ja sy-
dänsuruilta. 

Hän on esittänyt avioliittojen 

Poikien Puhelin avattu
Väestöliitto on avannut alle 20-
vuotiaille pojille, koululaisille 
ja nuorille miehille suunnatun 
Poikien Puhelin -palvelun. Pu-
helimeen voi soittaa kaikissa 
mieltään askarruttavissa asioissa, 
kuten perhesuhteiden, opiske-
lun ja kaverisuhteiden ongelmat, 
seurustelu ja seksuaalisuus, yksi-
näisyys, kiusaaminen, väkivalta, 
riippuvuudet tms.

Poikien Puhelin toimii nume-
rossa 0800 94884, poikien asioihin 
erikoistunut aikuinen ammattilai-
nen vastaa puhelimeen arkisin klo 
13-18.

Palvelulla on verkkosivut, 
www.poikienpuhelin.fi, johon 
palvelun toiminnan aikana tuote-
taan jatkuvasti lisää tietoja, mm. 
artikkeleita.

Muutaman vuoden tuotannossa 
ollut Lada 119 saapuu Suomeen. 
Lada 119 korvaa markkinoillam-
me myynnistä poistuneen Lada 
110 -mallin. Pienten perheautojen 
kokoluokkaan sijoittuva Lada 119 
tarjoaa kattavan perusvarustuksen 
edulliseen hintaan.

Lada 119:n voimanlähteenä 
toimii taloudellinen 1.6-litrainen 
bensiinimoottori, joka kehittää 
81 hevosvoimaa. Moottori täyttää 
Euro4-päästövaatimukset. Käsiva-
lintainen vaihteisto on 5-portai-
nen. 5-ovinen Lada 119 on rekis-
teröity viidelle henkilölle. Kaikilla 
paikoilla on 3-pisteturvavyöt, ja 
etuturvavyöt on varustettu esiki-
ristimin. Takaistuin taittuu 60 / 40 
suhteessa. Suurimmillaan penkit 

taitettuna tavaratila vetää 600 lit-
raa. Valaistu tavaratila on varustet-
tu kuormansidontalenkein.

Perusvarustukseen kuuluu kul-
jettajan ja etumatkustajan turvatyy-
nyt, kauko-ohjattava keskuslukitus 
ja ajotietokone. Ajotietokone ker-
too ulkolämpötilan, polttoaineen 
keskikulutuksen ja hetkellisen 
kulutuksen, toimintasäteen ja ajo-
ajan.

Ohjauspyörässä on sopivan 
ajoasennon löytämistä helpottava 
korkeussäätö. Ohjaus on sähköi-
sesti tehostettu. Etuikkunat ovat 
sähkötoimiset.

Lada 119:n takuu Suomessa 
on 5 vuotta / 150 000km. Lada 
119 1.6i HB 5d:n hinta on 13 990 
euroa.

Lada 119 tulee taas

Kyläperinne esille lastensuojelussakin

että järjestöjen kautta on tarjolla 
kätevästi käytännön tietoa arjen 
avunantamisen tavoista.

Alan järjestöt ovat merkittävä 
kuntien lastensuojelutoimintaa 
rikastuttava lisäresurssi. Mauri 
Upanne ennustaa, että järjestö-
jen tarjoama vertaistukitoiminta 
on nousemassa yhä suurempaan 
arvoon lasten ja lapsiperheiden 
tukimuotona. Vertaistukea tarjo-
avat esim. monet Linnanmäkeä 
pyörittävän Lasten Päivän Säätiön 
perustajajärjestöistä.

– Myös yritysten panos yhteis-
kuntavastuullisessa toiminnassa on 
tärkeä. Valion vuosittain järjestämä 
Valio Kidius Karnevaali tuo Lin-
nanmäen ilot johtavien lastensuo-
jelujärjestöjen asiakasperheiden 
ulottuville, joilla ei välttämättä ole 
resursseja tällaiseen hauskuuteen 
päivittäisessä elämässä, sanoo 
Linnanmäen toimitusjohtaja Risto 
Räikkönen.

Uusi Outdoor-
rannetietokone, Suunto Core
Suunto tuo markkinoille uuden 
ABC-rannetietokoneen. Uudessa 
Suunto Core -laitteessa ABC-toi-
mintoihin (korkeusmittari, baro-
metri ja kompassi) on yhdistetty 
uusia toimintoja, kuten syvyysmit-
tari, auringon nousu- ja laskuajat, 
uudistettu käyttöliittymä ja nelikie-
linen valikko. 

Ilmanpainemittarille on valitta-
vissa neljä erilaista toimintotilaa, 
joista yksi on uusi automaattinen 
korkeus/ilmanpaineasetus. Auto-
maattisen toimintotilan ollessa va-
littuna laite tunnistaa, kun liikut 
pystysuunnassa tai pysyt samalla 
korkeudella ja vaihtaa korkeus- 
ja ilmanpainemittarin välillä sen 
mukaan. Laitteessa on pyörivä 
kiertokehä kompassin suuntiman 
lukitsemista varten sekä myös 
helppo yhdellä näppäimen pai-
nalluksella aktivoitava suuntiman 
lukitus. Kellotoimintoihin kuuluu 
kaksoisaika, päivämäärä, hälytys, 
ajanottokello sekä uutuutena au-
ringon nousun ja laskun arvioidun 
ajan laskenta. 

– Olemme käyttäneet Suunnon 
rannetietokoneita viimeiset viisi 
vuotta. Vuorilla liikkuessamme 
ilmanpaine – ja korkeusmittarit 
ovat meille yhtä tärkeitä kuin var-
mistusköysi ja karabiini, sanovat 
Alexander ja Thomas Huber, jotka 
ovat aikamme parhaita extreme- 
ja alppikiipeilijöitä. – Vaadimme 
laitteiltamme ehdotonta luotetta-
vuutta, tarkkuutta ja laatua. Uusi 
Suunto Core tulee olemaan meillä 
aina mukana.

tin mukaan. Perinteisesti varsin 
miehisinä pidetyissä ammateis-
sa toimivat vartiointi-, sotilas- ja 
suojelutyötä tekevät isät pitävät 
vanhempainvapaita hieman kes-
kimääräistä enemmän.

Noin puolen vuoden pituinen 
vanhempainvapaa voidaan jakaa 
vanhempien kesken. Isien van-
hempainvapaan käyttö on Suo-
messa kaikilla aloilla edelleen 
vähäistä. Vanhempainvapaata 
käyttää keskimäärin vain noin 
neljä prosenttia isistä. Tarkkoja 
syitä siihen, miksi juuri sotilaat 
ja poliisit jäävät muita useammin 
vanhempainvapaalle, ei vielä tie-
detä. 

– Yksi syy saattaa olla se, että 
kun työ on raskasta ja työajat ovat 
tiukat muutenkin, vanhempainva-
paa on tervetullut tauko sekä mah-
dollisuus viettää aikaa perheen 
kanssa. Ylipäätään julkisella puo-
lella vanhempainvapaita pidetään 
yksityistä enemmän, pohtii Kelan 
vastaava tutkija Pentti Takala.

Palkansaajista teknisen alan 
isät käyttävät vanhempainvapaita 
muita työntekijäryhmiä enemmän. 
Esimerkiksi arkkitehdit, insinöörit, 
teknikot ja teknisen alan työnjoh-
tajat ovat hyvin edustettuna van-
hempainvapaata pitäneiden mies-
ten joukossa.

Myös työpaikalla vallitseva 
kulttuuri vaikuttaa. Työyhteisön 
muiden miesten esimerkki ja esi-
miesten antama tuki rohkaisee 
miehiä isyysvapaalle. Teknisellä 
alalla työskentelevät miehet ovat 
myös keskimääräistä korkeammin 
koulutettuja. 

– Tutkimuksissa on havaittu, 
että sekä isän että äidin koulu-
tuksella on myönteinen vaikutus 
isien perhevapaiden pitämiseen, 
Takala toteaa. 

Yrittäjämiehet käyttävät mahdol-
lisuuden vanhempainvapaaseen 
harvemmin kuin palkansaajat. 
Kelan mukaan tämä koskee eri-
tyisesti PK- sekä maa- ja metsäta-
lousyrittäjiä. Vaikka haluja vapaan 
pitämiseen olisikin, käytännön te-
kijät muodostuvat esteeksi.

Helppokäyttöinen 
WALKMAN® NWD-B100 
Erittäin pieni ja hinnaltaan 

edullinen NWD-B100-sarjan 
WALKMAN® -MP3-soitin painaa 
vain 30 grammaa ja sopii joka 

taskuun, mutta toimii niin joka 
paikan musiikkisoittimena kuin 
sanelimenakin. 

Kotona voi nauttia WALKMAN® 
-soittimen musiikkitarjonnasta kyt-
kemällä laitteen Sonyn mini- tai 
mikrosarjaan. Tällöin voi striima-
ta tiedostoja USB-väylää pitkin 
suoraan NWD-B100-soittimesta 
hifisarjaan (tietysti molemmissa 
laitteissa on oltava samanlainen 
äänikoodekki). 

Kätevän ohjelmiston avul-
la voi pitää NWD-B100-sarjan 
WALKMAN -soittimen musiikki-
valikoiman aina ajan tasalla. Kun 
työntää soittimen tietokoneen 
USB-porttiin (2.0), soitin hakee ja 
kopioi automaattisesti löytämänsä 
MP3- ja WMA-tiedostot ”My Mu-
sic”-kansiosta (tai jostakin muusta 
valitusta musiikkikansiosta) soitti-
men muistiin.  Älykäs ohjelmisto 
huomioi myös ajankohdan, jona 
tallenteet on siirretty kiintolevyl-
lesi, ja siirtää ensin tuoreimmat 
kappaleet (vanhojen tiedostojen 
poisto NWD-B100-soittimesta voi 
tietysti olla tarpeen tilan saamiseksi 
uusille). Myös WALKMAN®-soitti-
men akku latautuu automaattisesti 
aina laitteen ollessa kiinnitettynä 
USB-väylään.

Yhden gigatavun muistilla va-
rustettuun NWD-B103/B103F-soit-
timeen sopii kerrallaan jopa 660 
kappaletta. Kuusitoiminen taajuus-
korjain mahdollistaa äänenlaadun 
virittämisen omien mieltymysten 
mukaiseksi.

NWD-B103F-malleissa voi ää-
nittää radiosta tulevat suosikkioh-
jelmaa ja kuunnella ne sitten kun 
haluaa. Kaikki NWD-B100-sarjan 
soittimet toimivat myös kätevinä 
sanelukoneina.

muuttamista määräaikaisiksi. Pau-
lin mukaan avioliitot solmittaisiin 
vain seitsemäksi vuodeksi, jonka 
jälkeen puolisoiden pitäisi aktiivi-
sesti haluta jatkoa.

Palkitut navigaattorit 
parantavat 

liikenneturvallisuutta
Navigon tulee Suomen markki-
noille kahdella upeasti muotoillul-
la ja palkitulla navigaattorimallilla. 
Uutuudet sisältävät ominaisuuksia, 
jotka lisäävät liikenneturvallisuutta 
suunnistettaessa ja auttavat kul-
jettajaa hallitsemaan ajotilanteita 
paremmin. Navigon 5110 ja 7110 
ovat väsymättömiä apukuskeja, 
jotka säästävät kuljettajien hermoja 
vieraassa ympäristössä suunnistet-
taessa.

Navigon 7110- ja 5110-GPS-
navigaattoreiden merkittävimpiä 
uusia ominaisuuksia on liikenne-
turvallisuutta parantava Lane As-
sistant-kaistaopastus, joka kertoo 
kuljettajalle hyvissä ajoin etukä-
teen millä kaistalla hänen tulee 
ajaa seuratakseen reittiä. Tämä 
parantaa ennakointia liikenteessä 
ja vähentää vaaratilanteita aiheut-

tavia äkillisiä, viime hetken kais-
tanvaihtoja.

 Matkan aikana Navigon-na-
vigaattori voi näyttää arvioidun 
saapumisajan, varoittaa ylinope-
uksista ja toimii matkapuhelimen 
hands free-kaiuttimena. Lisäksi 
se tallentaa muistiin ajetun reitin 
metrien ja sekuntien tarkkuudel-
la. Ajetut matkat ovat purettavissa 
navigaattorista Excel-tiedostoksi, 
jolloin ajopäiväkirjan tulostami-
nen kilometrikorvauksia varten 
on helppoa.

 Navigon on ainoa GPS-navi-
gaattori, joka on saanut selkeän 
ja helpon käyttöliittymän johdos-
ta saksalainen teknisen valvonnan 
liiton, TÜVin hyväksynnän liiken-
neturvallisuutta parantavana tuot-
teena. 

Käyttöliittymä on luotettava ja 
intuitiivinen, jolloin sen opiskelu 
on helppoa, jopa ilman ohjekir-
jaa. Käyttöliittymä on suomenkie-
linen. 

Tukkumyyjä: CityPro Oy, puh. 
(09) 755 2740
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..........
A	

D 	Leonin	namiskuukkeleita	ei	auta	men-
nä	rukkaset	kädessä	näpelöimään.

Kimmo Janas

Varsinkin nuorison 
mieleen oleva Seat 
tekee vauhdikasta 
valloitusta Suomen 
automarkkinoilla ja on 
vuoden ensimmäisen 
kolmanneksen aikana 
lisännyt myyntiään 
näyttävät 125,9 %. Se on 
muuten enemmän kuin 
millään muulla TOP 20 
-automerkillä Suomessa. 
Myynnin vetureina ovat 
olleet alkuvuodesta 
esittelemämme 
tilafarmari Altea 
XL ja urheilulliset 
GTi-luokan autot, 
joiden markkinoita 
Seat hallitsee lähes 
suvereenisti. Nyt 
Suomen markkinoille 
on tullut kaksi 
mielenkiintoista 
uutuutta lisää, Leon ja 
Ibiza Cupra.  

Seat Leon Cupra ..........

C upra tarkoittaa Seatin maa-
ilmassa askelta täysiveristen 
sporttien maailmaan. Enää 

ei puhuta pelkästään malliston 
tehokkaimmasta moottorista ja 
urheilullisista lisävarusteista, vaan 
autosta, joka on alustaa myöten 
suunniteltu täyttämään nopean ja 
nautinnollisen ajamisen vaatimuk-
set. Tämä tarkoittaa ajo-ominai-
suuksia, jotka ottavat huomioon 
moottorin tarjoaman poikkeuksel-
lisen suorituskyvyn. 

 
Sallittua nautiskelua

Seatin urheiluautojen menestys 
osoittaa, että monet haluavat au-
toltaan persoonallista ilmettä ja 
hyvää suorituskykyä. Eikä tuo 
suorituskyky suinkaan tarkoita 
vain huippunopeutta vaan turval-
lisia ohituksia jne. 

Seatin perusmallistossa rungon 
muodostavat tutut FR-mallit, joita 
on saatavana Ibizasta, Leonista 
sekä Alteasta. FR-mallien yläpuo-
lelle tulevat Cuprat on tarkoitet-
tu niille, jotka haluavat vieläkin 
enemmän. 

Leon Cupra on todellinen 
uutuus, jossa on 2,0 litran TFSI-
moottori, joka kehittää 240 hevos-
voiman tehon (177 kW) tarjoten 
erinomaisen suorituskyvyn: huip-
punopeus 247 km/h, kiihtyvyys 
0-100 km/h 6,4 s. 

Mutta suorituskykyä ei ole 
kasvatettu taloudellisuuden kus-
tannuksella, sillä keskikulutus on 
vain 8,3 litraa sadalla kilometril-

D 	 Sporttinen	 viimeistely	 näkyy	 myös	
vaihdekepissä.

C 	Auton	sisustus	huokuu	menevyyttä	ja	sporttihenkisyyttä.

lä. Ja täytyy myöntää, että vaikka 
huristelimme välillä hieman paina-
vammallakin töppösellä, kulutus 
alitti selvästi monet muut testaa-
mamme autot.

Tehokasta moottoria palvelee 
erinomainen alusta. Jousitus on 
uusi ja 14 mm madallettu verrat-
tuna vakiomalleihin. Olka-akselit 
ja tukivarret on valmistettu alumii-
nista perinteisen teräksen sijaan, 
jolloin jousittamaton massa on 
saatu etuakselistolla peräti 7,5 ki-
loa kevyemmäksi.  

Jarrut ovat entistä tehokkaam-

mat ja paremmin jäähdytetyt. Oh-
jaustehostin on tehty vastaamaan 
auton suorituskykyä. Turvallisuut-
ta lisää luonnollisesti vakiona ole-
va ESP-ajonvakausjärjestelmä. 

D 	 Takatilat	 ovat	 yllättävän	 väljät	
pitkäkoipisemmillekin	matkustajille.

A 	Erikoisistuimissa	on	tukeva	istua	ko-
vemmassakin	pyörityksessä.

Lisäpiristettä jellonaan
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SÄÄASEMAT JA
AJONEUVOJEN TIETOSIRUT

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

Seat Leon Cupra

Moottori   2.0 TFSI

Syl.til. 1984 cm3

Teho 177 kW/240 hv

Vääntö 300Nm/2200-5500 r/min

Veto  etuveto

Vaihteisto   6-vaihteinen 

Pituus  4323 mm

Leveys 1768 mm

Korkeus  1458 mm

Akseliväli 2578 mm

Omamassa 1437 kg

Polttoaine 95 E

Kulutus 

- kaupunki 11,4 l/100 km

- maantie 6,5 l/100 km

- yhdistelmä 8,3 l/100 km

CO
2
 -päästöt 199 g/km

Huippunopeus 247 km/h

Kiihtyvyys 0-100 km/h 6,4 s

Renkaat 225/40 R 18

Hinta 35.680 euroa

Koeajettu versio 39.070 euroa

21,50 €

autokalat

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

A	

B Mittarista	 näkee	 liikennevaloissakin,	
paljonko	bensaa	kuluu	tunnissa.

Rata-autoilun makua
Leon Cuprassa on kilpa-auton 
näköä. Keulaa hallitsevat huna-
jakennomaiset ilmanottoaukot, 
joiden tehtävänä on jäähdyttää 
moottoria ja etujarruja. Kyljen 
dynaaminen linja ja takapään 
voimakas muotoilu muistuttavat 
siitä, että kyseessä on auto, jolla 
ajetaan rata-autoilun WTCC-sarjaa 
sekä Super Copa -merkkiluokkaa. 
Urheilullisuutta korostavat suuret, 
18 tuuman aluvanteet. 

Sisältä Cupran varustelua voisi 
luonnehtia urheilulliseksi ja täydel-
liseksi. Istuimet ovat kuppimaiset 

ja niitä koristaa punainen tikkaus. 
Sopivan ajoasennon löytää todella 
helposti, ja istuin tukee kuljettajaa 
tiukemmissakin mutkissa.

Tunnelma takaa sen, että ajaja 
kokee olevansa kilpa-auton ohjaa-
mossa, joka samalla on ylellisen 
mukava myös jokapäiväisessä 
ajossa. Kuskin on tietenkin pis-
tettävä säännöllisin väliajoin jäitä 
hattuun, ettei anna tunteen viedä 
täysin mennessään – vallesman-
nin sattuessa paikalle se voi käydä 
kalliiksi.

Leon Cupra tarjoaa myös täysin 
oman saundimaailmansa. Mootto-
rin urheilullinen murina on tärkeä 
osa kilpa-automaista tunnelmaa. 
Tämä on tarkoin harkittua ja ää-
net kuuluvat sopivasti sekä sisällä 
että ulkona. Tämä ominaisuus tie-
tenkin saattaa tehota vain meihin 
miespuolisiin kuskeihin...

D 	 Urheilulliset	 polkimet	 suorastaan	
houkuttelevat	kokeilemaan.

A 	Tavaratilassa	on	mukavasti	tilaa	jo	pen-
kit	ylhäällä,	mutta	korkea		lastauskynnys	
hieman	haittaa	kauppakassien	lastausta.

C 	 2.0	 -litraisen	moottorin	240	hevos-
voimaa	 siivittävät	 kulkua	 todella	 riva-
kasti.

C 	Valosäädin	on	 simppeli,	mutta	 silti	
yksinkertainen...

B 	Valkopohjaiset	kierrosluku-	ja	nopeus-
mittarit	ovat	selkeitä	luettavia.

D 	 Pienet	 yksityiskohdat	 täydentävät	
kokonaisuutta.

A 	 Kuskin	 työhuone	 sporttisen	 asial-
linen.

Uusi Leon Cupra ihastuttaa ja 
vie kuljettajan omaan maailmaan-
sa. Samalla se hämmästyttää hin-
nallaan. Exklusiivisen superauton 
hinta perusvarustein on vain 35 
680 euroa, meillä kokeiltavana ol-
lut versio sisälsi lisävarusteita tosin 
vielä lähes 3 400 eurolla.

Lievää ihmetystä testitiimissä ai-
heutti kuitenkin istuinlämmityksen 
puute. Mutta toisaalta Cupran kyy-
dissä istuinlihakset pysyvät lämpi-
minä muutenkin...



Kengät 59,90 Samettipaita 29,-

Kengät 59,90

Paita 25,-

Flanellipaita 25,-

Neule 29,50

Kengät 59,90

Irtotakki
149,-
Farkut
39,90

HELSINKI  Pohjoisesplanadi 37, Kluuvi (Aleksi 9),
Itäkeskus, ESPOO  Sello (Leppävaara)
JYVÄSKYLÄ, KOKKOLA, KOTKA, LAPPEENRANTA,
OULU, TAMPERE, TURKU


