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Joku tuossa ehti jo huomauttaa, että älä aina kirjoita 
niin ikävistä asioista... No, toivottavasti kevätaurin-
gon lämmittäessä myös käsiteltävät aiheet alkavat 
tulla myönteisemmiksi.

Parhaillaan mieltä kuitenkin painaa avioliiton 
kärsimä alennustila koto-Suomessamme.

Maaliskuun alussahan astui voimaan sukupuo-
lineutraali avioliittolaki. Ei auttanut kansalaisaloi-
te aidon avioliiton, siis miehen ja naisen välisen 
avioliiton puolestakaan, vaan eduskunta käsittä-
mättömässä viisaudessaan hylkäsi aloitteen äänin 
120 – 48. 

Uusi laki mahdollistaa paitsi samaa sukupuolta 
olevien parien avioliiton, myös adoptio-oikeuden 
näillä pariskunnille, joka voi pitkällä tähtäimellä 
olla kasvavien lasten kannalta varsin haitallinen 
asia.

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa avio-
liittoon vihkimisen ehdoista ei ole vielä tehty uu-
sia päätöksiä eli ainakaan toistaiseksi kirkossa ei 
vihitä samaa sukupuolta olevia pariskuntia. Siis 
toistaiseksi. Sillä toukokuussa kokoontuvalle kir-
kolliskokoukselle on jo valmisteltu aloitetta, jonka 
mukaan kirkollinen avioliittoon vihkiminen olisi 
mahdollinen myös  homopareille. Ja tuntien ny-
kyisten piispojen ajatusmaailman, ei mikään ihme, 
jos aloite johtaa radikaaliin päätökseen.

Eikö Roomalaiskirjeessä todeta, että Jumala on 
heidät häpeällisiin tekoihin hylännyt? Siunaus ei 
voi olla perheissä, jos ne kootaan synnillisin pe-
riaattein...

Avioliiton 
kohtalo...
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B C   Rami Lilja testaa peltojensa maa-
perää säännöllisesti

Kimmo Janas

Raamatussa meitä 
kehotetaan viljelemään 
ja varjelemaan maata. 
Samasta kirjasta löytyy 
myös ohjeita, kuinka 
viljelymaiden pitää 
antaa viettää joka 
seitsemäs vuosi sapattia.

V aikka joka seitsemäs vuo-
si ei riitäkään antamaan 
maaperälle tarpeeksi 

lepoa nykyisillä viljelymenetel-
millä, ylihärmäläinen perunan-
viljelijä Rami Lilja on jo vuosia 
pyrkinyt noudattamaan omilla 
tiluksillaan Raamatun oppeja.

– Meidän tilan traktoreita on 
turha etsiä pelloiltamme sun-
nuntaisin, sillä silloin vietämme 
viikoittaista sapattipäiväämme, 
tokaisee Lilja.

Yksipuolista 
viljelyä

Varsinaisen sysäyksen pohti-
maan uusia perunanviljelytapoja 
Lilja kertoo saaneensa vuonna 
2013 nähtyään tutkimustuloksia 
nykyruuan ravinnepitoisuuksis-
ta.

– Järkytyin tuloksista, sillä pe-
runoiden kivennäis- ja hivenai-
nepitoisuudet olivat suorastaan 
romahtaneet 1940-luvun tasos-
ta, tiputus ollut erityisen jyrkkää 
1980 -luvulta. Siitä lähti ajatus 
kehittää parempaa perunaa ja 
tietenkin noudattaa kestävän ke-

SuperPottua 
viljellään 
Raamatun opein

hityksen periaatteita muutenkin 
viljelyssä, Rami Lilja muistelee.

Tärkeä syy alhaisiin ravinnepi-
toisuuksiin löytyi yksipuolisesta 
viljelystä. Maailmassa käytetään 
yleisesti suolalantoja.

Lilja muistuttaa, mitä Jeesus 
toteaa Luukkaan evankeliumis-
sa (Luuk. 14:34-35): ”Suola on 
tarpeellista. Mutta jos suolakin 
menettää makunsa, millä se saa-
daan taas suolaiseksi? Se ei kel-
paa maahan eikä lantatunkioon. 
Se heitetään pois. Jolla on korvat 
se kuulkoon!”

Tuhatvuotinen valtakunta on 
selvästi tulossa, ja Paha on pääs-
syt Liljan käsityksen mukaan 

valtaan. Kemianteollisuus ei vä-
litä, vaikka viljelijät saastuttavat 
maaperää pyrkiessään maksi-
moimaan satonsa. Agrokemian 
teollisuus haluaa juuri tätä, jotta 
he entisestään rikastuisivat ja vil-
jelijät on koulussa jo koulutettu 
näiden kemian miesten ehdoilla 
tekemään ”oikeat toimenpiteet”, 
jotka sitten tuhoavat maaperää. 
Viljelijät eivät tietoisesti tieten-
kään tahdo maitaan pilata, vaan 
tekevät sen ymmärtämättömyy-
tään.

– Nykyiselle systeemille on 
kyllä tulossa stoppi ja se saattaa 
olla aika rajukin, Rami Lilja ap-
rikoi ja muistuttaa: – Maan tila 

eri korjaannu hetkessä.

Oppia 
Luvatusta maasta

Israel on Liljalle tärkeä maa jo 
pelkästään miehen uskon takia, 
mutta hän muistuttaa myös, 
kuinka paljon Jumala on antanut 
juutalaisille, omalle kansalleen.

Tiedonjano uusista lannoitus-
tekniikoista vei Liljan maalis-
kuussa 2014 Israeliin, jossa hän 
tapasi Jerusalemissa yliopiston 
professorin, jolla oli hallussaan 
valtavasti tietämystä eri kasveista 
ja kasvinravitsemuksesta.

Parin vuoden aikana tehtyjen 
koeviljelyjen ja lukemattomien 
laboratoriokoneiden tulokse-
na Liljan maatilalla, Lilja Farms 
Oy:ssä on kasvatettu viittä eri 
perunalajiketta, ja SuperPot-
tu -perunatoimitukset ovat nyt 
käynnistyneet niin suurimpiin 
kaupparyhmittymiin kuin pie-
nempiin yksityiskauppoihinkin.

Rami Lilja huomauttaa, ettei 
kyseessä ole uusi perunalajike, 
vaan uusi viljelytyyli.

– Meillä SuperPotun viljely 
lähtee ajatuksesta ”Terve maa 
tuottaa terveellisen sadon”, hän 

tarkentaa.
Kyse ei ole ainoastaan siitä, 

saammeko liikaa tai liian vähän 
ravinteita, vaan myös niiden ta-
sapainosta.

– Oikealla ja ravinnerikkaalla 
ruoalla saamme tasapainoisesti 
ravinteita, jotka ovat biosaatavas-
sa muodossa eli elimistöllemme 
käyttökelpoista, Lilja lisää.

Johdatuksen 
hengessä

Rami Lilja ei peittele uskoaan, 
mutta ei myöskään lähde jake-
lemaan traktaatteja pellonpienta-
reelle. Jokainen päivä aloitetaan 
Raamatun luvulla ja rukouksella, 
se on perheelle yhtä tärkeää ja 
luonnollista kuin hengittämi-
nen.

– Koen saaneeni ihmeellistä 
ymmärrystä suoraan taivaas-
ta. Erityisesti kokonaisuuksien 
hahmottaminen ja syy-seuraus-
suhteiden ymmärrys on varmas-
ti tullut Jumalalta. Pyhä Henki 
vaikuttaa asioista kertomiseen, 
Lilja kertoo.

Lilja Farmsin käyttämässä 
uudenlaisessa tuotantomenetel-
mässä viljelykierto on yksi tärkeä 
osa kokonaisuutta. Peltolohkoil-
la viljellään pari vuotta perunaa 
ja annetaan pari vuotta sitouttaa 
hiiltä eli toiset kaksi vuotta pide-
tään viherkesannolla, joka sitoo 
ilmakehästä hiiltä maahan.

– Viljakasvien hintataso on 

tänä päivänä sitä luokkaa, että 
on edullisempaa antaa lohkojen 
vain levätä kuin viljellä välivuo-
sina viljakasveja.

Maata myös parannetaan väli-
kasveilla, jotka murskataan pel-
toon ravinnoksi.

– Tarkoitus on myös sitout-
taa hiiltä ja saada aikaiseksi 
humusta, joka on valitettavasti 
kadonnut useilta perunapelloilta 
tehoviljelyn johdosta.

Tietotekniikka 
apuun

Maan biologisen elämän rikas-
tuttamisen lisäksi Lilja Farms 

käyttää täsmäviljelyä.  Sateliit-
tipaikannuksen, paikkakoh-
taisten maanäytteiden, NDVI/
NDRE-sensorien, ilmakuvien ja 
satokarttojen avulla saatua tietoa 
hallinnoidaan erityisellä FMIS 
-ohjelmalla, jolla voidaan tehdä 
paikkakohtaisia levityskarttoja 
sekä seurata mitkä toimenpiteet 
ja annokset antavat parhaan vas-
teen. 

Perunarivit istutetaan luotisuo-
raan automaattiohjauksen avulla, 
jolloin peltoala käytetään mah-
dollisimman tehokkaasti hyväk-
si. Liljan pelloilta ei myöskään 
löydy painanteita, jotka keräävät 

ylimääräistä vettä, koska pellot 
muotoillaan satelliittiohjatulla 
maansiirtolanalla.

Jo nyt maatilan perunoiden 
ravinnepitoisuudet ylittävät jopa 
Keski-Euroopan parhailta vilje-
lyalueilta saatavien perunoiden 
tason.

– Tietenkin tällainen viljely-
menetelmä on reilusti kalliimpi 
kuin perinteinen tapa, mutta us-
kon ympäristötietoisten kulutta-
jien ymmärtävän ravintorikkaan 
perunan todellisen arvon niin 
maussa, terveellisyydessä kuin 
ympäristöystävällisyydessäkin, 
Rami Lilja toteaa.

B    SuperPottu ei ole uusi perunalajike, 
mutta sen viljelymenetelmä on uusi.
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C  Israelin Export Instituten konferenssin 
seminaarin osanottajia.

Fredrik Ekholmin Israel -kronikka

T ätä kirjoittaessani olin hil-
jattain Israelissa. Matka 
sinne oli konkreettinen 

tapa hoitaa suhteita viranomai-
siin. Meillä on hyvät suhteet Is-
raeliin, sillä jo 90-luvun alussa 
teimme ICCC:ssä, jossa olen ollut 
pitkään aktiivinen, yhteistyötä 
Israelin viranomaisen kanssa.  
Jälleen tällä kerralla vierailim-
me Tel Avivissa Israelin vienti-
instituutissa. Heidän toimistonsa 
sijaitsee 12-kerroksisessa talossa 
Tel Avivin upeiden hotellien vie-
ressä aivan Välimeren rannalla, 
lähellä Jaffaa. 

Export Institute
Kolmipäiväisen vierailuni aika-
na tapahtui paljon ja ohjelma oli 
tiivis. Vienti-instituutin eri alojen 
johtohenkilöt, ulkoasiainminis-
terin puhemies ym. esittelivät 
meille faktoja. Koko konferens-
sin tarkoituksena oli avata lisää 
uusia ovia israelilaisille tuotteille 
eri maihin. Meitä osallistujia oli 
n. 15 eri maasta. 

Tilastojen mukaan Israelin 
viennillä on ollut nousua vuo-
sittain aina vuoteen 2014 saakka. 
Kahden viimeisen vuoden aika-
na vienti Israelista Eurooppaan 
on vähän hiipunut tavaran suh-
teen johtuen kenties boikoteista, 
vaatimuksista tuotemerkintöjen 
suhteen tai yleisestä negatiivi-
sesta asenteesta Israelia kohtaan. 
Maissa, kuten Ruotsissa, Rans-
kassa, Englannissa ja monessa 
muussa maassa vallitsee kasvava 
antisemitistinen henki. Meidän 
kristittyjen pitäisi pyrkiä käyttä-
mään israelilaisia tuotteita.

Yhtenä päivänä isäntämme 
järjesti kiertueen, jolloin saim-
me tutustua liikemaailmaan ja 
huipputeknologiaan ja käydä 

paikoissa, joihin turisteina emme 
pääse. Saimme esimerkiksi käy-
dä katsomassa lentokoneteolli-
suutta, joka on uskomattoman 
suuri teollisuuden ala. Siellä val-
mistetaan lentokoneet ja koko 
puolustusvoimien lentokalusto 
erisuuruista valvontaa varten. 
Kuten tiedämme, tämä teknolo-
gia on maailman huipputasoa. 
– Kaikki kännykät kerättiin titen-
kin pois ennen kuin lähestyim-
me teollisuusaluetta. 

Toinen paikka, jossa vierailim-
me, oli maailman suurin kibbutsi 
”Jain”. Siellä on 1300 henkilöä 
ja suuri määrä thaimaalaisia 
maanviljelyksessä. Juutalaiset 
ovat keksineet ja kehittäneet 
aikoinaan tämän ainutlaatuisen 
kastelujärjestelmän näillä teh-
tailla. He esittivät parisenkym-
mentä eri mallia, jotka toimivat 
eri tavalla. 

Tuoretta talous- ja 
tilastotietoa

Kuten aikaisemminkin olen kir-
joittanut, Israelin talous on var-
sinainen ihme. Se on vakaa ja se 

kasvaa. Viimeksi juuri huomasin 
vaihtaessani sekeleitä (ILS), että 
valuutta on taas vahvistunut. 

Meille esiteltiin myös perus-
teellisesti Israelin talouskatsaus. 
Viime vuosina Israelin talous 
on vahvistunut paremmin kuin 
USA:n tai Euroopan. Työttömyys-
prosentti on Israelissa ainoastaan 
4,8 %, kun otamme huomioon 
kaikki maahanmuuttajat ja Isra-
elin arabit, niin ymmärrämme, 
että se on suuri ihme. 

Kun matkustamme Israeliin, 
nautimme kaikesta talouskasvun 
ihmeistä; kukkivista puistoista, 
kaupungeista… On suurempi 
Jumala, joka pitää liittonsa

Näemme, kuinka Jumala pitää 
sanansa lupauksen ja tuo juuta-
laiset Israeliin. Näemme, kuinka 
pellot kylvetään ja maa kukkii.

"Ennusta siis Israelin maasta, 
sano sen vuorille ja kukkuloille, 
laaksoille ja purojen uomille: 
Näin sanoo Herra Jumala: Minä 
puhun täynnä vihaa ja vimmaa, 
koska te olette joutuneet muiden 
kansojen häväistäviksi. Sen täh-
den sanoo Herra Jumala: Minä 

kohotan käteni ja vannon, että 
teidän ympärillänne olevat kan-
sat saavat itse häväistyksen osak-
seen. Mutta te, Israelin vuoret, 
kasvatatte versoja ja kannatte 
hedelmää kansaani Israelia 
varten, sillä minun kansani 
tulee pian takaisin. Minä tulen 
teidän luoksenne ja käännän 
katseeni teidän puoleenne, ja 
teidän peltonne kynnetään ja 
kylvetään. Minä tuon teidän 
rinteillenne yhä enemmän vä-
keä, tuon koko Israelin kansan, 
ja kaupungit asutetaan ja rau-
niot rakennetaan.” (Hesekiel 
36:6-10)

Uhan alla jatkuvasti, mutta silti 
siunattu. Israelissa elämä jatkuu 
normaalisti ja maailman tilasto-
jen mukaan israelilaiset ovat kai-
kesta huolimatta varsin onnelli-
sia. Myös israelilaisten elinikä on 
tilastojen mukaan aika korkea. 

Israelin 
laillinen oikeus

Viime aikoina on ollut niin pal-
jon käsittämättömiä äänestyksiä 
YK:ssa ja UNESCO:ssa. Nämä ää-

nestykset uhkaavat Jerusalemia 
ja Temppelivuorta. Uskon, että 
Pariisin rauhankokous tammi-
kuussa meni mönkään, koska 
monet rukoilivat ja Jumala varjeli 
omaisuuskansaansa. 

Israelin kunniakonsulina halu-
aisin mainita muutamista Israe-
lin laillisista oikeuksista omaan 
maahansa, koska niin monet 
miettivät, mikä Israelissa on niin 
ihmeellistä. 

Israel on usein uutisotsikoissa 
silloin, kun kyse on konflikteis-
ta. Media asettaa Israelin usein 
syyllisen asemaan. Kuinka maa 
voisikaan saavuttaa rauhan mus-
liminaapureidensa kanssa, jotka 
kieltäytyvät tunnustamasta Isra-
elin olemassaolon sekä kansana 
että kansakuntana? Israel on ai-
noa demokraattinen maa Lähi-
idässä. Israel on aina joutunut 
suojelemaan kansaansa ulko-
puoliselta uhalta.

Juutalaisella kansalla on 4000 
vuoden suhde Israeliin ja yli 
3000 vuotta sitten kuningas 
Daavid valitsi Jerusalemin maan 
pääkaupungiksi. Jerusalem mai-
nitaan Raamatussa yli 650 kertaa 
ja vielä useammin nimellä ”Sii-
on”, joka on toinen nimi Jeru-
salemille. Meillä kristityillä on 

Israel -suhteiden 
luomista

samat raamatulliset juuret kuin 
juutalaisilla, koska Jeesus oli juu-
talainen Daavidin suvusta.

Balfourin julistus allekirjoitet-
tiin 2.11.1917 Britannian ulko-
ministeri Arthur Balfourin toi-
mesta. Siinä Britannia sitoutui 
tukemaan esitystä perustaa juu-
talaisille ”oma koti” Palestiinaan. 
Muut liittoutuneet valtiot tukivat 
tätä sopimusta. Tätä julistusta ei 
voitu pitää kansainvälisenä laki-
na vaan sen sijaan se sisällytettiin 
San Remon päätöslauselmaan 
ja allekirjoitettiin huhtikuussa 
1920.

Kansainliitto vahvisti tämän 
uuden mandaatin yksimielises-
ti heinäkuussa 1922 ja siitä tuli 
kansainvälisen lain mukaisesti 
juridinen perusta juutalaiselle 
valtiolle. Juudea ja Samaria, niin 
kutsuttu Länsiranta on osa Isra-

elia, eikä sitä voida katsoa mie-
hitettynä kansainvälisen lainsää-
dännön mukaan, koska alueella 
käydään puolustussotaa. 

1947 YK äänesti, että juutalai-
set saisivat oman maansa ”tuh-
kasta” toisen maailmansodan ja 
kansanmurhan jälkeen. Juuta-
laisten unelma omasta maasta 
oli tullut todelliseksi. 33 maata 
oli tämän äänestyksen puolesta, 
13 vastaan ja 11 jätti vastaamatta. 
14.5.1948 Israelin ensimmäinen 
pääministeri David Ben-Gurion 
julisti maan itsenäisyyden. Vain 
päivä tämän jälkeen Israeliin 
hyökkäsi kuusi naapuriarabi-
maata. 

Jumala on uskollinen
Se, että Israel on säilynyt kaikki 
nämä vuodet huolimatta sodis-
ta ja uhasta, joka tulee naapuri-

maista ja eri terrorismijärjestöis-
tä, on mielestäni osoitus Jumalan 
uskollisuudesta. Kun Israel pe-
rustettiin 14.5.1948, sen väkiluku 
oli 700 000. Ainoastaan 69 vuo-
dessa sen väkiluku on yli kym-
menkertaistunut 8,6 miljoonaan. 
Huolimatta siitä, että Israeliin on 
muuttanut n. 3 miljoonaa juu-
talaista mm. Venäjältä ja Etiopi-
asta, maan työttömyysprosentti 
on ainoastaan 4,2 prosenttia. 
Tästä maasta voisi kertoa monta 
muuta uskomatonta asiaa. Näyt-
tää todellakin siltä, että Jumala 
suojelee Israelia lupauksensa 
mukaisesti.

2. Sam. 7:23-24 puhuu tästä 
monen muun Raamatun kohdan 
ohella:

”Mikä muu kansa maan pääl-
lä olisi kansasi Israelin kaltai-
nen? Onko toista kansaa, jota 
Jumala olisi tullut lunastamaan 
omaksi kansakseen ja jolle hän 
olisi itse antanut nimen? Sinä 
olet tehnyt meille suuria ja pe-
lottavia tekoja. Egyptistä sinä 
lunastit omaksesi kansasi, ja 
sinä hävitit vieraat kansat sen 
tieltä. Nyt olet vahvistanut kan-
sasi Israelin omaksi kansaksesi 
ikiajoiksi, ja sinusta, Herra, on 
tullut israelilaisten Jumala.”

Tämä on hyvä vahva sana kos-
kien Israelin olemassaoloa. 

A  Kibbutsin johtaja Amnon (edessä) esit-
telemässä heidän toimintaansa.

A  Noin 15 maan edustajista koostuva 
business delegaatio kastelujärjestelmän 
esittelyn jälkeen. 
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B   Israelin Dolphin-luokan sukellusve-
ne.

Arto Perämäki

Ennen Israelin siirtymistä 
nykyaikaiseen ns. 
Dolphin-luokan 
sukellusveneisiin, 
Israelin merivoimat 
(Israel Navy) oli 
merialueidensa 
puolustamisessa 
riippuvainen ns. Gal-
luokan sukellusveneistä. 
Gal-luokan 
sukellusveneet oli 
suunniteltu Saksassa ja 
valmistettu Englannissa 
Vickers Shipyardin 
telakalla vuosien 1973 ja 
1977 välillä.

HALUATKO
SÄÄSTÄÄ

ENERGIAA JA
RAHAA?

HALUATKO
SÄÄSTÄÄ

ENERGIAA JA
RAHAA?

Säästetään kaukolämpöä, maakaasua, nestekaasua, 
öljyä ja käyttövettä kiinteistöissä.

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

OTA YHTEYS, NIIN TEEMME TARJOUKSEN !

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

Israelin 
sukellusvene-
laivasto 2017

B   Gal-luokan sukellusvene.

Kolme ensimmäistä sukellus-
venettä otettiin käyttöön aikavä-
lillä 1999-2000.Kaksi ensimmäis-
tä lahjoitti Saksa ja kolmannen 
kulut puolitettiin Israelin ja Sak-
san kesken.

Ensimmäisen Dolphin-luokan 
sukellusveneen nimeksi tuli 
”Dolphin” (delfiini) ja toisen ni-
menä on ”Leviathan”(valas), kol-
mas tunnetaan nimellä ”Teku-
mah” (uusi tuleminen). Vuonna 
2016 tehtiin sopimus neljännen ja 
viidennen jo kehittyneemmästä 
Dolphin-luokan sukellusvenees-
tä. Nämä yksilöt oli jo varustettu 
ns. AIP-systeemillä (Air Indepen-
dent Propulsion), joka perustuu 
polttokennoteknologiaan, joka 
mahdollistaa toimimaan pitkään 
pinnan alla.

Toukokuussa 2012 samainen 
saksalaistelakka, joka oli val-
mistanut edelliset (HDW) su-
kellusveneet, koulutti miehistöt 
ja neljäs alus luovutettiin Israe-
liin. Alus sai nimekseen ”Tanin” 
(krokotiili).

Israelin presidentti Reuven 
Rivilin kävi vierailulla vuonna 
2015 tutustuen samalla Kielin 
telakalla vastaanottamaan maan 
viidennen sukellusveneen INS 
”Rahav” (loistava).

Tunnus INS (Israel Navy Ship) 
on kaikkien Israelin laivaston 
alustunnus. Samalla Saksan 
vierailulla lujitettiin jo silloisia 
50-vuotisia ylläpidettyjä diplo-
maattisuhteita. ”Rahav” oli

rakennettu kaksi vuotta. Sa-
malla allekirjoitettiin sopimus 
kuudennesta sukellusveneestä, 
jonka arvioitu käyttöönotto on 
vuonna 2019.

Merivoimat raportoikin että n. 
3000 merimailin siirtymämatka 
Saksasta Välimeren kautta, salli 
pitkät upoksissaolojaksot AIP-
systeemin ansiosta, sekä alus 
oli havaitsemattomissa. Tärkeitä 
ominaisuuksia sukellusveneel-
le.

Nyt Israelin siirryttyä Dolphin-
luokan sukellusvene-aikkaan 
viidellä sukellusveneellään, 
kuudetta odottaessa, alkaa maan 
puolustuskyky olla huomatta-
vasti parempi meritse 

uhkaavia sotilaallisia riskejä 

vastaan. Israelin Dolphin-luokan 
sukellusveneet on varustettu is-
raelilaisella taistelujohtojärjestel-
mällä, miehistönä n.50 henkeä. 
Arvioidaan että Israel olisi va-
rustanut myös osan sukellus-
veneistä risteilyohjuksilla, joissa 
olisi ydinkärki. Aluksen perus-
aseistusta on DM-2A4 Seehecht 
lankaohjatut torpedot, UGM-84 
Harpoon meritorjuntaohjukset 
ja Triton helikopterintorjunta-
ohjukset. 

Julkisuudessa on arvioitu INS 
Rahav hinnaksi 650 miljoonaa 
euroa.

Israel näkee sukellusveneet 
kriittisen tärkeiksi voimiksi ja 
kansallisen turvallisuuden ta-
keeksi, ettei maa joutuisi meri-
saartoon kuten 1950-luvulla kävi 
Eilatin lahdella. Lisäksi 

maa on riippuvainen tuonti-
tuotteista: vilja, raaka-aineet, raa-
kaöljykuljetukset. Eritoten Väli-
meren itäisen osan Israelin öljy- 
ja kaasukentät vaativat suojelua 
terrorismia vastaan. Muistamme 
varsin hyvin Hizbollahin uhka-
ukset Israelin Välimeren alueen 
öljy- ja kaasukenttien tuhoami-
sesta. Hamasin taistelusukelta-
jien yrityksetkin ovat tuoreessa 
muistissa.

Sukellusveneistä on tällä het-
kellä kaksi sijoitettu Haifaan ja 
kolme Eilatiin. Pitkien toiminta-
säteidensä ja teknisten ominai-
suuksien ansiosta ne voivat liik-
kua aina Persianlahdelle saakka. 
Samalla alusten sijoituspaikkaa 
voi muuttaa aina tilanteen mu-
kaan.

                                                       

Lähteet:
Ynet news.com: ”Rivlin tours 
new IDF submarine during Ger-
many visit”/14.5.2015.
”Israeli Dolphin Sub Leaves Ger-
man Shipyard En Route to home 
Base”/17.12.2015 by Barbara 
Opall-Rome:
”Israel Submarine Capabilities”: 
NTI Analysis, July 30.2015.
”Israelin uusin sukellusvene 
valmistui saksalaiselta telakal-
ta”/Suomen sotilas 18.12.2015, 
Pekka Mäkelä.
Actual news 33/Pekka Sartola 
28.12.2015. 

G al-luokan sukellusvene 
oli muunneltu tyyp-
pi 206A:ta, joka oli ns. 

rannikkosukellusvene. Sukellus-
veneitä käytettiin aina vuoteen 
1999-2000 saakka, kunnes uudet 
ensimmäiset ns. Dolphin-luokan 
veneet saapuivat Israeliin Sak-
sasta. Israel suunnitteli myyvän-
sä vanhat Gal-luokan veneet, 
mutta ostajat olivat vähissä, ja 
yksi on ollut takavuosina muka-
na Israelin Haifan merimuseon 
näyttelyssä.

Israelin merivoimien tukikoh-
ta on Haifassa josta käsin nämä 
uudet diesel-sähkö Dolphin-
luokan, Saksassa Howaldts-
werke-Deutsche Werft (HDW) 
suunnittelemat ja rakentamat 
sukellusveneet operoivat.
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Järvenpäässä syntyy 
mittatilaustyönä 
polkupyöriä, joilla on 
voitettu niin maailman 
kuin Suomenkin 
mestaruuksia.

Y rittäjänä Vesa Rauttu on 
ollut 40 vuotta, mutta 
pyörien kanssa hän on 

ollut tekemisissä jo 54 vuotta.
Uskovaisen perheen poikana 

Vesa rukoili lapsena iltarukous-
taan ja pyysi Jumalalta itselleen 
pyöräliikettä. Ja toive toteutui 
vuosia myöhemmin.

Koulumatkan varrella oli 
pyöräkauppa, johon Vesa meni 
töihin pikkupoikana. Koulun jäl-
keistä aikaa tuli vietettyä siellä 
hänen kertomansa mukaan kaik-
kiaan 13 vuotta.

– Olen sanonut monelle, että 
muistakaa, mitä rukoilette, sen 
te saatte, hän naurahtaa.

Vesa Rauttu oli töissä Helsin-
gissä tunnetussa pyöräliikkees-
sä, kunnes perusti oman pienen 
liikkeensä, Helsingin Pyöräpal-
velun lähes vastapäätä entistä 
työnantajaansa. Parhaimmillaan 
Rautulla oli erilaisten yhteistyö-
kumppaneiden kanssa kaksi 
liikettä Helsingissä ja yksi Jär-
venpäässä.

30 vuotta sitten hän tapasi 
tulevan vaimonsa, jonka myötä 
siirtyi kokonaan Järvenpäähän.

Italia-fani
Vesa Rauttu ei peittele rakkaut-
taan Italiaa kohtaan.

– Italia on pyöräilijän taivas. 
Sieltä löytyvä ymmärrys on aivan 
toista luokkaa kuin meillä tääl-
lä Suomessa. Kulttuuri on niin 
syvässä.

Italiassa on hänen mukaansa 
ammattitaitoa, jolla pyöräasiakas 
kohdataan. Pyöriä tehdään hyvin 
pienillä eroilla, jokainen pyörä 
on lähes henkilökohtainen.

Yrityksen nimi Chebici Oy 
tulee italialaisesta lausahduk-
sesta ”Che bici!” eli ”wau, mikä 
pyörä!” Yrityksen alkuperäinen 
nimi oli Järvenpään Pyörä Oy, 
joka ei kuulemma oikein tahto-

B   Mittapukilla selvitetään aluksi asi-
akkaan mitat, joiden perusteella Vesa 
Rauttu lähtee suunnittelemaan pyörän 
runkoa.
 – Pyörän oikea mitoitus on avaintekijä, 
perusta oltava kunnossa. Eihän taloa-
kaan rakenneta tyyliin, että kaada ne 
betonit tuohon, niin aletaan tehdä siihen 
läjän päälle, muistuttaa Vesa Rauttu.

Wau, mikä pyörä!
nut kääntyä ulkomaisissa suissa 
kansainvälisillä messuilla.

Palveluhenkisyys 
tärkeää

– Chebicin liikeidea lähtee aja-
tuksesta, että me jokainen olem-
me Jumalan luomia yksilöitä. 
Voimme olla samanmittaisia tai 
-painoisia, mutta kehonraken-
teemme kuitenkin eroaa niin 
paljon – toinen on notkea, toi-
nen jäykkä, toinen on voimape-
räinen, toinen taitoperäinen jne., 
Rauttu luettelee.

Tämän päivän teollisuus on 
määritellyt hänen kertomansa 
mukaan, että ihmisiä on vain 
4-5 eri kokoluokkaa. Jos ote-

taan vaikka kengistä joka toi-
nen numero pois, ymmärretään 
tilanne.

Vesa Rauttu ottaa pyörää ha-
luavasta asiakkaasta tarkat mitat 
ja lähtee sen jälkeen suunnitte-
lemaan pyörää. Rungon piirus-
tukset lähtevät seuraavaksi ali-
hankkijalle – tietenkin Italiaan 
– joka valmistaa Chebici -pyö-
rän rungon tilauksen perusteella 
joko teräksestä, alumiinista tai 
karbonista. Rungon keveys on 
huomattava perinteisiin pyöriin 
verrattuna, liikutaan 800 – 1800 
gramman välimaastossa. Valmis 
pyörä painaa 10 kilon molem-
min puolin.

Vesa Rauttu kertoo tutustu-

neensa yli 200:n italialaiseen 
valmistamoon, joista on valikoi-
tunut nykyinen neljän yhteistyö-
kumppanin verkosto.

Asiakas saa esittää väritoivei-
taan mielensä mukaan, kaikki 
luvataan täyttää.

– Meillä on ollut asiakkaita, 
jotka eivät ole pystyneet enää 
istumaan eivätkä seisomaan, 
mutta kun ovat saaneet alleen 
mittojen mukaan tehdyn polku-
pyörän, vaivat ovat hävinneet, 
Rauttu muistelee.

Hän haluaa olla uskollinen 
omalle visiolleen eikä lähde 
juoksemaan suurien asiakas-
virtojen perään. Ihmisiä ei pidä 
käsitellä massana vaan yksilöinä. 

Tavoite on tehdä työ niin hyvin 
kuin mahdollista. Palveluhen-
kisyys pitää olla ykkössijalla, ei 
missään nimessä raha!

– Parempi palvella 10 asiakas-
ta hyvin kuin 100 huonosti.

Aseta 
itsellesi haasteita

Kilpailu on alalla erittäin raakaa, 
jopa härskiä Vesa Rautun mu-
kaan. Nettikaupassa suurimmal-
la osalla toimijoista ei ole omaa 
varastoa, vaan tavara myydään 
päämiehen varastosta. Eli kaup-
piaan rahat eivät ole kiinni va-
rastossa, mikä näkyy sitten myös 
hinnoissa.

Teollinen tuotanto sylkee 
markkinoille suuria määriä 
pyöriä. Eniten myydään Rautun 
mukaan ns. halpapyöriä, joiden 
kanssa ei ole mitään mahdolli-
suuksia lähteä kilpailemaan. 

– Tehtailla pitäisi kuitenkin 
olla vastuu tekemisistään. Nyt 
myydään hinnalla eikä laadulla 
eikä varsinkaan pitkäikäisyydel-
lä. Kun aloitin pyörien parissa, 
korjattiin 50-60 –luvun pyöriä, 
joita vieläkin löytyy markkinoil-
ta. Nykyiset halpapyörät kestävät 
korkeintaan pari, kolme vuotta. 
Uskallan väittää, että meidän 
pyörämme ikä on +20 vuotta.

Chebici myy myös ns. taval-
lisia pyöriä, mutta myös niiden 
laatutasolle asetetaan korkeat 
vaatimukset.

Vuositasolla Rautun kynästä 
syntyy toista sataa mittoihin so-
pivaa polkupyörää.

– Työ on mielekästä, kun aset-
taa itselleen haasteita.

Yrityksellä on monia asiakkai-
ta, jotka ovat ajaneet kymmeniä 
vuosia samalla pyörällä.

Pyöräilijä 
edellä

Chebicillä on ollut koko ajan 
urheilupuolella tiimitoimintaa ja 
menestystä on myös tullut.

Team Chebici on toiminut 
vuodesta 1993. Viime vuonna 

kokkolalainen GIF-Elite Team 
yhdistyi siihen ja syntyi uusi 
kilpapyöräjoukkue GIF-Chebici 
Team.

Tallin tarkoitus on mennä ur-
heilija edellä. Ei haeta vain pelk-
kä hyvää, vaan halutaan kasvaa 
yhdessä, tiiminä. Tehdään pitkä-
aikaista yhteistyötä.

Tiimiin kuuluu kahdeksan 
pyöräilijää.

Chebici -pyörillä on voitet-
tu lukemattomia SM -mitaleita, 
mahtuupa mukaan myös MM-
ajo. Ratapyöräilyssä on tullut 
maailmanmestaruuksia, hopeaa, 
pronssia. Havaijin Iron Man ki-
san ikäkausivoittoja, SM-kisoissa 

satoja mitaleja.

Armosta 
pelastuneita

Hengellisyys näkyy Vesa Rautun 
jokapäiväisessä elämässä.

– Yhteiskristillinen toiminta on 
minusta tärkeää, muistetaanpa 
vain, kuinka monta seurakuntaa 
Raamatussa oli. Nämä eri kup-
pikunnat ovat meidän ihmisten 
kotkotuksia, hän naurahtaa.

Järvenpään Mission lisäksi 
Rauttu on mukana myös Pat-
moksen Joulunlapsi-toiminnas-
sa, jossa viedään Moldovan lap-
sille paketteja.

Pelastusarmeijan joulupataa-

kin hän on organisoinut Uu-
denmaan alueella Forssaa ja 
Tamperetta myöten 19 vuotta. 
Tässä työssä ovat Lionsit mukana 
yhteistyökumppanina ja kaikki 
tuotto toimitetaan Pelastusar-
meijalle.

– Meidän on osattava tehdä 
yhteistyötä eri tahojen kanssa ja 
oltava siellä muurinkolossa.

Tänä päivänä ongelmana on, 
että me usein ostamme itsem-
me vapaaksi palveluista. Meidän 
pitäisi kuitenkin palvella toinen 
toisiamme entistä enemmän, sik-
sihän me olemme täällä.

Avuntarvitsijoita on nykyään 
hirvittävä määrä. Ongelmana 
on vain löytää ne oikeat ihmi-
set. Takavuosina kylällä tiedet-
tiin, kuinka kenelläkin meni, 
mutta nykyinen henkilösuojalaki 
on mielestäni Pahan juonia. Se 
muka suojelee ihmisiä, mutta 
käytännössä se erottaa ihmiset 
toisistaan. Joulupadoillekin tulee 
paljon ruokaa, mutta kenelle nii-
tä voidaan antaa, kun tietosuoja 
päällä.

Kristityn pitäisi Vesa Rautun 
mielestä ymmärtää, mistä on 
kyse, sillä meille syötetään tänä 
päivänä niin paljon väärää tietoa. 
Koko arvomaailma muuttuu.

Itse hän ei halua saarnata, 
vaan tehdä hyvää. 

– Haluan olla uskollinen saa-
milleni rukousvastauksille, Raut-
tu toteaa.

Meidän ihmisten pitäisi oppia 
olemaan kristittyjä joka paikassa. 
Pitäisi riisua roolivaatteet, meillä 
olisi vaan yksi rooli. Tämän päi-
vän kristityt eivät tuo julki omaa 
uskoaan samalla tavalla kuin esi-
merkiksi muslimit. 

– Meidän pitäisi olla ylpeitä, 
että olemme armosta pelastunei-
ta, Vesa Rauttu painottaa.

A    Chebicin runko painaa vain 800 – 1800 
grammaa.

B C   Tällä polkupyörällä on tarkoitus 
lähteä kiertämään maailmaa viideksi 
vuodeksi.

C   Chebicin tiloista löytyy kaikki mahdollinen pyöräilyyn liittyvä – mummusta mu-
kulaan, kilpapyörään ja retkipyörään.
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Vietimme kiireisen 
kansanedustaja Antero 
”Mooses” Laukkasen 
kanssa Frescon 
kahvilassa rupattelu- ja 
päivitys(ei päivittely)
tuokion.

N ational Prayer Breakfast 
eli Kansallinen rukous-
aamiainen järjestettiin 

Washingtonissa ensimmäisen 
kerran vuonna 1953. Tänä 
vuonna 2.2. järjestetty rukous-
aamiainen oli Antero Laukkasen 
kohdalla jo 18. kerta osallistua 
varsinaisen rukousaamiaisen 
lisäksi lukuisia lounas- ja illal-
listapaamisia käsittävään kolmi-
päiväiseen tapahtumaan.

Kansojen 
siunaaminen

Ensimmäisen kutsun Kansallisel-
le rukousaamiaiselle Laukkanen 
kertoo saaneensa toimiessaan 

kansanedustaja Toimi Kankaan-
niemen avustajana 1998.

– Rukousaamiaisella tilaisuu-
den järjestäjät saivat tietää roolis-
tani eduskunnan rukoushetkien 
organisoinnissa ja kysyivät, voi-
sinko jatkossa olla heidän yh-
dyshenkilönsä täällä Suomessa, 
Laukkanen muistelee.

Siitä lähtien hän on ollut taval-
laan osa kongressin rukousaa-
miaisen järjestelytiimiä laatimalla 
aina syys-lokakuussa listan Suo-
mesta kutsuttaviksi ehdotetuista 
henkilöistä.

– Valitsen listalle henkilöitä 
sen mukaan, onko heillä kiin-
nostusta tällaiseen parlamenttien 
väliseen rukoustyöhön, Antero 
Laukkanen kertoo ja jatkaa huo-
mattaen: – Rukousaamiainen ei 
ole evankeliointitilaisuus, vaikka 
siellä onkin evankeliumi läsnä!

Kyseessä ei ole siis perintei-
nen seurakuntatilaisuus, vaan se 
on päättäjien rukousaamiainen, 
jossa on hieman erilainen sisältö. 
Keskeisellä sijalla ovat tietenkin 
Yhdysvaltojen presidentin sekä 
pääpuhujan pitämät puheet. Sen 
lisäksi on erilaisia rukouksia ja 

Raamatun lukua kansakunnan 
puolesta sekä kansojen siunaa-
minen.

Tervetuloa seuraamaan 
Jeesusta

Tapahtumassa verkostoidutaan 
eri parlamenttien välillä. Alku-
jaan parlamentaarisesta rukous-
tapahtumasta liikkeelle lähtenyt 
rukousaamiainen on levinnyt 
tänä päivänä jo 70 eri parlament-
tiin ympäri maailmaa. On synty-
nyt kansainvälinen rukousperhe. 
Eli rukousaamiaisella syntyneet 
yhteydet poikivat myös yhtey-
denpitoa arkisemmankin työn 
merkeissä.

Vaikka Kansallinen rukousaa-
miainen on kristillinen tapahtu-
ma, sinne kutsutaan päättäjiä ja 
parlamentaarikkoja myös muista 
uskonto- ja kirkkokunnista. 

– Tänä vuonna paikalla oli 
mm. Jordanian kuningas, joka 
on muslimi. Siellä oli juutalaises-
ta yhteisöstä useita rabbeja, oli 
hinduja, Kiinasta budhalaisia jne. 
Perusajatuksena on, että kaikki 
ovat tervetulleita seuraamaan 
Jeesusta, tarkentaa Antero Lauk-

kanen. – Tapahtuman kansain-
välisessä lounastapaamisessa 
saivat myös eri uskontokuntien 
edustajat esittää omia puheen-
vuorojaan.

Vakaumus voi 
näkyä työssä

Laukkanen painottaa rukous-
aamiaisen merkitystä oheistilai-
suuksineen juuri verkostoitumi-
sessa. 

– Toinen tärkeä seikka on, että 
kristityt päättäjät saavat rohkeut-
ta toistensa uskosta. Eri tapaami-
sissa on useita puheenvuoroja, 
joissa parlamentaarikot eri puo-
lilta maailmaa kertovat, miten 
usko näkyy heidän työssään, 
minkälaisia ratkaisuja he ovat 
joutuneet tekemään jne. Varsin 
koskettavia puheenvuoroja, hän 
toteaa.

Normaalisti Kansalliselle ru-
kousaamiaiselle osallistuu noin 
2600 henkilöä, mutta tänä vuon-
na, kun presidentti vaihtui, aa-
miaista oli nauttimassa 3300 vie-
rasta, mikä Laukkasen kertoman 
mukaan tuntui jo selvänä ahtau-
tena Washington Hilton -hotel-

lin ballroomissa. Kansainvälisiä 
vieraita on hieman runsas 500 
henkilöä 140 eri maasta.

– Siellä oli tänä vuonna esi-
merkiksi Norjan entinen päämi-
nisteri, sosiaali- ja terveysminis-
teri, Ruotsista oli useita kansan-
edustajia. Se että Suomi jotenkin 
väheksyy tätä tapahtumaa, on 
meille hyvin tyypillistä. Täällä 
ajatellaan, ettei rukous kuulu 
millään tavalla tähän päätöksen-
tekoon. Muissa maissa suhtau-
dutaan paljon suvaitsevammin ja 
avoimemmin mielin siihen, että 
ihmisen vakaumus voi näkyä hä-
nen työssään, huokaisee Antero 
Laukkanen.

Presidentin 
arvomaailma

Vaikka rukousaamiainen noudat-
ti pitkälti aikaisempien vuosien 
kaavaa, presidentin puhe ei sitä 

Rukousaamiaisella 
verkostoidutaan

tehnyt. Donald Trump poikkesi 
selkeästi aikaisempien presi-
denttien viitoittamalta tieltä.

– Se oli todellakin epätyypil-
linen rukousaamiaisen puhe, 
koska Trumpilla ei ollut mitään 
hengellistä teemaa tai sisältöä sii-
nä. Hän tosin mainitsi lyhyesti 
kristitystä äidistään ja saamas-
taan kristillisestä kasvatuksesta, 
mutta siihen se jäi. Aikaisemmil-
la presidenteillä on ollut selvä 
hengellinen sisältö, Raamatun 
paikka tai useita puheissaan. 
He ovat kertoneet myös hen-
gellisistä kokemuksistaan, jopa 
uskoontulostaan, Antero Lauk-
kanen kertoo.

Hän muistaa, kuinka presi-
dentti Clinton luki aikoinaan 
pitkät pätkät kuningas Salomon 
rukouksesta.

– Hän vertasi itseään ja omaa 
työtään Salomoon, kun tämä sa-
noi, että minä olen kuin pieni 
poikanen, en tiedä mihin mennä 
tai mistä tulla. Se oli aika kos-
kettavaa kuultavaa mahtimaan 
presidentin sanomana.

Laukkanen myöntää poh-
tineensa presidentti Donald 
Trumpin kohdalla, onko hän 
kristitty, tunnustava kristitty. 
Onko hän hapuileva uskossaan, 

vasta-alkaja tms.

Aika näyttää
Antero Laukkanen ihmettelee 
suomalaisen median tuomion-
päivä-mentaliteettia sen uutisoi-
dessa Trumpin toimia. Itse hän 
kertoo suhtautuvansa tilantee-
seen hyvin rauhallisesti. Ensiksi 
on nähtävä, mitkä kaikki virka-
nimitykset menevät läpi ja min-
kälaista politiikka uusi koneisto 
lopulta alkaa luoda.

– Nyt on annettava Trumpille 
oma aika ja rauha tehdä omat 
päätöksensä. Luulen että hän on 
niin ”erilainen nuori”, että tekipä 
hän mitä tahansa, häntä moiti-
taan täällä Euroopassa.

Aika tulee näyttämään uuden 
presidentin todelliset kyvyt ja 
vahvuudet. Moni amerikkalai-
nen lienee kuitenkin tyytyväi-
nen Trumpin jo tähän mennessä 
tekemiin päätöksiin, jotka ovat 
suoraan vaikuttamassa amerik-
kalaisten työpaikkojen säilymi-
seen.

– Veikkaan hänen kansansuo-
sionsa lähtevän vielä kasvuun. 
Ennen vaalejahan media pova-
si pörssikurssien romahtavan 
ja suurin piirtein alkuaineiden 
sulavan, mutta miten kävi, juuri 

päinvastoin, Laukkanen naurah-
taa.

Kotimainen 
rukousaamiainen

Meillä Suomessa järjestetään jo 
kolmannen kerran oma Kan-
sallinen rukousaamiainen maa-
liskuun puolessavälissä Helsin-
gissä. Aamiaiselle odotetaan 
150-200 vierasta. Tapahtumaan 
osallistuu edustajia niin parla-
mentin kuin liike-elämän ja tai-
teen ja tieteenkin puolelta.

Meillä on aamiaisen yhteydes-
sä Arvo foorumi, jonka toivotaan 
kasvavan yhdeksi merkittäväksi 
vuosittaiseksi arvokeskusteluta-
pahtumaksi Suomessa.

Määrätynlainen salamyhkäi-
syys tapahtuman ympärillä joh-
tuu siitä, että rukousaamiaiset on 
määritelty kaikkialla maailmassa 
yksityistilaisuuksiksi, niin meillä 
Suomessakin.

– Haluamme, että mukaan 
tulevat korkeassa yhteiskunnal-
lisessa asemassakin olevat ihmi-
set voivat osallistua tilaisuuteen 
rauhallisella mielellä ja tulla 
iloitsemaan kaltaistensa uskosta 
ilman pelkoa, että löytävät kas-
vonsa jonkin lehden kannesta, 
Laukkanen huomauttaa.

B   – Konservatiivinen tausta vaikuttaa 
voimakkaasti ihmisten elämäntapoihin 
Amerikassa, mutta se ei välttämättä tar-
koita henkilökohtaista suhdetta uskon 
asioihin. Juuri tulleen tiedon mukaan 52 
prosenttia amerikkalaisista käy kirkossa 
joka sunnuntai. Mutta epäilen, onko 52 
prosenttia amerikkalaisista kristittyjä, 
arvelee Antero Laukkanen.

– Meillä on Suomessa valtavasti 
ns. Nikodemus-kristittyjä, jotka 
tulevat Jeesuksen luo yöllä tai 
jossain muussa tilanteessa. Heil-
lä on vahva usko, mutta eivät 
paukuttele henkseleitään siitä 
päivittäisessä elämässään.
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Pekka Reinikainen

On ilmeistä, että 
alkuräjähdyksestä 
Aadamiksi – evoluutio 
on uskonto. Kosminen, 
kemiallinen ja 
biologinen evoluutio 
muodostavat 
kokonaisuuden, 
joka täyttää kaikki 
uskonnon tunnusmerkit. 
Sitä ei voi todistaa 
oikeaksi kokeellisen 
ja toistettavan tieteen 
keinoin, vaan kyseessä 
on pelkkä filosofinen 
pohdiskelu. 

O n hyvä oivaltaa, että al-
kuperätutkimus ei etsi 
totuutta vaan parasta 

selitystä, joka sulkisi Jumalan 
pois. Sen kannattajat pitävät sitä 
kuitenkin painovoiman kaltaise-
na tosiasiana, jonka arvostelu on 
kuin pyhäinhäväistys. Arvosteli-
ja on ”tyhmä, tietämätön, hullu 
tai ilkeä” evoluution ylipapin, 
Richard Dawkinsin mukaan. 
Evoluution puolustajien kiivas 
reaktio sen arvostelijoita koh-
taan kertoo uskonnollisesta 
kiihkosta.

Luonnon valinta on 
evoluution jumala

Evoluutiolle raaka-aineen tuot-
taa sokea sattuma ja ”luojan” 
rooli lankeaa luonnonvalinnalle. 
Tämä sopii buddhismista inspi-
raatiota ammentaville moder-
neille akateemisille älyniekoille 
ja jälkikristilliselle kirkolle, joka 
kalastelee uusia jäseniä muun 
muassa joogan, meditaatioon 
ja mindfulness – opin avulla. 
Mindfulness on buddhismin sy-
nonyymi. Buddhismi on ’uskon-
to ilman jumalaa’. Kristinuskosta 
paljolti luopunut Suomi on maa-
ilman eniten joogaava maa!

Evoluutio on uskonto 
myös siitä näkökulmasta, 

että se perustuu 
luonnonlakien vastaisiin 

ihmeisiin, vaikka sen pitäisi 
toimia niiden mukaan

Alkuräjähdys on lämpöopin 1. 

pääsäännön vastainen ihme. 
Pääsääntö tarkoittaa, että energi-
aa ei vo luoda tyhjästä eikä hävit-
tää, vaan sen lopullinen kohtalo 
on muuttua käyttökelvottomaksi 
lämmöksi. Big Bangin jälkeen 
pitäisi seuraavaksi ylittää hetkek-
si valon nopeus. Kun sitten olis 
saatu tyhjästä vetykaasua aikaan, 
sen pitäisi tiivistyä taivaankap-
paleiksi ja sadoiksi miljardeiksi 
galakseiksi. Kaasulla ei ole tapa-
na tiivistyä ja galakseja koossa 
pitää tuntematon ”pimeä aine”. 
Maailmankaikkeudesta 96% on 
edelleen tuntematonta ’pimeää 
ainetta ja energiaa’. Lisäksi maa-
ilman suurimman räjähdyksen 
pitäisi aiheuttaa maailman suurin 
epäjärjestys! 

Evolutionistien käytännöksi 
näyttää muodostuneen 

tuntemattomien asioiden 
selittäminen tätä varten 

keksittyjen tuntemattomien 
tekijöiden avulla

Maailmankaikkeus on lämpöopin 
2. pääsäännön vastainen, sillä se 
on täynnä järjestystä ja käyttö-
kelpoista energiaa. Pääsäännön 
mukaan kaikki järjestys vähenee. 
Jumala on kuitenkin alussa lait-
tanut "tankin täyteen"!  Mistä jär-
jestys on peräisin? - - Painovoima 

vastaisi maailmankaikkeuden 
järjestyksen luomisesta Stephen 
Hawkingin mukaan. Epäselväksi 
kuitenkin jää, miten tämä voisi 
tapahtua.

Seuraava ihme olisi 
solun syntyminen, joka 
on vastoin kaikkea mitä 

kemiasta ja fysiikasta 
tiedetään 

Mistä solujen sisältämä tieto ja 
sen tallennusjärjestelmä ja elä-
män merkkijärjestelmä (DNA) 
tulivat tai miten suvullinen li-
sääntyminen kehittyi, sitä ei tiedä 
kukaan. Nämä eivät ole mitään 
”pikkujuttuja, jotka tieteellinen 
tutkimus ratkaisee huomenna”. 
Listaa voisi jatkaa.

Jokainen puolueeton 
tarkastelija ymmärtää, 
että evoluutio ei ole 
tieteellinen teoria

”Evoluutio on uskonto. Se oli sitä 
jo alun perin ja on sitä edelleen 
tänä päivänä”, toteaa kreationis-
teja vastaan koko uransa ajan 
kamppaillut Floridan valtion-
yliopiston filosofian professori 
Michael Ruse. Raamatun näkö-
kulmasta evoluutiossa palvotaan 
luotua Luojan asemasta: Rooma-
laiskirje 1:25 toteaa evolutionis-

Evoluutio ei ole 
tieteellinen teoria

Evoluutio-opetus horjuttaa Raamatun arvovaltaa ja toimii näin kuin yleis-
happona, joka syövyttää useimpien kristittyjen uskoa. Luottamuksen 
puute Raamattuun on kristittyjen nuorten kaikkein yleisimmin mainitse-
ma syy uskosta luopumiseen.

Vastaavasti useimmat eivät ole koskaan kuulleet siitä 
nykyaikana saatavilla olevasta valtavasta määrästä 
todisteita, jotka tukevat Raamatun ilmoitusta luo-
misesta. Luominen-tiedelehti voi auttaa juuri tässä. 
Se on kuin vahva suoja-aine, joka kumoaa ja estää 
evoluution syövyttävän vaikutuksen jatkossakin.

Sen upeasti kuvitetut, värilliset sivut tekevät siitä 
julkaisun, jota ihmiset haluavat lukea. Onko Sinun 
tuttavapiirissäsi nuoria, joiden usko on evoluuti-
on vuoksi koetuksella? Ostaisitko heille lahjaksi 
palan Totuutta? Tilaukset: kauppa.luominen.fi
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teista: ”nuo, jotka ovat vaihtaneet 
Jumalan totuuden valheeseen 
ja kunnioittaneet ja palvelleet 
luotua enemmän kuin Luojaa, 
joka on ylistetty iankaikkisesti, 
amen”.

Luomiseen uskominen 
on sekä ilmeinen että 

johdonmukainen 
tieteellinen johtopäätös

Maailmankaikkeus on ilmeisen 
suunniteltu. Tämän ymmärtää jo 
lapsikin. Vaatii vuosikymmenien 
akateemisen opiskelun, jotta voi 
uskoa, että räjähdys on ympäril-
lämme olevan maailman perim-
mäinen aiheuttaja! Suunnittelu 
on parempi ja ainoa järkevä seli-
tys -- ei  toistuvat luonnonlakien 
vastaiset ihmeet, joita evoluutio 
edellyttää. Evoluutio on epätie-
teellinen teoria. Akateeminen 
maailma ei tätä havaitse, sillä se 
on tietoisesti kääntänyt Jumalalle 
selkänsä. Se on sokea suunnitte-
lulle eikä se edes salli suunnit-
telun havaitsemista luomakun-
nassa. Vain Jeesus voi poistaa 
totuuden näkemisen estävän 
peitteen ihmisen silmiltä.

Osoitteesta www.raamat-
tupuhuuturku.fi/onko-luojaa-
olemassa voi katsoa youtube 
esitykseni aiheesta.

LUONNOSSA 
LIIKKEELLÄ
Jukka Ylävuo

TALVET EIVÄT OLE VELJEKSIÄ KESKENÄÄN, 
KUULUU VANHA  KANSANSANONTA. 
PÄIVITETTYNÄ SE VOISI KUULUA:
NAUTITAAN SUOMEN UPEASTA TALVIAJASTA 
– NIIN KAUAN KUIN SE MEILLÄ VIELÄ ON!
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C   Raketteja on kertynyt.

Arto Perämäki

Sderotin kaupunki 
sijaitsee Israelin 
eteläisellä 
hallintoalueella, n.1 
km:n päässä Gazan 
rajasta, lähimmillaan n. 
850 m Gazan rajasta. 

E nsimmäiset asukkaat saa-
puivat läntisen Negevin 
pääkaupunki Sderotin 

alueelle 1951. Ensimmäiset alu-
een juutalaisasukkaat saapuivat 
Kurdistanista ja Persiasta. Asu-
mukset olivat aluksi telttoja ja 
hökkeleitä. Pysyvää asutusta 
alkoi olla jo 1954. Juutalaisiin 
kohdistuvien vainojen myö-
tä maahanmuuttajia saapui 
Pohjois-Afrikasta, Marokosta ja 
Romaniasta. Alue laajeni maa-
hanmuuttajien myötä. Pääosin 
entisen Neuvostoliiton alueelta 
alkoi saapua alueelle runsaasti  
maahanmuuttajia 1990-luvulla, 
jolloin väkiluku kaksinkertais-
tui. Sderot sai kaupunkioikeu-
det  v.1996 ja väkiluku on  tällä 
hetkellä n.24 000.

Toisen intifadan (palestiina-
laisten kansannousun) alkaessa 
2000 syyskuussa, alkoi myös 
Quassam-rakettien ampumi-
nen Gazan alueelta Israelilais-
asutuskeskuksiin mm. Sderotin 
kaupunkiin. Kaupunki on ol-
lut jatkuvien Gazasta tulleiden 
raketti-iskujen kohteena 2001 
alkaen.

Ennen intifadan aikaa Sderotin 
ja Gazan asukkaat matkustivat 
yli rajan vapaasti ja kauppa, ta-
varat ja palvelut vaihtoivat omis-
tajaa. Rajan ylitys mahdollisti 
työssäkäynnin Gazasta Israelin 
puolelle.

Viimeiset 13 vuotta tuhansia 
rakettien iskut ovat kohdistu-
neet Sderotiin ja Länsi-Negevin 
alueeseen.Koska matka rajalle 
on n. kilometrin luokkaa lähim-
millään, reagoimisaika suojaan 
hakeutumiseen on lyhyt, vain 
5-15 sekuntia.

Hamasin rakettien, jotka olivat 
Katjusha ja Grad-tyyppisiä, irani-
lais- ja venäläisvalmisteisia, sala-
kuljetus lähinnä tunnelien kautta 
Siinailta Gazaan. Rakettien teho 
ja kantama kehittyi koko ajan ja 

raimoperakylaoy.fi

Sderot – 
elämää rakettiarjessa

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

raketit lensivät yhä kauemmas 
ja syvemmälle Israelin puolelle. 
Raketit alkoivat saavuttaa jo Ash-
kelonin, Beer Shevan ja Eilatin.

Myöhemmin  IDF ja valtion 
johto alkoi kiinnittää huomiota 
asukkaiden ahdinkoon ja ensim-
mäinen Iron Dome asennettiin 
alueelle 2011. Sinänsä kallis Iron 
Dome-rakettien torjuntajärjestel-
mä maksaa 35-50 tuhatta dollaria 
kokonaisuudessaan, ja järjestel-
miä on edelleen vähän, niin että 
ne kattaisivat koko Israelin alu-
een. Siksi järjestelmiä siirrellään 
tarpeen mukaan eri alueille.

Gazasta aamuttujen rakettien 
iskeydyttyä Sderotin alueelle, ne 
levittivät rautaromua (muttereita, 
nauloja) muutaman sadan metrin 
säteellä, ja saaden haavoittuneis-
sa aikaan pahoja kudosvaurioita. 
Terroristien ideologiaan kuului, 
että raketteihin oli kirjoitettu ni-
miä, kenen muistoksi se ammu-
taan tai Al-Quads:n (Jerusalem) 
vapauttamiseksi.

Asukkaiden suojaamiseksi 

alettiin kehittää suojarakentei-
ta mm. bussipysäkeille (120) 
rakennettiin sirpaleen/raketin 
kestävät suojat. Asuntoihin ra-
kennettiin suojahuoneet, jotka 
nykyinen laki vaatii jo sen kaik-
kiin uusiin rakennuksiin. Suoja-
huone on betoniraudoitettu ja 
tulee kestää raketin iskun.

Lisäksi kaikki alueen koulut, 
päiväkodit ym. tilat varustetaan 
suojahuonein.

Kehitetään hälytysjärjestelmä, 
sireeni joka varoittaa tulevasta 
raketista tai kranaatista, ja on 
nimeltään Red Colour. Hälytyssi-
reenin äänen kuultuaan on 7-15 
s aikaa suojautua lähimpään 
suojarakennukseen, tietämättä 
mihin raketti iskeytyy ja räjäh-
tääkö se. Myös räjähtämättömät 

raketit on turvallisuusriksi esim. 
lapsille.

Sderotin alueelle ammutusta 
n.10 000 raketista on surmansa 
saanut 25 asukasta ja sadat ovat 
haavoittuneet/vammautuneet.

Miten jatkuva raketti-pelossa 
eläminen vaikuttaa ihmisen 
psyykkeeseen? Jatkuva epävar-
muus ja ympärivuorokauden 
alueelle ammutut raketit saavat 
aikaan kuolemanpelkoa ja ehtii-
kö suojaan ajoissa. Miten lapset 
kokee uhkaavan pelon ja turvat-
tomuuden, jota on hyvin vaikea 
selittää heille?

Alueen terveysviranomaiset 
ovat heränneet jo vuosia sitten 
selvittämään väestön psyykkistä 
tilaa eri tutkimuksin. Ensimmäi-
set tutkimukset v. 2007 kertoo 
että alueen väestöstä n.75% ko-
kee jonkinasteista PTSD-oireyh-
tymää.

Mikä on PTSD? Sana tule 
englannin kielisestä lyhenteestä 
post-traumatic-stress-disorder eli 
posttraumaattinen stressihäiriö. 
Se on psykiatrinen ahdistunei-
suushäiriö, joka kehittyy jostakin 
äkillisestä itsestä riippumatto-
masta ahdistavasta traumaatti-
sesta kokemuksesta. Kokemus 
voi olla oma tai läheisen kokema 
tilanne jossa henki on uhattu-
na, esim sotatilanne, luonnon-
katastrofi. Jatkuvien ahdistavien 
kokemusten kokeminen, johtaa 
osalla ihmisiä pitkittyessään 
stressihäiriöksi. Sotatoimialueel-
la sotilaat ja siviilit usein kokevat 
ja altistuvat stressihäiriölle.

PTSD:n oireita ovat uniongel-
mat, painajaiset, hikoilu ja lap-
silla vuoteenkastelu ja taantumi-
nen/erilainen välttämiskäyttäy-
tyminen sosiaalisissa tilanteissa, 
esim. koulussa. Aikuisella se voi 
johtaa masennukseen, muistion-
gelmiin ja on riskitekijä päihtei-
den väärinkäytölle.

Hoitona PTSD:n on ns. psyko-

loginen jälkipuinti joka tarvitsee 
siihen erikoistuneita psykologe-
ja, joita ei ole alueella riittävästi. 
Sama oireilu ilmenee myös Ga-
zan alueelle, jonka terveyspal-
velut ovat kehittymättömät psy-
kiatriselle hoidolle, joka jossain 
määrin kielletään/vähätellään  
koko kulttuurissa. Traumat eivät 
ole vieras ilmiö Israelissa, joka 
on joutunut itsenäisen histori-
ansa aikana vedetyksi mukaan 
useisiin sotiin. Tänä päivänä 
oireet tiedostetaan,mutta onko 
siihen riittävästi resursseja?

Voimme miettiä moniko Is-
realin kahdeksasta miljoonasta 
asukkaasta altistui viime Gazan-
kriisin aikana jonkinasteisille so-
tatraumalle, varovastikin arvioi-
den 3-4 miljoonaa jotka asuivat 
rakettien kantomatkan päässä 
Gazasta.

Sderotin mielenterveyskli-
nikan johtaja Dr. Adriana Katz 
sanoo, että klinikka hoitaa joita-
kin tuhansia potilaita, mutta on 
paljon potilaita, jotka häpeävät/
eivät osaa  hakea apua. Lapset 
ovat jo tulevaisuudenkin kan-
nalta suuri ryhmä,miten heidän 
psyykkeensä korjautuu. Tut-
kimuksissa ainakin kolmasosa 
lapsista kärsii PTSD-oireita.

Voidaan pohtia miten Gazan 
terroristit rakettien ampumisella 
Israeliin aiheuttaa siviilien elä-
mälle, koska vastaisku rakettiin 
on ilmaisku Gazaan. Ymmärtää-
kö terroristi minkä trauman hän 
aiheuttaa myös omille lapsilleen/
siviileille  fundamentalistisella 
toiminnallaan.

Gazasta tulevan rakettitulen 
myötä Sderotin alueen liike-
elämä on kärsinyt, puhumatta-
kaan aineellisista vahingoista 
asunnoille. Osa alueen asuk-
kaista on muuttanut kaupungis-
ta ahdistavan tilanteen vuoksi, ja 
asuntojen hinnat ovat laskeneet. 
Isot teollisuusyritykset siirtyvät 
turvallisemmalle alueelle sisä-
maahan.

Lähteet:
Wikipedia: Sderot, PTSD
Sderot Media Center: Sderot a 
city of PTSD without post
Sderot Media Center: Facts and 
statistics on Sderot
Therapytoday.net: Trauma/the 
unreperted casualty of war/Da-
vid Bedein

C   Pommisuoja rakettien varalta.
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Eero Ketola

Sirokko-tuuli, ghibli, 
puskee kuivaa, 
harmaankeltaista 
hiekkaa kylätielle. 
Oliivipuiden lehdet ovat 
pölyn kuormittamat. 
Kaksi nuorta miestä 
astelee laitumella kohti 
tietä. Nähdessään tutut 
avustustyöntekijät 
miehet katsovat 
taaksepäin ja 
heilauttavat kättään. 

F ida internationalin yhteis-
työkumppani Gesar Gil, 
Melillan Centro Nueva 

Vida -seurakunnasta on entuu-
destaan tuttu norsunluurannik-
kolaisille pakolaisille. 

Juomavettä läheiseen ky-
lään kuljettava, vanha paloauto 
puhkuu ylös kuoppaista tietä. 
Musta pakokaasupilvi pöllähtää 
kasvoille.  Samaan aikaan tien 
reunalle on kokoontunut kym-
menkunta pakolaista. Pakolaisia 
tulee lähes taukoamatta eteläs-
tä.  Suurin osa lähtee matkalle 
Guineasta, Malista, Kamerunista, 
Senegalista, Norsunluurannikol-
ta ja Tsadista.  Muse, yksi pa-
kolaisista kertoo, että matka on 
ollut vaikea ja pitkä. 

-  Nyt matkamme on pysäh-
tynyt. 

Melilla on aidattu kaupunki.  
Teräsverkko ulottuu kuuden 
metrin korkeuteen. Melillan 

puolella on kolme aitaa ja Maro-
kon puolella kaksi aitaa. Aitojen 
väli on vain muutamia metrejä. 
Aitojen yli kiipeäminen näyttää 
lyhyenkin vilkaisun jälkeen täy-
sin mahdottomalta. On vaikea 
kuvitella, että kukaan edes yrit-
täisi kiivetä aidalle.  Mutta yrittä-
jiä riittää loputtoman tuntuisesti. 
Pari päivää ennen saapumistam-
me Melillaan  lähes kahdeksan-
kymmentä pakolaista kiipesi ai-
doille ja yritti päästä Melillaan. 
Osa pääsi toiselle puolella rajaa 
ja osa jäi kiinni aitoihin tai aito-
jen väliin.

- Ylitykset tapahtuvat lähes 
aina joukkovoimaa hyödyksi 
käyttäen. Rajan ylitystä yrittävät 
pakolaiset valmistautuvat huolel-
la. He hakkaavat kenkien poh-
jiin nauloja tai kiertävät tukevia 
puuruuveja kengän reunoihin. 
Ilman erikoisvarusteltuja kenkiä 
on turha nousta kiipeämään, 
kuvailee tilannetta kaksitoista 
vuotta pakolaisten parissa työtä 
tehnyt ja Melilassa asunut, ko-
lumbialaissyntyinen Gesar Gil. 

Suomalaiset lähetit 
mukana työssä

Gilin ystävä, espanjalainen raja-
vartija Manuel kertoo. - Saman 
yönä jolloin suuri pakolaisryhmä 
yritti laitonta rajan ylitystä pysäy-
tettiin tullissa auto.  Moottoriti-

laan oli piiloutunut mies. Hän 
oli käpertynyt koukkuun ja osa 
käsivartta oli pahasti palanut. 
Mies ei päässyt omin voimin 
pois kuumasta moottoritilasta. 
Hänen jäsenensä olivat jäykis-
tyneet. Nostimme hänet pois ja 
toimitimme sairaalaan.

Espanjassa asuvat, Fidan lä-
hetystyöntekijät Marja ja Tauno 
Toukola auttavat säännöllisesti 
Marokossa tehtävää työtä. 

– Pakolaisten hätä koskettaa 
syvästi. Heidän elämänsä ja olon-
sa kotimaassa täytyy olla todella 
vaarallista, köyhää ja toivotonta. 
He pyrkivät pääsemään sieltä 
pois senkin uhalla, että heidät 
saadaan rajalla kiinni. Usein he 
loukkaantuvat tai haavoittavat 
itseään yrittäessään päästä kuu-
si metriä korkein, piikkiesteinä 
varusteltujen aitojen yli. Rajan 
pinnassa piileskeleviä pakolaisia 
pahoinpidellään ja heidän vähäi-
set tavaransa poltetaan, kertovat 
Marja ja Tauno Toukola. 

Toukolat eivät voi auttaa pako-
laisia pääsemään Eurooppaan. 

– Ymmärrämme, että se ei ole 
meidän tehtävämme. Kokemus-
tamme mukaan heille on suu-
reksi avuksi se, että heille toi-
mitetaan ruoka-apua. jaamme 
heille kristillistä kirjallisuutta ja 
rukoilemme heidän kansaan ja 
heidän puolestaan. 

Piileskelyä 
ja pilkkaa 

Marokon halki kulkevat pako-
laiset joutuvat matkallaan ko-
kemaan vaihtelevaa kohtelua. 
Matkalla olevat yöpyvät hylä-
tyissä taloissa, karjasuojissa tai 
kallioiden painanteissa. 

– Paikalliset ihmiset eivät ole 
kovin ystävällisiä "mustille pako-
laisille"  tai "haratineiksi", joiksi 
he meitä kutsuvat.  Olemme 
heidän mielestään aina vääräs-
sä paikassa. Paimenetkin lyövät 
meitä sauvoillaan tai heittävät 
kivillä. Tosinaan lapset sylkevät 
päällemme. Toisissa kylissä ih-
miset ovat meille hyvin ystäväl-
lisiä. He antavat meille ruokaa, 
neuvovat lähimpiin kauppoihin 
ja ohjaavat oikealle tielle, kertoo 
Norsunluurannikolta kotoisin 
oleva Matza.  David Wilkersonin 
New Yorkin Time Square seu-
rakunnan lähettinä on Melilassa 
Gesar Gil. 

– Olen ollut täällä kohta kak-
sitoista vuotta. Seurakuntaamme 
tulee Eurooppaan pyrkiviä pa-
kolaisia. Osa heistä viipyy Me-
lillassa kuitenkin varsin lyhyen 
ajan. Eräänä päivänä heitä ei 
enää ole. He saavat luvan jatkaa 
matkaa Eurooppaan. 

Melillan suurin pakolaisleiri si-
jaitsee kivenheiton päässä rajas-

B   Marja ja Tauno Toukola ovat avusta-
massa Gesar Giliä (kolmas vasemmalta), 
hänen laajamittaisessa työssään pako-
laisten hyväksi Pohjois-Afrikassa.

Pakolaiset yöpyvät 
oliivilehdoissa
Afrikkalaisten matka on pysähtynyt Marokkoon

ta. Pakolaiset tietävät sijainnin. 
Tiedonvälitys on vaivatonta ja 
viestejä pukkaa aidan kummal-
lakin puolella olevien älypuhe-
limiin. 

– Muutamat onnistuvat ja 
saavat väliaikaisen luvan olla 
maassa. Leirillä, lähinnä Afrikan 
maista tulleet pakolaiset odotta-
vat, että he pääsevät Espanjaan.  
Nuotin ääressä lämmittelevät, 
Norsunrannikolta saapuneet 
miehet lausuvat tuon tuostakin 
sanan peninsula. Se tarkoittaa 
Espanjaa ja sen jälkeen Ranskaa.  
Nämä maat kiinnostavat afrikka-
laisia pakolaisia.

Pohjois-Afrikassa sijaitsevat, 
Espanjan erillisalueet, Melilla ja 
Ceuta sulkivat rajansa pakolaisil-
ta 1991. Erityisesti 1960 -luvulla 
marokkolaisia suorastaan hou-
kuteltiin saapumaan siirtotyö-
läisiksi Eurooppaan.

Pakolaisten 
uusi reitti

Afrikkalaisia pakolaisia saapuu 
Espanjaan runsaasti Kanarian 
saarten kautta. Pohjois-Afrikka 
houkuttelee kuten eniten af-
rikkalaisia. He saapuvat Nige-
riasta, Gambiasta, Senegalista, 
Guineasta, Norsunluurannikolta, 
Somlaiasta, Sudanista ja monesta 
muusta maasta. Viime viikkona 
Afrikan maista liikkeille lähtevi-

en pakolaisten lisäksi mukaan 
on tullut Lähi-idästä lähteneitä 
ihmisiä. Balkanin reitin sulke-
misen jälkeen järjestäytynyt 
rikollisuus on ryhtynyt käyttä-
mään varsin uutta reittiä. Reitti 
suuntautuu Marokkoon ja sieltä 
edelleen Iberian niemimaalle.  
Pakolaisille matka on hyvin kal-
lis, mutta he yrittävät kuitenkin. 
Reitti Lähi-idästä Marokkoon on 
kuitenkin ihmissalakuljettajille 
turvallisempi kuin monet muut 
vaihtoehdot. Matka Välimeren 
yli Tunisiasta ja Libyasta Itali-
an rannikolle on riskeistä rikas 
koska ISIS  on läsnä Libyassa ja 
kontrolloi useita satoja kilomet-
rejä rantaviivaa.

Marokko on alueen tasapai-
noisin ja turvallisin maa. Vaikka 
matka Lähi-itään on pitkä, niin 
pakolaisten määrä on kasvussa. 
Tällä hetkellä Marokossa arvi-
oidaan olevan kuitenkin vain 
runsaat 5000 Syyriasta tullutta 
pakolaista. 

Oliivilehdossa ryhmä  ama-
zighilaisia kyläläisiä tuli luok-
semme. He hymyilivät ja kat-
soivat ystävällisesti pakolaisia. 
Pakolaiset ottivat kiitollisena 
vastaan elintarvike- ja vaatepus-
sit. Marja ja Tauno Toukola ovat 
säännöllisesti mukana avustus-
työssä. 

Marraskuun puolenvälin jäl-
keen sää alkaa nopeasti viiletä. 
Norsunluurannikolta kotoisin 
oleva Marian löysi heti itselleen 
sopivan takin ja Mustafa sai pak-
sun täkin.

D   Norsunluurannikolta kotoisin olevien pakolaisten matka on pysähtynyt Marokon 
pohjoispuolen oliivimetsiin. 
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B   4-vuotiaana valmiina pyhäkouluun.

Jukka Oksanen

"Pienoisevankeliumi" 
Joh.3;16
Sillä niin on Jumala 
maailmaa rakastanut, 
että hän antoi 
ainokaisen poikansa, 
ettei yksikään, joka 
häneen uskoo, hukkuisi, 
vaan hänellä olisi 
iankaikkinen elämä.

O n vuosi 1951 myöhäi-
nen syksy.

Pienen kirkonkylän 
läheisyydessä harmaja mökki.

Mökissä asuu suru ja murhe, 
sekä 56-vuotias Jumalaa pelkää-
vä nainen 15-vuotiaan poikansa 
kanssa. Tuo nainen on menet-
tänyt aviomiehensä draakisten 
tapahtumien myötä. Hän jäi 7 
lapsen yksinhuoltajaksi. Van-
himmat lapsista ovat muuttaneet 
"omilleen". Aviomiehen kuolles-
sa tuo nyt 15-vuotias poika oli 
aivan pienokainen.

Nytkin mökin rappusilla istuu 
pienokainen, 3-vuotias poika. 
Hän itkee!

Hän odottaa, että isä ja äiti 
tulevat hakemaan hänet kotiin. 
Pieni mieli ei ymmärrä, että hä-
nen isänsä on mennyt taivaan 
kotiin ja äiti maailman pyörtei-
siin.

Päivät kuluvat – kyynelvirrat 
ehtyvät vähitellen.

Vaihtoehtoja ei ole, on sopeu-
duttava.

Tuo poika, joka itki rappusilla, 
kirjoittaa nyt 65 vuotta myöhem-
min tätä tarinaa ja itkee, suru 
on tarttunut minuun tukevalla 
otteella.

Vietin siis lapsuuteni tuossa 

Evoluutio-opetus horjuttaa Raamatun arvovaltaa ja toimii näin kuin yleis-
happona, joka syövyttää useimpien kristittyjen uskoa. Luottamuksen 
puute Raamattuun on kristittyjen nuorten kaikkein yleisimmin mainitse-
ma syy uskosta luopumiseen.

Vastaavasti useimmat eivät ole koskaan kuulleet siitä 
nykyaikana saatavilla olevasta valtavasta määrästä 
todisteita, jotka tukevat Raamatun ilmoitusta luo-
misesta. Luominen-tiedelehti voi auttaa juuri tässä. 
Se on kuin vahva suoja-aine, joka kumoaa ja estää 
evoluution syövyttävän vaikutuksen jatkossakin.

Sen upeasti kuvitetut, värilliset sivut tekevät siitä 
julkaisun, jota ihmiset haluavat lukea. Onko Sinun 
tuttavapiirissäsi nuoria, joiden usko on evoluuti-
on vuoksi koetuksella? Ostaisitko heille lahjaksi 
palan Totuutta? Tilaukset: kauppa.luominen.fi
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Matkalla 
kotiin...

"mökissä" mummolassani. En 
paljon muista yksityiskohtia al-
kuajoista, en edes kouluun me-
noani.

Mutta säännöt tässä kodissa 
olivat ankarat. Työtä oppi teke-
mään ja naapureita auttamaan. 

Uskonasiat olivat kuitenkin 
numero yksi.

Kirkossa oli "pakko" käydä 
– milloin ei ollut pyhäkoulua, 
aamuhartaus radiosta oli kuun-
neltava ennen kouluun lähtöä ja 
iltahartaus klo 19.30, jolloin oli 
oltava tuvassa.

Ollessani ehkä 9-vuotias, oli 
mummo jostain kuullut, että 
Jukalla on aika hyvä lauluääni. 
Epäilin tietovuodosta pyhäkou-
lun opettajaa, kun kansakoulun 
opettajat eivät ainakaan laulu-
numeroni valossa olleet moista 
havainneet. No sitten alkoikin 
virrenveisuu, joka oli jokapäi-
väista. Silloin se tuntui minusta 
aika ahdistavalta.

Jos mummo eläisi nyt, laulai-
sin ilomielin hänen kanssaan 
vaikka päivät pääksytysten.

Muistan mummoani kunnioit-
taen, hän opetti minut rukoile-
maan. Hän kertoi minulle selko-
kielellä, mistä tulee apu. Mummo 
rukoili lähes lakkaamatta myös 
minun pelastumisekseni.

Tuossa mökissä minun pojan-
sydämeeni istutettiin siemen, jos-
sa maaperästä johtuen on ollut 
normaalia pidempi itämisaika.

Muutin sitten koulun loput-
tua Tampereelle. Ja maailman 
turmellukset saivat minusta vah-
van otteen. Tulipa tehtyä syntiä 
ihan ylitöinäkin, ei tosin mitään 
sellaista mitä maallinen tuomi-
oistuin katsoisi pahalla.

Rukoilin kyllä, mutta useasti 
vain pahoina päivinä, kun eletty 
syntisen elämä ahdisti. Kirkossa 
käynti oli hyvin sattumanvarais-
ta.

Menimme vaimoni kanssa avi-
oon vuonna -74. Saimme 2-lasta, 
poika -75 ja tyttö -82. Lapset tuli 
kasvatettua aika epäkristillisesti. 

Iltarukoukset luettiin joka ilta, 
mutta on myönnettävä, että se 
oli tapa, jossa ei useinkaan ollut 
sydän mukana.

Perhettäni en johdattanut 
Sanan kuuloon kuin joskus ja 
jouluna.

Vuodet vierivät aika urheilu-
painotteisesti. Vähän itse harras-
tin, vähän valmensin.

Molemmat lapsemme aloit-
tivat urheilun ja ennen kou-
luunmenoaan koripalloillen ja 
yleisurheillen. Ei ollut "aikaa" 
jumalanpalvelukseen.

Vuodet kiitivät nopeasti, lap-
set muuttivat pois kodistamme. 
Elämä jatkui ja Raamattumme 
kannet pysyivät kiinni. Tunsin 
usein ahdistusta vallitsevan ju-
malattomuuteni tähden, koska 
hyvin tiesin, mihin se johtaa...

Sitten tuli pysäytys. Vaimoni 
sairastui syöpään. Taivas laskeu-
tui lähes käsinkosketeltavaksi.

Rukoukset eivät kuitenkaan 
tuoneet toivottua tulosta. Vaimo 
otettiin minulta ja lapsiltamme 
äiti vappuna 2011.

Kuitenkin koen, että siitä alkoi 
kohdallani Jumalan johdatus ja 
jopas alkoi siemen itää ja ver-
soa.

Välillä koetellaan aika moni-
naisin tavoin, mutta sittenkin se 
on kaikki ojennukseksi ja joh-
datukseksi, tien päässä loistaa 
armon aurinko.

Vaimoni kuoltua osallistuin 
Pirkanmaan hoitokodilla su-
ruryhmään, jossa ryhmässä oli 
henkilö, joka myös oli menettä-
nyt aviopuolisonsa. Hän kutsui 
minut Helluntaikirkolle sanan-
kuuloon. Menin ja sen kerran 
jälkeen olen vieraillut useasti 
ko. Herran huoneessa saaden 
kuulla todella voimallista Sanan 
julistusta ja laulaa seurakunnan 
mukana kauniita hengellisiä lau-
luja ylistykseksi isälle, pojalle ja 
Pyhälle Hengelle.

Eräässä iltatilaisuudessa an-
taessani elämäni Jeesukselle, 
evankelista joka rukoili puoles-
tani ja kanssani, näki kuinka syn-
tikirjani revittiin taivaassa. Hän 
julisti kaikki syntini anteeksi.

Maailmantiellä ollessani synti 
oli minussa tosi isolla alkukir-
jaimella. Toki teen vieläkin syn-
tiä joka päivä, mutta uskon ja 
tiedän, että Jeesus on minunkin 
syntini sovittanut ja Jumalan ar-
mosta ne minulle anteeksi an-
netaan. Tiedän, että runsaslukui-
nen ystävien joukko on minua 
rukouksin kantanut, josta heille 
kiitokseni sekä Jeesuksen läsnä-
oloa ja siunausta.

HERRAA 
YLISTÄÄ TAHDON

Samaisessa Herran huoneessa, 
jossa kohtasin Jeesuksen, olin 
kuuntelemassa mieskuoro Vies-
tiveljien upeita lauluja, tuli tilai-
suuden jälkeen kahville samaan 
pöytään eräs veli ko. kuorosta.

Miten puhe menikin laulami-
seen.

Hän sanoi minulle: "Reenit on 
tiistaina, tule sinne - et kadu".

Menin. Hän oli oikeassa, en 
ole katunut.

Kiitos Jumalalle - olen päässyt 
tosimiesten joukkoon.
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Tosimiehiä etsimässä
Jorma Wilponen

Maanantaisin Järviradiossa uusi
Raamatun Sanaan perustuva ohjelmasarja 

”Efraim tänään, minkälainen on tosimies?”. 

Efraim ry:n avustustyö on alkanut 1990 -luvun alusta. Pääasiassa 
avustusmatkat ovat suuntautuneet Suomeen, Baltiaan, Valko-
Venäjälle, Slovakiaa, Tsekkiin, Unkariin ja Romaniaan myös 
Moldoviaan. 
Kerromme ohjelmissa myös miten matkoillamme olemme 
saaneet kokea Jumalan hyviä tekoja ja ihmeitä.

Ohjelmamme tulee joka maanantai klo 20-21 
Järviradion aalloilla, myös netissä. 

Helsinki 105,5 MHz
Jyväskylä 91,3 MHz
Kokkola 97,6 MHz 
Kuopio 102,9 MHz

Lehtimäki 107,9 MHz
Lestijärvi 99,1 MHz
Mikkeli 97,6 MHz
Oulu 107,4 MHz

Pihtipudas 87,9 MHz
Pori 98,3 MHz

Pylkönmäki  90,5 MHz
Riihimäki 104,9 MHz
Rauma 107,7 MHz 

Tampere 107,4 MHz
Turku 88,0 MHz
Salo 102,9 MHz

Savonlinna 89,6 MHz
Vaasa 103,0 MHz 

Viitasaari 89,6 MHz
Vimpeli 89,7 MHz

Tule kuuntelemaan ja osallistu keskusteluun!

Puh. 0400 213 710
www.efraim-ry.com, efraimry@meiliboxi.fi

Avustustilimme numero on FI52 1144 3500 0334 01

Tosimiesten etsimisessä 
olemme tähän saakka 
käsitelleet henkilöitä 
joiden elämä monista 
koettelemuksista 
selviytyen, on kuitenkin 
lopulta päättynyt aivan 
kuin rauhalliseen ja 
tyyneen satamaan.

K un tällä kerralla tarkas-
telemme henkilöä, josta 
tuli Israelin  ensimmäi-

nen kuningas ja  myös hänen 
poikaansa Joonatania, näemme 
heissä hyvin mielenkiintoisia 
luonteen piirteitä ja myös perin 
surullisia.

Kansa oli alkanut vaatia itsel-
leen kuningasta sanoen profeetta 
Samuelille: ”Aseta meille kunin-
gas…jollainen kaikilla muillakin 
kansoilla on. ”Anna meille ku-
ningas” ja Samuel rukoili Herraa; 
ja Herra vastasi:”Kuule kansan 
ääntä kaikessa mitä he sinulle 
sanovat: sillä sinua he eivät ole 
pitäneet halpana van minut”

Samuel teki kansalle selväksi 
mitä kuningas tulee heiltä vel-
voittamaan; monia rasituksia 
:mutta kansan vastaus oli :”Ei ku-
ningas meillä pitää olla, mekin 
tahdomme olla niin kuin kaikki 
muut kansat”.

Vaikka Samuel tarkoitti kaik-
kia niitä rasituksia mitä kunin-
gas tulee heille asettamaan; ei 
se kansan mieltä muuttanut;” 
Silloin te huudatte Herraa  ku-
ninkaanne tähden jonka olette 
itsellenne asettaneet, mutta hän 
ei tahdo silloin teitä kuulla”

”EI kuningas meillä pitää olla” 
oli kansan vastaus.

Tämä oli hyvin radikaali muu-
tos Israelin kansan elämässä. 
Mooseksesta alkaen kansaa oli-
vat johtaneet tuomarit noin 300 
vuotta.

Kuitenkin Herra suostui ja käs-
ki Samuelin asettaa kuningas.

Monimutkaisten epäsuorien 
johdatusten kautta, joista voim-
me lukea 1 Sam.9 ja 10  johda-
tettiin  Samuel kohtaamaan Saul 
ja niin Saul tuli voidelluksi ku-
ninkaaksi. Ja hän antoi Saulille 
kolme erityistä ennusmerkkiä” 
jotka kaikki täyttyivät ja Saul” 
muuttui toiseksi mieheksi” ja en-
nustustieto oli” kun nämä kaikki 
täyttyvät, tee silloin kaikki mitä 
tehtäväksi tulee sillä Jumala on 
sinun kanssasi”.

Mutta kun Saulin oli aika astua 
tehtäväänsä, hän olikin ”piilou-
tunut kuormastoon” miksi.”-Hä-
nestä sanottiin että hän oli nuori 
kaunis mies, päätänsä pitempi 
kaikkea kansaq eikä Israelilais-
ten joukossa ollut kauniimpaa 
miestä kuin hän”

Mielestäni Saul  ei ottanut va-
kavasti sitä kutsumusta ja voite-
lua, minkä hän monien ennus-
merkkienkin  ja Samuelin profe-
taallisen vahvistuksen kautta oli 
saanut. Ei hän edes halunnut 
isälleen mainita mitä hänelle oli 
tapahtunut, kertoi ainoastaan aa-
sintammojen löytymisestä.

Kutsumuksensa ja voitelunsa 
salaaminen näyttää olevan kät-
kettyä ylpeyttä. Mielestäni apos-
toli Pietari sanoo tästä sattuvasti: 
”Pyrkikää…veljet sitä enemmän 
tekemään kutsumisenne ja valit-
semisensa  lujaksi; sillä jos sen 

teette, ette koskaan laukea.” Saul 
ei näytä oikein uskoneen,,siihen 
kutsumukseen ja voiteluun  ja 
sitä kautta tulleeseen muutok-
seen, minkä Jumalan Henki teki 
hänessä; ”muutti uudeksi mie-
heksi”. Niinpä hän ei jaksanut 
odottaa määräaikaa mikä oli hä-
nelle annettu, teki hän vakavan 
virheen: hän astui uhraamaan; 
astui tehtävään mihin häntä ei 
ollut valtuutettu eikä voideltu; 
ja häntä pelotti että kansa ha-
jaantuu hänen luotaan pois; hän 
alkoi toimia inhimillisesti vahvis-
taakseen kuninkuuttaan, hän tuli 
lankeemuksensa epävakaiseksi 
ja horjuvaksi asemassaan, tois-
tuvien tottelemuksiensa tähden 
hän tuli hyljätyksi.

On järkyttävää luettavaa mitä 
tämä mies teki jouduttuaan 
tuohon tottelemattomuuden ja 
sokeasti niin ettei enää ymmär-
tänyt mikä on oikein ja mikä on 
väärin.

Hänessä tuleva selvästi esil-
le skitsofrenian tunnusmerkit; 
raivokohtaukset, sokea viha, 
murhan himo, yritti tappaa jopa 
oman poikansa Joonatanin ja 
tapatti 85 pappia.

Joonatan oli kelpo  nuorukai-
nen, joka sanomattomasti ihaili 
ikäistään nuorukaista Daavidia, 
kun tämä kaatoi  jättiläisen Gol-
jatin. Mutta kun hän joutui isänsä 
tappouhkauksen kohteeksi sa-
moin kuin Daavid, liittoutui hän 
salaa Daavidin kanssa. Hänestä 
sanotaan että” hän kiintyi kaikes-
ta sielustaan Daavidiin ja rakasti 
häntä niin kuin omaa sieluansa” 
ja teki hänen kanssaan liiton ja 
antoi hänelle omat” prinssin” va-
rustuksensa .Kun Saulin vaino ja 

viha ja murhanhenki jatkui meni 
Joonatan salaa Daavidin luo 
”Hooreksen  erämaahan roh-
kaistakseen häntä Jumalassa.” 
Sanoen” Älä pelkää sillä minun 
isäni Saulin käsi ei ole tappava 
sinua, vaan sinusta tulee Israelin 
kuningas ja minä tule olemaan 
lähinnä sinua” .”Myös minun isä-
ni Saul tietää sen

Ja Joonatan palasi kotiinsa. 
Huomatkaamme myös että Joo-
natan oli ”sotaurho” niin kuin 
Daavidkin, hänen kauttaan Is-
rael sai suuren voiton mihin 
Saiulin valitsemat ”valiomiehet” 
eivät kyenneet. .Joonatan löi fi-
listealaisten maaherran  joka asui 
Gebassa,”

1 Sam.14 Tuon voiton johdosta 
Saul ryhtyi järjettömiin tekoihin, 
mihin vain ”hullu” kitsofreenik-
ko voi ryhtyä.

Joonatan oli sotasankari ja näki 
kehityksen mikä oli tapahtunut 
hänen isässään., josta sanotaan 
”Herran lähettämä pahahenki 
vaivasi Saulia”.

Miksi Joonatan joka oli van-
nonut liiton Daavidin kanssa  ja 
luovuttanut hänelle prinssin ase-
mansa ja oikeutensa miksi hän 
ei seurannut Daavidia? Tämä 
on syvällinen kysymys, miksi 
hän toisaalta riippui ”mielipuo-
li” isässään, vaikka näki, mihin 
järkyttävään elämäntilanteeseen 
isänsä oli joutunut…. Näen tässä 
myös esikuvan! ”Kaikki mitä on 
kirjoitettu on myös meille opik-
si ja varoitukseksi meille  joille 
maailmanaikojen loppukausi on 
tullut”1 Kor.10:11

Kun Joonatan ei toiminut an-
tamansa valan mukaan lähtien 
henkipattona pakosalle niin 

kuin Daavid, joutui hän  kaatu-
maan yhdessä isänsä ja kahden 
veljensä kanssa. Ei ole ihme että 
Daavid suri niin todella syvästi 
erityisesti Joonatanin kuolemaa. 
Miten tämä mahdollinen esi-
merkki opettaa minulle ja ehkä 
joillekin muillekin.

Kun olemme vastaanottaneet 
Herralta  kutsun: ”Tule ja seu-
raa minua” ja olemme saaneet 
Hengen todistuksen; syntyneet 
uudesti ylhäältä; meidän tulisi 
pitää tätä kutsumustamme ja 
valitsemistamme yli kaiken kor-
keassa arvossa ja olla kuuliaiset 
Hänelle joka kutsui; emme voi 
takertua kiinni isään eikä äitiin 
emmekä mihinkään tässä ajassa, 

jos kerran haluamme kuuliaisuu-
dessa kilvoitella  kutsujamme  
johdatuksen mukaan. Sitä seuraa 
siunaus, niin kuin näimme esim. 
Joosefin ja Daavidin elämässä. 

Nämä kaksi miestä, Saul ja 
poikansa Joonatan saivat lois-
tavat mahdollisuudet toteuttaa ” 
Tosimiehen elämän työ” mutta 
kumpikin tekivät väärät valinnat 
elämässään ja niin heistä tuli va-
roittava esimerkki meille jälkeen 
tuleville.

Lopuksi profeetta Samuelin 
sana:” Katso kuuliaisuus on pa-
rempi kuin uhri”. 
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Tosimies Elisha Chowtapalli, 
lastenkodin perustaja, ala-
asteen rehtori, naisten am-
mattikouluttamisen johtaja 
on perustanut Etelä-Intiassa 
Vijayawadan alueella Gan-
navaramin kylässä Promi-
seBAGS -laukkuompelimon 
työllistääkseen reilulla palkal-
la naisia ja äitejä. Hän tietää, 
että kun äidit saavat työtä ja 
toimeentuloa, niin he huo-
lehtivat varmasti seuraavasta 
sukupolvesta. 

Elisha on työllistänyt ensim-
mäiset 10 kastitonta köyhää 
naista, ennaltaehkäistäkseen 
lasten lastenkotiin joutumisia 
äitien varattomuuden vuoksi. 
Laukkujen tuotoilla ylläpide-
tään Elishan perustamaa Light 
HOME -lastenkotia. 

Ompelimossa tehdään 
suomalaisen suunnittelijan 
suunnittelemia laukkuja suo-
malaisten naisten makuun. 
Ensimmäinen laukkumallisto 
on saapunut Suomeen heinä-
kuussa 2016. Tällä hetkellä 
laukut ovat myynnissä 

-cafe & shop, Kalevankatu 
11

-kahvilapuodissa, Asema-
tie18

-cafe & shop, Topeeka 15. 

MIEHILLE 
UUTTA VIRTAA

Yksin asuminen on viime vuo-
sina yleistynyt. Yksin asuvien 
yli 74-vuotiaiden osuus kaikista 
asuntokunnista on suuri syrjä-
seuduilla.  Tutkimusten mukaan 
yhdelle kymmenestä ikäänty-
neelle yksinäisyys merkitsee 

MIES, KATSO MAAILMAA 
LAPSEN SILMIN

Mieskaveritoimintaa järjestetään 
jo usealla paikkakunnalla. Moni 
lapsi odottaa aikuista kaveria, 
jonka kanssa voisi tutustua luon-
toon, urheilla tai vaan ihmetellä 
elämän asioita. Tänä syksynä al-
kaa kursseja, joiden kautta pää-
see mukaan toimintaan. Tällä 
hetkellä toimintaa on Lahdessa, 
Kuopiossa, Oulussa, Tampe-
reella, Turussa, Uudellamaalla 
ja Vaasassa. 

Mieskaveritoiminnan tarkoi-
tuksena on löytää yksin lastaan 
kasvattavien äitien lapsille va-
paaehtoisia mieskavereita har-
rastamaan ja viettämään aikaa 
yhdessä. Mieskaveritoiminnassa 
jaetaan elämän oivalluksia, ky-
sytään kysymyksiä ja etsitään 
vastauksia. Lapsen ja mieska-
verin kaveruus perustuu luotta-
mukseen ja kaikkien osapuolten 
vapaaehtoisuuteen. Lapsi saa 
elämäänsä tärkeän aikuisen ja 
aikuinen näkökulman lapsen 
elämään.

Mieskaveritoiminta on 24 vuo-
den aikana osoittanut merkittä-
vyytensä monen miehen, lapsen 
ja äidin elämässä. Kavereina toi-
mivat miehet ovat aikuisia, eri-
ikäisiä miehiä, joilla on aikaa 
ja halua viettää aikaa lapsen 
tai nuoren kanssa. Lapset ovat 
tavallisia lapsia, joilta syystä tai 
toisesta puuttuu yhteys isäänsä 
tai muihin miehiin. Kaveruudelle 
ei ole sääntöjä, vaan jokaisesta 
kaverisuhteesta muodostuu 
omanlaisensa. Välittäviä aikui-
sia ei ole koskaan liikaa lapsen 
ja nuoren elämässä. Monen ai-
kuisen elämään mahtuu lisää ka-
vereita. Perheen turvaverkostoa 
laajentamalla myös yksin lastaan 
kasvattavan äidin jaksaminen 
helpottuu.

vakavaa uhkaa terveydelle ja 
hyvinvoinnille.

Eläkeliitto käynnisti keväällä 
2016 kolmivuotisen ÄijäVirtaa-
projektin, jonka tavoitteena on 
lisätä ikääntyvien miesten hy-
vinvointia ja toimintakykyä syr-
jäytymisen estämiseksi.  Tämä 
tapahtuu ohjaajien vetämällä 
pienryhmätoiminnalla sekä eri-
laisilla teematilaisuuksilla ja ta-
pahtumilla.

Projektin erityisenä kohteena 
ovat yksin asuvat miehet.  Ohjaa-
jiksi koulutetaan yli 50-vuotiaita 
vapaaehtoistoimintaan haluavia 
miehiä. Pilottipaikoiksi on valittu 
Ilomantsi, Lappeenranta, Sasta-
mala ja Suomussalmi.

Miehille on tärkeää kuulluksi 
tuleminen ja oman elämänkoke-
muksensa jakaminen miesporu-
kassa kaverihengessä. Nyt on 
sen aika.

VUODEN POSITIIVISIN 
SUOMALAINEN

Positiivareiden ja Suomen Nuor-
kauppakamareiden raati on va-
linnut urheilutoimittaja Kaj Kun-
naksen (53) Vuoden Positiivisim-
maksi Suomalaiseksi 2016.

Raati vaikuttui niin Kunnaksen 
valoisasta persoonasta kuinhä-
nen kyvystään säilyttää positii-
visuutensa rankan vastoinkäymi-
senkin aikana.

Viime toukokuussa Kunnas 
sai kotonaan aivoinfarktin, josta 
hän selvisi ensiapuun oma-aloit-
teisuudella ja naapurien avulla. 
Tilanteessa olisi ollut helppo vai-
pua epätoivoon ja hiljaisuuteen. 
Vaikenemisen sijasta Kaj Kunnas 
kertoi julkisuudessa tarinansa 
ja toi esiin ikävän tapahtuman 
hyviä puolia: hän kiitti julkista 
terveydenhuoltoa nopeasta ja 
laadukkaasta toiminnasta ja to-
tesi, että nyt hänellä on enem-
män aikaa läheisilleen. Samalla 
hän päätti tehdä kaikkensa voi-
dakseen palata takaisin työelä-
mään ja hän onkin kuntoutunut 
lupaavasti.

Kaj KUnnas on toiminut Yleis-
radion urheilutoimittajana vuo-
desta 1989, ja hänen positiivinen 
olemuksensa on tullut suoma-
laisille urheilunystäville tutuksi 
monessa eri yhteydessä.

Laukuille etsitään uusia näytteilleasettaja- ja 
myynninedistäjäyrityksiä. 

Mikäli tahdot mukaan humanitääriseen toimintaan, 
ota yhteyttä suomalaisen kehitysyhteistyöjärjestön 

Light and hope for the Nations ry:n 
pj. Riikka-Patricia Haapajokeen,

lightandhopeforthenations@gmail.com.

Jokaiseen laukkuun ompelija 
ompelee valokuvansa ja vies-
tin laukun ostajalle omasta 
elämästään, haasteistaan ja 
tulevaisuudennäkymistään 
työllistyttyään.

Laukkujen tuottojen peril-
le saattamisessa toteutetaan 
100%:sti lyhentämättömyy-
den periaatetta. Laukkujen 
hinnat: Käsilaukku 29,00 eu-
roa, iso laukku 25,00 euroa 
ja lounaslaukku 20,00 euroa. 

Juutti-
laukkuja!
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Iikka Löytty

Me olemme tällä 
kertaa avustusmatkalla 
ensimmäistä kertaa 
Liettuan Siluten 
kaupungin  Kudzei 
kylässä. Silute sijaitsee 
lähellä Kalingradin 
rajaa,  joka on Venäjän 
hallinnassa. Matkaa 
on tehty Suomesta 
Eestin ja Latvian läpi 
Liettuaan noin kahden 
päivän ajan. Muuten tiet 
olivat hyväkuntoisia, 
mutta loppumatkalla 
tie oli ”perinteistä  
perunapeltoa”.

 

E nsimmäinen avustusmatka 
meillä oli jo v. 1991 Valko-
Venäjälle ja sitten Eestiin, 

Latviaan, Tsekkiin, Slovakiaan, 
Unkariin, Romaniaan, Moldo-
viaan, Suomeen ja nyt Liettuan  
Siluteen.

Kristus parantaa 
miehiä Liettuan Siluten  
parantumiskeskuksessa

A   Aleksanteri: – Kiitoksia teille, teillä on 
hyvä tärkeä tehtävä. Olen siinä mukana 
sydämestäni.

 – Tämä on yksi parannuskes-
kus, jossa hoidetaan alkoholin 
ja päihteiden väärinkäytöstä elä-
mänsä hallinnan menettäneitä 
miehiä. Niille, jotka ovat pääs-
seet vankilasta. On niitäkin, joita 
käymme johtajan kanssa poimi-
massa kadulta, kertoi Edward, 
paikallinen vastuuhenkilö. 

Miten sitten saitte 
yhteyden Suomeen?

– Sain selville, että Suomessa 
on joku organisaatio, joka aut-

taa Baltian maissa ihmisiä. Kol-
me vuotta rukoilimme, että joku 
rupeaisi meitä auttamaan. Me 
saimme tämmöisen näyn, että 
saisimme tällaisen yhteyden, 
jonka kautta saisimme pysy-
västi apua, että voisimme alkaa 
toimia. Keräsin vähän rohkeutta 
ja soitin. Olin iloinen, kun siel-
lä vastattiin iloisesti. En ollut 
tavannut enkä puhunut tämän 
henkilön kanssa ennen ja hän 
vielä lupasi tulla käymään. Usein 
on kuitenkin niin, kun pyytää 

apua. Ihmiset tarjoavat rahaa, 
että pääsisi hänestä eroon. He 
eivät halua tulla käymään eikä 
osallistua millään tavalla. Me 
olemme ymmärtäneet, että hy-
väntekeväisyys on Kristuksen 
työ, me emme pysty ketään pe-
lastamaan. Siihen menee paljon 
aikaa ja voimia. Me uskomme, 
että sille henkilölle ainoa apu 
on uudesti syntyminen ylhäältä. 
Niin kuin Jeesus poimisi yhden 
ihmisen kadulta ja maksoi kaikki 
kulut. Meidänkin pitäisi toimia 
samalla tavalla. Meidän pitäisi 
auttaa ihmistä palauttamaan elä-
mänsä takaisin, niin kauan kuin 
ihminen tulisi terveeksi. Tämä 
on meidän näky tästä asiasta, 
Edward kertoi.

– Me olemme pyytäneet, että 
monet seurakunnat tulisivat tääl-
lä käymään. Me olemme kaikille 
avoimia. Tarjoamme mielelläm-
me heille myös työtä. Jos jotkut 

haluaisivat meitä auttaa, olemme 
valmiit ottamaan apua vastaan. 
Ymmärrämme, että seurakuntiin 
pitäisi kuulua pelastetut ihmiset. 
Pelastetut, palautettu  elämälle. 
Heidän tehtävä on sitten ruveta 
töihin seuraavien kuntoututtami-
sessa. Seuraava askel, että menet 
töihin kadulle taas takaisin.

– Alussa teimme tätä kahdes-
taan. Nyt meidän porukka on 
alkanut kasvaa, entiset rikolli-
set, entiset kunnioitetun rikol-
lismaailman pomot ovat tulleet 
uskoon ja kyyneleillä uhrannut 
oman elämänsä Kristukselle. Me 
olemme nuoria, meillä on voi-
maa ja kaiken tärkein meillä on 
uskoa, mutta me tarvitsemme 
tukea. Pystyisimme nostamaan 
ihmisiä pohjasta, mutta meillä on 
hirmuisen vaikeita taloudellisia 
ongelmia.  He ovat valtiolle vel-
kaa, heillä ei ole mitään. He voi-
sivat mennä jotakin oppimaan. 
Siihen tarvittaisiin myös rahaa. 
Yhden ihmisen on tarkoitus olla 
täällä 1,5 vuotta. Meillä on 12 
ihmistä, jotka ovat pelastuneet ja 
päässeet ulos omista ongelmis-
taan. Ei vielä paljoa, mutta meil-
lä meni aikaa, kun piti rakentaa 
paljon. Valtiolla on myös vaati-
muksia meitä kohtaan ja niitä pi-
täisi myös täyttää. Tähän saakka 
valtio vain meiltä vaatii, mutta ei 
millään tavalla auta. Kaikki pi-
täisi tehdä omilla voimin. Ainoa 
on, ojenna kättä ja pyydä, että 
joku auttaisi. Pyydämme ihmi-
siä tarkoituksella tänne, että he 
jättäisivät tänne oman sydämen-
sä. Ettei meitä erottaisi välimat-
kat vaan kokisimme toistemme 
apua. Uskon, että työ on silloin 
paljon tuloksikkaampaa, niin 
kuin Herra Jeesus sanoi: ”Eikä  
helvetin portit sitten meitä voi-
ta”. Uskon siihen, Edward kertoi 
ajatuksiaan meille ja jatkoi:

– Koko nuoren elämäni olen 
ollut rikollinen ja sitten rupesin 
käyttämään päihdeaineita ja kai-
kenlaisia. Olin huumeista kuole-
maisillani. Silloin kuulin kerran 
Jeesuksesta. Kuulin uskoon tule-
misesta ja silloin täytti minut Voi-
ma. Se oli voimakkaampi kuin 
kaikki huumeet. Se poisti minun 
elämästäni kaikki huumeet. Tie-
dän, että Pyhä Henki voi antaa 
paljon enemmän kuin huumeet. 
Pyhä Henki vapautti minut. Olen 
itse sen kokenut ja kannan sitä 
itsessäni. Olen varma, että Jee-

suksen rakkaudelle ei ole rajo-
ja, eikä ole syvyyksiä mihin se 
ei voi tunkeutua. Rakkaus on 
saavuttanut meidät täällä teidän 
huolenpidosta. Terveiset meiltä 
teille Suomeen Herra siunatkoon 
teitä.

Kiitos Herralle, että Jumala 
auttaa meitä. Olemme kiitollisia 
tästä, kiitoksia.

A   Aleksander: – Olen kiitollinen ihmisil-
le jotka auttavat meitä ja käyvät täällä, 
auttaa niitä ihmisiä, mistä meidän oma 
maa on jo luopunut.

B   Waldis: – Kiitoksia, että tulitte tänne 
käymään, kiitoksia. Toivon koko Suomel-
le Jumalan siunausta.

A   Andsi: – Oikeastaan teidän käynti yl-
lätti. Tulitte niin kaukaa Suomesta.. Olen 
koko sydämestäni teille kiitollinen. Aluksi 
olin ollut epäilijä, voiko hyväntekeväisyys 
toimia. Ajattelen, aina kun ihmiset tekee 
sitä, saa jonkunlaista voittoa tästä. Kun 
olen täällä keskuksessa ollut, näen oikein 
miten tämä hyväntekeväisyys toimii Mei-
dän  maassa on tilanne oikeastaan vai-
kea. Kaikkialla on ahneus ja rahanhimo. 
Näen miten ihmiset ympäri vuorokausien 
tekee töitä. Olen kiitollinen siitä miten 
Jeesus on sydämessä. Kiitos Herralle, että 
meillä on täällä ruokaa ja vaatteita. Olen 
aikaisemminkin tuntenut Jumalan, mut-
ta vasta täällä, kun olen sattunut tänne 
te olette elävä todistus. Minulle se on 
kuin Jumalan Valo ja sydämen voitelu, 
se vahvistaa minua, minun uskoani Ju-
malaan. Olen kaikesta sydämestäni kii-
tollinen. Olkaa siunattuja.

A   Taulis: – Tässä on jo paljon puhuttu 
ja minäkin olen kiitollinen, että teidän 
maassa löytyy ihmisiä, joka ei ole ihan 
saman tekevää toisten ihmisten kärsi-
myksessä. Toivon teille onnea ja kaikkea 
hyvää ja paljon Rakkautta.

A   – Tämä on yksi parannuskeskus, jossa 
hoidetaan alkoholin ja päihteiden vää-
rinkäytöstä elämänsä hallinnan menettä-
neitä miehiä, kertoi Edward, paikallinen 
vastuuhenkilö.
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Kimmo Janas

Pitkän päivätyön 
pappina tehnyt 
Oiva Salli ei ole 
eläköidyttyään 
jäänyt lepäilemään 
laakereille, vaan kiertää 
aktiivisesti ympäri 
Suomea opettamassa 
rukoilemista sekä 
rukoilemassa myös 
tarvitsevien puolesta.

O pettajaäidin poikana 
varttunut Oiva Salli 
kertoo lapsuusvuosien 

elämän eri pikkukouluja kier-
täessä ohjanneen paljon hänen 
elämäänsä, oli aamurukouksia 
yms.

– Vimpelissä ollessamme kou-
lulle saapui evankelista, joka ky-
syi, että onko täällä ketään, joka 
haluaa, että Jeesus Kristus tulee 
elämään sydämessä. No pikku-
poika nosti silloin kätensä, Salli 
muistelee hymyillen.

Elettiin säästöaikaa, jolloin ky-
läkouluja suljettiin ja Sallit jou-
tuivat muuttamaan usein paik-
kakunnalta toiselle.

Heti kun poika oppi lukemaan, 
äiti antoi hänelle Raamatun.

– Ymmärsin heti, että se on 
elämän kirja, Oiva Salli kertoo.

Nuoruuden vuodet veivät kui-

tenkin omille teilleen, joista hän 
ei ole ylpeä.

– Tuli sellaisia miehen elkeitä, 
että välillä piti viipyä myöhään-
kin pullon kanssa.

Puutarhasta pappilaan
Onneksi hän ihastui 20-vuotiaa-
na eräällä junamatkalla saman-
ikäiseen tyttöön. Kolmen viikon 
kuluttua Salli jo kosi tyttöä ja häi-
tä vietettiin vuoden kuluttua.

Päästyään Nokialla ylioppi-
laaksi tulevaisuus oli vielä täysin 
avoin. Vaikka urheilu olisi kiin-
nostunut, Oiva Salli oli murtanut 
polvensa nivelsiteet pituushyp-
pykuopassa, joka oli päättänyt 
urheilu-uran kertaheitolla.

Ihana luomakunta vei kuiten-
kin huomion, ja niin Salli päätyi 
puutarhurikouluun. Alalla ku-
luikin viisi vuotta valmistumi-
sen jälkeen niin Tampereella 
kuin Helsingissäkin. Yhdessä 
vaiheessa tuli tarjous yksityi-
seltä puolelta luvaten reippaan 
palkankorotuksen sekä vapaan 
asunnon.

– Olin kuitenkin tullut uskoon 
ja opiskellut töiden ohella papik-
si, joten ilmoitin työpäällikölle 
siirtyväni Jumalan viljelysmaille, 
Salli naurahtaa.

Onko papilla aikaa?
Salli myöntää puutarhuritaustas-
taan olleen monesti hyötyä Jee-
suksen viinipuu- ym. vertauksia 
tulkitessa.

Ensimmäisen papin paikan 
hän sai Helsingistä Vartiokylän 
seurakunnasta, josta tie vei pa-
riksi vuodeksi Nokialle nuori-
sopapiksi ja edelleen Kyyjärven 
kirkkoherraksi Keski-Suomeen.

Kerran erään kaljoittelevan 
miehen kysymys pysäytti ko-
tiseuroissa, ”onko papilla ai-
kaa?”

– Vastasin, että sitä varten 
pappi on. Mies pyysi minut si-
vuhuoneeseen, jossa hän teki oi-
kein vanhanaikaisen parannuk-
sen. Ja niin muuttuivat puheet 
ja kaljanhimo jäi kertaheitolla, 
Salli kertoo.

Mies pyysi rukoilemaan myös 

Meksikoa ja Israelia myöten. Eli 
tämän suomalaisen, hyvin yksi-
muotoisen kristillisyyden lisäksi 
on tullut nähtyä hyvinkin erilais-
ta menoa, hän naurahtaa.

Erityisen hyvin hän muistaa 
matkansa Indonesiaan vallan-
kumouksen aikaan, Suharto oli 
syösty vallasta, ja ulkomaalaisia 
oltiin evakuoimassa Jaavan saa-
relta.

– Osallistuimme kristityn kir-
kon jumalanpalvelukseen, jossa 
parin laulun jälkeen koko seura-
kunta lauloi kielillä. Meinasi olla 
kuin Taivaan läsnäoloa, Oiva 
Salli kertoo.

Viimeiset yhdeksän vuotta 
hän on ollut eläkkeellä pitäen 
päivän, parin opetusjaksoja eri 
puolilla Suomea.

– Esimerkiksi Alfa-kurssilla 
olen nähnyt monien ihmisten 
pelastuvan ja täyttyvän Pyhällä 
Hengellä, hän lisää.

Akatemia käynnistyy
Ollessaan Naantalissa rukoile-
massa Salli päätti käväistä kyl-
pylässä kahvilla. 

– Siinä kahvia juodessani kuu-
lin äänen sanovan: ”Perusta tän-
ne raamattukoulu”. Ihmettelin 
asiaa, eihän se ollut mitenkään 
mahdollista, mutta kerroin asias-
ta kuitenkin parille uskovaiselle 
ystävälleni, hän muistelee.

Puutarhurina 
Jumalan 

viljelysmailla

Pian oli koossa kuuden val-
mistelijan ryhmä, mutta sillä ker-
taa suunnitelma kariutui kustan-
nuksiin – aika perjantaista sun-
nuntaihin olisi tullut hotellissa 
liian kalliiksi. 

Jumala ei kuitenkaan jättä-
nyt Oiva Sallia rauhaan, vaan 
puhutteli häntä viime vuoden 
tammikuussa uudelleen – jälleen 
kesken kahvituokion Naantalin 
kylpylässä.

– Jumalan läsnäolo oli todella 
voimakas silloin, ja Hän antoi 
monia tiedonsanoja ympärillä 
olevien ihmisten vaivoista. Pää-
tin, että nyt on aika perustaa se 
raamattukoulu, Salli kertoo.

Nyt raamattukoulu – Armon-
laakson akatemia on toiminut 
runsaan vuoden kokoontuen 
kolmen viikon välein neljäksi 
lauantai-iltapäivän tunniksi ker-
rallaan.

– On ollut mukava huomata, 
että koska kyseessä ei ole seu-
rakuntatila, kynnys Naantalin 
kylpylään on ollut monille tar-
peeksi matala. Pyrimme ohjaa-
maan käytännön elämään mitä 
Raamattu opettaa meitä. Pyhän 
Hengen lahjat saavat vapaasti 
toimia illoissamme. Me tavallaan 
varustamme ihmisiä toimimaan 
arjen keskellä. Ja kun me lope-
tamme, Naantalin Healing Room 
jatkaa samoissa tiloissa.

Jerusalemin turismi kukoistaa
Jerusalemiin on vuosina 2015-2016 rakennettu 1 700 uutta 
hotellihuonetta. Vuoteen 2022 mennessä kasvua odotetaan 
tapahtuvan vielä 5 000 huoneen verran, mikä tarkoittaa myös 
tuhansia uusia työpaikkoja. ”Viime vuosina turistien mää-
rä Jerusalemissa on tuplaantunut ja kaupungissa vierailee 
vuosittain noin neljä miljoonaa turistia”, sanoi Jerusalemin 
pormestari Nir Barkat. ”Haluamme jatkuvasti kehittää ja vah-
vistaa kaupungin turismia yhteistyössä hallituksen kanssa, 
koska se tukee Jerusalemia ja sen taloutta.”

Lisähuoneita rakennettiin jo olemassa oleviin hotelleihin, 
mutta rakennettiin myöskin täysin uusia hotelleja. Osa uu-
sista hotelleista on hulppeita viiden tähden hotelleja ja osa 
taas pieniä perheiden omistamia majataloja.

Kahdeksasta keskitysleiristä selvinnyt mies 
menehtyi 94-vuotiaana

Chaim Ferster, 94, joka selvisi kahdeksasta keskitysleiristä 
toisen maailmansodan aikana, menehtyi hiljattain keuhko-
kuumeeseen ja munuaistulehdukseen Manchesterissä, jonne 
hän muutti toisen maailmansodan jälkeen.

Chaim syntyi ortodoksi-juutalaiseen perheeseen Puolassa. 
Vuonna 1943 hänen ollessaan 20-vuotias, natsit tunkeutuivat 
hänen kotiinsa ja pakottivat hänet keskitysleirille. Hän jou-
tui todistamaan holokaustin aikaisia kauheuksia yhteensä 
kahdeksalla eri leirillä. Hän näki massateloituksia, kaasu-
kammioissa poltettuja ruumiita ja itkeviä lapsia, kun heidän 
vanhempansa surmattiin. Lisäksi hän selviytyi useista kuo-
lemanmarsseista. Hänen rabbinsa Arnold Saunders onkin 
sanonut, että Chaimilla oli yhdeksän henkeä, ja että hän oli 
inspiraation lähde.

Chaim menetti holokaustissa 30 sukulaistaan, mukaan 
lukien vanhempansa ja kaksi sisarustansa. Hänen siskon-
sa Manya, 92, oli ainut perheenjäsen, joka selviytyi hänen 
lisäkseen.

”Hänen suurin pelkonsa oli, että ihmiset unohtavat holo-
kaustin kauheudet. Sen vuoksi hän käytti paljon aikaansa 
kiertäessään kouluja ja yliopistoja kertoakseen holokaustin 
tapahtumista”, sanoi hänen nuorin poikansa Stuart Ferster.

Israel vastaanottaa sata Syyrian orpolasta
Israel on päättänyt myöntää pakolaisstatuksen sadalle Syyri-
an sisällissodan takia orvoksi jääneelle lapselle. Status antaa 
heille väliaikaisen oleskeluluvan ja mahdollisuuden pysy-
vään oleskelulupaan, raportoi Israelin Channel 10.

Toimintaperiaate noudattaa sisäministeri Aryeh Derin 
tekemää päätöstä, joka mahdollistaa näille lapsille pysy-
vän oleskeluluvan neljän vuoden Israelissa olon jälkeen 
ja täten tarjoaa heille mahdollisuuden jäädä Israeliin koko 
loppuelämäksi. Pakolaisstatuksen myöntäminen orpolasten 
lähisukulaisille on myös harkinnassa. Orpolapset tullaan 
sijoittamaan Israelin arabiperheisiin.

Israelin hallitus on jo ollut yhteydessä asiaankuuluviin 
kansainvälisiin avustusjärjestöihin, jotta lapset saadaan tuo-
tua maahan.

vaimonsa kipeän jalan puolesta. 
Vaimo oli kaksi kertaa perunut 
lonkkaleikkauksen pelkonsa 
takia.

– Se oli hyvin vaatimaton ru-
kous, eikä ollut edes tarkempaa 
tietoa, mikä jalassa oli vikana, 
Oiva Salli toteaa. – Mutta se ru-
kous paransi vaimon jalan.

Mies tuli vaimonsa kanssa 
kirkkoon seuraavalla viikolla, ja 
huomautti Sallille, että nyt on hä-
nen vuoronsa. Miehen selkä oli 
leikattu viisi kertaa, mutta kivut 
eivät olleet loppuneet.

– Minä tartuin häntä nilkois-
ta, ja saman tien Jumalan voima 
meni hänestä läpi. Täydellinen 
parantuminen. Myöhemmin mies 
todisti Saarijärven miestenpäivil-
le, kun ei ollut enää kahdeksaan 
vuoteen tarvinnut selkälääkkei-
tä, Oiva Salli muistelee.

Taivaan läsnäoloa
Yli neljänkymmenen vuoden 
ajan Oiva Salli on palvellut eri-
laisissa kokouksissa eri puolilla 
Suomea ja saanut toimia Juma-
lan välikätenä. Noista vuosista 
noin kolmenkymmenen aikana 
työparina toimi monilla Herran 
antamilla lahjoilla vaimo Marja-
Leena.

– Herra on vienyt Suomen li-
säksi myös 30 eri maahan Kiinaa, 

D   Oiva Salli opetti rukouksesta Helsin-
gin STELKin kuukausikokouksessa tam-
mikuun lopulla.

C    – Jumala kyllä antaa meille ymmärrystä, miten rukoilla ja tehdä, kunhan me 
olemme Hänelle kuuliaisia, painottaa Oiva Salli.
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Yksinäisyys tappaa. Se lisää ennenaikaisen kuoleman riskiä 14 
prosentilla eli kaksi kertaa niin paljon kuin lihavuus. Ratkaise-
vaa ei kuitenkaan ole yksinolo sinänsä vaan eristyneisyyden 
kokemus, toteaa Chicagon yliopiston psykologian professori 
John Cacioppo. Myös Helsinki Mission ihmiset näkevät yk-
sinäisyyden lohduttomuuden läheltä. Siksi heidän viestinsä 
on kirkas: meistä jokainen kaipaa toisen ihmisen läsnäoloa, 
kuulijaa ja tukijaa.

On aivan eri asia viettää vapaaehtoisesti laatuaikaa yksin 
kuin olla jatkuvan yksinäisyyden kurimuksessa. Kylmä tie-
toisuus, ettei kukaan odota, ei välitä eikä rakasta kurjistaa 
ihmisen sielun. Moni yksinäisyydestä kärsivä tuntee itsensä 
hylätyksi. Se iskee itsetuntoon kuin tikari. Mikä minussa on 
vialla, kun kukaan ei kaipaa?

Tapasin kerran nuorisoaktiossa alta kaksikymppisen nuo-
ren naisen. Hän oli hyvin sosiaalinen ja iloinen. Näytti siltä, 
että hänellä oli paljon ystäviä tai ainakin kavereita. Kun hän 
tuli päivän päätteeksi juttelemaan kanssani, en ollut uskoa 
korviani. Itkunsekaisella äänellä hän kertoi olevansa toivot-
toman yksinäinen. Kaikki se, mitä olin nähnyt, oli pelkkää 
pintaa. Hän suoritti sosiaalisuutta, mutta oikeastaan hän oli 
todella yksin.  

Mistä tunnet sä ystävän, kysellään tutussa laulussa. Kaverei-
ta, tovereita ja naamaystäviä voi olla vaikka tuhansia, mutta 
silti ei yhtään todellista ystävää. Monet tosimiehet eivät oikein 
osaa edes sanoa sanaa ystävä. Se on liian imelä suussa, toisin 
kuin karju, äijä, jätkä tai tyyppi. Tosiystävän tuntee siitä, että 
hän rakastaa minua, vaikka tuntee minut. On tosi helppoa 
rakastaa kauas, idolia, haavekuvaa, mutta kun ihmisen todel-
lisuus paljastuu ja salattu minä paljastuu, vain ystävä jää.

Kunpa jokaisella olisi edes yksi ystävä, todellinen ystävä. 
Arkitodellisuus näyttää kuitenkin ankeat kasvonsa: ympäril-
lämme on tuhansia ikävänsä kanssa kamppailevia. Heitä on 
kaikkialla, jopa seurakunnissa ja kirkoissa. Ympärillä oleva 
tohina ja tekeminen, jatkuva kiire ja uudistumistarve saattaa 
johtaa lähimmäisen ohittamiseen. Hurjinta on, kun ihminen 
on kaksin, mutta silti yksin. Äänettömyys ja välinpitämättö-
myys ovat myrkkyä aviosuhteessa. Sellainen pirstoo puolison 
itsetunnon ja lyö syvät haavat sieluun. 

Kuulin kerran tarinan pienestä pojasta, joka yritti saada unta. 
Pimeä huone loihti pojan mielikuviin pelottavia kuvia. ”Isi, 
tule tänne. Minua pelottaa”, poika huikkasi toisessa huoneessa 
olevalle isälleen. ”Ei sinun tarvitse pelätä mitään, sillä Jeesus 
on kanssasi”, kristitty isä vastasi. Tuli pitkä hiljaisuus ja sitten 
pieni ääni kantautui isän korviin: ”Kyllä minä sen tiedän, mutta 
nyt tahtoisin lähelleni sellaisen, jolla on nahka päällä.”

On hienoa, että kristittyinä miehinä voimme samaistua hie-
noon lauluun: What a friend we have in Jesus. (Millainen ystä-
vä meillä onkaan Jeesuksessa), mutta uskon meidän kakkien 
kaipaavan myös nahkapäällistä ystävää. Kunpa meillä kaikilla 
olisi elämämme arkun kantajat.

Suomen itsenäisyyden 
satavuotisjuhlan 
kunniaksi Lasse 
Heikkilän Suomalainen 
messu toteutetaan 
juhlaversiona 
Tampere-talosta 
25.3. käynnistyvällä 
eri puolille Suomea 
ulottuvalla 40 konsertin 
kiertueella, joka päättyy 
viiteen esitykseen 
Japanissa joulukuussa.

S uomalainen messu esitet-
tiin ensimmäisen kerran 
marraskuussa 1998 Turku-

areenalla ja vuosituhannen vaih-
teen jälkeen esittämistä varten 
perustettu Valkia -ryhmä esitti 
sen erilaisissa yhteyksissä peräti 
250 kertaa. Viime syksynä ryhmä 
koottiin uudelleen vuoden tauon 
jälkeen. Mukana on uusia esiin-
tyjiä, jotka eivät olleet edes syn-
tyneet, kun Suomalainen messu 
ensiesitettiin.

Entistä 
ehompana

Niin teos kokonaisuutena kuin 
monet sen yksittäiset laulut, ovat 
olleet vuosien varrella myös 
monen muun esiintyjäryhmän 
ohjelmistossa. Useista teoksen 
lauluista, kuten esimerkiksi Lau-
lu Suomelle, Pohjalainen uskon-
tunnustus ja Viimeiset veneet on 
tullut varsinaisia hengellisen ny-
kymusiikin klassikkoja.

Juhlavuoden toteutukseen on 
nyt rakennettu teoksesta juh-
lavampi ja näyttävämpi versio. 
Radio Dein runokilpailun kautta 
saadusta 900 tekstiehdokkaasta 
sopivimmat on sävelletty täy-
dentämään Suomalaisen messun 
juhlaversiota. 

Esityksen aikana katsojat 
pääsevät keskelle suomalaisen 
luonnon kauneutta multimedia-
esityksenä, vierailevat monissa 
suomalaisuuden musiikkityyleis-
sä pohjalaisesta uhosta aina itä-
suomalaiseen iloisuuteen ja voi-
vat elää uudelleen satavuotisen 
Suomen ilot ja surut. Kiinnekoh-
tina toimivat mm. itsenäistymi-
nen, kansalaissota, kansankirk-
ko, tukkilaisromantiikka, sodat, 
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Ystävän kaipuu

Suomalaisesta messusta 
juhlaversio 2017

evakot, jälleenrakentaminen, 
Helsingin olympialaiset, talous-
nousu, lama, EU-jäsenyys, glo-
balisaatio ja ilmastonmuutos. 

Videomateriaali esiintyjien 
takana vie lavan tapahtumat 
luontomaisemiin vaihtuvien 
vuodenaikojen keskelle. Arkis-
tomateriaalin avulla siirrytään 
välillä sota-aikaan ja muihin kan-
sakuntamme historian vaiheisiin. 
Laulajat ja tanssijat maalaavat 
elävän taustan eteen musiikin 
ja liikkeen ilotulituksen, jota 
pelimanniryhmä säestää. Juhla-
kiertueen useimmissa esityksis-

sä ovat mukana myös paikalliset 
kuorot. 

Ylpeää 
isänmaallisuutta

Suomalainen messu muistuttaa 
nykypolvia kristinuskon mer-
kittävästä roolista maamme it-
senäistymisen aikoihin. Teoksen 
hengellisyys nousee kansamme 
yhteisistä juurista. Suomalainen 
messu ei leimaudu kuitenkaan 
minkään kirkkokunnan tai herä-
tysliikkeen omaisuudeksi, vaan 
sopii koko kansan yhteiseen 
juhlaan. 

Myös siirtolaiskohteet ulko-
mailla ovat ottaneet messun 
omakseen, kuvaahan se juuri 
heidän historiaansakin. 

Vuosien varrella tulleen pa-
lautteen mukaan Suomalainen 
messu on nostattanut tervettä 
kansallista itsetuntoa ja saanut 
monet iloitsemaan suomalaisuu-
destaan aivan uudella tavalla. Se 
yhdistää luontevalla tavalla kaik-
ki Suomen heimot yhden koko-
naisuuden, itsenäisen Suomen, 
sisään. 
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Poika, sinusta tulee 
vielä hiihtäjä

Mikkelin Primosport Ky:n jul-
kaisemassa kirjassa valmentaja 
Jorma Manninen muistelee yh-
teistä valmennustaivaltaan hiih-
tolegenda Harri Kirvesniemen 
kanssa. Yhteiset vuodet käsit-
tivät ajanjakson vuodesta 1971 
aina vuoteen 1982, ja tänä aikana 
tehtiin työtä siihen malliin, että 
Harri oli valmis suurtekoihin. 

Jo  kolmevuotiaana oli poika 
saanut ensimmäiset suksensa ja 
viisivuotiaana oltiin jo numero-
lappu rinnassa ottamassa mittaa 
samanikäisistä miehenaluista! 
Seuraava askel oli Hopeasom-
pa –järjestelmä, mikä on ollut 
kasvattamassa hiihtonuorisoa 
harrastus- ja kilpailutoimintaan. 
Pitkään Harri harrasti sekä juok-
sua että hiihtoa, mutta 17-18 
vuoden iässä sisäisessä kamp-
pailussa hiihto peri voiton. Mo-
nesti hän oli ollut lähtöviivalla 
sulkavalaisen Ari Paunosen 
kanssa sekä ratajuoksuissa että 
maastojuoksukilpailuissa. Ari jat-
koi taivaltaan kehittyen huippu-
maileriksi, mutta Kirvesniemen 
kutsumuksena oli niittää mainet-
ta ja kunniaa murtomaahiihdon 
saralla ja tuottaa ilon ja onnen 
hetkiä suomalaiselle ”penkkiur-
heilijoille”, joita tässä maassa on 
aina riittänyt.

Ensimmäinen arvokisamitali 

ripustettiin Harrin kaulaan vuo-
den 1982 Oslon MM-kisoissa, ja 
tämä tapahtui monista epävar-
muustekijöistä huolimatta – vii-
meisenä muutamia päiviä aiem-
min vaivannut vatsatauti,mikä 
esti hiihtäjää osallistumasta 30 
km hiihtoon, jolle Harri olisi 
ilman muuta mielinyt mukaan. 
Kolmas sija ja pronssimitali oli 
kova suoritus norjalaisen Brån 
voittamassa kisassa. Harri läh-
ti liikkeelle aivan ylivoimaista 
vauhtia, mutta kahdelle meni-
jälle hän joutui antamaan pe-
riksi ennen maaliviivan tuomaa 
armahdusta.

Siitä vuoden 1982 helmikuun 
päivästä lähtien saivat suomalai-
set penkkiurheilijat nauttia mo-
nia ilonhetkiä niin olympia- kuin 
MM-tasollakin. Lake Placid 1980 
Olympialaiset pronssia 4x10 km 
viesti,

Sarajevo 1984 pronssia 15 km 
ja pronssia 4x10 km viesti, Al-
bertville 1992 pronssia 4x10km 
viesti,

Lillehammer 1994 pronssia 
4x10 km viesti ja sama Naganos-
sa 1998, missä Harri viestihiihdon 
pronssimitalin vastaanottaessaan 
oli iäkkäin Olympialaisten mita-
listi siihen mennessä.

MM-kilpailujen kirkkain mitali 
oli vuorossa vuoden 1989 Lahden 
kotikisoissa ja samoissa mittelöis-
sä oli Suomen viestijoukkue ho-
pealla. Useita arvokisamitaleita, 
monet viestihiihdossa, tuli vie-
lä Harrin osaksi hänen pitkällä 
urallaan, mikä sisälsi monenlai-
sia tapahtumia sisältäen niin ilon 
kuin tappionkin tunteita. Lahden 
MM-kisojen alla Harrin kehitystä 
huippuhiihtäjäksi seuratessa ym-
märtää, kuinka kova on polku 
sille urheilijalle, joka tavoittelee 
kirkkaimpia mitaleja.

Samuel Saresvirta

Traumoista vapaaksi
Kirja ”Sodan särkemä arki” tuo 
esille Suomen historiaa vuosilta 
joita on vaikea unohtaa.

Toinen kirja, ”Sovintoon elä-
män kanssa” voi tuoda ”vam-
mautuneelle” (sisäisesti) sotave-
teraanin ja sotainvalidin (n. 15%) 
pojalle sekä tytöille ymmärrystä 
ja uskoa omiin mahdollisuuksiin 
elämän kilparadalla ja aukaista 
traumoja kohden uutta huomis-
ta.

Sodan särkemä arki on his-
toriantutkija FT Ville Kivimäen 
ja yliopistonlehtori YTT Anssi 
Männistön yhteistyönä laatima 
teos. Kivimäki on tekstin luoja 
ja kuvajournalismia Tampereen 
yliopistossa opettava Männistö 
on laatinut ja valinnut kuvat Puo-
lustusvoimain kuva-arkistosta.

Ville Kivimäeltä ilmestyi vuon-
na 2013 kirja, ”Murtuneet mielet”, 
mikä valotti psyykkisiä reaktioi-
ta, joita suuri joukko sotilaita 
koki, mutta mistä ”propaganda-
koneisto” ei ääntä pitänyt.

Sodan särkemä arki -kirjassa 
todetaan, kuinka sodan raskain 

taakka osui kaikkein nuorimpiin 
aikuisikäluokkiin, joista koottiin 
etulinjan jalkaväki-, konekivääri- 
ja jääkärikomppaniat.

Oma Toivo-isäni (1924-2014) 
haavoittui rajussa kranaattikes-
kityksessä Impilahden Uomaal-
la 16.7.44 täytettyään muutama 
kuukausi aiemmin 20 vuotta. 
Hän kertoi tavanneensa sota-
sairaalassa myöhemmin urhei-
luselostajana kunnostautuneen 
Pekka Tiilikaisen, joka ”selosti 
sodan kulkua” Äänisen aallot 
”kanavalla”. Tiilikainen astui 
miinaan.

Saara Kinnunen    
Sovintoon elämän kanssa      
Perussanoma Oy, 2014

Anssi Männistö & Ville Kivimäki
Sodan särkemä arki
WSOY, 2016

Jorma Manninen
Poika, sinusta tulee vielä hiihtäjä
Mikkelin Primosport Ky, 2016

Kirjassa todetaan myös, kuin-
ka sodan sykkyrälle puristamia 
mieliä oli paljon sekä kaupun-
geissa että maaseudulla, idässä 
ja lännessä. Toisen maailman-
sodan aikana n. 18 000 suoma-
laissotilasta joutui psykiatriseen 
hoitoon.

Yksi sykähdyttävimmistä 
kuvista kirjan hienojen Tk-ku-
vaajien (tiedotuskomppania) 
otoksista on suomalainen so-
tilas seisomassa Karjalan män-
nyn kupeessa pelon paistaessa 
olemuksesta kun kiväärin piiput 
osoittavat häntä kohti ja pian 
rangaistus rintamakarkuruudes-
ta pannaan täytäntöön, sotilaan 
hermot olivat pettäneet.

Me 40-50 ja varmaan jotkut 
vielä 60 -luvullakin syntyneis-
tä, joiden isät ovat sodassa pal-
velleet ja kenties haavoittuneet 
ulkoisestikin. Mutta  ilman ul-

konaisiakin haavoja varmaan jo-
kaisen mieleen iskostui asioita, 
joita oli vaikea unohtaa ja jotka 
eivät tahtoneet antaa rauhaa 
vaan pyrkivät jopa uniin.

Saara Kinnusen kirja Isän kai-
puu oli vuoden kristillinen kirja 
vuonna 2016.

Jo aiemmin ilmestynyt teos, 
”Sovintoon elämän kanssa” sopii 
hyvin mm. juuri sodan särkemän 
arjen kokeneille ”kulkijoille” ja 

varmaan niillekin, joiden elämää 
eivät sodan kauhut ole päässeet 
”pelästyttämään”. Elämän polku 
saattaa tuoda monenlaisia trau-
maattisia kokemuksia, joita on 
hyvä käsitellä. Kinnusen kirja on 
hyvä opas tällaisessa työskente-
lyssä oman itsen ja omien reak-
tioiden kartoittamiseen.

Kirjan takakannen tekstissä 
todetaan, kuinka menneisyyt-
tä ei saa olemattomaksi, mutta 
sen kanssa voi solmia sovinnon. 
Sovinto elämän eri alueilla va-
pauttaa sidottuja voimavaroja. 
Elämän suorittajasta voi tulla 
unelmien toteuttaja.

”Sovintoon elämän kanssa” on 
käsikirja itsensä ymmärtämiseen 
ja tuntemiseen yhdistämällä psy-
kologista tietoa, psykoterapian 
käytäntöjä ja raamatullista sie-
lunhoitoa.

Saara Kinnunen pitää viikon-
loppuseminaareja eri puolilla 
Suomea ja allekirjoittaneella oli 
tilaisuus osallistua Perhemiemen 
Kristillisellä Opistolla tammi-
kuussa pidettyyn viikonloppuse-
minaariin yhdessä noin 30 muun 
osallistujan kanssa. Siellä saatiin 
uutta ”valoa” ihmisluonnon mo-
nimutkaiseen reagointiin elämän 
traumaattisten kokemusten pu-

ristuksessa, joita jokaisen osaksi 
tietty määrä ilmestyy.

Sitä tikulla silmään, joka van-
hoja muistelee, on vanha suoma-
lainen sananparsi, mutta ihmisen 
sisäiseen ongelmakenttään sitä ei 
kannata sovittaa vaan järkevällä 
ja oikeanlaisella ”kartoituksella” 
uskon pahastikin haavoittuneen 
mielen voivan löytää uusia ja 
avarampia väyliä yltäkylläisem-
pään elämään. Tätähän Vapahta-
jammekin on meille luvannut.

Suomen valtaisat sotakorvauk-
set tulivat kuitatuiksi 18.9.1952, 
kun viimeinen sotakorvausjuna 
puksutteli ohi Vainikkalan raja-
aseman ja kun vielä koko sen 
aikainen kauppalaivastomme 
luovutettiin ”uudelle ystäväl-
lemme”.

Näissä molemmissa esillä 
olleissa kirjoissa annetaan ym-
märtää että ”sotakorvaukset eivät 
rajoittuneet vain taloudelliseen 
puoleen vaan että sodan käy-
neiden vaikkapa fyysisesti ”eh-
jinäkin” säilyneidenkin lapset ja 
jopa heistä seuraavakin sukupol-
vi kantavat vielä arpia povessaan 
sen myllerryksen seurauksena, 
minkä sodan vuodet kansakun-
nallemme aiheutti.

Samuel Saresvirta

Puuseppä 
vai puutarhuri?

Kun perheeseen syntyy vauva, 
vanhempien elo muuttuu varsin 
radikaalisti ja heidän elämäänsä 
ilmaantuu monia asioita, joita 

heidän pitäisi osata ollakseen 
ns. hyviä vanhempia.

Kalifornian yliopiston psyko-
logian professori ja filosofian 
apulaisprofessori Alison Gopnik 
kyseenalaistaa uutuuskirjassaan 
käsityksen vanhemmuudesta 
suorittamisena.

Kaikkein olennaisin asia hä-
nen mielestään on vanhemman 
ja lapsen ilo olla toistensa kans-
sa.

Gopnik kysyykin, pitäisikö 
vanhemman kasvattaa lastaan 
kuin puuseppä, joka työllään 
pyrkii ennalta määrättyyn loppu-
tulokseen? Entä mitä tapahtuisi, 
jos vanhempi toimisikin kuin 
puutarhuri ja antaisi lapsen ku-
koistaa omalla tavallaan?

"Puuseppä vai puutarhuri? 
Vanhemmuuden suorittamises-
ta onnellisen lapsuuden tuke-
miseen" on kirja vanhempana 
olemisesta ja lapsuudesta, lasten 
kehityksestä ja oppimisesta sekä 
ihmisen evoluutiosta.

Kirja tarkastelee aihepiiriään 
lämpimän kriittisesti ja perustuu 
uusimpaan kehityshistoriasta ja 
lasten oppimisesta tehtyy tutki-
mukseen.

Vanhemmat uskovat pystyvän-
sä omaksumaan tietynlaisia me-
nettelytapoja ja asiantuntemusta, 
jotka auttavat heitä muovaamaan 
lastensa elämää. Alison Gopnik 
huomauttaa, että tuollaisen asi-
antuntemuksen tarjoamisesta on 

syntynyt kokonainen teollisuu-
denala, Amazon-verkkokirja-
kaupassa pelkästään löytyy noin 
60.000 vanhemmuutta käsittele-
vää kirjaa. Vanhemmuusmalli 
ei kuitenkaan noin vain löydy 
opaskirjoista.

Vanhemmuuden idea tuottaa 
vanhemmille, varsinkin äideille, 
paljon mielipahaa ja lietsoo lop-
pumattomia äitiyssotia. Etenkin 
äidit joutuvat puolustuskannalle 
ja ristiriitatilanteeseen mietties-
sään, onko mahdollista yhdistää 
menestyksekäs vanhemmuus ja 
menestyksekäs muu työ. Isillä 
on kuitenkin samat ongelmat, 
vieläpä suuremmassa määrin 
siksi, ettei niistä juuri puhuta.

Gopnikin kirja nousi heti il-
mestymisensä jälkeen sekä New 
York Timesin että Sunday time-
sin bestsellerlistoille eikä mikään 
ihme, sen verran tömäkkää tie-
toa professori lataa.

Kimmo Janas

Alison Gopnik   
Puuseppä vai puutarhuri?     
Art House Oy, 2017
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Sydänääniä osa 1

Esko Tienhaara

Jumalan lapsella on 
kaipaus elää Jumalan 
tahdon mukaista 
elämää, ottaa vastaan 
hänen lupaustensa 
hedelmiä ja jakaa 
eteenpäin sitä millä on 
itse tullut siunatuksi. 
Uskon tämän saman 
ajatuksen olevan 
myös taivaallisen 
Isän sydämellä, sillä 
hän on valmistanut 
tietyt edellytykset 
yhteydenpitoa varten 
hänen kanssaan. 

E nnen ristinkuolemaansa 
Jeesus puhui opetuslap-
silleen ja sanoi: "Te olette 

jo puhtaat sen sanan tähden, 
jonka minä olen teille puhunut", 
Joh. 15:3. Jeesus puhui heille 
puhtautta evankeliumin kautta, 
puhdistaen heidän sydämensä 
uskolla. Vain usko ylösnoussee-
seen Jeesukseen ja hänen ristillä 
suorittamaansa sovitukseen puh-
distaa sydämen. Sydämen uskon 
kautta Pyhä Henki alkaa hiljai-
sen puhdistustyön koko ihmisen 
olemuksessa. Joskus on niin, 
että vanhemmat uskovat, jotka 
eivät jaksa tai osaa odottaa Py-
hän Hengen aloittavan työtään 
ja näkevät puhdistustarpeen 

nuoressa uskovassa, kopioivat 
häneen oman kuvansa.

Usko on Jumalan antama lah-
ja koko elämää varten, ei vain 
uudestisyntymisen kokemisek-
si. Itseään ei voi pakottaa us-
komaan mitään, koska usko on 
elämää Jeesuksen kanssa. Pyhä 
Henki ylläpitää uskonelämää 
Jumalan sanan, rukouksen ja 
kuuliaisuuden seurauksena. Se 
on ajatusten, puheiden ja teko-
jen sopusointua hengellisessä ja 
aineellisessa elämässä.

Raamatun tarkoittamassa mie-
lessä uskonyhteys Jeesukseen 
syntyy sydämen kuulemasta Ju-
malan sanasta, vain joko puhu-
tun tai kirjoitetun sanan välityk-
sellä. Se on sydämen varmuutta. 
Pelkkä asioista tietäminen tai 
järjellinen totena pitäminen ei 
riitä synnyttämään yhteyttä Jee-
sukseen. 

Usko on yhteyttä myös Kaikki-

valtiaaseen Jumalaan, joka ohjaa 
siihen suostuvan ihmisen elämää 
maanpäällä. Uskon kautta Pyhä 
Henki ilmaisee hengellisiä sa-
laisuuksia menneisyydestä, ny-
kyisyydestä ja tulevaisuudesta. 
Ilman uskoa on mahdotonta olla 
otollinen, sanoo Raamattu. 

Jotkut uskonnolliset tai maa-
ilmassa elävät sanovat, että us-
kovat eivät ole tässä ajassa, vaan 
jossakin haaveellisessa utopiassa 
ilman todellista elämää. Se voi 
ulkopuoliselle näyttää siltä, mut-
ta uskolle näkymättömät ovat to-
dellisempia kuin näkyvät. Uskon 
paradoksi on siinä, että se mihin 
uskomme, on näkymätöntä, kun 
taas se mikä on voimakkaasti 
läsnä, ei tarvitse uskoa. Paavali 
kirjoitti kolossalaisille: ”Olkoon 
mielenne siihen, mikä ylhääl-
lä on, älköön siihen, mikä on 
maan päällä”. Olemme uskol-
lamme kiinnitetyt taivaalliseen 
lähteeseen, josta Pyhä Henki 

tapahtuva Pyhän Hengen työ 
alkoi nostaa esiin puhtauden 
kaipuuta – vanhurskauden 
nälkää ja janoa. Vaikka kaikki 
syntini olivat anteeksi annetut 
Jeesuksen veren sovituksella, 
tietoisuus omasta syntisyydestä 
alkoi ikään kuin tunkea läpi. 
Mistä tällainen voisi johtua, 
eikö anteeksisaaminen ollut-
kaan todellista? Oliko uskoon 
tuleminen vain hetken illuusio, 
jonka arkielämä pyyhkii pois?  
Kyllä se oli todellista, mutta Pyhä 
Henki halusi näyttää sen syvän 
turmeluksen, mikä sisimmässäni 
oli ja parantaa sen. 

Näyttäessään syntisyytemme 
Pyhä Henki vie meidät syväpuh-
distukseen. Ei syyllistääkseen ja 
tuomitakseen, koska kaikki ovat 
jo anteeksi annetut, vaan jokai-
nen istutus, jota taivaallinen Isä 
ei ole istuttanut, on juurineen 
revittävä pois. Pyhä Henki te-
kee lempeästi työtään sisältä 
ulospäin, kitkien pois pinttyneet 
elämäntavat.  

Ellei ihmisen sisin puhdistu, 
anteeksi saatuaankin hän jatkaa 
elämäänsä synnissä. Sydämen 
puhtaus on alku, sen seurauk-
sena alkavat teot ja koko elämä 
puhdistua. Siihen Pyhän Hengen 
työ tähtää uskovan elämässä vie-
dessään puhdistusta janoavan 
verilähteelle – Totuuden tunte-
miseen. Ilman sydämen puhta-
utta ihminen jää tekemään lain 
tekoja, eikä hän pääse todelli-
seen vapauteen. 

Sana -– Jumalan rakkaus – on 
tyhjiin ammentamaton lähde, 
eikä siitä voi sanoa mitään lopul-
lista. Siksi on vähän arveluttavaa 
sanoa siitä jotakin, ikään kuin 
rakkaus nyt sitten olisi siinä. 
Aion kuitenkin kertoa muuta-
malla sanalla, miten ymmärrän 
Jumalan rakkautta luomiaan ih-
misiä kohtaan. 

Antaessaan ihmiselle vapaan 
tahdon tehdä päätöksiä ja va-
lintoja oman elämänsä suhteen, 
Jumala osoitti käsittämättömän 
suurta rakkautta ja laajasydämi-
syyttä ihmistä kohtaan. Vain täy-
dellisessä vapaudessa elävä voi 
osoittaa aitoa rakkautta. Jumala 
on rakkaus, hänen rakkauden 
lähteensä on pohjaton, mutta 
hänkin kaipaa sanomattomasti 
vastarakkautta. 

Luonnostaan emme ymmärrä 
Jumalan rakkaudesta oikeastaan 
mitään. Olisimme täysin kyvyttö-
miä vastaamaan hänen rakkau-
teensa, ellei Jumala olisi puut-
tunut asiaan. Jeesus on Jumalan 
rakkauden täydellinen ilmaus. 
Ottaessamme Jeesuksen pelas-
tajanamme vastaan, valitsemme 
samalla Jumalan rakkauden val-
taamaan sisinpämme. Rooma-
laiskirje 5:5. ”Jumalan rakkaus 
on vuodatettu meidän sydä-
miimme Pyhän Hengen kautta, 
joka on meille annettu”. Se on 
taivaallisen rakkauden tekemä 
valinta, joka opettaa meitäkin 
rakastamaan.

Vanhurskauden n älkä ja jano 
ottaa ja antaa meille. Maanpääl-
lisen elämämme kautta Jumala 
jakaa todistusta valtakunnastaan 
tässä ajassa.

 
Uskonelämäni alussa en tun-

tenut kovinkaan voimakkaasti 
sisäisen elämäni puhdistumisen 
tarvetta, olinhan olemukseni 
juuri saanut kokea täydellisen 
anteeksiantamuksen. Syntisyys 
oli kaukana kuin itä lännestä, 
omatunto puhdas ja koko ole-
mukseni pulppusi kirkastunutta 
iloa. Jumala oli antanut  lapseu-
den Hengen sydämeeni, siinä 
tilassa ei ollut mitään tietoa syn-
nistä tai maailman pahuudesta. 
Koko ympäröivä maailmani oli 
täynnä Jumalan läsnäoloa. 

Jeesus sanoi niille, jotka us-
kovat häneen, että autuaita ovat 
ne, jotka isoavat ja janoavat van-
hurskautta, sillä heidät ravitaan. 
Vähän kerrallaan sydämessäni 

A    Jumalan vanhurskaus on kuin meren 
aallot.

Per in te inen j a l uonno l l i nen 
i lmankos teus saunaas i , 
on he lpomp i heng i t t ää .

Kas tee Re l ax Oy
kas tee .

Kiukaaseen a sennet tava j ä r j e s te lmä
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Jussi Kosola 

Pois alta, Pohojalaanen tuloo... no Nummisuutarithan sen esitti 70 -luvulla. Niiren levynkan-
neshan se komeeli: Pois alta... meinaan kun hyppäsin vauhris olevaha junaha, tämän otsikon 
alle tekemähä pakinoota. 

Silloon kolahti ku synttäriillä Seinäjoella oli illan isäntä, juhulakalun aviomiäs, vastuuhenkilönä 
esittäny mullekki kutsun – yhtälailla viarahaksi ku käyttämähä puheenvuaron, sellaasen Pohojalaa-
sen puheenavauksen ja mikäs siinä oli puskia asiaa, ku juhulakalua kehues ei tarvinnu valehrella, 
hyväsyrämmisestä ihimisestä ku on niin heleppua heinäntekua vapaamuatoosesti inspirooren 
kertua stooria muistelooren inspiroomana; melekeen hautajaaspuhet. Meinaan sitä määritelmää, 
notta ikään et oo niin komia ku omis häisnäs ja et ikään niin kehuttu ku omis hautajaasisnas. 
Niin ja illan musiikkiosuuresta vastas sitte... Nummisuutarit. 

Pukkas nostalkiaa pintaha ja tiätty Kirkkonummenratahan musiikkiosuus päättyy.
Hyvä vitsi tuli miälehe, ku häjyjen aikakaurella höyryveturijuna lähestyy Härmän asemaa nii 

pohojalaanen konruktööri ilimootti kovaha äänehe, Härmä, verenottopaikka, ja eipohojalaaset 
matkustajat säikähti kovasti ja joku tyyppi nuhtelemaha, notta saisit opetella tuan reen käytön.

Niin ne saattaa vesittää palio asioota nua väärinymmärrykset, joilta ei toki aina pääse välttihi.
Siitä hyvä esimerkki, ku nuarena skirinä aloottelin rumpujensoiton ja uuren rumpusetin oston 

seuraamuksena panin ensimmääsen rumpusatsini lehtehe myyntihi ja sen seuraamuksena joku 
kiinnostunu ostajakanrinaatti soitteli ja alakoo teherä meleko outoja kysymyksiä ja jonkunsortin 
praataamisen jälläkihi selevis, notta luurin toisespääs äijä oli ostamas siltarumpuja...

Vesittyy se rumpukauppa,  ku se mun kauppaama satsi ei ollu tarkootettu ojaha kaivettavaksi, 
toki ne myytyä tuli mutta toisahalle.

Niinkussanottu väärinymmärryksiltä ei aina voi välttyä.
Pahintasorttia vesittäminen/väärinymmärrys tapahtuu valitettavan useen silloon, ku puhutaha 

meirän jokahitten kohoralla aiheesta, mitä sitte ku maallinen vaellus tuloo tappihi. Nii mitä sejjä-
läkihi tapahtuu, höpinöötä riittää, esimerkkiä piisaa, tariotaha jos jonkullaasta huuhaata. Vaikka 
notta tänne synnytähä uurestansa eletyn elämän perustehella miksikä hyvänsä olennoksi, hinrujen 
mukaha se menöö nii, notta paras olomuato tais olla lehemä, muslimit opettaa notta ku teippaa 
ittehensä rutkasti pommia ja lajahuttaa toisuskoosia, mialuusti kristittyjä tai juutalaasia maharol-
lisimman monta hengiltä, nii on sitte paratiisis orottamas liuta neitsykääsiä tämän antisankarin 
tempun jäläkihi.

Esimerkkiä piisaas, mutta vanha viisaus on, nottei tartte tiätää kaikkia karikoota, pääasia on se, 
notta tiätää oikian väylän kotosatamaha ja sehän on Raamatun ilimootus: “Sillä niin on Jumala 
maailimaa rakastanu notta antoo Ainuan Poikansa, ettei ykskään, joka Hänehe uskoo joutuusi 
helevettihi, vaan sais iankaikkisen elämän!” Näin on kiriootettu!

Ristin ryävärikin sen sai periä, ku Jumalan Henki hänelle elämänsä viimehetkinä teki seleväksi, 
notta viäreesellä ristillä riippuu Jumalan Poika, joka hänenkin synnit sovittaa. Ryäväri sai armon 
kuurella sanalla: “Jeesus, muista mua kun tuut valtakuntahas”, se riitti. Siihen liittyy 2 Sanan lu-
pausta, Jeesuksen sanat: Syrämmen uskolla ja suun tunnustuksella. Vastaus tuli pikana: “Totisesti 
Mä sanon sulle; tänäpäivänä pitää sun oleman Paratiisis Mun kans!”

KIRKKONUMMEN 
RARALLA
Tärppäshän se vihiroon, 
mistä se pakinaotsikko 
löyrettihi...

Madeira – 
maailman paras saarikohde 
Portugalille kuuluva Madeira 
valittiin hiljattain maailman par-
haaksi saarikohteeksi jo toisena 
perättäisenä vuonna. Tämä ta-
pahtui Malediiveilla 2. joulukuu-
ta 2016 pidetyssä World Travel 

Awards -gaalassa, joka on mat-
kailualan vastine Oscareille.  

Madeira nappasi tämän arvos-

tetun palkinnon ennen kaikkea 
ihanteellisen ilmastonsa ansios-
ta. Kesäkaudella lämpötila on 
yleensä 25 asteen paikkeilla, 
eikä se talvikaudellakaan yleen-
sä laske alle 17:n.  

Miesten retriitti
Nyt kannattaa ilmoittautua tou-
kokuussa järjestettävään Miesten 
retriittiin.

Tähän kristillisen perinteen 
mukaiseen hiljaisuuden retriittiin 
saa tulla sellaisena kuin on, saa 
levätä ja kuunnella oman elä-
mänsä tarpeita ja toiveita miehe-
nä olemisesta. Retriitin teemana 
on "Miehen tie." Ohjaajana on 
psykoterapeutti, retriitinohjaaja 
Seppo Laakso, jolle myös ilmoit-
tautumiset.
Aika ja paikka
24.-27.5. (ke-la) Porin Laviassa.
Hinta 210,- (sis. täysihoidon 
1hh-ssa omin liinavaattein), josta 
Miessakkien jäsenet saavat 15 % 
alennuksen.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset
Seppo Laakso
050 378 8055
seppo.laakso@pp.inet.fi

ISÄLUURI avoinna
Miessakit ry:n Isyyden Tueksi 
puhelinpalvelu ISÄLUURI on 
nyt avoinna joka arkipäivä klo 
9-16. Isyyden Tueksi tarjoaa 
henkilökohtaista keskustelutu-
kea ja ohjausta sähköpostin ja 
ISÄLUURI-puhelinneuvonnan 
välityksellä isyyteen liittyvissä 
kysymyksissä. 

ISÄLUURI: 044 751 1332 
(puhelinaika ma-pe klo 9-16). 
Puhelun mennessä vastaajaan, 
jätä yhteystietosi, niin otamme 
yhteyttä. 
Voit ottaa yhteyttä myös:
• yhteydenottolomakkeella tai
• sähköpostitse: 
isyyden.tueksi(at)miessakit.fi.

Saari on siten oivallinen mat-
kakohde ympäri vuoden. Madei-
ralla on myös tarjota ihastuttava 
yhdistelmä kauniita rantoja, kor-
keita vuoria, värikkäitä kukkais-
maisemia ja vehmasta luontoa. 

Ja mikä hienointa: saaren paikal-
lisväestö on erittäin ystävällistä. 

Madeira valittiin maailman 
parhaaksi saarikohteeksi en-
simmäistä kertaa vuonna 2015. 
Sitä ennen sillä oli vuosina 
2013–2014 Euroopan parhaan 
saarikohteen titteli. 

Ravintolavinkkejä 
Portossa lomaileville 

Portugalin toiseksi suurin kau-
punki Porto on erinomainen ke-
vätlomakohde. Tällä portviinin 

kotikaupungilla on viehättävä 
historiallinen keskusta, joka on 
Unescon maailmanperintöluette-
lossa. Lisäksi Portossa on useita 
kiinnostavia ravintoloita. 

Porton satamassa sijaitseva 
Café Santiago tarjoaa maail-
mankuulua versiota perintei-
sestä portolaisesta francesinha-
leivästä. Francesinhassa on 
juustokuorrutuksen alla leipää, 
kinkkua, makkaraa, salamia ja 
paistia, ja päälle on kaadettu 
lämmin olut-tomaattikastike. 
Santiagon sanotaan valmistavan 
kaupungin parhaat francesinhat, 
ja sen edessä onkin usein pitkä 
jono. 

Sataman uusi pihvipaikka 
Terminal 4450 on erikoistunut 
tapasmaisiin annoksiin ja grillik-
lassikoihin. Hinnat ovat erittäin 
kohtuullisia, esim. 200 gramman 
grillattu naudan sisäfileepihvi 
maksaa 14 euroa. 

Rautatieaseman ja Unescon 
maailmanperintöluettelossa 
olevan Pörssitalon välisellä ka-
dulla sijaitsee ravintola Cantina 
32. Täällä tarjotaan tapaksia ja 
salaatteja sekä perinteisiä portu-
galilaisia pääruokia modernilla 
otteella. Listalta löytyy esimer-
kiksi mustekala- ja katkarapu-
höystö. Makeanhimon yllättä-
essä kannattaa kuulemma iskeä 
hampaat ravintolan ylivertaiseen 
banaanijuustokakkuun. Cantina 
32 on sisustettu New York -hen-
kisesti teollista tyyliä edustavil-
la valaisimilla ja tuoleilla sekä 
täytetyillä eläimillä ja vanhoilla 
maalauksilla. 
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Musiikki- ja tanssiryhmä Valkia esittää

25.3. Tampere
2.4. Miehikkälä

8.4. Pielavesi
9.4. Pihtipudas

20.4. Kankaanpää
1.5. Rauma

19.5. Turku
21.5. Sastamala

24.5. Valkeakoski
4.6. Ilmajoki

17.6. Levi
23.6. Keuruu

28.6. Alajärvi
2.7. Tampere

29.7. Heinävesi
6.8. Ylöjärvi

12.8. Seinäjoki
13.8. Joensuu

19.8. Turku
2.9. Jämijärvi

3.9. Laihia

Oulu 16.9.
Kokkola 17.9. 
Lapinlahti 23.9. 
Kuopio 24.9. 
Virrat 30.9.
Lempäälä 1.10.
Jyväskylä 28.10.
Toholampi 29.10.
Helsinki 3.11.
Juva 5.11.
Asikkala 10.11.
Hämeenlinna 11.11.
Korso 12.11.
Mietoinen 18.11.
Nokia 22.11.
Kouvola 24.11.
Mikkeli 25.11.
Hamina 26.11.
Tyrvää 29.11.
Huittinen 2.12.
Pori 3.12.

Löydä lähin jälleenmyyjä:
myyjat.intiaanisokeri.fi

Juhani
mä lähtisin
Jakelu: Joshua Music

Eve & Ossi
Toisen silmin
Massa records

MÄ LÄHTISIN
Juhani Tikkanen on 24-vuotias lauluntekijä, 
joka esiintyy pelkällä etunimellään.

Musiikin kanssa nuorimies on ollut te-
kemisissä omien sanojensa mukaan koko 
elämänsä. Hän on soittanut klassista kitaraa 
lapsuudesta nuoruuteen ja laulanut myös 
kuorossa.

Nyt hän on kirjoittanut omia laulujaan jo 
kolme vuotta ja kiertänyt esittämässä niitä 
keikoilla pari vuotta seurakunnissa ja yksi-
tyistilaisuuksissa.

Yhdeksän kappaleen esikoislevyllä Ju-
hanin tukena on levyn tuottaja ja sovittaja 
Sami Asp.

Levy on musiikillisesti modernia menoa, 
mutta ei kuitenkaan kiinnity mihinkään tiet-
tyyn genreen. Ehkä parhaimmin on havait-
tavissa laulu ja lauluntekijä -vivahteet.

Laulut tulevat Juhani Tikkasen kertoman 
mukaan hänen omista ajatuksistaan, koke-
muksistaan ja samaistumisistaan. Hän ha-
luaa huomauttaa, ettei toteuta lauluissaan 
mitään erityistä agendaa, vaan tekee niitä 
omilla ehdoillaan ja rohkaisuksi toisille ih-
misille.

Ja hän on myös onnistunut tavoitteessaan, 
ihmiset lähettävät hänelle viestejä somessa, 
joissa kertovat, kuinka Juhanin kappaleet 
ovat auttaneet heitä vaikeina hetkinä.

– Se, että voin vaikuttaa ja auttaa, on mi-
nulle tärkeää, Juhani toteaa.

Levyn sävellykset ja sovitukset ovat var-
sin pienielkeisiä, ja tarkoitus onkin varmaan 
kiinnittää huomio laulujen sanoituksiin, jot-
ka todellakin puhuttelevat.

TOISEN SILMIN
Eveliina ja Ossi Mäki-Reini eli Eve & Ossi on 
duo, jota yhdistää kauniisti yhteen soivien 
äänien lisäksi kaksi yhteen kietoutunutta ta-
rinaa ja halu laulaa tärkeiksi kokemistaan 
aiheista.

Jyväskylässä vuonna 2012 yhteisen tai-
paleensa aloittanut pariskunta julkaisi en-
simmäisen levynsä, pienieleisistä virsisovi-
tuksista koostuvan Virren sävelillä -albumin 
kesällä 2015. Sen jälkeen duo on keskittynyt 
oman musiikin tekemiseen ja se työ kantaa 
nyt selvää hedelmää.

Ossi Mäki-Reini on varsinaisen musiikin 
monitaho – mukana monissa eri kokoonpa-
noissa niin solistina kuin kitaristinakin.

Uutuuslevy "Toisen silmin" sisältää yh-
dentoista raidan verran maanläheistä tun-
nelmointia, pehmeitä soundeja, herkkiä 
tulkintoja ja rehellisiä tekstejä arjesta, ih-
missuhteista ja elämän kiemuroista. Kaiken 
tämän taustalta löytyy toivoa antava luotta-
mus armolliseen Jumalaan.

Kaikki levyn kappaleet ovat lähtöisin 
Ossin kynästä. Kummallinen kaipuu -kap-
paleeseen on sentään rouva Mäki-Reinikin 
päässyt vaikuttamaan sanoituksessa.

Musiikki on mukavan rentoa ja letkeää, 
eikä duo sorru liikaan siirappisuuteen vaik-
ka onkin aviopari.

Eve & Ossi keikkailee myös mielellään 
monenlaisissa tilaisuuksissa. Duon tunnel-
mallinen tapa esiintyä toimii erityisen hy-
vin pienissä tiloissa, joissa yleisö on lähel-
lä, mutta toki pariskunnan musiikki toimii 
myös isommissakin saleissa.
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LEXUS RC 300h 
hivelee silmää

Kimmo Janas

Tällä kertaa hyppäämme 
yhden kaikkien 
aikojen kauneimman 
urheilucoupeen kyytiin. 

L exus RC 300h on uraauur-
tavalla täyshybridillä va-
rustettu pikku-sportti.

Valmistaja on selvästi houkut-
telemassa nuorempaa asiakas-
kuntaa itselleen. RC 300:n kil-
pailijoita lienevät ainakin Audi 
A5 ja Bemarin nelossarja.

Harvoin näkee näin onnistu-
nutta muotoilutulosta. 4,7-metri-
sen RC 300:n sulavat linjat saa-
vat suorastaan veden kielelle. 
Ja vielä kun värinä on tällainen 
lämmin punainen, niin a vot, 
mahtava lopputulos.

Kuusikulmainen keulamaski 

antaa autolle aika uhittelevan 
ilmeen ja ilmanottoaukot antavat 
sellaista petomaista ilmettä.

Ei perheen tavaroille
Tavaratila on 366 litraa eli ei mi-
tään perheauton kokoa, mutta 
kyseessähän onkin lähinnä 2 
aikuisen menopeli.

Pieni takaluukku hieman han-
kaloittaa lastaamista.

Bensaa ja sähköä
Konepellin alta löytyy 4-sylin-
terinen 2,5 -litrainen, 181 -hep-
painen bensakone, jota tukee 
143-hevosvoimainen sähkö-
moottori – yhteistehoa löytyy 

A   Keskuskonsolin muotoilu tuo joten-
kin mieleen kodin viihde-elektroniikan. 
Pyöreä analoginen kello on mukava lisä 
muuten niin modernissa ympäristössä.

C  Ajoasetuksista voi valita eko – nor-
maali – tai sport-asetuksen.

C   Mielenkiintoinen piirre on viihdejär-
jestelmän ohjaus kosketuslevyllä, jonka 
käyttö vaatii hetken opettelua.

mukavat 223 hevosvoimaa.
CO2-päästöt ovat 113 g/km 

ja yhdistetty kulutus 4,9 l sata-
sella.

Sisätilat
Yleisilme sisällä on ihan siisti, 
mutta ei ehkä täysin vastaa ul-
kokuoren muotokieleen.

Nahkaverhoillut etuistuimet 

täyshybridi, joka ampaisee liik-
keelle täysin äänettömästi.

Itse asiassa RC 300h ei ole mi-
kään urheiluauto, vaan kauniisti 
muotoiltu kahdelle aikuiselle tar-
koitettu urheilullinen auto.

Auton suorituskyky ei nimit-
täin ihan vastaa auton ulkomuo-
toa.

Huippunopeushan tällä on 
vain 190 km/h ja kiihtyvyys 
nollasta sataan 8,6 sekuntia. Eli 
ei mikään tykki, mutta muuten 
todella miellyttävä auto ajaa.

Ja kyllä tuohon äänettömyy-
teenkin tottuu – eipähän herätä 
koko naapuristoa, jos joutuu 
lähtemään töihin aikaisin aa-
mulla...

Verotus 
inhimillistä

Meillä liikkui viikon koeajon 
keskikulutus tuossa kuuden lit-
ran paikkeilla, mikä on ihan kiva 
lukema. Kaupunkiajossahan pär-
jää pitkälle pelkällä sähköllä.

Tuo taloudellisuus näkyy tie-
tenkin myös auton hinnassa, sil-
lä noin 57.000 euron hinnasta on 
veron osuus vain 9.000 euroa.

antaa hyvän sivustatuen ja rei-
situkikin on ihan riittävä. Säh-
kösäädöillä saa helposti miellyt-
tävän ajoasennon.

Takapenkille en lähdenyt edes 
yrittämään, mutta kyllä sinne 
perheen pienimmät voivat mah-
tua ihan mukavasti.

Missä murina?
Tällaisella urheiluautolla kun 
painaa kaasupolkimen lattiaan, 
toivoo kuulevansa takaa kahdes-
ta pakoputkista äijämäistä muri-
naa, mutta ei – tämähän onkin 




