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  Podologi Antti Hakala pystyy määrit-
telemään jalkaterästä, mistä asiakkaan 
suku on kotoisin, tällä kertaa Schleswig-
Holsteinista.

 22  

  Ovet eivät auenneet Tosimies-lehdelle 
Kuopion Miestä  väkevämpi -tapahtumas-
sa, mutta lehden sai parkkipaikalla kotiin-
viemisiksi mm. piispa Wille Riekkinen.

 4  

 36

  Tosimies pitää välineurheilusta, siksi 
päätimme testata Swiss Diamond -pais-
tinpannun.
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   Tämän vuoden ehdoton tapaus suo-
malaisessa elokuvateollisuudessa on Rare 
Exports -elokuva.

Hajoaako 
kirkkomme?
Ajankohtaisen Kakkosen Homoilta -ohjelma tuntuu nos-
taneen esille jo vuosia pinnan alla kyteneet tunteet. 

Mielenkiintoista on, että ainoastaan luterilaisen kirkon 
piirissä Raamatun arvopohjaa puolustaneet ovat saaneet 
tuntea liberaaliteologien vihat nahoissaan muiden kirk-
kokuntien ja vapaiden suuntien selvitessä kuin koira 
veräjästä.

Maallista mediaa seuratessa saa käsityksen, että nämä 
seksuaalisesti valtaväestöstä poikkeavasti suuntautuneet 
edustavatkin jo selvää enemmistöä suomalaisista. Taitaa 
olla, että Pikku Kakkonen on ainoa ohjelma televisiossa, 
jossa ei – vielä – ole kiintiöhomoja. Enää ei presidentin 
itsenäisyyspäivänjuhlistakaan bongata tyylikkäitä iltapu-
kuja, vaan sitä, kuinka monta poikaparia tanssiparketilta 
löytyy ja kuka illan leideistä lähti kenenkin tyttölapsen 
kanssa jatkoille...

Seurakuntavaaleissa voittaneen suunnan taustalta löytyy 
mm. alunperin salaisena ryhmänä kirkon sisällä toiminut 
Yhteys-liike, jonka tavoite on viimeiset kymmenen vuotta 
ollut sukupuolineutraali avioliitto ja homoparien kirkol-
linen siunaaminen. Liike sai merkittävän taisteluvoiton 
kirkolliskokouksen lähettäessä homopareille tarkoitetun 
rukouskaavaluonnoksen piispainkokouksen käsiteltä-
väksi.

Mutta on muistettava, että kyseessä on ainoastaan yksi 
taisteluvoitto – sotaa ei ole vielä hävitty! Siksi meidän, 
fundamentalisteiksikin haukuttujen, Raamatun alkupe-
räisestä sanomasta kiinnipitävien ei kannata masentua. 
Ja mikä tärkeintä, joukkopako kirkosta ei suinkaan ole 
ratkaisu tähän! Armeijan terminologiassa tilannetta voi-
taisiin kutsua jopa rintamakarkuruudeksi.

Uutta taistelustrategiaa suunnitellessa voidaan palauttaa 
mieliin Kirkkojärjestyksemme 1. pykälä:

"Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä 
kristillistä uskoa, joka perustuu Jumalan pyhään sanaan, 
Vanhan ja Uuden testamentin profeetallisiin ja apostoli-
siin kirjoihin, ja joka on ilmaistu kolmessa vanhan kirkon 
uskontunnustuksessa sekä muuttamattomassa Augsbur-
gin tunnustuksessa ja muissa luterilaisen kirkon Yksi-
mielisyyden kirjaan otetuissa tunnustuskirjoissa. Kirkko 
pitää korkeimpana ohjeenaan sitä tunnustuskirjojen 
periaatetta, että kaikkea oppia kirkossa on tutkittava ja 
arvioitava Jumalan pyhän sanan mukaan."
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B  Antti Hakala mittaa Jorma Löfströmin  
jalkapohjan muodon kehittämällään 
pediterapia-menetelmällä ja määrittää 
jalkatuen "korkeuskäyrien" arvot.

A   Antti Hakala on huomannut jalkojen 
erilaisuuden noudattavan tiettyä sään-
nönmukaisuutta.

Kimmo Janas

Podologi Antti 
Hakala on huolissaan 
suomalaisen miehen 
prioriteeteista; 
autoon satsataan 
tuntuvia summia, 
mutta omat jalat 
jäävät huomattavasti 
vähemmälle huomiolle.

Antti Hakala toteaa heti 
haastattelun aluksi, että 
vaikka hän on luopunut 

Pelle Pelottomalle tunnusomai-
sen propellimyssyn käytöstä, 
hän tunnustautuu täysveriseksi 
keksijäksi. 

– Keksijöistä on tehty useita 

väitöskirjoja, ja niiden mukaan 
meille keksijöille on yhteistä 
erittäin vähäinen unentarve, 
hyvä muisti, helppous oppia 
kieliä ja vahva matematiikka, 
luettelee 80-vuotias Hakala. – 
Minä esimerkiksi en ole koskaan 
omistanut laskinta, vaan lasken 
kaikki laskut päässäni.

Keksijät ovat hänen kerto-
mansa mukaan myös hyvin in-
tuitiivisia ihmisiä. Hakala kertoo 
usein heräävänsä keskellä yötä 
ja näkevänsä silmiensä edessä 
hahmotelman jostain uudesta 
keksinnöstä. Joka kaiken lisäksi 
on täysin vieras hänelle.

– Nämä ideat nousevat mie-
leen tavallisesti REM-unen aika-
na. Herättyäni kirjoitan kaikki 
unessa ilmi tulleet asiat muis-
tiin. Kun sitten herään aamulla 
kunnolla, en useinkaan saa sel-

vää muistiinpanoistani – täysiä 
harakanvarpaita, Antti Hakala 
naurahtaa.

Sama aihe saattaa tulla uniin 
parinkin vuoden kuluttua, mutta 
silloin jo huomattavasti viimeis-
tellympänä.

Hakala kertoo kokeneensa 
työssään niin valtavan syvää 
hartautta auttaessaan vuosien 
varrella lähes 20.000 ihmistä irti 
vaivoistaan, ettei voi kuin kiittää 
Jumalaa siunauksesta.

Jalkahiestä liikkeelle
Antti Hakala kertoo joutuneensa 
tavallaan vahingossa tekemisiin 
jalkojenhoitoalan kanssa vuonna 
1971, jolloin hän keksi aineen 
miesten pahan hajuisen jalkahien 
torjumiseksi. Jo lapsena herännyt 
kiinnostus kemiaa kohtaan johti 
seikkailuretkelle hikirauhasten 

ihmeelliseen maailmaan.
– Meillä miehillä jalkahikeä 

aiheuttavaa hiivasientä elättävät 
ekriiniset hikirauhaset, kun taas 
naisilla puolestaan on jaloissaan 
apokriiniset hikirauhaset, jotka 
eivät elätä hiivasientä.

Mielenkiintoista tuossa avio-
riitojakin aiheuttavassa miesten 
jalkahiessä on, että ko. hiivasieni 
on sama, jota tarvitaan esimer-
kiksi viinin valmistuksessa…

Alun perin Hakala kehitte-
li ainetta, jolla voisi puhdistaa 
saunan lauteet ja lattian, mutta 
testausvaiheessa havaitsikin ko-
keeseen osallistuneiden miesten 
jalkahien kadonneen. Näin lähti 
liikkeelle Ortopeda -nimisen jal-
kahien poistoaineen menestysta-
rina, josta ensimmäinen kultami-
tali tuli Brysselin keksintömes-
suilla vuonna 1978. Myöhemmin 

jalkojenhoitoaineiden tuoteper-
he jalostui Pedica -nimiseksi, jol-
la Brysselistä tuli arvokas juryn 
kultamitali vuonna 1980.

Jalkojen hoito 
retuperällä

Suomessa huolehditaan Hakalan 
mielestä jaloista heikoimmin län-
simaista.

– Vuonna 2007 suomalaiset 
käyttivät kenkien ostoon vain 42 
euroa henkeä kohden. Me olem-
me 47. sijalla maailman kenki-
enkäyttäjämaista! hän huokaisee 
ja heittää retorisen kysymyksen, 
minkä perheenjäsenen kengät 
saavat maksaa kuinka paljon 
tahansa?

– Perheen rakkain jäsen on 
auto, sen renkaat saavat maksaa 
1000-2000 euroa. Lisäksi meillä 
on laki, joka velvoittaa huoleh-

timaan tarvittavasta kulutuspin-
nasta jne. Mutta miten on omi-
en kenkiemme laita, kuka niistä 
kantaa huolta?

Sairaaloittemme ortopedisilla 
osastoilla odottaa tälläkin het-
kellä satoja ihmisiä leikkauk-
seen pääsyä. Ja Hakalan kerto-
man mukaan sadasta jonottajasta 
peräti 84 on naisia ja väittääkin, 
että suurin syy tähän ovat nais-
ten käyttämät korkeat korot!

– Jos suomalaiset hoitaisivat 
jalkojaan paremmin, kuinka 
moni todella sairas, esimerkiksi 
sydänpotilas, pääsisikään leik-
kaukseen nykyistä nopeammin? 
Hakala kysyy.

Sen lisäksi, että me suoma-
laiset olemme mieltyneet mah-
dollisimman halpoihin kenkiin, 
hankimme itsellemme aivan lii-
an ahtaat, pienet kengät. Antti 
Hakala muistuttaakin, että iän 
myötä jalkakaaret laskeutuvat, 
mikä aiheuttaa jalan sekä pite-
nemisen että levenemisen. Tämä 
tulisi ottaa huomioon myös ken-
käkaupassa käydessä.

Hyväksy 
epäsymmetrisyytesi

Podologi Antti Hakala uskoo 
suomalaisen lääkärikunnan 
tarpovan parikymmentä vuotta 
ruotsalaisia kollegojaan jäljessä. 
Muutama vuosi sitten Suomes-
sa tehtiin 15 kertaa niin paljon 
selän ja alaraajojen leikkauksia 
kuin Ruotsissa. Meillä ei millään 
tahdota myöntää tosiasiaa, että 
ihmisen alaraajat ovat erimittaiset 
ja se aiheuttaa paljon ongelmia 
ihmisten elämässä päänsärystä ja 
migreenistä aina sormien puutu-
miseen ja lonkkakipuihin asti.

– Ihminen on yksinkertaisesti 
epäsymmetrinen luomus. Jokai-
nen nainen tietää vasemman rin-
tansa olevan erikokoinen kuin 
oikea, ja jokainen mies tietää 
”kulkustensa” olevan erikokoi-
set. Aivan samoin on alaraajo-
jemme kanssa, Hakala toteaa. 
– Yhden ihmisen muodostumi-
seen tarvitaan yli 9,3 miljardia 
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tekijää, ja siinä todellekin näkyy 
Jumalan kädenjälki.

Runsaalla 73 prosentilla ihmi-
sistä vasen alaraaja on pidempi 
kuin oikea. Hakalan kertoman 
mukaan hyvin yleinen pituusero 
on naisilla 11–16 mm ja miehillä 
12–18 mm.

Antti Hakala ei kuitenkaan 
yritä pidentää lyhyempää jalkaa 
rukouksella, vaan tekee sen pa-
tentoimillaan kenkiin asennetta-
villa jalkatuilla. 

Kadunmiehestä 
presidenttiin

Hakala kehitti vuonna 1978 ala-
raajojen pituuseromittausmene-
telmän, pediterapian, joka on 
edelleen ainutlaatuinen koko 
maailmassa. Menetelmää voisi 
verrata tarkkuudessaan ham-
masproteesien tai silmälasien 
valmistukseen.

Noin pari tuntia kestävässä tut-
kimuksessa Hakala ottaa lukui-
sia mittoja asiakkaan jaloista ja 
tutkii mahdolliset deformaatiot 
alaraajoissa ja tukirangassa. Tut-
kimusten perusteella asiakkaalle 
valmistetaan yksilölliset ortoosit, 
jotka kestävät normaalissa käy-
tössä saman kuin kengätkin eli 
3–12 vuotta.

Vuosina 1982–1984 Hakala 
poti ristiselässään kovaa kipua, 
johon lääkärit tarjosivat ainoaksi 
ratkaisuksi lonkkaleikkausta.

– Vuoden 1984 huhtikuussa 
laitoin keksintöni mukaiset jal-
katuet kenkiini, ja kaikki kivut 
lähtivät parissa tunnissa, eivätkä 
ole sen jälkeen vaivanneet.

Tyytyväisiin asiakkaisiin kuu-

luvat tänä päivänä niin yksi 
maamme presidenteistä  kuin 
ex-hiihtäjä Jaana Savolainen ja 
suunnistaja Minna Kauppikin.

Mistä työlle jatkaja?
Pitkän päivätyön tehnyt, 80-vuo-
tias Antti Hakala myöntää kai-
paavansa jo päästä hieman 
helpommalla. Tyypilliselle 
pienyrittäjälle ’vuosiloma’ on jo 
sananakin tuntematon käsite. 
Suunnitelmissa on myös kirjan 
kirjoittaminen ja tietouden siirtä-
minen tuleville sukupolville, jos 
vain rahoitus löytyisi.

– Muistan kuinka takavuosina 
naistaiteilija, joka mm. toi erää-
seen näyttelyyn epämääräisen 
”klöntin”, sai valtiolta suuren 
taiteilijapalkinnon. Itse olen uh-
rannut tähän työhöni koko elä-
mäni, mutta valtio ei ole antanut 
minulle euron euroa, Hakala 
huokaisee surullisena.

Hän on kuitenkin kiitollinen 
Jumalan läsnäolosta elämässään. 
Hakala myöntää Taivaallisen 
Isämme toki koetelleen häntä, 
mutta myös ohjanneen vaikei-
den aikojen lävitse.

Tällä hetkelle Antti Haka-
la toivoisi löytävänsä itselleen 
kumppanin, jolla olisi taloudel-
liset resurssit jatkaa toimintaa ja 
turvata hänelle kolmen kuukau-
den rauha kirjoittaa kirjansa ja 
opetusohjeet.

– Jumala on antanut minulle 
työn, joka minun on saatava pää-
tökseen. Jumala on muistuttanut 
minua kahdesti tämän syksyn ai-
kana, että älä Antti tuhlaa sinulle 
antamiani lahjoja.
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Pekka Reinikainen

Darwinismiin perustuva 
oppi evoluutiosta 
on modernin 
maailmankuvan 
kulmakivi. Tällä hetkellä 
myös herätyskristilliset 
piirit ovat aktivoituneet 
kautta maailman ja 
katsovat Jumalan 
luoneen evoluution 
avulla. Tätä käsitystä 
kutsutaan myös 
teistiseksi evoluutioksi. 
Näin luomiskertomus 
mitätöidään ja samalla 
menee syntiinlankeemus 
ja Vapahtajan tarve.

Evoluution käsite on laajen-
tunut biologian alueelta 
kosmisen ja kemiallisen 

evoluution alueelle. 
Evoluutiolla selitetään myös 

sairauksien ja käyttäytymisen 
syitä. Raiskauskin on liitetty evo-
luution, sillä sen on väitetty ole-
van evoluution tuottama keino 
vähemmän puoleensavetäville 
miehille saada jälkeläisiä. Myös 
avioero ja partnerin vaihto kui-
tataan eläimellisiltä esi-isiltämme 
perittynä käytöksenä. Jopa ho-
moseksuaalista taipumusta pi-
detään myötäsyntyisenä siitäkin 
huolimatta, että se on jyrkässä 
ristiriidassa oletetun evoluutio-
mekanismin kanssa, jonka mu-
kaan eniten jälkeläisiä tuottavat 
menestyvät.

Evoluution nimessä voi esittää 
melkein mitä tahansa. Ripulikin 
olisi evoluution kehittämä me-
kanismi. Voidaan kuitenkin pe-
rustellusti kysyä, kuka siitä hyö-
tyy, taudinaiheuttaja, sairastunut 
yksilö vaiko ripulin levittämään 

epidemiaan kuoleva populaatio? 
Hikkakin olisi jäänne siltä ajalta 
kun kalat ryömivät merestä ja 
ryhtyivät kehittämään itselleen 
keuhkoja!

Ateismilleko 
perusteita

Kulttuurievoluutiosta on kirjoi-
tettu paksuja kirjoja. Darwinis-
min merkityksen uskonnolle 
kiteytti ranskalainen Le Courier 
-lehti helmikuussa 2009 otsikos-
saan "Darwin - mies joka tappoi 
Jumalan".

Darwinin kirjan julkaisemises-
ta (24.11.1859) on kulunut 150 
vuotta. 

Vasta ’Lajien synty’ antoi tie-
teen kansanomaistamisen pro-
fessorin, Richard Dawkinsin 
mukaan ateismille älylliset pe-
rusteet. Dawkins on todennut, 
että ennen Darwinia ateismi olisi 
ollut hänelle mahdoton ajatus.

Evoluution asema on turvattu 
tekemällä siitä painovoiman kal-
tainen luonnonlaki. Se on näi-
nollen kaiken kriittisen arvioin-
nin ulottumattomissa. Dawkins 
on todennut, että henkilöt, jotka 
eivät USKO evoluutioon ovat 
”tyhmiä, tietämättömiä, hulluja 
ja mahdollisesti vielä ilkeitäkin 
(wicked)”. On mielenkiintoista, 
että evoluutiota verrataan juuri 
painovoimaan, sillä sitä välittä-
vää hiukkasta, oletettua gravito-
nia, ei ole löydetty.  Emme tiedä, 
mitä painovoima oikeastaan on. 
Myös energiasta massaa tekevän 
hiukkasen, 

Higgsin bosonin eli jumal-
hiukkasen etsintä on kuumeises-
ti käynnissä uudessa 4 miljardin 
euron LHC kiihdyttimessä. Jos 
sitä ei löydetä, fysiikka täytyy 
ajatella uudelleen, jos se löytyy, 
on se osoitus upeasta luomis-
työn hienosäädöstä.

Repivää 
keskustelua

Asiallinen keskustelu evoluutios-
ta on hyvin vaikeaa, sillä kysees-

sä on maailmankuvakeskustelu, 
joka herättää voimakkaita tuntei-
ta. Repivää keskustelua käydään 
myös kristillisten yhteisöjen si-
sällä. Ruotsissa on suunniteltu 
lakia, joka estäisi evoluution 
kriittisen arvioinnin myös kris-
tillisissä kouluissa. Evoluutio-
kritiikin pitäisi kuitenkin olla 
itsestään selvä osa normaalia 
luonnontieteellistä tutkimusta.

Maailman ja elämän alkupe-
rän tutkimuksessa tulee pyrkiä 
objektiivisuuteen. Myös eri ta-
valla ajattelevien perusteluihin 
on hyvä tutustua ennakkoluu-
lottomasti (teoria.fi, apologetiik-
kawiki.fi). Tarinat on erotettava 
tutkimustuloksista. Yhdenkään 
inhimillisen auktoriteetin va-
kuutteluun tai ”tiedemiesten 
enemmistön kantaan” ei ole 
syytä tyytyä, vaan oma mielipide 
tulee muodostaa saatavilla ole-
van, mielellään kokemusperäi-
seen tutkimukseen perustuvan 
aineiston avulla. Historia on 
osoittanut, että ”enemmistö” on 
usein ollut väärässä.Tiedemies-
ten enemmistön mielipide ei ole 
koskaan totuus.

Viitteitä 
rappeutumisesta

Darwin oli aikansa toisinajat-
telija. Hän oli myös osittain oi-
keassa. 

Uusia lajeja syntyy koko ajan. 
Siivettömät  hyönteiset menes-
tyvät tuulisilla saarilla. Jos nämä 
hyönteiset siirrettäisiin Brasilian 
sademetsien tyyneyteen, suku-
puuttoon kuoleminen voi uha-
ta, jos populaatio on menettänyt 
siipien rakentamiseen tarvittavat 
geenit. 

Tämäntyyppisiä esimerkkejä 
kuten sokeita luolakaloja ym. 
käytetään evoluution keskeisinä 
todisteina, ne viestittävät kuiten-
kin vain rappeutumisesta.

Jätekasoissa menestyvät kasvit 
pärjäävät, koska ne ovat menet-
täneet kykynsä imeä myrkkyjä 
maasta, mutta tästä seuraa, että 

rit olisivat kaikille antibiooteille 
vastustuskykyisiä.

Vastustuskyvyn ylläpidon ai-
heuttama aineenvaihdunnallinen 
ylikuorma tai aineenvaihdunnan 
häiriö (plasmidi tai vaurioitunut 
ribosomi) ei salli näiden bak-
teerien menestymistä luonnos-
sa. DDT:lle vastustuskykyisiä 
mutanttihyönteisiä oli olemassa 
jo ennen hyönteismyrkyn käyt-
töönottoa. Kaikki kyseiset ilmiöt 
ovat ymmärrettävissä ilman Dar-
winiakin.

Lajiutumisesta ei kiistellä, mut-
ta kyseessä on vain muuntelu 
eikä uusien fysiologis-raken-
teellisten kokonaisuuksien syn-
ty. Ei tiedetä, miten täysin uusia 
aineenvaihduntakokonaisuuksia 
voisi syntyä. 

Kambrin 
silmänräpäys

Darwinin kirjan otsikon olisikin 
pitänyt olla ’Pääjaksojen synty" 
(Origin of phyla), jotta se olisi 
vastannut keskeisimpiin elämän 
ongelmiin.

Eläinkunnan pääjaksot il-
mestyvät evoluutiotutkimuksen 
mukaan tavattoman nopeasti. 
Kun evoluution tarvitsema aika 
alkusolusta ihmiseen on yli ”3 
500 miljoonaa” vuotta, ilmes-
tyivät kaikki eläinkunnan pää-
jaksot vain ”parinkymmenen 
miljoonan” RADIOAKTIIVISEN 
vuoden aikana kambrikauden 
alussa, joukossa myös selkäjän-
teiset (esim. "Haikouella").

Nykyään pääjaksoja on 35, 
kambrissa niitä oli noin 50. Ny-
kyisistä eläinlajeista peräti 96% 
kuuluu vain 9 pääjaksoon, mikä 
kertoo biodiversiteetin köyhty-
misestä.

Kambrin ”silmänräpäyksessä” 
ilmaantuneista hämmästyttävän 
monimuotoisista pääjaksoista 
suuri osa on siis kuollut jo su-
kupuuttoon. Uusia pääjaksoja 
ei ole ilmaantunut kambrin jäl-
keen.  

Erityinen piirre kambrin pää-
jaksoissa on silmien ällistyttävä 
kirjo aina "Opabinian" viiden sil-
män järjestelmästä "trilobiittien"  
silmiin, missä hienoja kaksois-
linssejä voi olla tuhansittain ja 
näkökenttäkin lähes 360 astet-
ta. Niitä voi ihailla googlaamalla 
"trilobite eyes".

Darwinismi on tarkemmin 
sanottuna neodarwinismia. Sen 

mukaan perimässä tapahtuvat 
sattumanvaraiset muutokset eli 
mutaatiot tuottavat aineiston, 
mistä luonnonvalinta valitsee 
parhaiten sopeutuneen ja eni-
ten jälkeläisiä tuottavan mutan-
tin. Mikä eliö sitten on parhaiten 
sopeutunut ja tuottaa eniten jäl-
keläisiä? Vastaus on bakteeri.

On erinomaisen haasteellis-
ta vastata kysymykseen, miksi 
ja miten bakteerinkaltaisesta 
”alkusolusta” olisi kehittynyt 
suvullisesti lisääntyvä ihminen. 
Monisoluisten eliöiden ja suvul-
lisen lisääntymisen olemassaolo 
on evoluution näkökulmasta vai-
keasti selitettävissä. Bakteerilla 
on haploidi perimä eikä isältä 
ja äidiltä peritty kuten meillä. 
Siten jokainen perimään tuleva 
muutos näkyy heti ilmiasussa. 
Ihmisen perimässä on yli 3 000 
kertaa enemmän DNA-koodia 
kuin kolibakteerilla. Kuinka 
mutaatio ja valinta rakentaisivat 
näin paljon uutta DNA:ta?

Luonnonvalinta ei suunnitte-
le uusia toiminnallisia tai raken-
teellisia kokonaisuuksia. Se voi 
vain valita jo olemassa olevista 
rakenteista ja on näin ainoas-
taan tasapainottava mekanismi. 
Luonnovalinta ”ottaa tai jättää” 
kokonaisia yksilöitä. Kun valinta 
kohdistuu hyönteisiin, jotka ovat 
menettäneet siipien rakentami-
seen tarvittavat geenit, voi lop-
putuloksena olla tämän mutantin 
sukupuutto tuulten tyyntyessä.

DNA estää 
evoluutiota

Valinnan ongelmana on, että 
mukana seuraavat kaikki nekin 
mutaatiot, jotka eivät ole tappa-
via tai estä lisääntymistä. Näin 
ajan kuluessa kaikkien eliöiden 
perimä huononee ja väistämätön 
sukupuutto on edessä. Kiistatto-
masti hyödyllisten mutaatioden 
määrä jää aina vähäisemmäksi 
kuin DNA-koodia rappeuttavi-
en mutaatioiden määrä. Tämä 
tapahtuu DNA:n sisäänraken-
netuista korjausjärjestelmistä 
huolimatta.

DNA pyrkii kaikin tavoin 
estämään evoluutiota korjaa-
malla suurimman osan siihen 
sattumanvaraisesti syntyvistä 
mutaatioista, joiden pitäisi olla 
evoluution raaka-aine. Mutaatiot 
eivät paranna DNA-kaksoiskier-
teen informaatiota, sillä DNA:ta 

Darwin 150 v – 
hautajaisten aika?

A

luetaan molempiin suuntiin. 
DNA:ssa voi tämän lisäksi olla 
10-12 päällekkäistä tiedostoa, 
joita sieltä poimitaan eri suun-
tiin lukemalla kuin lego-paloja, 
kun lähetti-RNA:ta rakennetaan 
silmukoimalla (splicing).

Siinä DNA:sta poistetaan 
introneiksi kutsutut jaksot ja 
näin jäljelle jäävistä eksoneiksi 
kutsutuista jaksoista muodoste-
taan valkuaisaineita koodaavia 
lähetti-RNA molekyylejä. Darwi-
nistinen käsitys ”yksi geeni-yksi 
valkuaisaine” ja oppi ”roska”-
DNA:sta haittasi DNA tutkimusta 
vuosikymmenien ajan.

Sarja 
olettamuksia

Kosminen, kemiallinen ja bio-
loginen evoluutio esitetään aina 
tapahtuneena tosiasiana. Ky-
seessä on kuitenkin vain sarja 
olettamuksia, joita ei ole voitu tai 
ei voida osoittaa oikeiksi koke-
musperäisen tieteen keinoin.

Nykyään on mahdollista tut-
kia laboratoriossa mitä mutaatiot 
saavat aikaan. Toimiiko evoluu-
tion mekanismi käytännössä? 
Kokemusperäisen tieteen me-
netelmin voidaan osoittaa, että 
neodarwinistinen mekanismi 
ei tuota edes kahta hyödyllistä, 
samaan aineenvaihduntatapah-
tumaan vaikuttavaa mutaatiota:

Bakteeri, joka ei pysty hyö-
dyntämään laktoosia, tarvitsee 
kaksi (2) mutaatiota. Laktoosi 
on (1)kuljetettava solun sisään 
ja siellä (2) hajoitettava energian 
tuottamista varten. Kyseessä on 
kahden, "jo olemassa olevan" 
solutason entsyymin hienosäätö 
kahden mutaation avulla laktoo-
sin käyttämiseksi polttoaineena. 
Laboratoriossa voidaan osoittaa, 
että tämä ei toteudu.

Evoluution väitetty mekanis-
mi voidaan näin laboratoriossa 
osoittaa toimimattomaksi. Kun 
pieniä muutoksia ei ole mah-
dollista saada edes kahteen, jo 
olemassa olevaan rakenteeseen, 
kuinka kambrikauden ”evoluu-
tiosilmänräpäyksessä” olisi voi-
nut kehittyä kymmeniä erilaisia 
rakennetyyppejä ja toinen tois-
taan monimutkaisempia silmiä?

On syytä alleviivata, että bak-
teeriesimerkissä vaadittavan 
tyyppiseen täsmätoimintaan so-
pivat entsyymit olivat jo valmiina 
ja kysymys oli vain niiden hieno-

säädöstä kahden mutaation avul-
la. Jokainen aineenvaihdunnan 
käyttämistä tuhansista erilaisista 
entsyymistä on valittava noin 
1070 mahdollisen rakenteen jou-
kosta. Luku on varsin suuri. On 
arvioitu, että maailmankaikkeu-
dessa on noin 1080 atomia.

Entsyymin, valkuaisaineko-
neen- tai rakenteen on oikean 
toiminnon lisäksi rakennutta-
va muilta osiltaan sähköisesti 
yhteensopivaksi ympäristönsä 
kanssa. Sen tulee kiinnittyä tiet-
tyihin rakenteisiin ja hylkiä sa-
manaikaisesti tiettyjä rakenteita. 
Miten nämä täsmämolekyylit oli-
sivat voineet kehittyä väitetyllä 
evoluution mekanismilla, sitä ei 
tiedetä.

Ei itsekorjaavaa
Vuoden 2009 Nobel annettiin 
ribosomitutkijoille. Ribosomi on 
mykistävän monimutkainen val-
kuaisaineita tuottava tehdas. Tä-
hän liittyvä artikkeli on teoria.fi 
-sivuilla, missä myös käsitellään 
alkusynnyn ongelmia laajemmin 
ja annetaan kirjallisuusviitteitä. 

Artikkelissa todetaan myös 
kuinka evoluutiosta voi tiedear-
tikkeleissakin esittää tosiasioina 
miltei mitä tahansa ja jos esityk-
sissä olevia virheitä yrittää oi-
kaista, tämä osoittautuu yleensä 
mahdottomaksi.

Maailmankatsomusalueella 
tiede ei yllättäen olekaan itse-
korjaavaa.

Darwin ajatteli, että ensim-
mäinen solu olisi voinut syn-
tyä jossakin lämpimässä pikku 
lätäkössä (in some warm little 
pond). Yli puolen vuosisadan la-
boratoriotutkimus ei ole ratkais-
sut ensimmäisen solun synnyn 
ongelmaa.

Darwinkriittisessä elokuvassa 
”Expelled - no intelligence allo-
wed” Richard Dawkins myötäi-
lee Francis Crickin ajatusta so-
lujen, maapallon ulkopuolisesta 
alkuperästä. Solun sisäisen maa-
ilman tapahtumista saa käsityk-
sen tutustumalla animaatioihin 
osoittesta XVIVO.NET.

Kehäpäättelyä
Teologian opiskelija Charles 
Darwin sai rohkaisua ’Lajien 
synnyn’ julkaisemiseksi lääkäri 
ja maanviljelijä James Huttonin 
ja lakimies Charles Lyellin uu-
sista geologiaa koskevista näke-

ne eivät enää menesty tavan-
omaisessa kasvupaikassa, koska 
myös ravintoaineiden imeytymi-
nen voi olla heikentynyt (katso 
"Evoluutio - kriittinen analyysi/" 
Scherer S. ym.).

Vastustuskyvyn 
ylläpitoa

Niin sanotut ”hyödylliset” mutaa-
tiot ovat usein vain haitallisten 
mutaatioiden ”hyödyllisiä sivu-
vaikutuksia” tietynlaisissa olo-
suhteissa. Hyvä esimerkki on 
sirppisoluanemia ("The Edge 
of Evolution", Michael Behe ). 
Antibiooteille vastustuskykyisis-
tä bakteereista päästään usein 
eroon kun antibioottien käy-
tössä pidetään tauko. Jos vas-
tustuskyvystä olisi bakteereille 
etua luonnossa, kaikki baktee-
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kejä tutkijoiden tietämättömyy-
destä. Sairaudet ja kehityshäiriöt 
ovat mutaatioden aikaansaamia 
eiväkä ole ristiriidassa luomis-
näkemyksen kanssa vaan aivan 
päinvastoin tukevat sitä.

Luonnontieteen havaintojen 
valossa on tullut darwinismin 
hautajaisten aika. Darwinismi 
on rajoittanut luonnontieteelli-
sen tutkimuksen aluetta jo 150 
vuoden ajan. Darwinismista 
luopuminen ei estä tieteellistä 
tutkimusta. Newton, Faraday, 
Maxwell, Kelvin, Boyle, Dalton, 
Pascal, Ray, Linné, Mendel, Pas-
teur, Steno, Woodward, Brew-
ster, Agassiz, Kepler, Galilei, 
Herschel ja Maunder uskoivat 
luomiseen samoin kuin monet 
muutkin tieteen uranuurtajat.

Tutkimusta kahlitseva darwi-
nismi murtuu vasta uuden tutki-
jasukupolven myötä. Tietokonei-
ta ohjelmoivalle sukupolvelle ei 
voi enää uskotella, että ihmistä, 
kaikki tai ei mitään periaatteella, 
ohjaavat 10 000 yhteensopivaa 
bio-ohjelmaa olisivat syntyneet 
sattumanvaraisten mutaatioiden 
ja valinnan avulla. Muitakin es-
teitä tosin on. Kuuluisa kristitty 
matemaatikko Blaise Pascal tote-
si: "Niille, jotka haluavat nähdä, 
on riittävästi valoa. Niille, jotka 
eivät halua, on riittävän pime-
ää”.

Etuoikeutettua 
aikaa

Luonnossa havaittavaa suunnit-
telua on nykyään ryhdytty tutki-
maan. Tutkimustuloksia sovelle-
taan jo kaikkien ihmisten eduksi 
(http://brainz.org/15-coolest-ca-
ses-biomimicry).

Elämme etuoikeutettua aikaa. 
Koskaan ei ole samalla tieteelli-
sellä varmuudella voinut yhtyä 
Paavalin sanoihin Roomalaiskir-
jeessä (1:18s). Siinä kerrotaan, 
kuinka luomisen hylkäämisestä 
seuraa polveutumisoppi ja näin 
päästäänkin nykyisen maailman 
ajankohtaiseen kuvaukseen 1. 
luvun loppuosassa. Tilanne on 
monin tavoin paradoksaalinen, 
sillä myös ihmisen erityinen ra-
kenne todistaa hänet Jumalan 
kuvaksi. Tähän liittyen olen juu-
ri julkaissut aihetta käsittelevän 
englanninkielisen kirjan "The 
Image of God". jota voi tiedustel-
la allekirjoittaneelta osoitteesta 
pekka.reinikainen@fimnet.fi.

Jos kivekset kiertäisivät virt-
sanjohtimet ulkokautta, seurauk-
sena voisi olla kaksi kivespussia 
kummankin reiden tyveen, missä 
ne olisivat alttiita kuumenemisel-
le ja vammautumiselle. Dawkins 
näyttää olevan sokea kivesten 
120 miljoonaa siittiötä päivittäin 
tuottavan koneiston nerokkuu-
delle. Dawkins ei puhu aidasta 
vaan aidan seipäistä. Epäoleelli-
siin yksityiskohtiin takertumisen 
sijasta hänen pitäisi selittää miksi 
ja miten evoluutio kehitti suvul-
lisen lisääntymistavan? Toisaalta 
voidaan kysyä missä on ongel-
ma? – lapsia syntyy ”mutkasta 
huolimatta”.

Eri sukupuolten äärimmäisen 
monimutkaisen suvunjatkamis-
järjestelmän mekanismeista ja 
sen ”evoluutiosta” Dawkinsilla 
ei ole paljoa sanottavaa, eikä 
hän näytä olevan perillä välttä-
mättömän tärkeistä fysiologisista 
tapahtumista siittiöiden kulku-
reitin varrella. 

Siittiöiden ’perämoottorin’ 
käynnistys ja ’bensiinitankin 
täyttö’ ym. on tarkoin ohjelmoi-
tu, jotta ne jaksaisivat perille.

Esimerkit ”huonosta suunnit-
telusta” kuten silmän sokea täp-
lä, palaava kurkunpäähermo jne. 
eivät aiheuta yksilölle haittaa, vai 
oletko huomannut jotakin? Sen 
sijaan aikaisempi darwinistinen 
näkemys kymmenistä ”hyödyt-
tömistä evoluution jäänteistä” 
tappoi monia ihmisiä, kun esi-
merkiksi ”tarpeettomia umpieri-
tysrauhasia” kuten jopa kilpirau-
hasia leikattiin pois.

Suomalaisen darwinistin käyt-
tämä esimerkki ihmisen selän 
kelvottomuudesta on käsitelty 
teoria.fi -sivustolla. Luonnossa 
havaittava rappeutuminen joh-
tuu alkuperäisiin eliöihin kerty-
neestä haitallisten mutaatioiden 
painolastista.

Hautajaisten 
aika

Olemme tilanteessa, missä maa-
ilman joka tasolla voidaan todeta 
suunnittelu, joka tähtää elämän 
olemassaoloon.

Emme tiedä kuinka ”alkusolu” 
olisi voinut kehittyä ja neodarwi-
nistinen mekanismi ei selitä pää-
jaksojen samanaikaista ilmaan-
tunista. Luonnossa havaittavat 
”suunnitteluvirheet” ja ”roska-
DNA” argumentit ovat esimerk-

vat geologisten kerrostumien iän 
suuruusluokan, joka on tuhan-
sia, ei miljoonia vuosia.

Lisätietoja iänmäärityksen 
ongelmista on myös kirjassa 
"Thousands, not billions" (Don 
DeYoung).

Suunniteltu 
elämää varten

Maailma on täynnä suunnittelua. 
Oletetun alkuräjähdyksen hieno-
säätö, luonnonvakioiden arvot, 
ulottuvuuksien määrä ja fysiikan 
matemaattisuus sekä maapallon 
ainutlaatuinen sijainti kertovat, 
että kaikki on suunniteltu elä-
mää varten. Todennäköisyys että 
näin olisi sattumalta on samaa 
suuruusluokka kuin veikata lo-
tossa oikea rivi 10 000 miljardia 
kertaa perättäisinä viikkoina.

Tähän suunnitteluun tutustu-
mista varten kannattaa hankkia 
dvd-elokuva osoitteesta www.
privilegedplanet.com. Ensim-
mäisen solun syntymisessä ei 
voida edes puhua todennä-
köisyyksistä. Mahdoton ei tule 
mahdolliseksi siten, että sen to-
teutumiseksi varataan riittävästi 
aikaa.

myksistä.
Geologiset kerrostumat oli 

1700 -luvulle asti tulkittu ve-
denpaisumuksen ja sen jälkika-
tastrofien jäänteiksi, mutta Hut-
ton ja Lyell katsoivat maaperän 
kerrostumien syntyneen hitaasti, 
vuosimiljoonien kuluessa.

Tästä seurasi kehäpäättelyyn 
perustuva tulkinta. Jos trilobiit-
ti oli evoluutioteorian mukaan 
elänyt kambrikaudella 500 mil-
joonaa vuotta sitten, voitiin täs-
tä päätellä trilobiitteja sisältävän 
geologisen kerrostuman iäksi 500 
miljoonaa vuotta. Nykygeologia 
hyväksyy taas katastrofit monien 
kerrostumien aiheuttajaksi, kos-
ka muuta vaihtoehtoa ei yksin-
kertaisesti ole.

Uudet havainnot kivettymättö-
mistä pehmytkudoksista (Reini-
kainen P., "Dinosaurusten arvoi-
tus ja Raamattu", www.icr.org/
article/4827/[1] ja http://news.
bbc.co.uk/2/hi/uk_news/eng-
land/wiltshire/8208838.stm) ja 
vuosimiljoonien ikäisten baktee-
rien eloon herättämisestä ("Na-
ture, " 19 Oct. 2000, Vol. 407, ss. 
897-900, "Science", 19 May 1995, 
Vol. 268, ss. 1060-1064) osoitta-
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Koska maailma on ilmiselvästi 
suunniteltu elämää varten eikä 
darwinismilla ole mekanismia, 
joka tuottaisi tarvittavat bio-
ohjelmat ja toisaalta estäisi nii-
den, termodynamiikan toisesta 
pääsäännöstä seuraavan tuhou-
tumisen, darwinistit ovat keskit-
tyneet puolustamaan teoriaansa 
viittaamalla luonnossa havaitta-
viin ”suunnitteluvirheisiin”, jotka 
osoittaisivat, että suunnittelijaa ei 
ole.

Richard Dawkins on todennut 
uudessa kirjassaan, "Maailman 
hienoin esitys", että silmä on 
”idiootin suunnittelema”. Silmäs-
sä näet aistinsolut ovat käänty-
neet valosta poispäin ja silmässä 
on sokea täplä. Onko solujen 
asento evoluution eli ”sokean 
kellosepän”  työskentelytavasta 
johtuva ’jäätynyt onnettomuus’ 
(frozen accident) vai osoitus 
nerokkaasta suunnittelusta?

Jos aistinsolut osoittaisivat sil-
mään tulevaa valoa kohden, ku-
ten mustekalalla, salaman leima-
us sokaisisi silmät pitkäksi aikaa. 
Tätä vaaraa ei mustekalalla ole 
veden pinnan alla. Ihmisen sil-
mään joka sekunti saapuvat tu-

hat miljoonaa fotonia kuljetetaan 
näkösoluille erityisten Müllerin 
solujen avulla.

Kyseessä ovat ”elävät optiset 
kuidut”, joilla on lukuisia teh-
täviä. Ne korjaavat väriaberraa-
tioita, vahvistavat verkkokalvon 
rakenteen, säätelevät ionien, 
välittäjäaineiden ja näköpig-
menttien tasapainoa ja kierrä-
tystä, huoltavat aistinsoluja ja 
voivat korjata niissä tapahtunei-
ta vaurioita (www.theregister.
co.uk/2007/05/01/eye_eye).

Mutkat 
suoriksi

Samaan tapaan ongelmallinen 
on Dawkinsin väite miehen sie-
menjohtimen tekemästä mut-
kasta, joka on hänen mielestään 
”naurettava”. Dawkins kirjoittaa: 
”siemenjohdin tekee naurettavan 
mutkan virtsanjohtimen takaa ... 
jos tämä olisi suunniteltu, ku-
kaan ei voisi vakavissaan kiel-
tää, että suunnittelija on tehnyt 
vakavan virheen”. Jos kuitenkin 
miehen kivekset olisivat jääneet 
sikiöaikaiseen sijaintipaikaansa, 
tästä olisi seurauksena lapsetto-
muus.

Tosimies Esa tekee asuntokauppaa 
pääkaupunkiseudulla.

Täydenpalvelun kodinvälitystä 
"avaimet kädestä käteen"

-periaatteella. Soita ja kysy lisää!
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Jukka Ylävuo

LUONNOSSA 
LIIKKEELLÄ
Jukka Ylävuo

Lintujen kiikarointi, rengastaminen tai ”bongaaminen” on suo-
rastaan muodikkaan suosittua. Mutta miltäpä kuulostaisi pel-
kästään kuuloon perustuva havainnoiminen?

Itse olen löytänyt tuon ”konstin” patikkaretkilläni, eri tikka-
lajeja etsiskellessä. 

Kuulostelua voinkin kernaasti suositella kaikille luonnon-
tarkkailijoille. Edellyttäähän se ennen kaikkea pysähtymistä ja 
hiljentymistä..

Olen seisahtunut  jäälle, kaislikkoon. Pakkastuulessa etenee 
iätön, vaimea ja kuin hiertävä, jutusteleva ruokojen kahina.

Näilläkin rannoilla tuon äänen on täytynyt kuulua niin kauan 
kuin on ollut  kaislikkojakin, ammoin jo ennen ihmistä.

Astelen varovasti rantametsään päätäni joka suuntaan kallis-
tellen. Ylhäällä, alastomissa oksistoissa tuuli kahisuttelee kui-
vuneita lehtiä, ja jäiset oksat napsahtelevat viimassa. Saaren 
toiselta puolelta kantautuu punatulkkujen hopeinen, suoravii-
vainen trilli. 

Toivoisin taas tapaavani valkoselkätikan täällä saarella!   

Alkutalven ohut jääkansi liikahtelee rahisten, kuin tunnustel-
len rannan  mutaista maata laajetessaan ja supistuessaan aurin-
gon ja pakkasen, lumen painon voimasta.

Istahdan vakiopaikalleni siemailemaan vettä, eväsleipien kyy-
dittäjäksi. Selailen reissuraamattuani ja makustelen erityisesti 
kohtaa, siinä jossa  Jeesus puhuu taivaan linnuista.  Jotka eivät 
kylvä eivätkä leikkaa. Mutta silti  meidän taivaallinen Isämme 
ruokkii ne!

Mietin, tuhlaisiko keinolämmössä ja valossa elävä, vain hu-
vituksekseen aina uusia tavaroita ympärilleen haaliva ihmis-
lapsi kovin montaa, myötätuntoista ajatusta luonnonvoimien 
tuiverruksessa eläviä luontokappaleita kohtaan?  Silloinkaan, 

kun linnut, pakkasen kiristyessä etsivät jyviä, hakevat puiden 
koloista suojaa pimenevässä metsässä tai kaupungin teollisuus-
alueella, tai arolla?

Meillä, ihmislapsilla kuitenkin on luja luottamus siihen, että 
Jumala pitää Sanansa mukaisesti kaikista luoduistaan huolen. 
Ja on jo etukäteen määrännyt jokaisen kulkijan ajan pituuden 
täällä. Jumala arrmossaan antoi meille lahjaksi iankaikkisen 
elämän toivon.

Meillä, Jeesukseen uskovilla on tietoisuus siitä, että pyhässä 
Sanassaan Jumala ilmaisee meille pyhän tahtonsa, puhuu meille 
– ja kuuntelee meitä!

Havahdun pärähtävään rummutukseen: riemunkirjava, pieni-
kokoinen tikka on lehahtanut minusta vain kivenheiton päähän 
ja rimpuilee keloutuneessa koivussa...

Sinun rakkautesi on 
heidän ihmeensä

Lapsivangit
Isin ja äidin rakkaus, mitä se on? En mä 
tiedä mitään mun vanhemmista, ei ne 
käy katsomassa mua. Meitä lapsivankeja 
on Venäjällä varmaan 20 000. Täällä van-
kilassa on kurjaa, pulaa vähän kaikesta.

Katulapset
Mä pelkään talvea. Kadulla on 
kylmä. Viemäreissä on lämmin-
tä, mut haju ja rotat ällöttää. 
Toivottavasti löytyy ruokaa 
joka päivä. Meitä on  Venäjällä 
3–4 miljoonaa lasta heitteillä, 
monet talvenkin ulkona.

Orpolapset
Mun äiti ja isi kuoli maan-
järistyksessä. Isoäiti yrittää 
pitää musta huolta, mut 
sillä on muitakin orpoja 
eikä rahaa ruokaan. Eikä oo 
koulua, mitä käydä. Toivot-
tavasti mulle ei vain tuu 
kolera. Täällä Haitissa meitä 
orpoja on satojatuhansia. 

PAREMPI ELÄMÄ -joulukeräys 2010   •   IRR-TV

autalapsia.fiautalapsia.fi
Keräyslupa OKH532A (31.12.2010 asti, ESLH). Koko maa paitsi Ahvenanmaa. Joulukeräys: 
orpo- ja katulasten ja lapsivankien autt aminen Venäjällä, Keski-Aasiassa ja Haitissa v. 2011–12.

Tee miehen teko – joululahjasi voi pelastaa lapsen elämän!
Lahjatili OP 513205-29028 – käytä viitettä 4747

Lahjasoitto 0700-79044 – soiton hinta 14,94 € + pvm
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Antti Kyynäräinen

Suomessa on kalastajia ja 
metsästäjiä suhteellisesti 
enemmän kuin missään muussa 
Euroopan maassa. Eikä meillä 
metsän tai veden viljaa jahdata 
vielä juurikaan trofeiden tai 
"pyydä ja päästä" harrastuksen 
vuoksi. Tavoitteena on lähes aina 
saalis, joka myös syödään.

Jos on erästys ja kalastus ollut perin-
teistä, niin perinteisiä ovat yleensä ol-
leet tavatkin, jolla saalis on syötäväksi 

valmistettu. Nyt ajat ja tavat ovat kuitenkin 
muuttumassa. Nuorempi sukupolvi uskaltaa 
jo kokeilla vaikkapa kalaa itämaisin maus-
tein tai valmistaa oudommastakin saaliista 
syötävää tai kokeilla mitä kaikkea pakas-
timen täyttävästä hivenruhosta oikein saa 
aikaiseksi. Kehitystä on vienyt eteenpäin 
sekin, että yhä useammalla jahtiporukalla 
on joko omasta takaa tai palkattuna am-
mattitaitoinen lihankäsittelijä.

Eräs varma merkki muuttu-
neesta suhtautumisesta saaliin 
käsittelyyn ja hyödyntämiseen 
on kala- ja riistaruokia käsittele-
vien kirjojen tulva markkinoille – 
kehityksen eräänlaisena huippuna 
sekin, että kalaruokakirja oli tänä 
vuonna ehdolla Tieto- Finlandias-
sakin.

Nykyajan lastuja
Toukokuu. Pyörteet ajavat takaa toisiaan 
Ahvenkosken pinnassa kuin hippasilla 
olevat lapset. Pyörteet nousevat pintaan, 
ja niiden kierähdyksiä on mahdotonta en-
nustaa. Virran reunassa kulkee akanvirta 
kohti ylävirtaa kuin vahtien veden lasten 
leikkejä. Akanvirran selässä lipuu lasikui-
tuinen vene. Venettä soutaa airojen koven-
tamin kämmenin keminmaalainen lohimies 
ja vaapuntekijä Harry Vinni. Näin maalailee 
Tommi Sarlin kirjassaan Ahdin apajilla - Ret-
kiä kalamiesten kanssa (Kirjapaja). 

RUOANVALMISTUS 
täydentää vasta 

saalistusnautinnon
Sarlinin kuvailut ja kerronta ovat kuin 

nykyaikaistetusta Juhani Ahon kalalastuis-
ta. Sarlin on päässyt oppipojaksi mukaan 
tunnettujen saamamiesten matkaan mm. 
pyytämään pilkillä isoa ahventa jigillä ja 
polvikoukulla kuhaa, soutamaan vaappu-
ja taimenen ja lohen toivossa, uistelemaan 
kuhaa ja haukea sekä onkimaan ahventa ja 
siikaa ja pilkkimään madetta.

Jos pienen kirjasen – 134 sivua – kalas-
tustuntemusten tai ympäristön kuvailu ei lu-
kijaa sytytä, niin teoksella on arvoa Sarlinin 
kokeilemien kalastustapojen oivana oppi-
kirjana. Aloitteleva mutta myös kokenutkin 
kalastaja löytää tekstistä monta asiaa omaan 
onkeensa otettavaksi. Oppikirjamaisuutta 
on vielä tehostettu sijoittamalla eri lukujen 
loppuun tiivistelmä kunkin oppimestarin 
vinkeistä. 

Kirjan ansioksi on myös luettava se, ettei 
saaliin määrällä tai koolla todellakaan mäs-
säillä – useimmin reissulta palataan joko 
kokonaan ilman saalista tai melko niukoin 
tuloksin. Arkirealismia sekin. 

Lisäksi monessa tarinas-
sa kiinni- tetään 

huo-

miota huvenneisiin kalakantoihin ja kan-
netaan huolta vesistöjen tilasta.

Ikään kuin yhteenvetona perhokalastaja 
Eeva Järvisen kommentti kirjassa sopii hyvin 
kaikkeen kalastukseen ja miksei moneen 
muuhunkin toimeen: - Onnistumisen pa-
kolla on pilattu monta asiaa. Mitä rennom-
min kalastamisen ottaa, sitä paremmin se 
onnistuu. Ja yllättävän paljon tulee sitten 
myös kalaa.

Tommi Sarlinin kirjan kuvista voisi luo-
kitella vaatimattomaksi mutta niukaksi. Lu-
kujen alkuun on sijoitettu aina kokosivun 
kuva, joka korkeintaan viitteellisesti jos si-
tenkään johdattaa lukijaa tekstiin. 

Kun kerran kertoja liikkuu todellisten 
asiantuntijoiden opissa, olisi ollut kiinnosta-
vaa nähdä heidätkin ikuistettuina teokseen 
tai edes jotain keskeistä kuhunkin koke-
mukseen tai opetukseen liittyvää. 

Kirjassa käytetty, lehdistössä nykyisin jo 
hyvin yleinen jonkun ajatuksen tai sanon-
nan nosto ikään kuin väliotsikoksi ei oikein 
istu tällaiseen formaattiin. Vanhat kunnon 
otsikot tai väliotsikot puoltavat edelleen 
paikkaansa.

Kalaruokakirja
Tieto –Finlandiassa

Jos kaikkien kalaruokakirjojen joukosta 
pitäisi valita käyttöön yksi ainoa, niin Suo-
malaiset kalaherkut (Otava) saattaisi olla 
juuri se.

Tämä Tatu Lehtovaaran teos teki muuten-
kin historiaa: se on nimittäin ensimmäinen 
ruokakirja, joka on päässyt Tieto-Finlandia 
-ehdokkaaksi. Eihän teos loppupelissä ka-
pellimestareille pärjännyt, vaikka diktaat-
torin valtuuksin valinnan tehnyt Suomen 
Pankista eläköitynyt Sinikka Salo varmasti 
työurallaan on päässyt nauttimaan hy-
vistä kalaruoistakin.

Suomalaiset kalaherkut ei juuri ulko-
asulla ja kuvilla koreile, mutta sisältö 
on sitäkin varmemmalla pohjalla. 
Reilulla puolellatoistasadalla sivulla 
käydään läpi niin kalan käsittely, 
erilaiset kypsennystavat, liemet, 
sopat ja savustukset. Reseptit ovat 
selkeiltä ja havainnollisia.

Erityistä kiitosta ansaitsevat erilaiset 
vinkit – eikä viinien valintaakaan ole unoh-

dettu.
Jos nyt jotain puutteita kirjasta hakemalla 

hakee, niin sellainen voisi olla keskittymi-
nen – jälleen kerran – vain tavallisimpiin 
ruokakaloihin: ahven, kuha, hauki, sii-
ka, lohi, muikku.  Mukana on myös pari 
simpukkareseptiä ja tietysti rapu, mutta ei 
särkiä, suutareita, säyneitä jne. (sentään 
yksi resepti kiiski-simppuliemestä ja yksi 
erilaisten pikkukalojen kypsentämisestä 
lasipurkissa).

Kirjan alussakin todetaan, että Suomen 
vesissä elää varsin monipuolinen kalalajisto, 
jota pääsemme halutessamme nauttimaan. 
Niin todella elää, ja reseptejä ei pelasta se, 
että niissä mainitaan – muukin kala käy. 
Nykyinen kokkisukupolvi kaipaisi vielä sel-
keämpiä ja yksityiskohtaisempia, siis kalala-
jikohtaisempia ohjeita sen vesiemme todella 
monipuolisen annin hyödyntämiseksi.

Pienistä puutteistaan huolimatta Lehto-
vaaran teos on kuitenkin sellainen peruskir-
ja, jonka pitäisi kuulua jokaisen kalaruokia 
valmistavan kokoelmiin. 

Ehkä joskus sitten vielä julkaistaan sellai-
nenkin kirja, joka huomioi kaikki meidän 
kalamme ja niiden monipuolisen käytön –  
se saattaisi jo pärjätä Tieto-Finlandiassakin. 
Varsinkin nyt, kun vastikään mietintönsä 
jättänyt Jorma Ollilan vetämä brändityö-
ryhmäkin nosti särjensyönnin kansal-
liseksi velvollisuudeksi.

Kala vai lintu ?
Onkohan Yrjö Hannulan ja Riitta 
Pojanluoman kirja Erämiehen 
herkut - suomalaisia riista- ja 
kalaruokia (Tammi) merk-
ki eräänlaisen crossover 
-ruokakirjallisuuden tu-
lemisesta. Enää ei pitäy-
dytä vain yhdessä raaka-ai-
neessa, vaan muodostetaan uusia 
yhdistelmiä.

Tosin eihän tämäkään viime keväänä jul-
kaistu kirja ole lajissaan uusi, sillä se on 
vain uudistettu laitos alun perin vuonna 
1993 ilmestyneestä samannimisestä teok-
sesta. Kirjaa on nykyaikaistettu ja sitä on 
täydennetty uusilla resepteillä. Kokonaan 
uusia ovat luvut 'Ravut' ja 'Juomavalintoja 
eräherkuille'.

Jos Suomalaiset kalaherkut – kirja ei ku-
villa koreillut, niin tämän teoksen monet 
ruokakuvat ovat jo sitä luokkaa, että ne 
saavat veden herahtamaan kielelle.    

Kirjan teksti on paikoin hieman naivia ja 
erästelyä ja kalastusta yli-ihannoivaa, mut-
ta sehän ei sinänsä reseptien ja ohjeiden 
hyödyntämistä haittaa, varsinkin jos muistaa 
Hannulan ja Pojanluoman evästyksen: Erän-
käynti-  ja kalastusnautinnosta onkin puolet 
pois, jos ei itse taida valmistaa saaliistaan 
herkullista ateriaa eikä  pääse nauttimaan 
ruoanvalmistuksesta.

Erämiehen herkut -kirjan toistasataa re-
septiä ovat selkeän perinteisiä ja painottuvat 
juuri suomalaiseen erä- ja kalastuskulttuu-
riin.  Ohjeista ja oheistiedoista löytyy neu-
voja ja opastusta niin peijaisten tai muiden 
juhlien kuin nautinnollisten kotoisten ruo-
kahetkien järjestämiseen kala- ja riistaruo-
kien parissa.

Luettakoon kirjan ansioksi sekin, että nyt 
on sentään muistettu myös se särki ja ny-
kyisellään niinkin eksoottinen kalaherkku 
kuin ankerias.

Närheä, varista vai
räkättirastasta?

Kuvat sen kun paranevat! Ruotsalaisten Gert 
Klötzken, Torsten Mörnerin ja Lars Pauls-
sonin Linnustajan keittokirjan (Gumme-
rus) kuvitusta voisi jo kehua erinomaiseksi 
– laadun takeena on se, että Paulsson on 
ruokakuviin erikoistunut Ruotsin eturivin 
valokuvaajia.

Tekijät toteavat johdannossaan aivan oi-
kein, että ”riistakeittokirjojen tarjonta on 

viime vuosikymmeniä lisääntynyt.  
Metsästäjät ovat nykyään entistä 

kiinnostuneempia jalosta-
maan riistaa paremmin. 
Keittokirjoista on myös 

tullut viime vuosikymme-
ninä yleisesti hyvin suosit-

tuja, ja kaupoissa on nyky-
ään keittokirjoja, jotka kattavat 

kaikki mahdolliset alueet.
Pelkästään lintuja ja linnusta-

mista käsitteleviä keittokirjoja ei 
kuitenkaan juuri ole saatavilla”.
Tätä aukkoa siis täydentää nyt Lin-

nustajan keittokirja, jonka tekstiä on 
mukautettu Suomen oloihin.  
Ja hyvin täydentääkin.

Paitsi, että kuvat ovat hienoja ja ha-
vainnollisia mm. lintujen käsittelystä, niin 
ruokaohjeet ovat monipuolisia ja hyvinkin 
nykyaikaisia. 

Kirjassa on ansiokkaasti käyty läpi kaikki 
tärkeimmät riistalinnut, mutta oma mielen-
kiintonsa on silläkin, että mukaan on otettu 
myös sellaisia erikoisuuksia kuin räkättiras-
tas, närhi ja mustavaris. Viimeksi mainitut 
kaksi ovat meillä rauhoitettuja, mutta ehkä 
niitä jonain päivänä hyödynnetään täällä-
kin.

Linnustajan keittokirja on aloittelevan lin-
nustajan ehdoton perusteos, josta on iloa 
ja hyötyä kokeneellekin metsämiehelle. 
Tarjolla on uusia, todella mielenkiintoisia 
ja maukkaita reseptejä saaliin hyödyntämi-
seksi.  Ja ainahan on syytä muistaa, että 
riistaa ei ole välttämätöntä hakea luonnosta 
itse metsästäen. Valmiiksi esikäsiteltyjä lin-
tuja kuten muutakin riistaa on tarjolla hyvin 
varustetuissa liikkeissä, joten tällaisten herk-
kujen ystävät voivat hyödyntää riistaruoka-
kirjallisuutta ilman aseenkantolupaakin.
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Lawrence Blakeslee on ame-
rikkalainen lähestystyön-
tekijä, joka on asunut Sak-
sassa vuodesta 2002 lähti-
en. Hänen intohimonsa on 
auttaa lapsia kehittämään 
hengellistä potentiaaliansa, 
raamatullisiin periaatteisiin 
nojautuen, niin varhain 
kuin mahdollista. Blakeslee 
myös kannustaa vanhempia 
ja aikuisia tunnistamaan 
Jumalan voitelun heidän 
lapsilleen.

Lawrence Blakeslee pe-
rusti vuonna 2002 First 
Step Ministeries -nimisen 
organisaation. Oklahomas-
sa Yhdysvalloissa hän on 
toiminut pastorina ja lapsi-
työn pastorina. Lawrencella 
on kaksi aikuista poikaa ja 
kolme lastenlasta. Lawrence 
Blakeslee on matkustanut ja 
saarnannut laajasti ympäri 
Eurooppaa ja Aasiaa.

Jätä perintö       osa 7

Työssä ja elämässä 
meidän on oltava 
nopeampia, 
fiksumpia ja 
aggressiivisempia 
päästäksemme 
seuraavalle tasolle. 
Meille on opetettu 
ruohon olevan 
vihreämpää aidan 
toisella puolella ja 
seuraavalla tasolla. 
Meidän täytyy 
päivittää itsemme 
tunteaksemme 
itsemme riittävän 
hyväksi. Ei kannata 
olla tyytyväinen 
päivitysversioon 2.0, 
kun versio 3.0 on 
tulossa. 

Koskaan ei saa tyytyä ole-
massa olevaan, vaan on 
aina pyrittävä parempaan 

ja isompaan. Kulutuskeskeinen 
yhteiskunta perustuu voittami-
seen, kasaamiseen, heikomman 
kukistamiseen ja nousuun. Ad-
renaliinitasomme on noussut. 
Opimme näkemään muut ihmi-
set voitettavina kohteina, opim-
me haastamaan ja osoittamaan 
kykymme. 

Meidät on ehdollistettu ku-
lutusyhteiskunnan kulutus- ja 
suoritusroboteiksi. Kun venäläi-
nen psykologi Ivan Pavlov soit-
ti vuonna 1904 koiralle kelloa 
ennen ruokakupin saapumista, 
koira oppi tietämään ruuan tu-
lon kellon kilahduksesta. Tiiviin 
opetuksen seurauksena koiralla 
alkoi kuola valua jo kellon kilah-
taessa ja sen kuullessa hoitajan 
askelten äänen. 

Addiktio 
voittaa järjen

Se oli täydellisesti ehdollistettu. 
Kulutusyhteiskunnan markkina-
miesten ehdollistamalla syntyy 
pidikkeetön ostohimo heti kun 
hänelle näytetään uudenkar-
heaa, päivitettyä tuotetta. Hän 
reagoi tunteella, ei järjellä. Ad-
diktio ylittää järjen. Vaikka järki 
varoittaisi, ostosriippuvaisen on 
saatava uusia tavaroita. 

Hän toimii kuin Pavlovin 
koira saadessaan mainostajan 
ääniviestin, katalogin houkutte-
levan kuvan tai pitserian hou-
kuttelevan tuoksun nenäänsä. 
Meitä ehdollistetaan ihanilla 
tuoksuilla, kauniilla kuvilla, elä-
myshoidoilla, kuumilla kylvyillä, 
lääkkeillä, tupakalla, alkoholilla, 
seksillä, vallalla, asemalla ja iha-
nilla herkuilla. Suunta on kohti 
suurempaa nautintoa. Askee-
sista ja nautinnon kuluttamisen 
vähentämisestä ei puhu kukaan. 
Kuka pitäisi kulutusyhteiskun-
nan rattaat pyörimässä. Askee-
tikko hedonistien bileissä on 
harmillinen häirikkö, jonka fir-
man palkkaama paksuniskainen 
ja siilitukkainen turvallisuusmies 
heittää kylmästi pakkaseen.

Entisen 
kuninkaan poppana

Kulutusyhteiskunnan voittopai-
neissa meistä on tullut adrenalii-
nin orjia, jotka haluamme kokea 
taistelun jännityksen ja kukista-
misen huuman. Kun ihminen on 
työkseen kukistanut vastustajat 
kaukalossa, esiintynyt mylvivil-
le ihmismassoille ja pullistellut 
johtajana voimansa tunnossa, on 
eläkkeelle jääminen paha paik-
ka. Kuningas on kiikkustuolin 
vanki. Enää ei voi haastaa, ei voi 
voittaa, saada mitaleita ja osoit-
taa miehuuttaan. Pitää odottaa 
kotipalvelun lämmintä ateriaa, 
katsella kelloa, kutoa poppa-
naa päiväkeskuksessa ja viihtyä 
ajatustensa kanssa. 

Eläkkeelle vetäytynyt elämäs-
sään voittanut ja taistellut voi 
paeta tyhjyyttä alkoholiin, tele-
vision tissiviihteeseen, uhkape-
liin tai väkivaltaan. Hän haluaa 

vielä ohikiitävän hengissä olemi-
sen tunteen. Hän elää vain tais-
teluissa. Hänestä ei ole rauhan 
ajan mieheksi.

Adrenaliini on 
taisteluhormoni

Adrenaliini on elimistön taiste-
luhormoni. Jännittävässä tilan-
teessa stressi virittää elimistön 
taistele tai pakene -tilaan. Kun 
luolamies aikoinaan kohtasi sa-
pelihammastiikerin, hän koki 
adrenaliinipurkauksen. Aistit 
valpastuivat, hengitys tihentyi, 
lihakset jännittyivät ja alkuihmi-
nen oli valmis hyökkäämään. 

Kysymyksessä oli elämä tai 
kuolema – luolamies tai sapeli-
hammastiikeri. Yksikin väärä lii-
ke tai ohilyönti ja tiikeri hyppäisi 
päälle ja raatelisi terävillä ham-
paillaan. Adrenaliinin taisteluun 
virittävä vaikutus antoi luolamie-
helle suuren tarkkaavaisuuden 
ja yli-inhimilliset voimat. Hän 
tappoi tiikerin yhdellä tarkasti 
suunnatulla iskulla.

Nyky-ihmisen fysiologia ei ole 
kovin erilainen kuin varhaisilla 
esi-isillä. Sapelihammastiike-
reiden kanssa ei enää tarvitse 
taistella, mutta kaupunkiym-
päristökin on täynnä stressiä. 
Suojatiellä voi jäädä kääntyvän 
auton alle, kadulla kärsimätön 
ohikulkija tönii kyynärpäällään, 
parkkipirkko lätkäisee pysäköin-
tisakon, työpaikan hissi menee 
kiinni nokan edestä ja lopulta 
myöhästyt tärkeästä palaverista 
kymmenen minuuttia. 

Taisteluun
Adrenaliinifriikki juo paljon ad-
renaliinitasoa nostavaa mustaa 
kahvia, polttaa tupakkaa, har-
rastaa autourheilua tai muuta 
vaarallista lajia ja katsoo iltaisin 
kauhu- ja toimintaelokuvia. Vaa-
ralliset ja jännittävät harrastukset 
nostavat adrenaliinikoukkuun 
jääneen adrenaliinitasoa ja saa-
vat hänet tuntemaan olevansa 
elossa. Kun sotilas vetäytyy tais-
telukentältä ja päivän jännittävin 
hetki on muropaketin valitsemi-
nen, ei jännitystä ja vaaraa et-
sivän mieli kestää monotonisia 

kotioloja. Se kaipaa takaisin 
etulinjaan. 

Tämä kuvataan hienosti Irakin 
sodan amerikkalaisista pommin-
purkajista kertovassa elokuvassa 
The Hurt Locker. Hädin tuskin 
hengissä edelliseltä vuoden ko-
mennukselta elävänä palannut 
amerikkalainen pomminpurka-
ja ei kestä turvallisia kotioloja ja 
marketin loputonta murohyllyä, 
vaan hakeutuu välittömästi uu-
delle vuoden komennukselle. 
Hän on tullut riippuvaiseksi vaa-
rasta ja piinaavasta jännitykses-
tä. Vain räjähtämätöntä pommia 
purkaessaan luotien viuhuessa 
ympärillä hän tuntee elävänsä. 

Elämä 
ei ole suoritus

• Kaikkea ei tarvitse mitata
• Voitto ei aina olennaista, vaan 
reilu kilpailu
• Ihmiset ovat heti mukavam-
pia, kun heitä ei tarvitse nähdä 
kilpakumppaneita
• Ihmisen arvo ei ole suorituk-
sissa, omistamisessa ja keräämi-
sessä. Arvo on kyvyssä kohdata 
muut ihmiset
• Ihmisen arvo näkyy parhai-
ten siinä, miten hän kohtelee 
organisaatiohimmelissä itsensä 
alapuolella olevia
• Jouluun kannattaa panos-
taa ympäri vuoden, että pukki 
muistaisi
• Kivana oleminen ei ole vain 
keino saada kivoja lahjoja, vaan 
arvo sinänsä
• Kun itse kohtelee muita ar-
vostaen, lapsiltakin voi vaatia 
samaa
• Kaksinaismoralisti tekee toista 
ja puhuu toista. Pukki arvostaa 
rehellisyyttä, hän ei tykkää kak-
sinaismoralisteista.

Rauhallista joulua!
Janne Viljamaa

Viljamaalta ilmestyi lokakuussa 
kirja Pidä puolesi – irti narsistin 
hampaista (WSOY)

PAKKOVOITTO
Vanhempina me yritämme 

olla asettamatta lapsillem-
me kohtuuttomia odotuk-

sia. Odotuksia, jotka ylittäisivät 
heidän kykynsä, kokemuksensa, 
koulutuksensa ja ikänsä. Mitä 
Jumala odottaa meiltä tai lap-
siltamme, kun me rukoilemme? 
Vastaus voi vaihdella saman pe-
riaatteen mukaan.

Me olemme keskustelleet siitä, 
mikä olisi paras aika päivästä aut-
taa lapsiamme kehittämään sy-
vällisempää suhdetta Jumalaan. 
Se aika voi olla juuri ennen kuin 
he menevät nukkumaan. Tuona 
rauhallisena hetkenä meidän tu-
lisi kysellä heiltä, kuinka heillä 
menee. Kun he kertovat sen, 
kuuntele hyvin tarkkaan. Anna 
heille koko huomiosi tässä kah-
denkeskisessä tilanteessa. Kysele 
heiltä varovaisesti koulusta, ystä-
vistä tai asioista, joita he opiske-
levat. Voit yllättyä, mitkä kaikki 
asiat vaivaavat heidän mieltään. 
Lapsesi kypsyydestä riippuen he 
voivat olla huolissaan jostakin, 
jota me emme edes huomioi. Me 
voimme saada todellista sisäistä 
näkyä heidän elämäänsä. Mitä 
enemmän teet tätä, sitä enem-
män saat yhteyttä heihin. Muista, 
että rukoilu on kuin keskustelua 
Jumalan kanssa. Johdata lapsesi 

Aseta kohtuullisia 
odotuksia
keskusteluun Jumalan kanssa 
näistä heitä vaivaavista asioista. 
Jos löydät sopivia Sanan paikko-
ja, jotka liittyvät heidän rukouk-
siinsa, käytä niitä. Tämä helpot-
taa luomaan yhteyden Raamatun 
jakeiden ja rukouksen välille. 
Mutta jos et keksi sopivia jakei-
ta, ei se mitään. Ehkäpä löydät 
myöhemmin sopivia kohtia, joita 
voit jakaa lapsellesi.

Jumala ymmärtää lapsesi huo-
let ja murheet. Jos hän haluaa 
rukoilla sairaan lemmikin puo-
lesta, rukoilkaa hänen lemmik-

ta. Jumala tekee samoin meidän 
kohdallamme. Jos me olemme 
nuoria hengelliseltä iältämme, 
Jumalalla on meille erilaisia odo-
tuksia kuin jos olemme olleet 
uskossa kaksikymmentä vuotta 
ja opiskelleet Sanaa jo pitkään. 
Uskon Jumalan odotusten pe-
rustuvan tiettyyn matriisiin. Me 
voimme olla hyvinkin taitavia 
joillakin alueilla uskontaipa-
leellamme, mutta emme tiedä 
tuon taivaallista joltain muulta 
alueelta. Jumala ymmärtää sen 
ja auttaa meitä ottaen huomioon 

pyyntöihinsä. Miksi? Koska 
Hän rakastaa heitä ja ymmärtää 
heidän ymmärryksensä tai ko-
kemuksensa rajoittuneisuuden 
uusina uskovaisina. Jumala vas-
taa samasta syystä jopa ei-usko-
vienkin rukouksiin. Hän haluaa 
todistaa rakkauttaan koko ihmis-
kunnalle. Taivaallinen Isämme 
antoi poikansa Jeesus Kristuk-
sen uhrina ihmiskunnan syntien 
sovittamiseksi. Jumala ei halua, 
että suhteen luominen Hänen 
kanssaan on vaikeaa. Meidän 
täytyy ainoastaan hyväksyä Jee-
sus Kristus henkilökohtaiseksi 
pelastajaksemme. Muuten se 
tuhoaa Golgatan ristin todellisen 
tarkoituksen. Puhu Jumalalle, 
usko että Hänellä on vain pa-
rasta meidän varallemme, odota 
rukousvastaustasi.

Ei, sinun ei tarvitse olla teologi 
saadaksesi rukousvastauksia.

kinsä puolesta. Jos tuo lemmikki 
on lapsellesi tärkeä, se on tärkeä 
myös Jumalalle. Jos teini-ikäisesi 
tarvitsee rukousta tärkeän ko-
keen puolesta, rukoilkaa sen 
puolesta. Rukoilkaa, että Pyhä 
henki palauttaa oikeat tiedot 
heidän muistiinsa kokeissa. Me 
voimme uskoa Jumalan auttavan 
heitä, mutta kerro teini-ikäisil-
lesi, että Jumala myös olettaa 
heidän itsekin opiskelevan ko-
keisiinsa. Painottaaksesi sanojasi 
voit lukea heille Raamatusta 2 
Tim. 2:15:

”Pyri kaikin voimin osoittautu-
maan Jumalan silmissä luotetta-
vaksi työntekijäksi, joka ei häpeä 
työtään ja joka opettaa totuuden 
sanaa oikein.”

Teini-ikäisillemme jae todistaa, 
että kokeisiin, jotka vaativat tie-
toa, on opiskeltava ja harjoitel-
tava ennen kokeita. Pyhä Henki 
auttaa heitä muistamaan 

lukemansa kokeessa. Henkilö-
kohtaisesti olen yllättynyt, kuin-
ka erilaisiin rukouksiin Jumala 
vastaa. Tuntuu, ettei ole mitään 
liian pientä Hänelle.

Puhuimme aikaisemmin lap-
sillemme asetettavista odotuksis-

olosuhteemme, kokemuksemme 
ja tietotasomme.

Älä unohda aloittaa lapsesi 
kanssa pitää kirjaa rukouksis-
tasi ja saamistasi rukousvasta-
uksista. Jos he ovat tarpeeksi 
vanhoja, anna heidän itse kir-
joittaa muistiin rukouksensa ja 
päivämäärän. Tulette kumpikin 
hämmästymään havaitessanne, 
kuinka Jumala on vastannut lap-
sesi rukouksiin. Tämä vahvistaa 
heidän uskoansa. Ei, sinun ei 
tosiaankaan tarvitse olla teolo-
gi saadaksesi rukousvastauksia. 
Sinun on ainoastaan uskottava 
Jumalan olemassaoloon, siihen 
että Hän rakastaa teitä ja haluaa 
auttaa sinua ja lastasi. Jumala 
vastaa heidän rukouksiinsa, mut-
ta ei suinkaan heidän taitavan 
sanojen asettelunsa takia vaan 
koska Hän rakastaa heitä. Se on 
niin yksinkertaista. Jos vastaus 
viipyy, me vain luotamme Juma-
lan aikatauluun.

Me olemme varmasti jokainen 
kuulleet vasta uskoontulleiden 
epätoivoisia rukouksia, jossa he 
pyytävät Jumalalta apua jollakin 
epätavallisella tavalla, ja kuinka 
Jumala on vastannut heidän 
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D   Zoomaus onnistuu myös lähikuvissa.

Joidenkin terveystutkijoiden mukaan keski-ikä jatkuu nykyisin 
64 -vuotiaaksi asti. 

Kun katselin vanhoja valokuvia, joissa vaarini 60 –vuotiaa-
na istui arvokkaasti kukkalaitteiden keskellä nojatuolissaan, 
katselin asetelmaa vanhuksesta valmiina vetäytymään ansait-
tuun lepoon.

Kun itse täytin marraskuussa 60 vuotta, tuo asetelma tuntui 
jotenkin vieraalta. En koe olevani vanha tai eläke-ikäinen, 
enkä aio vetäytyä eläkkeelle vielä pitkään aikaan, jos terve-
yttä riittää.

Mikä sitten on tämän ikäisen asema työelämässä? Monissa 
maissa, joissa kokemusta ja ikää arvostetaan, ihminen on 
kuusikymppisenä parhaillaan työelämässä. Meillä liian usein 
katsotaan, ettei kuusikymppinen enää jaksa. En ehkä jaksa 
juosta samalla lailla kuin nuoremmat, mutta eihän minun 
tarvitsekaan. Nuoren ja vanhan sotilaan ero on siinä, ettei 
vanhan sotilaan ei tarvitse aina heittäytyä maihin, kun luoti 
jossain vingahtaa.

Aivotutkijoiden mukaan ihmisen oppimiskyky ei vähene 
juurikaan iän myötä, jos aivojaan pitää vireänä. Siitä hyvä 
esimerkki on 85 –vuotias äitini, joka ei koskaan elämässään 
ollut käyttänyt tietokonetta. Kun hän 75 –vuotiaana innostui 
tietokoneesta, hän alkoi pian hoitaa kaikki pankkiasiansa sillä. 
Hän ei ole lähes 10 vuoteen käynyt pankkikonttorissa muuta 
kuin hakemassa pankkikorttinsa. Sen jälkeen tuli sähköpostin 
käyttö ja lääkkeiden sivuvaikutusten etsiminen netistä – joi-
denkin lääkäreiden kiusaksi. Viime vuonna äitini halusi taas 
uuden tietokoneen, vanha kun oli käynyt toivottaman hitaaksi. 
Nykyisin hän seuraa Facebook’issa tyttären poikansa matkoja 
ympäri maailmaa öljyaluksen konemestarina.

Kun 60 tuli mittariin, mietin mitä se oikeastaan tarkoittaa. 
Jokin vuosi sitten mainitsin tyttärelleni, että olen ehkä iän 
karttuessa tullut kärsivällisemmäksi. Maija ei puhunut mitään, 
mutta lähetti muutaman päivän päästä minulle piirroksen, 
jossa vanhempi nainen loikoilee lepolassessa ja lausuu: ”There 
was a time, when I thought I’m growing more patient. Turns 
out I just don’t give a shit”. Siinä kiteytyy paljon. Enää ei tar-
vitse hötkyillä samalla tavalla kuin ennen. Voi levollisemmin 
valita, mitä tekee.

Ja aika lohduttava on se ajatus, että Mooses oli yli 80-vuotis, 
kun Jumala kutsui hänet tosi vastuulliseen tehtävään. Moo-
seksen elämään mahtui intohimoa, pakoa ja erämaavaellusta, 
jotka kaikki kasvattivat häntä tulevaan tehtäväänsä. Ja Jumala 
näki hänessä sen tärkeimmän: rehellisen ja vilpittömän sy-
dämen sekä valmiuden seurata häntä. Mooses ei luovuttanut 
vastoinkäymisten edessä vaan vuodatti tuskansa Jumalalle. Ja 
sai avun arjen haasteisiin.

Olen saanut käydä läpi monenlaisia onnen hetkiä ja suur-
ta tuskaa elämässäni. Ehkä Jumala on valmistanut minua ja 
sinua johonkin tehtävään, jota emme vielä tiedä. Jos hän 
päätyy antamaan meille tehtävän, olemmeko siihen valmiita? 
Vai pitääkö meidän käydä hyvästelemässä, hautaamassa tai 
hoitamassa muita tärkeitä asioita alta pois, ennen kuin voim-
me seurata häntä?

Rukoilen, että jokainen suomalainen mies saisi etsivän mie-
len kolkuttamaan Herramme ovea, korvat kuulla Herramme 
kutsun, sydämen vastaanottaa se ja tahdon kulkea sitä tietä, 
jonka Herra meille viitoittaa.

Puoliläpäisevä peili

Kimmo Janas

Sony esitteli syksyllä 
ensimmäiset Translucent 
Mirror -teknologiaan 
perustuvat 
digikameransa, kevyet ja 
pienikokoiset a55 ja a33.

T oisin kuin tavalliset digi-
järjestelmäkamerat, Trans-
lucent Mirror -teknologia 

hyödyntää puoliläpäiseviä pei-
lejä, jotka jakavat optisen väy-
län pääkuvasensorin ja erillisen 
automaattitarkennussensorin 
välillä.

Korkearesoluutioinen kuvan 
esikatselu nopealla automaat-
titarkennuksella on jatkuvasti 
saatavilla joko kääntyvällä kol-
men tuuman LCD-näytöllä tai 
elektronisen etsimen kautta.  
Kyseinen elektroninen etsin ei 
tosin saanut koko ryhmältämme 
varauksetonta luottamuslausetta 
sameutensa takia.

Translucent Mirror -tekno-
logian ansiosta digitaalisten 
järjestelmäkameroiden perin-
teiset rajoitukset eivät enää ole 
voimassa. Yksinkertaisemman 
mekaanisen suunnittelun ansi-
osta kamerat ovat pienempiä ja 
helppokäyttöisempiä. 

Toisaalta testiryhmässämme 
heräsi kysymys, heikentääkö 
kevyt runko ja muovisuus koko-
naisvaikutelmaa, mieleen saattaa 
tulla jopa lelumaisuus.

– Ja eikös isompi kamera 
näyttäisi ammattimaisemmalta, 
kuului yksi testiryhmäläisen 
kommentti.

Meillä kokeiltavana ollut a33 
on kuitenkin hyvä valinta eri-
tasoisille valokuvaajille, jotka 
haluavat kuvata tilanteita niin 
kotona kuin matkoilla helposti 
mukana kulkevalla kameralla. 
Esimerkiksi metsäretkellä n. 450 
gramman painoinen kamera kul-
kee mukavasti.

Tarkkaa jälkeä
Vallankumoukselliseksikin kut-
suttu Translucent Mirror -tekno-
logia mahdollistaa nopeatem-
poisen kuvaamisen, a33 ottaa 
jopa 7 kuvaa sekunnissa Conti-
nuous Priority AE -toiminnolla. 
Kyseessä onkin maailman suurin 
sarjakuvanopeus automaattitar-

järjestelmäkameroissa, joissa ko-
hotettu peili estää valon pääsyn 
optiseen etsimeen videokuvauk-
sen aikana.

a33 tuo jännittäviä uusia mah-
dollisuuksia sekä korkealaa-
tuisen videon että valokuvien 
ottamiseen ja katseluun. Valo-
kuvaajien keskuudessa kiitosta 
saanut Sonyn Quick AF Live 
View -systeemi on nyt entistä 
parempi. Korkearesoluutioisen 
livekuvan esikatselu yhdistet-
tynä laadukkaaseen automaat-
titarkennukseen on mahdollista 
– jopa silloin kun kyseessä on 
nopeasti liikkuva kohde.

Testiryhmä olisi kaivannut 
kuitenkin videon käyttömahdol-
lisuutta laukaisimen kautta.

Kääntyvä näyttö
Kirkas kolmen tuuman (7,5 cm, 
16:9) Xtra Fine LCD -näyttö tar-
joaa yksityiskohtaisuutta sekä 
kontrastia. Sitä voi kallistaa ja 
kääntää vapaasti (enintään 270 
astetta) missä kulmassa tahansa, 
mikä helpottaa kuvaamista.

Tarkka elektroninen etsin 1.15 
miljoonan pisteen resoluutiol-
la tuottaa puhtaita ja kirkkaita 
kuvia 100 %:n kuva-alalla. Va-
lotuksen, syväterävyyden sekä 
värien säädöt voi esikatsella heti 
joko etsimestä tai LCD-näytöltä. 
Kuvien vaivatonta sommittelua 
helpottaa vaihdettava ruudukko 
etsimessä ja LCD-näytöllä sekä 
uusi digitaalinen tason mitta.

Kääntyvä näyttö sai ryhmäl-
tämme lisäpisteitä antaessaan 
mahdollisuuksia luovempaan 
kuvaamiseen esimerkiksi väki-
joukon takaa.

Ei värise ei kohise
a33 sopii yhteen laajan A-kiin-
nitystä tukevan objektiivivali-
koiman kanssa. Siinä on myös 
SteadyShot INSIDE -kuvanva-
kautussysteemi, joka mahdollis-
taa tärinänkorjauksen käsivaralta 
kuvattaessa – jos nyt tosimiehel-
lä saattaisi jostain syystä hieman 
vapisuttaa kuvaustilanteessa.

Kamerassa on lisäksi 3D-pyyh-
käisypanoraamatoiminto, jolla 
voi ottaa upeita, erittäin laajoja 
panoraamakuvia. 3D-kuvia voi 
katsella minkä tahansa yhteen-
sopivan 3D-teräväpiirtotelevisi-
on kautta. 

Auto HDR on kehittyneempi 
verrattuna aikaisempiin a-mallei-
hin. Kolmen, nopeasti eri valo-
tusasetuksella otetun kuvan tie-
dot yhdistetään automaattisesti, 
jolloin saadaan aikaan yksi kuva, 
jossa sekä kirkkaiden alueiden 
että varjojen yksityiskohdat 
säilyvät. Multi-frame -kohinan-
poisto ottaa erittäin nopeasti 
kuusi kuvaa, joista se luo yh-
den kohinattoman kuvan, jossa 
ISO-herkkyys on suurimmillaan 
jopa 25600.

Kaiken kaikkiaan miellyttä-
vä tuttavuus, hyvän kokoinen, 
näppärä perusjärkkäri. Ehkä 
pienenä miinuksena voi mainita 
Konica-Minoltan jäljen näkymi-
sen vieläkin.

Sonyn uuden Translucent 
mirror a33 -järjestelmäkameran 
hinta on varustuksesta riippuen 
800–1100 euroa. 

Tosimiehen testiryhmä:

• Kari-Pekka Juurikkala
• Samuel Saresvirta
• Risto Hirvonen

kennuksella millään vaihto-ob-
jektiivisella kameralla, joissa on 
APS-C kokoinen kuvakenno.

Uusi 15 pisteen kohdetta seu-
raava automaattitarkennus – AF 
Tracking - varmistaa nopean 
tarkennuksenhallinnan. Jopa 
liikkuvat kohteet pysyvät terä-
vinä jatkuvan kuvauksen aika-
na. a33-kameralla on mahdollis-
ta ikuistaa jopa vain sekunnin 
murto-osan kestävää toimintaa 
tai muotokuvattavan henkilön 
hetkellisiä tunnelmia.

Teräväpiirtoa
Kamerassa on iso Exmor™ APS 
HD CMOS kuvakenno, joka 
mahdollistaa uskomattomien te-
räväpiirtovideoiden kuvaamisen 
taustansumennustoiminnolla. 
Myös reaaliaikainen videon esi-
katselu on mahdollista etsimen 
kautta toisin kuin digitaalisissa 

D   Kääntyvä näyttö helpottaa luovem-
paa kuvausta.

B   Hämärissä oloissa onnistuu jopa yllät-
tävän hyviä kuvia.
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Jos paikkakuntasi kristillisessä kirjakaupassa 
ei vielä ole Tosimies -lehteä myynnissä, 

kannusta myymälänhoitajaa laajentamaan 
valikoimaansa!

www.tosimies-lehti.fi

Mistä Tosimiehen 
irtonumeroita?

• Neste Jari-Pekka
   Pieksämäentie 15, 41520 Hankasalmi
   Yhdystie 2, 19600 Hartola
• Kotisataman Kristillinen Kirjakauppa
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   Puskantie 14, 60100 Seinäjoki
• Lahden Kristillinen kirjakauppa
   Hämeenkatu 23, 15110 Lahti

Marika Mönkkönen

Julkisuudessa on 
viime aikoina ollut 
vahvasti esillä liberaali 
raamatuntulkinta. 
Monet henkilöt ovat 
päässeet esittelemään 
näkemystään 
konservatiiveista, 
jotka ottavat tosissaan 
Raamatun ”kirjaimen”, 
kun taas oikea tapa 
tulkintaan olisi 
ymmärtää Raamatun 
tekstin ”henki”. 
Näin ajattelevien 
ihmisten ajatuksissa 
konservatiivit ovat 
ressukoita, jotka eivät 
osaa tulkita Raamattua 
oikein.

Raamatun monitasoinen 
tutkiminen on kuitenkin 
paljastanut paljon uutta 

tietoa Raamatun ihmeellisyy-
destä. Raamatun kirjaimelliseen 
tulkintaan löytyy todellakin pe-
rusteita yllättäviltäkin tutkimus-
aloilta. Toivon, että kun ihmiset 
muodostavan kantaansa Raamat-
tuun, heillä olisi tarpeeksi tietoa 
näkemystensä pohjaksi.

Esimerkiksi Raamatun nume-
rologinen tutkimus avaa huimia 
näkymiä. Esimerkki tästä: Hep-
rean kielessä on 22 aakkosta. 
Vanhan testamentin kirjoja, jotka 
kirjoitettiin heprean kielellä, oli 
alun perin samoin 22 (nykyään 
nämä samat kirjoitukset on ja-
oteltu 39 kirjaan). Uuden tes-
tamentin kielessä kreikassa on 
aakkosia taas on 27, ja kuinka 
ollakaan, Uuden testamentin kir-
joja on myös 27. Yhteensä tämä 
tekee 22 + 27 = 49. Myös luku 49 
on erityinen, sillä se on 7x7.

Vanhan testamentin luku 22 
on merkittävä Jumalan luoma-
kunnassa. Se tulee esiin mm. 
DNA-rakenteessa, jossa kro-
mosomipareja on 22, ja sävel-
korkeuksissa, jotka ovat 22:n 
kerrannaisia. Jumala on luonut 
maailman Sanallaan. Luku 27 

taas on myös 3x3, ja luku kolme 
tarkoittaa luonnollisestikin Juma-
laa (Isä, Poika ja Pyhä Henki). 
Seitsemän on taas kaikkien tun-
tema täydellisyyden luku, joka 
tulee alun perin viikonpäivien 
lukumäärästä. Näin ollen jo Raa-
matun kirjojen lukumäärät julis-
tavat: tässä on Jumalan Sanaa, 
joka on täydellisen täydellistä.

Kehotan kaikkia, jotka poh-
tivat Raamatun kirjaimellista 
luotettavuutta, katsomaan tv7:n 
ohjelma-arkistosta italialaisen 
Danilo Vallan 6-osaisen opetus-
sarjan, jossa hän tuo esiin kym-
meniä huimia todisteita Raama-
tun luotettavuudesta. Uskallatko 
katsoa ja tietää totuuden Raama-
tusta? Oletko valmis muuttamaan 
käsityksiäsi, jos todistusaineistoa 
löytyy?

Armo, usko 
ja pelastuminen

Heikkotasoisen raamatuntunte-
muksen ja -opetuksen vuoksi 
monilla ammattikristityilläkin on 
hatara raamatuntuntemus. Aivan 
Raamatun perusasioiden ymmär-
tämisessäkin on vaikeutta. Esi-
merkiksi luterilaisessa kirkossa 
julistetaan, että ”armo pelastaa”, 
mutta tässä on ymmärretty vää-
rin koko armo-käsite. Armo tar-
koittaa suosion saamista Juma-
lan silmissä. Sana tarkoitti alun 
perin sitä, että kuningas suostui 
vastaanottamaan hänen eteensä 
pyrkivän ihmisen. Vanhan liiton 
aikaan israelilaiset saivat armon 
noudattamalla Mooseksen lakia, 
kun taas Uuden liiton aikaan se 
saadaan uskolla. Ne jolla on Ju-
malan suosio, kuuluvat Jumalan 
kansaan ja valtakuntaan, ja nyt 
Uuden liiton aikaan sen suosion 
(=armon) saa uskomalla Jeesuk-
seen.

Jeesukseen uskominen tarkoit-
taa taas, että turvautuu Hänen ris-

tinkuolemaansa oman syntisyy-
tensä sovitukseksi. Jos ihminen 
tekee näin aidosti, tästä seuraa 
muutoksia koko elämäntavassa, 
sillä silloin ihminen arvostaa Jee-
susta muutenkin. Eihän ihminen 
voi tosissaan uskoa, että Jeesus 
on ratkaisu hänen ihmisyytensä 
suurimman ongelman, jos hän ei 
halua oppia, mitä Jeesus opettaa 
muuten elämästä. Jeesuksesta 
tulee hänen ”Herransa”, eli ih-
minen alkaa palvella ja rakastaa 
Häntä – mitä sen sitten kunkin 
kohdalla tarkoittaa, ja olipa se 
ulkoisesti miten vähäpätöisen 
oloista tahansa. Jumala katsoo 
sydämeen. Mutta jos ihmisen 
elämässä ei ole tätä ulottuvuutta, 
ei myöskään hänen ”uskonsa” 
ole Raamatussa kuvattua uskoa. 
Raamatussa ei kuvata mitään 
maagista rituaaliuskoa, jossa jon-
kun teon tekeminen, esim. kaste 
tai ”otan Jeesuksen sydämeeni” 
-rukous johtaisi automaattisesti 
siihen, että ihminen olisi ja py-
syisi Jumalan valtakunnassa.

Jumala on aina kiinnostunut 
ihmisen sydämestä – onko siel-
lä aitoa halua olla yhteydessä 
Häneen vai ei. Kristinusko on 
suhdeusko, se on ollut sitä ih-
misen luomisesta asti. On vain 
ollut erilaisia aikakausia: (1) 
aika ennen lankeemusta, (2) 
aika ennen vedenpaisumusta, 
(3) vedenpaisumuksen jälkeinen 
aika, (4) Aabrahamin liiton aika, 
(5) Mooseksen lain aika ja nyt 
(6) Uuden liiton aika, jolloin tun-
nemme Jeesuksen sovitustyön 
ja sen, että uskomalla ja luot-
tamalla siihen pääsee Jumalan 
yhteyteen.

Naisen rooli 
seurakunnassa

Luterilaisessa kirkossa on keskus-
teltu kovasti mm. pappeudesta – 
kuuluuko se myös naiselle vai ei. 

Ei voi kuin ihmetellä, että miten 
tällaisesta asiasta on saatu näin 
ihmeellinen soppa. Eihän uuden 
liiton aikaan kuulu mikään muu 
pappeus kuin yleinen pappeus! 
Kaikki uskovat ovat pappeja. 
Ilmestyskirja 1:6:n mukaan Jee-
sus on tehnyt meidät ”papeiksi 
Jumalalleen ja Isälleen”. Pappina 
oleminen taas tarkoittaa Vanhan 
liiton esimerkin mukaisesti sitä, 
että saa asioida Jumalan kans-
sa, olla Jumalan läheisyydessä ja 
omistautua Jumalan asioille – ei 
mitään johto- tai opetustehtävää 
uskovien keskuudessa. Seura-
kunnan johtamiseen liittyvä ter-
mi Uuden liiton aikaan on ”pas-
tori” tai ”paimen”. Jos halutaan 
keskustella siitä, mitä Raamattu 
opettaa naisen mahdollisuuksis-
ta vaikuttaa seurakunnassa, ei 
pitäisi käyttää termiä ”pappi”, 
vaan em. termejä. Tämän pitäisi 
olla aivan selvää kirjaimellisesta 
raamatuntulkinnasta kiinnipitä-
ville, mutta eipä vain ole.

Tässäkin asiassa kirjaimellinen 
raamatuntulkinta toimii. Täytyy 
vain tuntea Raamatun tekstit 
riittävän syvällisesti, että välttyy 
väärinymmärryksiltä. Kun esi-
merkiksi Paavali kirjoittaa Timo-
teukselle, että ”nainen vaietkoon 
seurakunnassa”, tulisi tietää, että 
Timoteus oli seurakunnan johta-
jana Efesossa, jossa oli voimakas 
feminiininen Artemis-jumalatta-
ren palvomiskultti papittarineen. 
Tämän Uuden testamentin teks-
tien varhaiset lukijat tiesivätkin. 
Kaupungissa oli totuttu siihen, 
että hengellisissä asioissa valtaa 
käyttivät naiset. Tässä tilanteessa 
oli suurta viisautta, että naisten 
puheoikeutta kristillisessä seura-
kunnassa rajoitettiin, jotta pääs-
tiin tasapainoisempaan suhtee-
seen naisten ja miesten kesken. 
Kyseessä ei ole kuitenkaan kaik-
kia naisia kaikissa seurakunnis-

sa rajoittava opetus, muutenhan 
Raamattu olisi ristiriidassa itsen-
sä kanssa. Puhutaanhan Uudes-
sa testamentissa mm. naispro-
feetoista ja jopa Junia-nimisestä 
naisapostolistakin (Room. 16:7, 
vuoden 1992 käännös). Kristin-
usko on nimenomaan julistava 
usko, jonka alkupamaus tapah-
tui helluntaina. Silloin Pyhä Hen-
ki laskeutui kaikkien uskovien 
päälle ja heistä tuli heille itselle-
kin yllätykseksi kertaheitolla ju-
listajia: he alkoivat kaikki puhua 
Jumalan suurista teoista vierailla 
kielillä. Siinä eivät naiset todel-
lakaan vaienneet!

Raamatun Sanaa on siis myös 
kirjeen alussa lukeva ”Paavalin 
kirje Timoteukselle”. Luetaan 
myös se kirjaimellisesti. Kysees-
sä on siis kirje tietylle henkilölle 
tietyssä tilanteessa. Se on juma-
lallisen totuuden mukaista, täy-
dellistä, edelleen voimassa ole-
vaa Jumalan Sanaa, mutta mei-
dän tulee osata lukea myös se, 
että se kirjoitettiin tiettyyn tilan-
teeseen. Paavalin teksti ”nainen 
vaietkoon seurakunnassa” on 
meille esimerkkinä siitä, kuinka 
Jumalan periaatteita sovelletaan 
yksittäisissä tilanteissa.

Homoseksualismi 
ja Raamattu

Entäpä homous sitten? Päivi Rä-
sänen ja monet muutkin ovat 
argumentoineet hienosti raama-
tullisen näkemyksen puolesta. 

Tosin toisinajattelevat kääntävät 
heidän sanojaan jatkuvasti toi-
senlaiseksi sanomalla, että kon-
servatiivien mielestä ”homous 
on syntiä”. Homoseksuaalinen 
käyttäytyminen on syntiä, mutta 
ei homoseksuaalinen taipumus 
– nämä ovat todellakin kaksi eri 
asiaa. Kyse on synnin tuomasta 
vääristymästä, joita on ihmiskun-
nan elämässä kasakaupalla.

Uuden testamentin opetuk-
sissa homoseksin harjoittami-
nen kielletään selväsanaisesti 
muiden syntien tavoin: ”Eivät… 
homoseksuaalisuuden harjoit-
tajat … peri Jumalan valtakun-
taa” (1. Kor. 6:9-10, Raamattu 
kansalle -käännös). Roomalais-
kirjeessä homoseksi kuvataan 
luonnonvastaiseksi riettaudeksi 
(Room. 1:26-27). Jeesus myös 
opettaa selväsanaisesti: ”On 
sellaisia, jotka ovat äitinsä koh-
dusta syntyneet avioon kelpaa-
mattomina. On myös niitä, jot-
ka ihmiset ovat tehneet avioon 
kelpaamattomiksi. Samoin on 
niitä, jotka taivasten valtakun-
nan tähden ovat tehneet itsensä 
avioon kelpaamattomiksi. Joka 
tämän voi itseensä soveltaa, se 
soveltakoon” (Matt. 19:12, RK-
käännös). Ei avioliitto ole kaik-
kien juttu. Toki homoseksuaali 
voi myös eheytyä ja näin tulla 
”avioon kelpaavaksi”.

Homoseksuaalisesti suun-
tautuneella ihmisellä ei siis ole 
oikeutta toimia seksuaalisten 

halujensa mukaisesti, mutta ei 
ole sen puoleen monella muul-
lakaan: ei naimattomilla nuorilla, 
ei aikuisilla sinkuilla, eronneilla 
tai leskillä – ja naimisissa olevil-
lakin tämä oikeus on vain omaa 
puolisoa kohtaan. Hyvin rajattua 
hommaa siis! Muissa yhteyksis-
sä seksuaaliset kynttilät on pi-
dettävä vakan alla. Kyllä tässä 
maailmassa, jonka ensimmäisten 
ihmisten Adamin ja Eevan totte-
lemattomuus Jumalaa kohtaan 
on pilannut pahasti, on paljon 
kipeyttä seksuaalisuuden alueel-
la. Turhautumista ei ole säästet-
ty vain homoille. Mutta paras ja 
myös onnellisin tie jokaiselle on 
Jumalan tahdossa eläminen, ja 
jos se tarkoittaa selibaattia, se on 
sitten niin.

Seksuaalisuus on kaunis, Ju-
malan luoma asia, mutta se on 
tarkoitettu vain avioliitoon. Sa-
malla tavalla myös tuli on hyvä, 
Jumalan luoma asia, joka toimii 
loistavasti takassa tai nuotiossa, 
mutta sitä ei ole tarkoitettu sy-
tytettäväksi joka paikkaan. Py-
romaaneillakin voi olla valtava 
halu sytyttää liekkejä siellä sun 
täällä, mutta sen ymmärrämme 
heti, että siitä ei hyvää seuraa. 
Seksuaalisuuden alueella oikeus-
käsitys on nykyään valitettavan 
vääristynyt. On yleistä ajatella, 
että seksuaalisia haluja pitäisi 
päästä toteuttamaan melko va-
paasti. ”Sehän on niin kaunis 
asia” – kyllä, mutta väärinkäy-

PYHÄ 
yksinkertaisuus!

tettynä aiheuttaa paljon tuhoa, 
eikä vain synnintekijän omassa 
elämässä.

Lopunajat
Mutta kohtahan tämä maailman 
aikakausi loppuu ja alkaa tu-
hatvuotinen valtakunta, jolloin 
Jeesus perustaa valtakuntansa 
maapallolle fyysisesti (7. aika-
kausi). Silloin koetaan, millai-
seksi Jumala elämän alun perin 
suunnitteli. Mahtavaa! Ensin 
tulee kuitenkin loppurytinät ja 
ihmiskunnan mädännäisyyden 
loppuhuipentuma, mikä on 
alkanut jo toteutua, niin kuin 
nähdään jo ilman Raamatun en-
nustusten tuntemistakin. Mutta 
nämäkin asiat ovat valitettavan 
vieraita monille uskoville, myös 
ammatti-ihmisille. Nyt voisi olla 
hyvä aika opiskella myös näitä 
totuuksia, niin että ei ihan lo-
pullisesti ole pihalla siitä, mitä 
ympärillä tapahtuu.

Lisääntyvää raamatuntunte-
musta kaikille toivottaen. Myös 
itse tutkimuksiani jatkaen. Raa-
mattu on mahtava aarre.

Kirjoittaja on kymenlaaksolai-
nen toimittaja ja kouluttaja, 
joka harrastaa raamatuntutki-
musta.



20TOS I M I E S   6 / 2010 21 TOS I M I E S   6 / 2010

PYHÄN HENGEN 
MUUTTUVAA VOIMAA 

ETSIMÄSSÄ
Francis Chanin kirjoittama kir-
ja yhdessä Danae Yankoskin 
kanssa pureutuu aiheeseen 
Unohdettu Jumala: Löydä Py-
hän Hengen muuttava voima. 
Kirjan on kustantanut Uskon 
Sanan Kustannus Oy. Kirjaili-
ja esittelee teoksessa ihmisiä, 
joiden kautta Pyhä Henki on 
toiminut suurenmoisella tavalla 
ja ehkä tämä osittain aiheuttaa 
tuntuman, että teos ei ole kovin 
helppolukuinen päästä ymmär-
tämään kirjailijan pääsanoma. 
Kirjassa on kyllä paljon hyvää 
asiaa Pyhän Hengen alueelta, 
mutta ei kovin loogisesti esitel-
tynä, ja joskus lukija voi myös 
hämmentyä Hengen lahjojen ja 
Hengen hedelmien kohdalla nii-
den osuudesta ja vaikutuksesta 
kristityn elämässä.

Kirjassa on kuitenkin paljon 
hyvää asiaa Pyhän Hengen, 
Jumaluuden kolmannen Per-
soonan toiminnasta ja lahjoista. 
Kirjoittaja on Cornerstone-seu-
rakunnan johtava pastori Simi 
Valleyssä Californiassa.

Chan varottaa meitä pyytä-
mään Pyhää Henkeä mukaan 
meidän omiin suunnitelmiim-
me, mutta kehottaa meitä salli-
maan Pyhän Hengen olla joh-
tamassa toimintaamme Jumalan 
valtakunnan työssä. Kirjailija 
painottaa Pyhän Hengen roolia 
lohduttajana, rohkaisijana ja teh-
tävää olla muistuttamassa meitä 
Jeesuksen opetuksista. 

Hän tuo esille, kuinka meidän 
on vaikea luoda läheistä suh-
detta Pyhään Henkeen, jos lap-
suudessamme olemme saaneet 
haavoja sisinpäämme ja meillä 
on vaikeuksia luoda läheisiä 
suhteita ihmisiin.

Kirjoittaja mainitsee käsitelles-
sään Paavalin opetusta rakkau-
desta, kuinka me opimme tun-
temaan tämän rakkauden, joka 
ylittää tiedon – tämän rakkauden 
salaisuuden – Pyhän Hengen 
voiman kautta. Room 5:5 Sillä 
Jumalan rakkaus on vuodatet-
tu  meidän sydämiimme Pyhän 
Hengen kautta, joka on meille 
annettu.

Vapauttavaa on lukea, kuin-
ka  kristitty on Pyhän Hengen 
temppeli silloinkin, kun tunne-
maailman puolesta asiat eivät ole 
hienoimmalla mallilla ja Pyhä 
Henki haluaa olla auttamassa 
meitä tasapainoon ja Hengessä 
vaeltamiseen.

UJON MIEHEN ELÄMÄÄ
Petri Tamminen kertoo tapaa-
misestaan kirjamessuilla dra-
maturgi Outi Nyytäjän kanssa. 
Kun Nyytäjä kehui Tammisen 
edullista ulkonäköä, Tamminen 
pohti heti Nyytäjän heikenty-
nyttä näköä. Tamminen kehuu 
kirjassaan ihailevansa kirjailija 
Antti Tuuria, joka vastasi ulko-
näkönsä ihailijalle: ”niin, minua 
on aina pidetty hyvin komeana 
miehenä.” Tamminen on aina ol-
lut hyvin epävarma ihminen, sel-
lainen joka jokaisessa tilanteessa 
pohtii, mitä muut ajattelevat ja 
loukkaantuiko kukaan. Ennen 
haastatteluun menoa Tamminen 
harjoittelee osuvia sanontoja, 
joilla voi tehdä vaikutuksen. La-
sautukset eivät useinkaan muistu 
painetilanteessa mieleen. Kym-
menottelijoiden kanssa saunoes-
saan Tamminen tunsi olevansa 
vatsakas joukon jatke.

saa kurkistusikkunan ujon ja 
epävarman elämään ja ajatuk-
siin. Ujolle se toimii rohkaisija-
na. Muilla on aivan samanlaisia 
ongelmia. Olen ollut Tammisen 
fani hänen esikoisteoksestaan 
Elämiä alkaen. Esikoiskirja muu-
ten teilattiin lehdessä sanoin: ” 
Kirja herättää kysymyksen, millä 
perusteella esikoisteoksia oikein 
julkaistaan?” Mies on joutunut 
käymään kirjailijan taipaleellaan 
aikamoisen nahkanparkitsemis-
kurssin. Kirja näppäilee suoma-
laisen miehen sielun kannelta.

ELÄMÄÄ 
ABSURDISTANISSA

Kun silmien edessä olevaa koi-
raa väittää kameliksi, on kysy-
mys absurdiudesta. Kun neuvos-
tokansalaiselle opetettiin päivä-
kodista asti, miten neuvostojen 
maa on paras, hedelmällisin ja 
vapain, vaikka ihmiset näkivät 
nälkää, jonottivat banaaneja ja 
naiset saattoivat vain haaveil-
la terveyssiteistä, oli kysymys 
absurdiudesta. Propagandan 
mukaan maailman demokraat-
tisimmassa valtiossa vangittiin 
ihmisiä mielivaltaisesti ja mur-
hattiin poliittisista syistä. 

Piti vain uskoa näkemäänsä 
ja alkaa epäillä omaa tolkkuaan, 
vaikka todellisuus oli jotain aivan 
muuta. Neuvostoliitossa ei ollut 

virallisesti poliittisia vankeja. 
Neuvostoliiton johtajat psykiatrit 
kehittivät erityisen skitsofrenian 
muodon, joka saa ihmisen epäi-
lemään neuvostojärjestelmän 
ihanuutta. Mielisairaaloihin sul-
jettiin poliittisia toisinajattelijoita 
hullun statuksella. Absurdiuden 
edessä saattoi nöyrtyä ja uskoa 
valheeseen tai sitten saattoi 
säilyttää itsekunnioituksensa 
ja mielenterveytensä ja epäillä 
valhetta. 

Kirjan lukeminen on maanis-
depressiivinen kokemus. Välillä 
ei ihan oikeasti tiedä, pitäisikö 
itkeä vai nauraa. Ehkä pitäisi 
vain ajatella, millaista on elää 
maassa, jossa kokoontumisva-
pauden puutetta ihmettelevälle 
vastattiin: ”Meillähän on ko-
koontumisvapaus. Saat milloin 
tahansa järjestää puoluetta ylis-
tävän kokouksen:” Puoluetta ar-
vostelevat kokoukset oli kiellet-
ty. Neuvostokansalainen kuului 
joko puolueeseen tai puolueen 
vihollisiin. Puolueen vihollisen 
kokoukset olivat kiellettyjä. Si-
nulla on siis oikeus esittää mie-
lipiteitä, kunhan ne ovat oikeita 
ja puolueen hyväksymiä. Tällais-
ta oli siis logiikka neuvostojen 
maassa. 

Vahtre rinnastaa Salvador Da-
lin dadaismin, jossa nurin kään-
netty pissapotta oli taidetta. Kun 
taiteilijalta kysyttiin mitä potta 
esittää, tämä vastasi ”ei mitään.” 
Jotkut luulivat nurin käännetyn 
pissapotan merkitsevän jotain 
syvällistä. ”Kunnon absurdi huu-
mori ei vajoa niin alas”, Vahtre 
muistuttaa. 1960-luvun lopussa 
Virossa vanhemmat kielsivät tyt-
töään liittymästä pioneereihin ja 
tämä myrkytti itsensä. Kommu-
nistinen propagandakoneisto 
otti tapauksesta kaiken irti. 

Murheen murtamia vanhem-
pia näytettiin televisiossa ja pil-
kattiin radiossa, sanomalehdissä 
ja kokouksissa. Tämän jälkeen 
muilla nuorilla ei ollut vaike-
aa saada vanhemmiltaan lupaa 
liittyä kommunistinuoriin. Neu-
vostoliiton propagandakoneisto 
loi tyhjästä myrkyllisiä tarinoita 

Epävarmuudesta tulee vähi-
tellen osa identiteettiä. Sitä ei 
voi karistaa pois itsestään. Muut 
näkee liian hyvinä ja itsensä liian 
huonona. Ujous on Tammiselle 
perin pohjin tuttua ja hän osaa 
kuvata sitä herkästi ja oivaltavas-
ti. Rohkea esiintyjä ei aina edes 
tajua, missä kaikissa tilanteissa 
on mahdollista kokea epävar-
muutta. Epävarmasta tulee odot-
taja, joka antaa muiden ohjata 
elämäänsä. Tästä kirjasta rohkea 

kirkosta, papeista ja uskonnosta. 
Ateismi oli Neuvostoliiton viralli-
nen uskonto, joka sekin muuttui 
absurdistanissa uskonnon kal-
taiseksi, kun puoluepamppujen 
kuvia kannettiin juhlakulkueissa 
seipään nokassa kuin ortodok-
seilla ikään. Tämä on mainio kir-
ja propagandasta – asiantunteva, 
naseva ja oivaltava.

Janne Viljamaa

YLÖS, ULOS JA LENKILLE
Wsoy pro:n kustantama Docen-
do-tuotesarjaan kuuluva teos 
"Liiku ympäri vuoden, parhaat 
ulkoliikuntalajit" pureutuu eri lii-
kuntalajeihin syvällisesti  ja run-
saan kuvituksen saattelemana.

Kävely ja juoksu ovat tutuim-
pia kirjan liikuntalajeista, mutta 
sauvat kuuluvat keskeisenä teki-
jänä muissa teoksessa esitellyissä 
liikuntalajeissa.

Sauvakävely, maastohiihto, 

Francis Chan ja Danae Yankoski
Unohdettu Jumala – 
löydä Pyhän Hengen muuttava voima
Uskon Sanan Kustannus Oy, 2010

Lauri Vahtre
Absurdin suurvalta
– elämää neuvostojärjestelmässä
WSOY, 2010

Petri Tamminen
Muita hyviä ominaisuuksia
Otava Oy, 2010

Marko Kantaneva
Liiku ympäri vuoden
– parhaat ulkoliikuntalajit
WSOYpro Oy/Docendo Sport, 2010

sauvarullaluistelu, rullahiihto 
(vapaa ja perinteinen), tässä lis-
taa lajeista, joista on asiantunte-
vaa tekstiä runsaan kuvituksen 
saattelemana.

Teos ei ole vain eri lajien tek-
niikkaa painottava, vaan liikun-
nan vaikutusta minäkuvaan ja 

yksilön kokonaishyvinvointiin 
painotetaan.

Kirjan kirjoittaja, Marko Kanta-
neva on koulutukseltaan liikun-
nanohjaaja ja ammattivalmentaja. 
Hän on laittanut kirjassa esitel-
lyt liikuntalajit taitotasokaavioon 
kävelystä lähtien vaikeampiin 
lajeihin, huipulla rullahiihto pe-
rinteistä tyyliä käyttäen.

Lista saa varmasti lajien har-
rastajien siunauksen. Yksi kuva 
puhuu enemmän kuin tuhat 
sanaa ja vaikka kuvat vievät ti-
laa paljon teoksessa, uskon että 
liikkujan ”selkärankaan” uppoaa 
kirjan sanoma sulavammin kuin 
pelkän tekstin avulla.

Kirjan mukana tulee lukijalle 
henkilökohtainen tunnus, jonka 
avulla pääsee omavalmentaja 
-palveluun netissä.

Kirjan loppusanoissa tuodaan 
esille, kuinka kestävyys ja lihas-
kunto tuo vireyttä ja jaksamis-
ta elämään. Lajitaidon tärkeys 
tuodaan myös esille mm. tasa-
painon parantajana ikääntyvän 
liikkujan kohdalla.

Kirjassa on  paljon asiaa kun-

nostaan huolehtijalle suksien 
voiteluohjeista vaatetuksen 
valintaan, rullaluistelun turva-
varusteisiin. Eri lajien kohdalla 
annetaan omavalmentajan net-
tiosoite, että lukija voi netissä tu-
tustua kyseiseen lajiin laajemmin 
omalla käyttäjä-tunnuksella. 

Samuel Saresvirta

Alexandre Havard
Hyvejohtaminen
Providentia Oy, 2009

KEHITY JOHTAJANA
Viime vuonna ilmestynyt kirja 
"Hyvejohtajuus" johdattaa itsen-
sä kehittämisestä kiinnostuneen 
lukijan varsin mielenkiintoiselle 
matkalle hyveiden ihmeelliseen 
maailmaan.

Pariisissa syntynyt Alexandre 
Havard on asunut Suomessakin, 
ja itse asiassa kirjoittanut tämän 
kirjansa juuri täällä Suomessa. 
Vuodesta 2007 Moskovassa asu-
nut Havard mainitsee kirjassaan 
mm. suomalaisen saunan, Man-
nerheimin ja Helsingin Sinebry-
choffin puiston.

Havard on johtajuuskoulut-
taja ja Havard Virtuous Leader-
ship Instituten perustaja. Hän on 
kehittänyt hyveisiin perustuvan 
johtajuusmallin, joka soveltaa 
klassista näkemystä ihmisper-
soonasta nykyajan organisaati-
oiden tarpeisiin.

Johtajuus ei ole varattu vain ja 
ainoastaan jollekin eliitille, vaan 
se on monien kutsumus. Havard 
toteaa kirjassaan, että johtajuus 
ei ole sitä, mitä kuvittelemme 
sen olevan. Sana johtajuus saa 
aikaan mielikuvia valtionjohta-
jista, jotka ohjailevat kansojen 
kohtaloita, teollisuusjohtajista, 
joiden kehittelemät tuotteet mul-
listavat elämäme, ja kenraaleista, 
jotka johtavat armeijoita taiste-
luun. Ajatellaan, että johtajuus 
on yhdistelmä kunnianhimoa, 
karismaa, viekkautta, tietotaitoa, 
varainhallintaa ja oikeassa pai-
kassa oikeaan aikaan olemisen 
lahjaa.

Hän painottaakin, että johta-
juus on luonteen asia. Johtajuus 
on luonnetta.

Kirjassaan Havard määrittelee 
ne klassiet hyveet, jotka ovat hä-
nen mukaansa johtajuuden kan-

nalta tärkeitä; viisaus, rohkeus, 
itsehillintä, oikeudenmukaisuus, 
suurisieluisuus ja nöyryys.

Hyveet eivät toki korvaa am-
matillista pätevyyttä, vaan ovat 
osa – tärkeä osa – sitä.

Suurisieluisuus ja nöyryys 
määrittävät johtajan. Suurisielui-
suus merkitsee sielun suuntau-
tumista suuruuteen ja se nousee 
siitä voimasta, joka syntyy ihmis-
luonnon valtavan potentiaalin 
näkemisestä. Vastaavasti nöyryys 
on totuudessa elämistä. Nöyryys 
on Havardin mukaan ihmisen 
rohkea kyky katsoa ja nähdä 
todellinen metafyysinen tilansa, 
vahvuutensa ja heikkoutensa.

Varsin usein johtajuutta käsit-
televät kirjat on kirjoitettu uuvut-
tavan pitkäveteisesti ja vaikeasel-

koisesti. Mutta tähän Alexandre 
Havard ei sorru, vaan pitää luki-
jan otteessaan viimeiselle sivulle 
saakka. Ja mikä parasta, hän am-
mentaa opetustaan Raamatusta 
varsin vahvasti. Onpa kirjassa 
Kristillisen elämän vaikutus -lu-
kukin, jossa kirjailija toteaa kris-
tittyjen johtajien haasteen olevan 
saavuttaa aikuisuus, Kristuksen 
täyteyttä vastaava kypsyys.

Ja mikäli haluaa pysyä ajan-
tasalla johtajuus-maailmassa, 
kannattaa seurata mielenkiin-
toista blogia osoitteessa Hyve-
johtajuus.fi.

Kimmo Janas
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MIESTÄ 
VÄKEVÄMPÄÄ 

KUOPIOSSA

C  Kun Tosimiestä ei päästetty sisälle Kuopiohalliin, oli piispa Wille Riekkisenkin 
haettava oma lehtensä parkkipaikalta...

C  Vaikka taivaalta tuli lunta enemmän 
kuin tarpeeksi, tosimiehet jakoivat lehtiä 
tapahtumaan saapuville.

C  Ilman Nissan Nordic Europen lainaa-
maa neliveto Qashqai +2:ta olisi matka 
Kuopioon tyssännyt varsin nopeasti.

Kimmo Janas

Kuopissa järjestettiin 
23.10. kansallinen 
Miestä väkevämpi 
-miestenpäivä teemalla 
"Näkymätön mies".

T osimies -lehden ja Miestä 
väkevämpi -tapahtumien 
historia kulkee käsi kä-

dessä. Ensimmäinen Tosimies 
lanseerattiin vuonna 2001 Hel-
singissä järjestetyssä ensimmäi-
sessä Miestä väkevämpi -tapah-
tumassa. Ja siitä lähtien on lehti 
ollut jaossa jokaisessa kolmen 
vuoden välein järjestetyssä mies-
tapahtumassa.

Miksi ovet 
ei aukene meille...

Tänäkin vuonna olimme varau-
tuneet Kuopiohallin tapahtu-
maan painamalla parin tuhannen 
kappaleen ylipainoksen lehteä 
ja sopimalla järjestäjien kanssa 
näytenumerojakelusta. Vanhan 
tavan mukaan oli sovittu, ettei 
lehteä tyrkytetä eikä kaupitella, 
mutta jokainen halukas saa leh-
den kotiinviemisikseen.

Esiintymiselläni lokakuun 
alussa Ajankohtaisen Kakkosen 
Homoillassa oli kuitenkin koh-
talokkaat seuraukset. Kolme 
päivää ennen Kuopion tapahtu-
maa ohjelmatoimikunnan jäsen 
otti yhteyttä ja pyysi lähettämään 
toimikunnalle nähtäväksi tapah-
tumassa jaettavaksi aiotun leh-
den. Ja parin päivän päästä tuli 

päätös: valitettavasti Tosimies 
-lehteä ei voi jakaa Kuopiohal-
lissa. Syinä yllättävään boikottiin 
olivat lehden pääkirjoitus, joka 
jatkoi homokeskustelua sekä 
Tapani Sopasen kolumni, jossa 

hän ihmetteli mm. Espoon piis-
pan lausuntoja. Järjestäjät eivät 
halunneet tulla kytketyksi leh-
teemme ja sen esittämiin ajatuk-
siin.  Eräs järjestelytoimikunnan 
jäsen kertoi häneltäkin kysytyn 

mielipidettä Tosimiehen jakami-
seen tapahtumassa.

Kertomansa mukaan hän oli 
vastannut,  että kai Raamatun Sa-
naa saa puolustaakin eikä vain 
pilkata. Hänen mielestään mo-
lemmat kirjoitukset olivat rohke-
an maltilliset, eikä hän löytänyt 
niistä minkäänlaista aihetta täl-
laiseen boikottiin. 

Pappien rohkeus Kuopiossa ei 
vaan näyttänyt riittävän, kun vas-
tassa oli homoliittoihin myöntei-
sesti ja Raamatun totuuteen kiel-
teisesti suhtautuva piispa...

Lunta 
tupaan

Totesimme, että kielto voi kos-
kea ainoastaan Kuopiohallin 
sisällä tapahtuvaa jakoa, joten 
päätimme hoitaa lehtiemme jaon 
hallin ulkopuolella. 

Täytyy myöntää, että ko. pää-
töstä tehdessämme emme arvan-
neet, että juuri tuona aamuna 
Kuopioon saapuisi vuodenai-
kaan nähdenkin raju lumimyrs-
ky. Mutta tosimieshän ei anna 
periksi, joten tiimi jakoi urheasti 
lumimyräkän keskellä Tosimies-
tä tapahtumaan saapuville.

Tuo yllättävä lumimyrsky veti 
myös järjestäjien ilmeet totisiksi. 
Paikalle odotettiin paria tuhatta 
miestä ja läheisille kouluille oli 
ruokaakin varattu 1.500 miehel-
le. No, jos Kuopiohallissa oli yh-
tään yli 400 miestä, se on ihme. 
Kesärenkailla oli turha lähteä 
yrittämään miestenpäivään.

Sääliksi käy myös naapurikou-
lujen opiskelijoita, sillä he saivat 
syödä ylijäänyttä kinkkukiusaus-

ta varmasti pari seuraavaa viik-
koa...

Intimiteettisuoja 
koetuksella

Miestä väkevämpi -tapahtuman 
ohjelma oli jaettu kolmeen osi-
oon; "Näkymätön – näkyvä", 
"Näkymisen ilo ja kipu" sekä 
"Näkymätön rinnallakulkija", 
joissa vuorottelivat varsin nimek-
käät puhujat.

Vaikka tiimimme oli jo sopeu-
tunut kohdallemme sattuneen 
ennakkosensuurin tulokseen, 
olisimme kannattaneet pientä 
ennakkotarkistusta myös tilai-
suudessa pidetyille puheille.

Kenraali Gustav Hägglund 
nimittäin kertoi tyylilleen omi-
naisesti varsin avoimesti muiden 
kenraalien avio- ja alkoholion-
gelmista – liekö intimiteettisuo-
jan rajoja koetellun vähän lii-
ankin reippaasti, varsinkin kun 
kyseessä oli kristillinen miesten-
päivä.

Jumalakin mainittiin
Tapahtuman loppupuolella pu-
hujakorokkeelle astui Kuopion 
piispa Wille Riekkinen pitämään 
raamattutuntia.

Vaikka kyseessä oli Kuopion 
seurakuntayhtymän ja moni-
en herätysliikkeiden järjestämä 
miestenpäivä, varsinaisia uskon-
asioita Jeesuksesta ja Jumalasta 
nyt puhumattakaan ei pahem-
min otettu esille. Siksi Riekkisen 
puheeseen kohdistuikin kovat 
odotukset – eikä piispa pettänyt 
kuulijoita.

Riekkinen totesi meitä ihmi-
siä johdettavan monella tapaa 
harhaan tänä päivänä – joskin 
myös Viisasten kivien keruutal-
koisiin.

Jumalan viisaus tuli keskuu-
teemme kaksi tuhatta vuotta 
sitten  Jeesus Nasaretilaisen 
roolissa.

– Hän tarjoutuu rinnallakul-
kijaksi ja viisauden edustajaksi 
tänäkin päivänä, myös sinulle.

C  Entinen puolustusministeri Seppo 
Kääriäinen tarkasteli näkymisen iloja ja 
kipuja julkisuuden henkilönä.

C  Päivän koskettavimman puheen-
vuoron piti Kuopion piispa Wille Riek-
kinen.

A  Juontajana toiminut Aarne Tapanai-
nen haastatteli Kuopion suurta poikaa, 
valmentaja Hannu Kapasta.

B  Kenraali Gustav Hägglundin puhe sai 
monen läsnäolijan kulmakarvat kohoi-
lemaan.

C  Ankara lumentulo oli karsinut tapahtuman osanottajamäärää reippaasti.

C  Arto Myllärinen tarkasteli miehen elämää eri roolien näkökulmasta.

D  Jarkko Maukonen & Co:n musiikkihetket rytmittivät päivän ohjelmaa.
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B   Swiss Diamond -paistinpannun pohja 
on täysin tasainen.

B   Pannun pesemiseen ei välttämättä 
tarvita edes pesuainetta, juokseva kuu-
mavesi riittää useasti.

B   Paistinjäämät eivät tartu pannun pin-
taan vaan ovat helppo huuhdella vaikka 
kastikkeen pohjaksi.

B  Ruoka ruskistuu pannulla ilman ras-
vaakin.

B   Swiss Diamond -paistinpannua ei tar-
vitse lämmittää täydellä teholla.

B   Runko ei  vääntyile, ja lämpö jakaan-
tuu tasaisesti paistinpannun pohjaan.

Välineurheilua keittiössä
Kimmo Janas & Marko Janas

 

Mikä materiaali on 
kaikkein kovin? Mikä 
materiaali johtaa 
parhaiten lämpöä? 
Vastaus on tietenkin 
timantti ja nyt 
timantteja löytyy jo 
paistinpannunkin 
pinnalta!

  

Sveitsiläisyritys on muokan-
nut Marilyn Monroen lau-
lunsanoista ”timantit ovat 

tytön parhaita ystäviä” oman 
versionsa: ”timantit ovat kokin 
parhaita ystäviä!”

Koska tosimies uskoo väli-
neurheiluun, päätimme rohkais-
ta mielemme ja tarttua rohkeasti 
paistinpannun kahvaan.

Ei pala, 
ei tartu

Swiss Diamondin timantilla vah-
vistettuun uutuuspinnoitteeseen 

ei tartu kiinni mikään, vaikka 
rasvan jättäisi kokonaan pois. 
Kunnon äijäruokahan sisältää 
runsaasti aitoa voita, joten olim-
me yllättyneitä rasvattomaan 
lopputulokseen.

Timantti on luonnostaan ma-
teriaalina tarttumaton, joten sillä 
vahvistettu non-stick -pinnoite 
on varsinainen vallankumous 
keittiössä. 

Paras uutinen on kuitenkin 
se, että tarttumattomuus myös 
pysyy: timantit tekevät pinnoit-
teesta vahvan ja luvassa onkin 
huoletonta paistamista pidem-
pään kuin millään muulla non-
stick -pinnoitteella.

Ei paha!
Timantit johtavat lämpöä tehok-
kaasti, joten Swiss Diamondin 
uutuuspannut lämpenevät no-
peasti ja täysin tasaisesti. Tuot-
teiden runko on painevalettua 
alumiinia ja rungon paksuus 
vakuuttavat 6 mm eli sveitsiläi-
nen pohja ei taivu kovassakaan 
käytössä. Jämäkkyydestään huo-
limatta paistinpannu on yllättä-
vän kevyt ja mukava käsitellä.

Kun kaikissa tuotteissa on vie-
lä uunin kestävät (jopa +260 oC) 
kahvat, niin mitä tosimieskokki 
vielä voisi toivoa? 

Maahantuojan, turkulaisen 
Nexet Oy:n edustajan mukaan 
Swiss Diamond onkin pitkään 
ruoan laittoa harrastaneen ko-
kin paistinpannukokeilujen 
päätepiste, lopullinen vastaus 
paistinpannujen yleistä laatua 
kummeksuneille.

 
Pinnoitetta 
pureskellen

Ilmaiseksi ei parasta suoritus-
kykyä saa, sillä Swiss Diamond 
-tuotteiden hinnat sijoittuvat 
koosta ja mallista riippuen 90 ja 
120 euron välille. Kokeilemam-
me induktioliedelle sopiva ver-
sio maksaa 119,90 euroa. 

Paistinpannut ovat veitsien 
lisäksi eniten käytetty ruoanval-
mistusväline. 

Vaikka nykyihmiset halua-
vat panostaa laatuun, ostam-
me kovin helposti halpahallista 
vaivaisella 20 eurolla ’huippu-
edullisen’ paistinpannun, jonka 
’huippuluokan’ pinnoite alkaa 
kuitenkin rapistua jo muutaman 
käyttökerran jälkeen. 

Eli kuinka paljon rahaa ku-

lutammekaan vaihtamalla pais-
tinpannua esimerkiksi kahden 
vuoden välein verrattuna siihen, 
että vaihtaisimme sitä esimerkik-
si 10 vuoden välein? 

Yhteenvetona parin viikon ko-
keilun jälkeen, olimme täysin 
myytyjä Swiss Diamondin etui-
hin. Ja täytyy myöntää, että parin 
talouden paistinkalustokin meni 
samalla uusiksi. 
Koskakohan raaskisi tehdä sa-
man veitsilaatikon sisällölle?

Toisaalta mieleen nousee 
kysymys, kuinka paljon PTFE-
pinnoitetta ehdimmekään syödä, 
ennen kuin saamme aikaiseksi 
vaihtaa pinnoitteeltaan kulu-
neen pannun uuteen?

Puhtaaksi 
ja helposti

Tosimieshän ei mielellään sä-
hellä tiskien kanssa, joten Swiss 
Diamondin helppo puhdistet-
tavuus teki lähtemättömän vai-
kutuksen meihin. Puhdistus on-
nistuu vaikka pelkällä kuumalla 
vedelläkin.

Astianpesukoneeseen laitta-
mista ei valmistaja suosittele, 
vaikka paistinpannu kestääkin 
sen. Astianpesukoneen korkea 
lämpötila sekä käytettävän veden 
ja pesuaineesta riippuva happa-
muus heikentävät pinnoitteen 
tarttumattomuutta ja lyhentävät 
näin pinnoitteen elinikää.
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Suvaitsevaisuutta Suomessa
Suvaitsevaisuus on päivän sana. Sitä hoetaan joka puolella ja 
tungetaan joka paikkaan. Nyt on oltava liberaali ja moderni 
mies ja osoittaa lämmintä suvaitsevaisuutta kaikkea ja kaik-
kia kohtaan. Niin paitsi uskovaisia.  Fundamentalisteja. Se ei 
sentään kuulu suvaitsevaisuuden piiriin. Jossain se suvaitse-
vaisuuden rajakin menee.

Näin yksiavioisena heteromiehenä en missään nimessä saa 
olla sellainen pöllö, joka ilmaisen ihan oman (enkä siis sopu-
lilauman muotoileman) mielipiteeni siitä, että on hyvin luon-
nollista ja luonnonmukaista – ihan oikeaa luomua – sitoutua 
avioliittoon yhden naisen kanssa ja elää elämämme, kunnes 
kuolema meidät erottaa.  Ei, vaikka tämänkaltainen elämänta-
pa suojelisi koko ihmiskuntaa esimerkiksi sukupuolitaudeilta. 
Ihan vain noin pienenä asiana. Mutta nyt on ehdottomasti 
suvaittava kaikkia naisten kaatajia, avionrikkojia, homoilua. Ja 
kun tästä kehitys kehittyy, tulevatko kuvaan eläimiin sekaan-
tujat, pedofiilit ja muut kummallisuudet. Häämarssit taitavat 
jo kajahdella ja toimituskirjoja suunnitellaan.

Niin ja Raamatun vakavasti ottavana kristittynä miehenä mi-
nun tulee tietysti suvaita niitä, jotka pilkkaavat Jumalaa, johon 
uskon, ja leimaavat uskovaisia milloin milläkin alentavilla ja 
loukkaavilla ilmaisuilla. Mutta jos yritän vähänkään kysyä, eikö 
myös uskovainen saa odottaa suvaitsevaisuutta toisin ajattele-
vilta, minua katsotaan kuin jäniksen jätöstä. Kaikenmaailman 
hupikirjailijat, itseään täynnä olevat ”sivistyksen” tulenkantajat, 
saavat heitellä julkisesti Pyhää Raamattua nurkkiin, kysymättä, 
miltä se minusta tuntuu. Minulla ei ole oikeutta olla siitä pahoil-
laan, koska suvaitsevaisuus on päivän sana. Päinvastoin. Sehän 
vain osoittaa sivistynyttä ja mahtavaa luovuutta ja rohkeutta. 
Tällaista on elää kristityssä ja vapaassa maassa! En ole kuullut 
minkäänlaista piispojen julkista paheksuntaa. Olisi mukava 
tietää, mitä tapahtuisi, jos sama mies heittäisi Koraanin samal-
la pilkallisella tyylillä ja silmittömällä suvaitsemattomuudella 
lattialle TV-ohjelmassa vaikkapa Iranissa. 

Nyt on Tosimiesten aika nousta edustamaan sitä suolaa, jota 
Mestarimme peräänkuulutti. Suolaa, joka ei pyytele anteeksi 
olemassaoloaan, vaan sitoisi saastan ja pitäisi rotat loitolla. 
Rakkauden kaksoiskäsky ei ole välinpitämättömyyttä jumalat-
tomuuden edessä, vaan hätää synnin valtaaman yhteiskunnan 
puolesta. Oikea suvaitsevaisuus lähtee Jumalan näkökulmasta: 
se rakastaa ihmistä, mutta vihaa syntiä ja saastaisuutta. ”Van-
hurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeä.” 
(Snl 14:34). Jeesus ei ollut maailmallisuuden edessä mateleva 
velli, vaan hän suivaantui temppelissä pyöriviin businesmie-
hiin ja rahan vaihtajiin, kaatoi heidän pöytänsä ja ajoi  ruoska 
kädessään koko ryövärilauman ulos Jumalan huoneesta. Su-
vaitsevaisuutta?

Missä ovat Mestarimme kaltaiset todelliset radikaalit? Ei taida 
löytyä hiippojen alta. 

Tapani Sopanen

TEOLOGIA.FI NOSTAA 
ESIIN PIISPAT

Teologia.fi -verkkojulkaisu tar-
kastelee syksyn teemassaan 
piispan virkaa ja kirkollista joh-
tajuutta. Teemasta kirjoittavat 
mm. teologit Hannu Mustakallio, 
Lars Aejmelaeus ja mediatutkija 
Johanna Sumiala.

Mediatutkija Johanna Sumiala 
pohtii kirkon ja median suh-
detta. Arkkipiispan ja Helsingin 
piispan vaalit saivat paljon pals-
tatilaa. Sumiala kysyy, millaisia 
vaikutuksia millaisia vaikutuk-
sia kirkon medialisaatiolla voi 
olla mahdollisesti kirkon ja sen 
johdon tulevaisuudelle. Myös 
professori Hannu Mustakallio 
nostaa pääkirjoituksessaan esiin 
kirkon ja median suhteen.

Eksegetiikan professori Lars 
Aejmelaeus selvittää kirjoituk-
sessaan piispan esiintymistä 
Uudessa testamentissa. Piispalla 
ei ollut keskeistä roolia ensim-
mäisen kristillisen sukupolven 
seurakunnallisessa elämässä. 
Vasta seuraavien sukupolvien 
aikana piispuudesta tuli vallit-
seva tapa järjestää seurakunnan 
organisaatio.

Teemassa kirjoittavat lisäksi 
tohtorikoulutettava Kalle Toivo, 
professori (emeritus) Simo Hei-
ninen, dosentti Mikko Ketola, 
emerituspiispa Kalevi Toiviai-
nen, tutkija Juha Riikonen sekä 
dosentti Kyllikki Tiensuu.

Teologia.fi kertoo suurelle 
yleisölle uskontojen tutkimuk-
sesta julkaisemalla vuosittain 
kolme teemaa syys-, tammi- ja 
maaliskuussa.  Kuluvan vuoden 
kahdessa aikaisemmassa tee-
massa käsiteltiin reformaatiota 

VICTORINOX 
SWISSTOOL  SUOMEN 
PUOLUSTUSVOIMISSA

Kilpailijoihinsa verrattuna sveit-
siläisen Victorinoxin SwissTool 
on viimeistelty, toiminnoiltaan 
(27 kpl) selkeä sekä helppo ja 
nopea ottaa käyttöön. Kukin 
työkalu avataan suoraan, ilman, 
että pihtejä tarvitsee ensin avata. 
Kaikki terät aukeavat työkalua 
aukaisematta.

Monien maiden armeijat ovat 
valinneet SwissToolin omaksi 
työkalukseen.

Suomen markkinoille on nyt 
lanseerattu Sveitsin armeijan 
käyttämä SwissTool Spirit Sveit-
sin Armeija ja sen isoveli Suo-
men Puolustusvoimien käyttämä 
SwissTool/Suomen Puolustus-
voimat. Molemmissa työkaluissa 
on 27 toimintoa, mustaksi oksi-
doitu pinta ja nallipihdit kärjes-
sä. Suurin eroavaisuus näiden 
kahden armeijaversion välillä 
on työkalujen koko. Suomen 
mallina toimii Natonkin käyttä-
mä SwissTool X:n erikoisversio, 
joka on jykevin ja kookkain Vic-
torinoxin monitoimityökalu, kun 
taas Sveitsiläiset ovat valinneet 
itselleen SwissTool Spirittiin pe-
rustuvan pienikokoisemman ja 
kevyemmän palvelustyökalun. 
Sveitsin Armeijan mallin suosi-
tushinta on 135 euroa ja Puo-
lustusvoimien käyttämän mallin 
(kuvassa) 156 euroa. 

ja karismaattisuutta.
Palvelua ylläpitävät Helsingin 

ja Itä-Suomen yliopistojen sekä 
Åbo Akademin teologiset tiede-
kunnat.

The Expendables
Ohjaus ja käsikirjoitus: Sylvester Stallone
Levittäjä: Future Films Oy

Sanansaattaja
Ohjaus ja käsikirjoitus: Timo Puustinen
Tuotanto: Aivoteollinen Toimisto ja Coppersky Pro-
ductions Oy

ÄIJÄRYMISTELYÄ
Vanha kunnon lihaskimppu Sylvester Stallo-
ne se jaksaa yrittää – ajoittain myötähäpeän 
ryydittämänä, mutta kuitenkin.

Viime elokuussa valkokankaalle tullee-
seen ja nyt joulukuun alussa DVD:nä ilmes-
tyneeseen elokuvaansa Syltty on kerännyt 
ympärilleen aimojoukon actiontähtiä Jason 
Stathamista ja Jet Liistä aina Dolph Lund-
greniin ja Mickey Rourkeen asti. Lyhyen 
vierailun tekevät myös Bruce Willis ja Kali-
fornian kuvernööri Arnold Schwarzenegger. 
Oikeastaan ainoastaan Chuck Norris tuntuu 
puuttuvan rymyporukasta.

Stallone esittää ohjaamassaan, käsikirjoit-
tamassaan ja tuottamassaan 1980-luvun pe-
rinteitä kunnioittavassa toimintaelokuvassa 
Expendables -nimistä (suom. uhrattavissa 
oleva, kertakäyttöinen) palkkasoturiryhmää 
johtavaa Barney Rossia.

Ryhmä saa tehtäväkseen syöstä vallasta 
pienen saarivaltion diktaattori ja päättää 
sotilasjuntan hirmuvalta. Pian selviää, että 
taustalla naruja vetelee huumekauppaa 
käyvä entinen CIA-agentti (Eric Roberts)
kavereineen.

Elokuva ei sisällä turhia herkistelykohta-
uksia ja syvällisiä keskusteluita – mikä on 
toisaalta hyvä ko. näyttelijöiden luonnenäyt-
telijäkyvyt tuntien... Mutta sitäkin enemmän 
mukaan on saatu kunnon mättöä. Ilmassa 
viuhuvat luodit, veitset ja ihan perinteisen 
lihasvoiman vauhdittamat nyrkitkin. 

Pahisten lahtaamisen oheen on saatu mu-
kavasti huumoria, jossa vitsit viittaavat yhtä 
hyvin näyttelijöiden muihin aikaisempiin 
rooleihin kuin senhetkisiin tilanteisiinkin. 
Ja kun pojat tahkoavat menemään oikein 
tosissaan, mukana on jopa tahatonta ko-
miikkaa. 

Näyttävimmissä räjähdyksissä yms. käy-
tetyt digitaaliset tehosteet tosin menevät 
hieman överiksi.

Jostain syystä naiset eivät tunnu ymmär-
tävän tämänkaltaista "viihdettä", kun taas 
moni mies rentoutuu seuratessaan ajatukset 
tyhjentävää rymistelyä...

SUOMALAISTA 
INDIE-HARRASTETTA

Sanansaattaja on musiikkivideoistaan ja mai-
noksistaan palkitun Timo Puustisen toinen 
kokopitkä elokuva.

Indie-elokuvan roolin mukaisesti tuotan-
nossa on pyritty tekemään kaikki mahdol-
linen itse ja pienellä porukalla turhien ja 
ylimääräisten kulujen välttämiseksi. Mutta 
tämä näky myös negatiivisena lopputulok-
sena.

Elokuva on kertomus suojelijasta, jonka 
läsnäolo ja olomuoto jää kuitenkin hieman 
vaikeaselkoiseksi katsojalle.

Toisaalta elokuva on myös kasvutarina, 
jossa Sampo Järnefeltin esittämä 'Tero' kas-
vaa seuraamalla sivusta pääosaa esittävän 
Christian Sandströmin 'Ilkkaa', joka on koko 
elokuvan ajan täysin pihalla tapahtumien 
melskeessä. Tarina pyörii ja pyörii samoissa 
ympyröissä, mutta ei tunnu pääsevän len-
toon.

Työnsä ääreen kuolleen historian profes-
sorin pojalle Ilkalle alkaa paljastua outoja 
asioita isän menneisyydestä ja tutkimustyös-
tä. Hieman tönkönoloinen Sandström ei 
ehkä ole paras valinta pääosaan. Mielenkiin-
toista on, että elokuvan alussa hän artikuloi 
kirjakielellä, mutta elokuvan loppupuolella 
sanastoon ilmestyy jo slangi-ilmaisuja. Muu-
tenkin näyttelijöiden artikulointi kuulostaa 
varsin teennäiseltä.

Suomalaisittain poikkeuksellista on heit-
tää tarinaan – jännitys sellaiseen – myös yli-
luonnollisia elementtejä. Lopullinen paketti 
ei kuitenkaan vakuuta.

Ennen elokuvan loppuhuipennusta kat-
sojalle vuodatetaan vielä syvällisiä aatelmia: 
"Sanansaattaja kertoo meille paremmasta 
maailmasta. Viesti on niin suuri, ettei yksi 
ihmiselämä riitä sen kertomiseen, tarvitaan 
sukupolvi. Tämä on minun perintöni, kaik-
ki se hyvä, mikä minussa on."

Lähtökohdat mielenkiintoiseen lopputu-
lokseen on hukattu ehkä pitkälti varojen 
puutteen ja aikataulujen takia. 

Kimmo Janas
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David Sterling

En lainkaan 
hämmästyisi, jos valpas 
lukija ihmettelee, mitä 
tekemistä tällä aiheella 
on jokapäiväisen 
kristillisen elämän ja 
seurakunnan kanssa. 
Joitakin lukijoita saattaa 
jopa hämmentää 
kuulla, että joku 
edes viitsii väitellä 
sellaisesta aiheesta. 
Ymmärrän, että 
lukuisat muut pastorit 
ja jumalanpalvelijat 
kamppailevat näiden 
samojen kysymysten 
kanssa. Tiedän, että 
monien Jeesukseen 
vilpittömästi uskovien 
mielessä on paljon 
hämmennystä. 

Uskon kuitenkin myös, 
ettei voi olla mitenkään 
vaarallista objektiivisesti 

tarkastella uskonnollisia käy-
täntöjä ja ihmisen filosofioita 
Raamatussa ilmoitetun Jumalan 
totuuden valossa. Me joko us-
komme tai emme usko Jumalan 
kirjoitetun ilmoituksen - Raama-
tun – auktoriteettiin ja riittävyy-
teen. Jumalan viisaus joko on 
tai ei ole lopullinen ohjenuora. 
Jumalan ikuisen Sanan ilmoitta-
ma totuus tuo lopulta vapauden, 
vaikka se voi alkuun aiheuttaa 
kipua ja ärtymystä. Hyvin har-
voin lääke maistuu heti alkuun 
hyvältä – mutta lopputuloksena 
voi olla helpotus ja paranemi-
nen. Rohkaisen sinua itse miet-
timään näitä asioita ja tekemään 
omat johtopäätöksesi.

Inhimillinen 
viisaus

Psykologian juuret ovat mui-
naisissa filosofeissa kuten 
Sokrateessa, Aristoteleessa ja 
Platonissa. Jo hyvin vähäinen 
perehtyminen näiden miesten 

HUMANISMI VAI 
JUMALAN SANA?

opetukseen ja ajatuksiin paljas-
taa, ettei yksikään näistä mie-
histä palvellut todellista, elävää 
Jumalaa. Kukaan heistä ei joh-
dattanut ihmisiä pelastukseen, 
kukaan heistä ei auttanut ihmi-
siä elävään suhteeseen elävän 
Jumalan, taivaan ja maan Luojan, 
kanssa. Parhaimmillaankin he 
uskoivat jumalaan, joka ei puu-
tu ihmisten asioihin, ja pahim-
millaan he palvoivat moninaisia 
pakanajumalia. Ei ole uskottavaa 
olettaa, että nämä miehet kirjoit-
tivat Jumalan Pyhän Hengen in-
noittamina. Moderni psykologia 
tuli tunnetuksi Sigmund Freudin 
toimesta 1800-luvun loppupuo-
lella. Ei tarvitse olla psykolo-
gian opiskelija huomatakseen, 
että Freud ei ollut jumalinen 
mies. Tällä miehellä oli vaka-
via henkilökohtaisia ongelmia, 
minkä jopa hänen uskollisim-
mat seuraajansakin myönsivät. 
Hänelle seksi oli pakkomielle, 
ja hän yhdisti ihmisen jokaisen 
ongelman seksuaaliviettiin. Me 
emme voi pitää häntä luotettava-
na, jumalisena esimerkkinä, jota 

seurata ja ylistää. Kuka ihmees-
sä tahtoisi vakavissaan perehtyä 
sellaisen kieroutuneen ajattelijan 
opetuksiin?

Alkuperä 
ilmaisee kaiken!

Nykypäivän psykologit käyttävät 
lukuisia hoitomalleja ja menetel-
miä, jotka perustuvat ristiriitai-
siin teorioihin. On mahdotonta 
puhua psykologiasta aivan kuin 
se olisi yhtenäinen, johdon-
mukainen tiede. Vähäinenkin 
koulutus riittää tämän tosiasian 
käsittämiseksi!

Koko kysymys psykologian 
todellisesta alkuperästä voidaan 
tiivistää näihin Jeesuksen Kris-
tuksen sanoihin: ”Jos juuri on 
huono, niin puun täytyy olla 
huono.” Jeesus sanoi tämän 
hyvin selvästi Matt. 7:17-18:ssa: 
”Näin jokainen hyvä puu tekee 
hyviä hedelmiä, mutta huono 
puu tekee pahoja hedelmiä. Ei 
saata hyvä puu kasvaa pahoja 
hedelmiä eikä huono puu kas-
vaa hyviä hedelmiä.”

Psykologian juuri on epäi-

lemättä surkean huono, ja sen 
vuoksi sen tuottama hedelmä ei 
voi olla hyvä. Laho puu ei voi 
tuottaa terveitä hedelmiä! Vial-
linen juuri ei tuota tervettä sa-
toa! On hämmästyttävää, kuinka 
paljon moderni psykologia on 
vaikuttanut kaikkeen tämän 
päivän ajatteluun ja hyväksytty 
yhteiskunnassamme ja varsinkin 
seurakunnassa ilman avointa, 
kriittistä, rehellistä arviointia. 
Jeesus ei lähestynyt ihmisiä täl-
lä tavalla kohdatessaan heidät. 
Hän ei sekoittanut pakanallisia 
filosofisia ajatuksia jumalalliseen 
ilmestykseen. Mielenkiintoista 
kyllä, Jeesus ja apostolit näyt-
tivät paremmin pystyvän joh-
dattamaan ihmiset sekaannuk-
sesta selkeyteen, tunne-elämän 
hämmennyksestä sopusointuun. 
He kykenivät täyttämään koh-
taamiensa ihmisten syvimmät 
tarpeet Pyhän Hengen voiman 
ja Jumalan Sanan auktoriteetin 
avulla. He eivät sekoittaneet 
ihmisen humanistisia ideoita 
ja Jumalan iankaikkista Sanaa 
keskenään. He eivät kylväneet 
keskenään ristiriitaisia siemeniä 
haavoittuneiden ihmisten sydä-
miin. Uskon, että Jeesus tahtoo 
seurakuntansa toimivan samalla 

tavalla. Kristittyjen uskovien ei 
tarvitse lähteä hakemaan maail-
malta apua tunne-elämänsä tar-
peisiin. Heidän ei tarvitse syödä 
lahon puun hedelmää. Heidän ei 
tarvitse turvautua niin sanottuun 
”maailman viisauteen”. Aitojen 
uskovien edellytetään kertovan 
tarpeistaan Jeesukselle – Hän on 
särkyneiden sydänten Parantaja. 
Hän on luvannut täyttää joka iki-
sen tunne-elämän ja hengellisen 
tarpeen. Jeesus itse nimitti siu-
nattua Pyhää Henkeä ”Neuvon-
antajaksi” – ja Hän on totisesti 
kaikkien neuvonantajien paras 
neuvonantaja! Hän julisti, että 
kun Pyhä Henki tulee – Hän 
johdattaa uskovan KAIKKEEN 
TOTUUTEEN! Se on ehdoton 
ota tai jätä -lausunto. 

Ei voida 
sekoittaa

Kristinuskolla ja psykologialla 
on jotakin yhteistä: Molemmat 
sanovat, että tekomme ovat si-
säisten prosessien tulosta. Mutta 
kuvaillessaan, mitä nuo proses-
sit ovat ja miten muuttaa niitä, 
kristinusko ja psykologia lähes-
tyvät asiaa vastakkaisilta suun-
nilta. Sana ”psykologia” ilmaisee 
jo itsessään jumalanvastaisen 

asenteen. Sana ”psykologia” 
tulee kreikan sanasta ”psycho”, 
joka johdetaan kreikan ”sielua” 
tarkoittavasta sanasta ”psyche”. 
Psykologia ei katso ihmisen 
sielua syvemmälle löytääkseen 
vastauksia. Se jättää täysin huo-
miotta hengellisen ulottuvuu-
den: meidän henkemme, Juma-
lan Hengen ja demonihenget. 
Psykologialla ei ole mitään kä-
sitystä siitä, mitä Raamattu sanoo 
”sydämen salaiseksi ihmiseksi”, 
viitatessaan uuteen, uudestisyn-
tyneeseen ihmisen henkeen, 
joka on Pyhän Hengen temppe-
li uskovassa. Mikään ”vastaus”, 
joka ei ota huomioon hengellistä 
ulottuvuutta, ei mene ongelman 
ytimeen. Kreikan sana ”psyche” 
oli myös kreikkalaisen sielunju-
malan nimi. ”Eros” ja ”psyche” 
olivat rakastavaisia kreikkalai-
sessa mytologiassa. Kukapa ha-
luaisi käyttää hyväkseen tuota 
vastenmielisten, pakanallisten 
uskomusten sekoitusta, kun 
meillä on käytettävissämme sel-
keä, voimallinen Jumalan Sana.

Klassinen 
kristillinen usko

Uskon vakaasti, että humanisti-
nen psykologia heikentää aitoa 

kristillisyyttä ja että nämä erot 
tulee osoittaa. Humanistiset filo-
sofiat ovat saastuttaneet todelli-
set raamatulliset vakaumukset, ja 
psykologia on hiipinyt lähes kai-
kille elämämme alueille, eivät-
kä useimmat meistä edes tiedä 
sitä. Humanistinen mielenlaatu, 
jota psykologia on täynnä, us-
koo, että ihmisluonto on poh-
jimmiltaan hyvä ja että ihmisillä 
on vastaukset sisäisiin ongel-
miinsa. On pelkkää hölynpölyä 
uskoa, että ihminen ratkaisee 
kaikki yhteiskunnan hirvittävät 
ongelmat, kun hän kehittyy ja 
saavuttaa korkeamman hyvyy-
den ja suvaitsevaisuuden tason! 
Mikään ei voisi olla kauempana 
totuudesta.

On aika palata klassiseen 
kristilliseen uskoon – aika pa-
lata Luojamme ja Hänen sielun-
hoitomenetelmiensä luo!  Nyt 
on aika palauttaa Jumalan Sana 
lopulliseksi auktoriteetiksi se-
kalaisten filosofisten eksytysten 
tilalle. Nyt enemmän kuin kos-
kaan ihmisen historiassa on aika 
rohkeasti julistaa – että Jeesus 
Kristus on ainoa, joka voi täyttää 
ihmissydämen tyhjyyden ja pa-
rantaa särkyneet sydämet!
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TOSIMIEHEN SYYNISSÄ TOSIMIEHEN SYYNISSÄ

050 5853 512

Jouni Anttila, sielunhoitaja
Jouni.anttila@yehuda.fi   050 5853 512

Jos koet tarvitsevasi
sielunhoitoa, ota yhteyttä.

WWW.YEHUDA.fi
Sielunhoitopalvelua 

Henkilökohtaisesti, puhelinsielunhoitoa, sie
lunhoitoryhmät

ja sielunhoitoseminaarit, sekä sielunhoitoon liittyvää opetusta.

B  Aamuhämärissä voi pelästyttää pahaa-
aavistamattoman puolison hiippailles-
saan makuuhuoneessa pää hohtaen...

D  aXbo:sta voi unenseurantatiedot siir-
tää kätevästi tietokoneelle – niin Macille 
kuin PC:llekin – ja seurata omaa yökäyt-
täytymistään.

A  Kellon herätysaikoja yms. säätäessä on 
syytä olla varsin helläkätinen, muuten 
kello tulkitsee ohjeet väärin.

Kimmo Janas

Kuten tunnettua, 
me miehet olemme 
kiinnostuneita kaikista 
hilavitkuttimista – ja 
aina parempi, jos 
kyseisessä vempeleessä 
on vielä vilkkuvia valoja 
ja paljon nappuloita…

Tähän stereotypiaan perus-
tuen päätimme sukeltaa 
tekniikan ihmeelliseen 

maailmaan ja tarkastella uusim-
pia valveillaolostamme huoleh-
tivia laitteita.

Linnunlaulu 
herättää

Ensimmäisenä tutustumme maa-
ilman ensimmäiseen unirytmi-
herätyskelloon, itävaltalaiseen 
aXbo:hon. 

Boris Eisin ja Axel Ferron 
kehittämän ja patentoiman he-
rätyskellon on suunnitellut Rou-
ven Haas helppokäyttöiseksi ja 
selkeäksi.

aXbo:n toiminta perustuu 
unirytmiin ja kehon liikkeisiin. 
Ranteeseen laitettava ranneke 
viestittää kellolle, kun on oikea 
aika herätä.

Me ihmiset nukumme hyvin 
yksilöllisellä tavalla, kuka pyörii 

enemmän kuka vähemmän. Yön 
aikana käymme läpi eri univai-
heita, joiden aikana liikumme eri 
tavalla tai olemme liikkumatta. 
Nuo liikkumattomat tai vähä-
liikkeiset aikajaksot ovat niitä 

syvimmän unen aikaa.
Unenlaatuumme vaikuttavat 

iltasyöminen, urheilun määrä 
(tai sen vähyys) stressi ja sairas-
tuminen monien muiden tekijöi-
den lisäksi.

Varsinkin kaamoksen aikana 
useimpien on vaikea punnertaa 
aamulla ylös sänkynsä pohjalta 
ja yrittää käynnistää päiväänsä. 
Ja kuten tiedämme, jos päivä al-
kaa takkuisesti, on vaikea odot-
taa loppupäivältäkään ihmeitä.

aXbo rekisteröi rannekkeen 
käyttäjän univaiheet ja laskee, 
mikä on paras hetki herätä 30 
minuutin sisään säädetystä he-
rätysajasta. Eli ainakin kokei-
lumme aikana, jos olin säätä-
nyt herätyksen klo 07.00, aXbo 
käynnisti linnunlaulun – herä-
tysääniä on valittavana useita 
– siinä parikymmentä minuuttia 
aikaisemmin.

Huonona puolena voi mai-
nita, että ainakin testauksen 
ensimmäisinä päivinä nukuin 
varsinaista koiranunta ja heräsin 
vähän väliä vilkuilemaan, josko 

kello jo kohta soi…
Kätevää kellossa on, että pa-

ketin mukana tulevien kahden 
rannekkeen ansiosta parisuh-
teessa – siis mieluummin tie-
tenkin perinteisessä avioliitossa 
– elävien on mahdollista säätää 
kummallekin puolisolle oma 
herätys.

Jos nukahtamisessa on ongel-
mia, löytyy aXbo:sta kolme nu-
kahtamisääntäkin, jotka tuudit-
tavat sinut kevyesti nukkumatin 
matkaan.

Parin viikon kokeilun jälkeen 
en vielä voi sanoa herääväni en-
tistä virkeämpänä, mutta kunhan 
opin käyttämään kaikkia tieto-
koneelle ladattavan unenseuran-
taohjelman hienouksia, opin ai-
nakin analysoimaan mahdollista 
väsymystäni entistä paremmin.

Valopäälle 
kyytiä

Toinen mielenkiintoinen uutuus 
on oululaisen insinööritietouden 
riemuvoitto, Valkee Oy:n NPT 
1000 -kirkasvalokuulokkeet.

Erilaiset kirkasvalolaitteet ovat 
yleistyneet maassamme viime 
vuosina. Laitteita löytyy pöy-
dällä pidettävistä aina seinään 
kiinnitettäviin malleihin asti. 
Varsinkin kaamosväsymykseen 
on kirkasvalolaitteilla havaittu 
olevan virkistävä vaikutus.

Niin kuin useimmat meistä 
tietävät, valon määrän vähene-
minen  saa mielialan heitteleh-
timään lievästä haluttomuudesta 
vakavampaan kaamosmasen-
nukseen asti.

Valkee NPT 1000 -kirkasvalo-

kuulokkeet tarjoavat lääkkeettö-
män tavan hoitaa masennusta ja 
uupumusta.

Valkee Oy on tehnyt kirkas-
valokuulokkeiden tuotekehi-
tystyötä ja kliinisiä tutkimuksia 
yhdessä Oulun Yliopiston kans-
sa vuodesta 2007 lähtien. Kuu-
lokkeilla on kliinisissä kokeissa 
hoidettu tehokkaasti kaamosma-
sennukseen liittyviä oireita ku-
ten uupumuksen, aloitekyvyttö-
myyden, väsymyksen, masentu-
neisuuden ja ahdistuneisuuden 
tuntemuksia.

Yhtiön edustajien mukaan on 
laitteen kehitystyötä tarkoitus 
jatkaa ja aloittaa tutkimukset sen 
testaamiseksi myös uupumuk-

sen, atyyppisen masennuksen 
ja PMS-oireiden hoidossa.

Valkeen kirkasvalokuulokkei-
den ideana on tuoda valoa mah-
dollisimman lähelle hoidettavaa 
kudosta eli aivoja.

Epäilevät tuomaat huomautta-
vat aivojen tottuneen pimeyteen 
jo aikojen alusta, mutta valkee-
laiset painottavat ihmisen hyvin-
voinnin kannalta olennaista ole-
van juuri valon määrä aivoissa 
eikä silmissä.

Oulussa tehtyjen tutkimusten 
mukaan merkittävää väsymys- 
ym. oireiden helpottumista on 
havaittu 1-4 viikon päivittäisen 
käytön jälkeen. Suositeltava 
annos on 6-12 minuuttia ker-
ran vuorokaudessa useamman 
kerran viikossa. Laitteen esiase-
tukset antavat valoa kerrallaan 8 
minuuttia, mutta laitteen muka-
na tulevan PC-ohjelman avulla 
voidaan tehoa säätää yksilöisesti 
sopivaksi.

Eli tiivistettynä, kun sohvape-
runaan halutaan saada liikettä, ei 
kun tulpat korviin ja valot päälle 
8 minuutiksi!

Kahden viikon kokeilun pe-
rusteella en havainnut vielä sel-
vää kaamosväsymyksen helpot-
tumista, mutta testi jatkuu. 

Siinä missä nuorempi polvi 
kulkee kaupungilla iPodin kuu-
lokkeet korvilla, voi vanhempi 
tosimies käyskennellä huoletto-
masti Valkeen piuhat korvissa 
päälaki hohtaen... 

Valkee NPT 1000 on mukavan 
pieni laite, joka kulkee mukana 
siinä missä matkapuhelin tai mu-
siikkisoitinkin.
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GIDEONIT
Suomen Gideonit ry

PL 251, 40101 Jyväskylä

puh. 045 128 38 31

fax (014) 26 10 06

www.suomengideonit.fi

CMN
Kristittyjen Miesten Verkosto ry

Christian Men’s Network

PL 4, 02941 Espoo

puh. (09) 54 79 74 10

fax (09) 512 20 33

HELSINGIN NMKY
www.hnmky.fi

www.miesseminaari.fi

HELSINGIN 
RAAMATTUKOULUN
MIESFOORUMI
puh. (09) 498 935

helsingin.raamattukoulu @kolumbus.fi

www.kolumbus.fi/

helsingin.raamattukoulu/miesfoorumi

KANSANLÄHETYS
Miestyön yhdyshenkilö

Arto Hukari

arto.hukari@sekl.fi

pih. 040 546 73 98 

 

KANSAN 
RAAMATTUSEURA
Keijo Hämäläinen

puh. (014) 271 166.

Arto Virén

(015) 450 762

MIESSAKIT
Annankatu 16 B 28

00100 Helsinki

puh. (09) 612 6620

www.miessakit.fi

STELK
Tietoja STELK:n toiminnasta:

www.fgbmfi.fi

www.stelk.fi/espoo

MIESTYÖTÄ TEKEVIÄ ORGANISAATIOITA

8.-9.1. VM Motorsport Show 
& AutoExpo
Nopeita autoja Helsingin Messu-
keskuksessa.
Lisätietoja:
www.motorsportshow.fi
www.autoexpo.fi

21-23.1. Miestapahtuma
Perinteinen Namikan ja Kipon-
niemen viikonloppu.
www.miesseminaari.fi
tiedustelut ja ilmoittautuminen
p. 014 635 191 

12.3. Miehet lähteellä
Launeen seurakunnan miestenpäi-
vä Lahdessa, puhujana mm. päätoi-
mittaja Kimmo Janas ja rehtori Petri 
Välimäki.

Soittelin jokin aika sitten ys-
tävälleni, jota en ole näh-
nyt hetkeen, mitä hänelle 

kuuluu.  Ystäväni pahoitteli al-
kuun, kun ei ole ollut yhteydes-
sä hetkeen aikaan, kun on ollut 
niin kiireitä. Kyselin voisinko 
tulla pistäytymään joskus hänen 
luonaan ja koska hänelle sopi-
si. Ystäväni luetteli alkuun mitkä 
päivät hän oli menossa, ja mitkä 
päivät hän oli ylitöissä. Kyselin 
sitten seuraavaa viikkoa tai jopa 
sitä seuraavaa viikkoa. Hän haki 
kalenterin, jotta hahmottaisi pa-
remmin tulevat viikot ja menot. 
Luettelin päiviä ja jokaisen päi-
vän kohdalla oli jotain menoa tai 
harrastusta. Sitten ystäväni kysäi-
si, mitäs sinun kalenteri sanoo 4 
viikon päästä. Hain kalenterini, 
minulla kalenteri oli lähes tyhjää 
täynnä, muutama lasten vakinai-
nen harrastus seisoi kalenteris-
sa pienenä suuren kalenterin 
sivuilla. Tällaista kalenteria pi-
täisi kai hävetä näin kiireellisen 
ajan keskellä. Sanoin kuitenkin 
ystävälleni, että silloin minulla ei 
ole mitään. Keskustelimme vielä 
hetken kiireestä ja jäimme siinä 
sellaiseen tilanteeseen, että kun 
ilmaantuisi sellainen rako, jol-
loin voisimme nähdä, hän soit-
taisi.  Puhelun jälkeen jäin miet-
timään. Mikä saa ihmisen tässä 
ajassa kiirehtimään, mikä on 
ihmisen kiire ja mitä jää kiireen 
jälkeen? Uhkaako meitä loppuun 
palaminen ja uupumus. Sen jäl-
keen pakollinen sairasloma, ja 
pysähtyminen. Loppuuko kiire 
siihen, vai jatkuuko kiire myös 
sairaslomalla.

Minne meillä on kiire 
Kun ajattelemme vaikka ny-
kymenoa esim. tietotekniikan 

alalla, aina vain tulee nopeam-
pia ja nopeampia yhteyksiä, 
nopeampia tietokoneita. Miksi 
näin? Eikö vanha tietokone riitä, 
eikö se aukea riittävän nopeas-
ti? Emmekö jaksa odottaa jonkin 
kuvan tai tiedoston aukeamista 
viittä sekuntia kauempaa, kuin 
ennen. Entäs liikenne, autojen 
ja junien ym. matkustusnopeus 
kasvaa koko ajan. Pian kai len-
nämme täältä Espanjaan tunnis-
sa, että ehtisimme siellä äkkiä 
katsoa nähtävyydet, ettei siellä 
koko viikkoa mene. Myydäänkö 
tulevaisuudessa matkoja tyyliin, 
näe koko maailma kahdessa päi-
vässä. Entäs sitten ihmisten väli-
nen vuorovaikutus, mihin se on 
menossa? Kiireiseksi sekin, jos 
ajattelemme esim. kirjoitusta. 
Lähetämme tekstiviestiä, lyhen-
nämme siinä sanoja jo niin että 
pari kirjainta korvaa jo kokonai-
sen sanan. Onko tulevaisuudes-
sa opeteltava uusi kirjoitustyy-
li? Kun sana ei ole sana, vaan 
kaksi kirjainta. Puhummeko me 
lyhennetyin sanoin? Ainakin 
nykyään teemme niin jos vertaa 
entiseen aikaan, puhuttu kieli 
on muuttunut: Onko kiireellä 
tekemisensä tässäkin asiassa? 
Kenellä on pian aikaa puhua, 
kenellä aikaa kuunnella. Min-
ne meillä on kiire? Onko elämä 
muuttunut siihen suuntaan että 
olemme yhä tyytymättömämpiä 
aikaan, omaan aikaamme? Tu-
leeko meistä kärsimättömiä kun 

joudumme odottamaan hetken 
jotain. Imeekö maailman meno 
meidät väkisin kiireeseen? Tähän 
täytyy ikäväksi sanoa, kyllä. An-
nammeko siis itsemme arvotto-
man kiireen vietäväksi, vai sa-
nommeko kiireelle seis.

Kiireetöntä elämää 
voi opetella 

Omassa elämässäni, olen saanut 
pois kitkettyä kiireen lähes ko-
konaan. Olen joutunut järjestä-
mään ja järjestänyt elämäni uu-
siksi, olen opetellut elämään kii-
reetöntä elämää. Joku kysyykin 
kai nyt miten kiireetöntä elämää 
voi opetella? Annan pari vinkkiä. 
Viime kesälomalla kun teimme 
lasten ja ystäväni lasten kanssa 
kesälomaretkiä täällä ihanassa ja 
kauniissa Suomessa, ajelimme 
minun vanhalla kleinbussillani 
jonka matkavauhti parhaimmil-
laan on 80 km tunnissa. Auto 
toisensa jälkeen sujahti ohitse 
matkalla, ehkä myös kesäloma-
reissuilla. Katselimme maisemia, 
pysähdyimme missä siltä tuntui ja 
kiireettömyys oli meidän matka-
kaveri. Minuun ei tarttunut vauh-
ti, vaikka monet ajoivat kovaa 
ohitse, en lähtenyt mukaan kil-
vanajoon, vaikka vanha bussini 
olisi voinut paikka paikoin yltää 
jopa sadan kilometrin tuntinope-
uteen. Toinen hyvä kiireettömän 
elämän opettelu on elämä lasten 
kanssa, sillä lapset eivät tunne 
kiirettä. Olen oppinut elämään 

Kiire, kiire. 
Vaan minne?

Luontokuvaaja-runoilija 
Jouni Haapoja

heidän ehdoillaan, vailla kiirettä. 
Kun käymme kaupassa, emme 
kiirehdi muiden mukana, jääm-
me hyllyjen väliin katselemaan 
tavaroita ja etenemme lasten 
vauhtia. Tietysti tällaiseen eivät 
aina aikuiset jouda, kun pitää 
ehtiä töihin tai ruoanlaittoon 
ym. Mutta kehotan kaikkia ko-
keilemaan joskus vapaapäivänä 
tai viikonloppuna, etenemään 
lasten tahtiin kauppareissu. 
Lapsenne voivat teille opettaa, 
mitä on aika. Olen siis pohtinut 
useaan otteeseen, mihin minulla 
on todella kiire. Kun olen kuvaa-
massa luontoa, siellä ei kiirettä 
saa olla, ja kun kirjoitan runoja 
tai muuta tekstiä, tarvitsen rau-
han. Siis mihin minun tarvitsee 
kiirehtiä, tässä elämässä. En ha-
lua ajaa elämälläni ylinopeutta 
ja kaatua vauhdista. Haluan elää 
arvokkaampaa elämää ja nauttia 
siitä. Toivottavasti sinäkin. Siispä 
toivotankin kaikille kiireetöntä 
päivää ja hyviä hetkiä siinä.

Ps. Odotan edelleen ystäväni 
soittoa. Toivon että hänelläkin 
kiire joskus loppuu.

Elämänläheinen
kristillinen
naistenlehti

Ainoa laatuaan
Tilaa puh. (019) 668 135 

tai
www.christina-lehti.com

 
Ilmestyy 6 x vuodessa

8.-10.4. Tosimiesleiri 
Perheniemen evankelisella opistolla 
Iitissä. Alustajina mm. Aarni Konttu-
ri, Kimmo Janas, Petri Aalto. Ylistyk-
sestä vastaa Timi Järvivuori.

14.5. Miestenpäivä
Helsingin Lähetysseurakunnan mies-
tenpäivä Ramsin leirikeskuksessa. 
Puhujana mm. Larry Blakeslee.

15.5. Sunnuntaikokous
Hyvinkään helluntaitemppeli. Pu-
hujana Larry Blakeslee.

23.-25.9. Tosimiesleiri
Perheniemen evankelisella opistolla 
Iitissä. Alustajina mm. Aarni Konttu-
ri, Kimmo Janas.
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A  Kuskin valtakunta on totuttua Nissa-
nin laatua.

Nissan Qashqai+2

B  Mahtavan kokoinen lasikatto antaa 
mukavaa avaruuden tunnetta sisätiloi-
hin.

A  Sisätilat riittävät seitsemälle – takim-
maisetkin istuimet ovat yllättävän tila-
vat.

A  2.0 -litrainen, nelisylinterinen diesel-
moottori kehittää 150 hevosvoimaa ja 
vääntöä 320 Nm (2000 kierr./min).

C  Nelivedon saa kytkettyä päälle hel-
posti pyöreästä säätimestä.

C  Keskikonsoli antaa jämäkän vaikutelman sisätiloihin.

Kimmo Janas

Vaikka Tosimies-lehden 
fani, kansanedustaja 
Jyrki Kasvi (vihr.) 
onkin julkisuudessa 
paheksunut lehtemme 
runsasta maastureiden 
esittelyä, uskalsimme 
valita tälläkin kertaa 
citymaasturin esittelyn 
kohteeksi.

Koeajettavaksemme valit-
simme uudistuneen Nis-
san Qashqai+2:n, Nissa-

nin crossover-mallin.
Tarkkaavainen lukija huomaa 

tämän saman auton esiintyvän 
itse asiassa kahdessakin artikke-
lissa; tässä autoesittelyssä sekä 
kuusi aukeamaa aikaisemmin 
Kuopion miestapahtumasta 
kertovassa artikkelissa. Mielen-
kiintoista on, että juttujen kuvat 

ovat täysin erilaiset. Tämän ju-
tun kuvat on otettu syksyisessä 
Espoossa, ja toiset kuvat vain 
kaksi päivää myöhemmin umpi-
talvisessa Kuopiossa. Se on näitä 
ison maan erikoisuuksia...

Kylkimyyryä Kuopiossa
Tuo Kuopion keikka oli todel-
la hyvää testausta, sillä ajoke-
lit vaihtelivat varsin reippaasti 
kuuden tunnin ajomatkan ai-

kana. Ja ellei Nissanissa olisi 
ollut nelivetoa, upouusia talvi-
renkaita ja väkivahvaa dieseliä, 
olisi matka voinut päättyä varsin 
onnettomasti. Mutta siinä missä 
äkkiväärät savolaiset luistelivat 
kesärenkaineen Kuopion kes-
kustassa, Tosimiehen tiimi pai-
noi menemään vahingon hymy 
huulillaan...

Taivasta ihastellen
Koeajoautoksi saimme 150 -he-
vosvoimaisen 2.0 dCi DPF:n 
Tekna varustetasolla höystetty-
nä. Hinta tässä pirssissä liikkuu 
karvan päälle 40.000 eurossa, 
mitä ei voi pitää kovinkaan 
suolaisena hintana, kun ottaa 
huomioon, mitä rahalla saa. 
Herkkuihin kuuluivat istuimi-
en osittainen nahkaverhoilu, 
18" kevytmetallivanteet, Nissan 
Connect navigointijärjestelmä, 7 
kaiuttimen BOSE -äänentoisto-
järjestelmä, USB- ja iPod -liitän-
nät, peruutuskamera ym. ym.

Erikoismaininnan ansaitsee 
Qashqain iso lasikatto, josta oli 
mukava seurailla tähdenlentoja 
kirkkaalla yötaivaalla. Miinukse-
na voisi tietenkin mainita, että 
kun pakkanen alkoi purra Sa-
von sydämessä, myös lasikatto 
hohkasi varsin vilpoista ilmaa. 
Mutta sekin korjaantui nappia 
painamalla ja rullaamalla umpi-
katteet suojaksi.

Myös tilat olivat hyvät neljälle 
miehelle ja 2.000 Tosimies -leh-
delle.

Pientä viilausta
Edelliseen malliversioon näh-
den Qashqai+2:ssa on uudistet-
tu konepelti, etupuskuri, loka-
suojat samoin kuin etumaski ja 
etuvalot. Lisäksi muotoilulla on 
saatu pienennettyä ilmanvastus-
ta 0,33:een. Sisällä taas ensim-
mäisenä huomaa mittariston ja 
ajotietokoneen parantuneen lu-
ettavuuden.

Ajomukavuutta on lisätty ajo-
ääni- ja tärinätasoja pienentämäl-
lä ja jousitusta säätämällä.
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Lasse Heikkilän laatimat pikkuristikot haastavat hoksottimia. 
Ratkaisun kirjaimet voivat piillä vihjeissä vaikkapa takaperin 
tai anagrammina.  
OLEKKOS´EKSYNY’ PALATESSA?  (=SOKKELO).  
Muunkinlaiset vihjeet ovat käytössä. Avain löytyykin joskus 
toisesta vihjeestä. Pitäisi vain keksiä se oikea… 
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lähes 
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MITTAI-
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mersua 

nuo-
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autuaasti 
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Riita poikki ja 
tolppa väliin! 
Näin idässä. 
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mäcissä pala 

LÄHEINEN SAKARI KÄÄNTYI TOLPALTA 
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ei kun 
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tiiviyttä on 
ja painoa A A M U L A S K U R I 

Jos hoet, teho 
kohenee 
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VUOLU-
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JÄI ILMAN 
MESTA-
RUUTTA 
ohjastaa 
Gazassa 

alku-
paloiksi 
Anda-
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A-TASON 
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MARIA NOUSEE 
VALAISEMAAN SILLÄ 

RAJALLA Marie hakee rajumpaa juhlaa 

SALLA NOUSEE 
PESUPAIKKAAN 

HUIVI 

Nokkelon oikean ratkaisun löydät 
nettisivuiltamme: www.tosimies-lehti.fi
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Aikuista rukousope-
tusta kuukausittain

Lehtitilaukset: 03-3142 2300
Airut-lehti, Kuusitie 7, 37500 LEMPÄÄLÄ

www.airut.net
www.puheet.fi

HARVINAISTA 
VIENTITAVARAA

Vuoden ehdoton suomalainen 
elokuvatapaus, 'Rare Exports' 
on perinteistä poikkeava, aikuis-
yleisölle suunnattu vinksahtanut 
joulutarina.

Perjantaina 3.12. ensi-iltansa 
saanut elokuva teki vuoden 
parhaan kotimaisen elokuvan 
avausviikonlopputuloksen run-
saalla 47.000 katsojallaan lyöden 
edellisistä ennätyksistä vastan-
neet 'Risto Räppääjä' ja 'Napa-
piirin sankarit'.

Elokuvan on ohjannut ja kä-
sikirjoittanut Jalmari Helander, 
joka tunnetaan mainos- ja ly-
hytelokuva- sekä musiikkivideo-
ohjaajana. Tämä Helanderin 
esikoispitkä on myös kerännyt 
ulkomaisilta festivaaleilta palkin-
non toisensa perään.

Tätä huumorilla ryyditet-
tyä kauhu-jännityselokuvaa 
on myös suomalaiselokuvale 
poikkeuksellisen laajasti aina-
kin USA:han, Iso-Britanniaan, 
Australiaan, Saksaan, Venäjälle 
ja Espanjaan.

Rare Exports -elokuvan takana 
on pitkälti sama tiimi, joka oli 

RARE EXPORTS
Ohjaus: Jalmari Helander 
Käsikirjoitus: Jalmari Helander 
Näyttelijät: Jorma Tommila, Onni Tom-
mila, Tommi Korpela, Ilmari Järvenpää 
ja Rauno Juvonen, Per Christian Ellefsen, 
Jonathan Hutchings, Peeter Jakobi

tekemässä myös lyhytelokuvia 
Rare Exports Inc (2003) ja Rare 
Exports Inc – Safety Instructions 
(2005). Festivaaleilla ympäri 
maailmaa tunnustetut lyhytelo-
kuvat ovat saavuttaneet interne-
tissä poikkeuksellisen suosion: 
ne ovat saaneet yhteensä toista 
miljoona katsojaa.

Itse en ollut nähnyt näitä lyhyt-
elokuvia etukäteen, mutta heti 
lehdistönäytöksestä toimistolle 
palattuani sukelsin YouTubeen. 
Ja oikeastaan olin tyytyväinen 
tästä järjesteyksestä, sillä täys-
pitkä elokuva kuvaa tapahtumia 
ennen lyhytelokuvia.

Korvatunturin sijasta Norjan 
vuorilla, Överbygdin kylässä 
kuvattu mustan huumorin sä-
vyttämä jännitysfantasia alkaa, 
kun kansainvälinen tutkimus-
ryhmä aloittaa kaivaukset Kor-
vatunturilla ja löytää 486 metrin 
syvyydestä, jäihin ja sahanpurui-
hin säilöttynä joulun tarkimmin 
varjellun salaisuuden. Tutkimus-
ryhmä kaivaa löydöksensä esiin 
ja käynnistää tietämättään tapah-
tumasarjan, jonka jälkeen joulu 
ei ole enää koskaan ennallaan.

Rare Exports paljastaa muinai-
sen suomalaislegendan mukai-
sen joulupukin olleen kaikkea 

muuta kuin nykyinen, hyväntah-
toinen Coca Cola -pukki. Alku-
peräinen sarvipäinen joulupukki 
ryösti tuhmat lapset vanhemmil-
taan ja rankaisi muutenkin tot-
telemattomia lapsia. Muinaiset 
saamelaiset hermostuivat pukin 
touhuihin ja hautasivat hänet ny-
kyisen Korvatunturin alle.

Elokuvan keskeisissä rooleissa 
nähdään Jorma Tommila, hänen 
10-vuotias poikansa Onni, Tom-
mi Korpela, Rauno Juvonen sekä 
Ilmari Järvenpää. 

Kauhuelementtejä hyödyntävä 
jännityselokuva on myös varsin 
kiintoisa isä–poika -kuvaus, jos-

sa tuskastunut yksinhuoltajaisä, 
teurastaja Rauno kehittää suh-
dettaan Pietari -poikaansa.

Itse asiassa elokuvan yhdeksi 
näkökulmaksi kehkeytyykin juu-
ri joulupukkia pelkäävän pikku-
pojan voitto omista peloistaan.

Jorma Tommila on kehunut 
työskentelyä oman poikansa 
kanssa palkitsevaksi. Ylpeyttä 
tuntien on kuulemma ollut hie-
noa seurata oman poikansa suo-
riutumista. Onni Tommila todel-
la suoriutuu omasta roolistaan 
mahtavasti ottaessaan homman 
käsiinsä aikuisten äijien vapistes-
sa tonttuarmeijan edessä. Onni 
esiintyi jo Helandersin lyhytelo-
kuvassa Rare Exports Inc. – The 
Official Safety Instructions viisi 
vuotta sitten, ja moni muistaa hä-
net myös 'Skavabölen pojista'.

Erikoista Helanderin elokuvas-
sa on myös se, että siinä ei nähdä 
yhtä ainutta naista. Siis silkkaa 
äijämeininkiä alusta loppuun. 
Jalmari Helander totesi yhdes-
sä haastatteluistaan, että näin 
mieshahmot saavat käyttäytyä 
tarpeeksi hölmösti...

Kerrankin voi olla ylpeä suo-

malaisuudestaan istuessaan elo-
kuvakatsomossa. Rare Exports 
on mukava lisämauste suoma-
laiselokuvan maailmanmainee-
seen, joka on pyörinyt viime 
vuodet pitkälti Kaurismäen syn-
kistelyiden ympärillä.

Kimmo Janas
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HALUATKO
SÄÄSTÄÄ

ENERGIAA JA
RAHAA?

HALUATKO
SÄÄSTÄÄ

ENERGIAA JA 
RAHAA?

Säästetään kaukolämpöä, maakaasua, öljyä 
ja käyttövettä kiinteistöissä.

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

Säästetään kaukolämpöä, maakaasua, öljyä 
ja käyttövettä kiinteistöissä.

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

OTA YHTEYS, NIIN TEEMME TARJOUKSEN !

International energy optimization

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

KAITAFILMIT
KOTIVIDEOT DIAKUVAT

LAADUKKAASTI DVD:LLE
Muunnamme eri tyyppiset 16 ja 8 mm kaitafilmit huippuväli-
nein laadukkaasti DVD:lle! Kopioimme eri tyyppiset itsekuva-

tut kotivideot DVD-levyille! Skannaamme kehystetyt dia-
kuvat, myös omaäänite C-kasetit ja kelanauhat CD-levyille.

Tuotteisiimme ja hinnastoomme voit tutustua tarkemmin kotisivuillamme:
www.kaitafilmi.net (katso lähin valtuutettu edustajanne)

WebbiNetti S&T Ky, Terminaalintie 10 C (Moreenin teollisuusalue), 
13430 Hämeenlinna, puh. 041 - 482 3716

KONEINSINÖÖRITOIMISTO 

ERIMEK OY

www.erimek. 

gsm 050 562 18 47

A  HNMKY:n kehitysjohtaja Ari Inkinen 
veti Mies isänä -kanavaa.

C  Dosentti Arto Luukkanen vertasi mie-
hiä Venäjän ja Suomen kirkoissa. 

C  Kenttäpiispa Hannu Niskanen valotti 
miehen asemaa puolustusvoimissa.

C  Tuttu radioääni Raimo Teivonen ver-
tasi miehiä ja naisia mediassa.

C  Seurakuntatyön johtaja Pentti Mietti-
nen kertoi miehen roolista kirkossa.

C  HNMKY:n upouusi pääsihteeri Timo 
Laulaja toivotti miehet tervetulleeksi 
Mies Suomessa 2010 -tapahtumaan.

C  Miestenpäivän musiikillisestä annista 
vastasi HNMKY:n mieskuoro.. 

MIES, 
mitä sinulle kuuluu?

D  Kanavatyöskentelyssä miehet pääsi-
vät vertailemaan omia miehenä olemi-
sen kokemuksiaan muiden kanssa.

Kimmo Janas

Helsingin NMKY 
järjesti yhteistyössä 
Helsingin 
seurakuntayhtymän 
ja Kansan 
Raamattuseuran 
kanssa 
miestapahtuman 
sunnuntaina 21.11. 

HNMKY:n juhlasalissa jär-
jestetyn Mies Suomessa 
2010 -tapahtuman kes-

keisenä ideana oli tarkastella 
miehenä olemista eri näkökul-
mista. 

Tapahtumassa miestä tarkas-
teltiin isänä, avioliitossa, rahan-
käyttäjänä, kuntonsa ylläpitäjänä, 
kirkossa, seurakuntavastuussa ja 
puolustusvoimissa. 

Tapahtumssa kuultiin  myös 
miesten eroista ja yhtäläisyyksis-
tä Venäjällä ja Suomessa.

Tapahtuman alustajina toimi-
vat mm. kenttäpiispa Hannu Nis-
kanen, seurakuntatyön johtaja 
Pentti Miettinen ja dosentti Arto 
Luukkanen. 

Ja mikäs miestenkokous se 
olisikaan ollut ellei mukana olisi 
ollut yhtään naista. Karvanaamo-
jen joukkoon oli saatu HNMKY:n 
avioliittotyön kehityspäällikkö 
Hanna Ranssi-Matikainen, joka 
veti Mies avioliitossa -kanavaa.

Muita kanavanvetäjiä olivat 
mm. kehitysjohtaja Hans Krause 

Kansan Raamattuseurasta sekä 
miestyön Grand old man, rovasti 
Eino Pinomaa.

Miehet mukaan 
toimintaan

Päivän aikana kävi varsin selväk-
si, että kirkon miestoimintaa on 
kehitettävä, sillä jumalanpalve-
luksissa käynnin miehet koke-
vat helposti epämiehekkääksi.  
Toisaalta miehet kuuluvat kirk-
koon lähinnä periaatteen takia, 
ja säilyvät kirkon jäseninä niin 
kauan kuin kirkko hoitaa perus-
tehtävänsä.

Päävastu miestyöstä oltiin 
kuitenkin sälyttämässä paikal-
lisseurakuntien vastuulle, sillä 
toiminnan suunnittelussa on 
otettava huomioon myös alu-
eelliset erot.

Jatkoa seuraa
Nyt ensimmäistä kertaa järjestet-
ty tapahtuma oli kerännyt viiti-
senkymmentä miestä HNMKY:n 
juhlasaliin. Kuten normaalia 
kristillisissä miestapahtumissa, 
tälläkin kertaa miesten keski-ikä 
oli varsin korkea, mutta jatkossa 
on tarkoitus saada mukaan myös 
nuorempaa polvea.

Helsingin NMKY:llä onkin 
tarkoitus tehdä Mies Suomessa 
-tapahtumasta vuotuinen miehiä 
kokoava tapahtuma syyskauden 
päätteeksi. 

Ensi vuoden yhteistyökump-
paneita ovat alustavien tietojen 
mukaan Helsingin seurakun-
tayhtymän ja Kansan Raamattu-
seuran lisäksi ainakin One Way 
Missio sekä Tosimies -lehti.
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Kansanedustaja Jyrki Kasvin (vihr.) kommentti 
Homoilta w-ohjelmasta Ykkösaamun radiohaastat-
telussa 21.10.2010:

”… siellä oli myös muita kuin esimerkiksi kristillisdemokraa-
tit, jotka yrittävät kaapata kirkon itselleen. Siellä oli esimerkiksi 
Tosimies -lehden päätoimittaja – lehti joka tituleeraa itseään 
kristilliseksi miestenlehdeksi ja sen jälkeen pääkirjoituksessaan 
haukkuu meidän kirkkoamme. Eli jokainen yrittää repiä siitä 
kirkon ruumista isomman palan itselleen.”

Victorinox Swiss Army (VSA) pa-
nostaa tänä talvikautena erityi-
sesti automaattikelloihin. Sport-
tisen miehekkäästä mallistosta 
on helppo löytää omat suosikit, 
varsinkin kun valikoimaa on laa-
jasti. Mekaanisten kellojen suo-
sio maailmalla kasvaa, ja tähän 
kysyntään VSA haluaa vastata 
uusilla upeilla automaattimal-
leilla.

VSA-valikoima variaatioineen 
käsittää yli 200 mallia, jotka 
jakautuvat kolmeen ryhmään: 
Active, Classic ja Professional. 
VSA:n kellomallistossa on usei-

KIRKAS TASKUKOKOINEN 
AKKUVALAISIN

Valaistusolosuhteet ovat yleensä 
heikkoja niin sisä- kuin ulkotyö-
mailla. Esimerkiksi putkimiehet, 
sähköasentajat ja autokorjaajat 
käyttävät työtilansa valaistukseen 
yleensä tavallisia taskulamppuja 
ja neonputkia, jotka kuumenevat 
nopeasti ja rikkoutuvat helpos-
ti. Bosch tuo nyt markkinoille 
akkukäyttöisen valaisimen, GLI 
VariLED Professionalin, joka 
takaa parhaan mahdollisen va-
laistuksen kaikissa työkohteissa 
sisällä ja ulkona. 

Li-ion-teknologian valaisin 
vapauttaa ammattilaiset virta-
johdosta. 300 luxin valotehonsa 
ansiosta se on luokkansa kirk-
kain akkuvalaisin.  Ainutlaatui-
sen nivelöinnin ansiosta työvalo 
taittuu kokoon ja on siten erittäin 
kompakti ja kätevä. GLI Vari-
LED Professional mahtuu tas-
kuun pienen kokonsa ansiosta 
(130x78x41 mm, ilman akkua). 
Sen yhdeksän eri valokulmaa 
mahdollistavat helpon kohdista-
misen erilaisiin työkohteisiin ja 
sitä voi käyttää taskulamppuna, 
kohdevalona sekä laajan alueen 
valaistukseen.  

Bosch GLI VariLED Professio-
nal -akkuvalaisin on saatavilla 
1.11.2010 alkaen hintaan 69 
euroa (svh, alv 23 %, ei sisällä 
akkua/laturia).

Vaikka puhtaan valkoiset hampaat ovat monille itsestäänselvyys, 
myös monille se on asia, josta voi vain haaveilla. Nyt Jordanilta 
ilmestyy hammasharja, joka takaa valkean hammasrivistön. Jordan 
Shiny White on maailman ensimmäinen hammasharja, jossa on 
kiillottavat harjakset sekä valkaiseva AirPad -tyyny. 

Kaksi kolmasosa on tyytymättömiä hampaidensa sävyyn. Tämä 
selviää tuoreesta Jordanin syksyllä 2010 teettämästä tutkimuksesta. 
Tulokset osoittavat, että ainoastaan 28 prosenttia vastanneista oli 
harkinnut hampaiden vaalennusta kun taas 78 prosenttia vastaajista 
tarttuisi mielellään valkaisevaan hammasharjaan jos tietäisivät sen 
toimivan.  

Jordan Shiny Whiten The Metallic -mallisto sisältää viisi erilaista 
väriä ja mallia, joista löytyy valinnan varaa niin miehille kuin nai-
sillekin.

Dive Master 500 Mecha
Koneisto: ETA 2892-A2
Kuori PVD-värjättyä jaloterästä, rannek-
keet jaloterästä tai kumia
Heijastamaton safiirilasi
Vesitiiviys 500 m / 50 ATM
Hinnat alkaen 910 euroa

AUTOMAATTIKELLOJEN ESIINMARSSI

ta mekaanisella automaatti- tai 
manuaalikoneistolla toimivia 
malleja, ja hienomekaanista tai-
turuutta arvostavat valitsevatkin 
usein mekaanisen kellon ykkös-
kellokseen. Automaattikellojen 
kasvavan suosion taustalla on se, 
ettei paristoja tai niiden vaihtoja 
tarvita lainkaan.

MITTAA VERENPAINEESI
Verenpaine kannattaa mitata 
kotona. Syitä on ainakin kaksi: 
Useimmat meistä rentoutuvat 
parhaiten kotioloissa. Kotona 
mitattuun tulokseen ei tule niin 
sanottua vastaanoton valko-
takkioireyhtymää eli tilanteen 
mukanaan tuomaa jännitystä ja 
verenpaineen nousua. Tämän 
lisäksi kotona mitattu korkea 
verenpaine kertoo todellisesta 
sairastumisriskistä. Kotimitta-
uksesta väitelleen lääketieteen 
tohtori Teemu Niirasen mukaan 
kotona mitattu korkea verenpai-
ne on yhtä hälyttävä viesti kuin 
korkea kolesteroli tai verenso-
keri. 

Yli miljoona suomalaista kär-
sii kohonneesta verenpaineesta, 
joka on myös koko maailman 
mittakaavassa ennenaikaisen 
kuoleman johtava riskitekijä. 

LT Teemu Niiranen tähden-
tää, että kaikkien, niin sairastu-
neiden kuin terveidenkin, olisi 
hyvä tarkistaa verenpaineensa 
säännöllisesti: ”Lääkehoidossa 
olevien ja verenpainetta sairas-
tavien henkilöiden tulisi mitata 
verenpaineensa usein. Korkeas-
ta verenpaineesta kärsivien kan-
nattaa tarkkailla verenpainettaan 
muun muassa lääkemuutosten 
jälkeen, ennen lääkärissäkäyn-
tiä ja muulloin noin kolmen 
kuukauden välein. Mutta myös 
terveiden ihmisten tulisi mitata 
tai mittauttaa verenpaineensa 
muutaman vuoden välein.”

HARJAA TUMMENTUMAT HAMPAISTA

Katajainen kansa
Veli veljen puolesta 
FG-Naxos, 2010

Donkey Ride
JWTMH
Jakelu: Maanalainen levykauppa

HB
Pääkallonpaikka
Data Universum, 2010

JWTMH
Viimeisen vuoden ajan huimasti keikkaillut 
Donkey Ride on täynnä instrumenttinsa hal-
litsevia nuoria miehiä. Soittotaitonsa miehet 
pistivät yhteen 2008. Poppirockia soittavan 
bändin energinen fiilis ja huolettomuuden 
tunne ovat siirtyneet taidokkaasti myös tälle 
debyyttialbumille. Levyn nimi on JWTMH 
joka tulee sanoista, Jesus Walk To My Heart 
(suom. Jeesus tule sydämeeni). Vertailubän-
deiksi nimeäisin suomalaiset bändit, kuten 
Poets Of The Fall ja Sunrise Avenue. Ensim-
mäisenä itselleni korvaan pistävät suomalai-
set yhtyeet, jotka laulavat englanninkielellä. 
Mutta Donkey Ride:n laulajan englannin 
ääntäminen on sulavaa ja luontevaa. Ei siis 
miinusta heille siitä. Sanoituksesta ja sävel-
lyksestä vastaa pääsääntöisesti kitaristi Eero 
Lahti. Kappaleet ovat hyvin tarttuvia ja hy-
vän fiiliksen jättäviä kuuntelijaan. Niihin 
pystyy myös hyvin samaistumaan. Tuotan-
nosta vastaa Jonas Olsson, jonka edellisiin 
tuotoksiin kuuluu menestyneitä bändejä 
kuten Automatic Eye ja Collarbone. Hyvin 
tuotettu ja viimeistelty esikoislevy. Innolla 
odottaen, kuinka Donkey Ride pystyy tästä 
vielä paremmaksi  pistämään seuraavalla 
kertaa.

”Hey God” kappaleesta on tehty musiik-
kivideokin, jonka voi katsastaa esimerkiksi 
bändin kotisivulta tai YouTubesta, tyylikäs 
ja hauska video.

PÄÄKALLOPAIKKA
Forssalainen vuonna 2002 perustettu kris-
tillinen metalliyhtye HB:n edellisiä albumi 
tuotoksia ovat Uskon puolesta, Enne, Frozen 
Inside, Piikki lihassa. Nyt on uusi suomen-
kielinen levy ”Pääkallopaikka”, joka jatkaa 
tätä hyväksi havaittua menoa varmuudella 
ja voimalla. Albumi julkaistiin 4.9.2010 Tam-
pereella RistiRock-tapahtumassa. Bändiä on 
useasti verrattu kristilliseksi Nighwishiksi, 
molemmat bändit kun omaavat naislaulun 
ja musiikki on sinfonista metallia. Itse en 
ole suomeksi tulkittujen kappaleiden ko-
vin hyvä ystävä, mutta HB-yhtye on tehnyt 
minunlaisellekin ihmiselle vaihtoehdon. Ni-
mittäin sama yhtye on tehnyt suomenkie-
lisistä albumeistaan myös englanninkielisiä 
versioita. Levyn aloittaa nopea kappale ”Su-
permies”, joka käsittelee pelastusvarmuutta. 
Edellisiltä levyiltä tuttua teemaa on ”Hanki 
elämä” trilogian kolmannessa osassa. Aihee-
na on kaste, josta ollaan eri kirkkokunnissa 
eri mieltä. Neljäs kappale ”Perkeleitä” on 
mukavan sarkastinen kappale ja itseiro-
ninen. Ihmisen tykkäävät arvostella aina 

muita, mutta kun oma kaappi avataan, niin 
sieltä tuleekin esiin monenmoista asiaa. Ot-
teita kappaleesta esim. ”Rankempi rokki on 
perkeleestä, rummut ja haitari on perkelees-
tä, Euroviisut on perkeleestä.  Tiedätkö mikä 
on perkeleestä? Viha! Kateus! Katkeruus! 

Synti!” Rauhallinen ja koskettava ”Tuomio-
ni” kappaleessa luetaan Sanaa Raamatusta 
Viimeisestä Tuomiosta (ks. Matt 25:31-46). 
Seitsemäs kappale ”Herralle Kiitos II” alku/
intro tuo mieleen menneiden aikojen taiste-
lupelin ”Mortal Kombat” -teemaisen aasia-
laisen musiikin. ”Valtaa” -nimisessä kappa-
leessa soolo-osuudessa kitara vetää imelän 
soolon, mutta se toimii tässä ”slovarissa”. 
Levyn sisältö on laadukasta HB:tä; melodista 
metallia sanomasta tinkimättä. Levy käsitte-
lee hyviä ja puhuttelevia aiheita uskovien 
keskuudessa. Kappaleiden sanoituksista ja 
sävellyksistä vastaa Antti Niskala, joka soit-
taa yhtyeessä koskettimia. Soitto on jämäk-
kää ja uskottavaa. Johanna Aaltosen laulu 
on selkeää ja kaunista. Levy ei meni krono-
logisessa järjestyksessä, koska ensin levyllä 
Jeesus on noussut haudasta ja lopuksi Hän 
on ristillä. Levyn päättää nimikkokappale 
”Pääkallopaikka” Golgatalle, jossa Jeesus 
kuolee syntiemme tähden. Levyn kuuntelun 
jälkeen tämä suomeksi tulkittu levy toimii 
minullekin. Pääkallonpaikka nousi heti il-
mestyttyään Suomen virallisen listan sijalle 5. 
Levyn on kustantanut Data Universum Oy, 
joka on tullut tunnetuksi mm. DigiRaamat-
tu/MikroRabbi-tietokoneraamatusta. Levyllä 
onkin mukana latauskoodi ja osoite, josta 
voi ladata DigiRaamattu Lite HB -Editionin, 
joka sisältää 1933/38 -raamatunkäännöksen 
ja hakuominaisuudet.

Petri Janas

VELI VELJEN PUOLESTA
Helsinkiläinen reggaebändi Katajainen Kan-
sa julkaisi toisen studioalbuminsa 'Veli vel-
jen puolesta' marraskuun alussa.

Pojat ovat selvästi panostaneet tähän ää-
nitteeseen, ja se onkin yhtenäisempi kuin 
vuosi sitten julkaistu ensilevy 'Osani ol-
koon', joka jo antoi aavistella mielenkiin-
toista tulevaisuutta bändille.

Bändin keulahahmo Tommi Ahosen joh-
dolla Miika Pesso, Eero Uurtimo, Lasse Haa-
pala, Markus Savijoki, Aki Lahtinen, Janne 
Ainesmaa ja Osmo-Matias Ohjanen yhdis-
televät varsin raikkaalla otteella suomalai-
sia vaikutteita sekä tangoa ja jopa valssia 
reggaerytmeihin. Erityismaininnan ansaitsee 
Ohjasen haitaritaiturointi, joka antaa terve-
tullutta maustetta levyn musisointiin.

Levyn teema, veli veljen puolesta kuvas-
taa toisten puolesta uhrautumista ja sitä rak-
kautta, josta kristinuskossa pitäisi olla kyse. 
Kappaleet tarkastelevat kristityn elämää juu-
ri taistelun näkökulmasta.

Kimmo Janas
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21,50 €

autokalat

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

B  Kun käsinoja on laskettu alas, voi 
takapenkilläkin istuskella todella mu-
kavasti.

D  Kuskin paikalle on helppo nousta leveistä etuovista. D  Tavaratilaan mahtuu yllättävän paljon tavaraa.

C  8 tuuman näyttöruudusta voi navi-
goinnin lisäksi seurata esim. energianku-
lutusta ja peruutuskameran toimintaa.

D  Keskikyynärnojassa on tietokonehii-
ren logiikalla toimiva sädin, jolla halli-
taan niin ilmanvaihdon, puhelimen kuin 
navigaattorin toimintojakin.

A  Käsinojan sisään mahtuu aimotukku 
CD-levyjä sekä vaikka paketillinen väli-
palakeksejä.

Lexus RX 450h
Kimmo Janas

Se tämän lehden toinen 
maasturi on sitten 
Lexuksen hybridi-
crossover, RX 450h.

Ulkonäkönsä perusteella 
Lexus herätti varsinkin 
pääkaupunkiseudun ul-

kopuolella lievää luimistelua,  
Nyn ne Helssingin herrat tulee 
tänne öykkäröimään -tyyliin. 

Mutta kyllähän ilmeet muut-
tuivat Kärsämäenkin perukoilla, 
kun pääsin esittelemään tätä var-
sinaista ekoautoa, jonka pääs-
töarvot jäävät 148 grammaan ja 
kulutuskin liikkuu reippaassa 6 
litrassa satasella.

No kyllähän auton hinta on 

hieman päälle 90.000 euroa, joka 
voi tietenkin omalta osaltaan an-
taa kuljettajasta väärän kuvan...

Entistä parempi
RX 450h seuraa viisi vuotta sitten 
esiteltyä RX 400h:ta. Uutuus on 

edeltäjäänsä hieman suurempi – 
pituutta on tullut lisää 10, leveyt-
tä 40, korkeutta 15 ja akseliväliä 
20 mm.

Ja koska tämän hintaluokan 
autossa haluaa myös nauttia 
ajamisesta, sisällä kyynärnojien 

välistä leveyttäkin on lisätty 52 
mm, etu- ja takaistuimien etäi-
syyttä suurennettiin sekä tavara-
tilan pituutta venytettiin.

Tehokas hybridi
Autossa käytettävä toisen suku-

polven Lexus Hybrid Drive -tek-
niikka tuottaa 299 hevosvoiman 
kokonaistehon, jolla auto kiihtyy 
nollasta sataseen 7,8 sekunnis-
sa.
Bensiinimoottorina on 3,5 litran 
V6, josta irtoaa 249 hevosvoimaa 
ja vääntöäkin mukavat 317 Nm. 
Bensiinimoottorin tukena on 
kaksi sähkömoottoria, jotka toi-
mivat joko yhdessä tai erikseen. 

Liikkeelle lähdetään etupyöriä 
käyttävällä 167 hevosvoiman 
sähkömoottorilla, ja kun neli-
vetoa tarvitaan, takarenkaiden 
pyörittämisestä vastaa 68 hevos-
voiman sähkömoottori.

V6-moottori hyödyntää ns. 
Atkinson-työkiertoa, jota ei pidä 
suinkaan sekoittaa samannimi-
seen dieettiin... Tässä työkier-
rossa imuventtiili sulkeutuu ta-
vanomaista myöhemmin, jolloin 
lyhyemmällä puristustahdilla 
saavutetaan pienemmät kaasun-
vaihdon energiahäviöt ja pako-
kaasujen lämpötila madaltuu.w

Kuljettaja voi valita eri ajoti-
lanteisiin sopivimman ajotoimin-
tatilan. Esimerkiksi ECO-tilassa 
hybridijärjestelmä vastaa kaa-
supolkimen liikkeisiin tavallista 
rauhallisemmin ja esimerkiksi 
ilmastointilaitetta rasitetaan kiih-
dytyksissä vähemmän.

RX 450h pystyy myös liik-
kumaan pelkän sähkövoiman 
avulla alle 40 km/h nopeuksis-
sa. Tämä EV-ajotila on yllättävän 
kätevä vaikkapa suurten ostos-
keskusten parkkihallissa, kun 
koettaa epätoivoisena löytää 
vapaata parkkiruutua lauantain 

hulinassa. Huonona puolena on 
tietenkin se, että sähköllä ajet-
taessa meno on hiljaista kuin 
Batman-autossa ja vaarana on 
pelästyttää joku pahaa-aavis-
tamaton rollaattoriaan lykkivä 
eläkeläinen.

Lexus RX 450h on ehdotto-
masti liian kallis ainakin tämän 
lehden toimittajille, mutta kyllä 
se kieltämättä saa testosteronit 
jylläämään hiljaisemmassakin 
miehessä...




