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Jos metsään 
haluat mennä nyt...
Edellisestä lehdestämme heittelivät koiranleuat huomautuksia, että pi-

täisikö lehden nimi muuttaa Tosiautoilijaksi. No tällä kertaa lehti menee 

oikein reippaasti metsään. Olemme koonneet erähenkisiä artikkeleita, eli 

jos haluatte vaihtaa lehden nimeksi Tosierämies, niin siitä vaan.

Jos viettää koko ikänsä kaupungissa, betoniviidakossa niin kuin on 

tapana ivallisesti todeta, ei välttämättä ymmärrä luonnon merkitystä. 

Tosiasia on kuitenkin, että raitisilma – sopivissa annoksissa nautittuna 

– aidossa luonnossa, oli se sitten kalareissulla, hirvimetsällä tai vaikka-

pa puolukkametsässä, rauhoittaa kummasti burnoutin rajoilla häilyvän, 

uraputkessa viillättävän nykyihmisen hermoja.

Perinteinen käsityshän on, että tosimies ei marjoja poimi, mutta yl-

lättävän monia tosimiehiä metsistä kuitenkin löytyy takapuoli pystyssä 

noukkimassa puolukoita tai sieniä. Niin, niin, kun vaimo käski... Ehkäpä 

luonnon helmassa pääsee suojaan arvostelevilta katseilta ja uskaltaa to-

teuttaa sisällään asuvan pienen marjanpoimijan toiveita.

No, olitpa sitten liikkeellä yksin tai porukassa, Luojan luoman kauneut-

ta voi katsella ilmaiseksi. Luonto on meille suomalaisille niin itsestään 

selvä asia, ettemme osaa antaa sille arvoa. Mutta asukaapa muutama 

vuosi vaikka Keski-Euroopassa tai New Yorkin vilinässä, niin jo alkavat 

arvostuskohteet muuttua. Suomalainen saaristo ja koskematon luonto 

nousevat arvoon arvaamattomaan.

Vaikka maailmalta kantautuvat talousuutiset saattavat vetää 

mielen matalaksi, ei anneta niiden ahdistaa. Nautitaan 

suomalaisesta  luonnosta sen eri muodoissa ja annetaan 

hermojemme levätä. Kannon nokassa istuessa on muuten 

hyvä mahdollisuus myös huokailla tuonne Yläkertaan...
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www.puheet.fi

Tosimiehet haukia narraamassa
Kimmo Janas

Päätimme lähteä 
kokeilemaan, josko 
Rauno Karmitsan ja 
hänen appensa Heikki 
Halkolan ikuiset 
kalavaleet pitävät 
paikkansa.
Syyskuun ensimmäisen 
viikonlopun sää oli 
lomailun kannalta 
mahtava, aurinko paistoi 
pilvettömältä taivaalta. 
Mutta tietenkin 
kalastuksen kannalta 
huonoin mahdollinen, 
kala ei liikkunut...

B   Mikäli mielii napata haukia, on syytä 
varustautua kunnon uistinarsenaalilla.

D   Toisaalta vanhat uistimet ovat usein 
niitä luotettavimpia, kunhan niitä ehos-
taa tarvittaessa vaikkapa kynsilakalla.

D   Jos aikoo käyttää Lantikkaa enemmänkin kalastusreissuilla, on hyvä hankkia 
tavaratilan pohjalle muovikaukalo.

D   Range Rover Sport TDV6 SE kiidätti kalamiehiä kuuliaisesti vaikeammassakin 
maastossa, eikä 92.000 euron hinta laatuun nähden tuntunut pahalta.

A   Sunnuntaiaamun viiden tunnin saalis 
oli loppujen lopuksi varsin mukava. Vä-
syneet, mutta onnelliset kalamiehet: Pasi 
Hirvelä (vas.), Rauno Karmitsa ja Heikki 
Halkola.

C   Pyydystetyn kalan oikea käsittely on oma taiteenlajinsa. Kun välineet ovat tarpeeksi terävät ja taito hallussa, lopputulos on 
hyvä ja valmis paistettavaksi vaikka nuotiolla.

D   Siirryimme Lapuan helluntaiseurakunnan entisen saarnaajan Heikki Halkolan matkaveneellä suojaiseen saaren poukamaan, josta jatkoimme kalastukseen pienemmällä 
perämoottorilla – tai oikeastaan kahdella veneellä, ettemme sohisi toistemme silmiä virveleillämme.

T ähän aikaan vuodesta 
hauet liikkuvat asian-
tuntijoittemme kertoman 

mukaan noin parin metrin sy-
vyydessä.

Vaasan saariston karikkoisia 
vesiä risteillessämme kävi välit-
tömästi selväksi, että nämä pojat 

tuntevat vesialueensa kuin omat 
taskunsa – elleivät jopa parem-
min. Onnistunut kalastushan 
perustuukin hyvin pitkälle ko-
kemusten keräämiseen ja tietou-
den hyödyntämiseen. Pelkällä 
virvelin viskomisella saa harvoin 
todellisia saaliita.

– Jos lähtee kalastamaan täy-
sin uuteen paikkaan, kannattaa 
mielestäni esimerkiksi ensimmäi-
nen päivä käyttää pelkkään fii-
listelyyn ja vaikkapa paikallisten 
kalastajien kanssa rupatteluun ja 
perustietouden hankkimiseen, 
Rauno Karmitsa neuvoo.

Monesti luullaan, että kalastus 
on varsinaista välineurheilua, 
mutta ainakin Heikki Halkola to-
teaa, että suurin osa markkinoil-
ta löytyvistä uistimista on tehty 
vain asiakkaiden metsästämisek-
si. Itse asiassa kymmenisen oi-
kein valittua uistinta riittää hyvän 
lopputuloksen saamiseen.

Umpi- vai avokela on niitä 
ikuisuuskysymyksiä kalastajien 
keskuudessa. Rauno Karmitsa 
kuitenkin toteaa ykskantaan, 
että ehdottomasti avokela, kos-
ka sillä vältytään ylimääräisistä 
siimasotkuista ja käyttövarmuus 

on umpikelaa parempi.
Jos haluaa paneutua kalas-

tuksen ihmeelliseen maailman 
tosissaan, on kelan koon olta-
va sopusoinnussa valitun vavan 

kanssa. Samoin siiman vahvuus 
on hyvä sovittaa kulloisenkin 
kalastustarpeen mukaan.

Myös vapapituuksilla on mer-
kitystä, kalastetaanko esimerkik-

si merellä vai purolla.
Rauno huomauttaa välittö-

mästi toimittajaretaleen väärästä 
otteesta virveliin.

– Jos sä heittelet kymmenen-

kin tuntia ja otteesi on väärä, on 
lopputuloksena varmasti tuppi-
tulos.

Retkemme tavoitekalana oli 
hauki, mutta myös ahvenia tart-
tui pyydyksiin.

– Taimen puolestaan ottaa 
parhaimmin, kun veden lämpö-
tila lähtee nousemaan äkillisesti 
5-10 astetta eli keväällä.

Syvissä vesissä liikuttaessa 
kannattaa hyödyntää luotain-
ta, jolla etsitään merenpohjan 
monttuja ja vedenalaisia kari-
koita jne.

Kauniilla ja tyynellä kelillä 
hauki on erittäin varovainen, 
eikä nouse merellä lähelle pin-
taa. Silloin kannattaakin kierrellä 
penkkojen reunoja ja käytetään 
kumijigejä.

Kun ei tuule, Karmitsa kertoo 
mielummin lähtevänsä perhos-
telemaan joelle.

– Joella kalat makaavat kivien 
takana satoi tai paistoi. Tietenkin 
pilvinen päivä on paras mahdol-
linen.

Kun  lähdetään kirjolohta on-
kimaan, on hyvä käyttää kirk-
kaita perhoja.

Rauno Karmitsa torjuu harha-
käsityksen, että perhokalastus 
olisi pelkkää vavan vatkaamis-
ta.

– Kyllähän moni taitaa pitää 
siitä vatkaamisesta enemmän 
kuin itse kalastamisesta, mutta 
sehän on vain yksi tapa tuoda 
presentaatio kalalle.
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ATV -maastoajoneuvojen 
eli kansanomaisesti 
mönkijöiden suosio 
jatkuu Suomessa 
ennätystasolla.

Maailman kokonaistuo-
tanto on ollut yli mil-
joona kappaletta jo 

useita vuosia ja on selvää, että 
ATV:t ovat ottaneet erittäin voi-
makkaan otteen sekä hyötykäy-
tössä että vapaa-ajan vietossa. 
Niitä myydään pääosin monen-
laisiin työtehtäviin ja lisävarus-
teet ovat erittäin suosittuja. 

Varsinkin Suomessa ATV 
-maastoajoneuvot myydään use-
asti huoltotöihin maatiloille, mö-
keille ja metsätiloille. Kysynnän 
kasvu on lisääntynyt voimak-
kaimmin juuri 4x4 vetoisiin mal-
leihin, mikä viittaa hyötykäytön 
lisääntymiseen. Lisävarusteista 
kiinnostavimpia ovat peräkärryt, 
puskulevyt ja sähkövinssit.

Ominaisuudet uudistuvat
Polaris Sportsman -mallia on 

Mönkijät 
kasvattavat suosiotaan

valmistettu jo yli miljoona kap-
paletta ja sen suosio on ollut val-
tava koko maailmassa. Lukuisat 
alan testivoitot ja myyntimenes-
tys ovat inspiroineet Polariksen 
insinöörit kehittämään mallisto-
aan entistäkin paremmaksi. En-
simmäinen kysymys oli, miten 
jo erittäin onnistunut ja pidetty 
mallisto voidaan tehdä parem-
maksi. Alkoivat vuosia kestä-
neet asiakastutkimukset, 160 
000 km testaus, valmistettiin yli 
1000 testimallia ja kysyttiin am-
mattikäyttäjän vaatimukset. Tu-

loksena syntyi uusi Sportsman 
XP mallisto, joka on saanut jo 
ensivaikutelmiltaan erittäin posi-
tiivisen palautteen muun muassa 
koeajoja tehneeltä lehdistöltä. 

Miten ratkaisevasti uusi XP 
malli on sitten uudistunut? Malli 
on täysin uusi, sillä 99 % kom-
ponenteista on uusia.

Traktorimallien 
suosio kasvussa

Polaris -traktorimallien suosio 
on myös noussut nopeasti. Ar-
vion mukaan vuonna 2010 trak-

torimallien osuus olisi jo yli 10 % 
Suomen mönkijäkannasta.

Suosio perustuu niiden lailli-
seen käyttöön tiellä T-ajokortilla 
(15v ikä) ja niiden edulliseen 
sekä vaivattomaan omistuk-
seen. Traktorimallit soveltuvat 
erinomaisesti hyötykäyttöön 
kuten puutöihin, peltotöihin, 
kuljetukseen, kauppa- ja koulu-
käynteihin ja vapaa-ajalla vaikka 
kaveriporukalla safareille.

Lisävarustetarjonta on laaja; 
Peräkärryt, puskulevyt, hiekoit-
tajat, maanmuokkauslaitteet, 
vinssit ym.

Selvä trendi niin Suomessa 
kuin maailmallakin on tällä het-
kellä rinnakkainistuttavien mal-
lien suosion kasvu.
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Antti Kyynäräinen

Ruotsalaisvalmisteista 
alumiinivenettä, 
Arronet 23 SP:tä voisi 
pitää eräänlaisena 
kalastusoppaan 
tai vastaavan 
ammatikseen merellä 
kala-asioissa liikkuvan 
ihanneratkaisuna: 
tukeva, turvallinen, 
tarkoituksenmukainen 
ja riittävän väljä 
isommallekin porukalle 
tai pyydyksille.

 

Koeajopäivän kaunis, au-
ringonpaisteinen ja tyyni 
syyssää ei tee oikeutta Ar-

ronet 23 SP:lle. Tosin yli 7-metri-
nen, jykevä vene liikkuu ylvään 
vakaasti ja sulavasti kelissä kuin 
kelissä,  mutta ilmiselvästi se 
kaipaa alleen miehenkorkuisia 
aaltoja ja yläpuolella saa tulla 
vaikka ”ämmiä äkeet selässä”.

Ruotsalaisveneen rantautu-
minen Suomen, samalla  ken-
ties koko maailman kovimmin 
kilpailluille alumiinivenemark-
kinoille on joka tapauksessa 
tervetullut lisä. Vaikka meillä 
on omasta takaa Bustereita, 
Silvereitä, Fastereita, ynnä ve-
näläisiä Mastereita jne., on Ar-
ronetin kaltaiselle ja kokoiselle 
veneelle varmasti oma markki-
narakonsa.

Suomalaisjuuret
Arronetin päätyminen Suomen 
markkinoille, Kolumbus Marinen 
edustamaksi ja esiteltäväksi Mi-
kael Enarin kotilaiturissa Espoos-
sa, on monen sattuman summaa. 
Enari oli sattumalta syksyllä 2004 
liikeasioissa Göteborgissa ja kun 
luppoaikaa sattumalta jäi ennen 
koneen lähtöä, päätti mies pis-
täytyä sikäläisillä venemessuilla. 
Siellä sattui olemaan esillä Arro-
net ja sen valmistaneen yrityksen 
suomalaisjuurinen omistaja Nik-
las von Arronet. 

Ikänsä aktiivisesti veneillyt 
Enari lyöttäytyi juttusille, kun 
oli etsiskellyt itselleen oikeaa 

joka  kelin ja mahdollisimman 
huoltovapaata  yhteysvenettä. 
Yhteydenpito jatkui ja seuraa-
vana vuonna Tukholman ve-
nemessujen aikana Enari pääsi 
jo kokeilemaankin venettä tal-
visissa olosuhteissa ja koeajon 
jälkeen päätyi hankkimaan ve-
neen ja samalla sai sen edus-
tuksen Suomessa. Parivuotisen 
toimintansa aikana Kolumbus 
Marine on onnistunut markki-
noimaan Suomeen puolenkym-
mentä venettä.

Muiden alumiinista veneitä 
tekevien ruotsalaisvalmistajien 
tapaan Arronet on varsin pieni 
yritys. Veneitä tuotetaan vuosit-

tain vain muutamia kymmeniä ja 
yleensä koko tuotanto on varattu 
kuukausiksi eteenpäin. Alun pe-
rin Brommassa alkanut valmistus  
siirrettiin  Roslagenin  saaristoon 
Öregrundiin, jossa oli paremmat 
mahdollisuudet kehittää tuotan-
toa ja lisätäkin sitä.

Uusista tuulista kertoo jo se-
kin, että nykyisiä kokoluokkia 
20 ja  23 on tarkoitus kasvattaa 
ylös- ja alaspäin, eli tulossa ovat 
18 jalkainen avo- (hyttivaihtoeh-
tokin on prototyyppinä)  ja 27 
jalkainen hyttivene. Hyttivaih-
toehto on tarjolla myös 23 C 
–malliin. Hytti luonnollisesti syö 
runsaasti kansitilaa, mutta sellai-

Ammattilaisen kalavene

TULKAA SYÖMÄÄN

”Anna Sanan kiertää”
kalastajille ja metsästäjille
Etelä-Amerikan 
alkuperäiskansojen parissa.

Sampo 800018-55783, viestiin 5384
Keräyslupa: OKU1866A raamattutyöhön

www.bible.fi
Suomen Pipliaseura

sella varustetun veneen kohdal-
la voidaan puhua jo todellisesta 
joka sään kulkupelistä.

Robusti työvene
Enarin  esittelyvene, Arronet 23 
sp on hulppea ilmesty pienessä 
Suvisaariston laiturissa. Lähes 
tonnin painoinen, 7,27 metrin 
pituinen ja 2,4 metrin levyinen 
merialumiinista  valmistettu vene 
näyttää konstailemattomasti kor-
keine, kiiltävine kylkineen siltä,  
mihin se on tarkoitettu: robusti 
työvene yhteydenpitoon, kulje-
tuksiin, kalastajalle, sukeltajil-
le, vesiurheiluun, työvälineek-
si, vesiurheiluun ja vaikkapa 
huolettomaan rantautumiseen. 
Kuten Kolumbus Marine mai-
noksessaan hieman viistoillen 
toteaakin: ”vahva, turvallinen ja 
huoltovapaa vene, jonka liitok-
set kestävät, muovi ei halkeile, 
niitit eivät irtoa ja maali ei loh-
keile”. 

Arronetin veneet voi varustaa 
joko perä- tai sisäperämootto-
rilla. Konesuositus on 115 -200 
hevosvoimaa. Esittelyveneen 
perässä on 200 hv:n Honda ja 
sillä irtoaa parhaimmillaan yli 40 
solmua. Veneellä runsaasti esit-

telyajoja tehnyt Enari toteaa aina 
ihailevansa sen tasaista, ikään 
kuin huomaamatonta liukuun 
lähtöä.  Riittävän pitkä runko 
takaa myös sen, ettei se kuor-
mattuna ja aallokossa laukkaa.

Lisäpisteitä kovaan käyttöön ja 
-keliin tarkoitettu vene saa vielä 
uppoamattomuudesta. Rungon 
täytteenä on Ruotsin laivaston-
kin käyttämiä kelluntatyynyjä, 
jotka voidaan tarvittaessa huol-
taa tai vaihtaa.

Karun asialliset tilat
Veneeseen tarkemmin tutustut-

taessa tuntuu, ettei siinä ole oi-
keastaan mitään turhaa. Veneen 
lattia on oikeaoppisesti karhen-
nettu, reunoilla on paksu kumi-
lista, kaiteet ja knaapit ovat to-
della tukevaa tekoa – tarkoitetut 
myös kestämään veneen nostoa. 
Takana on tikkaat veneeseen 
nousua varten ja kannen alla 
166 litran polttoainesäiliö. Vene 
on itsestään tyhjentyvä.

Säilytystiloja on edessä, penk-
kien alla, ohjaamon edessä ja pe-
rässä. Ohjauspulpetti on karun 
asiallinen, jossa toki voisi olla 
enemmän tilaa kartalle ja nykyai-

kaiselle elektroniikalle. Säilytys-
tilat eivät ole lukittavia ohjaamon 
edessä olevaa laatikkoa lukuun 
ottamatta ja esimerkiksi kalastus-
matkailukäytössä lisätilat vavoil-
le, uistimille, kalasumpuille ym 
tarpeelliselle ja matkustajien mu-
kavuutta lisäävälle sälälle olisivat 
tarpeen. Mutta lisävarustelu on 
varmasti mahdollista ja sitä hel-
pottavat jo riittävät tilat, tukevat 
kuormalenkit ja targakaari, joka 
on joko hyödyllinen tai sitten ei 
– sen voi jättää poiskin venettä 
tilatessa, jos tuntuu siltä, että se 
vaikkapa haittaa heittelyä.

Kaiken kaikkiaan Arronet on 
pitkälti räätälöitävissä asiak-
kaan toivomusten ja mieltymys-
ten mukaan. Tämäkin lisää sen 
käyttömahdollisuuksia meren 
ammattilaisten, tosimiesten kes-
kuudessa.

Tekniset tiedot
Arronet 23 sp
Pituus                                             7,27 m
Leveys                                            2,40 m
Syväys                                            0,40 m
Paino                                             984 kg
Moottorisuositus                       115 -200
Pohjan V-kulma                                 19 o

Maks. suositeltu henk.luku                   8
Hinta vakiovarustein, 
perämoottorimalli             28.200 euroa  



10TOS I M I E S   5 / 2008 11 TOS I M I E S   5 / 2008

HALUATKO
SÄÄSTÄÄ

ENERGIAA?

HALUATKO
SÄÄSTÄÄ

ENERGIAA?

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

Metallituote Lahtinen Oy
Lauri Lahtinen 0400564958
Kyyjärvi

Metallituote Lahtinen Oy
Lauri Lahtinen 0400564958
Kyyjärvi

Teksti: Reino Rasilainen

Kuvat: valmistajien

Luonnossa liikkumisesta 
saa eniten irti kun on 
pukeutunut oikein, 
silloin olo on säästä 
riippumatta mukava.  

Oikea kerrospukeutumi-
nen on ehkä tärkein 
mukavuuteen vaikutta-

va tekijä. Sillä varmistat kehon 
oikean lämpötilan ja mukavan 
olon kaikissa tilanteissa. Viime 
kädessä kerrosten lukumäärä 
ja materiaalit riippuvat henki-
lökohtaisista ominaisuuksis-
ta, kunnosta ja kulloisestakin 
liikuntamuodosta. Kannattaa 
myös huomioida sääolosuh-
teet, kuten lämpötila sekä 
tuulen ja sateen voimakkuus.  

Kolme kerrosta
Aluskerros: Lähinnä ihoa ole-
van vaatekerroksen tehtävänä 
on pitää iho kuivana. Materiaa-
liksi sopii parhaiten hengittävä 
tekokuitu, joka imee ja siirtää 
tehokkaasti kehon kosteutta 
ulompiin kerroksiin. 

Välikerros: Välikerroksen 
tehtävänä on pitää kehosi sopi-
van lämpimänä ja ottaa vastaan 
ensimmäisen kerroksen siirtämä 

Metsän poika tahdon olla…

C  Haltin Balva 700 on erittäin kevyt, pie-
neen tilaan pakkautuva monikäyttöinen 
takki. DrymaxX All Weather Silent Moti-
on on äänetön ja kevyt, täysin veden- ja 
tuulenpitävä sekä hengittävä materiaali, 
jonka sisäpinta on käsitelty niin että se 
ei liimaudu kiinni ihoon.

C  Haltin Lompolo-puvussa on useita 
tilavia, käytännöllisiä taskuja. Takin 
etulistan alla Napoleon-tasku, jota voi-
daan käyttää avaamatta takkia ja jossa 
on erillinen tasku matkapuhelimelle ja 
läpivienti hands-free-/kuulokejohdoille.

C  Haltin Karhu-kääntölippis on peh-
meää ja vedenpitävää DrymaxXia. Kor-
via suojaavat läpät lisäävät mukavuutta 
tuulella ja pakkasella.

C  Sastan WS-kynsikkäät sopivat hyvin 
niin metsästäjän, kalastajan kuin vaelta-
jankin käyttöön.

A   Sastan Tapio-liivi sopii hyvin alkusyksyn 
lämpimiin keleihin – ja lisälämmikkeeksi 
takin alle ilmojen kylmetessä.

C  Sastan Honka on kevyt ja ääne-
tön metsästyspuku, jossa on yhdis-
tetty kahta eri päällysmateriaalia. 
Takin hartiat ja taskut sekä housujen etuosa 
ovat harjattua puuvillasekoitekangasta, joka 
kestää kipinöitä mikrokangasta paremmin. 

kosteus. Materiaaliksi sopii esi-
merkiksi fleece ja villa. Jos keli 
on kylmä, voit pukea yllesi use-
ampia lämpimiä välikerroksia. 
Vaativissa oloissa voi olla hyvä 
jos kuorikerroskin on vettä hyl-
kivää ja tuulenpitävää materi-
aalia, kuten esimerkiksi Sastan 
Multihunt-fleecepuserossa.

Kuorikerros: Uloimman 
eli kuorikerroksen tehtävänä 
on taata tuulen- ja sateensuoja 
niin käyttäjälle kuin alemmille 

vaatekerroksillekin. Kuoriker-
roksen kestävyys, hengittävyys 
ja käyttömukavuus syntyvät 
materiaalin ja teknisten rat-
kaisujen – kuten esimerkiksi 
tuuletusaukkojen - summana.  
 Erävaatteissa tuotekehittely on 
ollut viimeiset kymmenen vuotta 
nopeaa, ja nykyaikaiset materi-
aalit sopivat kerrospukeutumi-
seen selvästi luonnonkuituja 
paremmin. Esimerkiksi poly-
propyleeni-alusasu ei juurikaan 

ime kosteutta, välikerroksessa 
puolestaan fleece on kevyttä, 
eristävää ja hengittävää, ja kuo-
rikerroksessa Gore-tex tai vas-
taava materiaali on vesitiivistä 
ja tuulenpitävää, mutta päästää 
hikihöyryt kohtuullisen hyvin 
lävitseen.

Metsästäjälle hiljainen ja 
hajuton puku

Riistaa lähestyttäessä metsäs-
tysonni voi olla pienestä kiinni. 

Puvun kahina tai vieraat tuok-
sut saattavat karkottaa eläimen. 
Metsästäjille onkin tarjolla uusia 
erittäin pehmeitä ja äänettömiä 
materiaaleja. Kannattaa myös 
huomioida myös muiden asus-
teiden ja varusteiden materiaali; 
äänetönkään puku ei auta jos 
oksat raapivat esimerkiksi van-
han nailonrepun pintaa…

Eläimet haistavat jo kaukaa 
oudot hajut, niinpä harva met-
sämies säilyttääkään metsästys-
pukuaan samassa kaapissa vai-
mon parfymoitujen juhlavaattei-
den kanssa… Mutta moni eläin 
vierastaa jo pelkkää ihmisen 
tuoksua, joka varsinkin hikoil-
lessa höyryää helposti ilmoille. 
Muun muassa Erätukun Jahti-
mallistossa löytyy uutuuspuku, 
jossa on käytetty uutta Scentech-
hajunestoteknologiaa. Sen avulla 
estetään ihmisen hajujen kulkeu-
tuminen riistan vainuttavaksi, 
ja metsästäjä pääsee huomaa-
mattomasti entistä lähemmäksi 
riistaa.

Yksityiskohdat 
viimeistelevät

Laadukkaat ja toimivat mate-
riaalit ovat hyvän erävaatteen 
ehdoton edellytys, mutta vaat-
teelta vaaditaan myös toimivia 
yksityiskohtia. Esimerkiksi kai-
nalon alueen ilmanvaihtoveto-
ketju auttaa tasapainottamaan 
lämpötiloja takin sisällä, ja se 
tekee liikkumisesta huomatta-
vasti miellyttävämpää.

Hyvät taskut on upotettu käte-
västi materiaaliin, jotta ne eivät 
ole tiellä tai tartu mihinkään. 
Taskujen on oltava helposti 
saavutettavissa eri asennoissa. 
Takissa olevien sivutaskujen on 
syytä sopia käsien lämmittelyyn. 
Kuiva tasku, johon voi sijoittaa 
tulentekovälineet tai muuten ar-
koja tavaroita, on erittäin hyö-
dyllinen.

Älä unohda säänmukaista pää-
hinettä: huomattava osa kehon 
lämmöstä haihtuu pään ja kau-
lan alueelta

Muista huoltaa vaatteita sään-
nöllisesti ja noudattaa tarkasti 

pesuohjeita. Siten materiaalit säi-
lyttävät erikoisominaisuutensa ja 
vaatteesi kestävät kovaa käyttöä 
ja vaativia olosuhteita vuodesta 
toiseen.
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Osta auto meiltä
Ostetaan käytettyjä!

Otetaan myös vaihto-autoja
Myydään myös osamaksulla!Myydään myös osamaksulla!

C   Tosimies tarvitsee matkalle aina kunnollisen arsenaalin erilaisia hilavitkuttimia, 
osa jopa ihan tarpeellisia...

B   Kyllähän sitä syö nälkäänsä vaikka 
pikkukiviä, mutta mitä järkeä on kan-
taa mukanaan peltipurkkiin sullottuja 
hampurilaisia...

Risto Hirvonen ja 

Kari-Pekka Juurikkala

Aloitimme yhteiset 
pohjoisen matkamme 
1993, ja siitä lähtien 
olemme reissanneet joka 
syksy. Aluksi vaimot 
olivat ”hieman” vastaan 
matkojamme, mutta 
vuosien saatossa he 
ovat alkaneet odottaa 
miesten lähtöä, että 
pääsevät hallitsemaan 
kaukosäädintä ja 
viettämään laatuaikaa 
ilman miehiä…

Matkasuunnitelma teh-
tiin 2 min ennen läh-
töä  eli tuttuun tyyliin 

niinkuin aina ennenkin. Olemme 
suunnanneet matkamme Norjan  
vuonoihin ja jylhiin maisemiin, 
ja niin teimme nytkin. Matkan 

Jäämerelle ja takaisin
kohteeksi valitsimme Trömsan 
ja sen lähiympäristön.

Matkaan polkaisimme 3.9 kes-
kiviikkona puolilta päivin, mu-
kaan pakattiin tuttuun tapaan 
telttasauna ja muita pakollisia 
tosimiesmäisiä vermeitä.

Kun ylitimme Napapiirin, lai-
toimme soimaan Jope Ruonan-
suun uusimmalta levyltä kappa-
leen Muonioon. Ja viimeistään 
siinä vaiheessa, kun Jope kajautti 
kertosäkeen: ”Tullut oon, Muo-
nioon, luontoa silmiin katso-
maan ja kuuntelemaan, se mitä 

kertookaan. Tuntureihin Muoni-
on, kaipaa sydämeni rauhaton, 
luontoäidin kainaloon, Muoni-
oon” tunsimme arkihuolien jää-
neen etelän hälyyn.

Vaikka olemme ajaneet samaa 
reittiä pohjoiseen lukuisia kerto-

ja ja nähneet kaikki mahdolliset 
yöpymispaikat reitin varrella, 
emme silti muistaneet Kolariho-
tellia, jonka läheisyydessä nu-
kuimme autossa aamuyön tunnit 
… ja voi sitä kolotusta aamulla 
kukonlaulun aikaan – aamiaisen 
nautimme kuitenkin hotellilla.

Toista päivää mennään, ja 
vettä tulee kun… no reippaasti. 
Tulimme katsastamaan Trömsan, 
kaunista on, mutta hyvin usvais-
ta ja sumuista.

Kun ilma ei antanut mahdolli-
suutta viritellä telttasaunomista, 
päätimme vetäytyä leirintäalueen 
mökkikylään. Mökki oli muuten 
viihtyisä, mutta keittiöstä puuttui 
ruuanlaittovälineet eli jouduim-
me turvautumaan mukanamme 
tuomiin purkkihampurilaisiin. 
Lopputulosta ei voi kuvailla ai-
nakaan kulinarismin riemuvoi-
toksi.

Perjantaiaamu koitti. Yöllä 
oli ollut kovaa sadetta, mutta 
aamulla taivas aukesi ja kirkas-
tui mahtavasti. ”Römpsä” näytti 
meille parhaat puolensa ja aloi-
timme kaupunkiin tutustumisen. 
Norjalaiset ovat selvästi oikeita 
”maamyyriä”, tunneliverkosto 
onkin kaupungin ylpeys.

Tosimies kun lähtee kiertä-
mään saarta, mukana on kaikki 
mahdollinen nykyinen tekniik-
ka, navigaattorista kompassiin. 
Unohtamatta paperikarttoja, 
mutta kuinka ollakaan saaren 
äärimäisessä pisteessä tie lop-
pui kokonaan, ja jouduimme 
palaamaan takaisin samaa tietä 
eli ”ylimääräistä” matkaa kertyi 
noin 85 km.

Kun kuljet täälläpäin, ei kan-
nata ohittaa kaupungin huipul-
le vievää kaapelihissiä, näkymät 
kaupungin katolta ovat nimittäin 
todella huimat. Huipulta voi 
nähdä koko 65.000 asukasta 

käsittävän kaupungin yhdellä 
silmäyksellä.

Lähdimme pitkälle ja haasta-
valle kotimatkalle, sillä kotiin oli 
matkaa noin 1500 kilometria.

Noin 100 km ennen Kiirunaa, 
Abiskon luontokeskuksen lähei-
syydessä, hyisevässä sinisessä 
laguunissa kristallin kirkas vesi 
oli noin 4 asteista. Siinä paikassa 
tajusimme, että kauan etsimäm-
me saunapaikka oli siinä.

Joten ei kun telttasauna pys-
tyyn ja nuotio palamaan rannalle. 
Kiukaan kuumenemista odotel-
lessa lämmitimme purkkihampu-
rilaiset ja kyytipojaksi suomalais-
ta makkaraa … syönnin jälkeen 
löylyihin ja uimahommiin, vesi 
oli suorastaan tappavan kylmää 

ja hyytävää, mutta saunan läm-
mössä hikoiltuamme ryntäsim-
me takaisin aaltoihin.

Kotiin palasimme vaimojem-
me iloksi sunnuntaina 7.9. sielu 
ja ruumis levänneinä, vaikka 
ajomatkaa reissussa kertyikin 
nelisentuhatta kilometriä.

Matkan onnistumisesta jätti-
läismäinen megakiitos Taivaan 
isälle. Ja ei kun ensi vuonna uu-
delleen nokka kohti jäämerta!
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Teksti: Maija Niskanen

Kuvat: Taisto Kitti 

"Uskon johdatukseen, 
korkeamman tahon 
olemassaoloon. Olen 
kohdannut hyviä 
ihmisiä, jotka auttoivat 
minua. Tärkeää tietysti 
oli, että minulla oli omaa 
tahtoa.
Täältä lähdetään 
armoa anoen, ei 
voitontahtoisina rinta 
rottingilla."

Rehtori Taisto Kitti jäi eläk-
keelle Mäntyharjun lukion 
rehtorin virasta vuonna 

2002. Eläkeläisenä syntyi ajatus 
kirjan kirjoittamisesta. 

Kitin suku asuu pääosin kau-
kana Mäntyharjusta, pohjoisessa. 
Taisto Kitti halusi kertoa omil-
le lapsilleen ja lastenlapsilleen 
tarinansa: ”…että he tietäisivät, 
mistä he ovat tulleet…”

Elämä muuttuu
Taisto Kittiä ympäröi rauhalli-
nen, ymmärtävän ja avoimen hy-
väksyvän, älykkään, kokeneen 
ihmisen  ilmapiiri. Hän on tehnyt 
päivätyönsä Mäntyharjun lukion 
rehtorina. Tunnemme hänet oi-
keudenmukaisena kasvattajana, 

hyvänä puheenpitäjänä ja saar-
naajana, monilahjakkaana, luo-
tettavana miehenä. Hän kirjoitti 
lapsuudestaan ja nuoruudestaan 
kirjan ”Pulkkilasta ponnistaen” 
(Ks. Tosimies 4/2008, sivu 21).

– Koko elämä on muuttunut, 
sanoo Taisto Kitti. – Elämän ja 
opiskelun lähtökohdat ovat täy-
sin erilaiset kuin minun nuoruu-
dessani. Lukioita on enemmän. 
Nykyajan vaatimukset ovat toi-
senlaisia. Tämän päivän opiske-
lijoilla on tiukkaa ja vaikeaa, eri 
tavalla kuin meidän aikanam-
me.

Koko pedagoginen näkemys 
on muuttunut, opettajien auk-
toriteetti horjuu. Yhteiskunnas-
sa virikkeitä lapsille on liian 
paljon. 

– Uusi oppimiskäsitys on, 
että koko opetustapahtuma on 
oppimisprosessi. Pääroolissa 
oppimisprosessissa on oppilas. 
Opettaja ohjailee ja tarkkailee 
opiskelijaa. Opettajilla on pai-
neita, auktoriteettiasemaa ei ole 
helppo ottaa. Toisaalta lapset 
tarvitsevat rajoja, vaikka yrittä-

vätkin rimpuilla niistä irti, toteaa 
Kitti.

Pappilan väki vaikutti
– Usko on tärkeä asia, jatkaa Kitti 
pohdintojaan. Rukous muuttuu 
lapsenuskosta johdatuksen us-
koksi. Iän myötä rukous saa sy-
vyyttä ja vivahteita edelleen, elä-
keläisenäkin erilaista syvyyttä.     

Herättäjäjuhlien sanoma ko-
rostaa herännäisyyttä ja omaa 
avuttomuutta. Kenenkään us-
koa ei voi mitata eikä arvostella. 
Täältä lähdetään armoa anoen, 
vailla järkeilyä, ei voitontahtoi-
sena rinta rottingilla.

– Kotikylällä käytiin joukolla 
sekä pyhäkoulussa että SKDL:n 
kokouksissa ymmärtämättä tai 
erittelemättä sen enempää. Yh-
teiskunnallinen oikeudenmukai-
suus vähempiosaisia kohtaan 
on peräisin SKDL:n tupailloista, 
muistelee Kitti lapsuus- ja nuo-
ruusvuosiaan.

– Uskon johdatukseen, kor-
keamman tahon olemassaoloon. 
Olen kohdannut hyviä ihmisiä, 
jotka auttoivat minua. Tärkeää 

Kolme raavasta miestä 
kalastaa Multian 
palsankoskessa 
ammattilaisen ottein. 
Ilmassa viuhahtaa 
Kuusamon Räsänen, 
johon nappaa 
pian kirjolohi ja 
kohta toinenkin. 
Kahvitauolla ei kukaan 
kaiva repustaan 
miestäväkevämpää 
kielen kirvokkeeksi, 
kuten yleensä miesten 
retkillä on tapana. Mistä 
on kysymys?

Olen harrastanut kalas-
tamista pikkupojasta 
lähtien, mutta tultua-

ni uskoon tammikuussa 2006 
aloin vierastaa kalaporukoita, 
joiden reissuille alkoholi kuului 
tärkeänä osana, kertoilee Antti 
Appelgrén, 40, Gospel Fishing 
-kalakerhon perustaja.

Antin uskontielle lähtö tapah-
tui luontevasti Nokia Mission 
tilaisuudessa, sillä Markku Koi-
visto oli aikanaan ollut Antin 
rippipappi. Uskon asiat eivät 
vielä rippikouluikäistä Anttia 
tarpeeksi kiinnostaneet, mutta 
vuosia myöhemmin elämän vas-
toinkäymiset saivat hänet kään-
tymään Jumalan puoleen.

Antti on ammatiltaan autosäh-
köasentaja. Perheeseen kuuluu 
Leila-vaimon lisäksi kaksi lasta 
ja seitsemän koiraa. Kolme vuot-
ta sitten syksyllä mies menetti 
oikeutensa työttömyyspäivära-

haan. Entisen yrittäjän työllis-
tymisestä oli osapuolilla eriävät 
näkemykset. Perheen talo Vilp-
pulassa oli jouduttu myymään ja 
perhe muutti Vuolijoelle. Antin 
painiskelu työvoimatoimiston 
kanssa kesti kaksi vuotta, mut-
ta lopulta mies sai positiivisen 
päätöksen.

– Henkisen stressin keskellä 
aloin kiinnostua hengellisis-
tä asioista tosissani. Perheeni 
asui siinä vaiheessa Mäntässä, 
ja minä kävin viikot töissä Es-
poonlahdessa autokorjaamossa. 
Taloudelliset ongelmat ja epäva-
kaa suhde perheeseen laittoivat 
minut hakemaan apua Jumalalta, 
Antti muistelee.

Antti etsi työpaikkakunnan 
kirjastosta hengellistä luettavaa 
yksinäisiin iltoihinsa. Eräänä 
tammikuun sunnuntaina Antti il-
moitti vaimolleen haluavansa lä-
hetä Nokia Mission tilaisuuteen. 
Vaimo sisarensa kanssa lähtivät 

teiskristillisen kalakerhon perus-
tamista kalastavalle ystävälleen 
jo syksyllä 2006. Asia jäi silloin 
vielä hautumaan, mutta alkoi 
miesten mielissä hiljalleen hah-
mottua. Ensimmäinen kalaretki 
tehtiin vastaperustetun Gospel 
Fishing –yhdistyksen nimissä 
tänä vuonna elokuun lopulla 
Multian Palsankoskelle. Antin 
lisäksi mukana olivat Juhani 
Jämsen, joka on Mäntän Hel-
luntaiseurakunnan pastori sekä 
Jyri Idänheimo, uskonpolulla 
aloitteleva kalamies.

Multian Palsankoski oli valittu 
kohteeksi luonnontilaisuutensa 
ja erämaisen luontonsa vuoksi. 
Kosken rannalta löytyy siisti nuo-
tiopaikka, laavu, savustuspönttö, 
polttopuita, puucee sekä pieni 
mökki, jossa voi yöpyä maksua 
vastaan.

Kalastusretken kalasaalis oli 
kaksi kaunista kirjolohta, jotka 
sai Jyri Idänheimo. Vieheenä oli 
Kuusamon Räsänen punaisella 
helmellä varustettuna. Kalaon-
nea koeteltiin myös perhoilla, 
lusikkauistimilla ja leechillä. 
Miehet haluavat kalaretkillään 
pitää myös esillä Jumalan sanaa 
ja kehittyä kalastamisen lisäksi 
kristittyinä.

– Kalakerhon suunnitelmissa 
on ahvenen jigikalastus merellä 
sekä kalastusmatka Lappiin. Tal-
vella ja koskirauhoituksen aika-
na voimme valmistaa vaappuja 
ja perhoja. Kalastuskilpailujakin 
voisimme järjestää jossakin vai-
heessa. Liittymis- eikä jäsenmak-
sua ole, mutta yhteisiin kalastus-
retkiin kaikki osanottajat ovat 
tervetulleita, Antti vakuuttaa.

Lisätietoja:
gospelfishing@gmail.com

Yhteiskristillinen kalakerho 
Gospel Fishing

henkiseksi tueksi mukaani.
– Sitten tuli tosi paikka, kun 

alttarikutsu esitettiin. Epäröin 
vieläkin, mutta vaimon sisko 
lähti eteen tuekseni.

Tilaisuuden jälkeen alkoi An-
tilla matka Espoonlahteen. Hän 
koki ihmeellistä vapautumisen 
tunnetta, eikä tupakkakaan 
enää maistunut. Miehen mie-
lessä kupli kiitollisuus Jumalaa 
kohtaan. Kämpässä odottanut 
viinakin jäi muuttuneelta mie-
heltä juomatta.

Kaksi vuotta uskon tiellä on 
ollut Antin elämässä monenlaista 
ylä- ja alamäkeä, mutta eteen-
päin on menty. Uskovat ystävät 
ovat tulleet tärkeiksi matkato-
vereiksi. Mies perheineen asus-
taa nykyisin Vilppulassa, jonka 
kosket ovat perinteikkäitä kala-
paikkoja.

Kalaa ja elämänleipää
Antti Appelgrén ehdotti yh-

JOHDATUS, 
KORKEAMPI 

VOIMA 
auttoi 

ponnistamaan

tietysti oli, että minulla oli omaa 
tahtoa. Pappilan väki, eritoten 
Heli Mäntyvaara vaikutti minuun 
poikasena, jatkaa Kitti muistele-
mista. 

Pappilan väki oli heränneitä. 
Päivällisen jälkeen luettiin per-
hepiirissä heränneitten kirjaa ja 
veisattiin kiitosvirsi.

Urheilu avasi yhteyksiä
– Innostuin urheilusta ja ylsin 
nuorena maajoukkue-tasolle. 
Kuinka muuten olisin päässyt            
kilpailumatkoille Pohjoismaihin, 
Kitti innostuu urheilusaavutuk-
sistaan.

– Urheiluharrastus oli talou-
dellisesti merkittävää. Ilman 
sen avulla saatua tukea opiskelu   
Helsingissä olisi ollut mahdoton-
ta. Urheilu avasi myös uusia yh-
teyksiä, vaikka muutoin olenkin 
ihmissuhteissani ujo, paljastaa 
Kitti.

– Teologia oli minun alaani, 
nimenomaan opetustyö siinä, 
toteaa Kitti uravalinnastaan.

– Todistukseni puolesta oli-
sin päässyt yliopistoon opiske-
lemaan mitä tahansa.

Kirjallisuus tärkeää
– Elämäntilanne on vain hyväk-
syttävä ja elettävä sen mukaan, 
Kitti vastaa kysymykseeni oh-
jeesta nykyihmisen vaikeuksiin 
sekavissa avio-, lapsi-, perhe- ja 
ihmissuhteissa  eläville.

Ilmeneekö tässä asenteessa 
lohdullinen ja vapauttava tunte-
mattoman nunnan rukous: ”Her-
ra, auta minua tekemään hyvää 
sen puolesta, mihin voin vai-
kuttaa ja hyväksymään se, mitä 
en voi muuttaa ja opeta minua 
erottamaan ne toisistaan.” Tulee 
myös mieleen vanha Solmu Ny-
strömin Saksan kielen oppikirjan 
sananlasku: ”Der Mensch denkt, 
Gott lenkt” (Ihminen päättää, Ju-
mala säätää).

– Kirjallisuus on aina ollut 
minulle tärkeää. Piispojen Mik-
ko Juvan ja John Wikströmin 
opit olen omaksut, niistä olen 
ammentanut osaamiseni, jatkaa 
Kitti kypsemmän iän lukuharras-
tuksesta puhuessamme.

     
Tulevaisuus näyttää, millais-

ta kirjallisuutta saamme Taisto 
Kitiltä lisää. Joka tapauksessa 
rehtori  Kitillä on meille paljon 
sanottavaa ja annettavaa.

Taisto Kitti on syntynyt Pulkki-
lassa 1941, ylioppilas Haapave-
den yhteiskoulusta 1961, teolo-
gian kandidaattitutkinto Helsin-
gin yliopistosta 1967, uskonnon 
opettaja Vantaan yhteiskoulussa 
1964-69 ja Mäntyharjun yhteis-
koulussa 1969-74. Mäntyharjun 
lukion rehtori 1974-2002. 
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SAUNA
Vuonna 1595 pitkä sota on vih-
doin päättynyt. Veljekset Knut ja 
Eerik kuuluvat komissioon, jon-
ka tehtävänä on merkitä uusi raja 
Ruotsin ja Venäjän välille. Jossain 
pohjoisen Suomen reunamailla 
miehet syyllistyvät hirvittävään 
rikokseen ja jättävät nuoren 
tyttöparan kohtaamaan kam-
mottavan kuolemansa. Mutta 
väsyneen ryhmän tarpoessa läpi 
loputtoman suoalueen tyttö pa-
laa vainoamaan veljeksiä.

Suon keskeltä – keskeltä ei 
mitään – komissio löytää ni-
mettömän rajakylän ja kylästä 
saunan... Saunan, jossa synnit 
pestään. Ja anteeksiantoa etsivät 
veljekset astuvat sisään.

AJ Annilan 'Sauna' on voima-
kas tarina kahdesta veljeksestä, 
synnistä ja katumuksesta. Inten-
siivinen elokuva vie katsojansa 
kauhun ja pimeyden ytimeen. 
Jonnekin jossa ei ole toivoa, ei 
sovitusta.

Sauna esitettiin jo syyskuun 
alussa Toronton elokuvajuhlilla 
Vanquard-sarjassa, joka esittelee 
rohkeita elokuvantekijöitä ja ta-
vanomaisen elokuvailmaisun 
rajoja rikkovia töitä.

Ja täytyy myöntää, ettei Sauna 

SUSI
Mitä tapahtuu kun ihmisen oi-
keus puolustaa henkeään, omai-
suuttaan ja elinkeinoaan joutuu 
vastakkain luonnosuojelulakien 
kanssa? 

'Susi' on kaunis ja ajatuksia 
herättävä nykydraama, jonka 
tapahtumat sijoittuvat henkeä-
salpaaviin tunturimaisemiin 
Ruotsin ja Norjan rajalle. 

Elokuvan kuvaus tuo mieleen 
vanhat lännenelokuvat, jossa 
karjapaimenet ajoivat karjalau-
moja. Tällä kertaa hevoset ovat 
vaihtuneet moottorikelkkoihin ja 
naudat poroihin.

Päähenkilö Klemens (Peter 
Stormare) on perinteisen saa-
melaisen elämänmuodon edus-
taja. Hänen nuori veljenpoikansa 
Nejla (Robin Lundberg) seuraa 
setäänsä porolauman hoitajana 
vastoin vanhempiensa tahtoa. 
Työ on raskasta, mutta vapaus 
ja luonto tekevät elämästä elä-
misen arvoista. 

Miesten tulevaisuus joutuu 
vaakalaudalle, kun susi hyökkää 
porolauman kimppuun. Susi on 
rauhoitettu eläin, mutta poro-
laumaa pitää suojella... Tapetun 
suden löytyminen käynnistää 
Henningssonin (Svante Martin)  

SUSI
Käsikirjoitus: Kerstin Ekman
Ohjaus: Daniel Alfredson
Pääosissa: Peter Stormare, Robin Lund-
berg, Marie Delleskog, Rolf Degerlund, 
Inga Sarri, Svante Martin ja Gustav 
Kling

SAUNA
Ohjaus: AJ Annila 
Käsikirjoitus: Iiro Küttner 
Pääosissa: Ville Virtanen, Tommi Eronen, 
Viktor Klimenko, Sonja Petäjäjärvi, Kari 
Ketonen, Rain Tolk, Taisto Reimalauoto, 
Ismo Kallio, Kati Outinen.

johtamat poliisitutkimukset, joi-
ta seuraa oikeudenkäynti. Elo-
kuvan alussa kerrotaan Norjan 
Lapissa elävän noin 1150 sutta, 
joista varsin suuri osa kuolee 
vuosittain salametsästäjän luo-

tiin. Metsästysrikoksesta on lu-
vassa jopa 4 vuotta vankeutta.

Klemens puolustaa elämänta-
paansa kynsin hampain, ja jou-
tuu kysymään: ketä sukupuut-
toon kuoleminen uhkaa eniten 
– susia vai hänen ja Nejlan kal-
taisia ihmisiä?

Ikänsä kaupungissa asunut 
katsoja joutuu yllättäen poh-
timaan samaa kysymystä ja 

kamppailemaan itsensä kanssa, 
kumman puolelle asettua.

ole ainakaan tavanomainen suo-
malainen elokuva.

Venäläisupseeri Semenskiä 
esittää Viktor Klimenko, jonka 
tekee varsin vakuuttavan paluun 
valkokankaalle, viimeksihän 
saimme ihailla Vikin näyttelijän 
lahjoja lähes 40 vuotta sitten 
Vodkaa, komisario Palmu -elo-
kuvassa. Viki on jo ehtinyt huo-
lestua uskonveljien mahdollisis-

ta reaktioista, kun hän näyttelee 
kauhuelokuvassa. Mutta turhaan, 
Viki tekee todella uskottavan 
roolisuorituksen venäläisenä 
aatelisherrana monien silopos-
kisten näyttelijäkolleegoidensa 
joukossa.

Sauna jättää monia kysymyk-
siä vaille vastausta, ja ohjaaja 
onkin halunnut jättää ihmisten 
mielikuvitukselle runsaasti liik-

kumavaraa. AJ Annila toteaa, 
että paras kauhu löytyy siitä, 
mitä ei näe ja kuule. Se löytyy 
katsojan mielikuvituksesta.
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Rukous on salaisuus
Keskustelin muutama päivä sitten nuoren miehen kanssa, 
joka kertoi saaneensa voimakkaan kutsun rukoukseen. Hän 
kuvaili monia erilaisia tilanteita, joissa Pyhä Henki oli laskenut 
hänen sydämelleen rukoustaakan. Hän oli sitoutunut vahvasti 
varsinkin esirukoukseen nimettyjen ihmisten puolesta, pitkä-
jänteiseen ja uskolliseen.

Kun kuuntelin hänen puhettaan ja kokemuksiaan rukouk-
sen maailmassa, iloitsin syvästi. Olen nimittäin nähnyt toisen 
suuntaista kehitystä. Monet kristityt ovat luopuneet henkilö-
kohtaisesta rukouselämästä. Rukousta harrastetaan yhdessä 
muiden kristittyjen kanssa erilaisissa hengellisissä tilaisuuksis-
sa, mutta oma rukouskammio on hiljainen ja kylmä.

Olemme vaimoni kanssa keskustelleet rukouksesta monissa 
avioliittoseminaareissa ja tapahtumissa. Meille on syntynyt 
kuva, että vain pieni vähemmistö kristityistä aviopareista ru-
koilee yhdessä. Kuitenkin aviopuolisoiden yhteinen rukous 
on valtava ase. Kun itse kuulen puolisoni siunaavan minua 
ja työtäni sekä rukoilevan minulle viisautta ja voimia kaik-
kiin eteen tuleviin tilanteisiin, sydämeni suorastaan kylpee 
kiitollisuudessa. Yhteinen rukous on vahvistanut myös rak-
kautta toinen toiseemme. Rukous on salaisuus, jota ei pysty 
järjellä selittämään. Se on Jumalan ulottuvuuksien kosketta-
mista, mahdottomien muuttumista mahdollisiksi. Rukous saa 
Jumalan liikkeelle. ”Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan 
päällä niin kuin taivaassa.” Siinä on dynamiittia. Bill Hybles 
on kirjoittanut kirjan: Too bysy not to pray. Siinä hän sanoo 
nasevan lauseen: ”When we work, we work; when we pray, 
God works.” (Kun teemme työtä, niin teemme työtä; kun 
rukoilemme, Jumala tekee työtä.)

Tosimies on niin rohkea, että uskaltaa astua perheen pap-
peuteen ja pyytää omaa vaimoaan rukoilemaan kanssaan.  
Jotkut miehet ovat kertoneet minulle, että he kokevat jo-
tenkin kiusallisena tilanteen, jossa pitäisi ehdottaa omalle 
puolisolle yhteistä rukoushetkeä. Saatana saa hyvät naurut. 
Monet tällaiset miehet osallistuvat täysillä seurakunnassa 
yhteiseen rukoukseen ja ylistykseen, mutta kotona leijona 
muuttuu pikku kisuksi. Tässä olisi kasvun paikka. Kun miehet 
astuvat Jumalan tarkoittamaan tehtävään oman perheensä 
keskellä, Jumala alkaa toimia. Eikä tässä tarvitse hehkutella 
epätodellisilla asioilla, sillä niin konkreettisia kertomuksia 
olen kuullut. Ja oma kokemukseni on sama. Jumala todella 
kuulee rukouksia ja toimii! 

Hätkähdin eräästä kirjasta löytyvää tietoa. USA:ssa on sa-
mankaltainen tilanne kuin Suomessa: lähes puolet avioliitoista 
päättyy eroon.  Mutta aviopuolisoista, jotka rukoilevat yhdes-
sä, ainoastaan yksi pari kymmenestä tuhannesta eroaa. Minun 
on helppo uskoa tähän. ”When we pray, God works!”

Tapani Sopanen 

Kimmo Janas

Lämpö ja edulliset 
hinnat houkuttelevat 
tulevanakin talvena 
Thaimaahan tuhansittain 
suomalaisturisteja, joille 
monille on jo vuosien 
varrella tullut tutuksi 
maan turistikeskuksissa 
työtään tekevä 
suomalaispariskunta, 
Irma ja Juhani Waarna. 

T haimaa on tullut suomalai-
sille tutuksi varsin mones-
sa mielessä. Negatiivisinta 

puolta edustavat varmaankin 
seksiturismiuutiset sekä tieto 
Win-Kapitan päätekijöiden ly-
myilystä suomalaisviranomaisia 
paossa. 

Nelisen vuotta sitten maailma 
sai lukea järkyttäviä uutisia tsu-
manin hirmutuhoista. Näiden uu-
tisten myötä myös Phuket eteläi-
sessä Thaimaassa tuli maailmalla 
tunnetuksi lomakohteena. 

Elämä tsunamirannoilla on nyt 
palannut entisiin uomiinsa ja tu-
rismi lisääntyy jälleen tasaiseen 
tahtiin. Lomakohteet tarjoavat 
turisteille monenlaista viihdettä, 
mutta hengelliseen nälkäänkin 
löytyy ravintoa – jopa suomen-
kielellä.

Turistikirkko – nykyiseltä ni-
meltään Kotikirkko – järjestää 

hengellisiä tilaisuuksia ja tapaa 
suomalaisturisteja kaduilla, ran-
noilla ja hotelleissa kutsumalla 
heitä tilaisuuksiin.

– Mutta turistityö ei ole pel-
kästään kirkossa saarnaamista tai 
lentolehtisten jakelua kaduilla. 
Se on myös AIDS-valistustyötä, 
vierailuja sairaalassa ja poliisi-
asemilla, se on ihmisten autta-
mista kaikilla elämänalueilla, 
huomauttaa Phuketin Kotikirk-
koa syksystä 2006 vetänyt Juhani 
Waarna.

Jumala ei hylkää
Oli vuosi 1983, kun Jumala sai 
pelastaa Waarnan perheen. Kol-
me vuorokautta tajuttomana ol-
leen vastasyntyneen Matti-pojan 
pelastamiseksi olivat lääkäreiden 
keinot loppuneet.

– Ajaessani katsomaan vai-
moa ja poikaa rukoilin ensi 
kertaa tosissani, että jos Jumala 
olet olemassa, paranna Matti, ja 
vie minut Jumala, minne tahdot 
viedä. Minä haluan kulkea sinun 

osoittamaasi tietä, Juhani Waar-
na muistelee.

Samana iltana hän kertoo 
menneensä paikallisen hellun-
taiseurakunnan. 

– Olin käynyt siellä pari kertaa 
vaimoni kanssa ja ensi kerralla 
katsoin tarkkaan, ettei vain joku 
kaveri näe. Mutta nyt Matin sai-
raus sai minut muuttumaan, eikä 
haitannut, vaikka joku näkisikin. 
Niinhän se on, että mitä me pe-
lätään ennen

uskoontuloa, sen voi jälkeen-
päin näyttää vaikka koko maa-
ilmalle.

Kun Juhani Waarnan puolesta 
rukoiltiin, hän kertoo tunteneen-
sa vallan vaihtuneen sydämes-
sään.

Soittaessaan seuraavana aamu-
na sairaalaan Irma-vaimolleen 
hän kuuli, ettei muutosta pojan 
tilassa ollut tapahtunut.

– Joku pieni ääni minun si-
sälläni käski Irman laittaa pu-
helimen luurin pojan korvalle. 
Sanoin puhelimeen, että onko 

isin Matti siellä. Samassa kuu-
lin Irman huudahtavan iloisena, 
että poika avasi toisen silmänsä 
ja koetti hymyillä suupielestään. 
Parin tunnin kuluttua Matti jo 
nousi istumaan ja valitti äidil-
leen nälkää.

Tämän tapauksen jälkimainin-
geissa koko perhe tuli uskoon. 
Tänä päivänä Matti Waarna voi 
hyvin ja toimii tietokoneinsinöö-
rinä Miamissa.

Jumala vahvistaa kutsunsa
Seuraavan vuoden syksyllä Ju-
hanille tuli mahdollisuus irrot-
tautua kuljetusliikkeensä pyö-
rittämisestä kuukauden ajaksi ja 
lähteä matkalle Lake Worthiin, 
Floridaan. Matkan aikana hän 
sai profetian: ”Minä Jumala, tuon 
sinut takaisin tänne. Sinun sa-
visilmäsi eivät näe sitä nyt. Se on 
monen mustan pilven takana.”

Vuosiin ei Juhani muistanut, 
mitä Herra oli hänelle puhunut. 
Vuonna 1986 Waarnat myivät 
kuljetusliikkeensä Kiuruvedellä 
ja aloittivat toiminnan silloisen 
Lähetyksen Kehitysavun erilai-
sissa tehtävissä. Nämä tehtävät 
johtivat kahdesti Afrikkaan, ja 
sen jälkeen Raamattukouluun. 
Keväällä 1990 Jumalan ilmoitta-
ma sanoma varmistui ja Waar-
nojen turistityö Lake Worthissa 
alkoi. 

Juhani toimi Lake Worthin Ko-
tikirkon turistityöntekijänä sekä 
evankelistana kaksitoista talvea. 
Floridan turistityön ohella Waar-
nat veivät kesäisin evankeliumia 

C  – Tervetuloa Phuketin Kotikirkkoon! 
Ennen tänne tuloa voit käydä kotisivuil-
lamme www.kotikirkkophuket.com 
tutustumassa Phukettiin, toivottavat 
Waarnat.

C  – Sillä ei ole merkitystä, mihin kirkkoon kuulumme, vaan että nimemme on Tai-
vaan kirjoissa. Kukaan ei voi taata huomista minulle tai sinulle, mutta on turvallista 
elää Jumalan  kanssa juuri nyt, vaikka maailma on sekaisin monella tavalla, Juhani 
Waarna (oik.) muistuttaa.

Turistityötä Phuketissa
myös eri puolille Yhdysvaltoja 
ja Kanadaa.

Vuonna 2000 Jumalalta tuli 
jälleen sanoma: ”Olet työsi teh-
nyt täällä ja minä siirrän sinut eri 
maihin ja maanosiin.” 

– Sen jälkeen tuli puhelinsoit-
to Suomesta kristityiltä liikemie-
hiltä, jotka kysyivät lähtisinkö 
Pattayalle, missä neljä suoma-
laismiestä oli tehnyt itsemur-
han talven aikana. Kieltäydyin 
kuitenkin tehtävästä, ja pyysin 
Jumalaa vahvistamaan kutsunsa, 
Waarna muistelee.

Kaksi kuukautta myöhemmin 
tuli Suomesta uudelleen sama 
sanoma: ”Olet työsi tehnyt täällä 
ja minä siirrän sinut eri maihin 
ja maanosiin.”

– Silloin sanoin, että jos minul-
le tulee vielä kolmannen kerran 
sama sanoma, en enää kieltäydy, 
Juhani Waarna kertoo.

Ja vahvistus tuli. Vuoden 
2002 syksystä lähtien Juhani ja 
Irma Waarna ovat olleet moni-
en Suomen ja Pohjois-Amerikan 
seurakuntien lähettäminä turis-
tityöntekijöinä Pattayalla kerto-
massa pelastavasta Jeesuksen 
sovitustyöstä. Syksyllä 2006 he 
aloittivat Kotikirkko-toiminnan 
myös Phuketissa. 

Lomalla kynnys matalampi
Viime talvena Thaimaahan tuli 
Suomesta 14 koneellista turisteja, 
4 konetta parhaana päivänä. Ju-
hani Waarnan kertoman mukaan 
Phuketin alueella on päivittäin 
5.000 – 7.000 henkeä vaihtuvaa 
suomalaisväkeä.

Me suomalaiset olemme tun-
netusti hieman arkoja lähtemään 
mukaan tuntemattomiin tilai-
suuksiin, varsinkin hengellisiin. 
Loman aikana, kotiympyröiden 

ulkopuolella, kynnys hengel-
lisiin kokouksiin on kuitenkin 
paljon matalampi.

– Ensimmäinen lomaviikko 
menee usein paikkaan tutustu-
miseen ja erilaisiin retkiin osallis-
tumiseen, mutta toisella viikolla 
löytyykin jo helpommin aikaa 
jopa Kotikirkon kokouksiin, 
varsinkin kun naapurit eivät ole 
näkemässä, Juhani Waarna nau-
rahtaa ja muistuttaa: – Kukaan ei 
mene helvettiin sen takia, että 
on tehnyt syntiä, vaan sen takia, 
ettei tee parannusta! Me kaikki 
olemme syntisiä ja tarvitsemme 
saada syntimme anteeksi Jeesuk-
sen nimessä ja veressä.
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Västäräkki Oy
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Valmistamme Västäräkki 
lavittoja asiakkaiden 
mittojen mukaan.

Valmistamme Västäräkki 
lavittoja asiakkaiden 
mittojen mukaan.

D  Jumalanpalveluksen lopuksi tosimie-
het rukoilivat alttarikutsun vastaanotta-
neiden puolesta.

C  Hyvinkäällä ainakin osataan liikenne-
merkkien oikea sijoitus.

D  Mertsi Lindgrenin laulama 'Maan 
korvessa kulkevia lapsosen tie' herkisti 
paatuneimmatkin kuulijat.

C  'Tästä kaikki alkaa' on muodostumas-
sa Suoralähetyksen tunnussäveleksi, jol-
la yleisö saadaan mukaan musiikilliseen 
iloitteluun.

C  Timi Järvivuoren ääni on tuttu mm. 
monien Viktor Klimenkon levyjen taus-
toilta.

D  Espoossa Kimmo Janaksen saarnan 
aiheena oli anteeksiantaminen.

C  Kimmo Janas muistutti hyvinkääläis-
kuulijoita, kuinka helposti Jumalankin 
tarjoama tilaisuus menee ohi suun, el-
lemme tartu siihen oikeaan aikaan.

A  Dimitri Grönfors (vas.), Joni Åkerlund 
ja Mertsi Lindgren romanigospelin vauh-
dissa.

TOSIMIEHET 
PALVELEVAT

Vuosi sitten Suomen Talentissa suuren yleisön 
tietoisuuteen singahtanut romanigospelia 
esittävä Suoralähetys ja Tosimies-lehden 

päätoimittaja Kimmo Janas ovat yhdistäneet 
voimansa ja lähteneet tienpäälle. Kesän jälkeen 
on järjestetty musiikkijumalanpalvelukset mm. 

Hyvinkäällä ja Espoossa.

K immo Janas kertoo pää-
sevänsä hyödyntämään 
muutama vuosi sitten 

suorittamansa maallikkosaar-
naajakurssin antia kiertämällä 
Suoralähetyksen kanssa seura-
kunnissa.

– Tähän mennessä olen kier-
rellyt puhumassa lähinnä mies-
tenkokouksissa, mutta nyt voin 
laajentaa 'reviiriä' myös naisista 
koostuvaan yleisöön, Janas to-
teaa.

Suoralähetyksen ja Tosimies-
lehden välinen YYA-sopimus on 
tähän mennessä pitänyt sisällään 
lähinnä markkinointiyhteistyötä, 
mutta laajenee nyt käsittämään 
yhdessä rakenneltaviin esiinty-
misiin.

Miesten on tarkoitus paketoida 
osaamistaan ja tarjota sitä seura-

kunnille avaimet -käteen periaat-
teella, paketti pitää sisällään niin 
musiikin kuin opetuksenkin.

Suoralähetys on tullut tutuksi  
vauhdikkaan, iloisen gospelin 
esittämisestä, kun taas Janaksen 
saarnoja on kehuttu perinteistä 
liturgiaa kartteleviksi, lähelle 
ihmistä tuleviksi puheenvuo-
roiksi.

Ja kuten tiedetään, eteenpäin 
eläväisen mieli, suunnitelmissa 
pyöriikin jo mahdollinen Balti-
an kierros. Ja jos suunnitelmat 
toteutuvat, saattavat Espanjan 
aurinkorannikolla talveansa 
viettävät 15.000 suomalaistakin 
saada osansa miesten paketista 
ensi keväänä.

Teksti: Veli Johansén

Kuvat: Juha Seila ja Petri Janas
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Kimmo Janas

Rami Kivisalo on entinen 
ammattirikollinen, 
jolla tiedetään olleen 
suhteita Venäjän mafian 
johtohenkilöihin. 
Hän tunnustaa 
avoimesti olleensa 
syvällä mafiapiireissä. 
Rami on kirjoittanut 
juuri ilmestyneen 
elämäkertakirjansa 
’Gangsterin testamentti’. 
Kirja on tarkoitus 
myös kääntää 
mahdollisimman 
monelle eri kielelle 
lähitulevaisuudessa.

Rami kertoo katsoneensa 
nuorena erilaisia taistelu-
lajielokuvia sekä muuta 

väkivaltaviihdettä. Rikollinen 
elämäntyyli alkoi kiehtoa Ramia 
siinä määrin, että hän alkoi tehdä 
erilaisia rikoksia ollessaan noin 
12 -vuotias. 

– Epätavallinen jännityksen 
tarve ja käsittämätön voima si-
sälläni ajoivat minut tekemään 
jatkuvasti rikoksia, hän muiste-
lee. 

14 -vuotiaana Rami muutti 
vanhempiensa kanssa Afrikkaan, 
missä hän tutustui paikalliseen 
taistelulajien mestariin, yhteen 
Afrikan vaarallisimmista mie-
histä.

Rami kertoo opettajansa ol-
leen syvällä noituudessa. Hän oli 
nopeampi kuin yksikään käär-
me tai eläin. Hänen liikkeitään 
ei kyennyt seuraamaan silmällä. 
Hän myös tiesi ja näki asioita yli-
luonnollisella tavalla jatkuvasti. 

– Se kaikki lumosi minut täy-
dellisesti. Kaikki ne yliluonnol-
liset voimat ja kyvyt kiehtoivat 
minua valtavasti, Rami kertoo. 

Tuossa vaiheessa hän kertoo 
avanneensa sisimpänsä demo-
nisille voimille, jotka alkoivat 
hallita häntä hyvin voimakkaal-
la tavalla. 

Rikollinen elämä vie 
mennessään

Epätavallinen koulutus Afrikassa 
teki Rami Kivisalosta väkivaltai-
sen taistelulajien mestarin. Kun 
hän lähti pois Afrikasta, hän oli 
saavuttanut tuossa vaiheessa 
useissa erilaisissa taistelulajeissa 
mustanvyön tason. 

Palattuaan Afrikasta takaisin 
Suomeen Ramista tuli nopeasti 
väkivaltainen ammattirikollinen. 
Hän alkoi luoda kansainvälisiä 
suhteita ammattirikollisiin pii-
reihin ja pian hän oli syvällä 
kaikenlaisessa rikollisessa liike-
toiminnassa.

Rami vangittiin 1997 syytettynä 
törkeästä aseellisesta ryöstöstä. 
Hän sai vajaan 4 vuoden vanki-
latuomion rikollisorganisaation 
johtajana rahankuljetusryöstön 
suunnittelusta ja toimeksian-
nosta. 

Vankilasta käsin Rami alkoi 
suunnitella yhä suurempia kan-
sainvälisiä rikollisia liiketoimia. 
Hän loi uusia suhteita vankilassa 
ollessaan ja liittoutui erään toisen 
hyvin tunnetun mafiajohtajan 
kanssa. He päättivät myös paeta 
vankilasta ja poistua maasta. 

Jumala puuttuu peliin
Eräänä päivänä kuitenkin tapah-
tui jotakin sellaista, joka muutti 
kaikki Ramin suunnitelmat. Hän 
kuuli aivan selvän äänen, joka 
sanoi hänelle: ”Rami, ellet sinä 
käänny siltä tieltä mitä sinä kuljet 
ja tee parannusta synneistäsi ja 
rikoksistasi, sinun elämäsi tulee 
päättymään hyvin nopeasti ja 
sinä kuolet synneissäsi”. 

Rami kertoo ymmärtäneensä, 
että Jeesus oli puhunut hänelle 
nuo sanat. 

– Tiesin Jumalan puhuneen 
minulle henkilökohtaisesti. En 
ollut huumeissa tai sekaisin 
päästäni. En käyttänyt huumeita 
muutenkaan. Olin täysin järjis-
säni ja kuulin nuo sanat aivan 
selvästi. Tiesin Jeesuksen pu-
huneen minulle. Sitä en tiennyt 
miksi Hän puhui minulle tuollai-
sella tavalla, Rami toteaa. 

Joitakin päiviä myöhemmin 
hän makasi sellissään vuoteel-
laan.

– Suljin hetkeksi silmäni ja sa-
malla sekunnilla eteeni tuli kuva 
minusta ja ystävästäni, jonka 
kanssa olimme päättäneet pae-
ta vankilasta. Seisoimme erään 
Casinon ovella. Avasin salaman-
nopeasti silmäni, mutta kuva py-
syi yhä silmieni edessä. Yhtäkkiä 
kuva alkoi elää. Lähdimme as-
telemaan Casinon ovelta kohti 
katua ja saavuimme kävelyka-

dulle. Samassa jostakin kurvasi 
iso musta auto suoraan eteem-
me. Auton ikkunat avautuivat ja 
katsoin, miten autosta meitä alet-
tiin tulittaa kahdella konepistoo-
lilla. Katsoin miten luodit osuivat 
meihin molempiin.  Hoipuimme 
taaksepäin kunnes kaaduimme 
kadulle. Auto poistui paikalta 
yhtä nopeasti, kuin se oli ilmes-
tynytkin. Kuva tuli lähemmäksi 
ja näin itseni ja ystäväni makaa-
van maassa.  

Rami oli oppinut näkemään 
samankaltaisia näkyjä Afrikas-
sa ollessaan. Hän kertoo, miten 
hän oppi niiden kautta jatkuvasti 
uusia tekniikoita ja todellisia asi-
oita koskien taistelulajeja. Hän 
ymmärsi mitä näyt olivat. Hän 
oli oppinut uskomaan ja luot-
tamaan niihin. Hän kertoo, että 
tällä kertaa hän käsitti tämän 
näyn tulleen Jumalalta toisin 
kuin kaikki aikaisemmat näyt, 
mitä hän oli saanut demonisten 
kykyjensä kautta. 

– Kun seisoin sellini lattialla 
miettien näkyä ymmärsin, että 
Jumala oli juuri näyttänyt minul-
le miten minun elämäni päättyisi 
mikäli jatkaisin rikollista elämää-
ni, Rami kertoo.

Lopullinen päätös
Kaikesta huolimatta hän ei tah-
tonut luopua rikollisesta elämän-
tyylistään ja liiketoimistaan. Hän 

kertoo vastustaneensa Jumalan 
kutsua useita kuukausia. 

– Kaikista yrityksistäni huo-
limatta en kyennyt pääsemään 
pakoon Jumalan kutsua. Tunsin 
Jumalan seuraavaan minua pit-
kin vankilan käytäviä ja puhuvan 
minulle päivittäin. Eräänä iltana 
juodessani kahvia sellissäni tie-
dostin Jumalan läsnäolon kaik-
kialla sellissäni. Ymmärsin, että 
nyt oli tullut hetki jolloin minun 
tulisi päättää, mitä vastaisin Ju-
malalle, joka oli kutsunut mi-
nua sisälle pelastukseen useita 
kuukausia epätavallisen voi-
mallisella tavalla. Lopulta tein 
päätökseni ja polvistuin sellini 
lattialle ja sanoin: ”Jeesus, jos 
Sinä voit antaa minun kauheat 
syntini anteeksi ja vapauttaa 
minut väkivaltaisesta rikollises-
ta elämästäni, niin minä annan 
koko elämäni sinulle”. 

Rami kertoo, että tuon illan 
jälkeen hän tiesi, että jotakin 
hyvin erikoista oli tapahtunut 
hänelle. 

Vapautus demoneista
Kuitenkaan Rami ei kokenut 
olevansa vapaa sisäisesti. Hän 
kertoo miten pahuuden voimat 
painostivat häntä yötä päivää 
sellaisella tavalla, että lopulta 
hän luuli sekoavansa. Rami oli 
ilmoittanut vanhemmilleen an-
taneensa elämänsä Jeesukselle 
mutta kertoi heille tarvitsevansa 
vapautua paholaisen painostuk-
sesta ja demonisista voimista jot-
ka yhä sitoivat häntä.

Viikonloppulomalla vanki-
lasta Rami tapasi vanhempien-
sa kotona uskovaisen naisen 
Afrikasta. Nainen pyysi Ramia 
polvistumaan sohvan ääreen, 
laittoi kätensä Ramin päälle ja 
alkoi käskeä demonisia voimia 
ja paholaista lähtemään ulos 
Ramista ja irrottamaan otteensa 
tämän elämästä. 

Rami tarttui sohvasta kiinni 
kaksin käsin ja samalla suusta 
kuului raivokas huuto. Hän ei 
enää hallinnut itseään vaan lensi 
lattialle ja alkoi kiemurrella kuin 
käärme pitkin lattiaa. 

– Tunsin miten yliluonnol-
liset demoniset voimat ottivat 
koko kehoni täysin hallintaan-
sa. Kuulin miten sisältäni kuu-
lui samankaltainen sihinä kuin 
sadat myrkkykäärmeet olisivat 
sihisseet yhtä aikaa sisälläni. Kun 

afrikkalaisnainen käytti Jeesuk-
sen nimeä ja sitoi kaikkia paho-
laisen voimia minussa ja käski 
niiden lähteä minusta ulos, tun-
sin olevani kuin halvattu. Ehkä 
20 minuutin ankaran taistelun 
jälkeen yhtäkkiä minä tunsin, 
miten kaikki demoniset voimat 
lähtivät minusta ja paholaisen 
painostava ote katkesi yltäni. 

Rami kertoo, että tuon jälkeen 
hän alkoi kokemaan olevansa 
vapaa väkivallasta ja kaikista 
rikollisista kahleista, jotka oli-
vat sitoneet häntä vuosia. Vuosi 
tuon erikoisen kokemuksen jäl-
keen Rami vapautui vankilasta.

Tositapahtumiin 
pohjautuva kirja

Gangsterin testamentin kirjoit-
taminen oli Ramin kertoman 
mukaan hyvin mielenkiintoinen 
projekti. Se piti sisällään monen-
laisia tunteita ja hän näki monia 
asioita elämäs-
tään aivan uu-
della tavalla.

– Vasta kirjaa 
kirjoittaessani 
ymmärsin mi-
ten suuri ihme 
e l ämänmuu-
tokseni todel-
lisuudessa on. 
En vieläkään 
kykene käsit-
tämään sitä 
täysin.

Rami Kivisalo 
ei ole koskaan 
paljastanut jul-
kisuuteen yksityiskohtaisempia 
tietoja yhteyksistään mafiaan 
tai kansainvälisiin rikollisjärjes-
töihin. Hän on kieltäytynyt pal-
jastavansa yhdenkään henkilön 
nimeä, jonka kanssa hän on ollut 
tekemisissä ammattirikollisena 
ollessaan. 

Kirjassa kaikkien henkilöiden 
nimet on muutettu. Tapahtumi-
en paikat sekä ajankohdat on 
myös muutettu. Kirjan tarina on 
kirjoitettu sellaisella tavalla, ettei 
kirja paljasta kenenkään henki-
löllisyyttä.

– Olen maininnut, että kirjani 
tapahtumat pohjautuvat tosita-
pahtumiin. Kukaan tuskin kir-
joittaisi tällaista kirjaa mainitse-
matta ensin tuota asiaa.

Anteeksianto tärkeää 
– Kesti kauan ennen kuin ym-

märsin, että minun on välttä-
mätöntä antaa anteeksi kaikille 
niille, jotka ovat tehneet minulle 
jotakin pahaa tai loukanneet mi-
nua tavalla tai toisella. Ymmär-
sin, että koska Jumala on antanut 
anteeksi minulle kaikki minun 
rikokseni ja syntini, niin minun 
tulee myös antaa anteeksi toisil-
le ihmisille heidän rikoksensa ja 
syntinsä. Kun tein päätöksen an-
taa kaikille ihmisille anteeksi ja 
aloin sydämestäni pyytää Juma-
lalta armoa, että kykenisin aina 
antamaan anteeksi jokaiselle, 
joka minua on loukannut tai va-
hingoittanut, niin sen seuraukse-
na kykenin vähitellen antamaan 
myös anteeksi itselleni. 

Anteeksiantaminen on Ramin 
mielestä hyvän elämän perusasi-
oita. Hän ei usko, että voimme 
olla täysin vapaita, ennen kuin 
annamme anteeksi kaikille toi-
sille ihmisille siitä riippumat-

ta mitä joku 
onkin tehnyt 
meitä vastaan. 
Ellemme kyke-
ne antamaan 
anteeksi, se 
johtaa meidät 
automaattises-
ti vihaan ja 
katkeruuteen. 
Se taas johtaa 
lopulta sii-
hen ettemme 
ole koskaan 
tyytyväisiä it-
seemme tai 
elämäämme. 

Anteeksiantaminen on yksi elä-
män tärkeimmistä lainalaisuuk-
sista. 

Mutta voiko ihminen koskaan 
unohtaa mitä on tehnyt toisille 
tai mitä itselle on tehty?

– Minä tiedän, että on mah-
dollista unohtaa asioita. Se on 
kuitenkin useimmiten prosessi, 
joka pitää sisällään ehdottoman 
anteeksiantamisen niin toisille 
ihmisille kuten myös itselleen. 
Jumala voi myös pyyhkiä mie-
lestämme ikäviä muistoja koko-
naan pois. Mutta jos kykenemme 
antamaan anteeksi, menneisyy-
temme ei enää sido meitä. Monet 
asiat vaikuttavat yhdessä siihen 
miten paljon voimme unohtaa. 
Tärkeintä on olla vapaa mennei-
syydessä tapahtuneista asioista. 
Se ei taas ole kiinni siitä muis-
tammeko jotakin vai emme.

Voitto henkivalloista
Älä anna periksi

– Halusin kertoa noista asiois-
ta selkeästi ja tarkasti siksi, että 
jokainen käsittäisi sen ettei elä-
mänmuutos tapahdu useimmi-
ten hetkessä. Useimmiten se on 
hyvin vaikea ja kivulias prosessi. 
Tiedän, että maailma on täyn-
nä ihmisiä jotka ovat yrittäneet 
muuttaa elämäänsä tavalla tai 
toisella. Kuitenkin usein näen, 
miten monet ihmiset antavat 
periksi, jos he epäonnistuvat 
jollakin näkyvällä tavalla. On 
vaikea mennä seurakuntaan tai 
kirkkoon sen jälkeen, kun on 
julkisesti epäonnistunut. Mo-
nesti myös ihmiset tuomitse-
vat toisia, kun näkevät jonkun 
kompuroivan. Siten he käyttäy-
tymisellään edesauttavat toisia 
ihmisiä luovuttamaan. Kerroin 
oman taisteluni avoimesti kaik-
kine lankeemuksineen, että joku 
voisi saada toivoa ja voimaa jat-
kaa eteenpäin. Koskaan ei ole 
syytä antaa periksi tai luovuttaa 
tapahtui elämässä mitä hyvänsä, 
Rami tilittää.

Hän halusi kertoa kaiken avoi-
men rehellisesti, että jokainen 
käsittäisi, ettei Jumala jätä tai 
hylkää ketään siksi, että epäon-
nistumme elämässämme. Epä-
onnistumisemme voi olla pieniä 
taikka suuria, mutta Jumala ei 
hylkää ketään. Ihmiset monesti 
hylkäävät, kun näkevät jonkun 
toisen epäonnistuvan elämäs-
sään rajusti.

Hän myöntää, että ellei Jumala 
olisi ilmestynyt sellaisella tavalla 
kuin se tapahtui, hän ei olisi an-
tanut elämäänsä Jeesukselle eikä 
hänen elämänsä olisi muuttunut. 
Rami tarvitsi sellaisen kohtaami-
sen Jumalan kanssa. 

– Ajattelen, että se oli suurta Ju-
malan armoa, jonka seurauksena 
elämäni alkoi muuttumaan.

Ramin haaveena on, että hä-
nelle tapahtunut elämänmuutos 
voisi tapahtua mahdollisimman 
monelle toisellekin ihmiselle. 
Hän kertoo uskovansa, että tu-
leva päivä on aina parempi kuin 
edellinen, ja sitä hän odottaa 
myös tulevaisuudelta.

– Haluan sanoa kaikille, että 
Jeesus voi muuttaa sinun elämä-
si, oli elämäsi millaista tahansa. 
Kukaan ei voi menestyä ilman 
henkilökohtaista suhdetta Jee-
suksen Kristuksen kanssa, toteaa 
Rami Kivisalo.

A  – Haluan sanoa kaikille, että Jeesus 
voi muuttaa sinun elämäsi, oli elämäsi 
millaista tahansa. Kukaan ei voi menes-
tyä ilman henkilökohtaista suhdetta 
Jeesuksen Kristuksen kanssa, toteaa 
Rami Kivisalo.
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Jyrki Palmi on Helsingin Saa-
lem -seurakunnan pastori, 
kolmen lapsen isä ja vapaa 
toimittaja.
www.jyrkipalmi.blogspot.com

KATUKAPPELISSA
 Hervannan Kauppakeskus Duo, 2 krs

 Insinöörinkatu 23, Tampere

ICCC:N SYYSSEMINAARI  21-22.11.2008

Seminaari alkaa pe 21.11. klo 18.30 ja jatkuu 
la  22.11. klo 9-21.00. 

Pääpuhujana YK:n suurlähettiläs
Luc Gnacadja, Benin

Seminaarin aikana paneudutaan yhteiskuntavas-
tuuseen ja omaan paikkakuntaan vaikuttamiseen. 
Tervetuloa. Rukouspalvelua!

Taas olemme joutuneet seuraamaan toilailuja Big Brother-talos-
sa. Ja vaikka emme katsoisikaan, niin lehdistö huolehtii noista 
tyhjänpäiväisyyksistä otsikoin: ”Irstasta menoa BB-talossa”, jne. 
Tämäkö on sivistysvaltion tarjoamaa laatuviihdettä parhaimmil-
laan? Kyllä, koska formaatille on suuri tilaus. Ihmiset haluavat 
tirkistellä ja TV-yhtiöt ottavat siitä kaiken hyödyn irti.

BB-viihteessä on jotain alkukantaista barbaarimaisuutta. Ih-
misen taipumukset himoon syöksyvät esiin ilman estoja. Ym-
päristössä kannustetaan irstailemaan ja juomaan alkoholia niin 
paljon, kuin sielu sietää. Taloon valitaan ihmisiä, joilta estot 
puuttuvat. Nämä uhrit hoitavat sikailun ja juopuvat julkisuudesta. 
Tuottajat käärivät rahat. Negatiivinen julkisuus ei näitä nuoria 
haittaa, koska tänä aikana halutaan julkisuuteen keinolla millä 
tahansa. Jos silmiemme edessä on evoluution huippu homo 
sapiens, niin eikö maailma ole tullut hulluksi ja kaikki sivistys 
ja valistus mennyt hukkaan!

Parasta viihdettä ylemmyydentuntoisen sohvaperunan mieles-
tä olisi ehdottomasti se, että BB-talon ovet suljettaisiin kokonaan 
ja nuo typerykset lukittaisiin sisään koko loppuelämäkseen. Eikö 
olisi hienoa, kun turvalliselta kotisohvalta voisi katsella, kun 
ihmiset käyvät toistensa kimppuun? Se olisi helvetti maan päällä, 
vai onko se sitä jo nyt? Kaikkein kuvottavinta tässä ajatuksessa 
on se, että löydämme tämän kaiken itsestämme. Katsomme 
itseämme peilistä. Jo ensimmäisten kameroiden alla Aadam ja 
Eeva todistivat, että eivät ole meitä parempia.

Ihmisen persoonallisuuden sisässä on syvä nyrjähtäminen, 
eikä sitä voi tehdä sivistyneeksi valistuksella tai lakia säätämäl-
lä. Järkyttävä totuus on, että ei ole olemassa yhtään ”hyvää” 
ihmistä, mikä tarkoittaa sitä, että mikään ei ole alkuperäisen 
luomissuunnitelman tasolla. Suurinkin moralisti joutuu tunnus-
tamaan olevansa mielihalujen ja jonkin alaspäin suuntautuvan 
tunteen vanki. Alkukantaiset mieliteot piinaavat meitä kaikkia. 
Kyseessä eivät ole vain BB-talon asukkaat tai kadunmiehet, 

Aadam ja Eeva 
BB-talossa

vaan tähän kategoriaan sopi-
vat niin uskonnolliset johtajat, 
poliitikot kuin liikemiehetkin. 
Heikkoutemme näissä asiois-
sa vaihtelee, mutta meissä 
kaikissa on sama leima: olem-
me syntisiä ja tarvitsemme 
vapautusta, jonka on tultava 
jostain ulkopuolelta, muusta 
lähteestä, kuin meistä itses-
tämme.

Kenellä on voima murskata 
paratiisiin luikertaneen käär-
meen pää? Ristin tapahtumis-
sa vapautui voima, joka voi 
muuttaa kaikki ihmiset. Sen 
voiman rinnalla kirkkainkin 
valo kalpenee!

Teksti: Maija Niskanen

Kuvat: Marketta Sorakunnas

Suuren 
valtameriristeilijän 
uumenista löytyy 
pieni ihana kappeli. 
Kultainen kammio, 
jossa voi hiljentyä yksin, 
osallistua päivittäin 
messuun tai vaikkapa 
mennä naimisiin.

C osta Concordia on italia-
lainen loistoristeilijä, joka 
kiertelee Karibialla ja Vä-

limerellä. Sen uumenissa on tilaa 
2.900 matkustajalle, lähes 1.100 
työntekijää ahertaa päivittäin 
vieraitten hyväksi.

Alus on risteilyn ajan täysin 
oma maailmansa. Kaikki pal-
velut ovat loistoluokkaa tässä 
uivassa vuonna 2006 valmistu-
neessa, 13-kerroksisessa luxu-
shotellissa. Ihania ravintoloita, 
erikoisia ruokia, ruokaa melkein 
vuorokauden ympäri, 13 baaria, 
jopa Helsinki -caffe, 2000 neliötä 
kuntoilutilaa, jossa kaikki mo-
dernit fitness-välineet, saunat, 
4 uima-allasta, kauneushoitolat, 
yökerhotilat.

Pikku kappeli sijaitsee neljän-
nellä kannella, yllättäen internet-
pisteitten, korttipelipöytien ja 
muiden pelihallien takana. Sisus-
tus koko laivassa on suorastaan 
pramea, yliampuva, ”jalat irti 

LA
maasta risteilyllä” -tasoa.

La Cappella –sähkökyltin alla 
lasimaalausten koristama ovi toi-
vottaa tervetulleeksi vierailijan. 
Eteinen ennakoi itse kappelia. 
Taivaan ilon loiste huokuu vas-
taan kullan väreissä. Kappeli 
on takaa leveämpi kuin edestä, 
kymmenisen metriä pitkä, seitse-
män metriä sisääntulon kohdalta 
leveä, ja alttarilla enää neljä met-
riä. Värit ja muodot johdattelevat 
alttarille. Se luo vierailijaan luot-
tamusta ja turvaa. Käytävällä on 
kaunis kukkareunainen matto. 
Penkit ovat viistottain mattoon 
nähden, visakoivun näköistä 
arvopuuta. Valaistus on aika 
voimakas. Katossa neljä suurta 
vaaleanpunaista lamppua, joka 
puolella täydentäviä spotteja. 
Kultaiset enkelit ja pyhimykset 
seinillä ja katossa katsovat mei-
tä syntisiä elämää ymmärtävän 
ja armahtavan näköisinä. Tässä 
ympäristössä on varmaan help-
po ripittäytyä laivan pastorille, 
isä Don Giuseppelle. Vihkiym-
päristönä ihanteellinen.

Alttarina on pöytä, marmoria, 
kaunis pitsiliina ja ristinkuva 
pöydällä, taustalla pyhimysten 
kuvia. Kultainen kupolikatto 
spottivaloineen tuo mieleen Luo-
jan suojelevan käden, jonka alle 
sielumme pysähtyy lepoon.

Niin on mieli keveä poistu-
essamme kappelista. Olo on 
kuin olisimme olleet messussa 
ja nauttineet ehtoollista tai ripit-
täytyneet.

CAPPELLA
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Design Hessu Laaksonen

Tulossa seitsemän 
design korun 
sarja, joista 
ensimmäiset 

osat saatavissa 
kultaisina ja hopeisina.

Eila Media Oy 
www.eilamedia.fi

Nyt kirjana!
RUKOUS ON

Seppo Löytty
 

Teol. tohtori Seppo Löytyn 
omia kokemuksia ja havain-

toja rukoilemisesta ja toja rukoilemisesta ja 
rukouselämästä. 

Hinta 29 € / kpl
tilaukset 0400-596 120 tai www.eilamedia.fi

UUTUUKSIA EILA MEDIALTA!

Eero Ketola

Keksijä Jorma 
Ponkala valmistaa itse 
suunnittelemaansa 
aurinkolaivaa Perniössä. 
Yhdeksän vuotta sitten 
hän rakensi pienemmän 
aurinkoenergiaveneen 
jonka nimeksi tuli 
Aton.  Nyt rakennetaan 
yhdeksän tonnia 
painavaa 
Shalom -nimistä 
aurinkovenettä. Sen 
pituudeksi tulee 
viisitoista metriä, 
leveydeksi viisi metriä, ja 
korkeudeksi reilut neljä 
metriä. Rakennustöissä 
on palkattuna artesaani 
Pirkko Ahola. Vaimo 
Kirsti hyörii myös 
hyödyllisenä apuna.

Jorma Ponkala on aito kek-
sijä, todellinen  ”Pelle Pe-
loton”. Hänen tärkeimpiä 

keksintöjään on  Vaisala OY:lle 
suunniteltu elektroninen vaihto-
kytkin, ja siihen liittyvä mittause-
lektroniikka pienten kapasitans-
sien mittaamiseen. 

– Käytännössä kaikki nyky-
ajan tuotesuunnittelijat ovat 
keksijöitä. ”Keksijä” on vain 
kansanomainen ilmaisu heille, 
kertoo Jorma. 

 Koulussa Jorma tuplasi miltei 
kaikki luokat.  – Isälleni isoisä 
järjesti kemian laboratorion. Hän 
huomasi, että isäni on kiinnos-
tunut kemiasta. Isä puolestaan 

huomasi, että minä olen kiinnos-
tunut sähköön liittyvästä.  Isän 
kanssa etsimme kaatopaikoilta ja 
vanhojen tavaroiden kaupoista 
kaikkea mahdollista sähkötava-
raa. Isä ja äiti olivat akateemisesti 
koulutettuja. Heille heikko  kou-
lumenestykseni oli suuri petty-
mys. Seitsenvuotiaana tein säh-
kötyynyn särkevälle hampaalle. 
Tyyny oli halkaisijaltaan nelisen 
senttiä. Mummo talletti sen lasi-
vitriiniin, arvokkaiden esineiden 
joukkoon. Pienen pojan keksin-
nöille ei ollut arvostusta muiden 
aikuisten silmissä. Vuonna 1977 
tein sitten ensimmäisen suu-
remman keksintöni. Luonteeni 
on sellainen, että haluan tietää 
kaiken. Minulle ei riitä, että Edi-
son on syntynyt silloin ja siellä 
ja keksinyt sähkölampun. Halu-
an tietää oikein kunnolla. Siinä 
on elämän todellinen väristys ja 
hienous.

Keksijä ei pelkää virheitä
Keksimisessä on Jorma Ponka-

lan mukaan tärkeää tietynastei-
nen pelottomuus. – Virheitä ei 
saa pelätä. Tärkeää on huomata, 
että virheessä on aina uusia asia 
jota ei ole tiennyt. Virhe osoittaa 
myös, että ei tiedä jotain asiaa. 
Virhe avaa uuden ja jännittävän 
oppimisen polun. Kokeiltaessa 
jonkun idean toimivuutta mi-
kään fyysinen laki ei unohda 
olla paikalla jos sen kuuluu olla 
paikallaan. Toisin sanoen. Jos 
jonkin idean fysikaalinen idea 
on pielessä niin idea ei toimi. 
Mutta ihminen ei voi kaikkea 
tietää ja muistaa. Siksi on hyvä 
tehdä kokeita. 

Jorman suunnittelema aurin-
kovene on ainutlaatuinen koko 
maailmassa. Vene myötäilee 
aikamme arvoja ja visioita. Au-
rinkosähkövene on ympäristöys-
tävällinen.  Hiilidioksidipäästöjä 
ei synny eivätkä öljyvahingot ole 
mahdollisia. Ympäristökuormi-
tus rajoittuu veneen materiaa-
lien ja komponenttien valmis-
tukseen. Ääni- tai aaltohaittoja 

ei myöskään synny. Sähkömoot-
torit ovat luonnostaan hiljaisia. 
Koska moottorit ovat lisäksi 
veden alla niin käytännössä ei 
synny mitään ääniä. Syntyvät 
aallot ovat hyvin pieniä koska 
maksimimoottoriteho yhtäjak-
soisesti on noin 6 kW. Tehoa ei 
mene hukkaan aaltojen synnyt-
tämiseen.

Äänetön vene
Jorma Ponkala nauttii veneestä 
joka on täysin äänetön ajon aika-
na. – Veneen kaikissa tiloissa on 
mukava olla ja keskustelu sujuu 
normaalilla puheäänellä. Runko-
värinää ja moottorin ääntä ei ole. 
Ainoat äänet ovat pieni keula-
kohina ja lokkien äänet. Veneen 
keulassa olevasta salongista ja 
välittömästi sen edessä olevasta 
ohjaamosta on panoraamanä-
kymä ulos. Sosiaalinen yhteys 
veneen ohjaajan ja matkustajien 
välillä on erinomainen. Salonki 
ja ohjaamo on  voitu sijoittaa lä-
helle keulaa  siksi että veneen 

keula on eteen ja myös alaspäin 
viisto, niin sanottu märkäkeula. 
Tällaisella keulamuodolla on 
monia etuja. Esimerkiksi ve-
neen keula on kevyt ja nousee 
helposti aalloille. Tämä ominai-
suus pienentää kulkuvastusta. 
Jotkut saattavat pitää tällaista 
keulaa rumana koska ovat näh-
neet vastaavia vain luotijunissa 
tai avaruussukkuloissa. Muoto-
jen ammattilaiset ovat kuitenkin 
poikkeuksetta kehuneet Aton 
-aurinkosähköveneeni märkä-
keulaa  tyylikkääksi.

Rauha on myös 
rakentajan sisimmässä

Shalom -nimeä ei Ponkala valin-
nut alukselle sattumalta.
– Toivomme vaimoni kanssa, 
että kaikki veneessä vierailijat 
voisivat tuntea rauhallisen ja 
eheän ilmapiirin. Vain Jumala 
voi Jeesuksen kautta antaa sy-
dämeemme rauhan. Minä en 
ole koskaan epäillyt Jumalan 
olemassaoloa. En ole myöskään 
hyljeksinyt kristillistä arvomaail-
maa. Vuonna 1956 olin Suomen 
Lähetysseuran poikien rippi-
koululeirillä Perniön Yliskylän 
kirkossa. Risto Santala oli leirin 
johtajana. Nukuimme kirkon 
lähellä sijaitsevassa, Irja Kilpe-
läisen kodissa. Irja Kilpeläinen 
oli Kaarle Edvard Kilpeläisen 
(1879 – 1941) tytär. Kilpeläinen 
toimi Varsinais-Suomessa Frans 
Hannulan työtoverina. Tuohon 
aikaan voimakas, hengellinen 
herätys vaikutti alueella. Tuon 
herätyksen perintö vaikutti 
myös leirillä. Leiriläiset tulivat 
eri puolilta Suomea ja useilla 

oli todellinen kaipaus kohdata 
elävä Jumala. Rippikoulusta jäi 
erityisesti mieleen aamut. Risto 
Santala soitti kitaralla kauniita, 
hengellisiä lauluja. Leirin lopuksi 
oli koe. Vanhemmat, lähisuku-
laiset ja kummit olivat paikalla. 
Risto ei halunnut nolata ketään. 
Kysymyksiä oli viisi tai kuusi. 
Risto neuvoi, että viittaamme 
sitten kaikki vaikka emme tietäi-
sikään. Sovimme yhdessä myös, 
että jos joku ei tiedä kysymystä 
hän viitatessaan näyttää käden 
selkää Ristolle. Ne jotka tietävät 
viittaavat rohkeasti ja kääntävät 
kämmenpuolensa. Selvisimme 
kaikki kokeesta. Leiristä jäi hyvä 
mieli. En kuitenkaan löytänyt 
yhteyttä Jumalaan. Noin kaksi-
kymmenvuotiaana istui eräänä 
varhaisena aamuna työpöytäni 
ääressä. Katselin taivaalle. Ajatte-
lin ihmisyyttä ja sitä, että eräässä 
mielessä sukujuureni ulottuvat 
aina Jeesuksen aikaan asti. Sii-
nä minulle selvisi, että Jeesuksen 
elämäntyö koskee myös minua. 
Sisimpääni tuli vapaus ja pelko 
katosi. Minun ei enää tarvinnut 

B   Valmistuttuaan noin yhdeksän tonnia 
painava aurinkoasuntoveneen on tarkoi-
tus muuttua Ponkaloiden vakituiseksi 
asunnoksi.

D  Kirsti ja Jorma Ponkala ovat tekemäs-
sä unelmastaan totta.

C   Aluksen rungon muodostaa lasikuitu – finnfoam – lasikuitu kerrosrakenne.  
– Lämpöeriste muodostaa samalla veneen rungon. Eriste on  paksu koska vene val-
mistuu ympärivuotiseen käyttöön. Tarvittava lämpöenergian määrä on erittäin pieni 
tietää Jorma Ponkala. 

Aurinkosähköllä 
toimiva 
asuntovene

pelätä tulevaisuutta eikä kuole-
maa.  

Lämpöeriste muodostaa 
veneen rungon

Aluksen lämpöeriste, finnfoam 
on samalla runkomateriaali. – 
Tämä materiaali estää sisäpuo-
lisen kastumisen eli kondenssi-
veden muodostumisen. Homeh-
tumista ei tapahdu. Lämpöeris-
te on poikkeuksellisen paksu, 
jotta veneen käytettävyys olisi 
mahdollista ympäri vuoden ja 
poikkeuksellisen pienellä läm-
pöenergian määrällä. Tästä 95 
millimetrin finnfoam ydinai-
neesta on se etu, ettei vene voi 

upota edes välikanteen asti. 
Vene on myös paloturvallinen. 
Mitään höyrystyviä polttoaineita 
ei veneeseen tule. Kaikki toimii 
sähköllä. Veneeseen tulee myös 
automaattinen korkeapainesu-
musprinkler. Tämä on nykyaikaa 
ja tulossa myös omakotitaloihin, 
tietää Jorma Ponkala.

Veneen aurinkosähköpanee-
lit tulevat olemaan yksikiteisiä, 
piihin perustuvalla tekniikalla. - 
Paneeleille kertyy painoa noin 
500 kiloa. Asuntolaivaan tulee 
40 kWh akkupaketti joka painaa 
noin 1000 kiloa. Yhden aurin-
koisen kesäpäivän tuotto pystyy 
lataamaan akut täyteen vaikka 
samanaikaisesti olisi hieman ku-
lutusta. Tyypillinen matkanope-
us on neljä solmua. Etenemiseen 
tarvittava teho puolittuu silloin 
verrattuna viiteen solmuun. 
Neljän solmun nopeudella teho 
puolittuu, ja akkujen energialla 
voidaan kulkea jopa kaksisataa 
kilometriä

– Sisätiloihin tulee hyttien 
lisäksi työverstas. Siellä vapaa-
aika kuluu mainiosti. 

Jorman hymy leviää ääriarvoil-
le. – Veneen alakerrokseen tulee 
sauna. Saunassa on pohjaluukku 
jonka voi aukaista esimerkiksi 
uimaan menoa varten.
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Jope 
herkällä 
mielellä

Teksti: Kimmo Janas

Kuvat: Juha Seila

Jope Ruonansuu 
on tehnyt 16 
platinaa myynyttä 
huumorilevyä yhdessä 
luottotuottajansa 
Ile Vainion kanssa. 
Kotimaisen huumorin 
kuninkaalla riittää 
kuitenkin rohkeutta 
näyttää myös herkempi 
puolensa.

Elokuun lopulla näki päi-
vänvalon fanien jo pitkään 
odottama albumi ”Enke-

leitä toisillemme – herkimmät 
laulut”.

Taiteilija Ruonansuu oli kerto-
mansa mukaan kypsytellyt ko-
konaisuutta mielessään jo varsin 
pitkään. 

– Levytin vuonna 1995 kappa-
leen ”Ollaanko enkeleitä toisil-
lemme”, ja ihmiset laulavat sitä 
nykyään karaokebaareissa aivan 
hullun lailla, Jope naurahtaa.

Jokaisella huumorilevyllä on 
ollut mukana yksi herkempi 
kappale, mikä on herättänyt 

”Eiku mulla ois täällä jo useita 
biisejä, että ajattelin sitä pitkä-
soittoa ulos?” 

Miekkoset räjähtivät naura-
maan ja lopputuloksena päätet-
tiin albumin julkaisupäivämää-
räksi 27.8.2008.

– Tässä oli se ero noihin aiem-
piin huumorilevyihin, että mulla 
oli materiaali hyvin valmisteltu-
na, kun marssittiin purkittamaan, 
Jope toteaa levyn julkistamisti-
laisuudessa.

Enkeleitä, onko heitä?
Taiteilija Ruonansuu kertoo 
uutuuslevyn kokonaisuuden 
syntyneen alitajuisesti ja fiilis-
pohjalta. 

– Toki mietin tarkkaan, että 
miten nämä biisit pitää laittaa 
järjestykseen. Mutta uskon tie-
tynlaisen johdatuksen olemassa-
oloon. Enemmän uskon johda-
tukseen kuin kohtaloon.

Mutta kuka on se johdatteli-
ja?

– No Jumala tietenkin! Jope 
paukauttaa suoralta kädeltä. 

Kun muistelen Joel Hallikai-
sen tehneen aikoinaan levyn en-
keleistä, jonka jälkeen seuraava 
levy olikin jo rehellisesti hengel-
linen, Jope tuhahtaa, ettei hän 
usko kaavoihin, aika saa näyttää, 
mitä tuleman pitää...

Jäämmekin jännittyneinä 
odottelemaan, sillä sen verran 
monissa uuden levyn kappa-
leissa on havaittavissa selkeää 
hengellistäkin latausta.

Kaveria ei jätetä
Jope myöntää kappaleiden sa-
noitusten kumpuavan hyvin 
pitkälle omista kokemuksista 
vuosien varrelta.

– Mitä omakohtaisempia ai-
heet ovat, sitä luonnollisemmin 
kappaleet syntyvät.

Monista kappaleista avautuu 
kuulijalle suomalaisen miehen 
avuttomuus, kun eväät ovat lo-
pussa eikä ongelmien keskeltä 
tunnu löytyvän ulospääsyä.

– Meillä suomalaisilla on si-
säänrakennettu huono itsetunto 
johtuen siitä, että me olemme 
Venäjän ei-tunnustettu pikku-
veli, Jope naurahtaa.

Takavuosien haimatulehdus ja 
sen mukanaan tuoma diabetes 
pistivät aikoinaan Jopen elämän-
tavat remonttiin. Nuoruusvuosi-
en välillä rajukin meno antaa 
tiettyä pohjaa tutkia suomalais-
miehen sielunmaisemaa.

Yksi uutuuslevyn koskettavim-
mista kappaleista on varmaankin 
”Älkää jättäkö”. Siinä Jope tulkit-
see elämän laitapuolelle luiskah-
taneen miehen tunnelmia mm. 
sanoin:

”Olen niin monta viikkoa juo-
nut, etten tiedä enää itsekään, 
miksi Luoja on minut luonut, 
mutta jättänyt särkymään. 
Olen koettanut muuttua tur-
haan, sillä mikään muuttunut 
ei. Olen päätymässä sisäiseen 
murhaan, kai kuulette huutoni 
hei! Älkää jättäkö minua veljet, 
tulkaa hakemaan minut pois, 
täältä kurjien baarien nurkista 
vielä hengissä selvitä vois. Älkää 
jättäkö minua tänne, kohta hu-
kun näihin nesteisiin. Olen yksi 
ystävistänne, kaaduin elämän 
esteisiin.”

Kun Jope lauloi kyseisen 
avunhuudon ravintola Matkara-
kastajassa, hoippui samaan ai-
kaan ravintolan ikkunoiden ohi 
kolmen miehen joukko, jossa 
reunimmaiset kannattelivat kes-
kellään varsin väsyneessä tilassa 
olevaa toveriaan. Näky sai kyl-
mät väreet juoksemaan jokaisen 
julkistamistilaisuudessa istuneen 
selkäpiitä.

– Kun lähdin etsimään säveltä 

tähän kappaleeseen, löysin pia-
nosta E-äänen, jota aloin sitten 
pimputella. Hetken kuluttua ta-
jusin pimputtavana SOS-kaavaa 
eli kolme pitkää ja kolme lyhyt-
tä, joka tarkoittaa, että hätä on 
suuri.

Uskottavuus säilyy
Jope Ruonansuu ei usko uskot-
tavuutensa yhtenä maamme joh-
tavista imitaattoreista ja humo-
risteista vaarantuvan herkistelyn 
ansiosta.

Keikoilla on laulujen vastaan-
otto ollut Jopen kertoman mu-
kaan mahtavaa. Huumorisettiin 
on sopinut vallan mainiosti – 
palautteesta päätellen – nämä 
vakavammatkin kappaleet. 

– Yhtä kaikki sekin on viih-
dettä, jos saa ihmiset pysähty-
mään ja miettimään asioita, Jope 
filosofoi ja huomauttaa, ettei aio 
kuitenkaan lopettaa huumorin-
kaan tekemistä.

faneissa toiveen saada joskus 
kokonainen albumillinen her-
kempää Jopea.

Keväällä tuottaja Ile Vainio 
sai puhelun: ”Jope tässä terve, 

nyt on moodi päällä. Täs on nyt 
tullut sen verran paljon matskua 
että tehtäiskö se enkelilevy?” 

”Sulla on biisi valmiina – hie-
noa, pistetään sinkkua kujille!” 
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Perheiden ABC+ -lehti 
on kristillinen perhelehti 
parisuhteesta, kasvatuksesta 
ja vanhemmuudesta. 

• Paremman parisuhteen  
 puolesta
• Iloa ja eväitä 
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Rohkea, rohkaiseva ja 
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RISTO LINDSTEDT

Moottoripyörä ja 
miehen mieli
Erilainen matkakirja
Myötämielisellä huumorilla maailmaa 
katseleva Lindstedt tarinoi moottori-
pyöräretkistään. Mukaan mahtuu myös 
kalmistokävelyjä, joiden lomassa hän 
pohtii elämää, kuolemaa ja maailman-
menoa. Ovh. 28,90

TEUVO V. RIIKONEN

Kabulin taivaan alla
Sotilaspapin päiväkirja
Teuvo V. Riikonen toimi kriisinhallinta-
joukon pappina vuonna 2008. Riikonen 
kertoo teoksessaan päiväkirjanomaisesti, 
mitä on sotilaspapin arki Afganistanissa 
ja miten kansainvälinen politiikka näkyy 
maan arjessa. Ovh. 32,90

MIES JA MAAILMA

VAIKUTTAAKO RUKOUS?
Saatuani käsiini ja luettavaksi 
uuden kirjan Philip Yanceyn 
tuotannosta oli jälleen luvassa    
laadukasta tekstiä, muistan ni-
mittäin itse Billy Grahamin jos-
sakin yhteydessä maininneen 
Yanceyn olevan paras hänen 
tuntemistaan kirjoittajista.

Itselleni on hänen aikaisem-
masta tuotannostaan parhaiten 
muistissa kirja nimeltä: Ihmeel-
lisesti tehty, jossa lepralääkäri 
Brandt tarkastelee ihmiskehon 
ihmeellisyyttä. Kirjan he ovat 
tehneet yhteistyönä.

Tämänkertainen teos tutkiste-
lee rukouksen olemusta ja voi-
maa hyvin laajasti. Teoksessa 
tulee esiin tuntuma,että kirja ei 
ole ”ammattiteologin” kirjoitta-
ma vaan journalistin, kristityn 
sellaisen ja jolla on pitkä kris-
tityn taival takanaan ja ystäviä 
vuosikymmenten varrelta hyvin 
laajalta sektorilta. Lähetystyön 
tekijöitä hänen tuttavapiiris-
sään näyttää olevan paljon ja 
heidän kokemuksistaan kirjas-
sa on paljon esimerkkejä. Pal-
jon kokemuksista rukouksesta 
tulee tosin tuntemattomiltakin 
kirjeenvaihdon sähköisen vies-
tinnän kautta.

Englantilainen kristitty ajatteli-
ja ja kirjailija C.S. Lewis saa run-
saasti palstatilaa kirjassa, luvussa 
kolme 'Sellaisina kuin olemme' 
on alussa hänen ajatuksensa, 
Rukous, joka edeltää kaikkia 
rukouksia, on: Se, joka rukoilee 
olkoon todellinen minä. Se, jolle 
puhun, olkoon todellinen Sinä.

Samassa luvussa tuodaan esil-
le, kuinka avuttomuus, ei niin-
kään itseriittoisuus on otollinen 
lähtökohta rukoilijalle ja nöyryys 
on otollista sille, joka rukoilee ja 
todennäköisesti rukoilijan nöy-
ryys lisääntyy kun hän saa väläh-
dyksen Jumalan suuruudesta.

Jeesuksen rukoilemiseen viita-
taan kirjassa, kuinka hän vetäytyi 
rukoilemaan kansanjoukkojen 
keskeltä ihmisten odottaessa 
hänen parantavaa apuaan. Hän 
vetäytyi myös yksinäisyyteen ja 
rukoilemaan ennen suuria pää-
töksiä kuten seuraajiensa (lähim-
pien) valintaa.

Psalmien kirjan rukousten 

rehellisyyttä ihmetellään kirjas-
sa aikana, kun monissa seura-
kunnissa kuullaan vain onnelli-
sia ”lauluja”, lauluinahan näitä 
Psalmeja alkuseurakunnassa 
laulettiin.

Yancey viittaa Jeesuksen ruko-
ukseen opetuslapsi Pietarin puo-
lesta, että tämä palaisi voittajana 
veljien yhteyteen siitä Saatanan 
seulonnasta mihin Jeesus kertoo 
Pietarin joutuvan.

Yancey kirjoittaa: "Toimittaes-
saan kolmen vuoden ajan aktii-
visesti papin- ja palvelusvirkaa  
Jeesus muutti maailmamme mo-
raalista ulkonäköä. Sen jälkeen 
hän on jo melkein kahdentuhan-
nen vuoden ajan käyttänyt toista 
taktiikkaa: rukousta.

LUOLAMIES 
KVARTAALITALOUDESSA

Ihminen tarvitsee hyvin voidak-
seen haasteiden ja rauhan sekä 
jännityksen ja rentoutumisen 
tasapainoa, kirjoittaa kasvatus-

tieteiden tohtori Tiia Isokorpi 
uudessa kirjassaan Pää pyörällä 
- Kaaoksesta rauhoittumiseen ja 
aitoon läsnäoloon. Fysiologisesti 
ihmisen taistele pako -järjestel-
mä aktivoituu nykyihmisellä ai-
van samoin kuin luolamiehellä 
aikoinaan. Nykyihminen ei vain 
pääse henkisestä ylikuormituk-
sestaan sapelihammastiikeriä 
tappamalla. Stressi on epämää-
räinen, hahmoton ja jatkuvasti 
päälle vyöryvä. Kun taistelupa-
kojärjestelmä on jatkuvasti ak-
tivoitunut, ei rauhoittumisjärjes-
telmä pääse aktivoitumaan. Toi-
silleen vastakkaiset järjestelmät 
vievät elintilan toisiltaan. 

Kokeneen työyhteisökoulut-
taja ja kirjoittaja Isokorven kir-
jassa on paljon hyvää asiaa ja 
käytännön esimerkkejä vuoro-
vaikutuksesta. Sitten tunnelma 
latistuu, kun vastaan tulee seu-
raavanlaisia, lähdeviitteettömiä, 
kovia väitteitä. Kirjoittaja kuvaa, 
miten: “Naiset eläytyvät ihmis-
suhteidensa iloihin ja suruihin 
enemmän kuin miehet. Siksi 
heidän mielialansa ailahtelevat 
rajummin. Naiset käyttävät ah-
distavien yhteydenottojen jälki-
puintiin paljon enemmän aikaa 
ja näkevät ne mielessään elä-
vämmin ja yksityiskohtaisemmin 
(myös hyvät hetket paremmin) 
kuin miehet.” Aika railakas väi-
te. Erityisesti ilman lähdeviitteitä. 
Entä herkät ja syvälliset miehet? 
Heitä ei siis ole? Onko mies ehkä 
tunnerobotti? 

Kirjasta löytyy myös new age 
-tyyppisiä, löysiä käsitteitä kuten 
tunnetartunta, tunnevammaisuus 
ja tunneorpous. Ei varmasti ole 
kiva olla hämärästi määritelty-
näkään tunnetartunnan saanut 
tunnevammainen tunneorpo, 
tai ehkä jopa tunneurpo. Tämä 
tunne ei ehkä ole vieras ihan 
kaikille meistä miehistä, jos jat-
ketaan vaarallisilla vesillä. Joh-
tuuko aikuisuuden kapinointi-
kaan ongelmista auktoriteettien 
kanssa murrosiässä. Ei kai Freud 
määrää aikuisuuttani? Onneksi 
koskaan ei ole myöhäistä saada 
onnellinen lapsuus. Muutenhan 
yrittämisen voisi suosiolla lopet-
taa ja pelata tyynesti lapsuuden 
pelikorteilla.

ONPA VILKAS IHMINEN
Välillä tuntuu, että ADHD-ihmisiä 
on joka paikassa. Kun katsot työ-
kaveria tai satunnaista vieruska-
veria bussissa tai pysäkillä, niin 
eiköhän hän naputtele, väänte-
lehdi ja nyi hermostuneesti. Kun 
alat keskustella hänen kanssaan, 
hän kääntää pään toisaalle, mu-
tisee kohta jotain hajamielisesti 
ja näyttää harhailevan jossain 

Russell A. Barkley 
ADHD – Kuinka hallita ADHD
UNIpress, 2008

taan tai ulospäin suuntautunei-
ta jne.

Luvussa 'Auttajia' tuodaan esil-
le, kuinka Henki itse kuitenkin 
puhuu meidän puolestamme 
sanomattomin huokauksin, ja 
Yancey kirjoittaa vielä: "Paava-
li julistaa vahvaa lupausta, että  
rukouksessa meillä on täydelli-
nen tulkki, niin että jopa sanatto-
muutemme löytää kaiken armon 
lähteelle."

Yancey myös viittaa Jeesuksen 
lupaukseen käyttää hänen nime-
ään Isältä pyydettäessä asioita ja 
kuinka hän lupasi toimia puolus-
tusasianajajana Isän luona.

Kirjailija luo katsauksen mo-
niin tapauksiin eri puolilla maa-
ilmaa, jolloin on annettu suuria 
lupauksia sille jonka puolesta on 
rukoiltu, mutta lupaukset eivät 
ole toteutuneet.

Kirjailija pitää tärkeänä ih-
misen kolminaisuuden henki-
sielu-ruumis tasapainoisen ym-
märtä-misen ja painotus hänen 
teksteistään tulee henkisen ja 
hengellisen puolen hyvinvoin-
nille, vaikkei hän kielläkään 
kehon parantumisen tärkeyttä 
ja osuutta.

Kirjassa tuodaan myös esille 
kiitollisen mielen suuri merkitys 
henkisen hyvinvoinnin kannal-
ta.

Kristitty vaeltaja saa paljon 
ajatuksia kirjasta ja näkökulmia, 
joita vaan laaja-alainen journalis-
ti on ottanut tutkiakseen. Raikas 
ja ravitseva paketti rukoilijalle oli 
hänen asiantuntemuksensa täl-
lä kristillisen elämän sektorilla 
vähäinen tai suurempi. Tämän 
kirjan sivuilla esitetyt välähdyk-
set rukouksen maailmaan evät 
kata kaikkea, mutta antavat ym-
märtää että rukoillen voidaan 
olla mukana historian kulussa 
ja vaikuttamassa, että tapahtui-
si myös maan päällä niin kuin 
taivaassa.

Samuel Saresvirta

Philip Yancey 
Vaikuttaako Rukous      
Aikamedia, 2008

"Kun rukoilen, yhteensattumia 
tapahtuu", toteaa arkkipiispa 
William Temple kirjassa, "kun 
en rukoile, niitä ei tapahdu."

Yancey luo katsauksen ruko-
uksen tasoihin, joku voi pyytää 
asioita kuin pieni lapsi isältään 
tai äidiltään mutta toinen mie-
tiskelee Jumalan olemusta halu-
tessaan esittää Hänelle asiaansa  
ja saattaapa hänen pyyntönsä 
muuttuakin kun hän oppii ym-
märtämään Jumalan olemusta.

Mielenkiintoinen on kirjailjan 
viittaus tutkimuksiin, joissa on 
pyritty oivaltamaan eri ihmis- 
tyyppien vaikutus rukouksiin, 
joita he Jumalalle esittävät ottaen 
huomioon ovatko he sisäänpäin 
kääntyneitä persoonallisuudel-

Tia Isokorpi 
Pää pyörällä. Kaaoksesta rauhoittumi-
seen ja aitoon läsnäoloon. 
PS-kustannus, 2008.

dissä kuin televisiossakin ja AD-
HD-ihminen saa ehkä lopultakin 
riittävästi huomiota osakseen, 
mutta saako hän ymmärtämys-
tä? Onko asiaan perehtymättö-
millä riittävästi tietoa ADHD:stä? 
Tutkittua tietoa selkokielisessä 
muodossa tarjoaa amerikkalaisen 
professori Russell A. Barkleyn 
kirja ADHD – Kuinka hallita 
ADHD. Kirjoittaja kuvaa hie-
nosti, miten ADHD-ihminen on 
usein keskiarvoälykäs tai usein 
vielä tavallista fiksumpi. Jatkuva 
säntäily, unohtelu, keskeytykset 
ja poukkoilu syövät itsearvostus-
ta. Fiksu ADHD-ihminen ja hä-
nen lähipiirinsä tietävät vallan 
hyvin, että potentiaalia löytyisi, 
mutta keskeyttäjää ja jatkuvan 
mielihyvän etsijää uhkaa yhteis-
kunnassa vaatimaton menestys, 
ihmissuhdeongelmat ja alisuo-
riutuminen. 

Tutkimuksessa ADHD-lapsille 
ja tavallisille lapsille näytettin 
elokuvaa. Kun huoneessa pyöri 
elokuva, kaikki lapset vahtasivat 
sitä samalla innokkuudella. Heti 
kun huoneeseen tuotiin leluja, 
vaihtoivat ADHD-lapset leluihin 
muita todennäköisemmin. Toi-
mintaelokuvista ADHD-lapset 
muistivat saman verran kuin 
muutkin, mutta opetuselokuvis-
ta he muistivat selvästi tavallisia 
lapsia vähemmän. ADHD-lasta 
voi kuvata ärsykkeiden etsijäk-
si. Erään kirjassa kuvatun teorian 
mukaan ADHD-lapsilla aivot on 
viritetty tasolle, jolta aktivoitumi-
nen vaatii kovempia ja säännöl-
lisempiä ärsykkeitä kuin muilla 
lapsilla. ADHD-lasten ongelma 
on huomion ja mielenkiinnon 
ylläpitämisessä. Lapsi puhuu 
tauotta ja ohjaa itseään puheen 
avulla. Lääkitys vähensi ADHD-
lasten puhetta jopa 30 prosenttia. 
Toiminnan ohjaus siirtyi enem-
män mielensisäiseksi ja lapsi 
alkoi saada otteen kaoottisesta 
ympäristöstään.

Janne Viljamaa

kaukana ajatusten kinttupoluilla. 
ADHD on noussut muotitermik-
si. Siitä keskustellaan niin leh-
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August Burns Red

Suomesta Euroopan 
kiertueensa aloittanut 
yhdysvaltalainen August 
Burns Red, melodista 
metalcorea soittava 
yhtye on myös vahvasti 
kristillinen.
Yhtyeeseen kuuluu viisi 
jäsentä ja pääsimme 
haastattelemaan toista 
kitaristia JB Brubakersia 
ja laulaja Jake Luhrsia.

August Burns Red pe-
rustettiin Lancasterissa 
Pennsylvanian osaval-

tiossa maaliskuussa vuonna 
2003. Vuonna 2004 he julkaisivat 
Looks Fragile After All -EPn. Täl-
lä aukesi levytyssopimus Solid 
State Recordsin kanssa vuonna 
2005. Jo saman vuoden marras-
kuussa yhtye julkaisi kokopitkän 
debyyttinsä Thrill Seeker. Levyn 
tuotti Killswitch Engagestakin 
tuttu Adam Dutkiewicz. Joka on 
myös tuottanut monia kristittyjä 
metallibändejä, kuten uusimman 
As I Lay Dyingin ’An Ocean 
Between Us’ albumin. Yhtyeen 
seuraava levy Messengers, jul-

kaistiin kesäkuussa 2007, joka 
ensimmäisellä myyntiviikollaan 
myi 9 000 kappaletta. Bändi on 
myös vahvasti kristillinen, joka 
näkyy muun muassa heidän 
sanoituksissaan. Nyt he tulivat 
aloittamaan Euroopan kiertu-
eensa täältä Suomesta Helsingin 
Nosturista lokakuun 15. päivä 
2008.

Asennemetallia
Vaikka August Burns Red usein 
määritellään kristilliseksi metal-
core-bändiksi, kitaristi JB Bru-
baker toteaa, että kristillisyys 
on uskonto, eikä musiikkityyli 
ja haluaisi mielummin musiikin 
puhuvan puolestaan. Kuitenkin 
hän mainitsee, että heille on tär-
keää, että ihmiset tietävät heidän 
olevan kristittyjä.

– Päädyimme soittamaan me-
tallimusiikkia, koska kouluai-
koinani soitin punkia ja punk-
rockia. Sen jälkeen siirryin ko-
vempaan ja aggressiivisempaan 
suuntaan. Kovimmat vaikutteet 
ovat tulleet Between the Buried 
and Me, Misery Signals ja Hopes-
fall bändeistä. JB kertoo.

Jake puolestaan aloitti 16 – 
17 -vuotiaana, kovasti vaikut-
teita saaneena bändeistä, kuten 
Norma Jean, Hopesfall ja Poison 
The Well.

– Kuuntelen hiljaisempaa ja 

rauhallisempaa musiikkia, kuten 
Cobeland ja City and Coloursia. 
En yleensä kuuntele paljonkaan 
raskaampaa musiikkia, koska 
itse soitamme sellaista, joten on 
kiva pitää balanssia sen suhteen. 
Pidän myös jazzista.

– Pidän metallista, mutta en 
”ennalta arvattavasta” tyylistä 
säe-kertosäe -kaavalla. Pikem-
minkin tuollaisesta kokeellisesta 
asennemetallista, JB lisää.

Olen siunattu
– Metallimusiikkia syytetään 
usein saatanallisuudesta, mutta 
ei ole olemassa pahaa musiikkia, 
ainoastaan pahoja sanoituksia.

– Voit löytää Jeesuksen jokai-
sesta asiasta mitä teet. Jokainen 
työ mitä ihmiset tekevät, jokai-
nen ääni mikä lähtee, jokainen 
asia tässä maailmassa, koska Ju-
mala loi tämän maailman. Täällä 
on kristittyjä ympäri maailmaa 
ja he omilla tahoillaan julistavat 
evankeliumia ja Jumalan hy-
vyyttä. Jos haluat tuomita mei-
dän musiikkimme, että se on 
Saatanasta, mitäpä jos ottaisit 
ensin enemmän selvää ja lukisit 
vaikka sanoituksiamme. Ja kuten 
sanontakin menee ”älä tuomitse 
kirjaa kannen perusteella”. Jos 
et pidä meidän musiikistamme, 
se ei haittaa, eikä sille ei voi 

mitään, mutta tiedän mitä teen 
ja tiedän syyn miksi olen tässä 
bändissä ja tiedän, että palvelen 
Herraa. Tiedän ihmisiä, jotka 
vihaavat työtään, heräävät aa-
muisin ja harmittelevat tilannet-
taan. Minusta se on surullista, 
koska sinun pitäisi löytää työ, 
jota tykkäät tehdä. Jumala antaa 
sinulle paketin ja sanoo, että sinä 
rakastat tätä ja pystyt tekemään 
tämän, kun teet sitä minä sydä-
messäsi. Rakastan sitä mitä teen 
ja olen siunattu, että saan tehdä 
tätä mitä teen. Olen kiitollinen 
Hänelle, Jake sanoo.

– Mitä tulee uskomme kas-
vattamiseen. Keikkamatkoilla ei 
ole yksinkertaisesti aikaa hakeu-
tua seurakuntiin, mutta kotona 
käymme perheeni ja ystävieni 
kanssa paikallisseurakunnassa. 
Kristillisyydessä on kyse henki-
lökohtaisesta suhteesta Jeesuk-
seen. Sinä kuljet Hänen kans-
saan ja uskot Hänen kuolleen 
puolestasi ja että Hän puhdisti 
syntisi. Se on minusta pelastuk-
sen perusajatus ja sitä kristittynä 
oleminen tarkoittaa, JB kertoo. 
– Kristittynä muusikkona en koe 
ongelmia kiertää maallisten bän-
dien kanssa. Tulemme hyvin toi-
meen ja arvostamme toistemme 
vakaumuksia.

Asiat tärkeysjärjestykseen
– Pidän tatuoinneista, minulla on 
niitä seitsemän kappaletta tällä 
hetkellä ja aion ottaa lisää jossain 
vaiheessa. Se on henkilökohtai-
nen asia jokaisella ihmisellä. Mi-
nulla ei ole ongelmaa, jos joku 
haluaa laittaa niitä itselleen. 
Jotkut sanovat, että ruumiisi on 
sinun temppelisi, miksi pilaisit 
temppeliäsi ja toiset taas, että 

Jumala antoi tämän temppelin 
minulle ja minä koristelen sitä, 
jos haluan. Asiassa on monta nä-
kökulmaa. Kristittyjen pitäisi olla 
tämän asian kanssa enemmän 
hyväksyviä, eikä tuomita toista, 
eikö sekin ole syntiä, tuomita 
toista, jos et edes tunne minua? 
Minusta toisen tuomitseminen 
on pahempi kuin tatuoinnin 
hankkiminen. On niin paljon pa-
hempiakin asioita, mitä kristityt 
voivat tehdä kuin ottaa tatuoin-
nin, ja jos se kuva vielä tarkoittaa 
sinulle paljon, Jake sanoo.

– Tatuoinnit ovat hienoja, mi-
nulla itselläni ei ole yhtään, mut-
ta en suinkaan ole niitä vastaan. 
Kyllähän Vanhasta Testamentista 
saa paljon elämänohjeita, mutta 
minusta Uusi Testamentti sopii 
paremmin tähän päivään. Mi-
nusta arvostelijoiden kannattaa 
mennä itseensä ja laittaa asiat 
tärkeysjärjestykseen, eikä taker-
tua lillukanvarsiin. Elämässä on 
toki tatuointejakin tärkeämpiä 
asioita, joista kantaa huolta. Mi-
nusta on hienoa, jos joku kristitty 
haluaa kertoa uskostaan kristil-
lisaiheisilla tatuoinneillaan, JB 
huomauttaa.

Kiertue liikkeelle 
viihdyttävästi

August Burns Red aloittaa lop-
putalvesta seuraavan levynsä 
tekemisen ja tavoite on saada 
se ulos ensi kesään mennessä 
(2009).

– Lähdimme tälle reissulle il-
man odotuksia ja ennakkoluulo-
ja. Haluamme vain, että kaikilla 
on hauskaa ja turvallista. Tapaa-
maan uusia ystäviä ja puhua fa-
nien kanssa henkilökohtaisesti, 
Jake sanoo.

Haastattelun jälkeen oli illan 
keikka, joka alkoi hupaisalla 
introkappaleella, joka oli naislau-
laja Rozallan vuonna 1991 teke-
mä Eurodance-hitti, Everybody’s 
Free (To Feel Good) remix, jon-
ka aikana bändi saapui aplodi-
en saattelemana lavalle aloittaen 
Messengers -levyltä Composure 
kappaleensa. Bändi otti hyvin 
yleisön mukaan, antaen hei-
dänkin osallistua laulamiseen 
jne. Viimeisen kappaleensa jäl-
keen laulaja Jake Luhrs kiitteli 
vielä yleisöä ja täräytti vielä sanat 
”God bless you all”. Ja bändi läh-
ti lavalta. Kaikin puolin viihdyt-
tävä keikka. 

C  Hauskana yksityiskohtana illan kei-
kalla oli, että instrumenttien soittajat 
käyttivät kaikki sandaaleja.

D  Tatuoinnit näyttävät myös ihmisen persoonallisuutta, kertoo laulaja Jake Luhrs.

Teksti: Petri Janas

Kuvat: Juha Seila
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ENKELEITÄ TOISILLEMME
Jope Ruonansuun herkkiä lauluja tarjoavaa 
Enkeleitä toisillemme -albumia pyöritteli-
vät Jope ja Ile Vainio pitkään keskusteluis-
saan, mutta kun levyntekoprosessi viimein 
käynnistyi, se oli Jopen mukaan yllättävän 
helppoa. Seitsemän albumin yhdestätoista 
kappaleesta syntyi lyhyen ajan sisällä.

Levy muodostaa harkitun kokonaisuuden; 
rakkauden ja hyväksynnän kaipuu – sen 
väliaikainen löytyminen ja sitä kautta ka-
donneiden juurien löytyminen. Rakkauden 
kadottaminen maailman turuille uudelleen, 
juurettomuus ja uusi rakkauden kaipuu. Lo-
pulta albumi päättyy, elämän tarkoituksen 

VIELÄ VAELTAA VOITTAJA
'Uusi huominen' on baritoni-tenori Henry 
Hedmanin kolmas suomenkielinen levy. 
Hän on tehnyt myös yhden englanninkieli-
sen levyn Kanadassa. Hedman on tunnettu 
myös Romanos-kvartetin keulakuvana.

Teologian maisteri ja helluntaiseurakun-
nan pastori Henry Hedman on ilmoittanut  
jättävänsä Riihimäen kaupunginvaltuuston ja 
siirtyvänsä kotimaisten kielten tutkimuskes-
kukseen. Hän on kääntänyt romanikielelle 
muun muassa katekismuksen ja Luukkaan 
evankeliumin sekä kirjoittanut kieliopin ja 
opettajan oppaan. 

'Uusi huominen' on taattua Henkkaa,   
miehekäs ääni saa paikka paikoin kylmät 
väreet juoksemaan kuulijan selkäpiitä pitkin 
– harva tämän päivän muusikko pystyy yhtä 
puhtaisiin tulkintoihin, ei siis mikään kara-
okebaarien kasvatti. Toivoisi nuoremman-
kin laulajapolven ottavan esimerkkiä, mihin 
päästään, kun ääntä koulutetaan oikein.

Eikä tämä baritoni-tenorimme ole tyyty-
nyt pelkkään tulkintaan, vaan levyltä löytyy 
myös yksi hänen sanoittamansa kappale,  
Jack Richardin säveltämä 'Hän*.

Mahtavimmillaan Henry Hedmanin ääni 
on levyn viimeisessä kappaleessa, Stephen 
Adamsin säveltämässä 'Pyhä kaupunki'.

Oma ehdoton suosikkini on kuitenkin 
avausraita, Chu Kosakan säveltämä 'Voit-
taja'. Kertosäe "Vielä vaeltaa Voittaja. Tuu-
lessakin, tuiskussakin vaeltaa Voittaja yhä 
vain eteenpäin" saa kummasti temmattua 
mukaansa matalan profiilin uskiksenkin.

Varsinaisena monitoimimiehenä levyllä 
on toiminut Juha Törmä, joka on osallistu-
nut musiikin luomiseen instrumentteinaan 
piano, basso ja harmonikka. Lisäksi Juha 
on on ollut mukana taustakuorossa sekä 
äänityksessä ja vastannut koko levyn so-
vituksista.

LUNTA JA SAVANNIA
AK Band eli Auta Kanssamme -orkesteri 
julkaisi toisen äänitteensä Lumi ja savanni 
Fida Internationalin ja Tampereen hellun-
taiseurakunnan järjestämässä lähetyskonfe-
renssissa Tampereella viime maaliskuussa.
AK band syntyi keväällä 2003. Yhtyeen 
ensilevy Maailman huutoja ja kuiskauksia 
julkaistiin toissavuonna.

AK-bändin moni-ilmeinen musiikki vie 
kuulijan maailman kylille ja kujille, otta-
maan osaa iloihin ja suruihin, toivoon ja 
täyttymykseen. Laulut muistuttavat maail-
man monimuotoisuudesta ja yksilöihmisen 
mahdollisuudesta vaikuttaa suuriinkin asi-
oihin. Laulujen sanat saavatkin ajattelemaan 
omaa panostaan – tai sen olemattomuutta 
– maailman murheisiin.

Levyn säveltäjä-sanoittaja Olli Pitkänen on 
itse pitkän linjan muusikko sekä lähetys- ja 
kehitysyhteistyöntekijä. Lauluissa näkyykin 
tästä taustasta kumpuava myönteinen ko-
kemus.

Yhtyeen musiikki on myös värikäs etnovä-
ritteinen matka rytmimusiikin eri tyyleihin 
ja kulttuureihin. Lumi ja savanni -levyllä on 
vieraillut muusikoita niin Intiasta ja Nepalis-
ta kuin Jordaniasta ja Boliviastakin.

Yhtyeen jäseniä yhdistää halu palvella 
Jumalaa ja ihmisiä sekä halu tuoda esille 
kehitysmaiden lähimmäisten elämän todel-
lisuutta ja toivon mahdollisuutta, epätoivon-
kin keskellä.

Mukaansatempaavin kappale on ehdot-
tomasti bossanovahenkinen 'Siivet kantaa', 
jossa todetaan: "Siivet kantaa, voiman antaa 
hetkeen päivän jokaiseen. Yli vuorten minä 
juoksen kohtaamaan nyt maailman."

Kimmo Janas

pohtimisen kautta, kohtalon johdatuksen 
hyväksymiseen ja mielenrauhaan. Taiteili-
ja Ruonansuu on kertonut kokonaisuuden 
syntyneen alitajuisesti ja fiilispohjalta. 

Levyn ensimmäinen kappale ”Aikamie-
hen kyyneleet” sai Jopen kertoman mu-
kaan alkunsa matkalla levy-yhtiöön, kun 
hän näki iltapäivälehden lööpissä Janne 
Ahosen kyynelehtivän päätettyään lopettaa 
mäkihypyn.

Henkilökohtaisesti kappale ”Isä” kolahti 

todella vahvasti. Siinä laulaja peilailee  oma 
isä-poika -suhdettaan omiin lapsiinsa.

”Isä hei, vaikka maailma kauas mun vei, 
koskaan rakkaus unhoitu ei. Uskothan sen 
isä hei? Isä hei, olet suojani kuolematon, 
vaikka maailma muuten niin on, kylmä ja 
rakkaudeton.”

Levyn päättävästä Juha Vainion ”Kun päät-
tyy työ” -kappaleesta Jope kertoo; ”Tähän 
lauluun mulla on ollut pitkä henkilökohtai-
nen suhde. Olen kautta aikojen ihastellut ja 
pitänyt Georg Otsin tulkinnasta.” Laulu on 
eräänlainen taiteilijan testamentti? 

Varsinkin miestyön kannalta ajatellen levy 
sisältää monia kappaleita, joita varmaan 
tullaan laulamaan tulevaisuudessa miesten 
saunailloissa.

Uutuuslevyllään koomikko-Ruonansuu 
lunastaa monien fanien toiveen herkemmäs-
tä levystä. Jopellahan on sisältynyt kaikille 
aikaisemmille 18 levylleen yksi herkempi 
kappale. No nyt niitä löytyy 12 kappaleen 
verran, eikä tarvitse kuunnella imitaatioita, 
jos ei halua.
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Miestyötä tekeviä organisaatioita

3.–9.11. Miesten Viikko
Järjestyksessään neljännen vuo-
sittaisen Miesten viikon yleistee-
ma on 'Pelasta itsesi, mies!', jossa 
ajattelu kohdistetaan mieheen it-

seensä, miehen itsekasvuun. 
Miesten viikon alati päivittyvä 
ohjelma osoitteesta 
www.miessakit.fi.

Katuväkivaltatyön pioneeri 
Olavi Sydänmaanlakka:

TEKIJÄTYÖ ON ENNALTAEHKÄISEVÄÄ 
UHRITYÖTÄ PARHAIMMILLAAN

HelsinkiMission Aikalisä -projekti järjestää seminaarin katuväkivalta-
työstä. Seminaarin teemana on kodin ulkopuolisen väkivallan tekijät. 
Se on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Seminaarin suojelijana on 
presidentti Martti Ahtisaari.

Katuväkivaltaseminaari järjestetään 3.-4.11. 2008 
Helsingin Marina Congress Centerissä.

Luennoitsijoina on koti- ja ulkomaisia asiantuntijoita, Gustavo 
Cifuentes (Guatemala), psykiatri Philip Lucas (Englanti), psykoana-
lyytikko Gustaf Schulman, psykiatri Hannu Lauerma, rikoskomisario 
Jari Koski, tutkija Mikko Salasuo, ohjelmajohtaja Marie Rautava ja 
perheterapeutti Olavi Sydänmaanlakka. Seminaarin vetäjänä toimii 
psykoterapeutti Pekka Holm.

HelsinkiMission nuorisopalvelujen johtaja Olavi Sydänmaanla-
kan mukaan seminaarin tavoitteena on herättää keskustelua ni-
menomaan väkivallan tekijöiden auttamisesta. Uhrien auttamisesta 
on puhuttu paljonkin, mutta tekijätyöstä uskaltautuvat vain harvat 
puhumaan.

– Kuitenkin juuri väkivallan tekijöiden parissa tehtävä työ on 
ennaltaehkäisevää uhrityötä parhaimmillaan, katuväkivaltatyön ve-
teraani Sydänmaanlakka toteaa.

Suomessakin hoitotyön painopiste on ollut yleensä ollut uhreissa. 
Ajatuskatuväkivallan tekijöiden auttamisesta vankilan ulkopuolella 
on ollut myös alan ammattilaisille hankala kysymys. Kuitenkin te-
kijöihin vaikuttamalla voidaan ehkäistä väkivaltaisen rikoskierteen 
jatkumista ja vähentää uhrien määrää.

HelsinkiMission puolitoista vuotta sitten käynnistämä Aikalisä-
projekti syntyi etsimään keinoja väkivallan takia vaikeuksiin ajau-
tuneiden nuoren elämää tuhoavan kierteen pysäyttämiseksi. Yhteis-
työhön ja kumppanuuteen perustuva projekti tarjoaa nuorille uutta 
mahdollisuutta. RAY:n tuella toteutuvan nelivuotisessa projektissa 
Aikalisän kumppaneina ovat Kriminaalihuoltolaitos, Helsingin kau-
pungin sosiaalivirasto/nuorisoyksikkö, poliisi, Nuorten Kriisipiste, 
Pro-tukipiste/Etsivä yksikkö, Suomen mielenterveysseura/SOS-auto, 
Miessakit ry/Lyömatön linja sekä Väestöliitto.

Entinen USA:n merijalkaväen kapteeni, 
FBI-agentti ja yritysjohtaja, nykyinen 
johtajuuskouluttaja
Abraham Maldonado
European Christian Leadership 
Academy
Jumala Voi -kampanjassa Espoon 
helluntaikirkolla 29.10. - 2.11.2008

Jumala voi –teematilaisuudet ke-la klo 19 ja su klo 11

Pyhäinpäivänä la 1.11. klo 10-17 käytännönläheinen
Kristitty ja elämänhallinta –seminaari
Teemoina mm.: Elä usko todeksi arjessa, Kuinka löytää 
Jumalan suunnitelma omassa elämässä, Vaikeuksien ja 
vastoinkäymisten voittaminen, Kuinka kuulla Jumalan 
ääni kiireen ja huolten keskellä, Omien lahjojen ja 
resurssien luovuttaminen Jumalan käyttöön

Lisätiedot & ilmoittautumiset:

FORD KUGA

haastaa isompansa
Kimmo Janas

Ford Kuga on on Fordin 
ensimmäinen ajoneuvo 
nopeasti kasvavaan 
crossover-segmenttiin. 
Suomen markkinoille 
uutuus tuli kesäkuussa. 

Kugan muotoilu on varsin 
persoonallnen. Ford Kugan va-
rustelu on jopa yllättävänkin mo-
nipuolinen. Auto tarjoaa monia 
käytännöllisiä ratkaisuja, jotka 
tekevät ajamisesta ja matkus-
tamisesta ylellistä ja mukavaa, 
nautittavaa. Ajo-ominaisuuksil-
taan Ford Kuga on kotonaan niin 
kaupungin kaduilla, maantiellä 

kuin maastossakin. 
Tehokas 2.0-litrainen 136 

hevosvoiman Duratorq diesel-
moottori yhdessä Fordin auto-
maattisen nelivetojärjestelmän 
kanssa takaavat suorituskykyi-
sen ajokokemuksen. Suomeen 
tuotava mallisto pitää sisällään 
kaksi eri varustetasoa.  Trend-
mallissa vakiona on muun 

muassa ESP-elektroninen ajo-
vakauden hallintajärjestelmä, 
ABS-lukkiutumattomat jarrut 
elektronisella jarrutusvoiman 
tasaimella (EBD), urheilulliset 
etuistuimet, Ford6000 radio/
CD ja aux-in-pistoke, kauko-
ohjattava kaksoiskeskuslukitus, 
Fordin IPS-turvajärjestelmä ja 
polttoainekäyttöinen lisälämmi-
tin kelloajastimella. Koeajamas-
samme Titanium-mallissa on 
lisäksi muun muassa sinisävyi-
set lasit, vakionopeudensäädin, 
osanahkainen verhoilu, 17” ke-
vytmetallivanteet ja kaksoisauto-
maattinen ilmastointi.

Mainettaan parempi
Varsinkin Jenkeissä maasturi-
kaupan romahtaminen on saa-
nut asiaanvihkiytyneet euroop-
palaisetkin paheksumaan lähes 
ympäristötuholaisen maineeseen 
nousseita maastureita. 

Kugan kohdalla on kuitenkin 
muistettava, että kyseessä ei ole 
varsinainen maasturi, vaan city-
maasturiluokkaan lähinnä sovi-
teltava auto. CO2-päästöt ovat 
luokkansa alhaisimmat 169 g/
km ja ylimääräiset hiukkaset 
suodattaa pois dieselin hiuk-
kaspäästösuodatin (DPF). Toi-
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Moottori     dieselmoottori
Syl.til.              1997 cm3

Teho      100 kW/136 hv
Vääntö 320 Nm/2000 r/min
Veto     jatkuva neliveto
Vaihteisto     6-vaiht. man. 
Pituus  4443 mm
Leveys  1842 mm
Korkeus 1677 mm
Tavaratila           
- penkit ylhäällä 410 litraa
- penkit alhaalla  1405 litraa
Akseliväli 2690 mm
Omamassa   1613 kg  
Kulutus 
- yhdistetty      8,1 l/100 km
CO

2
 -päästöt 169 g/km

Huippunopeus 180 km/h
Kiihtyvyys 
0-100 km/h       10,7 s
Hinta         39.950 euroa
koeajovarustus 44.840 euroa

A C   Säätimet on keskitetty keskikonsoliin. 
Tyylikkäitä namiskuukkeleita on kuiten-
kin yllättävän hankala käyttää vaikkapa 
talvella käsineet kädessä. Ilmastointiauk-
kojen keskellä piileskelevän käynnistys-
painikkeen löytyminen vei kunnioitetta-
van tovin ensimmäisellä kertaa.

Ford Kuga 
2.0 TDCi DPF

21,50 €

autokalat

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

B   Tavaratilaan mahtuu peitteen alle 
pari matkalaukkua, mutta eipä paljon 
muuta.

B   Takana on tarpeeksi jalkatilaa, mutta 
ei runsaasti. Taitettavat 'lentokonepöy-
dät' ovat yllättävä ratkaisu näinkin ta-
sokkaaseen autoon.

B   Moottoritilaan on turhaa yrittää pääs-
tä räpläämään kotikonstein, 136 hevos-
voiman Duratorq-diesel on piilossa.

C   Korkiton polttoainesäiliön täyt-
töaukko estää väärän polttoaineen 
tankkaamisen – aukkoon mahtuu vain 
dieselpistooli.

B   Konepellin avaamiseen tarvitaan pe-
rinteinen avain, joka puolestaan irrote-
taan sähkötoimisesta avainyksiköstä –
ehkä hieman turhan monimutkaista... 

B   Kuljettajan työtilat ovat erittäin mu-
kavat mahdollistaen sujuvat ajon huo-
nommallakin alustalla.

saalta ne varsinaiset ilmaston 
pilaajat käyvät bensiinillä, tämä 
Suomeen saapunut pirteä uutuus 
dieselillä.

Muotoilu kohdallaan
Uusi Ford Kuga perustuu Fordin 
kiiteltyyn C-segmenttiä edusta-
vien ajoneuvojen rakenteeseen, 
joka on havaittu hyväksi sekä 
Ford Focuksessa että Ford C-MA-
Xissa. Suunnittelijat ja insinöörit 
ovat onnistuneesti yhdistäneet 
kuljettajien ja matkustajien ensi-
sijaiset tarpeet Kugan erottuvaan 
uuteen muotoiluun. 

Muhkeassa konepellissä erot-
taa voimakkaita kohoumia, 
jotka vahvistavat myös muo-
toonpuristuksen rakenteellista 
jäykkyyttä. 

Ainakin kesällä, kun malli oli 
vielä uusi maamme maanteillä, 
Kuga käänsi varsin monen ohi-
kulkijan katseet puoleensa – ja 
mikäpä nostaisi kuskin itsearvoa 
paremmin.

Suuret, taaksepäin kaartu-
vat ajovalot on saatavilla myös 
Bi-Xenon-valoina, jotka ovat 
valinnaisvarusteena Trend- ja 
Titanium-malleissa. Bi-Xenonit 
tunnistaa valon sinertävän sä-

vyisestä heijastuksesta. 

Jämäkkä ajettava
2690 mm:n akselivälin ansiosta 
Kuga on kompakti ja sen mitta-
suhteet ovat tasapainoiset, sillä 
korinylitykset edessä ja takana 
ovat suhteellisen lyhyet. Taka-
osan muotoilu antaa Kugalle va-
kaan asennon ilmentäen kineet-
tisen muotoilun tunnuspiirteitä.

Tuntuu omituiselta kehua uu-
tuusmallia lähes autoesitteiden 
tekstein, mutta tällä kertaa ky-
seessä on todellakin miellyttävä 
tuttavuus. Kugan sisustukseen 
on selvästi satsattu, mutta myös 
auton ajo-ominaisuudet ovat 
varsin nautittavalla tasolla. Ver-
rattuna muihin Euroopan Fordin 
C-luokan autoihin Kugan ajo-
korkeus on 80 millimetriä kor-
keampi. Akseliväli on kasvanut 
50 millimetrillä ja raideleveys 43 
millimetrillä. Tällä taataan, että 
Kuga säilyttää vakaan asennon 
korkeammasta painopisteestä 
huolimatta.

Kuga on ns. kuljettajan auto, 
joka sopii käteen ja jolla on mu-
kava kurvailla hyvinkin erilaisilla 
teillä. Auto ei turhaan kallistele 
puoleen eikä toiseen. 136-hep-
painen diesel vie pirssiä varsin 
rivakasti paikasta toiseen.




