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Viime aikoina olemme saaneet kokea useita me-
netyksiä.

Esimerkiksi viihdemaailmasta on moni oman ai-
kansa legenda siirtynyt autuaammille esiintymisa-
reenoille.

Moni meistä on kokenut myös henkilökohtaisia 
menetyksiä – joko läheinen omainen tai ystävä on 
päässyt Taivaan Kotiin.

Surun keskellä nousee usein päällimmäiseksi ky-
symykseksi, miksi? Miksi juuri hänen täytyi kärsiä 
sairauksista, miksi juuri hänen täytyi lähteä?

Varsinkin uskovien kohdalle sattuvia koettelemuk-
sia ja runsaita sairauksia ihmettelee. 

Omassa rukouselämässäni olen toivonut läheisille 
ystävilleni ihmeparantumisia, että tänä pimenevänä 
aikana Jumala voisi käyttää heitä todistuskappaleina 
Hänen rakkaudestaan ja kyvystään parantaa omiaan. 
Mutta Taivaallisella Isällämme on omat suunnitel-
mansa meidän jokaisen osalle. Ja jokaiseen koette-
lemuksiin ja menetykseen liittyy varmasti selitys.

Minulla ainakin on paljon kysymyksiä esitettävänä 
Hänelle kunhan aikanaan tapaamme – mutta onpa-
han sitten iankaikkisuus aikaa kuunnella pitempiä-
kin vastauksia...

Miksi?
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Kimmo Janas

Ilmestyskirjan 
näky ”kaikista 
kansanheimoista 
ja sukukunnista ja 
kansoista ja kielistä” 
sekä sen jouduttaminen 
ovat kantava voima Arto 
ja Orvokki Sädeahon 
kutsumuksessa.

A rto Sädeahon mukaan 
suuri haaste tämän päi-
vän kristityille on tajuta, 

että ei tarvitse olla kirkon tai 
seurakunnan palkkaama ammat-
tilainen. Jokainen miestä voi olla 
Jumalan palvelija sataprosentti-
sesti. 

– Olet sitten johtaja suuressa 
firmassa tai työttömänä, sinulla 
on elämässä tarkoitus. Jos oival-
lat, että sinulle on myös Jumalan 
tarkoittama kutsumus, niin se 
antaa elämään ihan uudenlaisen 
tarkoituksen, hän toteaa ja muis-
tuttaa, että alkuseurakunta kas-
voi dynaamisesti juuri sen takia, 
että Jeesuksen seuraajat, kristityt 
ymmärsivät evankeliumin olevan 
maailman tärkein asia ja että sitä 
pitää viedä eteenpäin.

Yrittäjävuosinaan hän muis-
taa istuneensa turhautuneena 
kirkon penkissä ja ajatelleensa, 
että onko rahan kanssa työsken-
tely oikeata työtä vai voisiko olla 
muutakin.

Kansainvälisyys 
vetää

Arto Sädeaho päätti kesällä 1979 
luovuttaa loppuelämänsä Juma-
lalle. Aasiaan tehty kiertomatka 
herätti hänessä ja nuoressa Or-
vokki-vaimossa lähetyskutsun.

Vuonna 1984 Arto Sädeaho 
otti 10 päivän jakson etsiäkseen 
Jumalan tahtoa tulevaisuudel-
leen. Hän sai näyn Kaakkois-
Aasian maiden kesken nouse-
vasta lähetystyöstä. Tämä johti 
lopulta yrityksestä luopumiseen 
ja kokopäiväiseen seurakunta- ja 
lähetystyöhön vuonna 1985.

Vuosina 1988-1995 Sädeahot 
toimivat Helsingin Saalemin 
lähetteinä Indonesiassa. Noina 
vuosina solmitut kontaktit ovat 
sittemmin avanneet ovia heidän 
uusille haasteilleen.

– Indonesiassa ollessani mie-
tin, että olisi upeaa jos olisi bu-
sinesstiimi, jossa kaverit koko-
naisvaltaisesti voivat satsata elä-
mänsä. Niihin aikoihin otimme 
käyttöön sloganin ”Business voi 
olla elämäsi tehtävä, mutta se ei 
voi koskaan olla sen tarkoitus”, 
Sädeaho kertoo.

Näistä ajatuksista sai alkunsa 
vuonna 1998 käynnistetty Fidan 
Bisnestiimi-verkosto.

Suomeen palattuaan Arto 
Sädeaho toimi aluksi Malmin 
Saalemin ja myöhemmin Es-
poon Helluntaikirkon pastori-
na. Vuonna 2000 hän käynnisti 
erään diplomaattiperheen kans-
sa yli seurakuntarajojen toimivaa 
kansainvälisen seurakunnan, Es-
poo International Christian Fel-
lowshipin.

Espoon jälkeen oli vuorossa 
Vantaa, jonne Sädeahot käynnis-
tivät 2009 uuden kansainvälisen 
seurakunnan, VICF – Vantaa In-
ternational Christian Fellowship. 
Ja keväällä 2015 käynnistyi Myyr-
mäkeen Vantaan kakkosvaihe, 
International Saturday Church. 
Englanninkielisten hengellisten 
kotien tavoite on palvella Suo-
meen muuttaneiden hengellisiä 
ja sosiaalisia tarpeita.

GNN syntyy
Kun Suharto luopui vallasta In-
donesiassa vuonna 1998 ja maa 
oli sekaisin, Arto Sädeaho sai sy-
dämelleen lähteä sinne. Samaan 
aikaan muut länsimaalaiset tuli-
vat sieltä pois.

– Muut lähtivät, sinä tulit, mi-
nulle todettiin, Sädeaho muiste-
lee vieläkin liikuttuneena.

Hän vieraili eräällä raamat-
tukoululla Sumatralla, jossa tu-
tustui pari vuotta aikaisemmin 
käynnistettyyn ohjelmaan. Noin 
kolmannes raamattukoulun op-
pilaista lähetetään pioneereiksi 
avaamaan uusia alueita. 

Kotiin palattuaan Arto Säde-
aho teki aloitteen Fidan Bisnes-
tiimi-verkoston käynnistämi-
seksi, johon sai aluksi mukaan 
pienen yrittäjäjoukon.  Kasvava 
verkosto alkoi tukea uusille 
alueille lähetettäviä pioneerie-
vankelistoja.

Vuonna 2008 Sädeahot pe-
rustivat uuden yhdistyksen 
Good News Networking – GNN 
Finland ry:n. Yhdistyksen toi-
minnalle keskeistä on saavutta-

mattomien heimojen ja uusien 
alueiden tavoittaminen evanke-
liumilla sekä tähän työhön val-
mentaminen. Yhdistys palvelee 
sateenvarjona jo yli 30 vuotta to-
teutetun työnäyn laajenemiseksi. 
Se kattaa kotimaassa mm. kan-
sainvälisen seurakuntatoimin-
nan (VICF) sekä monet missiot 
ulkomailla.

Sädeahot haluavat yhdistyk-
sen kautta myös rohkaista yrit-
täjiä ja ammattiväkeä löytämään 
kutsumuksensa.

Paastosta näkyä
Tällä hetkellä tuetussa raamat-
tukoulussa on 126 oppilasta. 

tavoittaa 
saavuttamattomia 

heimoja
A

Good News 
Networking

Kolmasosa valmistautuu pio-
neerityöhön ja ennen kuin lä-
hes puolisotilaallinen koulutus 
päättyy, pidetään kolmen vuo-
rokauden paasto – niin oppilaat 
kuin henkilökunta. Sinä aikana 
Jumala puhuu, mihin lähteä ja 
mitä tehdä.

Indonesiassa löytyy Sädeahon 
kertoman mukaan vielä 123 saa-
vuttamatonta heimoa.

– Lähteville pioneereille an-
netaan ainutkertainen vuoden 
starttiraha, jonka jälkeen he jat-
kavat omillaan.

Vuosien seuranta osoittaa että 
yli 90% lähetetyistä ovat onnistu-
neet uuden alueen avaamisessa

– Siellä toimitaan niin hajallaan 
Euroopan laajuisella alueella, 
että reaaliaikainen seuranta olisi 
mahdotonta, Sädeaho lisää.

Hän kertoo saavuttamattomi-
en kansojen olevan hänen lop-
puelämänsä missio. 

– Kerran perillä, Valtaistuimen 
edessä seisoo lukematon joukko 
kaikista kansoista, kansanryh-
mistä, kielistä, sukukunnista ja 
he ylistävät Karitsaa.

Kunnioitan kaikkea lähetys-
työtä; on se sitten kehitysyhteis-
työtä tms. mutta saavuttamatto-
mien kansojen tavoittaminen on 
meidän näkymme, Arto Sädeaho 
painottaa.

C   Vantaan kansainvälisessä seurakunnassa (VICF) juhlittiin viime syyskuussa Arto ja Orvokki Sädeahon 30 palvelusvuoden 
kiitosjuhlaa lähes 400 ystävän ja työtoverin voimin.
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C   Raamattukoulun päätösjuhlassa nuo-
ria pioneereja valmiina lähetyskenttien 
haasteisiin.

siunaus. Minun on siirryttävä 
kiitoskanavalle saadakseni sen 
siunauksen.

Kun hän parani 2005, hänellä 
on ollut sen jälkeen melkoinen 
määrä rukoiltavia, syöpää sai-
rastavia ihmisiä puhelimensa 
muistissa.

– Oman koettelemukseni 
kautta ymmärrän, mitä on sai-
ras ihminen, mitä on pelko ja 
mitä on Jumalan voima ja mitä 
on se usko.

Aika ei ole 
vielä täynnä

– Me emme lähde täältä, ennen 
kuin aikamme on, huomauttaa 
Arto Sädeaho.

Runsas vuosi sitten hänellä oli 
tietämättään aorttaan takertunut 
bakteeriklimppi, verenmyrkytys. 
Ollessaan Ugandassa pastorise-
minaarissa, hän oli väsyksissään 
unohtanut malarialääkkeet, ja 
kun hän palasi Suomeen, alkoi 
sahaava kuume. 

– Menin terveyskeskukseen, 

kuttaa, tekee minut terveeksi, 
Orvokki Sädeaho painottaa. – 
Ajattelin, että Jumala on sallinut 
minulle näin rankan kokemuk-
sen, niin sillä täytyy olla joku 

Koettelemusten 
kautta voittoon

Kun teemme Jumalan työtä ja 
sitten omalle kohdalle tulee va-
kavia sairauksia tai muita koette-
lemuksia, tulee helposti mieleen, 
että miksi Jumala sallii tämän.

Miten käy jumalasuhteen, kär-
siikö se?

Orvokki Sädeaholla oli agg-
ressiivinen kolmannen asteen 
syöpä, joka levisi vauhdilla. Lää-
kärit antoivat hänelle elinaikaa 
noin kaksi vuotta – siitä on nyt 
11 vuotta.

– Ajattelin, ettei ole muuta tie-
tä kuin Jumalan apu, Orvokki 
Sädeaho muistelee.

Tuli tarve lukea evanke-
liumeista läpi kaikki kohdat, 
joissa Jeesus paransi sairaita. 
Niitä lukiessa hänellä vahvistui 
usko paranemisesta.

– Rukoilin kotona ja kyselin 
Jumalalta, että miksi minulle tuli 
tällainen sairaus ja minä kun 
olen ollut pienestä tytöstä alkaen 
uskossa. Valittaminen alkoi kuu-

Suomen Yritysmyynnin mainos 
Tosimies 

 
 
 
 

Luotettavaa yrityskauppaa vuodesta 2003 
 

Palveluksessasi yrityskaupan asiantuntijat: 
Jarmo Pakarinen, 050 501 5021 

Risto Huvila, 0400 755 661 
sähköposti: etunimi.sukunimi@sym.fi  

 
Tutustu kymmeniin myytävänä oleviin yrityksiin: 

www.suomenyritysmyynti.fi  

 
 

A

josta määrättiin suoraan sairaa-
laan tutkimuksiin. Paljastui, että 
hänellä oli verenmyrkytys.

– Merkillinen johdonmukai-
suus; jos en olisi unohtanut ma-
larialääkkeitä ja jos ei olisi ollut 
sahaavaa kuumetta, verenmyr-
kytys ei olisi paljastunut, Arto 
Sädeaho aprikoi.

Kun varjoaineella tutkittiin 
hänen suoniaan, havaittiin että 
kaksi sepelvaltimoa oli 95 % tu-
kossa.

– Kirurgin mukaan olisin voi-
nut kuolla omalle kotisohvalle 
seuraavalla viikolla.

Kun Arto Sädeaho oli kaksi 
kuukautta sairaalassa, kaksi toi-
siaan tuntematonta ihmistä näki 
samansisältöisen näyn; kuole-
man enkeli tuli ja yritti kurkot-
taa viedäkseen hänet mukanaan, 
mutta sille ei annettu lupaa. Se 
sai vain luvan vahingoittaa.

– Minun tarkoitukseni ei ole 
vielä täynnä. Me olemme vain 
välineitä, joita Jumala käyttää, 
että Hänen nimensä kirkastuisi.

lostaa aivan hirvittävältä, joten 
aloin rukoilla kielillä.

Kaikki se sydämessäni oleva 
järkyttävä pelko alkoi lähteä ker-
roksittain pois. Orvokki Sädeaho 
muistaa saaneensa siihen sanat, 
että minä uskon ihmeisiin, minä 
uskon Jeesukseen, minä uskon 
Luojaan, minä uskon Hänen pa-
rantavaan voimaansa.

– Ikään kuin lauloin tätä lau-
lua ja samalla sain uskon otteen, 
että paranen.

Hän kävi kahdeksan kerran 
stytostaattihoitokuurin, ja joka 
kerta aikoessaan vajota epätoi-
voon, Jumala antoi hänelle jon-
kun Raamatun paikan.

– Uskon Jumalan parantavaan 
voimaan, usko jonka Jeesus vai-

A   Pioneeriperhe valmiina evankeliumin 
levittämiseen.

C   Orvokki ja Arto Sädeaho ovat henkilökohtaisesti kokeneet Jumalan rakastavan 
läsnäolon päivittäisessä elämässään.

Tule mukaan 
tavoittamaan 
saavuttamattomia 
kansoja!
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Fredrik Ekholm

Israel on Lähi-idän 
ainoa demokraattinen 
valtio ja jossa on täysi 
sananvapaus. Se on 
mielenkiintoinen maa 
ja sen olemassaolo on 
suoranainen ihme. Israel 
on vastakohtien maa.

I srael on maa, jonka talous 
on kehittynyt 50-kertaiseksi 
60 vuodessa. Maassa, joka 

oli ennen suurelta osin autiona, 
on tänään täynnä kukoistavia is-
tutuksia ja viljelyksiä. Maa, joka 
lyhyessä ajassa on noussut hui-
pulle teknisissä innovaatioissa, 
hightechissa ja uusien tuottei-
den lanseerauksessa. Ne ovat 
keksintöjä, joita me kaikki käy-
tämme päivittäin. Tämä maa on 
siunaus! Tämä kansa todellakin 
antaa panoksensa tieteeseen ja 
uusiin keksintöihin: 855 Nobel-
palkinnon saajista peräti 22% on 
juutalaisia eli 193 henkilöä.

Ei ihme, että tämä maa saa 
vastaanottaa joka vuosi lähes 
3.5 miljoonaa turistia.

Israel on noin 1000 kertaa 
pienempi kuin sitä ympäröivät 
Arabimaat, joissa puolestaan 
ei juurikaan ole turismia. Päin-
vastoin näinä päivinä näemme, 
miten valtavat määrät niiden 

kansalaisia lähtevät pois maas-
taan ja aiheuttavat kaaoksen 
Euroopassa.

Realiteetit esille
Israelin väkiluku on nyt yli 8 mil-
joonaa eli se on 10-kertaistunut 
vuodesta 1948, jolloin se oli 800 
000. Uusien maahanmuuttajien 
määrä on ollut ennennäkemä-
tön. Voimakkaan talouskasvun 
ansiosta maahanmuuttajat ovat 
myös työllistyneet hyvin.

On muistettava, että Israel toi-
mii alueella, joka kooltaan vas-
taa suurin piirteen Uudenmaan 
lääniä. Suomen pinta-ala on yli 
15 kertaa suurempi! 

Eikö ole merkillistä, että Isra-
elia vastaan silti hyökätään niin 
voimakkaasti?

Mitä voimme tehdä tässä ti-
lanteessa? Me voimme osoittaa 
maailmalle nämä realiteetit ja 
todellisuuden ja pyrkiä siihen, 
että ihmiset ymmärtävät Israe-
lin olemassaolon merkityksen 
historiallisessa perspektiivissä, 
tänä päivänä ja tulevaisuudes-
sa. Se on tehtävä, jonka eteen 
kannattaa tehdä työtä!

EU:n tuotemerkintäohjeet 
ovat yksipuolisia ja syrjiviä
10. syyskuuta Euroopan par-
lamentti antoi suurella äänten 
enemmistöllä tukensa ohjeis-
tukselle ”siirtokuntatuotteiden 
asianmukaiseksi merkitsemisek-
si” koskien tuotteita, jotka ovat 
peräisin Israelin hallinnassa vuo-
desta 1967 Kuuden päivän sodan 

Kiehtova maa

Kaikkien kansojen Israelia siunaava Jerusalem
RUKOUSKONFERENSSI  2.-16.10.2016. Näe ja 
koe Israel-ystävyys ja Raamatun maan nähtävyydet
ainutkertaisella matkalla Pyhän Hengen johdatuk-
sessa kansainvälisesti. Jatkuva ylistys-, rukous- ja
sananjulistusohjelma. Tunnetut puhujat ja ylistäjät.
Simultaanitulkkaus, edullinen hinta, puolihoito ja Simultaanitulkkaus, edullinen hinta, puolihoito ja 
ilmaiset retket. Kysy: TV7 ’Sanan ja runon tuoksua’
aviopari  Auli 044 5131798  ja Jaakob 050 5375065,
www.sananjarunontuoksua.fi , klikkaa MATKAT
matkat@sananjarunontuoksua.fi

seurauksena olleilta alueilta. 
Pääministeri Netanjahu totesi 

päätöksen olleen epäoikeuden-
mukainen ja epälooginen eikä 
suinkaan edistävän rauhaa, ja 
etteivät kiistellyt alueet tai siir-
tokunnat ole konfliktin pohjim-
mainen syy. ”Muistamme, mitä 
menneisyydessä tapahtui, kun 
Eurooppa merkitsi juutalaisia 
tuotteita.”

Koska merkintäohjeiden val-
mistelu on ollut vireillä EU:ssa 
jo yli kolme vuotta, viime kään-
teet saavat kysymään, miksi 
tämä päätös tehtiin juuri nyt. 
Euroopan komissiohan julkisti 
tuotemerkintäohjeet 11. marras-
kuuta.  

Vaikka tuotemerkintäohjeet 
esitetään Euroopan unionin ta-
holta pelkkänä ”teknisenä toi-
menpiteenä” eurooppalaisten 
kuluttajien suojelemiseksi, ei ole 
epäilystäkään siitä, että toimen-
piteen päätarkoitus on painostaa 
Israelia poliittisesti.  

Toimet ovat luonteeltaan syr-
jiviä ja voidaan käsittää kaupan 
esteiksi. Israel on ainoa maa, jo-
hon EU soveltaa tällaista linjaa, 
vaikka maailmassa on yli 200 
kiisteltyä aluetta, joissa voidaan 
kohdella julmasti ja jopa tappaa 
omia kansalaisia.

Aloitetta tuotemerkintäohjeista 
edistävätkin tosiasiassa Israelin 
vastaiset järjestöt, eivätkä euroo-
palaiset kuluttajansuojajärjestöt. 
Siksi tämä EU:n päätös on aivan 

käsittämätön sokeutta. Rukoil-
kaamme Suomen ja Euroopan 
puolesta. Tämä ei ole siunauk-
seksi Suomelle eikä Euroopalle, 
päinvastoin Sanan mukaan.

Työttömyyttä luvassa
Olemme perheessämme  har-
joittaneet liiketoimintaa Israelin 
kanssa jo vuodesta 1992. En 
Gedi-ihonhoito tuotteita on tuo-
tu maahan keskeytymättä näitä 
vuosia. Meidän toimintamme 
alkoi alunperin, kun saimme 
Herralta kutsun tukea ja ylläpi-
tää liikesuhteita Israelin kanssa. 
Israelin valtion ulkoasiainminis-
teriön protokollapäällikkö Tayla 
kutsui minua anti-BDS-taisteli-
jaksi erään haastattelun jälkeen. 
Sehän on hyvä ”nimitys”.

Israelista tulee monia maail-
man parhaita tuotteita, joita me 
kaikki käytämme ja joista olem-
me riippuvaisia päivittäin, kuten 
tietokonekomponentit, kännyk-
käkamerat, lääkkeet, lääketeol-
lisuus ym.

BDS-liike (Boycott, Divest-
ment and Sanctions) uskoo, 
että Israelin tuotteiden viennin 
estäminen varmistaisi samalla 
arabien palaamisen Juudean ja 
Samarian alueille eli ns. Länsi-

rannalle tai siirtokuntiin. Totuus 
on, että israelilaiset antavat työ-
tä arabeille ja näin boikotointi 
heikentää heidän työmahdolli-
suuksiaan. 

Jos EU.n tuotemerkintäohjeet 
todella otetaan käyttöön, niin 
se vaikuttaa talouden kannal-
ta tuhansiin  palestinalaisiin ja 
heidän kotitalouksiin.  He me-
nettävät pääasiallisen tulonläh-
teensä, koska mainitut tuotemer-
kinnät aiheuttavat työttymyyttä 
n. 30.000 palestinalaisilla, jotka 
ovat työssä israelilaisyrityksissä.

Olkaamme valvella
Vähintään puolet Israelissa asu-
vista arabeista ei halua asua pa-
lestiinalaisen Mohammed Abba-
sin alaisuudessa, vaan Israelin 
demokraattisessa yhteiskunnas-
sa, jossa he saavat ihmisarvoisen 
kohtelun ja parempaa palkkaa.

Tämä BDS-liike, joka haluaa 
eristää Israelin, on selvä an-
tisemitismin merkki. 70 vuotta 
sitten oli Natsi-Saksassa saman-
laisia piirteitä (juutalaisten kaup-
pojen sulkemista, kiellettiin hei-
dän kaupankäyntiään ym.). Siksi 
meidän, joilla on ymmärrystä ja 
jotka näemme todellisuuden, on 
nyt oltava valveilla.

C   Fredrik (vas.) ja Kerstin (toinen oik.) Ekholmille on vuosien mittaan kertynyt 
runsaasti ystäviä Israelissa.

C   Ekholmit vierailulla Knessetissä.
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LUONNOSSA 
LIIKKEELLÄ
Jukka Ylävuo

Kevään seitsemästoista hetki. 
Menin rantaan huhtikuisena iltana. 
Oli ihmeen valoisaa. 
Vanhankaupunginlahti oli vapautunut jääpeitteestä.
Viimeisiltä riitelautoilta kantautui naurulokkien rieha..
Venetelakalta asteli pilkkihaalareihin ja karvareuhkaan 
toppautunut mies ja läiskäisi vesille uutuuttaan hohta-
van menopelin.
– Se on siinä. Äksöniä!

Keijo Kantonen

Miten ihminen voi 
saada uuden elämän. 
Se tapahtuu vain 
Jeesuksen Kristuksen 
yhteydessä. Hän on 
meidän elämämme. Kun 
ihminen vastaan  ottaa 
Kristuksen, uusi elämä 
tulee hänen mukanaan 
ihmiseen. Tämä 
tapahtuu yksin uskon 
kautta ja armosta. 

R aamattu osoittaa selvästi, 
että Jeesus on halukas tu-
lemaan jokaisen ihmisen 

elämään. Hän sanoo itse: "katso 
minä seison ovella ja kolkutan. 
Jos joku kuulee minun ääneni 
ja avaa oven, minä käyn hänen 
tykönsä sisälle". Ovelle kolkutta-
minen merkitsee, että kolkuttaja 
haluaa tulla sisään. Hän odottaa 
vain vastaanottamista. Sitä että 
avaat oven ja pyydät häntä tu-
lemaan sisälle. Se voi tapahtua 
yksinkertaisessa rukouksessa. 
Jeesus tarvitsen sinua, avaan täl-
lä hetkellä elämäni oven sinulle 
ja vastaanotan sinut Herrakseni 
ja Vapahtajakseni. Kiitos sinulle, 
että annat syntini anteeksi. Tule 
koko elämäni hallitsijaksi. Tee 
minusta sellainen ihminen kuin 
haluat minun olevan. 

Kristuksen kutsuminen elä-

määsi on tärkein ratkaisu, minkä 
koskaan voit tehdä. Jos rukouk-
sessa olet kutsunut Jeesuksen 
elämääsi Herraksesi ja Vapahta-
jaksesi, sen seurauksena tapah-
tuu monia valtavia muutoksia:
1. Kristus tuli elämääsi 
2. syntisi annettiin anteeksi 
3. sinusta tuli Jumalan lapsi 
4. sinä omistat jo nyt iankaikki-
sen elämän
5. olet osallisena Jeesuksen 
lupaamasta yltäkylläisestä elä-
mästä. Alat vähitellen nähdä Ju-
malan suunnitelman toteutuvan 
elämässäsi. 

Kristusta elämäänsä rukoillut 
ihminen voi tälläkin hetkellä 
rohkeasti ja luottavaisesti kiittää 
häntä siitä, että hän on elämän 
Herra ja Vapahtaja eikä milloin-
kaan hylkää ja jätä omaansa.

Äiti ei 
tule kotiin

Kerron teille pojasta, joka syntyi 
Keski-Suomessa Kimingin ky-
lässä kahden huoneen mökissä 
vuonna 1952. 

Oli isä ja äiti ja kaksi sisarta. 
Kesäisenä toukokuun päivänä 
vuonna 1961 tämän pienen po-
jan maailma murtui. Isä tuli sai-
raalasta kotimökille, otti lapset 
syliinsä ja sanoi kyyneleet silmis-
sään: "Äiti ei tule enää kotiin. 
Äiti on kuollut. Äiti on mennyt 
taivaaseen." 

Äiti oli sairastanut syöpää 
leukemia. Kertomuksessa oleva 
poika on tällä hetkellä 63-vuo-
tias mies. En tiedä siihen syytä, 

mutta ilmeiseti järkytys oli niin 
suuri, että en muista elämäni 
yhdeksästä ensimmäisestä vuo-
desta juuri mitään. Olen näin 
aikuisena ajatellut, että tämä on 
Jumalan tarkoitus, Hän avaa sen 
muistin lapsuudesta, kun näem-
me äidin kanssa kerran kirkkau-
dessa Taivaan kotona.

Jumalan 
koulussa

Elämäni meni eteenpäin Juma-
lan hoidossa ja huolenpidossa. 
Solmin avioliiton 20-vuotiaana, 
perheeseemme syntyi kolme 
poikaa. Tärkeintä elämässä oli 
perhe ja työnteko. Tein kolmea 
eri työtä: konttorityöläinen, ta-
lonmies, lehdenjakaja.

Aikaa riitti vielä harrastuksil-
le; urheiluseuratoimintaa, va-
paapalokunta, harrastajateatte-
ria ja  ensiapuryhmätoimintaa. 
Ravintolassakäyntiä,  tanssia ja 
alkoholia. 

Avioliittomme päättyi eroon 
18 vuoden jälkeen. Alkoi Her-
ran etsikkoaika. Yhä useammin 
ajattelin, mihinkä menen, kun 
lähtöhetki tulee? Herra johdatti 
elämääni uskovan ihmisen, tien 
kulkusuuntaa vaihdettiin. Kaikki 
entinen jäi taakse harrastukset/
työt. Etsikkoaikaa kesti kuu-
si vuotta. Sain antaa elämäni 
Herralle ja pyytää Jeesusta sy-
dämeeni asumaan Israelissa py-
hällä maalla huhtikuussa vuonna 
1995. Alkoi koulunkäynti Juma-
lan koulussa, joka jatkuu läpi 
elämäni loppuun asti.

Herra kouluttaa ja kantaa
Jeesus kantaa 

ja auttaa
Perustimme leipomoliikkeen 
vaimoni kanssa vuonna 1990 
Tampereelle. Uskon että Jumala 
on minua paljon kasvattanut ja 
kouluttanut työni kautta. Herra 
kysyy, uskotko sinä minuun, 
luotatko sinä minuun, rakastatko 
sinä minua? 

Vain ja ainoastaan Jumalan 
sana ja lupaukset sekä rukous-
elämä ovat kantaneet minua 
tähän päivään asti. Luottamus 
siihen, että minäkin olen armah-
dettu syntinen. 

Työvuodet ovat olleet raskaita,  
vastoinkäymisiä on ollut paljon, 
mutta Jumala on kantanut. Herra 
pitää omistaan huolen. 

Vaimoni sairastui syöpään2009 
ja menehtyi sairauteen 2012 eli 
pääsi perille kirkkauteen. Herra 
ilmoitti minulle vaimoni kuole-
man jälkeen: "Rakkaasi on tääl-
lä perillä. Sinullekin on paikka 
täällä, mutta vielä sinun täytyy 
kilvoitella loppuun asti." 

Liiketoimintani päättyi 2013, 
tuli yrittäjävuosia 23 vuotta, ja 
työvuosia kertyi 46 vuotta. 

Jumala on riisunut paljon kai-
kesta maallisesta. Mutta kaikesta 
huolimatta haluan palvella Her-
raani. Meitä täällä ajassa kohtaa 
erilaiset vastoinkäymiset ja ah-
distukset. Mutta kiitos ja kunnia 
Herra Jeesus on voimallinen, 
Hän kantaa ja auttaa ja vie ker-
ran perille Taivaan kotiin!



12TOS I M I E S   1 / 2016 13 TOS I M I E S   1 / 2016

www.upviser.fi

AMS 800 AMS 700

www.erektioimplantit.fi
www.miestenvirtsankarkailu.fi

Kimmo Janas

Tavallisimmin miesten 
virtsanpidätysongelmat 
liittyvät ikääntymiseen. 
Virtsarakko voi iän 
myötä kutistua ja 
virtsarakon sulkijalihas 
heikentyä.
Yli 70-vuotiaista 
miehistä noin 
joka neljännellä 
esiintyy häiritsevää 
virtsankarkailua.

V irtsarakon hallinta voi 
heikentyä ikääntymisen 
lisäksi myös sairauden 

tai lääkityksen seurauksena. Esi-
merkiksi dementia, diabetes ja 
masennus voivat aiheuttaa virt-
sankarkailua. Runsas alkoholin 
käyttö ja ylipaino altistavat myös 
virtsanpidätysvaikeuksille.

Tärkeintä on kuitenkin muis-
taa, että virtsankarkailu on hoi-
dettavissa oleva vaiva, jonka syy 
kannattaa aina selvittää.

Lirahtaa nauraessa
Virtsarakon tilavuus on 400-600 
ml. Koska sen seinämät ovat 
hyvin elastisia, rakon sisäinen 
paine on täytenäkin varsin vä-
häinen. Kun sulkijalihaksen 
paine on korkeampi kuin virt-
sarakon sisäinen paine, virtsaa 
ei karkaa.

Virtsarakko viestittää täytty-
misasteensa aivoihin. Siinä vai-
heessa, kun 40 % on täynnä, tu-
lee ensimmäinen hälytys, josta ei 
välttämättä tarvitse vielä välittää. 
Toinen hälytys tulee noin 60 % 
kohdalla, jonka jälkeen seuraa 
useampia hälytyksiä, kunnes 
mies tyhjentää rakkonsa.

Aina kun vatsaontelon pai-
ne kasvaa esimerkiksi yskiessä, 

aivastaessa tai nostaessa, niin 
sama paine tuntuu virtsarakos-
sakin saaden sulkijalihakset suu-
remmalle koetukselle.

”Naurettiin niin, että pissa tuli 
housuun” on varmasti monille 
tuttu sanonta.

Pidätyskyvyttömyys voidaan 
jakaa kolmeen luokkaan; ’Lie-
vä’ on silloin, jos yskiessä tai 
aivastaessa pääsee lirahtamaan 
housuun. ’Kohtalaisen vaikeasta’ 
puhutaan, kun kävellessä pääsee 
virtsa karkaamaan ja ’Vaikeasta’, 
kun virtsa valuu miehen ollessa 
vuodelevossa.

– Virtsankarkailu voi johtua 
virtsarakon seinässä olevan tyh-
jentäjälihaksen ylitoiminnasta. 
Eli lihas supistuu niin voimak-
kaasti, että virtsarakon sisäinen 
paine alkaa ylittää sulkijalihak-
sen paineen ja virtsaa pääsee 
karkaamaan.

Syynä voi olla myös lihaksen 
yliherkkyydestä, selvittää uro-
logian erikoislääkäri, professori 
Ossi Lindell.

Eturauhasleikkaus 
vaurioittaa

Eturauhasen liikakasvu alkaa 

yleensä virtsaputken ympärillä 
ja myös putken sisäpuolella. Sen 
seurauksena putki ahtautuu, ja 
oireet alkavat. 

Jos vaiva ei parane lääkehoi-
dolla, täytyy liikakasvuinen ku-
dos höylätä pois.

Silloin kuitenkin aina tuhotaan 
myös sisempi sulkijalihas.

– Jos puhutaan eturauhassyö-
västä, se alkaa yleensä rauhasen 
periferiasta. Se tauti ei kudosra-
joja kunnioita, eli jos potilas al-
kaa havaita virtsaamisongelmia, 
tauti on edennyt jo varsin pitkäl-
le, Lindell huomauttaa.

Yksi syy pidätysongelmiin on 
eturauhasleikkauksen seurauk-
sena syntynyt vaurio sulkijali-
hakseen. 

Suurimmalla osalla miehis-
tä virtsanpidätyskyky palautuu 
vuoden, puolentoista sisällä leik-
kauksen jälkeen. Osalla pidätys-
vaikeudet kuitenkin jatkuvat.

Radikaalin eturauhasleikka-
uksen jälkeen 8,4 prosentille ja 
eturauhasen höyläyksen jälkeen 
noin 0,5 prosentille potilaista jää 
niin paha virtsan pidätyskyvyn 
vaiva, että jotain on tehtävä.

Salata vai estää?
Mutta mitä tehdä vaivan kans-
sa? Yksi tapa on salata se ym-
päristöltä. Hyvä tapa on käyttää 
tummia vaatteita, joissa tahrat 
eivät näy. Runsailla hajusteilla 
voidaan toisaalta peittää virtsan 
hajua.

Pahin vaihtoehto on, jos mies 
sulkeutuu neljän seinän sisälle, 
eikä ole tekemisissä muiden ih-
misten kanssa.

– Tämän takia tätä ongelmaa 
on nimitetty myös sosiaaliseksi 
syöväksi, huomauttaa professori 
Ossi Lindell.

Toinen tapa on kerätä karkai-
leva virtsa esimerkiksi vaippoi-
hin tai katetrin avulla erilliseen 
pussiin.

– Vaipat ovat normaaleja vau-
voilla, mutta ylimääräinen tavara 
parhaassa iässä olevan miehen 
housuissa saattaa herättää ihme-
tystä, Lindell lisää.

Virtsankarkailun estämisvaih-
toehtoja on esimerkiksi lantio-
pohjan lihasten kimmoisuuden 
ja voiman lisääminen, joka ta-
pahtuu miehen omalla aktiivi-
suudella. Tämä on kuitenkin 
pitkäaikaista ja vaatii mieheltä 
kovaa sisua. Hyvänä apuna ja 
tukena voi olla fysioterapeutti.

– Lääkehoidolla puolestaan ei 
ole kovin suurta merkitystä tä-
män tyyppisen virtsanpidätysky-
vyttömyyden hoidossa, Lindell 
toteaa. – Sellaista lääkettä, joka 
korjaisi vaurioituneen lihaksen 
tai auttaisi vaurioitunutta lihasta 
supistumaan siedettävin sivuvai-
kutuksin, ei kerta kaikkiaan ole 
olemassa.

Kirurgi apuun
– Vaikka spontaania paranemista 
väitetään tapahtuvan puolentois-
ta vuoden aikana eturauhasleik-
kauksesta, olen sitä mieltä, että 
jo kuuden kuukauden kohdalla 
huomaa, ketkä potilaista tulevat 
tarvitsemaan kirurgista hoitoa, 
huomauttaa professori Ossi Lin-
dell.

Kirurgisen hoidon vaihtoehdot 
ovat hänen kertomansa mukaan: 
kollageeniruiskutukset, verkot ja 
sulkijalihasproteesi.

Kollageenin ohella voidaan 
käyttää teflonia tai silikonia, 
jota ruiskutetaan useampaan 
kohtaan virtsarakon kaulaan 
sulkijalihaksen kohdalle. Näin 
saadaan syntymään mekaaninen 

B   AMS 800 proteesi koostuu kolmesta 
osasta; virtsaputken ympärille tulevasta 
mansetista, kivespussiin asennettavasta 
pumpusta ja virtsarakon viereen tuleva 
nestesäiliö, jolla säädellään systeemin 
painetta.

A   AdVance slinga vedetään lantionalu-
een normaaleista aukoista ulos ihon alle. 
Verkko kiinnittyy tavallaan itsekseen ku-
doksiin.

Kun tippa karkaa…
Miesten intiimivaivoja, osa 2

Leikkauksessa asennettava 
pumpattava virtsaputken kei-
nosulkija on lääkkeetön vaih-
toehto. Huomaamattoman ja 
helppokäyttöisen keinosulkijan 
avulla virtsaamisen säätely on 
jälleen mahdollista. Keinosul-
kijan saa tarvittaessa myös pois 
päältä.

Normaalitilassa virtsaputken 
ympärillä oleva mansetti on 
nesteen täyttämä, jolloin se sul-
kee virtsaputken. Halutessaan 
virtsata mies puristaa kivespus-
sissa olevaa pumppua pari ker-
taa, jolloin pumppu jää lyttyyn. 
Neste siirtyy tällöin mansetista 
pumpun kautta säiliöön. Man-
setin tyhjennettyä puristus virt-
saputken ympäriltä on poissa 
ja mies voi virtsata. Pumpussa 
oleva vastus pidättelee nesteen 
siirtymistä takaisin säiliöstä man-
settiin 2-3 minuutin ajan, jonka 
jälkeen neste palaa automaat-
tisesti mansettiin ja estää näin 
virtsan karkaamisen.

Proteesilla saavutetaan profes-
sori Ossi Lindellin mukaan 75-90 
prosentin pidätyskyky. 

– Ja vaikka uusintaleikkauk-
sia joudutaan joskus tekemään 
esim. mekaanisen vian johdosta, 
potilastyytyväisyys on 85-95 %, 
hän toteaa.

este virtsaputken yläosaan.
– Tällaisella hoidolla saadaan 

kuitenkin vain tilapäinen apu ja 
hoitoa on uusittava eikä parane-
mista koskaan saada aikaan tällä 
tavalla, Lindell lisää.

Verkot ja silmukat asetetaan 
virtsaputkeen välilihan kohdalle. 
Vahva verkko voidaan kiinnittää 
esimerkiksi luuhun häpyluun 
kaareen. Verkko puristaa virtsa-
putken tukkoon takana olevia 
kudoksia vastaan.

Tätä helpompi menetelmä on 
verkko, jota ei tavallaan kiinnite-
tä minnekään, vaan se laitetaan 
tukemaan virtsaputken yläosaa. 
Se vedetään lantionalueen nor-
maaleista aukoista ulos ihon alle. 
Verkko kiinnittyy tavallaan itsek-
seen kudoksiin. Tämän verkon 
tarkoitus ei ole puristaa virtsa-

putkea vaan kohottaa leikkauk-
sen jälkeen alaspäin valunutta 
virtsaputken osaa alkuperäisel-
le tasolle. Tämä kuitenkin edel-
lyttää, että sulkijalihaksen pitää 
ainakin osittain toimia.

Ossi Lindellin kertoman mu-
kaan kokeiluasteella on lisäksi 
kaksi hoitokeinoa; kantasolujen 
siirto vaurioituneelle alueelle sul-
kijalihaksen seudulle sekä Sveit-
sissä kehitetty laite, eräänlainen 
tahdistin, jolla voidaan vaikuttaa 
sulkijalihaksen toimintaan.

Helppokäyttöinen 
proteesi

Sulkijalihasproteeseja on useam-
piakin markkinoilla, mutta Suo-
messa hyvin yleisesti käytetty on 
AMS 800, jonka toimintaa potilas 
säätelee itse. 

B   – Tätä ongelmaa on nimitetty myös 
sosiaaliseksi syöväksi, huomauttaa uro-
logian erikoislääkäri, professori Ossi 
Lindell.
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BETONIELEMENTIT

1 Moos. 6. luku alkaa erikoisel-
la tiedolla: ”kun ihmiset alkoivat 
lisääntyä maanpäällä ja heille 
syntyi tyttäriä, huomasivat Ju-
malan pojat ihmisten tyttäret 
ihaniksi ja ottivat vaimoikseen 
kaikki, jotka he parhaiksi kat-
soivat." 

Siihen aikaan eli maan päällä 
jättiläisiä ja myöhemminkin, kun 
Jumalan pojat yhtyivät ihmisten 
tyttäriin ja nämä synnyttivät heil-
le lapsia; nämä olivat noita mui-
naisajan kuuluisia sankareita.

Jae 3 "silloin Herra sanoi: ”Mi-
nun henkeni ei ole vallitseva ih-
misessä iankaikkisesti, koska 
hän on liha. Niin olkoon hänen 
aikansa satakaksikymmentä 
vuotta.”

Mutta Herra näki, että ihmis-
ten pahuus oli suuri maanpäällä 
ja että  kaikki heidän sydämensä 
aivoitukset ja ajatukset olivat kai-
kenaikaa ainoastaan pahat, niin 
Herra katui tehneensä ihmiset 
maan päälle ja hän tuli murheel-
liseksi sydämessään.

Mutta Nooa sai armon (mieli-
suosion) Herran silmien edessä. 
Nooa oli aikalaistensa keskuu-
dessa hurskas ja nuhteeton mies 
ja vaelsi Jumalan yhteydessä. 
Nooalle syntyi kolme poikaa: 
Seem, Haam ja Jaafet. Mutta maa 
turmeltui Jumalan edessä ja maa 
tuli täyteen väkivaltaa.

Useat ihmiset kysyvät: ”Ketä 
olivat nämä Jumalan pojat”. 

Raamattu käyttää heistä vain 
tuota nimeä. Mutta se että heis-
tä syntyneet olivat kokonaan 
pahoja jo ajatuksiltaan että noi-
den Jumalan poikien perimässä 
ihmissukuun tuli pahuus, jota 
ilmeisesti aikaisemmin ei ollut; 
he olivat pahuuden henkivalto-
jen valtaamia ”sankareita” mitä 
nimitystä heistä käytetään esim. 
LB sanoilla ”als die Gottessöhne 
zu den Töchtern der Mencshen 
eingingen (mennä sisään); tätä 
termiä  käyttää Raamattu pahas-
ta hengestä, joka tulee ihmiseen 
esim. 1 Sam16:23 sekä Joh. 13:27 
und sie ihnen Kinder gebaren 
wurden die Riesen auf Erden  
”Vulgata, kun Jumalan pojat 
menivä ihmisten tyttäriinsä  ja 
nämä synnyttivät lapsia tulivat 
jättiläiset maan päälle (syntyivät) 
Jesaja 26:14  LB käyttää heistä 
nimitystä ”haamut” Vulgata ni-
mittää ungetyme = peto, hirviö, 
epäsikiö hebr. tekstin sang, joka 
tarkoittaa jättiläistä.

Jes. 26:14 Vulgatan mukaan 
”he ovat kuolleet eikä heidän 
tule elää, epäsikiöt eivät saa 
nousta ylös (anferstehen) niin 
olet sinä (Herra) heille kostanut 
ja hävittänyt ajatuksen heistä." 
Luultavasti se tapahtui jo veden-
paisumuksen kautta.

Nooa rakensi arkin perhe-
kuntansa pelastukseksi. Aikaa 
siihen kului n. 100 vuotta. On 
mielenkiintoista, että meidän 

aikana tulee tietoja, että Ararat 
vuorella havaittavissa tuollainen 
arkki, mistä tuo 1 Moos  6. luku 
puhuu.

Vedenpaisumus tuhosi ihmi-
sen saastuneen perimän lähes 
sata prosenttisesti. Se elämän 
henki jonka Herra  alkuaan pu-
halsi Aadamin sieraimiin ei voi-
nut asua yhdessä langenneiden 
Jumalan poikien hengen kanssa 
ihmisruumissa. Pahuus oli saa-
nut ylivaltaa ihmissuvussa ja vain 
ruumiin tuhoaminen kuoleman 
kautta vapauttaa riivaajahenkien 
vallasta. Näin oli alussa Nooan 
aikaan asti ja myös uudenliiton 
aikaan asti. Siksi Herra sääti Isra-
elille Mooseksen kautta tiettyjen 
kuoleman syntien rangaistukse-
na ruumiin surmaamisen. Kuole-
mansyntien harjoittaminen avaa 
portit demoneille pääsemiseksi 
ihmisruumiiseen. 

Vanhan liiton uhri jumalanpal-
veluksen kautta ei voitu ihmistä 
vapauttaa demonien ja riivaa-
jien vallasta. Mutta kun Jeesus 
tuli ja alkoi julkisen toimintan-
sa niin kuin sanotaan Matt.4:17 
ja Mark.1:27 ”Uusi voimallinen 
oppi, Hän käskee saastaisia 
henkiä ja ne tottelevat Häntä” 
Mark.1:39 "ajoi ulos riivaajat”.

Koko nykyinen ihmissuku 
on polveutunut noista kolmesta 
Nooan pojasta. On hämmästyt-
tävää, että nykytiedolla, mikä 
ei ole vielä kovinkaan vanha, 

voidaan sukulaisuus jäljittää  
DNA:lla aina heihin saakka.

Vedenpaisumus muutti rajusti 
meidän planeettamme asuin-
mahdollisuuksia ja ilmastoa sekä 
vuoden aikojen vaihtelua. Alussa 
kun Herra loi maan ja teki sen 
”ihmisen asuttavaksi” Jes.45:18 
”ei Hän sitä autioksi luonut”! 
Moos. 6-7 Jumala erotti vedet 
vesistä (taivaan vahvuus vesien 
välille) Vedenpaisumuksen  ta-
pahtuessa syöksyivät nuo vedet 
jotka olivat ”taivaanvahvuuden 
yläpuolella” alas maan päälle ja 
avaruuden syvä kylmyys tun-
keutui erityisesti napa-alueiden 
kautta maan päälle ja surmasi 
hyvin nopeasti mm. mammutit 
joita löydetään tänäänkin Sipe-
rian  pohjoispuolelta, hyvin iki-
roudassa säilyneinä ja on niistä 
voitu tehdä ajoituksia, jotka vah-
vistavat mm. vedenpaisumuksen 
yhtäpitävästi Raamatun aikatie-
tojen kanssa.

1 Moos. 8:21-22 Ilmasto ja 
vuodenaikojen vaihtelut tulivat 
maan ilmaston osaksi, koska 
taivaan vahvuuden yläpuolella 
ollut vesihöyrykerros tuhoutui 
ja avaruuden kylmyys pääsi 
napa-alueilla alas maan pintaa. 
ja näyttää siltä, että voimakas 
vuodenaikojen vaihteleva läm-
pötila alkoi varsinkin pohjoisel-
la ja eteläisellä  napa-alueilla. 
Samoin vuorokauden valoisan 
ajan pituus vuodenaikojen mu-

kaan alkoi vaihdella, niin kuin 
me täällä pohjolassa tiedämme. 
Näin ei ilmeisesti ollut alussa, 
vaan maan pyörimisliike ei ollut 
napakeskeistä vaan epäkeskistä 
ja se vaikutti  sen, että alueiden 
ympärillä eri vuoden aikoina va-
loisuus ja lämpötila vaihteli hy-
vin vähän Toinenkin asia joka 
käy hyvin ilmi 1 Moos. 9:11-17 
”Minä teen liiton teidän kans-
sanne (Nooa ja hänen poikansa) 
ei koskaan enää pidä kaikkea li-
haa hukutettaman vedenpaisu-
muksella, eikä vedenpaisumus 
koskaan enää maata turmele.” 
Ja Jumala sanoi: ”Tämä on sen 
liiton merkki jonka minä ikuisik-
si ajoiksi teen itseni ja teidän ja 
kaikkien elävien olentojen välil-
lä, jotka teidän luonanne ovat: 
Minä panen kaareni ja se on 
oleva liiton merkkinä minun ja 
maan välillä. Kun minä kokoan 
pilviä maan päälle ja kaari nä-
kyy pilvissä, muistan minä liit-
toni, joka on minun ja teidän ja 
kaikkien elävien olentojen, kai-
ken lihan välillä, eikä vesi enää 
paisu tulvaksi hävittämään 
kaikkea lihaa.” ”Niin kaari on 
olevapilvissä ja minä katselen 
sitä muistaakseni iankaikkista 
liittoa Jumalan ja kaikkien elävi-
en olentojen kaiken lihan välillä, 
maan päällä on.”

"Ja Jumala sanoi Nooalle: 
Tämä  on sen liiton merkki, jonka 
minä olen tehnyt itseni ja kaiken 
lihan välillä, joka maan päällä 
on.” Huomannevatko vihreät 
ym. tuon merkin merkityksen? 
22 jae on useille tuttu merkityk-
seltään!  "Niin kauan kuin maa 
pysyy ei lakkaa kylväminen eikä 
leikkaaminen, ei vilu eikä helle, 
ei kesä eikä talvi, ei päivä eikä 
yö” Tämä järjestys alkoi veden-
paisumuksen jälkeen, merkkinä 
siitä me näemme sateen kaaren 
ym. ja kesän ja talven yön ja päi-
vän vaihtelun ja myös lupauksen 
maalle, että se tuottaa ihmiselle 
ja eläimille ravintoa ”Ei lakkaa 
kylväminen eikä leikkaaminen 
tämä on” sitä ihmiskunnan pe-
rustyötä kylvää ja korjata satoa 
mutta maa antaa (tuottaa) kas- Jorma Wilponen

Tosimiehiä etsimässä
Uuden maailmanjärjestyksen 
aika – meidän aikamme

vun ja hedelmän niin kuin Herra 
kaiken Luoja lupasi.

Mutta tähän vedenpaisumuk-
sen kautta tulleeseen tuomioon 
rinnastetaan meidän ajallemme 
vakava varoitus. 2 Piet. 3:4-7  
”Ja ennen kaikkea tietäkää se, 
että viimeisinä päivinä tulee 
pilkkapuheinensa pilkkaajia, 
jotka vaeltavat omien himojen-
sa mukaan ja sanovat.” ”Missä 
on lupaus Hänen( Jeesuksen) 
tulemuksestansa sillä onhan sii-
tä asti, kun isät nukkuivat pois, 
kaikki pysynyt, niin kuin se on 
ollut luomakunnan alusta” ”sillä 
tietensä he eivät ole tietävinään, 
että taivaat ja samoin maa, ve-
destä ja veden kautta rakennet-
tu, olivat ikivanhastaan olemassa 
Jumalan Sanan voimasta, ja että 
niiden kautta silloinen maailma 
hukkui vedenpaisumukseen. 
Mutta nykyiset taivaat ja maa 
ovat samalla Sanalla talletetut 
tulelle, säästetyt jumalattomien 
ihmisten tuomion ja kadotuksen 
päivään Herran päivänä. ”mut-
ta Herran päivä on tuleva niin 
kuin varas ja silloin taivaat ka-
toavat pauhinalla ja alkuaineet 
kuumuudesta hajoavat ja maa 
ja kaikki mitä siihen on tehty 
palavat”.

Mutta tästäkin rangaistus tuo-
miosta voidaan pelastua, niin 
kuin vedenpaisumuksesta Nooa 
ja seitsemän muuta hänen kans-
saan pelastuivat. Me luemme ja-
keesta 9 ” Hän on pitkämielinen 
teitä kohtaan, sillä Hän ei tahdo 
että kukaan hukkuu, vaan että 
kaikki tulevat pelastukseen” Ja 
niin kuin Joh.3:16 sanoo ”sillä 
niin Jumala on maailmaa ra-
kastanut että antoi ainoan Poi-
kansa  (Jeesuksen)  ettei yksikään 
joka Häneen uskoo, hukkuisi, 
vaan hänellä olisi iankaikki-
nen elämä.” Pelastuminen on 
siis mahdollista ja sen saa ottaa 
vastaan lahjana.

Nooa oli tosimies, meidän 
kantaisämme, niin kuin Aadam 
ennen häntä.

Kirjoja, jotka jättävät 
jälkensä lukijaan!

Tapani Suonto

Saatavana kirjakaupoista tai suoraan
kustantajalta: tilaukset@onewaymission.fi
puh 045 261 3925, PL 21 02361 Espoo

Tapani Suonto tunnetaan One Way Mission -lähetysjärjestön perustajana ja toiminnanjoh-tajana. Hän on johtanut sadoittain ihmisiä aut-tamaan lähimmäisiään sekä Suomessa että kaukaisilla lähetyskentillä. Näky voittavasta seurakunnasta ja sen oikea ymmärtäminen on ollut liikkeellepanevana voimana hänen työs-sään kaikki nämä vuosikymmenet. Tämä innostava kirja on tarpeellista luettavaa jokaiselle kristitylle, joka janoaa saada olla osa-na voittavaa seurakuntaa. Se on tarpeellinen myös kaikille seurakuntien pastoreille ja vas-tuunkantajille. Tämän kirjan opetus ei perustu muilta omaksuttuihin teorioihin vaan vuosi-kymmenien kokemukseen hengellisestä työstä sekä Suomessa että lähetyskentillä.
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Tämä kirja on syntynyt One Way Missionin 

kokouksissa pitämistäni puheista noin 15 

vuoden ajalta. Oikeastaan sain näyn tämän 

kirjan kirjoittamisesta melkein 20 vuotta sit-

ten, mutta en pystynyt uskomaan, että se jos-

kus olisi todellisuutta.

Tämän kirjan raamattutunnit ovat syntyneet 

pääosin tilanteissa, joissa olen lukenut Raamattua ja Juma-

la on puhunut Sanansa kautta minulle ja avannut kirjoituksia. 

En ole opiskellut teologiaa enkä itse asiassa edes lukenut us-

koontuloni jälkeen kuin muutaman hengellisen opetuskirjan 

enkä ole käynyt muuta raamattukoulua kuin helluntaiherätyk-

sen kolmen ja puolen kuukauden syyskurssin. Mutta jo pian 

uskoontuloni jälkeen sydämeni oli usein palava, kun Jumala 

puhui minulle Raamattua lukiessani ja Pyhä Henki piti minulle 

henkilökohtaisia raamattutunteja. 

Kerran kun Jumala puhui minulle hyvin voimakkaasti, sanoin 

Hänelle: Miksi puhut minulle näistä asioista, miksi et puhu niil-

le, jotka opettavat muita? Silloin Jumala sanoi minulle: Sik-

si että jonain päivänä sinä opetat näitä asioita muille. Silloin 

pelästyin ja sanoin Jumalalle: Tästä ei sitten puhuta kenelle-

kään. Vasta jos seurakuntani koko vanhimmisto tulee luokse-

ni ja sanoo tämän saman, niin kerron muille, että olet minulle 

näin sanonut.

Sitten eräänä päivänä aamupäiväkokouksen jälkeen, kun nos-

tin pääni loppurukouksesta, ympärilläni seisoi koko seura-

kuntani vanhimmisto. He sanoivat minulle: Olemme kokeneet, 

että Jumalan on puhunut sinulle ja uskomme, että Jumala ei 

ole tarkottanut sitä vain sinua itseäsi varten, vaan että opet-

taisit myös muita. 
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ni ja sanoo tämän saman, niin kerron muille, että olet minulle 
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Sitten eräänä päivänä aamupäiväkokouksen jälkeen, kun nos-
tin pääni loppurukouksesta, ympärilläni seisoi koko seura-
kuntani vanhimmisto. He sanoivat minulle: Olemme kokeneet, 
että Jumalan on puhunut sinulle ja uskomme, että Jumala ei 
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B   SodaStreamin palestiinalainen työn-
tekijä.

Arto Perämäki

Maailmanlaajuisesti 
tunnettu hiilihappo-
juoma valmistaja 
SodaStream on 
joutunut kansainvälisen 
painostuksen kohteeksi, 
koska heidän tehtaansa 
Israelissa sijaitsee 
Mishor Adumimissa, 
itään Jerusalemista ja 
Länsirannan alueella. 
Alue sijaitsee ns. Area 
C:llä, eli täysin Israelin 
hallitsemalla alueella, 
Oslon sopimuksien 
mukaisesti.

S odaStream tehdas sijaitsee 
kiistellyllä Länsirannan alu-
eella, ja on siten joutunut 

kansainvälisen BDS-kampanjan 
kohteeksi. BDS, joka tulee sa-

noista boycott, divest, sanction 
eli boikotoida, vetää pois inves-
tointeja ja sanktioida israelilaisia 
tuotteita. Tunnetuin sanktioiden 
kohde on ollut Jaffa-hedelmät, 
joita boikotoijat pyrkivät teke-
mään tunnetuksi kuluttajille. 
Kyse on edelleen kiistanalaisilla 
alueilla tuotetuista hedelmistä, 
joiden alkuperäksi pitäisi mer-
kitä ”palestiina”, vaikkakaan sen 
nimistä valtio ei vielä tunneta. 
Toisaalta voi ihmetellä, miksi So-
daStream on kampanjan kohde, 
koska monia tunnettuja “made 
in Israel” teknologiatuotteita 
mm. tietokoneisiin on käytössä 
runsaasti EU:n ja USA:n mark-

kinoilla? Liittyykö asia jotenkin 
palestiinalais-kysymykseen?

Vasemmistolle 
tärkeää

BDS-kampanjassa on mukana jo 
EU:n jäsenmaita mm. liikelaitok-
sia ja investoijia. Pohjoismaissa 
toimiva Nordea pankki on ollut 
näkyvästi vetämässä pois inves-
tointeja Israeliin ja ottaa samalla 
kantaa palestiina-asiaan. Voi-
daan perustellusti sanoa, että 
BDS-kampanjan yksi tarkoitus 
on ottaa kantaa ”Palestiinan val-
tio” asiaan. Asia on mm. vasem-
mistolaisille poliitikoille kautta 
Euroopan tärkeä asia, joka il-

SodaStream 
ja BDS-boikotti

Lähteet: 
SodaStream may leave West 
Bank, but BDS ”not a factor”/
The Times Of Israel, September 
1, 2014/David Shamah

SodaStream West Bank factory 
closing ahead of schedule /Al 
Bawaba May 10:th, 2015/busi-
ness/sodastream.

Israel´s SodaStream offers to 
take in Syrian refugees/The
Times Of Israel, September 22, 
2015/JTA

meni aiemman hallituksemme 
ulkoministerin agendana, aktii-
visena BDS-allekirjoittajana Suo-
men osalta.

Siirto Negeviin
SodaStream International Ltd 
(Nasdag:SODA), kertoi noin 
vuosi sitten syksyllä 2014 sulke-
vansa Mishor Aduminin tehtaan 
Länsirannalla, ja siirtävänsä tuo-
tannon Negeviin. Lehavim Ne-
gevissä on beduiinikaupunki, 
ja sillä tulisi olemaan työllistävä 
vaikutus alueelle.

SodaStream alkoikin keväällä 
2015 siirtää tuotantoaan Nege-
vin laitokseen, samalla alasaja-
en Mishor Adumimin tuotanto-
laitosta.

SodaStreamillä on Israelissa 
kahdeksan tuotantolaitosta ja 
Mishor Adumimin 1300 työnte-
kijästä 950 on arabeja (450 Israe-
lin arabia ja 500 palestiinalaista), 
loput 350 ovat Israelin juutalai-
sia. Laitoksessa työskentelevillä 
arabeilla on samat palkat, työ-
edut, huomioiden kansalaisuus 
ja etninen tausta. Työlupa-asiat 
on hoidettu ja palestiinalais-
työntekijöille on järjestetty bus-
sikuljetus työmatkoihin.

SodaStreamin toimitusjohta-
ja Daniel Birbaum ei myönnä 

BDS-boikotoinnin olleen syy 
tuotannon siirtämisestä Nege-
viin, Idan Hanegev Industrial 
Zonelle. Muuton on arvioitu 
maksavan n.78 miljoonaa dolla-
ria, ja työllistävän ainakin 1100 
ihmistä. Lisäksi valtio on sitou-
tunut avustamaan n. 20%:lla tuo-
tannon siirtoa.

Boikotti 
vai kilpailu?

SodaStreamin tulot ovat laske-
neet 15-30% vuonna 2014, riip-
puen miten analyytikot tulkitse-
vat dataa, ja pörssikurssit jopa 
enemmän. Kauppa NASDAQ:ssa 
on laskenut n.35%. Monet asian-
tuntijat väittävät, että

BDS-boikotti ei ole laskun syy, 
vaan kova kilpailu markkinoilla 
mm. Coca Cola USA:n markki-
noilla, mukaanlukien. Arvioi-
daan että SodaStream tarvitsisi 
uusia tuotteita markkinoille ku-
luttajien kiinnostuksen lisäämi-
seksi. SodaStream tuotti 125 milj. 
USD (2014).

Työllistävä vaikutus
Ironista SodaStreamia vastaan 
nostetussa BDS-kampanjassa 
on se, että vastustajat tulevat 
huomaamaan, että kampanja 
vie työpaikkoja palestiinalaisil-
ta, kun tuotanto siirtyykin Ne-
geviin. Näin voi käydä monessa 
muussakin tuotannossa, jossa on 
työssä tuhansia palestiinalaisia 
israelilaisella työnantajalla, län-
simaisin palkoin ja työeduin.

Maailmanpankki raportoi, että 
jos Area C:n tuotantolaitoksia ke-
hitetään, se voi antaa Palestiinan 
taloudelle jopa 35% nousujohtei-
sen kehityksen.

SodaStream onkin todellinen 
piristysruiske Negevin alueen 

työttömyyteen ja palkkataso on 
vertailukelpoinen kansainväli-
sestikin,1200-2000 dollaria/kk, 
on hyvä palkka, kun verrataan 
Palestiinan minimipalkkaan, joka 
on 377 USD/kk. Israelin minimi-
palkka on1200 USD/kk.

Apua 
pakolaisongelmaan

Lisäksi SodaStreamin toimitus-
johtaja Birnbaum on heittänyt 
haasteen Israelin hallitukselle 
kertomalla olevansa holokaust-
selviytyjän poika, ”eikä suostu 
vain seisomaan ja katsomaan 
tätä humanitääristä kriisiä rajan 
takana Syyriassa”. Hän on eh-
dottanut hallitukselle, että So-
daStream ottaa 200 syyrialaista 
pakolaista ja tarjoaa heille työtä 
uudessa Negevin tuotanto-lai-
toksessa.

Pääministeri Benjamin Ne-
tanyahu hylkäsi aiemmin syk-
syllä mahdollisuuden ottaa Syy-
riasta pakolaisia Israeliin. Hän 
totesikin,”vaikka emme väheksy 
kärsimystä rajan takana, meillä 
ei yksinkertaisesti ole kapasi-
teettia ottaa vastaan, koska Israel 

on pieni maa. Lisäksi emme voi 
hyväksyä Israeliin tulvivia solut-
tautujia (taistelijoita)”.

Netanyahu totesi myös, ettei 
Israel ole välinpitämätön naapu-
rimaa Syyrian kriisille, koska he 
ovat hoitaneet tuhansia sodassa 
haavoittuneita Syyrian vastaisella 
rajallaan ja sairaaloissaan.

A   SodaStreamin tehdas työllistää run-
saasti arabeja.
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C   Aarni Kontturi (oik.) ja Arto Malm-
berg olivat otsikoineet oman esityksensä 
"Katso minä luon uutta".

Säästetään kaukolämpöä, käyttövettä, 
maakaasua, nestekaasua ja öljyä kiinteis-
töissä. Globaalisti ainutlaatuiset ja varmat 
järjestelmät toteuttavat n. 10-30 % 
säästöjä nopeassa takaisinmaksuajassa.

HALUATKO SÄÄSTÄÄ 
RAHAA?

Ota yhteys teemme tarjouksen! 
petri.aalto@aida-energy.com
www.aida-energy.com

Patentoitu
OPTIMI -kaukolämpökeskus

Patentoitu
AIDABLOW 
-oviverhopuhallin

Patentoitu paineenleikkausventtiilitekniikka, 
jolla säästetään kaukolämpöä, käyttövettä, 
maakaasua, nestekaasua ja öljyä kiinteistöissä.

Lämmöntalteenottoprojektit (LTO) IV- ja jäähdytys-
puolella sekä lämpöpumpputekniikka asuin-liike/
logistiikka- ja teollisuuskohteisiin.

B   House bandina piti huolen musiikista 
Tervastulet -yhtye.

C   Miehen terveyteen pureutui omassa 
puheenvuorossaan lääkäri Juha Korho-
nen.

C   Viikonloppua viettävät miehet piti 
ruodussa Hannu Haverinen.

C   Heikki Penttinen avasi miehen elä-
mänkaarta myös omien kokemustensa 
avulla.

C   Kimmo Janas kertoi miehestä arjen 
koettelemusten keskellä.

B   Aimo Horppila jakoi elämän koke-
muksiaan varsin koskettavassa puheen-
vuorossa.

B   Aina yhtä kiireinen lähetyspastori 
Martti Falk oli skype-yhteydessä viikon-
lopun miesyleisöön aiheenaan "Nouse 
Suomi, Nouse mies!"

Miesten viikonloppu 
Paltamossa

Veli Johansén

Palataanpa vielä 
toviksi viime syksyyn 
ja perinteiseen miesten 
viikonloppuun Kainuun 
Opistolla Paltamossa 
lokakuun alussa.

huomassa.
Onhan se totta siinä mieles-

sä, ettei meidän ainakaan pitäisi 
liikaa kantaa huolta elostamme, 
koska Jumala rakastaa omiaan, 
ja jos me olemme ottaneet Jee-
suksen elämäämme, kyllä Ju-
mala pitää meistä reppanoista 
huolta.

Mutta tosiasiahan on, että ei 
elämä mitään ruusuilla tanssi-
mista ole uskoon tulon jälkeen, 
sillä silloin ne vaikeudet vasta 
alkavat.

Mutta ei tietenkään Jumalan 
aiheuttamat, vaan alakerran 
isännän.

Joku on verrannut uskossa 
olemista syvän meren sukel-
lukseen – eli mitä syvemmälle 
pääset, sitä kovemmaksi käy ul-
kopuolinen paine.

– Ja jos paholainen huomaa 
meidän kaveeraavan Jumalan 
kanssa, lunta kyllä tulee tupaan 
joka mahdollisesta rakosesta, 
huomautti Kimmo Janas pu-
heenvuorossaan.

Miehillä on usein taipumus 
mitata miehuutensa arvo rahas-
sa. Mutta miesten olisi tarkoitus 
täyttää miehuuden tunteensa Ju-
malasuhteensa kautta, ei materi-
aalisten saavutusten kautta!

Jumala ei kuitenkaan ole tar-
koittanut miestä elämään ilman 
vaurautta, mutta Hän haluaa 
meidän etsivän ensiksi Jumalan 
valtakuntaa, sen jälkeen myös 
vaurautta annetaan meille. Mut-
ta Jumalan pitää tulla ensimmäi-
senä!

Miehelle työ on erittäin tär-
keä tekijä. Kulttuuri kuitenkin 
kasaa paineita miehen niskaan: 
mies kantaa vastuun perheensä 
taloudesta, kunnon mies tekee 
kunnon töitä ja saa kunnon pal-
kan yms.

– Suurin pelko miehillä on 
epäonnistumisen pelko. Ja suu-
rin haaste on antaa itselleen an-
teeksi epäonnistuminen, Janas 
totesi.

Tänä päivänä on paljon työttö-
myyttä, jonka seurauksena mies 
menettää itseluottamuksensa, 
miehuutensa.

Helposti rahaongelmien jäl-
keen kuvaan astuvat avioliitto-

het, jotka eivät koskaan anna 
periksi!

Janas painotti, että Jumala 
antaa strategian voittoihimme, 
Jumalan viisaus on strategia. Ei 
pyydetä Jumalalta voittoja ja lä-
pimurtoja vaan strategiaa!

P arempi avioliitto ry:n (ent. 
NMKY), Paltamon seura-
kunnan ja Kainuun Opis-

ton yhdessä järjestämän viikon-
lopun tarkoituksena on saattaa 
yhteen eri-ikäisiä miehiä hiljen-
tymään, saamaan rohkaisua, ja-
kamaan elämän kokemuksia ja 
rohkaisemaan muita.

Miesten viikonloppu koostui 
alustuksista, musiikista ja pien-
ryhmäkokoontumista. Pienryh-
missä keskusteltiin luentojen 
esiin nostamista asioista ja tun-
teista. Pienryhmät tarjoavat hy-
vän mahdollisuuden vertaistuen 
kokemiseen – en olekaan yksin 
huolineni ja murheineni.

”Miehinä olemme samalla vii-
valla Luojamme edessä, Hänen 
rakkautensa vaikutuspiirissä”, to-
dettiin viikonlopun esitteessä.

Mies arjen 
koettelemuksissa

Ei-uskovilla on usein käsitys, että 
uskovaisilla ei ole huolta huo-
misesta, mehän olemme Herran 

ongelmat, joku hukuttaa mur-
heensa alkoholiin, joku saattaa 
harkita jotain varsin lopullistakin 

ratkaisua ongelmiinsa – tuloksis-
ta saamme sitten lukea iltapäivä-
lehtien lööpeistä.

Saatana vie helposti työnteos-
ta myös nautinnon.

– Jumala on uskollinen ja vie 
eteenpäin – kunhan olemme 
kuuliaisia ja rukoilemme. Her-
ran käsi on päällämme ja siu-
naa kyllä meitä, Kimmo Janas 
muistutti. 

Mutta pelkkä rukoilu ei riitä, 
on pyrittävä myös elämään Ju-
malan toiveiden mukaisesti.

– Muistetaan, että mestarei-
ta eivät ole miehet, jotka eivät 
koskaan epäonnistu, vaan mie-
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C   Dominikaanisessa tasavallassa avau-
tuvat upeat golfkentät kuten tämä Pun-
ta Cana Golf Course.

Matkamessut 2016

B   Kreikassa voi jokainen herkutella sy-
dämensä kyllyydestä.

B   Agabanlahden salaisuuksiin voi tutus-
tua sukellusretkellä.

D   Tosimiesten vihannesosasto oli her-
kullisesti esillä...

A   Kiinan osaston hellyttävän uhmakas 
maskotti.

D   Messujen monivuotisella näytteil-
leasettajalla, Valamon luostarilla on 
entistä ehompi osasto.

A   Erilaiset vuokravenematkat kauko-
maille ovat yleistymässä.

C   Thaimaan osastolla saattoi seurata 
käsinmaalausta.

C   Jordaniassa voi harrastaa monia eri-
laisia asioita.

Kimmo Janas

M essuille oli saapunut 
936 näytteilleasettajaa 
83 eri maasta. Mukana 

oli viisi uuttakin maata; Bolivia, 
Tatarstan, Kirgisia, Uruquay sekä 
Färsaaret.

Kireä taloustilanne ei vaikut-
tanut suomalaisten matkailuun 

kailijoille. Suosituin on Domi-
nikaaninen tasavalta mahtavine 
hiekkarantoineen ja upeine golf-
kenttineen.

Monille Jordania on tunnettu 
Petran muinaisesta kaupungis-
ta, mutta Jordaniassa voi myös 
esimerkiksi hoitaa terveyttään 
Kuolleen meren suolapitoisessa 
vedessä ja mudassa. Erilaisista 
aktiviteeteistä kiinnostuneille 
maasta löytyy myös kaikkea 
mahdollista riippuliidosta ka-
melisafareihin. Uusi The Jordan 
Pass -matkailupassi on kätevä 
tapa ostaa pääsy yli 40 historial-
liselle nähtävyydelle.

Rentoutumista lomalla
Puolet suomalaisista on kiinnos-
tuneita tietyn teeman ympärille 
keskittyneistä matkoista. Suosi-
tuimpia teemoja ovat luontomat-

kat (49 %), aktiivilomat (46 %) 
sekä kulttuurimatkat esimerkiksi 
konserttiin tai teatteriin (42 %). 
Tulokset käyvät ilmi TNS Gallu-
pin Messukeskukselle tekemästä 
suomalaisten matkailua kartoit-
taneesta tutkimuksesta.

Rentoutumista odottaa mat-
koiltaan 75 % suomalaisista. 
65 % ilmoittaa hyvän ruoan ja 
juoman tärkeäksi, kun taas 42 
% on kiinnostuneita kulttuuriin 
keskittyvästä lomamatkasta.

Pohjois-Euroopan suurin matkailualan tapahtuma 
Matkamessut järjestettiin Helsingissä tammikuun 
lopulla – sopivasti pakkasten keskellä herättämään 
suomalaisten lomakaipuu lämpöön.

viime vuonna, vaan matkoja 
tehtiin edellisvuoden tapaan. 
Tänä vuonna suomalaisten 
matkasuunnitelmat kohdistuvat 
aiempaa enemmän Euroopan 
kohteisiin. Suosituimpina koh-
demaina ovat säilyneet Espanja 
ja Kreikka, johon joka viides val-
mismatka tehdään.

Viime talven selvä trendinou-
sija oli Dubai, kiitos lisääntynei-
den lentoyhteyksien ja kasvavan 
pakettimatkatarjonnan.

Karibia on myös uusi trendi-
kohde pohjoismaalaisille mat-
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D   166 F2 (edessä) voitti neitsytkisansa vuonna 1948 Raymong Sommerin ohjaamana. 
Takana olevalla 246 F1:lla Mike Hawthorn F1 maailmanmestaruuden vuonna 1958.

FERRARIN MUSEOSSA

D   Myös formulat ovat näkyvästi esillä – ja Kimin MM-auto tietenkin.

D   FF-malli oli ensimmäinen tuotantomallin 
Ferrari, jossa oli neliveto. Auto on myös neli-
paikkainen.
Konepellin alla 6,2 litran V12, 660 hv.

C   408 4RM on alumiinirunkoinen prototyyppi, jonka kehit-
ti Ferrarin tekninen johtaja Mauro Forghieri vuonna 1988. 
Moottorina 4-litrainen V8.

C   Ferrarin muotoiluosasto suunnitteli Flavio Manzonin johdolla vuonna 2014 tämän 
FXX K:n ratakäyttöön erikoisasiakkaita varten. 6,2 -litran V12 moottorissa on yhdis-
tetty 860 hevosvoiman polttomoottori ja 190 hevosvoiman sähkömoottori.

C   Ensimmäinen LaFerrari -nimen saanut malli  
(edessä) vuodelta 2012 hyödynsi Formula 1:stä 
saatuja kokemuksia. Konehuoneessa 800 hv polt-
tomoottori ja 163 hv sähkömoottori.

C   Sergio -konseptimallilla kun-
nioitettiin vuonna 2013 Sergio 
Pininfarinan muistoa. Autossa ei 
ole lainkaan kattoa, joten suo-
malaiseen räntäsateeseen se ei 
sovellu.

C   F12 TRS:n inspiraatiolähteenä 
on ollut 250 Testa Rossa vuodelta 
1957. Auto on täysverinen roads-
ter 6,2 -litran V12 moottorillaan 
ja yli 340 km/h huippunopeu-
dellaan. F12 TRS:iä valmistettiin 
vain kaksi kappaletta samalle 
asiakkaalle.

C A   F40 LM mallista tuli välittömästi legenda ensiesiintymisensä 
jälkeen. 3-litrainen V8 kyydittää tätä rata-autoa 367 km/h.

B   550 Barchetta Pininfarina on avoversio 550 Maranellosta, ja sitä valmistettiin 
rajoitettu erä Pininfarinan 70-vuotisjuhlan kunniaksi. Samalla haluttiin muistella 
1950-luvun alun avomalleja. Moottorina tässä on 5,5 -litran V12, 485 hv, huippu-
nopeus noin 320 km/h.

Kimmo Janas

Pistäydytäänpä pikaisesti visiitillä Ferrarin 
museossa. Paljon on nähtävää, kaunista 

ja kiiltävää. Vaikka historiallisissa osissa on oma 
hohtonsa, uudemmat menopelit vetivät kummasti 

puoleensa.
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Joko sinä olet 
tilannut pojallesi 

Tosimies -lehden?

www.tosimies-lehti.fi

6 numeroa 

vuodessa VAIN 

35 euroa!

Lapualla järjestetään 
vanhan patruunatehtaan 
alueella jo 7. kerran 
Hengellisen Musiikin 
Festivaalit viikko 
juhannuksen jälkeen, eli 
2.-3.7. 

F estivaali on parantunut 
vuosi vuodelta, ja joka 
vuosi on ollut entistä pa-

rempia artisteja. Pääpaino on 
toki musiikilla, mutta kumpana-
kin päivänä on tilaa myös lyhy-
elle puheosuudelle.

Päävastuunkantajana on La-
puan helluntaiseurakunta, mutta 
tärkeä osuus on myös kaupun-

gilla, joka on järjestänyt tapahtu-
malle 1500 hengen teltan.

Viime vuonna suurimmassa 
tilaisuudessa oli järjestäjien las-
kelmien mukaan 1200 henkeä, 
mutta toki ääni kuuluu teltan 
ulkopuolellekin.

Ei jätä kylmäksi
Tapahtuman promoottorina 
toimii Markku Huopana, joka 
vastaa ohjelmasta ja äänentois-
tosta.

– Tänä vuonna meillä on eri-
koisuuksia aikaisempaan ver-
rattuna. Kansainvälistä makua 
ollaan tuomassa. Sunnuntaina 
meillä on kongolainen laulu-
ryhmä, toistakymmentä jäsentä 
– laulavat moniäänisesti ja kau-
niisti, Huopana selvittää.

Mutta mikä mies 
tämä Vimpelissä 
Olympiavuonna 1952 
syntynyt Markku 
Huopana oikein on?

H än työskenteli lääke-
firman myyntimiehenä 
1980-luvun, jonka jäl-

Festivaali alkaa lauantaina klo 
13. Artistipuolella juhlan aloittaa 
rokkipappi Tarvo Laakso ja Star-
war -yhtye. Muita esiintyjiä on 
paikallinen Jippii-kuoro ja juu-
rimusiikkiin keskittynyt Mika 
Karola trio. 

Yksi tämän hetken kuumim-
pia artisteja hengellisellä puolel-
la on Jippu, joka esiintyy Jukka 
Leppilammen kanssa.

Illan osuudessa kuullaan kor-
keatasoista kuoroa, GX Choiria 
Mertsi Kantosen johdolla. Muu-
tama vuosi sitten Tangomark-
kinoilla toiseksi tullut Jaana 
Pöllänen esiintyy sekä kuoron 
solistina että myös oman ryh-
mänsä kanssa.

– Sunnuntaina jatkamme kello 
12, jolloin on TV:stä tuttu Vaimo-

jen Ääni trio. Toisena esiintyjänä 
on kongolainen ryhmä, joka ei 
varmasti jätä ketään kylmäksi. 
Värikkyyttä ja vauhtia kyllä löy-
tyy. Yksi laulu esitetään suomek-
si ja muut suahilin sekä ranskan 
kielellä. Mukana on myös Sela 
Gospelband, Markku Huopana 
luettelee.

Molempina päivinä arvotaan 
hänen kertomansa mukaan mm. 
kaikkien festivaaleilla esiintyvi-
en artistien levyjä. Lisäksi sun-
nuntaina arvotaan härmäläisen 
taiteilijan Juhani Palmun taulu.

– Tapahtumaan ei myydä pää-
sylippuja, mutta kerätään koleh-
ti. Eli mukaan on helppo lähteä, 
huomauttaa Huopana toivottaen 
kaikki tervetulleeksi.

Lapualla kajahtaa

USKO 
on ykkösasia

keen perusti oman yrityksen. 
Viimeiset vuodet Huopana on 
toiminut markkinointipäällikkö-
nä ja toisena omistajana  E.Luhta 
Oy/Translog Oy:ssä. Eläkkeelle 
hän lupaa jäädä vasta parin kol-
men vuoden kuluttua.

Usko edellä
Usko on hänelle ykkösasia ja 
siihen liittyen musiikki, jonka 

kautta hän jakaa evankeliumia 
muille.

– Uskoon tulin 1968 koulu-
poikana. Mukaan on mahtunut 
toki myös ajanjakso, jolloin us-
kon merkitys ei ollut niin suuri, 
muttei se koskaan unohtunut, 
Markku Huopana toteaa.

Usko on kantava voima, joka 
antaa voimia elämään.

– Eikä pelkästään jokapäiväi-
seen elämään, vaan myös mie-
lenrauhaan, jokaiselle sektorille, 
hän lisää.

Uskoontuloaikaan 1968 pi-
dettiin Lappajärvellä perintei-
set muutaman päivän kestävät 
hengelliset Järviseutujuhlat hel-
luntaina. Silloin puhujavastuussa 
oli Paavo Kauhanen. 

– Odotin loppukokousta, jol-
loin kysyttäisiin, kuka haluaisi 
tehdä ratkaisun. Viimein Kauha-
nen kysyi, ja minä viittasin – ja 
siitä lähtien olen uskossa ollut, 
Huopana muistelee.

Evankeliointia 
musiikin avulla

Markku Huopana kertoo soitta-
neensa jo nuorena poikana ki-
taraa. 1960-1970 -lukujen vaih-
teessa tuli soiteltua hengellistä 
musiikki Vimpelissä pienellä po-
rukalla. 1980-luvulla musisointi 
oli vähäisempää runsaan työn 
takia matkustelun vuoksi.

– 1980-luvun puolessa välissä 
kuvaan tulivat musiikin lisäk-
si miksaushommat, ja niitä on 
tehty nyt jo noin 25 vuotta, hän 
toteaa.

1990-luvulla tuli musiikki 
taas voimakkaammin mukaan. 
Huopana lauloi mm. kuorossa. 
Vuonna 2001 hän perusti Sela-
yhtyeen eteläpohjalaisten muu-
sikoiden kanssa, ja keikkoja riit-
tää kuulemma edelleenkin – yksi 
kuussa, kaksi parhaassa.

Sela on saanut tehtyä kaksi 
pitkäsoittolevyä ja yhden sing-
len. Suunnitelmissa on taas uusi 
levy.

– Olemme tunteneet evanke-
liumin viemisen musiikin avulla 
meidän asiaksemme. Se on mu-
kava harrastus ja samalla saa vie-
tyä Jumalan sanaa eteenpäin.

Miehet ovat soittaneet varsin 
monenlaisissa tilaisuuksissa; 
nuorisotaloilla ja kirkoissa ja 
kaikkea siltä väliltä. On festa-
reita ja ulkoilmatilaisuuksia ja 
markkinoita. 

– Ääritapauksina voisi mainita 
Alkon pihassa soittamisen sekä 
kirkot, Huopana kertoo.

Selan keikat olleet pääasiassa 
Suomessa, mutta syksyisin yhtye 
tekee Ruotsiin lenkin, jossa on 
parhaimmillaan ollut 9 tilaisuut-
ta. Norjasta ja Saksasta on myös 
tullut kyselyjä – Espanjaan on 
myös kysytty lukuisia kertoja.

Asiat oltava kunnossa
Helmikuussa kuoli perheen Joni-
poika, ja se on pysäyttänyt koko 
perheen ja saanut laittamaan elä-
män arvoja järjestykseen.

– Lapualla kiersi jossain vai-
heessa huhu, että minä olisin 
kuollut. Se kuitenkin pysäytti 
minut – se olisin voinut olla 
minä. Asioiden pitää olla aina 
kunnossa, tuli lähtö milloin ta-
hansa. Joni-pojallani olivat asiat 
onneksi kunnossa, Markku Huo-
pana kertoo. – On sananlasku, 
että puoliso menee rinnalta ja 
lapsi sydämeltä. Se varmasti pi-
tää paikkansa.

Huopana kertoo miettineensä 
paljon asioita ja huomanneensa, 
minkälaisen tyhjiön pojan pois-
meno on aiheuttanut. Hän oli 
Huopanoiden ainoa lapsi.

Naimisissa Tampereella, mutta 
vietti kaikki juhlapyhät kotona 
Lapualla.

– Tällaisen kokeneet ovat sa-
noneet, että kestää pari vuotta, 
ennen kuin ikävä ja suru alkaa 
helpottaa. Ensimmäinen vuosi 
on kuulemma vaikein, koska 
pitää käydä kaikki juhlapyhät ja 
vuodenajat läpi.

B   Usko on Markku Huopanalle  ykkösasia 
ja siihen liittyen musiikki, jonka kautta 
hän jakaa evankeliumia muille.

C  – On sananlasku, että puoliso menee 
rinnalta ja lapsi sydämeltä. Se varmasti 
pitää paikkansa, Markku Huopana to-
teaa.
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Löydä lähin jälleenmyyjä:
myyjat.intiaanisokeri.fi

Jussi Kosola

Testamentti on sanana ja aihee-
na miälenkiintoonen ja laaja-
alaanen käsiteltävä.

Sitä ku löytyy jokalähtöhö, ja 
esim. omaasuuren testamenttaa-
minen on kautta aikojen mullis-
tanu monella tapaa... ja täyslai-
ralliset niin hyväs ku pahaski, ku 
kualinpesän jakajat on lähtene-
het asiaa pärvöttämähä, monaas-
ti lakitupaha. Ja ku vihiroon on 
väännöt päätinkihi saatu, nii sitte 
ei oo jäänykkään, ku luu käte-
he... asianajajat poislukien.

Ainakin yhyren sukupoloven 
verran sitä sitte piisaa, monaasti 
enemmänki kahanausta, ku pe-
rinnönjakoriiroosta puhutaha, 
Rehupiiklekset siiton teheny 
laulunki ...

Jokku äveriähät on harkinne-
het tarkkaha testamenttaamalla 
johonku hyvähän kohteehin 
omaasuutensa kohentaaksensa 
jonkin tärkiän asian/instanssin 
toimintaerellytyksiä ja niitähän 
piisaa...

Sitte löytyy vaikkapa elinten-

luavutustestamentti, jalo ajatus 
antaa krupistansa varaosia tar-
vittijoolle, ku monttuhu lapioo-
raha, nii eihän sitte oo enää vä-
liä, jos jokku niillä luavutetuulla 
elimillä saa päivihinsä lisää elä-
män- laatua.

Joskus joku isoorikas on uhoo-
nu tenavaansa, notta jäät perin-
nöttömäksi käytökses takia...

Hän joka perimmiltänsä kaik-
ki omistaa, on kans säätäny 
testamentin meille jokahittelle, 
kaharellaasen joka antaa meil-
le maharollisuuren tärkiimpähä 
perintöhö, josta ei mee eres pe-
rintöverua...

Vanha testamentti on se, josta 
voi lukia onko täyttäny lain, ja 
siihen ei kukaan kualevaanen 
oo pystyny eikä pysty. Sen pe-
rustehella ei kenenkään sialu 
taivahasehe vilahra, vaikka yx 
kirkkokunta sitä strategiaa on 
käyttäny anekaupan myätä...

Moni miätiskelöö sitä, että kyl-
lä sitä tuloo Jumalaha uskottua, 
mutta mihinkä sitä Jeesusta tarvi-
taha ja täs se ny sitte tuloo:

Uusi Testamentti antaa lu-

pauksen jokahittelle, oli sitte 
eläny niin tai näin, mutta hinta 
on maksettu meirän kaikkien 
kohoralla. Ei kullalla eikä hopi-
alla, vaan Jeesuksen Kristuksen 
kallihilla Pyhällä sovintovererel-
lä, ristinkualemalla, jokahitten 
kohoralla, jolle tämä armahtava 
testamentti vaan kelepaa, ja sen 
vaan pitää ottaa vastaha elin-
päivinä, niinku ristin ryäväriki 
sen teki viime hetkillä kuurella 
sanalla: “Jeesus, muista muakin 
kun tuut valtakuntahas.” Tämä 
sisälti sen, minkä Uusi testa-
mentti vaatii: Syrämmen usko ja 
suun tunnustus.

Golgatan keskimmäänen risti, 
ihimiskunnalle tärkiin teko ja sa-
malla kahtiajakava, aivan niiku 
molemmin pualin Jeesusta oli 
naulittuna ristiille pahantekijät, 
joista toinen uskoo ja toinen 
pilikkas, on meirän jokahitten 
kohoralla valinta elinpäivinäm-
mä tehtävä.

Niin onnistunu siivosyntinen 
ku ammattikriminaalinki sitä 
tarttoo. Jeesusta, ei kukaan tuu 
Isän tykö muuta ku Minun kaut-
tani Jeesus sanoo.

Testamentti puhuttaa

t
Kristillinen 
lehti naisen 
parhaaksi!
www.christina-lehti.com
puh. 019 668 135

Knesset haluaa edistää arabian kielen asemaa
Knessetin edustaja Yuli Edelstein johti knessetissä 24.5. kes-
kustelua arabian kielen asemasta. Keskustelussa pohdittiin sitä, 
voisiko arabian kieli saada oman nimikkopäivän Israelin kalente-
rissa. Arabia on yksi Israelin virallisista kielistä ja sille haluttaisiin 
antaa suurempi asema Israelin yhteiskunnassa. Myös useat eri 
komiteat kokoontuivat samana päivänä keskustelemaan aiheesta 
ja hyväksyivät useita konkreettisia toimenpiteitä, joilla kielen 
asemaa voidaan kohentaa.

Israel juhli itsenäisyyspäivää
Israel juhli 68. itsenäisyyspäiväänsä torstaina 12.5. järjestämällä 
grillijuhlia ja paraateja. Hallitusjohtajat pitivät puheita päivän 
aikana. Israelin tilastokeskus julkaisi itsenäisyyspäivänä tie-
don, että Israelissa asuu tällä hetkellä 8 522 000 ihmistä, joista 
6 377 000 on juutalaisia (74,8 %), 1 771 000 arabeja (20,8 %) ja 
374 000 israelilaista luokittelee itsensä ryhmään ”muut”. Tällä 
hetkellä noin 43 % maailman juutalaisista elää Israelissa.

Israelin arabi korkeaan asemaan poliisivoimissa
Saatiin jälleen yksi osoitus siitä, miten järjetöntä on kutsua Is-
raelia apartheid-valtioksi, kun komissaari Jamal Hachrush ylen-
nettiin Israelin ensimmäisenä arabi-muslimina poliisivoimien 
apulaispoliisipäälliköksi. Hänen nimityksensä on osa hiljattain 
julkistettua monen miljoonan shekelin suunnitelmaa, jolla halu-
taan parantaa arabiyhteisöjen turvallisuutta. Suunnitelmaan kuu-
luu myös 1 300 Israelin arabin palkkaaminen poliisivoimiin.

Loputkin Etiopian juutalaiset muuttavat Israeliin
Israelin maahanmuuttoministeriö ilmoitti äskettäin, että Etio-
piassa jäljellä olevat juutalaiset tuodaan Israeliin vuoden 2020 
loppuun mennessä. Ensimmäinen 1 300 henkilön ryhmä saa-
puu Israeliin jo kesäkuussa. Ministeriön tekemä ilmoitus asiasta 
lopettaa hallituksessa aiheesta syntyneen poliittisen kiistelyn. 
Asia on aiheuttanut joitakin protesteja hallituksen jäsenten kes-
kuudessa.

Jemenin juutalaiset palasivat Israeliin
Yksi vaihe Israelin paluumuutossa päättyi, kun ryhmä Jemenin 
juutalaisia saapui Israeliin palmusunnuntaina. Yhdeksäntoista 
hengen ryhmään kuului myös rabbi, joka toi mukanaan 600 
vuotta vanhan toorakäärön yhteisönsä synagogasta. Tähän ryh-
mään kuuluvat olivat viimeiset Jemenin juutalaiset, jotka ovat 
ilmaisseet halukkuutensa muuttaa Israeliin. Jemenissä uskotaan 
edelleen olevan 50 juutalaista, jotka ovat kieltäytyneet lähtemäs-
tä, vaikka maassa vallitsee kaoottinen sisällissota.

BDS-kampanja herättää tunteita 
palestiinalaisten keskuudessa

Israelilaisten omistama SodaStream -yhtiö muutti hiljattain pois 
Länsirannalta BDS-kampanjan seurauksena ja sen vuoksi yli 
500 palestiinalaista menetti työpaikkansa. Tämä on herättä-
nyt palestiinalaisten keskuudessa voimakkaita tunteita Israelin 
boikotoimista vastaan. Maailmanlaajuinen BDS-liike on kui-
tenkin osoittanut vain hyvin vähän itsetutkiskelun merkkejä. 
BDS-kampanjan jäsenillä oli merkittävä rooli, kun he hiljattain 
protestoivat Knessetin puhujan, Yuli Edelsteinin vierailua Iso-
Britannian parlamentissa.

VIESTEJÄ TAIVAASTA
Useista eri seurakunnista tu-
levista miehistä koostuvan 
Viestiveljien kuudes äänite 
on saanut nimekseen "Tai-
vaasta viestin toivat".

Jarmo Ojanperän johtama 
runsaan 40 miehen kuoro 
kertoo suuntaavansa eteen-
päin Golgatan ristiltä loistava 
valo oppaanaan. Päämäärä 
on Taivaan Koti, johon mo-
net kuoron jäsenet ovat jo 
päässeet. Kuorolaiset pyytä-
vätkin kuuntelijoilta rukous-
tukea, että jaksaisivat tehdä 
työtä ilolla sen ajan, joka 
heille on ennata annettu. 

Kuoro on vienyt evanke-
liumin sanomaa laulaen ja 
todistaen jo yli kaksikym-
mentä vuotta. Kuorolaisten 
todistuksia ovat lehtemme-
kin lukijat voineet seurata 
jo useamman numeron ajan, 

tässä numerossa kertoo oman 
tarinansa Keijo Kantonen.

Uusimmalle äänitteelle 
on valittu 19 vanhaa tuttua  
hengellistä laulua, joita on 
laulettu monissa niin mies-
ten kokoontumisissa kuin 
muissakin hengellisissä ta-
pahtumissa.

Hyvänä esimerkkinä voisi 
nostaa Paavo Virtasen sävel-
tämän ja Eeva Kangassalon 
sanoittaman "Golgatan veres-
sä voima on", jossa lauletaan 
koskettavasti: "...pyhässä ve-
ressä Jeesuksen voima on 
suuri ja ihmeellinen".

Toinen oma suosikkini on 
tuntemattoman säveltäjän 
"Joka janoaa", jonka laula-
minen esimerkiksi Espoon 
Stelkin kokouksissa ei jätä 
ketään kylmäksi.

Kimmo Janas
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Piispa Nikolai Grib

Latroma-Latvian 
romanityön konferenssi 
järjestettiin 25-27.9.2015 
Latvian Dobelniecissä.

T e teitte hyvin kun tulitte 
tänne. Aina on mukava, 
kun uskovaiset tulevat 

yhteen. Koska me olemme yh-
dessä Jeesuksen perhe. Mukava 
nähdä suomalaisia veljiä, jotka 
ovat tulleet jakamaan kokemuk-
siaan. Tänne ovat tulleet ne ih-
miset, jotka ovat kiinnostuneita 
romanien pelastumisesta. Joka 
on tehnyt tai tekemässä jotain 
tai on jonkinlainen kokemus 
jo. Jokainen haluaa, että hä-
nen työnsä olisi hedelmällistä. 
Ja että voisimme nähdä pelas-
tuneita ihmisiä. Sitten on hyvä, 
kun rohkaisisimme ja innostai-
simme toisiamme. Herra antoi 
meille hyvän alueen sitä varten. 
Niin luonnossa kuin tässä salissa 
voimme olla yhdessä. Rukoilla, 
oppia ja ylistää Herraa. Rohkai-
suksi voisin sanoa pari sanaa 
evankelioimisesta.

Kutsu Jeesusta
Kyllä me tiedämme paljon, mut-
ta kaikkein tärkeintä on se, että 
toimitaan sen mukaan, mitä tie-
detään. Jos me teemme sitä mitä 
osaamme ja kykenemme. Sitten 
on jo hyviä tuloksia, koska Herra 
auttaa ja siunaa meitä.

Miksi meidän pitäisi puhua 
ilosanomaa, julistaa evankeliu-
mia. Ensiksi Herra käski meidän 
tehdä niin, ja yksi vaihtoehto sii-
hen, miten ihminen voisi pelas-
tua, on kutsua Jeesusta, joka on 

nen tahtonsa. Sano naapurille 
haluan, että kaikki ihmiset pe-
lastuvat. 

Kaikki alkoi Sanasta, koska 
Sana oli Jumalan luona ja Sana 
oli Jumala, eikä mitään ollut en-
nen sitä. Jumala on luonut Sanan 
kautta kaiken. Ja me tulimme ih-
misiksi, koska aluksi oli Sana. 
Jumala teki ihmisen Hänen kal-
taisekseen. Jokainen ihminen on 
erikoinen. Jos sinä olet löytänyt 
romanin ja olemme  yllättyneitä, 
että joku on meistä kiinnostu-
neita ja meitä rakastaa. Ja joka 
haluaa pitää yhteyttä minuun 
ja Hän on se, joka on luonut 
koko maailman ja jolla on valta 
koko maan päällä. Se innostaa 
ihmisiä.

Me puhumme Jumalan tah-
dosta. Jeesus toimi sillä tavalla, 
että meni ja saarnasi evankeli-
umia. Matt. 9 luku 35-38,  kun 
Hän näki paljon väkeä, hänen 
tuli sääli. Hän alkoi opettaa ja 
saarnata evankeliumia. Hän 
paransi ja piti ihmisistä huolen 
sillä tavalla, kuin osasi. Satoa 
on paljon, mutta korjaajia vä-
hän. Pyytäkää siis Herraa, jolle 
sato kuuluu, lähettämään väkeä 
elonkorjuuseen. 

Meidän kanssamme 
loppuun saakka

Romanien puolesta pitäisi rukoil-
la. Yksi asia evankelioimisen on-
nistumiseksi on Jumalan Voima. 
Joka lähti Jumalasta ja toi meille 
Pyhän Hengen ja joka sytyttää 

parannus. Jeesus sanoi: ”kaik-
kia asioita pitää sanoa oikeilla 
sanoilla.” 

Jos me sanomme, että Jumala 
laittoi midät oikeaan paikkaan. 
Voimme sanoa, että olimme huk-
kuvia syntisiä. Sitten joku puhui 
meille Jeesuksesta ja osoitti sen 
elämällä. Sitten huusimme Jee-
susta, näimme itsemme syntisik-
si ja Hän antoi meille anteeksi. 
Hän opettaa meille miten pitää 
elää oikein ja kun tulimme us-
koon, elämämme alkoi muuttua. 
Meistä tuli vanhurskaita, aloim-
me rakastaa toisiamme, aloim-
me oppia elämään evankeliumin 
mukaan. Kun me puhumme ih-
misille, he näkevät samalla miten 
me elämme.

Muistan kerran, kun meidän 
tykömme tuli naapurimme. Hän 
sanoi: "Me olemme seurannet 
teitä jo vuosia. Huomattiin, että 
olette ihan toisenlaisia ihmisiä. 
Kertokaa meillekin, miten me 
voisimme saavuttaa  tällaista elä-
mänmuutosta. Tämmöistä  tasoa, 
kuin teillä. Eli miten me voisim-
me tulla teidän kaltaisiksi?"

Se onkin valo ihmisille. Me 
olemme käyneet Raamattu-
kouluissa, me olemme käyneet 
konferensseissa, seminaareissa. 
Jeesus teki sen. Kuka se Jeesus 
on? Nyt oli tullut hetki kertoa 
Jeesuksesta. Kerroimme naapu-
rille Jeesuksesta. He kysyivät, 
mitä nyt pitäisi tehdä? Huutaa 
ensiksi Jeesusta, pelastua ja pyy-
tää syntejä anteeksi. He tekivät  
näin  ja syntyivät ylhäältä ja tu- A

Jumalan valona maailmassa
meidän Pelastajamme. Evankeli-
ointi osoittaa Jeesuksen ja kertoo 
Hänestä.

Esimerkkinä oma elämäni. 
Minäkin olin syntinen, onneton 
hukkumaisillani. Sitten joku to-
disti minulle Jeesuksesta, ja minä 
huusin Jeesusta apuun. Sain syn-
nit anteeksi ja pelastuin. Sitten, 
kun ihminen on pelastunut, hän 
jatkaa matkaa toisten luokse.

Kaikki alkoi Sanasta
On tällaisia perustietoja mitkä 

ovat kirjoitettuina 1. Tim.  2.  
lukuun. Jumala haluaisi, että 
kaikki ihmiset pelastuisivat. Me 
haluamme usein täyttää Juma-
lan tahdon. Jumalan tahto on 
se, mitä Jumala haluaa. Mitä 
me haluamme. Me haluamme 
tehdä saman, mikä on Jumalan 
tahto. Me haluamme, että kaikki 
ihmiset tuntevat Jumalan ja Hä-

meidät ja tekee meistä palavia 
saarnaajia. Jumala tekee meistä 
voimakkaita saarnaajia, ja Pyhä 
Henki laittaa meidät sinne, missä 
meitä tarvitaan. Niinkuin Herra 
lähetti Filippuksen erämaahan 
tyhjän miehen. Sitten hän  näki 
etiopialaisen talouspäällikön Fi-
lippus meni vankkurien viereen 
ja kuuli, miten siellä luettiin pro-
feetta Jesajaa. Oli juuri 53. luku 
menossa ja siellä kerrottiin juuri 
Jeesuksesta. Kenestä profeetta 
puhui? Filippuksella oli paljon 
kysymyksiä. Meillä  oli  myös   
kysymyksiä  ennen kuin tulim-
me uskoon Mitä tapahtui sillä 
matkalla? Mitä tapahtui meille? 
Mitä tapahtui minulle? Siksi on 
tärkeää tuntea Jeesus. Tuntea ja 
ymmärtää elämää Jeesuksessa ja 
että siirtäisimme sen toisille ih-
misille. Jeesus haluasi pelastaa, 
vapauttaa ja parantaa. Se mitä 
me olemme saaneet Jeesukselta 
Kristukselta, meidän tulee siirtää 
sitä toisille ihmisille. Minä olin 
syntinen, nyt olen tullut vanhurs-
kaaksi, olin hukkumaisillani, nyt 
olen pelastettu, en tiennyt mitä 
tapahtui minun elämälleni, olin 
peloissani ja nyt olen varma 
pelastuksestani ja olen saanut 
anteeksi. Minulla on elämässä-
ni selvä päämäärä ja olen sen 
saanut Jumalalta.  Jeesus sanoi: 
”Menkää  ja opettakaa kaikkia 
kansoja ja kaikkea sitä mitä minä 
olen teitä käskenyt." Jeesus sa-
noo: ”Tässä olen teidän kans-
sanne kaikki päivät maailman 

loppuun saakka." 

Valona ihmisille
Evankeliointi koostuu kolmesta 
osasta: meidän olemassaolomme 
tässä maailmassa, mihin Jumala 
on sinut laittanut, ei ole  sat-
tumaa. Sinä heijastat Jumalan 
valoa ja olet maan suola. Sinä 
voit osoittaa Jeesuksen ja miten 
ihmisten pitää elää. Ihmiset tie-
täisivät, että on olemassa taivas 
ja helvetti ja Jumala ja saatana. 
Jumala on se, joka luonut mei-
dät ja pelastanut meidät. Jeesus 
on Pelastaja. Kaikki ihmiset ovat 
vailla Jumalaa ja ovat menossa 
helvettiin ja ovat tuomittu kuole-
maan syntien takia. Siksi Jumala 
käskee kaikkien ihmisten tehdä 

A  Allan Palm siunaa seurakuntalaisia.

B  Hartaita miehiä Dobelniekissä.

C  – Evankeliointi  on helppoa, olemme 
vain valoksi ja suolaksi ympäristöllemme, 
huomauttaa piispa Nikolai Grib.
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C   Takimmaiset istuimet saa kaadettua 
ja nostettua ylös sähköisesti, keskim-
mäiset ainoastaan kaatuvat napin pai-
nalluksella.

ja kiitimme Herraa. Halasimme 
molempia veljiä ja kiitimme 
heitä. Me emme evankelioineet 
miehiä ollenkaan. Herra oli hoi-
tanut asiat näin. 

Jos meidän elämämme on olla 
valona ja Jumala meitä kutsuu. 
Jumala alkaa tehdä tällaisia ih-
meitä, että itsekin saamme olla 
ihmeissämme. 

Rakkaus siirtyy 
eteenpäin

Miten se on mahdollista. En 
minä ole voinut keksiä tällaista 
tarinaa. Mutta kun Jumala toimii, 
ja sitä kautta meidän uskomme 
vahvistuu. Tottakai Jeesus rakasti 
ihmisiä ja jatkaa sitä, ja miten rak-
kaus siirtyy meidän seurakunnan 
ja uskovaisten kautta eteenpäin 
toisillemme. Kun ihmisillä on 
kosketus meihin, heillä on sa-
malla kosketus myös Jumalaan. 
Kun ihmiselle tulee mahdolli-
suus uskoa Jumalaan ja oppia 
hänet tuntemaan, koska me 
olemme sitoutuneet Kristukseen. 
Olemme sitoutuneet toisiimme, 
emme voi ajatella toisella tavalla. 
Evankelioiminen elämäntavoilla 

rukouksiimme. Me teimme sen, 
mihin Herra oli meitä kutsunut.

Kerran tuli kaksi norjalaisvel-
jeä käymään. Yksi veli kertoi, 
mitä hänen äitinsä oli laittanut 
hänen sydämeensä. "Latviassa 
on yksi Jumalaa palveleva per-
he, jolla on tarpeita. Jumala lait-
toi meidän sydämellemme, että 
keräisimme rahaa tätä perhettä 
varten. Nyt olemme keränneet 
rahat ja ostaneet kolme isoa 
laatikollista ruokaa ja sitten oli 
kirjekuoressa vielä rahaa." Minä 
en ollut kertonut kenellekään 
meidän perhetilannettamme. 
Hän kertoi sen tuolle norjalais-
miehelle. Siinä oli meille ruokaa 
ja rahaa velkoja varten. Vain Her-
ra ja vaimo tiesi, että meillä oli 
velkoja talossa. Tämä mies, joka 
toi nämä tavarat, ei  ollut uskos-
sa, vaan hänen äitinsä oli. 

Meillä oli kaikilla kyyneleet 
silmissä ja luimme Raamatun 
paikkoja. Ilolla otimme vastaan, 
kuin Jumalan. Jumala on ihmeel-
linen, kun otti vastaan rukouk-
semme. Kunnia Herralle, että 
Herra käytti teitä, kuin tyhjiä as-
tioita. Polvillamme rukoilimme 

livat Jumalan lapsiksi. 
Evankeliointi  on helppoa, 

olemme valoksi ja suolaksi ym-
päristöllemme. Kiitä tästä paikas-
ta missä olet. Tämä on minun 
työpaikka ja minun tehtäväni 
on tehdä niin kuin Jumala on 
antanut minulle sen tehtäväksi. 
Ja jos Herra on pelastanut kaikki 
ihmiset siellä, Hän lähettää si-
nut silloin Norjaan tai jonnekin   
muualle. Kiitos  Herralle Suomen 
Veljistä.

Kosketus 
Jumalaan

Muistan kerran meidän per-
heessä täällä Latviassa, minulla 
ei ollut mitään syötävää. Rahat 
olivat loppu, ei ollut vuokra-
rahaa. Alkoi tulla velkaa ja me 
rukoilimme Herraa. 

Muistakaa aina, että  Jeesusta 
tuntemattomat ihmiset tarkkaile-
vat aina miten te pärjäätte ja sel-
viätte omien ongelmien kanssa. 
Me rukoilimme, eivätkä ihmiset 
tienneet tätä, ja Herra vastasi 

Jos paikkakuntasi kristillisessä kirjakaupassa 
ei vielä ole Tosimies -lehteä myynnissä, 

kannusta myymälänhoitajaa laajentamaan 
valikoimaansa!

www.tosimies-lehti.fi

Mistä Tosimiehen 
irtonumeroita?

• Kristillinen Kirjakauppa Cor13
   Kilpisenkatu 5, 40100 Jyväskylä
• Kristillinen Kirja ja Musiikkipalvelu
   Puskantie 14, 60100 Seinäjoki
• Lahden Kristillinen kirjakauppa
   Hämeenkatu 23, 15110 Lahti
• One Way Mission House
   Kaisaniemenkatu 10, 00100 Helsinki

A on erittäin tärkeää, se on meidän 
perustamme. Suulla, selvillä sa-
noilla ja kovalla äänellä viedään 
sanomaa ihmisille. Olemme 
kutsuttu saarnaamaan Jumalan 
Sanaa. Siinä on voimaa. Kun 
saarnaamme Sanaa, Pyhä Hen-
ki tekee ihmeitä ja vahvistaa Sa-
naa. Jumalan Sanassa on Voima. 
Jeesus saarnasi  ja ihmisjoukot 
kuulivat Sanaa,  ja ihmiset para-
nivat. Muutti ihmisen ajatuksia 
ja muutti niitä kokonaan. Sana 
kantoi mukanaan elämän. Juma-
lan Sanan takana on itse Jumala. 
Jos puhuttaisiin suoraan Sanasta, 
niin puhuttaisiin Jumalan Valta-
kunnasta, saarnattaisiin Ilosano-
masta. Koska elämä tulee vain 
Kristuksen kautta. Meidän teh-
tävä on saarnata, että Jeesus on 
ainoa Pelastaja.  Apt.4:12 ainoa 
tie taivaaseen on Jeesuksen, ei  
pyhimysten, kautta. Ainoa tie Ju-
malan ja ihmisen välillä on Jee-
sus, joka kuoli ihmisten syntien 
tähden, vuodatti  kallisarvoisen  
veren, heräsi kuolleista ja elää 
ikuisesti. Hän on ainoa Pelastaja. 
Meidän tehtävämme on saarnata 
Jeesusta Pelastajana.D  Rukousta Dobelniekissä.
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Koneistamme protot, piensarjat ja korjauskoneistukset 
rautaisella ammattitaidolla.

TARVITSETKO 
KONEISTUSPALVELUA 

KESKI-SUOMESSA?

SUKOPAL KY
Soidinmäentie 29

44260 Vihijärvi
Erkki Väisänen
p. 0400 916 740

Mirkka Tuominen

Rikkimenneen soittimen 
voi korjata. Korjaus 
pitää vain osata tehdä 
hyvin ja oikein, että 
soitin soisi yhä kauniisti. 

V anha, kirpputorilta ostet-
tu viulu on osoittautunut 
käyttökelpoiseksi viulisti 

Juhani Tuomisen käsissä. Hän 
sai viulun korjattua niin hyvään 
kuntoon, että monissa paikoissa 
konsertoimassa käynyt Juhani on 
saanut erittäin hyvää palautetta 
viulunsoitostaan myös vanhalla 
viululla soittaessaan.

Juhani Tuominen oli yksi tai-
tavista muusikoista yhteisvastuu-
konsertissa Oriveden kirkossa 
tänä keväänä. Tällä kertaa Juhani 
valitsi soittimeksi vakituisen viu-
lunsa. 

- Mielessä oli kyllä ensin soit-
taa vanhalla viululla, sillä se soi 
hyvin kauniisti, Juhani kertoo. 

Juhani Tuominen kertoi viulun 
tarinasta koskettavasti suorassa 
nettilähetyksessä Tampereella 
Toivon Portin seurakunnassa. 
Osa kuulijoista kyynelehti kuul-
lessaan kauniista tarinasta.

- Tämä viulu oli joutunut ai-
koinaan vääriin käsiin. Sen lak-
kapinta oli kolhiintunut, siitä 
puuttuivat kielet, kielenpidin, 
kielitalla. Sen otelauta oli kadon-
nut matkanvarrella, viritystapeis-
ta oli puolet jäljellä, kannessa oli 
halkeama ja kaiken huipuksi 
viulun tappi oli porattu kannesta 
läpi ja liimattu kiinni.

Juhani jatkaa viulun tarinaa, 
kuinka se oli joskus soinut kau-
niisti soittajan kädessä, mutta nyt 
se makasi täysin käyttökelvotto-
mana jossain ullakolla tai pime-
ässä komerossa. Siitä ei ollut 
kenellekään mitään iloa. 

Joku ihminen löysi viulun aja-
tellen, että ehkä se kelpaa jolle-
kulle. Hän vei sen kirpputorille 
yhden euron hintaan myytäväk-
si, että pääsisi siitä eroon.

- Toinen henkilö löysi sen ja 
lunasti hinnan viedäkseen viulun 
korjaajan käsiin.  Tämä korjaaja 
näki tuossa käyttökelvottomassa 

B   Juhani Tuominen korjasi vanhan kirpputorilta ostetun viulun, jolla hän on käynyt 
soittamassa erilaisissa konserteissa. Viulu soi erittäin kauniisti. Juhani on esiintynyt 
myös uudemmilla viuluilla.

B D   Vanha, kirpputorilta os-
tettu viulu sai uuden elämän 
Juhani Tuomisen taitavissa 
käsissä.

Vanhan 
viulun 
tarina

neet sinua ihmisenä.
- Ehkä joku näkee 

sinussa olevan ih-
misarvon ja tuo sinut 
Suuren Korjaajan, Tai-
vaallisen Puusepän 
käsiin, jolla on valta 
ja taito korjata käyttö-
kelvottomasta kaunis 
instrumentti Jumalan 
käyttöön. Instrument-
ti, josta on iloa monel-
le ihmiselle ja rohkai-
suksi särkyneille.

romussa olevan arvon ja korjasi sen. 
Yllätys oli suuri, kun tuo viulu soi 
kauniisti ja täyteläisesti.

Juhani muistuttaa, että sinäkin 
voit olla kuin tuo särjetty viulu. 
Sinulla on ollut arvo ihmisten 
edessä, olet ollut monelle tar-
peellinen, mutta olet joutunut 
väärien ihmisten käsiin ja särky-
nyt niiden käsissä, jotka eivät ole kunnioitta-
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Sijaltainen ja munsuuni
Ummikona olo on outoa. Monilla meistä on varmasti koke-
muksia täydellisestä pihalla olosta sellaisissa paikoissa, joissa 
puhutaan täysin vierasta kieltä. Kun ei saa otetta mistään, ei 
yhdestäkään tavusta tai sanasta. Kaikki on pelkkää käsittämä-
töntä äänien virtaa. Mitään ei ymmärrä. Kovasti myötätuntoisia 
fiiliksiä nousee turvapaikan hakijoita kohtaan, kun he yrittävät 
elää tässä oudossa maassa, jossa on vieläkin oudompi kieli

Hengellinen kielenkäyttö, kaanaan kieli, on monelle täysin 
käsittämätöntä. Kielen sisäistäneet, uskovaiset, ymmärtävät 
mitä termeillä tarkoitetaan. Muut ovat pihalla kuin jänikset 
metsässä. Vaimoni kertoi ensimmäisestä kokemuksestaan seu-
rakunnan nuorten illasta. Hän oli saanut kutsun luokkatove-
riltaan tulla mukaan. Hän ei ollut käynyt koskaan vastaavan-
laisissa tilaisuuksissa. Kivat laulut hän ymmärsi, ehkä jotkut 
sanat menivät yli hilseen, mutta kun veli se ja se tai sisar se 
ja se todisti, hän ajatteli joutuneensa suureen sukujuhlaan. 
Tai kun joku kertoi, että Herra oli pelastanut hänet Egyptin 
lihapadoilta, hän yritti muistella, oliko maantiedon tunnilla 
ollut puhetta jostain vaarallisista lihapadoista Egyptissä.

Jo lapsena moni on joutunut miettimään, jopa pelkäämään, 
millainen otus se sijaltainen oikein on. Kun iltarukouksessa 
sanotaan, jos sijaltainen nousisi, taivaaseen ota tykösi, sen 
täytyy olla hurjan pelottava, koska täytyy päästä taivaaseen 
sitä karkuun. Mun kanteleeni kauniimmin –laulu on varmasti 
kuulunut monen lapsuuden turvallisiin kokemuksiin. Ainoa 
asia oli, mikä ihme se munsuuni oikein on, kun laulussa sano-
taan: siell uusin kielin, ihanin munsuuni laulaa voi. Munsuu-
nilla täytyy olla hyvä laulunääni. Kiva tavata joskus taivaassa. 
Toivottavasti pääsee sijaltaiselta pakoon.

Maailman ensimmäinen lähetyssaarnaaja Paavali kirjoittaa 
Timoteukselle, mentoroitavalleen: ”Mutta tiedä se, että viimei-
sinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat sil-
loin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, 
vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, 
rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raa-
koja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, 
hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia; heissä on juma-
lisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltai-
sia karta.”(2.Tim 3:1-5). Oli sitten mitä mieltä tahansa lopun 
ajoista, teksti on hyvin ymmärrettävää. Ja kun vähänkin katsoo 
ympärilleen, kaikki tapahtuu tässä ja nyt. Oltiin sitten korkea-
kirkollisissa tai karsimaattishihhuloivissa piireissä, oireet näky-
vät. Puhumattakaan niistä, jotka ovat jumalattomia kirkkojen 
ulkopuolella. Sisäpuolellahan heitä on jo tarpeeksi.

Olisi hienoa, jos kykenisimme kristittyinä miehinä ymmärret-
tävään ja selkeään puheeseen ja käytökseen. Kun on ihmisiksi, 
siinä saattaa aivan vahingossa vilahtaa Kristuksen rakkaus. 
Sen jokainen ihminen ymmärtää. Jeesus on ainoa, joka voi 
murtaa synnin kahlaat ja vapauttaa ihmisen. Meillä on vain 
vierestä katsojan osa.

Kimmo Janas

Meillä miehillä 
on tapana – jos 
siis emme käytä 
sähköparranajokonetta 
– tehdä useita 
turhia höylänvetoja 
ajaessamme partaa. 
Ja siitähän ei seuraa 
kuin ärtynyttä ihoa ja 
punoitusta…

G illetten Readingin in-
novaatiokeskuksessa 
tehdyn tutkimuksen 

mukaan miehet tekevät keski-
määrin 170 höylänvetoa joka 
kerta partaa ajaessaan. Näistä 
vedoista peräti 120 tapahtuu alu-
eilla, joista suojaava partavaahto 
on jo poistettu.

Allekirjoitan tutkimustuloksen, 
sen verran usein itsekin vetäisen 
partahöylällä vielä kerran, var-
muuden vuoksi jo kertaalleen 

ajellusta kohdasta.
Nyt on Gillette tehnyt edisty-

neimmästä terästään entistäkin 
paremman suojatakseen miehiä 
ihon epämukavuudelta. 

Uuden Gillette Fusion Pro-
Shieldin ennen ja jälkeen terän 
sijaitsevat voitelevat nauhat suo-

Ja sillä sileä…
jaavat ärsytykseltä riippumatta 
höylänvetojen määrästä.

Miksi muuttaa 
tapojaan..

– Uusimmalla teräteknologialla 
useat vedot samalta kohtaa eivät 
ole tarpeellisia tarkan parranajon 

kannalta, mutta vanhat parran-
ajotavat ovat tiukassa. Etsimme 
Gillettellä jatkuvasti uusia ratkai-
suja parranajon parantamiseen, 
ja siksi lanseeraamme Fusion 
ProShieldin, jossa voitelunau-
hat ennen ja jälkeen terän es-
tävät ihoärsytystä. Uudistimme 

terämme, jotta miesten ei tarvit-
sisi muuttaa parranajotapaansa, 
sanoo Gilletten tuotepäällikkö 
Gustav Fagring.

ProShield -terä sopii käytet-
täväksi kaikissa Fusion- ja Pro-
Glide-varsissa. Terää on kahta 
eri versiota; perusversio on 
keltainen ja toinen, viilentävällä 
Chill -teknologialla varustettu on 
sininen.

Liukuu 
ja leikkaa

Meillä pikatestissä olleessa ver-
siossa oli FlexBall -teknologia, 
jossa höylä seuraa kasvojen 
muotoja mahdollisimman tarkan 
ajon aikaansaamiseksi. Käytim-
me ProShieldistä keltaista perus-

versiota.
Vaikka käytän päivittäisessä 

parranajossani Gilletten ProGli-
deä, oli ero ProShieldin myötä 
jopa yllättävän positiivinen. Sen 
lisäksi, että työstöjälki oli erin-
omaista, terä liukui leukaperissä 
todella sulavasti. Eikä jälki pu-
noittanut!

ProShieldiä on ollut myynnis-
sä helmikuun alusta, ja se on ym-
märtääkseni löytänyt heti oman 
varauksettoman kannattajakun-
tansa. Höylän suositushinta on 
19 euroa, jota joku voi tietenkin 
pitää isona investointina. 

Mutta jos haluat, etteivät toi-
miston naiset naureskele veres-
täville poskipäillesi, investointi 
on ehdottomasti kannattava!

D   Viilentävällä Chill -teknologialla varustettu ProShield on sininen.

A   Parranajon miellyttävyyttä kannattaa 
lisätä entisestään käyttämällä saman 
valmistajan Fusion ProGlide Sensitive 
geeliä, joka jättää jälkeensä virkistävän 
viileän tunteen.

C   ProShiledin perusversio on keltainen. FlexBall -teknologin ansiosta partahöylä 
seuraa kasvojen muotoja mahdollisimman tarkan ajotuloksen saamiseksi.
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Kimmo Janas

Pohjois-Amerikan suurin 
kuluttajakopterien 
valmistaja 3D Robotics 
(3DR) toi viime vuoden 
lopulla Pohjoismaiden 
markkinoille 
Solon, maailman 
ensimmäisen älykkään 
kuvauskopterin.
Tosimies osallistui 
pohjoismaiseen 
lehdistötilaisuuteen 
Tukholmassa ainoana 
suomalaisena mediana.

3DR:n Solo on suunniteltu 
tekemään ammattimaisten 
ilmakuvien ja -videoiden 

ottaminen kaikille helpoksi. Se 
on samalla ensimmäinen ku-
vauskopteri, joka lähettää elävää 

teräväpiirtoista videokuvaa lan-
gattomasti suoraan iOS/Android 
–laitteisiin jopa 800 metrin etäi-
syydeltä. 

Solo-mobiilisovellus mahdol-
listaa automaattisen pilvipohjai-
sen lentojen kirjaamisen sekä 
välittömän teknisen tuen käyttö-
mahdollisuuden ja tuen tulevaan Tekniset tiedot:

• Lentoaika: max 25 min, kameran ja Solo Gimbalin 
   kanssa 20 min
• Teräväpiirtovideon lähettäminen puhelimeen
• Huippunopeus: 90 km/h
• Paino: 1500 g, GoPro -kameran ja 
   Solo Gimbalin kanssa 1800 g
• Wi-Fi -kantama: 800 m
• Ohjaimessa värinäyttö ja reaaliaikaiset lentotiedot
• Pixhawk 2 -lento-ohjain
• Täysin autonominen APM -lennonjohto-ohjelma
• Mukautettavat värilliset LED-valot suuntaamiseen
• Solon akku: 14,8 V litiumpolymeeriakku (5200 mAh)
• Ohjaimen akku: uudelleenladattava, 
   2600 mAh/7,2 Vdc (kesto 4 tuntia, 8 tuntia laajennettu akku)
• Potkurit: 10 x 4,5 tuuman itsekiristyvät
• Moottorit: 800 kV
• Liitettävyys 3-akseliselle Solo Gimbalille
• Yhteensopivuus: GoPro HERO3, 3+ ja 4 kanssa

Solo laskeutui Suomeen
C   Kaksi Soloa teki näytöslentoja sateisella Tukholman taivaalla...

Solon verkkopohjaiseen hallin-
nointiin. Myös teräväpiirtovideo-
kuvan tallentaminen laitteelta 
onnistuu sovelluksen avulla.

Kahdella integroidulla 1 GHz:n 
Linux-tietokoneella toimiva kop-
teri takaa tarkan, yksinkertaisen 
ja samalla sulavan kuvausko-
kemuksen. Solossa on myös 

tehokas Smart Shot -teknologia 
elokuvamaisen materiaalin talti-
oimiseen. Kopterin käyttämän 
GoPro -kameran asetusten säätä-
minen ja kameran käyttö lennon 
aikana onnistuu kätevästi.

Mitäs me 
päätoimittajat...

Vuonna 2009 Wired -lehden en-
tisen päätoimittajan Chris Ander-
sonin ja meksikolaisen insinöö-
rin Jordi Munozin perustama 3D 
Robotics on luonut DroneKitin, 
yhden maailman johtavista avoi-
mista kopteriohjelmistoalustois-
ta, joka sallii kehittäjien luoda 
uusia sovelluksia Sololle. 3DR:n 
kumppanuus Qualcommin, In-

telin ja Linux-säätiön kanssa tu-
kee kyseisten yhteisten avointen 
alustojen kasvua ja kehitystä.

Vertailu 
makukysymys

3DR:n Solo käyttää GoPron ka-
meraa, kun taas pahin kilpailija 
DJI hyödyntää omassa Phantom 
-kopterissaan yhtiön omaa, kiin-
teä kameraa.

Koptereiden vertailu on hyvin 
vaikeaa, pitkälle makukysymys. 
Hinnaltaan Solo on esimerkiksi 
halvempi kuin Phantom, mutta 
kun joutuu ostamaan GoPron, 
hinta nouseekin yllättäen noin 
400 eurolla.

Ominaisuuksia 
riittää

Mielenkiintoisia ominaisuuksia 
Solossa on esimerkiksi Orbit-toi-

minto. Kamera lukitaan johon-
kin kohteeseen, jonka jälkeen 
kopteri kiertää kohdetta ympäri 
määrätyllä etäisyydellä ja kuvaa 
sitä samalla.

Toinen herkku on Cable Cam-
toiminto, jossa Solo saadaan 
lentämään ennalta määrättyä 
suoraviivaista reittiä aivan kuin 
kaapelin varassa. Näytön kar-
talta määrätään vain lähtö- ja 
loppupisteet, ja Solo hoitaa lo-
put kuvaten tasaista, tärinätöntä 
kuvaa.

Kolmas huippuominaisuus ja 
oma suosikkini on Follow-toi-
minto, jonka avulla Solo seuraa 
ohjainyksikköön kytkettyä kän-
nykkää. Mikä mukavampaa kuin 
ajaa Tosimies testaa -ohjelmassa 
rauhallista peltotietä kuvauskop-
terin seuratessa ja kuvatessa ajoa 
yläilmoista.

C   ... ja pohjoismainen lehdistö tähyili korkeuksiin uteliaana.

C   3DR:n Solo käyttää irrotettavaa Go-
Pron kameraa.

B   3D Roboticsin markkinointipäällikkö 
Oren Schauble (vas.) esitteli kuvauskop-
terin ohjaimen käyttöä.

C   Solon ohjain on yksinkertainen käyttää ja sen saloihin oppii kädenkäänteessä.
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AlfaTV:ssä joka torstai klo 20:45 ja 23:45 
sekä uusinta perjantaina klo 8:45 ja 14:45.

KATSO VANHOJA OHJELMIAMME
www.alfatv.fi/tosimies

www.youtube.com/Tosimieslehti

osa 1 Toyota Aygo

osa 2 Opel Zafira

osa 3 Mercedes-Benz GLA + C-sarjan farmari

osa 4 Citroen Cactus

osa 5 VW Golf GTE + Ford Focus Electric

osa 6 Nissan X-Trail + SsangYong -uutuudet

osa 7 Volvo XC60 + smart -uutuudet

osa 8 Kia Carens + Mercedes-Benz S350 L

osa 9 Ford Ranger Wildtrack + Peugeot 208 T16 R5

osa 10 Renault Clio Sport Tourer 

osa 11 VW Passat Variant + Suzuki Vitara

osa 12 BMW 2 Active Tourer + American Car Show 

osa 13 Seat Leon X-Perience + Peugeot 308 SW GT

osa 14 Jeep Cherokee + Jeep Renegade

osa 15 SsangYong Rexton + Classic Motorshow '15

osa 16 Hyundai i20 + Citroen C3 BlueHDi

osa 17 Land Rover Discovery Sport 

              + Klapituli -keittiö

osa 18 Opel Adam Rocks + Polaris ACE

osa 19 Honda CR-V + Mercedes-Benz GLE Coupe

osa 20 Mazda2 + Mazda CX-3

osa 21 Jaguar XE + Jaguar F-Type S

osa 22  Audi Q7 + Mercedes-Benz GLC

osa 23  Polaris Pro Camp Pärnussa

osa 24 DJI Phantom 3 Professional kopteri

osa 25 Hyundai Tucson + Renault Twizy

osa 26 Lotus Elise + Exige + Evora

osa 27 Subaru Levorg + Audi A4 Avant 2.0 TDI 

osa 28 Suzuki Vitara S Boosterjet + Volvo XC90 D5

osa 29 Ford Mustang 5.0 GT + VW Amarok

osa 30 Opel Mokka + Opel Insignia Country Tourer

osa 31 Renault Megane + American Car Show '16

osa 32 Fiat 500 X + DS 4 THP

osa 33 BMW 330e + Fiat Panda 4x4 Cross

osa 34 Ford Mondeo Vignale + Range Rover Sport

osa 35 Sählöpotkulauta + tasapainoskootteri

C   Tavaratilaa on riittävästi isommankin perheen tarpeisiin.

Kimmo Janas

Automaailman 
varsinainen mitallirohmu 
on ollut uusi Opel 
Astra; saksalaiset 
Auto Bild ja Bild am 
Sonntag palkitsivat 
viidennen sukupolven 
Astran Kultaisella 
Ohjauspyörällä ja 
sama auto vei myös 
Vuoden Auto -tittelit 
niin ulkomailla kuin 
Suomessakin. Eikä 
mikään ihme, sen verran 
maukas ajettava Opel 
Astra on.

O pel Astra on uudistunut 
oikein roppakaupalla 
edelliseen sukupolveen 

verrattuna. Ulkoapäin huomaa 
ensimmäiseksi varsin menevän 
muotoilun ja kun istuutuu si-
sään, viimeistelyn taso sen kun 
jatkuu. Esimerkiksi kojelauta on 
kokenut todellisen uudistuksen. 
Hallintalaitteiden painikkeita on 
karsittu ja lopputuloksena koje-
laudan ilme on varsin selkeä.

Pienenee ja suurenee
Astralla ajaminen on todella 
miellyttävää ja pehmeää.

Edelliseen versioon verrattuna 
Astran omamassaa on saatu pu-
dotettua jopa 200 kg – esimer-
kiksi korin painosta on leikattu 
20 % käyttämällä entistä enem-
män suurlujuusterästä. Rungon 
ja alustan rakenteissa on puo-
lestaan säästetty 50 kg ja esi-

merkiksi pakoputkisto on 25 % 
kevyempi kuin aikaisemmin.

Tämä kevennys linjakkaaseen 
muotoiluun yhdistettynä näkyy 
tietenkin myös kulutuslukemis-
sa.

Mielenkiintoinen piirre tässä 
uudessa Astrassa on, että vaik-
ka korin ulkomitat ovat pienen-
tyneet edelliseen versioon ver-
rattuna, sisätilat ovat kuitenkin 
kasvaneet ihan merkittävästi. 
Esimerkiksi takana jalkatilat ovat 
lisääntyneet 3,5 cm ja edessä on 
2,2 cm aikaisempaa enemmän 
pääntilaa.

Hiljaa ja säästeliäästi
Opelin uutta 1,6 CDTi -mootto-
risukupolvea on kutsuttu ”Kuis-
kaavaksi dieseliksi”, mikä onkin 
varsin osuva nimitys, sillä ajon 
aikana Opelin dieselmoottorin 
käyntiääntä ei helpolla erota 
bensiinimoottorista. 

Suomeen tuotavissa malleissa 
on valittavana 110 ja tämä meillä 
kokeiltavana oleva 136 hevos-
voiman diesel.

6-pykäläisellä manuaalivaih-

teistolla varustettu moottorin 
yhdistetty kulutus on 3,9 l/100 
km ja CO2-päästöt 103 g/km.

Eikä häikäise
Meillä koeajettavassa Astrassa on 
Innovation -paketti lisäherkkuja, 
joista nostaisin kärkeen IntelliLux 
LED Matrix -ajovalojärjestelmän. 
Matriisivaloissa on kummallakin 
puolella 8 LED-segmenttiä. Kau-
pungissa alle 55 km/h nopeuk-
sissa valot toimivat kuin tavalliset 
lähivalot. Kun ajetaan taajaman 
ulkopuolella ja nopeus nousee 
yli 55 km/h, järjestelmä vaihtaa 
automaattisesti kaukovaloille. 
Kun kohdataan vastaantulija tai 
tullaan tarpeeksi lähelle edellä 
ajavaa, valoista sammutetaan ne 
yksiköt, jotka voisivat häikäistä 
toista osapuolta.

Moottoritienopeuksissa valot 
säädetään näyttämään vielä pi-
demmälle, ja kaarteissa keilaa 
käännetään tien suuntaan.

Innovation-varusteluun sisäl-
tyy myös mm. Opel Eye –etuka-
mera, jossa on liikennemerkkien 
tunnistus, kaistalta poistumisen 

Vuoden auto 

varoitus ja kaistavahti, turvavä-
li-ilmaisin, törmäyshälytys sekä 
törmäyksen esto alhaisissa no-
peuksissa.

Istuinmukavuutta
Meidän autossamme on lisäksi 
varsin monipuolisesti säädettä-
vät AGR-istuimet (Aktion Ge-
sunder Rücken). Penkeissä löy-
tyy 18-suunnan säädöt mukaan 
lukien sivuttaistuen säätö sekä 
ristiselän tuen korkeussäätö.

Varsinkin kuskia miellyttävä li-
sävaruste on myös etuistuinten 
tuuletusominaisuus, joten kesäl-
läkään ei pääse shortsit jalassa 
hikoiluttamaan. Kuskin penkissä 
on myös hierontatoiminto, joka 
on mukava lisä varsinkin pitkillä 
ajomatkoilla.

Pienenä miinuksen voisi tosin 
mainita kyseisen toiminnan sää-

tönappulan sijainnin penkin va-
semmassa sivussa eli siinä oven 
ja penkin ahtaassa välikössä. 
Siinä voi liikenneturvallisuus 
vaarantua, kun kuski koettaa 
kuikuilla nappulaa ajon aikana.

Eikä takana istujatkaan jää kai-
kesta hyvästä paitsi, vaan reuna-
paikoille saa istuinlämmityksen. 
Kätevää – ja myös mukavaa!

Astra-malliston autoverolliset 
hinnat lähtevät 21.264 eurosta, 
meidän kokeilemamme versio 
kustantaa veroineen ja lisäva-
rusteineen 30.509,66 euroa.

luupin alla

C   Konepellin alla jyllää 1,6-litrainen 136 hevosvoiman dieselmoottori.

C   Kattoikkuna tekee sisätilat entistä 
avarammiksi.

D   iPhonen saa kytkettyä osaksi hallin-
talaitteita.




