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Ei kun 
umpihankeen!
Münchenin turvallisuuskokous päättyi erittäin synkissä 
tunnelmissa. Sota nousi aivan liian usein esille viikonlo-
pun puheissa. Jopa ydinasekonfliktin mahdollisuus otet-
tiin voimakkaasti esille vuosien tauon jälkeen.

Tuomiopäivän mahdollisuudella maalailtiin varsin 
synkkiä tulevaisuuden kuvia. Etenkin Pohjois-Korean 
kriisin laukeamisella peloteltiin. Yhdysvaltalaissenaatto-
ri James E. Risch jopa totesi, että siitä tulisi yksi sivili-
saatiomme historian kauheimmista tapahtumista. Kesto 
tulisi olemaan hyvinkin lyhyt ja päätös olisi joukkotuho, 
jollaista ei ole ennen nähty…

Siinä missä Risch kuvaili Korean niemimaata planeet-
tamme vaarallisimmaksi paikaksi, Israelin pääministeri 
Netanjahu ryöpytti omassa puheenvuorossaan Irania 
varsin värikkäillä sanakäänteillä.

Hän mm. vertasi Iranin kanssa kolme vuotta sitten 
tehtyä ydinsopimusta Italian, Ranskan ja Iso-Britannian 
Hitlerin kanssa vuonna 1938 tekemään sopimukseen.

Parin viikon takainen lennokkivälikohtaus Iranin ja Is-
raelin välillä on kiristänyt maiden välit ennätyskireiksi, 
eikä Netanjahu säästellyt sanojaan, mitä tapahtuu, mikäli 
Iran ylittää Syyriassa sille asetetut ns. punaiset linjat.

Eikä tietenkään sovi unohtaa Syyriaa, johon soppaan 
tuntuvat kaikki työntävän omaa lusikkaansa.

Maailma on todellakin kulkemassa erittäin huonoon, 
jopa tuhoisaan suuntaan. Ja jos rytäkkä alkaa, valitet-
tavasti pakopaikkaa ei löydy, vaikka kuinka painaisit 
umpihankeen.

Olisiko vihdoin aika kääntyä tuonne Yläkerran puoleen 
ja koettaa pelastaa, mitä pelastettavissa on. Ja sehän ei 
onnistu kuin nöyrtymällä ja laittamalla kädet vähintäänkin 
kyynärpäitä myöten ristiin.
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Jukka Nieminen

Muutos on nykyisin 
pysyvää. Viime aikojen 
muutokset eivät ole 
olleet pelkkää kehitystä, 
vaan muutosta tapahtuu 
myös ei-toivottuun 
suuntaan. Esimerkkinä 
vaikka konfliktien 
kärjistyminen eri 
kulmilla.

T osimiehen tehtävä on 
huolehtia perheestään. 
Helposti kriisiytyvässä 

maailmassa on hyvä pohtia het-
ki oman perheen turvallisuutta ja 
kriisinkestävyyttä eri tilanteissa.

Kriisit eivät ole uusi ilmiö, 
kestävyyden puute on

Vain pari kolme sukupolvea 
sitten perheet eivät pahemmin 
tarvinneet varautumista kriisei-
hin, koska lähes koko elämä 
oli yhtä selviytymistä. Nykyisin 
uusavuttomuus ei ole suinkaan 
sanahelinää. Toisaalta kolme 
sukupolvea sitten ei myöskään 
tunnettu moniakaan sellaisia uh-
kakuvia tai kriisejä, jotka nykyi-
sin ovat suorastaan oven takana 
odottamassa. 

Suomessa on kohtuullisen hy-
vin pohdittu valtiollinen huolto-
varmuus. Kaiken heikkous vain 
on se, että kaikkiin nykyaikai-
siin uhkakuviin ei yhteiskunta 
voi kovin hyvin varautua. Hel-
pottavaa on kuitenkin, että pie-
nempien yksiköiden, kuten per-
heen tasolla, varautuminen on 
suhteellisen helppoa ja halpaa, 
ajoittain suorastaan järkevää ja 
taloudellista, kun se tehdään 
oikein.

Tässä artikkelisarjan ensim-
mäisessä osassa paneudutaan 
joihinkin uhkakuviin. Toisessa 
osassa kerrotaan yksinkertaisia 
vinkkejä, mitä kuka tahansa voi 
tehdä perheensä turvallisuuden 
ja kriisinkestävyyden parantami-
seksi. Älä siis juokse kauppaan 

vielä, yleensä hosumalla ei tule 
parasta mahdollista jälkeä.

Uhkakuvat, aiheelliset 
ja aiheettomat

Ihminen on onnistunut itse luo-
maan monia uhkakuvia luon-
nonjärjestyksestä johtuvien uh-
kien lisäksi. Osa uhkakuvista on 
täysin realistisia Suomessa, osa 
on kovasti teoreettisia.

Ydinaseen käyttö lienee yksi 
pelottavimmista uhkakuvista, 
mitä media on pystynyt luo-
maan. Todellisuudessa sellaisen 
käyttö Suomea vastaan on ää-
rimmäisen epätodennäköistä. 
Yksittäisen perheen ei kannata 
uhrata aikaa sen asian pohtimi-
seen.

Ydinlaskeuman mahdollisuus 
on olemassa. Helpoin suojautu-
minen lienee lentolippu, mutta 

…TULEE, OLETKO VALMIS?   osa 1

ei ole ollenkaan vaikeaa kuvi-
tella, että ilmatila on suljettu, 
jos laskeuma liittyy sotilaalli-
seen kriisiin.  Suojautuminen 
laskeumalta on mahdollista, 
eikä edes kovin vaikeaa. Vaati-
muksena on oikeastaan vain vä-
hän ennakkopohdintaa ja ehkä 
hitusen valmistaviakin toimia. 
Palataan asiaan artikkelin seu-
raavassa osassa.

Todella merkittävä sotilaalli-
nen uhka voisi olla EMP, elekt-
romagneettinen pulssi. Pulssi ei 
ole vaarallinen ihmiselle, mutta 
se tuhoaa elektroniikan. Tuon 
aseen käyttö laajassa mittakaa-
vassa lamauttaa koko yhteis-
kunnan. Kukaan ei taida osata 
edes arvioida, kuinka kauan siitä 
toipuminen kestäisi ja mitä kaik-
kea se vaatisi. Emme olisi aivan 
kivikaudella, mutta varmaankin 

jossain 1800-luvulla – kaiken li-
säksi melko pitkään. EMP särkee 
vieläkin enemmän kuin massiivi-
nen kyberhyökkäys, joka sekin 
lamaannuttaisi yhteiskunnan 
melko perusteellisesti.

Sodan uhka perinteisin asein 
on kasvanut Suomen lähialueil-
la. Suomeen ei suoraa uhkaa 
kohdistu, mutta konfliktien ul-
kopuolelle jäänti ei ole aivan 
helppo rasti. Jollain tapaa lähi-
alueen kriisit vaikuttavat aina 
myös Suomeen. Pahin skenaario 
olisi Itämeren sulkeminen. Va-
litettavasti se ei taida olla edes 
vaikeaa. Suomi on huollollisesti 
saari, eikä meidän yhteiskuntam-
me ilman laivaliikennettä selviä 
vaurioitta. Tämä on toiseksi pa-
hin ihmisen aiheuttamista uhka-
kuvista Suomelle.

Energiahuolto on Suomen 

heikoin ja arin kohta. Suomen 
sähköomavaraisuus on koko 
Euroopan heikoin ja muu ener-
gia, kuten polttoaineet ja kaasu 
ovat kokonaan tuonnin varassa. 
Omasta takaa meillä ei ole pal-
jon muuta kuin takka- ja sauna-
puita, ja vähän turvetta. Omaa 
sähkötuotantoa on toki jonkin 
verran, mutta vahvaan sähkön 
säännöstelyyn tuonnin loppumi-
nen johtaisi.

Kaiken lisäksi jakeluverkot 
ovat erittäin häiriöherkkiä. Ei ole 
järkevää ryhtyä pelottelemaan, 
mutta on pakko myöntää, että 
yhteiskunnan täydellinen la-
mauttaminen ei ole kovin vai-
keaa. Olkoon johtopäätöksenä 
omakohtainen varautuminen, ei 
vauhkoontuminen. Hieman ko-
din suojaamiseen keskittymällä 
huolta voi vähentää. Esimerkke-
jä on artikkelin toisessa osassa.

Elintarvike- ja vesihuolto ei 
sekään ole enää aivan yksin-
kertainen osa-alue. Jakeluketju 
elintarvikkeiden osalta viritettiin 
jo niin äärimmilleen, että kaupat 
laitettiin auki jopa sunnuntaisin. 
Syy oli siis jakeluverkon saami-
nen keskeytymättömäksi. Tästä 
muutoksesta seurasi samalla val-
tava ongelma; kaupat tyhjenevät 
hetkessä, jos jakeluketju tökkää. 
Ratkaisu ei tässäkään ole kirku-
minen vaan kotikohtainen va-
rautuminen. 

Suomessa on tutkitusti maail-
man parhaat juomavesivarannot. 
Huono ei ole jakelujärjestelmä-
kään. Sitä rakennettaessa ei pri-
oriteettilistalla ollut kuitenkaan 
verkoston huolto ja korjaus. Nyt 
on havahduttu tosiasiaan, että 
pienikin putkirikko voi aiheuttaa 
käsittämättömän pitkiä katkok-
sia veden jakelussa. Sairaalareis-
suiltakaan ei ole vältytty. Kysees-
sä on siis herkkä järjestelmä jo 
ilman isompaa kriisiäkin.

Suomalaiset käyttävät henkeä 
kohden vettä keskimäärin tynny-
rillisen päivässä. Ihan eri asia on 
laskea sitä kraanasta kuin kan-
taa sitä jostakin. Asiaa pitää siis 
jälleen pohtia hitusen, kotona. 

Kaupunkioloissa harjoitukset 
ovat osoittaneet, että sähkökat-
kokset katkaisevat pienellä vii-

veellä myös vedenjakelun. Se 
toki oli tiedossa. Jonkinasteise-
na yllätyksenä on harjoituksissa 
tullut esiin, että ei se viemäri-
kään kauaa toimi ilman pump-
puja. Harjoitukset ovat siis olleet 
hyödyllisiä.

Luonto voittaa, yleensä
Taivaan Isä päätti antaa meille 
mielenkiintoisen luonnon. Vali-
tettavasti sitä arvokasta luontoa 
on tullut hoidettua aika ajattele-
mattomasti, ja palautetta näyttää 
olevan luvassa. Myrskyt ja lumi-
sateet ovat entistä rajumpia, tul-
vat pahenevat, meressä on kohta 
muovia enemmän kuin kalaa, 
kasveille elintärkeät mehiläiset 
kuolevat eri puolilla maailmaa. 
Ei ihan hyvältä näytä.  Viimeises-
tä esimerkistä on vanhan kan-
san sanonta: ”Kun mehiläiset 
kuolevat, seuraavana vuotena 
kuolee kasvit ja seuraavana ih-
miset.” No, nykyisillä teknisillä 
ratkaisuilla asia ei ole ihan noin, 
mutta merkillisiin ratkaisuihin 

on päädytty, kun Australiasta 
laivataan konteittain mehiläisiä 
USA:han oman mehiläiskannan 
massakuolemien takia. 

Ei tarvita kuin vähän isompi 
tulivuorenpurkaus sopivassa 
kohdassa sopivaan aikaan, ja 
sadonkorjuuta ei tarvitse teh-
dä suurella alueella ollenkaan. 
Se vaikuttaisi välittömästi koko 
maailman elintarvikehuoltoon. 
Melko pieni purkaus pysäytti 
Euroopan lentoliikenteen suu-
relta alueelta vain muutama 
vuosi sitten. 

Nou hätä, kyllä me 
pärjätään

Tosimiehen tehtävä on luoda 
omalle perheelleen turvallisuu-
den tunne. Jos yhteiskuntaa koh-
taisi jokin isompi kriisi, mikä on 
täysin mahdollista, on viisautta 
pohtia asiaa vähän jo etukäteen. 
Nykyisin kriisit kehittyvät ääret-
tömän nopeasti ja kokemukset 
osoittavat, että ensiuutisista al-
kaen vähintään hinnat ponnah-

tavat pilviin, jos nyt tuotteita 
ylipäätään on saatavilla. Varsin 
suuri ongelma on hamstraus, 
se viimeistään sotkee järkevän 
huollon. Jos kaikki saataisiin 
valmistelemaan kunnollisen 
kotivaran, hamstraus väheni-
si. Tähän tarvittaisiin kuitenkin 
kollektiivista viisautta ja se on 
tunnetusti kiven alla. 

Tämän ensimmäisen osan 
tarkoitus on sanoa, että rauhal-
lisesti hyvä mies, se rakas vaimo 
ei saa nyt missään tapauksessa 
pelästyä eikä hermostua. 

Tosimies. Älä ryntää kaup-
paan. Moni on tehnyt niin, ja 
ostanut trukkilavallisen herne-
keittotölkkejä. Se ei ole hyvä 
ratkaisu, varsinkin jos kukaan 
perheessä ei voi sietää herne-
keittoa. Hold your horses, istu 
alas sen rakkaan vaimon kanssa 
ja maanittele hänet rauhalliseen 
keskusteluun perheen turval-
lisuuden ja huoltovarmuuden 
arvioimiseksi ja varmistamisek-
si. Se ei ole kallista, se ei ole 
vaikeaa, se ei ole missään tapa-
uksessa tyhmää tai tarpeetonta. 
Oleellinen ensiaskel on se, että 
koko perhe ymmärtää asian 
merkityksen. Sitten, jos sähkö ja 
vesi on poikki, on huono hetki 
ryhtyä kinastelemaan.

No hyvä on, annan vähän 
siimaa: jos et millään nyt malta 
odottaa seuraavaa Tosimiehen 
numeroa, niin osta nyt sitten 
kauppareissulla vähän vaikka 
näkkäriä, makaronia ja tonnika-
laa, niin täytät valtion virallisen 
suosituksen mukaisen parin 
päivän kotivaravaatimuksen, 
eikä mikään pilaannu kaappiin 
ennen seuraavaa numeroa. Niin, 
ja paketti juotavaa… siis lapsil-
le sopivaa juotavaa. Jatketaan 
yhdessä sitten syvemmälle ai-
heeseen, kun seuraava numero 
ilmestyy.

Kirjoittaja on taustaltaan il-
mailun ammattilainen. Hän on 
myös työskennellyt neljä vuotta 
kehitysmaassa, keskellä viidak-
koa ja viimeiset viisi vuotta krii-
sialueella. Suomessa käydessään 
Nieminen luennoin aiheesta hy-
väntekeväisyysjärjestön hyväksi. 
Yhteyden saa lehden toimituk-
sen kautta.
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Petri M Aalto

M arraskuun alussa 2017 
sain ilon ja kunnian 
olla mukana CMN:n 

(Christian Men’s Network) Lions 
Roar konferenssissa. Järjestön 
Suomen edustajina olin matkas-
sa Samuel Saresvirran kanssa, 
joka oli matkannut Amerikan 
mantereelle jo viikkoa aiemmin. 
Veimme terveiset Suomen työn 
vetäjältä Kimmo Janakselta.

Paul Cole, maailmanlaajuisen 
työn johtaja oli liekeissä monen-
kin asian suhteen.

Suurimpia nykyajan haastei-
ta on isättömyys – se koskettaa 
myös koti-Suomea. Lapset tar-
vitsevat isän syliä – isä on kuva 
Luojasta, lapsi imee turvaa isästä, 
rakkautta ja huolenpitoa, kan-
nustusta jne.

Paikkana konferenssille oli 
Sheraton hotelli Forth Worthin 
keskustan läheisyydessä. Aivan 
hotellin tuntumassa oli hieno 
muistomerkki John F Kennedys-
tä, lähellä paikkaa, missä hän oli 
vaimonsa kanssa vieraillut en-
nen kohtalokasta avoautoajelua 
Dallasin puolelle. Vierailimme 
myös ystäviemme kanssa kuu-
luisalla Stockyardsin alueella, 
josta aikanaan karjaa on liikutel-
tu junalla eri puolille mannerta, 
lähinnä lännen suuntaan. Tältä 
alueelta on Dallas-Forth Worth 
kaksoiskaupunki (twin city) kas-
vanut suureksi metropoliksi.

Ugandalaisia veljiä oli mukana 
runsain määrin, ja he kertoivat 
aids-tilastojen muuttuneen po-
sitiivisempaan suuntaan isoin 
harppauksin kristittyjen aloi-
tettua opetus- ja koulutustyön 
kouluissa ja yliopistoissa.

Suuresti ihailemani liikemies, 
Ed Preston, oli jälleen mukana. 
Hänen perustamansa kahvilat ja 
ravintolat ovat menestyneet hie-
nosti eri puolilla USA:ta. Myös 
vaimo Barbara oli mukana, nai-
silla oli tilaisuuksia eri tiloissa 
–  paitsi iltatilaisuudet olivat 
yhteisiä.

Toivotan siunausta Tosimies-
lehden lukijoille, ei anneta pe-
riksi!

Amerikka on 
Amerikka, 

Teksas on Teksas!

Samuel Saresvirta 

V aimoni Marjan kanssa 
olimme kahden kuu-
kauden ”työmatkalla” 

marraskuun 2017 alusta vuoden 
viimeisiin päiviin. Lastenhoito 
oli pääasiallinen työsarka. Vii-
kon perillä Kanadan Calgaryssä 
olleena sain muutaman päivän 
vapaata ja lensin Dallasiin, Tek-
sasiin kristilliseen miesten ko-
koontumiseen.

Vaikka olen ollut vastaavassa 
Lions Roar -konferenssissa jo 
noin 10 kertaa, koen aina saa-
vani jotakin uutta ja kohottavaa 
julistusta tilaisuuksissa. Kristilli-
nen kenttä eri maanosissa tulee 
tietenkin myös tutummaksi vuo-
si vuodelta.

Vuosien varrella on joitakin 
”isoja nimiä” ollut julistusvas-
tuussa kuten esimerkiksi TD 
Jakes, Brian Houston jne. Myös 
tämän vuoden osalta oli julistus 
ajankohtaista ja haastavaa, ei-
vätkä puheet ehtineet kuulijoita 
pitkästyttää.

Paul Cole maaimanlaajuisen 
työn johtaja ”veti” tilaisuudet 
taidolla: Fatherhood Initiative, 
Isyyden aloite, mikä on ollut lan-
seerattuna jo jonkin aikaa, kan-
taa hyvää hedelmää eri puolilla 
maailmaa ja on yhä ajankohtai-
sempi myös Suomessa.

Monille yllätyksenä saimme 
vieraan myös Hollywoodin elo-
kuvaympyröistä. Kevin Sorbo 
kertoi meille oman todistuksen-
sa. Hän esiintyi mm. 90 luvul-
la tv-sarjassa Hercules ja aivan 
marraskuun (2017) alkupäivinä 
esitettiin Usa:ssa ja Kanadassa 
hänen ohjaamaansa elokuvaa 
Let There Be Light.

Tällä kertaa olivat järjestäjät 
antaneet tilaisuuden myös nais-
henkilölle esiintyä miesten kon-
ferenssissa. Nancy Houston, sek-
suaaliterapeutti, kirjailija ja luen-
noitsija puhui seksuaalisuudesta 
naisenkin näkökulmasta. Hän 
kertoi myös kirjastaan, joka on 
tullut painosta nyt vuoden 2018 
puolella.

Kirjoittaja on Kristittyjen Miesten 
Verkosto ry:n varapuheenjohtaja

A  Paul Cole, maailmanlaajuisen työn joh-
taja oli liekeissä monenkin asian suhteen.
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Fredrik Ekholmin Israel -kronikka

D  Tri Susanna Kokkonen vierailulla 
Vaasassa.

Kun kirjoitan tätä 
artikkelia, olemme juuri 
viettäneet holokaustin 
muistopäivää 27.1. 
Siitä on päivälleen 73 
vuotta, kun Auschwitz-
Birkenaun keskitysleiri 
vapautettiin. 
Kannattaa aina 
muistaa ja huomioida 
muistopäivät, etteivät 
ihmiset unohtaisi näitä 
kauheuksia. Varsinkin 
nuoren sukupolven 
tulee saada tietää 
näistä tapahtumista. On 
hyvä, että tämä päivä 
muistetaan sellaisissa 
piireissä ja maissa, 
jotka eivät yleensä tue 
Israelia. 

 

YK:n yleiskokous päätti 
vuonna 2005 pitää kan-
sainvälisen holokaustin 

muistopäivän holokaustista sel-
vinneiden muistoksi. Israelissa 
muistopäivä tunnetaan nimellä 
Yom Hazikaron laShoah ve-
laG’vurah ja sitä on vietetty vuo-
desta 1953 tuhoa, mutta myös 
sankarien rohkeutta muistellen 
aina 27. päivä Nisan kuukautta, 
joka on kaksi viikkoa pääsiäi-
sen jälkeen. Viime vuonna 2017 
olimme vaimoni kanssa siihen 
aikaan Israelissa ja osallistuimme 
tuon päivän seremonioihin. 

Israelissa tämä on suuri muis-
topäivä. Ilmahälytyssireenit soi-
vat aamulla kahden minuutin 
ajan koko Israelissa, ja hetkeksi 
kaikki pysähtyy. Jopa liikenne 
pysähtyy ja kuljettajat sekä kaik-
ki ihmiset menevät hetkeksi ulos 
seisomaan ja kunnioittamaan 
kuutta miljoonaa holokaustin 
uhria. 

Ruotsin pääministeri Stefan 

Löfven ja kulttuuri- ja demokra-
tiaministeri Alice Bah Kuhnke 
toteavat ruotsalaislehti Svenska 
Dagbladetissa 31.1.2018, että 
meidän pitää tehdä enemmän 
tukeaksemme holokaustiin liitty-
vää koulutusta, tutkimusta ja sen 
muistamista varsinkin opettaak-
semme nuorta uutta sukupolvea 
menneistä tapahtumista. Ruotsin 
hallitus on myös päättänyt ot-
taa käyttöön uuden 5 miljoonan 
määrärahan vuosille 2018-2020 
toteuttaakseen matkoja holo-
kaustin muistopaikoille. Tavoit-
teena on, että yhä useammat 
oppilaat ja opettajat voisivat 
vierailla kyseisillä paikoilla kuin 
mitä aikaisemmin on vierailtu. 
YK julistama holokaustin muis-
topäivä on ollut vuodesta 2001 
lähtien kansallinen muistopäivä 
myös Ruotsissa. 

Tämä on hyvä kuulla Ruot-
sista, joka on muuten jo hyvin 
antisemitistinen maa. Jopa 87 
% Ruotsin juutalaisista on ko-

kenut juutalaisvastaisuutta. Eräs 
juutalainen mediamies ja ”Fö-
renade Israelinsamlingenin” eli 
yhdistyneen Israel -keräyksen 
pääsihteeri Ruotsissa, Ulf Cahn, 
kirjoitti että on odotettavaa, että 
hallitus takaa täyden turvallisuu-
den juutalaiselle seurakunnalle. 
Lisäksi hän kirjoittaa ”Världen i 
dag” -lehdessä, että hallitus, joka 
sanoo olevansa antisemitismiä 
vastaan, samalla antaa miljar-
deja Lähi-idän antisemitistisille 
tahoille, jotka haluavat tuhota 
Israelin ja juutalaiset. Sama kak-
sinaismoralismi toteutuu mones-
sa EU-maissa. 

Suomi ja historia
Holokaustin valmistelun ja 
toteuttamisen aloitus tapah-

Tue Israelin luontoa ja kansaa
Jos ei nyt niin koska? Jos en minä niin kuka?

Keren Kajemet Finland (KKF) - 100 vuotta Suomessa

- Istuta puu Israeliin
- Tue ympäristöprojekteja
- Osallistu KKF:n ja Suomen 100-vuotisjuhlamatkaan
  Israeliin keväällä 2018
- Hanki Sininen Lipas eli aito "Pushke"
- Muista sinulle tärkeätä ihmistä merkitsemällä hänet
  Juutalaisen kansallisrahaston "Kultaiseen Kirjaan"

Lisätietoa toiminnastamme ja projekteistamme:
www.kkl.fi ja www.kkl.org.il

Holokausti
tui Berliinin lähistöllä, erääs-
sä Wanneseen konferenssissa 
20.1.1948. Paikalla olleet 15 
johtavaa Saksan virkamiestä 
tekivät päätöksen ”lopullisesta 
ratkaisusta”. Tiedon sain hiljat-
tain Olli Seppäseltä. Tarkoituk-
sena oli tuhota kaikki Euroopan 
juutalaiset, 11 miljoonaa, joista 
silloin 2300 oli Suomessa. Hei-
näkuussa 1942 Gestapon johtaja 
Heinrich Himmler tuli Suomeen 
”lomalle”. Hän tapasi ministe-
reitä ja presidentti Risto Rytin 
ja yritti kiristää sekä uhkailla 
viljatoimituksen jäädyttämisel-
lä ellei Suomi suostu luovutta-
maan juutalaisiaan. En käytä nyt 
aikaa yksityiskohtiin, sillä olisi 
niin paljon kerrottavaa ja säästän 
aikaa. Uskon kuitenkin, että Ju-
malan käsi oli mukana, koska on 

ihme, että rohkeat maan johtajat, 
kuten Mannerheim, kieltäytyivät 
luovuttamasta juutalaisia. Oli 
kuitenkin johtohenkilöitä, jotka 
halusivat luovuttaa juutalaisia ja 
kuten valitettavasti tiedämme, 
kahdeksan luovutettiin. 

Uskon, että jos olisimme luo-
vuttaneet suuremman määrän, 
meille olisi käynyt sama kohtalo 
kuin Baltian maille. Suomi selvisi 
suurhyökkäyksestä kesällä 1944 
(1 Moos. 12:3).       

Yas Vashem
Olen käynyt juutalaisten uhrien 
muistopaikalla, Yad Vashemissa 
monta kertaa. Silti on aina kos-
kettavaa käydä uudestaan. Tässä 
paikassa on todisteita holokaus-
tista, ja on tarkoitus kerätä kaik-
ki tieto, mitä holokaustin aikana 
tapahtui, jotta emme koskaan 
unohtaisi kuutta miljoonaa juu-
talaista, 1,5 miljoonaa lasta, jotka 
tapettiin tuona aikana. 

Jesajan kirjassa luvussa 56:5 
sanotaan ”heille minä annan 
huoneessani ja muurieni sisällä 
muistomerkin ja nimen, joka on 
poikia ja tyttäriä parempi; minä 
annan heille iankaikkisen ni-
men, joka ei häviä.” 

Yad Vashemissa tietty muisto-
halli, jossa on selvitys koko nazi-
Saksan tuhokoneiston julmuuk-
sista. Olen ollut siellä mukana 
seremonioissa useita kertoja, ja 
kerran sain tehtäväksi sytyttää 
muistoliekin samalla, kun seppe-
leet laskettiin. Kyseisessä hallissa 
(”Hall Of Remembers”) on kart-
ta lattialla ja siinä on näytetty, 
missä miljoonat juutalaiset on 
tapettu. Oli jälleen tarkoitus olla 
paikalla 23.1.2018 samalla, kun 
osallistuin ICEJ:n Envision joh-
tajuuskonferenssiin. Ohjelmaa 
piti kuitenkin muuttaa, koska 
samana päivänä Yhdysvaltojen 
varapresidentti Mike Pence vie-
raili museossa, ja turvallisuussei-
koista johtuen muita ei päästetty 
paikalle.  

Tri Susanna Kokkonen, josta 
on vuosien varrella tullut hyvä 
ystäväni, on saanut merkittävän 
johtotehtävän Yad Vashemin 
Kristittyjen Ystävien toiminnan 
johtajana. Hän pääsi mukaan, 
kun USA:n varapresidentti Mike 
Pence oli paikalla.

Olen hankkinut isokokoisen, 
hyvän kirjan ”To Bear Witness. 
Holocaust Remembrance at Yad 

Vashem”. Kirja on 320 -sivuinen 
ja sisältää faktoja sekä useita 
kuvia. 

Knesset päätti perustaa Yad 
Vashemin 28.8.1953 (n. 5 vuot-
ta itsenäisyyden julistuksesta) ja 
peruskivi muurattiin 29.7.1954. 
Tämän suoritti Israelin valtion 
presidentti Izhak Ben-Zvi. Sen 
jälkeen Yad Vashemia on laajen-
nettu, ja 1973 avattiin iso näyt-
tely historialliseen museoraken-
nukseen. 

Edelleen tänä päivänä elää Is-
raelissa yli 150 000 holokaustista 
selvinnyttä ihmistä. Monet elävät 
köyhissä oloissa. Meillä on sil-
ti etuoikeus auttaa myös heitä, 
kuten tehdä työtä koko Israelin 
ennalleen asettamisessa. Jumala 
ennalleen asettaa Israelia tänä 
päivänä, ja Hän suojelee heitä 
oman nimensä tähden. Raama-
tun profetiat täyttyvät silmiemme 
edessä. 

”Niin Kuningas vastaa ja sa-
noo heille: ’Totisesti minä sanon 
teille: kaikki, mitä olette tehneet 
yhdelle näistä minun vähimmis-
tä veljistäni, sen te olette tehneet 
minulle.” Matt. 25:40
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Anna-Leena Pänkäläinen

Hyvät ideat ja ennen 
kaikkea niiden 
toteuttaminen vaativat 
tietotaitoa sekä 
peräänantamatonta 
työtä. Jarmo Ikonen 
vei monivuotisen 
verstashaaveensa 
sinnikkäästi maaliin 
omaksi ja taloyhtiön 
asukkaiden iloksi.

J yväskylässä syntyneellä ja 
siellä armeija-aikaa lukuun-
ottamatta koko elämänsä 

viettäneellä Jarmo Ikosella on 
takanaan pitkä työura puusep-
pänä. Käsistään kätevä nuori 
mies valmistui miehekkääksi 
luonnehtimaltaan 3-vuotiselta 
linjalta huonekalupuusepäksi 
Viitaniemen ammattikoulusta 
vuonna 1972. Mainittakoon, 
että kyseinen koulutus muut-
tui jo seuraavalla vuosikurssilla 
2-vuotiseksi.  

Upeita työvuosia
Kiintoisa uratie urkeni Jarmo 
Ikoselle, kun hän aloitti työn-
sä Jyväskylän taidemuseossa 

Huviksi ja hyödyksi

C D  Lukuisat esineet kertovat puusepän mestarillisesta kädentaidosta.

C  Jarmo Ikonen verstaallaan korjaamas-
sa vanhan kirjoituspöydän liitoksistaan 
irronnutta laatikkoa.

1970-luvun lopulla työskennel-
tyään sitä ennen myymäläka-
lusteita valmistaneessa Pikval 
Oy:ssä kahdeksan vuotta. 

– Työvuosia museolla kertyi 
minulle yhteensä 31, ja niistä 
suurimman osan hoidin Alvar 
Aalto -museossa museomestarin 
vakanssia.

Työtehtävät olivat monipuo-
lisuudessaan vaativia käsittäen 

muun muassa näyttelylavastei-
den rakentamisen käsityönä ja 
eri puolille Eurooppaa suuntau-
tuneet näyttelyesineistön keruu- 
ja palautusmatkat. Keskeinen 
tehtävä oli myös Jyväskylän kau-
pungin taide-esineistön – luku-
määrältään noin 60 000 – hoito 
ja huolto. 

– Tein lisäksi konservaattorin 
tehtäviä saatuani siihen koulu-

tuksen Kuopiossa, vaikka en 
varsinaisesti konservaattorin ni-
mikkeellä toiminutkaan.

Aallon tuotannon perusteelli-
sesti käytännön tasolla tunteva 
Jarmo Ikonen oli remontoimassa 

myös maestron koetaloksi kut-
suttua kesäasuntoa Muuratsalos-
sa. Lisäksi hän sai mieskohtaises-
ti tutustua Aallon legendaariseen 
työpariin Otto Korhoseen.

Upeita työvuosia suomalaisen 
arkkitehtuurin näköalapaikalla 
uurastanut Jarmo Ikonen kiitte-
lee entisen työpaikkansa hyvää 
yhteishenkeä.

– Erityisen mukavina ovat 
mieleen jääneet yhteiset kahvi-
hetket, jolloin kuulumisten vaih-
tamisen ohella niissä selvisivät 
edessä olevat työtehtävätkin vi-
rallisia kokouksia jouhevammin, 
Jarmo Ikonen muistelee.    

    
”Ikosen verstas”

Ennenaikainen eläköityminen 
sairastumisen vuoksi oli aktii-
viseen työelämän rytmiin tottu-
neelle ja hyvin verkostoituneelle 
Jarmo Ikoselle uusi totuttele-
misen paikka. Ja tilannetta ei 
muutto omakotitalosta Lutakon 
kerrostaloon suinkaan helpotta-
nut. Tilalle piti keksiä korvaavaa 
mielenvirikettä ja elämänsisäl-
töä, vallankin kun Tuula-vaimo 
jatkoi työssäkäyntiään.

– Puuseppä on aina puusep-
pä, ja olin jo vuosia katsellut 
sillä silmällä taloyhtiön yhteisiä 
tiloja pienen puusepänverstaan 
rakentamista varten. Ideani sai 
kannatusta asukkaiden keskuu-
dessa, mutta taloyhtiön isännöit-
sijä vastusti kiivaasti suunnitel-
man toteuttamista eri pykäliin 
vedoten, Jarmo Ikonen kertoo 
ja jatkaa, että lyötyään kirveensä 
kantoon turhan monesti, hän oli 
jo vähällä luopua koko ideasta, 
kunnes taloyhtiön isännöitsijä 
vaihtui.

ruiset tilat löytyivät taloyhtiön 
pyörävarastosta. Jarmo Ikonen 
teki itse tarvittavat tilamuutos-
työt ja hankki puusepän perus-
työkalut vanhaa ammattitaitoaan 
hyödyntäen.

– Nyt kompaktissa verstaassa 
mahtuu samanaikaisesti työs-
kentelemään kaksi ja kolmaskin 
pystyy jotakin nikkaroimaan, jos 
työvaiheita sopivasti limitetään, 
Jarmo Ikonen selvittää ja lisää, 
että ilahduttavasti verstaalle on 
ilmestynyt muidenkin tuomaa 
puutavaraa. Ja avajaisissa oli 
paikalla myös talon naisväkeä 
kannustusta jakamassa.

”Ikosen verstas” ei ole pel-
kästään yhteinen askartelutila, 
vaan se tarjoaa sosiaalisen olo-
huoneen taloyhtiössä puuhaste-
lua kaipaavalle miesväelle – ja 
miksipäs ei naisillekin.

lupasi siihen kolme kertaa suu-
remman rahoituksen, kuin mitä 
oli pyydetty. Noin 12 neliön suu-

Uusi isännöitsijä näyttikin 
seitsemän vuotta vireillä olleel-
le hankkeelle vihreää valoa ja 
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Iikka Löytty

Pohjanmaalla 
käynnistyy maaliskuussa 
maassamme kaikkien 
aikojen mittavin 
mediamissio, joka 
kokoaa yhteen varsin 
laajalti seurakuntia yli 
kirkkokuntarajojen. 

S einäjoen helluntaiseura-
kunnan johtavan pastorin 
Markku Tuppuraisen ker-

toman mukaan jokainen, joka 
on lähtenyt mukaan Mahdolli-
suus Muutokseen Missioon, on 
myös kokenut muutoksen itses-
sään. Kun omassa elämässä on 
tapahtunut muutos, osaa antaa 
sille arvoa. 

– Minun muutokseni tapahtui 
1982 Sukevan keskusvankilas-
sa. Olin kapinallinen vihainen 
nuorimies, jonka elämässä oli 
paljon sellaisia asioita, joiden 
kanssa en ollut sinut. Vankilaan 
tuli vanha vankilakaveri, muut-
tunut Korhosen Ville. Kun hän-
tä katsoi, se muutostarina, joka 
Villessä oli tapahtunut, vakuutti 
minutkin, että muutos on mah-
dollinen. Siitä alkoi prosessi, ja 
annoin yhdessä hartaustilaisuu-
dessa elämäni Jeesukselle. Siellä 
kysyttiin, kuka haluaa muuttua, 
eikä kysytty, kuka haluaa liittyä. 
Sen tilaisuuden jälkeen puolesta-
ni rukoiltiin. Itselle oli uusi löytö, 
kun kaikki oli ennen tullut ulkoa 
sisäänpäin, päihteet ja kaikki 
mitä maailma antaa. Nyt kaikki 
tulikin sisältä ulospäin. Raamattu 
sanoo, että elämä lähtee sydä-
mestä, hän muistelee. 

Sitä seurasi varsin erikoinen 
aika, Sukevan herätys. Siitä on 
julkaistu pikkukirjanenkin, kun 
30 vankia ja 10 henkilökuntaan 
kuuluvaa tuli uskoon ja koko 
vankilan ilmapiiri muuttui. 
Tuppurainen oli kolme vuotta 
uskossa vankilassa ja vapau-
duttuaan meni samalla viikolla 
naimisiin. Iisalmen helluntaiseu-
rakunta kutsui hänet Timoteus-
oppilaaksi. 

– Sen keskellä pystyin sitten 
näkemään tämän muutoskuvion, 
myöskin sen, mitä se arkielämäs-
sä oli.

Nyt kuuluu hyvää, tässä on 
ollut monenlaisia vaiheita ja nyt 
alkanut neljäs vuosi täällä Sei-
näjoella. Nyt päästään siihen, 
mikä minulle on ollut ominaista 
eli sielujen voittaminen. Ihmis-
ten tavoittaminen on ollut aina 
sydäntäni lähellä. Jotenkin tässä 
seurakunnan johtajan tehtäväs-
sä pikkasen irtaantuu todelli-
suudesta, Markku Tuppurainen 
naurahtaa.

Onko kaikki Pohjanmaan 
seurakunnat kutsuttu 

mukaan?
– Kaikki on kutsuttu, mutta jo-
kainen tekee tietenkin oman 
valintansa itse. Kutsu on kui-
tenkin otettu vastaan hyvin ja 
täällä Pohjanmaalla hengelliset 
asiat otetaan tosissaan. 

Mukaan on lähtenyt yli 70 seu-
rakuntaa. Mukana on luterilaisia 
seurakuntia, helluntaiseurakun-
tia, vapaaseurakuntia, baptis-
tiseurakuntia, adventistiseura-
kunta ja vastaavia ruotsinkielisiä 
seurakuntia.

– Tämä on todella laaja tapah-
tuma, jos ajattelee vaikka Helsin-
gin tapahtumaa, jossa olin myös 
mukana. Siellä näkyi selvästi, 
etteivät luterilaiset seurakunnat 
päässeet niin mukaan. Yksit-
täiset kirkkoherrat kyllä tulivat 
hienosti mukaan. Täällä ovat 
kirkkoherrat yhdessä tekemisen 
meiningissä. Minulla on ollut 
pointtina YTM eli yhdesssä te-
kemisen meininki. Tässä on ru-
kousvastaus ja saadaan liikkeelle 
joukkovoima. Kun kristityt teke-
vät yhdessä töitä, se on suurta 
voimaa yhteisölle ja ympäristöl-
le, Tuppurainen toteaa.

Tässä ajassa on myös hyvät 

ja huonot puolet. Ennen katsot-
tiin enemmän eroavaisuuksiin, 
mutta nyt monikulttuurisuu-
den lisääntyessä nähdään ehkä 
enemmän hyviäkin asioita. 

– Brutaali esimerkki; jos terro-
risti olisi täällä ja haluaisi teloit-
taa kristittyjä. Ei hän kysyisi, mi-
hin seurakuntaan kuulut, miten 
karismaattinen sinä olet tai millä 
kasteella sinut on kastettu. Kysy-
mys olisi, uskotko Jeesukseen?

Paljonko halutaan 
tavoittaa ihmisiä?

Seinäjoelta sadan kilometrin 
säteellä on n. 400 000 ihmistä. 
Mission tavoite on Etelä-Poh-
janmaan, Keski-Pohjanmaan 
ja Pohjanmaan ruotsinkielisiltä 
rannikkoalueilta ihmisten tavoit-
taminen. Seinäjoelta kahdensa-
dan kilometrin säteellä on lähes 
miljoona ihmistä. 

– Ei voida yksistään ajatella, 
että Helsinki on joku ihmepaik-
ka, missä on paljon ihmisiä. 
Tällekin alueelle tulee paljon 
ihmisiä ja meillä on niistä vas-
tuu. Pohjanmaan näkökulmasta 
on tärkeää, että täällä vielä aja-
tellaan, arvostetaan ja suhtau-
dutaan asioihin ihan eri tavoilla 
kuin etelässä. Voi sanoa, että ete-
lä on ihan eri maa ja kulttuuri. 
Täällä jotkut asia ovat juurevia 
ja niistä asioista pidetään kiinni. 
Ne näkyvät ihmisten arjessa ja 
käyttäytymisessä ja toiminnassa 
oikealla tavalla. Pyrimme ta-
voittamaan tällä mediamissiolla 
ihmisiä. Eikä ainoastaan median 
kautta, vaan jokainen seurakun-
ta omalla toiminnallaan ja taval-
laan tekee Jeesusta tunnetuksi, 
Markku Tuppurainen selvittää.

Kohtaamisen 
perimmäinen tarkoitus?

Ihmisten uskomisen ja ymmärtä-
misen lisääminen ja tahdon lisää-

minen siihen, että Jumalalla on 
hyvät suunnitelmat ja tarkoitus-
perät jokaista ihmistä kohtaan. 
Tuppurainen muistelee, kuinka 
Helsingin mission aikana Helsin-
gin Sanomien  toimittaja kysyi, 
miksi otsakkeet olivat ihmisistä 
lähteviä. Miksi ei ole, että Jumala 
pelastaa, Jeesus pelastaa ja olet-
ko valmis? Miksi ei ole Jumalaa 
julisteissa? 

– Me emme lähde teologia 
edellä, vaan ihmisten tarpeet 
edellä ja jokainen muutostarina, 
joka on valittu, kertoo ihmisen 
elämäntarpeista, avioliitosta, sai-
raudesta, päihteistä yms. muu-
toksista elämässä. Hesari kirjoitti 
ison jutun ja otsikkona oli ”Muu-
tos on Jeesuksen kampanjan 
nimi”, Tuppurainen kertoo.

Miten seurakunnat 
ovat valmistautuneet 

jatkohoitoon? 
– On hienoa, että tekninen toi-
mija on IRRTV, jolla on monia 
kokemuksia tällaisten missioi-
den järjestämisestä ulkomailla 
ja Suomessa. Missio on koko 
ajan kehittynyt ja siinä tuetaan 
suurakuntaa monin tavoin oh-
jaamaan ja opastamaan. Nyt ei 
ole jotain keskusjärjestöä, joka 
hoitaisi kaikki hommat. Nyt jo-
kainen seurakunta itse ja tämä 
oli myös sellainen avainajatus, 
että tämä rakentaa myös sitä pai-
kallisseurakuntakulttuuria koh-
data ihmisiä. Kohdata ihminen, 
kohdata ihminen hänen arkipäi-
vässään ja hänen haasteissaan. 
Kohdata evankeliumin sanoma, 
ja kun sen on kohdannut, hoitaa 
se prosessi loppuun asti. Ettei 
se ole vain julistaminen tai saa-
vuttaminen. Hienoa on myös se, 
että me emme mene vain ulos-
päin, vaan tämä rakentaa meitä 
myös sisäänpäin. Seurakunnan 
kesken tulee uusia asioita, jotka 
jäävät elämään ja rakentamaan 
seurakuntaa.

Missiohan alkaa 
rukouksesta, miten pitkään 

tätä on suunniteltu? 
– Ehkä jo Niilo Yli-Vainion ajois-
ta lähtien on varmaankin ollut 
sellainen kaipuu, koska on näh-

ty mitä Jumala voi tehdä yhden 
ihmisen kautta ja nähty millainen 
muutos on ollut koko maassa 
kulttuurissa, tavoissa ja tottu-
muksissa. Luulen, että sen ajan 
ihmiset, jotka ovat tulleet silloin 
uskoon, kaipaisivat samanlaista 
herätystä ja juurtumista niihin 
asioihin, jotka ovat tehneet tä-
män maan. Itse olen tullut us-
koon tuon ajan jälkeen. Olen 
vain kuullut siitä ajasta. Suomen 
historia ja perusta on siinä, että 
on ollut rukoileva ja Raamatun 
arvoja puolustava maa. Se ruko-
us on noussut, eikä sitä tarvitse 
personoida. Seurakunnissa on 
rukoiltu yhdessä ja erikseen. 
Nyt ollaan tässä vaiheessa, että 
työntekijät ovat oppineet tun-
temaan toisensa, ja se on ollut 
osaltaan poistamassa raja-aitoja. 
On vaan huomattu, miten se on 
vaikuttanut koko ilmapiiriin ja 
lehdistökin on mukana, Markku 

Seinäjoen seurakunnan 
kirkkoherra Jukka Salo 
kertoo kulkeneensa 
omalla uskontiellään 
pitkän matkan. 
Tämä tie ja sen 
vaikutukset lähtevät jo 
lapsuudenkodista. 

– Synnyin papin perheeseen, 
jossa molemmilla vanhemmilla 
oli vankka herännäistausta. Lap-
sena olin mukana seuroissa ja 
lasten kerhossa. Nuorena seura-
kuntanuorten toiminta Seinäjoel-
le oli merkittävä osa elämääni. 

Tämän kaiken seurauksena 
kirkastui aikanaan päätös lähteä 
opiskelemaan papiksi. 

– Tätä pitkää antoisaa matkaa 
olen saanut kulkea ja kuljen 
edelleen, Salo toteaa. 

Seinäjoen seurakunnassa 
on toteutettu tätä ennen kol-
me missiota ”Keskellä elämää” 
1980-luvulla, ”Elävää vettä” 
1990-luvulla ja ”Jumala voi” 

Pohjanmaan Mahdollisuus Muutokseen Missio 
Tuppurainen iloitsee.

Minkälainen budjetti 
tällä missiolla on?

– Tällä hetkellä se on noin hie-
man yli 400 000 euroa, siitä 
vielä puuttuu vähän. Tämähän 
rakentuu niin, että jokainen seu-
rakunta jäsenmääränsä mukaan 
osallistuu kustannuksiin. Sitten 
kerätään eri tilaisuuksissa uh-
reja ja on liikemieslahjoituksia. 
Nyt ei tarvitse miettiä, kuka täs-
sä tienaa. Kaikki menee tämän 
Mission toteuttamiseen.

Kuinka paljon tarvitaan 
vapaaehtoisia? 

– Toivoisin, nyt kun mukana on 
yli 70 seurakuntaa, että jokaisel-
la olisi esimerkiksi 10 aktiivia ja 
heillä taas 10 aktiivia vapaaeh-
toista. Tässä on vähän sellainen 
opetuslapseuttamisen teema. 
Ihmiset kyselevät jo miten voi 

Pitkällä antoisalla matkalla

osallistua missioon, Tuppurai-
nen kertoo. – Tässä on seura-
kunnan paimenille ja vastuun-
kantajilla iso vastuu.

Koska on H-hetki? 
– Se on maaliskuun aikana, val-
mistellaan ennen ja hoidetaan 
jälkeen, Mahdollisuus Muu-
tokseen -teemaa esillä pitäen. 
Maakunnan Muutostarinat ovat 
myös mukana. Tässä on hyvä, 
kun pääsiäinenkin on mukana. 
Kristillinen näkökulma tulee sil-
loin hyvin esille. Myös hellun-
tain-, joulun sanan ja arvojen 
nostaminen on tärkeätä.

Missioita on järjestetty 
jo useita. Onko tässä 

erityisesti 
”Pohjanmaan lisää”? 

– Pohjanmaan lisä on myöntei-
nen asia tässä tarkoituksessa. 
Pastoritiimissä on hyvä henki ja 

kun se on myös seurakunnissa, 
niin tässä on samaa henkeä – 
mitä tehdään, tehdään se tosis-
saan. Kyllähän tämä ajattelutapa 
Pohjanmaalla on, vaikka vähän 
trossailevakin, että se mitä meil-
lä ei ole, se tehdään. Tässä on 
sellainen tekemisen meininki, 
Tuppurainen naurahtaa.

Tämä vuosi 2018 voisi olla hä-
nen mielestään henkilökohtaisen 
todistamisen vuosi ympäri koko 
Suomea. Todistaminen nostettai-
siin ihan uusiin mittasuhteisiin. 
Uskoontulot, jokainen on aivan 
ainutlaatuinen kertomus, mitä 
on tapahtunut omassa elämässä. 
Usko tulee kuulemisesta ja kuu-
leminen Jumalan Sanan kautta.

2000-luvu alussa. Tämän mission 
toteuttaminen on hyvin erilainen 
kuin aiemmin, joten se herättää 
mielenkiintoa tavoittavuudellaan 
ja näkyvyydellään. 

– Tietysti toivomme, että seu-
rakunta ja seurakunnan perus-
tehtävä eli evankeliumin sano-
ma koskettaa mahdollisimman 
monia ihmisiä ja erityisesti niitä, 
joille usko ei elämässä kantava-
na voimana, Jukka Salo kertoo.

Asenne on hänen mukaansa 
tällä hetkellä odottava ja positii-
vinen. Toteuttamistapa on uusi 
ja sen vaikutukset näkyvät vasta 
mission aikana ja sen jälkeen. 
Mielenkiintoa on sekä työnte-
kijöiden että luottamushenki-
löiden ja seurakuntalaisten kes-
kuudessa.

Mission tavoite on tavoittaa ih-
misiä ja muistuttaa samalla seu-
rakunnan olemassaolosta kau-
punkilaisten elämässä ja uskosta 
arjen keskellä. Kirkkoherra Salo 
toivoo uusien ihmisten löytävän 
tiensä seurakunnan monipuoli-
seen toimintaan ja myös vapaa-
ehtoistyöhön. 

– Tavoitteena voi pitää myös 
sitä, että olemme valmiita vas-
taanottamaan niitä ihmisiä, jotka 
mission vaikutuksesta kyselevät 
ja etsivät paikkansa seurakun-

nassa. Ilmapiiristä voisin sanoa, 
että se on luottavainen. Onneksi 
tässäkin voimme luottaa siihen, 
että emme toteuta missiota yk-
sin, vaan Herra on kanssamme. A
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Alajärven seurakunnan 
kirkkoherra, Järvi-
Pohjanmaan 
lääninrovasti Ari 
Auranen muistuttaa 
Jumalan kutsuvan 
ihmistä yhteyteensä. 

Tästä löydämme useita esimerk-
kejä Raamatun lehdiltä. Tulli-
aseman virkailija oli keskittynyt 
omaan ammattiuraansa, kunnes 
ohi kulkenut Jeesus esitti Matte-
ukselle kutsun: ”Seuraa minua” 
(Mt 9:9). Jeesuksen esittämä 
kutsu kohdistui Matteuksen si-
säiseen odotukseen. Niinpä hän 
otti kutsun vastaan ja lähti seu-
raamaan Jeesusta. 

Luterilaisen kirkon jäsenet 
kohtaavat Herransa kutsun en-
simmäisen kerran kasteen yh-
teydessä, jolloin Jumala kutsuu 
lapsen nimeltä yhteyteensä. 

– Näin tapahtui myös minun 
varhaisessa lapsuudessani. Ka-
dotin kuitenkin yhteyteni uskon-
asioihin ja seurakuntaelämään 
aina rippikouluikään saakka. 
Tuolloin saatoin jo jossakin 
määrin pohdiskella uskoa, mut-
ta pyrin kuitenkin säilyttämään 
siihen riittävän välimatkan. Sain 
toisen kutsun Herraltani runsas 
vuosi rippikoulun päätyttyä. 
Tuolloin sain vastaanottaa Hä-
nen lupauksensa syntien anteek-
siantamisesta ja ikuisen elämän 
osallisuudesta. Aiempi etäisyys 
Jeesukseen muodostuikin lähei-
syydeksi, päivittäiseksi elämän-
yhteydeksi Hänen seurassaan, 
muistelee Auranen.

Kun hän tänään arvioi uskon 
merkitystä elämässään, ensisi-
jaiseksi asiaksi nousee hänestä 
itsestään riippumaton Jeesuksen 
sovitustyö, Jeesuksen ristinkuo-
lema ja ylösnousemus, mikä on 
pelastuksemme hintana ja perus-
tuksena. 

– Pelastus on siis Jumalan ar-
moon perustuva eikä sen edelly-
tyksenä ole minun tekemiseni tai 
tekemättä jättämiseni. Jumalan 
armo on antanut minulle vakuu-
den horjumattomasta syntien an-

teeksiannosta. Toiseksi iloitsen 
siitä, että usko luo yhteyden 
Jumalaan. Tosin Hän on niin 
paljon suurempi kuin ihminen, 
että Hänen tuntemisensa on 
koko elämän mittainen matka ja 
vasta ikuisuudessa voin todella 
sanoa tuntevani Hänet. Raamat-
tu ilmaisee minulle – ja meille 
kaikille – riittävässä määrin, mitä 
Jumala tahtoo itsestään ilmoittaa 
ja miten Hän haluaa itsensä tun-
nettavan. 

Tässä yhteydessä tärkeintä on 
tietysti se, että Jumala on tehnyt 
itsensä tunnetuksi Jeesuksen 
kautta. Kolmanneksi on Aurasen 
mukaan suurenmoista tiedostaa, 
että elämällä on tarkoitus. Sattu-
ma ja kohtalo ovat varsin tyly-
jä seuralaisia. Sen sijaan elämä 
Jumalan yhteydessä avaa tien 
tarkoitukseen. Neljänneksi on 
ollut vaikuttavaa ymmärtää jo-
takin elämän mysteeristä, tarkoi-
tuksesta. Lopuksi toteaisin, että 
paras on vielä edessäpäin. 

– Siinä on kyse uskon pää-
määrästä, viimeisen maalilinjan 
ylittämisestä ja pääsystä ikuiseen 
elämään taivaassa, hän toteaa.

Kirkko – ja
paikallisesti 
seurakunta
– on saanut 
toimeksian-
non ylös-
nousseelta 
Herralta,
jonka mu-
kaan evan-
keliumia on
julistettava 
kaikkina
aikoina ja
kaikille ihmi-
sille. 
– Tämän
tehtävän
toteuttami-
seen valmis-
taudumme 
seurakun-
nassamme
osallistumal-
la muiden
muassa maa-
liskuussa jär-
jestettävään
Mahdolli-

suus muutokseen –mediamis-
sioon. Sen yhteydessä koteihin 
jaettavat tapauskertomukset ovat 
osa missioon sisältyvää evanke-
liumin tunnetuksi tekemistä. 
Mission toteutukseen yhdistyy 
myös kolmen illan tapahtuma 
kirkossamme, jossa on eri muo-
doin esillä Jeesuksen kutsu seu-
rata Häntä. Kolmannen vuositu-
hannen alun ihminen tarvitsee 
yhtälailla kutsun seurata Jeesusta 
ja myös rohkaisun siihen: Tule ja 
seuraa Jeesusta!, kertoo läänin-
rovasti Auranen.

Evankeliumin sanoma on teh-
tävä eri tavoin tunnetuksi. Ju-
malan toimintaperiaatteena on 
käyttää ihmistä ja tämän mahdol-
lisuuksia levittää sanomaa Jee-
suksesta. Mission toteuttamiseen 
tarvitaan useita seurakuntalaisia. 

– Palvelukseen osallistuvien 
ilona on olla mukana suuressa 
tehtävässä ja kokea etuoikeutet-
tua iloa palvella Jumalaa. Toivon 
mission luovan myös iloa seura-
kuntalaisissa heidän osallistues-
sa yhteiseen toimeksiantoomme 
kutsua ja rohkaista muitakin seu-
raamaan Herraamme.

Kansanlähetyksen 
Etelä-Pohjanmaan 
piirijohtaja Kai Niemelä 
on kotoisin Kokkolasta 
ja saanut kasvaa 
kristillisen sanoman 
vaikutuspiirissä. 

Lapsuuteen kuuluivat pyhäkou-
lu ja poikakerho, ja rippikoulun 
jälkeen hän lähti mukaan seura-
kunnan nuorten toimintaan. 

– Kaiken tämän myötä Raa-
matun kertomukset tulivat minul-
le tutuiksi, Niemelä huomauttaa.

Hengelliset asiat eivät olleet 
kuitenkaan nuorelle miehelle 
tärkein syy osallistua seurakun-
nan nuorten toimintaan, vaan 
sanomaa tärkeämpää olivat toi-
minnassa mukana olevat tytöt. 

– Jossain vaiheessa tajusimme 
poikien kanssa, että ruotsinkieli-
sessä seurakunnassa on nättejä 
tyttöjä, joten aloimme suunnata 
kulkuamme myös sinne. Siellä 
tapasin sitten tytön, Ninan, jon-
ka kanssa aloimme myöhem-
min seurustella, ja jonka kans-
sa olemme saaneet tehdä yh-
teistä matkaa avioparina kohta 

Lapuan hiippakunta ei 
ole virallisesti ottanut 
missioon kantaa, 
vaan seurakunnat 
toimivat itsenäisesti. 
Etelä- ja Keski-
Pohjanmaalta missiossa 
on mukana noin 
seitsemänkymmentä 
seurakuntaa. Kyseessä 
onkin suurin tähän 
asti toteutetuista 
mediamissioista 
Suomessa. 

Lapuan tuomikirkkoseurakun-
nan kirkkoherra, tuomiorovasti 
Matti Salomäki kertoo kasva-
neensa kristityssä kodissa. Läh-
tökohta oli siis kaste. 

– Minut kastoi tuomiorovas-
ti Olavi Laitinen Lapualla. Mitä 
silloin tapahtui? Itse en tuota 
hetkeä muista, mutta Jumalan 
sanasta ja kirkon opetuksesta 
tiedän, että silloin minut otettiin 
Jeesuksen opetuslapseksi, seu-
rakunnan jäseneksi ja Jumalan 

Salomäki toivoo, että media-
mission muutoskertomukset 
rohkaisevat luottamaan siihen, 
että usko voi tuoda myös omaan 
elämään uutta sisältöä ja turvaa. 

– Jumalan käsi on voimallinen, 
kuten alkuvuoden ekumeenisen 
rukousviikon aihe rohkaisi. Seu-
rakunta tarjoaa mission kautta 
toimintaan tuleville opetusta 
kristinuskon asioista ja mahdol-
lisuutta liittyä mielenkiintoisiin 
pienryhmiin tai muuten seura-
kunnan toimintaan mukaan. 

”Seuraa minua!” Jeesus on elävä persoona
kolmekymmentä vuotta. 

Onneksi Niemelä ei löytänyt 
tuolloin pelkästään tyttöystävää 
ja vaimoa, vaan sai löytää myös 
Jeesuksen elämänsä Herraksi. 

– Kun keskustelimme Ninan 
kanssa uskonasioista, tajusin 
hyvin nopeasti, että hänellä oli 
jotain enemmän kuin minulla. 
Minulla oli paljon tietoa Jeesuk-
sesta, sillä olinhan kuullut hä-
nestä lapsesta pitäen, mutta kun 
Nina puhui Jeesuksesta, tämä ei 
ollut hänelle vain historiallinen 
henkilö, vaan elävä persoona, 
jonka yhteydessä Nina sai elää 
päivittäin. Jumala alkoi tehdä 
työtään minun sydämessäni Ni-
nan kautta ja niinpä koitti päivä, 
jolloin sain armon pyytää Jeesus-
ta sydämeeni ja antaa elämäni 
hänelle. 

Nimikristitystä tuli Jeesuksen 
opetuslapsi ja tuolla tiellä Kai 

Niemelä saa olla edelleen.

Hän uskoo, että missio nostaa 
positiivisella tavalla Jeesuksen 
puheisiin, kun ihmiset saavat 
kuulla, nähdä ja lukea erilaisis-
ta taustoista tulevien ihmisten 
kohtaamisista Jeesuksen kans-
sa. Uskonasioista ja Jeesuksesta 
puhumisesta on tehty yhteiskun-
nassamme yksityisasia, mitä se ei 
suinkaan ole. 

– On hienoa, että evanke-
liumin muutosvoima saa kuu-
lua tämän mission myötä Poh-
janmaalla. Rukouksemme ja 
odotuksemme on, että monet 
tarttuvat Elämäsi mahdollisuus 
-kirjaan, lukevat sen ja Jumala 
saa puhua noiden ihmisten elä-
mäntarinoiden kautta monelle 
kutsuen heitä elävään suhtee-
seen Jeesuksen kanssa. 

Monet Kansanlähetyksen ys-

Nälkää ja janoa
perheeseen ja Jumalan valtakun-
taan. Sain Pyhän Hengen lahjan 
ja iankaikkisen elämän.

Kristityssä kodissa annettiin 
tietenkin kristillistä kasvatusta. 
Lapsesta asti opetettiin käy-
mään jumalanpalveluksessa ja 
seuroissa ja muissa hengellisissä 
tilaisuuksissa. Kotona pidettiin 
myös aamu- ja iltahartauksia, 
niitä kuunneltiin myös radiosta. 

Salomäki myöntää, että on 
ollut vaiheita, jolloin on ollut 
vaarana joutua etäämmäksi 
seurakunnasta ja uskon asiois-
ta. Silloin on ollut tärkeää, että 
ystävät ovat haastaneet mukaan 
seurakunnan nuorten ja nuorten 
aikuisten toimintaan. 

– Välillä on tullut erityinen 
”nälkä” lukea Raamattua. Itse 
asiassa kutsu hengelliseen työ-
hönkin tuli kohti yhden raa-
matunkohdan kautta, jossa sa-
notaan: ”Eloa on paljon, mutta 
työntekijöitä vähän. Rukoilkaa 
siis elon Herraa, että hän lähet-
täisi työntekijöitä elonkorjuu-

seensa”. Tuo kohta tuli ”kohti”, 
niin ettei siitä päässyt eroon, hän 
muistelee. – Itselleni usko antaa 
tarkoitusta ja turvaa elämään. En 
tiedä, miten kukaan jaksaa elää 
ilman sitä toivoa ja rauhaa, min-
kä usko Vapahtajaan ja sanan lu-
pauksiin antaa. 

– Kun elämme tilanteessa, 
jossa noin 50 000 henkeä ero-
aa kirkosta vuosittain ja lisäksi 
maahamme tulee jatkuvasti ei-
kristillisten uskontojen kannat-
tajia, olemme tilanteessa, jossa 
lähellämme on yhä enemmin 
ihmisiä, jotka eivät enää tai vie-
lä ole kristittyjä. Mission mah-
dollisuus on saada seurakuntiin 
kuulumattomat tai passiiviset 
jäsenet lukemaan ja kuulemaan 
muutoksen mahdollisuudesta ja 
ylipäänsä Jumalasta, Salomäki 
selvittää.

 – Luulen, että monet odotta-
vat mielenkiinnolla ja jännityk-
selläkin tulevaa missiota, josta ei 
tosin ole vielä kovin paljon tie-

dotettukaan. On varmasi myös 
ennakkoluuloja. Toivon, että 
monet voisivat uudella tavalla 
kiinnostua hengellisistä asioista 
ja tulla mukaan seurakunnan 
toimintaan. 

Missiokuukauden aikana jär-
jestetään eri seurakunnissa pal-
jon tilaisuuksia, joihin on matala 
kynnys osallistua. Koteihin jaet-
tavan kirjan välissä on yhteystie-
dot, mikäli haluaa saada yhtey-
den johonkin seurakuntaan tai 
jutella esillä olevista aiheista jon-
kun luotettavan ihmisen kanssa.

Tuomiorovasti Matti Salo-
mäki kokee, että ihmisillä on 
epävarman maailmanpoliittisen 
tilanteen ja monenlaisen muun 
epävarmuuden keskellä kiinnos-
tusta hengellisiin asioihin. Mo-
nissa hengellisissä tilaisuuksissa 
on ollut viime aikoina entistä 
enemmän väkeä mukana. 

– Ihmisillä on edelleen ”näl-
kää ja janoa” Jumalan puoleen, 
hän lisää.

tävät ovat Niemelän kertoman 
mukaan lähteneet innolla mis-
siota valmisteleviin toimikuntiin 
ja palvelutehtäviin omissa seu-
rakunnissaan. 

– Haluamme rukoilla mission, 
kirjajakelun ja yhteydenottojen 
puolesta, jotta se saisi kosket-
taa mahdollisimman monia 
ihmisiä toiminta-alueellamme. 
Odotamme, että moni ihminen 
saa pelastua ja löytää itselleen 
sopivan hengellisen yhtei-
sön omalta paikkakunnaltaan. 
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Auschwitz,  
Schindlerin tehdas  

ja Krakova  
25.-29.5.2018.

Matkanjohtajina ovat  
päätoimittaja Kimmo Janas ja  
Suomi-Israel Yhdistysten Liiton  
varapj. Risto Huvila, joka toimii  

myös Holokaustin uhrien  
muisto ry:n hallituksessa.

Matkapaketin hinta 695,- 15.3.2018 mennessä varattuna.  

16.3 alkaen varauksissa hinta 745,-. Paikkoja rajallinen määrä. 

Matkapaketti sisältää: Finnairin suorat lennot,  
lentokenttäkuljetukset, kokopäivän retki Auschwitziin,  
Schindlerin tehdasmuseokäynnin, luennot,  
4 vrk Hotel Regent  2hh. (1hh lisä 120,-).

Matkan tekninen järjestäjä:  
Caleb Tours Oy

ILMOITTAUTUMINEN JA INFO:  
>> Risto Huvila 0400755661 / risto@truman.fi ja 

>> Kimmo Janas 0509127332 / kimmo.janas@faktapro.fi

>> Lähde ennen kokemattomalle matkalle toisen maailmansodan  
historiallisille paikoille, jossa asumme vanhassa Kazimierzin,  
juutalaisten toisen maailmansodan aikaisessa korttelissa Krakovassa,  
näemme "7 synagogan" ympäristön, Auschwitzin keskitysleirin,  
Schindlerin vanhan tehtaan, sekä jo 1257 perustetun  
Krakovan keskiaikaisen toriaukion.

Noin 40 vuoden tauon 
jälkeen Pelastusarmeijan 
joulupatakeräys palasi 
juurilleen Joupin 
City-Marketiin 18-
22.12.2017. Tuottoa 
Pelastusarmeijan tilille 
3092,81 euroa.

J oulupatakeräys sai erittäin 
suuren ja myönteisen vas-
taanoton. Ihmiset olivat 

oikein odottaneet joulupata-
keräystä ja toivoivat keräyksen 
jatkumista vuosittain.

Käydessään joulupadalla kau-
punginjohtaja Jorma Rasinmäki 
kertoi ajatuksiaan ja piti joulu-
patakeräystä hyvänä tapana lä-
himmäisen auttamiseen ja toivoi 
keräyksen jatkumista.

B   Jouluyö trio viihdytti ohikulkijoita.

C   Juha Kotajärvi päivystysvuorossa.

C   Iikka Löytty haastattelee kaupungin-
johtaja Jorma Rasinmäkeä.

Lahjoitetut paketit toimitettiin 
Seinäjoen seurakunnan diakoni-
an kautta eteenpäin.

Joulupata Seinäjoella
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BETONIELEMENTIT

Kai Suonoja

MP 18 -messut 
esitteli uutta 
teknologiaa ja uusia 
moottoripyörämalleja 
Helsingin 
Messukeskuksessa 
helmikuun alussa.

59 000 motoristia kävi jäl-
leen tutustumassa ja teke-
mässä kauppoja uusista 

välineistä ja pyöristä. Perjantain 
joukkoliikennevälineiden lakko 
ei suuremmin haitannut messuil-
le pääsyä, sillä MP-messut oli jär-
jestänyt omia MP-busseja, joilla 
messujen työntekijät sekä mes-
suvieraat pääsivät kulkemaan.

Teknisen Kaupan Liiton Moot-
toripyöräjaoston puheenjohtaja 
Mikko Summa kertoi kaupan 
käyneen entistä paremmin ja 
keskiostoksen olleen suurempi 
aikaisempiin messuihin verrat-
tuna.

Messuilla oli jälleen koeajo-
rata, joka oli 600 m mittainen 
ja siellä ajettiin 1500 koeajoa. 

Koeajoista vastaava Niko Kan-
tola kertoi pyörien olleen radalla 
lähes taukoamatta, ja rata saikin 
aikaisempia vuosia suuremman 
suosion. Samoin Haagan Auto-
koulun ja Suzukin yhdessä jär-
jestämät veloituksettomat moot-
toripyöräajokortin teoriatunnit 
500 henkilölle olivat jo ennak-
koon kaikki varattuja.

Turvallisuus edellä
Mielenkiintoni kohdistui tällä 
kertaa enemmän turvallisuutta 
lisäävän teknologian tuotteisiin.

Liikenneturvan osastolla tu-
tustuin Airbag-suojaliiviin, joka 
on tarkoitettu puettavaksi ajo-
varusteiden päälle. Monien 
säätömahdollisuuksien vuoksi 
se soveltuu kaikkien ajotakki-

en päälle.
Spidin Full DPS mallissa Air-

bag suojaa niskan lisäksi myös 
rintakehää, selkää ja kylkeä. Lii-
vissä on myös selkäpanssari ja 
heijastimet edessä ja takana.

Liivi toimii siten, että liivistä 
kiinnitetään nylonkiinnike pyö-
rään ja mahdollisen törmäyksen 
sattuessa liivissä oleva patruuna 

MP 18

laukeaa ja täyttää liivin 0,2 se-
kunnissa. Liiviä on mahdollista 
käyttää uudelleen uusimalla 
patruuna.

BMW oli myös kehittänyt Air-
bag-takin, joka toimi sähköllä. 
Sitä ei kytketä kiinni pyörään, 
vaan takkiin oli ohjelmoitu eri-
laisia liikkeitä, jotka laukaisevat 
Airbagin. Takissa on myös selkä-
suojus, jossa on usb-latauspisto-
ke Airbagin akulle. Samaa tekno-
logiaa käytetään mm. MotoGP-
kilpakuskien nahkapuvuissa.

Moottoripyöräilijöiden turval-
lisuus on koko ajan parantunut. 
Liikennekuolemien määrä on 
enemmän kuin puolittunut vii-
meisen kymmenen vuoden ai-
kana. Loukkaantuneiden määrä 
on laskenut 40 prosenttia. Viime 
vuoteen verrattuna moottoripyö-
räilijöiden kuolemat laskivat nel-
jänneksen ja loukkaantuneiden 
määrä laski 8 prosenttia.

Liikenneturvan koulutusoh-
jaaja Toni Vuoristo kertoi moot-
toripyörän kuljettajan omalla 
toiminnalla olevan suuri mer-
kitys onnettomuuksien loppu-
tulokseen niissäkin tapauksissa, 
joissa moottoripyöräilijä ei ole 
ollut pääaiheuttaja. Sopivat ajo-
varusteet ja oikeanlainen moot-
toripyörä ovat olleet valintoja 
jo kauan ennen liikenteeseen 
lähtöä.

Niin taajamassa kuin taajaman 
ulkopuolellakin mahdollisen on-
nettomuuden sattuessa asianmu-
kaiset ajovarusteet ehkäisevät 
vammoja ja niiden vakavuutta.

Messuilla oli hyvin myös esillä 
Suomessa Nuvizin kehittämä na-
vigaattori/monitoimilaite/hud-
näyttö, jota Tosimies esittelikin 
jo viime syksynä 
tuotteen tullessa
myyntiin saatuaan 
mainetta ja tunnustusta 
maailmanlaajuisestikin 
alan piireissä.

Harley Davidson oli jälleen 
messuilla mukana omalla osas-
tollaan ja esitteli koko uusiutu-
neen ja laajan mallistonsa.

Helsinkiin on muutaman vuo-
den tauon jälkeen myös avattu 
uusi Harley Davidson jälleen-
myyntipiste.

Huomion arvoista on lisäksi 
se, että Harley Davidson -yhtiö 
on viimeisimmissä tiedotteissaan 
kertonut kehittäneensä myös 
sähkökäyttöisen moottoripyö-
rän! 

Näin ne ajat muuttuvat, pärise-
vistä ja savua tupruttavista kak-
sitahtisista moottoripyöristä on 
siirrytty pikkuhiljaa nelitahtisiin 
hiljaisempiin ja vähäpäästöisiin 
menopeleihin – tulevaisuudessa 
ehkä äänettömiin ja päästöttö-
miin moottoripyöriin, sen Luoja 
tietää ja ehkä pian meille siitä 
lisää raottaa…

Turvallista tiellä liikkumista 
tänäkin vuonna!
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Koeajorata houkutteli 1500 mo-
toristia testaamaan pyöriä.

Harley Davidson jälleen mukana messuilla. 
Myös rakennettu pyörä mielenkiinnon 
kohteena.
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B  TV7:n ohjelmistakin tuttu Jakov Dam-
kani kertoi perustamastaan Pelastuksen 
Shofar -järjestöstä, jonka työ on omis-
tettu tuomaan juutalainen Messias juu-
talaiselle kansalle, juutalaisella tavalla.
Taustalla ICEJ:n tiedotusjohtaja David 
Parsons.
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C  Envision kongressin ehdottomasti parasta raamatullista opetusta antoi vuodesta 
1987 Israelissa asunut Peter Tsukahira. Hän on Kehilat HaCarmelin, messiaanisen 
seurakunnan perustaja ja toimii myös Mount Carmel School of Ministryn johtajana.

A  ICEJ:n Suomen osaston neuvoa-anta-
van komitean jäsen, Israelin kunniakon-
suli Fredrik Ekholm sai kunnian rukoilla 
kongressin puolesta heti aloitustilaisuu-
dessa. Taustalla Ingolf Ellssel (vas.) ja 
Jürgen Bühler.

C  Suomalaisten "kisajoukkue" edusti 
10 prosenttia konferenssin osanottaja-
määrästä.

B  ICEJ:n kansainvälinen johtaja Mojmir 
Kallus (vas.), Suomen osaston toiminnan-
johtaja Kari O. Niemi ja ICEJ:n presidentti 
Jürgen Bühler kokoustauolla.

A

Kimmo Janas

ICEJ (International 
Christian Embassy 
Jerusalem) järjestää 
vuosittain Jerusalemissa 
kansainvälisen 
johtajuusseminaarin 
pastoreille ja hengellisen 
työn johtajille.

T änä vuonna viikon pi-
tuinen Envision järjes-
tettiin hotelli Yehudassa 

tammikuun 22.-25. Paikalle oli 
saapunut 146 osanottajaa kaikki-
aan 26 eri maasta. Suomalainen 
delegaatio oli varsin merkittävä, 
peräti 14 henkeä eli 10 % konfe-
renssin kokonaismäärästä. 

Eniten oli saapunut osanotta-
jia USA:sta (38 kpl) ja toiseksi 
eniten Saksasta (27 kpl) eli suo-
malaiset veivät hienosti kolman-
nen sijan tässä kansojen kisas-
sa. Tanskalaisia ja norjalaisia oli 
kummastakin maasta 7 henkeä, 
mutta yllättäen paikalla ei ollut 
yhtään ruotsalaista.

Meitä suomalaisia oli muuta-
ma eteläisemmästä Suomesta, 
mutta valtaosa oli tullut lähinnä 
ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta. 
Useista uteluistani huolimatta 
– suomenkielellä kylläkin – en 

Envision 
konferenssi 

Jerusalemissa
saanut selville, mikä oli kirvoit-
tanut juuri ruotsinkielisiä lähte-
mään Jerusalemiin, sillä kyseessä 
ei ollut mikään järjestetty ryhmä-
matka, vaan jokainen oli hoita-
nut omat matkajärjestelynsä.

Konferenssiin osallistui niin 
kristittyjä, messiaanisia juutalai-
sia kuin arabikristittyjäkin. Erilai-
sista taustoista huolimatta löytyi 
osanottajille yhteinen sävel kon-
ferenssin alkuhetkistä lähtien.

Opetusta 
Raamatusta

Steve Carpenterin ja Vesna Büh-
lerin vetämien ylistyshetkien 
käynnistämien aamuosuuksien 
jälkeen konferenssissa oli ope-
tusta Raamatusta ja sen sanomas-
ta Israelin kansalle. 

Mutta konferenssi ei ollut 
pelkkää Sanan lukua, vaan 
erilaisissa panelikeskusteluissa 
saimme tietää kristillisen seura-
kunnan kasvusta ja toisaalta sen 

vaikutuksesta Israelin yhteiskun-
taan. Joku puhujista huomautti 
pilke silmäkulmassa, että kos-
ka israelilainen yhteiskunta on 
viime vuosina tullut hyvin su-
vaitsevaksi, tänä päivänä myös 
kristittyjä ja messiaanisia juuta-
laisia suvaitaan siinä missä gay-
yhteisöjäkin…

Uusi sukupolvi 
nousee

Israelissa on tänä päivänä pyö-
reästi 8 miljoonaa asukasta, jois-
ta noin miljoona muslimia, loput 
juutalaisia. Messiaanisia juutalai-
sia on arviolta 50 000.

Vaikka messiaanisia juutalaisia 
suvaitaan, ei heillä ole samaa 
asemaa yhteiskunnassa kuin 
ortodoksijuutalaisilla. Esimer-
kiksi messiaaniset seurakunnat 
joutuvat maksamaan korkeam-
pia vuokria kuin perinteiset seu-
rakunnat jne.

Huolestuttavaa on, että messi-
aaniset juutalaisnuoret saattavat 
menettää uskonsa varusmiespal-
veluksensa aikana, kun ympäris-
tön paineet käyvät liian voimak-
kaiksi eikä vertaistukea löydy.

Uusi sukupolvi on kuitenkin 
astumassa esiin, joten tilanne 
eri uskontokuntien välillä tulee 
varmasti muuttumaan jo lähitu-
levaisuudessa.

God is love
Tämänvuotisessa konferenssis-
sa kuultiin myös ajankohtainen 
raportti Iranin, Irakin ja Syyrian 
kristittyjen tilanteesta.

Panelistit totesivat ISISin vai-
kutuksen olleen jopa positiivi-
nen evankelioinnin kannalta. 
Mitä enemmän ISIS on kohdis-
tanut raakuuksia muslimiväes-
töön, sitä suuremmaksi näiden 
kiinnostus Jeesusta kohtaan on 
tullut.

Useimmiten keskustelut mus-
limien kanssa aloitetaan Matt. 
5:n opetuksella. Mutta ensim-
mäiseksi joudutaan usein teke-
mään selväksi, että Jumala on 
rakkaus -lauseessa ei ole kysy-

mys seksistä.
Evankeliointi tapahtuu mus-

limien keskuudessa kiihtyvällä 
tahdilla varsinkin somen ja inter-
netin välityksellä. Näin kristityksi 
kääntynyt voi kasvaa turvalli-
sesti uskossaan. Tunnettuahan 
on, että kääntyneitä ei suvaita 
muslimiyhteisössä vaan edessä 
on yleensä tappotuomio.

Meidän 
tukemme tärkeää

Meillä oli myös mahdollisuus 
keskustella Knessetin edustaji-
en kanssa. 

Ehkä vaikuttavin kohtaaminen 
oli rabbi Yehuda Glickin kans-
sa. Hän ei mielipiteitään säästele, 
josta syystä hän varmaan saikin 
muutama vuosi sitten pari luotia 
vain millin päähän sydämestään. 

Niin Glick kuin muutkin ta-
paamamme kansanedustajat pai-
nottivat, kuinka tärkeitä Israelin 
lähettiläitä me Israelia rakasta-
vat ulkomaalaiset olemme. Vain 
meidän välityksellämme saa-
daan maailmalle oikeaa tietoa 
Lähi-idän tilanteesta, ja meidän 
tukemme Israelille on ensiarvoi-
sen tärkeää.
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J C  Saleem Shalash (vas.), Bassem Adranly 
ja Naim Khoury kertoivat arabikristitty-
jen asemasta Israelissa.

D  Adam Abramson (vas.), Sandi Shos-
hani ja Mordechai Wiseman selvittivät 
kristillisen seurakunnan vaikutusta Isra-
elin yhteiskuntaan. Haastattelijana Barry 
Denison (oik.).

B D   Jerusalemin kaduilla näkyi lukuisia 
niin presidentti Trumpia kuin varapresi-
dentti Penceäkin tukevia banderolleja.

C  Everstimajuri Marco Moreno kertoi Good Neighbor (Hyvä naapuri) -projektista, 
jossa IDF:n sotilaat hakevat oman henkensä uhalla sairaita ja haavoittuneita syyria-
laisia (aikuisia ja lapsia) rajan yli saamaan sairaalahoitoa Israelissa.

B  Knessetissä meille valotti Israelin tilan-
netta rabbi Yehuda Glick, joka toivotti 
tervetulleeksi ulkomaisten vieraiden 
tuen Israelille.

A  Ben Juster (vas.), Daniel Sayag, Oded 
Shoshani ja Jürgen Bühler.

A Boikottikampanja
puhutti

Ja tietenkin matkan aikana pu-
hutti myös BDS -boikotti. Pää-
simme tutustumaan Samariassa 
toimivaan juutalaisyritykseen 
Twitoplastiin, joka työllistää pari 
sataa henkeä – puolet juutalaisia, 
puolet palestiinalaisia. Yhtiön 
markkinointipäällikkö Lev-Ran 
Moshen kertoi yhtiön maksa-
van samaa palkkaa juutalaisille 
ja palestiinalaisille. Hän myös 
huomautti palestiinalaisia työs-
kentelevän myös yhtiön johto-
paikoilla. Niin Moshen kuin Bar-
kan kaupungin pormestari Yossi 
Dagarkin huomauttivat BDS:n 
kohdalla suurimman ongelman 
olevan ihmisten tietämättömyys. 
Jos boikotti toteutuu, palestiina-
laiset ovat suurimmat häviäjät, 
he jäävät työttömiksi jne.

Palkka juoksee 
terroristeillä

Kahdenkeskisissä keskusteluissa 
tuli myös esille monien huoli Pa-
lestiinan hallinnon maksamista 
palkkioista terroristeille.

Länsimaiden tuki Palestiinan 
hallinnolle ei suinkaan mene 
palestiinalaisten päivittäiseen 
apuun vaan pääosin varusteluun 
ja terroristien tukemiseen.

PA:han maksaa terrorismista 
vankilaan tuomituille noin 475 
euroa kuukaudessa, jos tuomio 
on 3-5 vuotta. Mikäli tuomio on 
20-35 vuotta, kuukausipalkka 
nousee jo yli 2300 euroon kuu-

kaudessa. Naimisissa olevalle tu-
lee vielä 70 euroa lisää, samoin 
jokaisesta lapsesta noin 15 eu-
roa. Ja jos terroristi on Jerusa-
lemista kotoisin, kuukausiansiot 

lisääntyvät 70 eurolla ja Israelin 
kansalaisuudesta rapsahtaa vielä 
runsaat 115 euroa. Eli perheel-
linen terroristi pääsee varsin 
merkittäviin kuukausiansioihin...

Ei vielä 
syytä huoleen

Palattuani kotimaahan yleisin 
minulle esitetty kysymys on ollut 
”Oliko siellä turvallista?” Jerusa-
lemhan on todella rauhallinen 
paikka, uutiskanavien syöttä-
mä kuva Israelista antaa täysin 
väärän kuvan israelilaisarjesta. 
Olenkin vastannut ystävilleni, 
että ainoastaan kahtena päivänä 
oli Jerusalemissa liikenne sekai-
sin, mutta sekin johtui vain siitä, 
että päätoimittaja Janas ja USA:n 
varapresidentti Pence sattuivat 
kaupunkiin yhtä aikaa…

Mutta toisaalta, vaikka tilanne 
kaduilla on rauhallinen, jatkuva 

epävarmuus tietenkin rasittaa is-
raelilaisten arkea. Moni paikalli-
nen epäilikin tilanteen kiristyvän 
nopeasti varsinkin maan poh-
joisosissa, Syyrian rajalla, mistä 
olemmekin saaneet viime päivi-
nä lukea lehtien uutisotsikoista.

Jatkossa lisää
Tämä artikkeli oli vain nopea lä-
pileikkaus viikon kokemuksista-
ni Israelissa, mutta palataan seu-
raavissa numeroissa tarkemmin 
esim. suomalaisten suosimaan 
Majatalo Lähteeseen, Jerusalem 
Foundationin toimintaan syrjäy-
tyneiden juutalaisnuorten paris-
sa, ICEJ:n esittelyyn, raamatulli-
seen eläintarhaan jne.
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Kai Suonoja

Markkinoille on parin 
viimevuoden aikana 
ilmaantunut useita 
ilmakuvaukseen 
soveltuvia 
kuvauskoptereita eli 
droneja.
Tosimies testaa jälleen 
yhden sellaisen. 
Tällä kertaa GoPro 
Karma pääsi testiin 
talvisissa Pohjois-
Karjalan maisemissa ja 
olosuhteissa.

G oPro Karmassa ei ole 
kiinteää kameraa kuten 
kilpailijoillaan, vaan sii-

hen soveltuu käytettäväksi Go-
Pro 4 Hero Silver, 5 Black tai 6 
Black -kamera. Tosin käytettäes-
sä GoPro 4 kameraa, siinä tule 
olla eri kameran pidike kuin 5 
Black ja 6 Black -kamerassa.

Kaikki muu tässä myyntipa-
ketissa tuleekin mukana. Paketti 
sisältää pehmustetun repun, jos-
sa on muotoillut paikat kullekin 
osalle. 

Reppu on myös helppo ottaa 
mukaan retkille tai vaikkapa 
lentokoneen käsimatkatavaroi-
hin, mikäli haluaa matkaltaan 
muistoksi vähän erilaisia ku-
vakulmia. Pakkaus sisältää itse 
koneen, jonka neljä propellia 
ja laskuteline kääntyvät sup-
puun tilan säästämiseksi. Lisäk-
si repussa on grip-kahva, jonka 
avulla kuvatessa kamera pysyy 
aina suorassa koneen suunnan 
tai korkeuden muuttuessa. La-
tauslaite Karman akulle sekä 
grip-kahvalle sekä ohjaimelle on 
tottakai myös omalla paikallaan. 
Ohjaimessa on 5 tuuman näyttö 
ja ensikertalaista auttavana si-
mulaattori, jolla voi harjoitella 
koneen ohjaamista!

Muista ladata
Karman toimintasäde on 1000 
m, huippunopeus n. 55 km/h ja 
lentokorkeus 3200 m. Lentoai-
ka Karman akulle on noin 18 
minuuttia, jonka jälkeen akku 
on vaihdettava tai ladattava (li-
sävaruste). Akun kestävyyteen 

GoPro Karma
vaikuttaa lämpötila sekä tuuli. 
Akun lataa tunnissa. Ohjaimen 
akulle annetaan nelisen tuntia 
toiminta-aikaa ja grip-kahvalle 
yli kaksi tuntia.

Harjoittelemalla 
hyvä tulee

Karma, kuten tulen sitä tässä ar-
tikkelissa kutsumaan, on sopiva 
niin aloittelijalle kuin jo kuvausta 
harrastaneellekin henkilölle.

Tuo mainitsemani simulaat-
tori on erityisen oivallinen tapa 
tutustua turvallisesti lentämisen 
saloihin. Kun on ensin harjoitel-

lut lentämistä simulaattorin avul-
la, on astetta helpompi tarttua 
”härkää sarvista” eli suunnitella 
oikeata lennättämistä.

Ja ei kun lentoon
Testi alkoi kauniin valkoisen, 
mutta kylmän Ukko-Kolin hui-
pulta, jossa tykkylumi oli muo-
dostanut puihin satumaisen 
muhkeat ja uljaat peitteet. Pak-
kanen oli huipulla purevaa ja pil-
vet sekä sumu peittivät osittain 
alla lepäävän Pielisen maisemaa.

Valitsin testiä varten aikaisen 
sunnuntaiaamun, jolloin turisteja 

ei vielä ollut liikkeellä, ja voin 
turvallisesti suorittaa kuvauksen 
ketään häiritsemättä.

Käynnistin Karma-dronen hui-
pulle menevältä polulta hieman 
huipun alapuolelta, sillä huipul-
la tuulee ja tuossa pakkasessa 
on nopeasti sormet kohmeessa. 
Dronea ohjatessa ei voi ainakaan 
paksuja hanskoja käyttää pien-
ten vipujen ja kosketusnäytön 
käyttämiseen.

Painoin Karman virtakytkin-
tä ja valot alkoivat dronessa 
välkkyä, edessä vihreät ja taka-
na punaiset. Vajaan minuutin 

lämpiämisen jälkeen laite oli 
lähtövalmis. Painoin ohjaimen 
start-nappia ja drone käynnis-
tyi terävällä surinalla propellien 
halkoessa pakkasen kuivatta-
maa ilmaa. Ohjaimesta kuului 
lähtölaskenta three, two, one ja 
nostin dronen automaattiohjauk-
sella noin 10 metrin korkeuteen. 
Ohjaimen näytöltä avautui näky-
mä Pieliselle ja saatoin aloittaa 
nauhoituksen.

Automatiikka 
hoitaa homman

Karmaa ohjataan kahdella sau-
valla. Toisesta voidaan kääntää 
360 astetta ympäri ja nostaa 
sekä laskea. Toisella taas lenne-
tään sivusuunnassa tai eteen ja 
taaksepäin. Lisäksi ohjaimesta 
voidaan kääntää kameraa alas 
ja ylöspäin. Ohjaimesta voidaan 
valita myös videoinnin lisäksi 
yksittäisten kuvien ottaminen.

Vaatii pientä harjoittelua, että 
osaa työntää ja vetää ohjainsau-
vasta oikeaan suuntaan. Karman 
alla olevat vilkkuvalot auttavat 
hahmottamaan sen kulkusuun-
nan.

Mikäli ohjaimiin ei koske, jää 
Karma leijumaan paikoilleen.

Automatiikkaa on kehitetty 
niin pitkälle, että ohjaaja voi 
halutessaan valita Karman pa-
laamaan lähtöpaikkaan tai sinne 
missä ohjaaja  sijaitsee. Vaihto-
ehtoisesti voi itse ohjata Karman 
laskeutumaan haluamaansa 
paikkaan. Laskeutumispaikka 
tulee olla tasainen, sillä Karman 
propellit ovat aika alhaalla ja esi-
merkiksi viljapellon sänget saat-
tavat rikkoa helposti propellit.

Stabilisaattori 
pelittää

Yllättävän vakaa ja täsmällinen 
toiminta jäi päällimmäisenä 
mieleen tuosta testistä. Kuvaa 
jälkeenpäin tarkasteltaessa voi 
huomata stabilisaattorin tuoman 
kuvan vakauden, jota on miel-
lyttävä katsoa.

Kiinnitin myös gripin ja stabi-
lisaattorin kameraan ja kuvasin 
hiihtämistä repun olkaimesta 
käsin. Tuossa testissä huomasin 
hyvin stabilisaattorin tuoman va-
kauden jopa hiihtäessä. Lisäksi 
kuvasin gripiä kädessä pitäen 
paksussa lumisessa maastossa 
tarpomista, ja se toimi vähintään-
kin yhtä hyvin kuin hiihtäessä.

Tämä testi osoitti, kuinka vaa-
tivimmissakin olosuhteissa tehty 
kuvaus toimi ja mahdollisti sel-
laista kuvakulmaa, jota ilman 
tuota laitetta ei olisi voinut tal-
tioida.

Ammattimaista jälkeä
GoPro Karman tuoma etu kil-

pailijoihin nähden on mielestäni 
siinä, että kameran voi irrottaa 
koneesta ja kiinnittää gripin ja 
stabilisaattorin kanssa sopivaan 
paikkaan ja saada aikaan ammat-
timaisen näköistä kuvaa, jota on 
hauska katsella ja esittää.

Tekniikka menee eteenpäin ja 
tarjoaa huikeita mahdollisuuksia 

taltioida huippuhetkiä lomalta 
tai ikimuistoisista hetkistä kat-
seltaviksi jälkikäteen.

Parasta tässä on kuitenkin se, 
että kun on näitä hetkiä kuvaa-
massa, niin on itse siellä läsnä ja 
voi luoda ja taltioida jotain kau-
nista ja ainutlaatuista jaettavaksi 
ystäville ja jälkipolville.

C   Kuvasin gripiä kädessä pitäen pak-
sussa lumisessa maastossa tarpomista, 
ja se toimi vähintäänkin yhtä hyvin kuin 
hiihtäessä.

B  Kiinnitin myös gripin ja stabilisaat-
torin kameraan ja kuvasin hiihtämistä 
repun olkaimesta käsin. Tuossa testissä 
huomasin hyvin stabilisaattorin tuoman 
vakauden jopa hiihtäessä.
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Jussi Kosola

S oras pahoon haavoottunu miäs oli jääny taisteluliniojen välihin liikuntakyvyttömäksi, kun 
sitte kaveri oli tullu hakemaha piittaamatta luatisateesta mitä itänaapuri vilieli aktiivisesti, 
nii haavoottunehen sanat oli pelastajallensa: Mä tiäsin että sä tuut!

Rakkaurentunnustukses miäs voi sanua vaimollensa, että sä oot tullu ku tilauksesta mun elä-
mähäni.

Juhulapuhees voiraha sanua, että tämon sua varten...
Jolloonki  äänehen lausuttua on: Oot ollu miäles, ajattelin varata aikaa sua varte ettei ystävyyren 

poloku pääsisi kasvamaha heinää.

Yhyrellä naisella oli ollu huano päivä, oli vastustanu enemmän ku lääkäri määräs. Pisteenä iin 
päälle oli vahingos paukahuttanu ostoskeskuksen pihas autonovet lukkuhu, mutta jääny avaamet 
sisälle. Silloon nainen oli vähemmän liturgisen rukouksen järiestäny ylähäppäin ja pyynny pikaasta 
apua, ku sitte paikalle oli tullu joku miäshenkilö apuhu ja saanu tempuullansa autonoven auki ja 
siihen nainen hyvillä miälin kiittelemähä auttajaansa monisanaasesti ja viälä viimmeesteli, notta 
sinoot varmaha enkeli!

Johonka miäs vastas: Eihänny toki, moon justihi päässy vankilasta!
Nainen siihen notta kiitos Herralle, Hän lähäretti viälä ammattilaasen mun avuksi.

Mainonnas monia tuatteeta kaupitellaha niinku et iliman päriääsikkään, elikkä sua varten. 
Tälle alueelle liittyy viälä sellaanen puhelinmyyjien tempaus ku ne lähestyy kertomalla, että sun 
on valittu niiren harvojen joukkoho, jotenka aivan mittatilaustyänä sua varten räätälööty tarious 
täysin ilimaaseksi pualenvuaren leheret ja ku sitte aikansa suu vaharos paasaavat, nii loppuhui-
pentuma on kuitenki, notta siihen liittyy yx pikku juttu nuan niinku sivumennen sanoen: Tarttoo 
tilata ko. lehti ja maksukin on vaan muarollinen ja kestotilaus, jonka voi lopettaa koska tykkää... 
tuntuuko tutulta?

Aikanansa ku ei viälä netis saanu teherä markkinoontikialtua, nii kiallonuusimisen piti toteuttaa 
soittamalla johonku ja ku siältä kerrottihi, että vaan kolomeksi vuareksi kerrallansa sen saa, nii 
mä huakaasin, että ottaasin kyllä mialuusti vaikka iankaikkisen...

Siinäpä se... iankaikkinen... mitä se pitää sisällänsä... minkä vois ylläpitää niin kauan... no kort-
teerin, niitä ku on kahta sorttia; Taivas ja Helevetti ja siinä on erikoonen puali, että Taivahasehe 
ei ketään pakoteta ja toisahalta Helevettihi ei kenenkään tartte mennä, niin kauan ku ihiminen 
on ollu olemas aina Aatamista ja Eevasta alakaan, on meille annettu valinnanmaharollisuus...

Paratiisis olles tämä pariskunta teki väärän valinnan, ku kiataasivat omenan, jota ei olisi saanu 
syärä ja seuraukset nähärähä tänäkin päivänä...

Meille jokahittelle on valamistettu Taivaspaikka, kun Jumalan ainut Poika tuli maanpäälle ja 
sovitti kaikki ihimiskunnan synnit kantamalla ne ristille.

Mikä sitte on ihimisen osuus?
Panna vastaha sanoo entinen saarnamiäs. Ku Jeesus Kristus tariuaa sitä sovitustyätänsä: Minä 

tulin sinua varten; meirän jokahitten kohoralle sen vaan pitää ottaa vastaha vaikka sanomalla: 
Jeesus Kristus; anna mun syntini anteeksi ja tuu mun syrämeni Herraksi.

Jokahittelle 
valamistettu 
Taivaspaikka

AMB the Blues Band
Rising Sun Blues
CD : 5 kappaletta
DVD: Haastattelu ja 4 musiikkivideota
Kesto 23:14 min
Tuotanto Tapsa Latvateikari, 2017
Promo, ei myyntiin.

Juurimusiikkia 
Pohjanmaalta

AMB the Blues Band on vuonna 2016 aloit-
tanut yhtye, joka soittaa ns. juurimusiikkia 
eri muodoissaan. Yhtye ei kuulemma ole 
nimestään huolimatta ”hirttäytynyt” yhteen 
tiettyyn genreen, vaan tarkastelee musiikin 
maailmaa avoimin mielin. Ainoa asia, josta 
se ei tingi, on kristillinen arvopohja.

Tämän hetkinen suomalaisen kristillisen 
musiikin scene tarvitsee uutta näkökulmaa 
ja yhtye pyrkiikin omien sanojensa mu-
kaan korjaamaan kyseisen puutteen. CD/
DVD:n esittelyvihkosessa yhtye toteaa, että 
on olemassa paljon keski-ikääntyvien tunte-
maa musiikkia, jota kukaan ei enää soita ja 
jopa maailmanlaajuisia hittejä, joissa löytyy 
hieman yllättäenkin hengellistä sanomaa. 
Juuri noita kappaleita yhtye on koonnut 
tämän ensimmäisen esittelykansionsa CD/
DVD-levyille.

CD:llä kuultavat kappaleet ovat: Jää vie-
rellein (Stand by me), Knocking on Heaven’s 
Door, Cocaine, House of the Rising Sun ja 
Leonard Coheninkin tunnetuksi tekemä 
Hallelujah, joista neljästä ensimmäisestä 
on myös musiikkivideot DVD:llä.

Kaikki kappaleet on yhtye sovittanut 
omaan pohjalaiseen tyyliinsä sopiviksi. 
Samoin sanoituksissa – tuota Bob Dylanin 
Knocking on Heaven’s Dooria lukuunotta-
matta – on Jarkko Hautala päässyt hieman 
viilaamaan suomalaisanojakin AMB-tyyli-
semmiksi.

Tuon Hallelujahin taltiointi on siinä mie-
lessä merkittävä, että levytyksen valmistut-
tua yhtyeen rumpali Jarmo Kettunen me-
nehtyi vakavan sairauden murtamana, joten 
kappale soi nyt samalla hänen kunniakseen. 
Kappaleen tulkitsee laajemmin ehkä valais-
tus- ja äänisuunnittelutaidoistaan tunnettu 
Hessu Laaksonen kappaleen henkeen so-
pivalla karheudella ja herkkyydellä. Olen 
tuntenut kyseisen velikullan jo vuosia, mutta 
eipä ole tämä puoli tullut koskaan esille.
Hyvä Hessu!

DVD:llä nähtävien musiikkivideoiden li-
säksi Tapsa Latvateikari haastattelee Vesa 
Takalaa ja yhtyeen perustajaa Jarkko Hau-
talaa, joka toteaa heti alkuun yhtyeen olleen 
varsinainen rukousvastaus hänelle. Eikä po-
rukkaa tarvinnyt haalia kokoon, vaan yhtye 
syntyi kuin itsestään.

suhtautuminenkin on sen mukaista.
– Viime vuonna yhtye järjesti kaksi joulu-

konserttia, Törnävän ja Ylihärmän kirkoissa, 
joista kummatkin olivat aivan täynnä. Saim-
me jakaa musiikkia ja evankeliumia pääosin 
sellaisille ihmisille, jotka eivät juurikaan käy 
kirkossa, kertoo Jarkko Hautala.

Jäänkin tässä kärsimättömänä odottele-
maan, koska tämä pohjalainen soittokunta 
saa ensimmäisen pitkäsoittonsa julkisuu-
teen.

Kimmo Janas

Yhtyeen nimi AMB oli alkuperin Aikuis-
ten Miesten Bluesbändi, mutta on kuulem-
ma nykyään Aikuisten Miesten ja Naisten 
Bluesbändi. Koostuuhan yhtye tällä hetkellä 
kuudesta "ikämiehestä" ja kolmesta kau-
niimman sukupuolen edustajasta.

Kappaleet juontavat juurensa 60-70 -lu-
vuilta, ja yhtyeen miesjäsenet ovat samaten 
jo kypsässä iässä. Kuulijat huomaavat, ettei 
kyseessä ole mikään nuorisobändi, joten 
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Matti Hovi

E lettiin vuotta 1997, vaimo-
ni Marjo oli tullut uskoon 
ja kyyditsin häntä Lem-

päälään helluntaiseurakuntaan 
kokouksiin. Palasin aina kuiten-
kin pihasta takaisin kotiin.

Seuraavana vuonna seurakun-
ta järjesti kokoussarjan, johon 
Marjo pyysi minuakin mukaan 
ja suostuin lähtemään. Sana kos-
ketti ja laittoi miettimään, millä 
tolalla elämäni oli. Tilaisuudessa 
oli tuttuja miehiä, jotka tulivat 
juttusille ja kutsuivat muutaman 
päivän päästä seurakuntaan jut-
telemaan.

Samana päivänä oli töissäni 
harjannostajaiset. Jumalan kutsu 
oli kuitenkin voimakkaampi, ja 
niin harjannostajaiset jäivät vä-
liin. Seurakunnassa asiat menivät 
siihen pisteeseen, että polvistut-
tiin alttarin eteen ja sain jättää 
syntisäkkini Jeesukselle.

Sain uuden elämän ja niin al-
koholi, jolla oli haettu maallista 

negatiivista palautetta. Päinvas-
toin yksi tuttu tuli kysymään, 
että onko hänellä sama mah-
dollisuus. Vastasin, että Jeesus 
haluaa pelastaa jokaisen.

Elämä muuttui täysin. Olen 
saanut olla monessa mukana. 
Vuonna 2002 liityin Viestiveljiin. 

Sain uuden elämän

iloa, jäi pois. Sitten alkoi jännit-
tää, mitä kaverit sanovat. Minun 
ei tarvinnut kertoa kenellekään, 
koska seurakunta jakoi lehden, 
jossa oli meidän todistus, joka 
kotiin Lempäälässä. Niin koko 
pitäjä sai tietää samana päivänä. 
Yllätys oli, etten saanut yhtään 

Saan olla myös vaimoni kanssa 
seurakunnan kuorossa.

Jeesus pelasti ja on myös pa-
rantanut. Silmäluomeen tuli kas-
vain, joka piti leikata. Kun tuli 
kutsu leikkaukseen sain sanoa, 
että kasvain lähti rukouksessa.

Muutama vuosi sitten munu-
aiset lakkasivat toimimasta. Lää-
kärit totesivat parantumattomak-
si ja että  joutuisin ajan myötä 
dialyysihoitoihin. Tänä päivänä 
munuaiset toimivat, ja lääkäri 
totesi, että on tapahtunut ihme.

Monesti vaan joutui petty-
mään itseensä, mutta ei koskaan 
Jeesukseen. Hän on sanonut: 
”Joka tulee minun tyköni, sitä en 
hylkää ja kukaan ei riistä Häntä 
minun kädestäni.”

Jumalan Armosta on hyvä jat-
kaa elämää eteenpäin.

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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Etiopian juutalaisten alija jatkuu
Israelin hallitus tulee seuraavan neljän viikon kuluessa hy-
väksymään tuhannen Etiopian juutalaisen muutosta Israeliin. 
Kyseessä ovat Gondarissa ja Addis Abebassa asuvat juutalai-
set. Sisäministeriö ja pääministerin toimisto ilmoittivat asiasta 
maanantaina.

Yhteensä 1 308 Etiopian juutalaista muutti Israeliin vuoden 
2017 aikana. Hallitus on aikaisemmin tehnyt päätöksen, jonka 
mukaan yhteensä 9 000 Etiopian juutalaista tuotaisiin takaisin 
Israeliin vuoteen 2020 mennessä.

Seuraavana saapuvat etiopialaiset ovat jo vuosien ajan odot-
taneet Israeliin muuttoaan Gondarin ja Addis Abeban siirtolei-
reillä. Suurin osa muuttajista on vanhempia, joiden lapset ovat 
jo aikaisemmin muuttaneet Israeliin ja muuttajien joukossa on 
myös näiden vanhempien muita lapsia.

Etiopian juutalaisten paluuseen liittyvät päätökset jakavat 
Israelin hallituksessa mielipiteitä, koska heitä ei pidetä juu-
talaisina sen vuoksi, että heidän esi-isänsä ovat aikoinaan 
kääntyneet toiseen uskontoon. Heitä myös velvoitetaan kään-
tymään takaisin juutalaisuuteen, kun he muuttavat Israeliin.

Etiopian juutalaiset tunnetaan myös nimellä Falash 
Mura. Heillä on juutalaiset juuret, mutta heidän esi-isänsä 
ovat kääntyneet koptikristityiksi taloudellisen tai sosiaalisen 
paineen alaisena viimeisen sadan vuoden aikana. Paluulain 
mukaan juutalaisuudesta pois kääntyneet ja heidän jälkeläi-
sensä eivät automaattisesti saa Israelin kansalaisuutta. Tätä 
on kuitenkin haasteellista toteuttaa käytännössä. Joissakin 
etiopialaisissa perheissä osa sisaruksista tai vanhemmat ovat 
joutuneet jäämään Etiopiaan, usein ilman selkeää syytä, kun 
heille ei ole myönnetty muutto-oikeutta.

Nopea junayhteys 
Jerusalemin ja Tel Avivin välille aukeaa

Kauan odotettu Jerusalemin ja Tel Avivin välinen pikajuna 
suoritti viime viikon tiistaina ensimmäisen testiajonsa. En-
simmäisellä matkalla olivat kyydissä liikenneministeri Israel 
Katzsekä joukko muita viranomaisia ja toimittajia.

Reitti, joka on nimetty ”Kuningas Daavidin linjaksi”, ava-
taan matkustajille pitkäperjantaina 30. maaliskuuta. Junaa saa 
käyttää ilmaiseksi ensimmäisen kolmen kuukauden ajan, jotta 
se tulee tunnetuksi ja tutuksi ihmisille.

Arkeologinen löydös vahvistaa 
Raamatun kertomukset

Arkeologit ovat tehneet kaivauksia Jerusalemin Vanhassakau-
pungissa Itkumuurin läheisyydessä ja he ilmoittivat hiljattain 
löytäneensä hyvin säilyneen savisen sinetin, joka voidaan 
ajoittaa ensimmäisen temppelin aikakaudelle. Sinetti on ar-
keologien mukaan noin 2 700 vuotta vanha. Löydöksessä 
lukee hepreaksi ”kaupungin päällikkö”.

”Raamatussa mainitaan kaksi Jerusalemin päällikköä (2. 
Kun. 23:8, 2. Aik. 34:8) ja tämä löydös osoittaa, että sellainen 
asema oli todellakin olemassa Jerusalemissa jo tuhansia vuosia 
sitten”, sanoi tri Shlomit Weksler-Bdolah, joka osallistui arke-
ologisiin kaivauksiin. Näin arkeologia osoittaa, että Raamattu 
pitää paikkansa.
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Jorma Wilponen

Tosimiehiä 
etsimässä

Jumalan pappeudesta 
olisi todella paljon 
kirjoitettavaa, mutta 
tämän suppean 
kirjoituksen puitteissa 
on rajoituttava pariin 
kolmeen tapaukseen, 
mitkä Vanha Testamentti 
tuo esille.

P apista, nimenomaan Ju-
malan papista esiintyy 1 
Moos. 14:18:ssa ”Melkise-

dek oli Jumalan Korkeimman 
pappi”. Abramin palatessaan 
voittoisalta retkeltään suuren 
saaliin kanssa, minkä nuo neljä 
itäisen maan kuningasta olivat 
ryöstäneet, tuli häntä vastaan 
sangen erityinen henkilö, Mel-
kisedek Jumalan Korkeimman 
pappi.

Kuka hän itse asiassa oli ja on, 
jää jossain määrin arvoitukseksi. 
Hebr 7: 2-4: ”…jolle Abram antoi 
kymmenykset ensiksi, niin kuin 
hänen nimensäkin merkitsee; on 
vanhurskauden kuningas ja sen 
lisäksi  vielä Saalemin kuningas, 
se on rauhan kuningas, jolla ei 
ole isää ei äitiä, ei sukua, ei päi-
vien alkua, eikä elämän loppua, 
mutta joka on Jumalan Poikaan 
verrattava. Hän pysyy pappina 
ainaisesti. Katsokaa kuinka suuri 
Hän on, jolle Abram antoi kym-
menykset parhaimmasta saaliis-
taan.” Tämä Melkisedek oli jo, 
jos ei Kristus itse, niin kuitenkin 
Hänen vakava esikuvansa.

Seuraava vaihe Israelin his-
toriassa on, kun Herra käskee 
Mooseksen pyhittää, vihkiä ja 
voidella Aaron ylimmäiseksi 
papiksi, hänet ja hänen neljä 
poikaansa. Tästä alkaa pappeus 
Aaronin jälkeläisille perintönä.  
Mutta kun Mooses viipyi vuo-
rella Herran edessä 40 päivää, 
kävi kansa levottomaksi ja vaati 
Aaronia tekemään heille ”juma-
lan” egyptiläisen epäjumalan jäl-
jitelmän eli kultaisen vasikan, ja 
Aaron suostui kansan vaatimuk-
seen ja valmisti valetun vasikan.  
2 Moos 32: 5-6 kertoo: ”…Aaron 
julisti ja sanoi: ”Huomenna on 
Herran juhla”, ja he nousivat 
varhain seuraavana aamuna ja 
uhrasivat polttouhreja ja toivat 
yhteysuhreja, ja kansa istui syö-
mään ja juomaan, ja sitten he 
nousivat iloa pitämään.” Näin 
sanoo 1933 käännös. Sen sijaa 
LB sanoo: ”Sie standen auf um 
Ihre lust zu treiben” = nousivat 
ja käyttäytyivät himojensa mu-
kaan. Sen sijaan Vulgata kuvaa 
tapahtumaa ”Sie standen auf zu 
spielen” = nousivat kisailemaan.

Jakeessa 25-29 luemme: ”Kun 
Mooses näki, että kansa oli kurit-
tomuuden vallassa, koska Aaron 
oli päästänyt heidät valloilleen 
ja antanut viholliselle aiheen 
vahingoniloon ja niin Mooses 
seisahtui leirin portille ja huusi: 
”Joka on Herran oma se tulkoon 

minun luokseni” Silloin kokoon-
tuivat hänen luoksensa kaikki 
leeviläiset. Ja hän sanoi heille: 
”Näin sanoo Herra Israelin Juma-
la. Jokainen sitokoon miekkansa 
vyölleen; käykää sitten edesta-
kaisin leirin halki portista port-
tiin, ja tappakaa jokainen olkoon 
vaikka oma veli, ystävä tai su-
kulainen. Niin leeviläiset tekivät 
Mooseksen käskyn mukaan ja 
sinä päivänä kaatui kansaa noin 
3000 miestä. Ja Mooses sanoi:” 
Koska te nyt olette olleet omia 
poikianne ja veljiänne vastaan, 
niin vihkiytykää nyt tänä päivänä 
Herran palvelukseen, että Hän 
tänä päivänä antaisi siunauksen 
teille.” Tässä kohden näemme 
pappeuden jakautuneen Leevin 
sukukunnan keskellä.

Noin 400 vuotta Israelin Egyp-
tistä lähdöstä, tuomarienaikajak-
son lopulla luemme 1. Samuelin 
kirjassa kuvauksen jo pitkälle 
turmeltuneesta pappeudesta. 
Pappi Eeli saa Jumalan miehen 
kautta vakavan varoituksen: 
2. luku 12: ”Eelin pojat olivat 
kelvottomia miehiä, he eivät 
välittäneet Herrasta.” He eivät 
antaneet israelilaisten uhrata 
niin, kuin Herra oli Mooseksen 
kautta säätänyt. Järjestys tuli olla 
tämä. Ensin tuli rasva polttaa alt-
tarilla, ja sitten pappi sai osansa 
(uhri tuli erottaa Herralle ensin), 

mutta nämä miehet rikkoivat tä-
män säännön ja uhkasivat ottaa 
väkisin, jos uhraaja ei suostunut 
antamaan ensin papille. Tämä 
nuorten miesten synti oli kovin 
suuri Herran edessä, koska he pi-
tivät Herran uhrilahjaa halpana. 
Mutta Eeli oli käynyt vanhaksi ja 
kun hän sai kuulla, mitä hänen 
poikansa tekivät kaikelle Israelil-
le, ja että he makasivat niiden 
naisten kanssa, jotka toimittivat 
palvelusta ilmestysmajan ovella. 
1. Sam. 2:23-25: ”Niin hän sanoi 
heille: ”Miksi te sellaista pahaa 
teette, mitä minä kuulen kaikelta 
tältä kansalta. Ei niin poikani, ei 
ole hyvä se huhu, jonka minä 
kuulen kulkevan Herran  kan-
san seassa. Jos ihminen rikkoo 
ihmistä vastaan, niin Jumala voi 
olla hänellä välittäjänä, mutta jos 
ihminen rikkoo Herraa vastaan 
niin kuka voi ruveta hänelle vä-
littäjäksi.” 1. Sam. 27 ”Eelin luo 
tuli Jumalan mies ja sanoi hä-
nelle. ”Näin sanoo Herra: Enkö 
minä ilmestynyt sinun isäsi su-
vulle, kun he olivat Egyptissä 
faaraon huoneen vallassa. Minä 
valitsin heidät kaikista Israelin 
sukukunnista olemaan pappei-
nani, nousemaan minun altta-
rilleni, polttamaan suitsuketta 
ja kantamaankasukkaa minun 
edessäni; ja minä annoin sinun 
isäsi suvulle kaikki israelilaisten 
uhrit. Miksi te häpäisette minun 

teurasuhrini ja ruokauhrini, jotka 
minä ole säätänyt asuntooni.? Ja 
miksi sinä kunnioitat poikiasi 
enemmän kuin minua, niin että 
te lihotatte itseänne parhaalla 
osalla, jokaisesta minun kansa-
ni Israelin uhrilahjasta? Sen täh-
den Herra Israelin Jumala sanoo: 
”Minä olen tosin sanonut: sinun 
sukusi ja sinun isäsi suku saavat 
vaeltaa edessäni iäti. Mutta nyt 
Herra sanoo: ”Pois se, sillä minä 
kunnioitan niitä, jotka minua 
kunnioittavat, mutta jotka minut 
ylenkatsovat, ne tulevat halvek-
situiksi. Katso, päivät tulevat, 
jolloin minä katkaisen sinun kä-
sivartesi, ja sinun isäsi suvun kä-
sivarren, niin ettei kukaan sinun 
suvustasi elä vanhaksi. Sinä saat 
nähdä minun asuntoni olevan 
puutteessa huolimatta kaikesta 
siitä hyvästä, mikä tulee Israelil-
le. Eikä kukaan sinun suvussa-
si ole koskaan elävä vanhaksi. 
Kuitenkaan en minä hävitä kaik-
kia sinun omaisiasi alttariltani 
niin, että sammuttaisin silmäsi 
ja näännyttäisin sielusi, mutta 
kaikki sinun suvussasi kasvaneet 
miehet kuolevat miehiksi tultu-
aan. Ja merkkinä tästä on sinulla 
oleva se, mitä kahdelle pojalleni 
Hofsille ja Piinehaalle tapahtuu, 
he kuolevat molemmat samana 
päivänä. Mutta Minä herätän 
itselleni uskollisen papin, joka 
tekee Minun sydämeni ja mieleni 
mukaan. Hänelle Minä rakennan 
pysyväisen huoneen, ja hän on 
vaeltava Minun Voideltuni edes-
sä kaiken elinaikansa. Jokainen, 
joka jää jäljelle sinun suvustasi, 
on tuleva kumartamaan häntä 
saadakseen hopearahan ja lei-
päkakun ja sanova: ”Päästä mi-
nutkin johonkin papintehtävään, 
että saisin palan leipää syödäk-
seen.” Tämä toteutui erityisesti 
kuningas Jerobeamin aikana.

Hesekiel 44 tuo jälleen esil-
le edellä kerrotun pappeuden 
turmeluksen 4000 vuotta myö-
hemmin. Herra sanoo jakeessa 
10-16: ”…vaan ne leeviläiset, 
jotka menivät minun luotani 
kauas, silloin kun Israel oli jou-
tunut eksyksiin, nuo, jotka eksyi-
vät pois minusta kivijumalainsa 
jälkeen, kantakoot syntinsä. He 
toimittakoot minun pyhäkössäni 
vartioinnin temppelin porteilla ja 
toimittakoot temppelipalveluk-
sen ja teurastakoot polttouhrit 

ja teurasuhrit kansalle ja seiso-
koot heidän edessään heitä pal-
velemassa. Koska he ovat heitä 
palvelleet heidän kivijumalainsa 
edessä ja olleet Israelin heimol-
le kompastuksena syntiin, sen 
tähden Minä kättä kohottaen 
vakuutan heistä, sanoo Herra 
Herra, että ” heidän on kannet-
tava syntinsä. He eivät saa lähes-
tyä Minua niin, että toimittaisivat 
Minun edessäni papinvirkaa ja 
lähestyisivät mitään Minulle py-
hitettyä, mitään korkeasti pyhää, 
vaan heidän on kannettava hä-
peänsä ja kauhistuksensa, joita 
ovat tehneet. Minä panen heidät 
hoitamaan temppelissä suoritet-
tavia tehtäviä, mitä vain siellä on 
palvelijantyötä ja toimitettavaa. 
Mutta ne leeviläiset  papit, Saa-
dokin jälkeläiset, jotka hoitivat 
minun pyhäkössäni suoritettavat 
tehtävät silloin, kun israelilaiset 
olivat eksyneet minusta pois, he 
saavat lähestyä minua, palvella 
minua ja seisoa minun edessä-
ni, uhraamassa minulle rasvaa ja 
verta, sanoo Herra Herra.

He saavat tulla minun pyhäk-
kööni.” Jakeessa 23: ”Opettakoot 
he minun kansalleni erotuksen 
pyhän ja epäpyhän välillä, sekä 
tehkööt heille tiettäväksi, mikä 
on saastaista ja mikä on puh-
dasta.”

Hesekiel manitsee nuo edellä 
mainitut papit ”sydämeltään ja 
ruumiiltaan ympärileikkaamat-
tomia”. Sen sijaan sanoo Herra 
tästä jälkimmäisestä ryhmästä, 
saadokilaisista papeista jakeessa 
28: ”Minä olen heidän perintö-
osansa”. Näemme myöhemmin, 
että kun syntyi taistelu kunin-
kuudesta, asettui pappi Eelin ja 
jälkeläinen Ebjator, Daavidin lä-
hin mies; tukemaan kapinallisen 
Adonian, Daavidin vanhimman 
pojan kuninkuutta/kapinaa. Sen 
sijaan ”saadonikilainen pappi”, 
josta oli sanottu Hes. 40:46 ”Ne 
Saadokin jälkeläiset, ne leeviläi-
set, jotka saavat lähestyä Herraa 
Häntä palvellakseen.” Tämä Saa-
dok pysyi uskollisena Daavidille. 
Sen sijaan uppiniskainen Ebjetar 
karkotettiin ”kotiarestiin” taloon-
sa, ”turvakaupunkiin”, jossa hän 
ei kuitenkaan pysynyt ja niin 
joutui verenkostajan surmaa-
maksi lain mukaan.

Eräitä mietelmiä 
pappeudesta   osa 1
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ELINVOIMAISEN 
MIEHEN KIRJA

Kuusamolaiselle Teemu Syrjä-
lälle oman isän kuolema sydän-
kohtaukseen oli sysäys ryhtyä 
miettimään terveellisen elämän 
peruselementtejä. Liikunta ja 
ruokavalio lähti muutosten tielle 
ja miehen kokonaishyvinvointi 
alkoi kiinnostaa.

Kirjan kirjoittaja kertoo otta-
neensa ajatuksia niin psykolo-
giasta, filosofeilta, uskonnosta ja 
antropologiasta sekä liikunnan 
ja ravitsemuksen ammattilaisilta.

Esipuheen kirjaan on kirjoitta-
nut  Hidastaelamaa.fi:n perustaja 
Pequ Nieminen.

Kirjan 1. osassa etsitään suun-
taa elämälle.

Osassa 2 metsästetään täydel-
listä ruokavaliota. Sivulla 60 vie-
raskynä Sami Sundvik kirjoittaa 
ravintolisistä ja niiden järkevästä 
käytöstä. Hän on valmennus-
puolen ammattilaisia. Toinen 
vieraskynä, Johannes Hattunen 
kehottaa lukijaa liikkumaan 
oman itsensä vuoksi.

Kirjan 3. osassa: Mies ja luon-
to luetellaan 9 miehelle tärkeää 
piirrettä. Tässä luvussa käsitel-
lään mm, henkisyyttä, ja aja-
tuksia on kirjassa niin Nelson 
Mandelalta sekä Gandhilta. Sa-
massa osassa painotetaan myös 
oikeanlaisen hengitystekniikan 

tärkeyttä.
Osa 4 sisältää tärkeitä osa-

alueita miehen ja naisen välisis-
tä suhteista mm. kuuntelemisen 
taidon tärkeys tuodaan esille.  
Vieraskynä Kirsi Ranto pureu-
tuu aiheeseen: Rakasta ja tule 
rakastetuksi. Hän toimii vapaa-
ehtoisena äiti Amman hyvänte-
keväisyysjoukoissa ja kirjoittaa 
deepthi-blogia.

Seuraava vieraskynä on Kari-
ta Palomäki, otsikkona: Mies ja 
tunteet ja sisäinen lapsi. Herk-
kyys ja tunteet luvussa todetaan: 
Kovuuden hyväksyminen ja 
herkkyyden leimaaminen heik-
koudeksi ovat perinteisiä miehi-
syyteen liitettyjä malleja.

Järjen ja tunnepuolen käytön 
polariteettia kartoitetaan ja sen 
vaikutusta miehen hyvinvointiin.

Kirjoittaja viittaa myös alitajun-
nan jatkuvaan mukanaoloon ja 
vaikutukseen miehen tehdessä 
päätöksiä eri elämänalueisiin 
liittyen.

Vieraskynäilijänä Tony Dun-
derfelt pureutuu nykyajan pari-
suhteen haasteisiin.

Myös naisnäkökulmaa tuo vie-
raskynä Mitra Vasara esille luvus-
sa: Mitä nainen haluaa mieheltä?

Kirjassa luodaan katsaus por-
non maailmaan sekä valaistaan 
syitä impotenssiin.

Kirjailijan ystävä, Aaro Löf 
vieraskynä-roolissa antaa kirjan 
loppupuolella miehille hyviä 
ohjeita ja kehottaa mm .sitoutu-
maan omaan itseen ja omaan ke-
hitykseen ja kasvuun miehenä.

Kirjasta löysin monia uusia oi-
valluksia, vaikka kirjailijan arvo-
maailmassa koin aika isoja eroja 
omaani verraten.  Kirjan nitojat 
ovat tehneet hyvää työtä ja kan-
kaalta tuntuva mattapinta tuntuu 
kädessä miellyttävältä.

Samuel Saresvirta VAPAUTA 
JEESUKSEN 

PARANTAVA VOIMA
Bethel-seurakunnan yliluon-
nollisen palvelutyön koulusta 
(Bethel School of Supernatural 
Ministry) valmistunut Chris Gore 
johtaa nykyisin saman seurakun-
nan parantamistyötä.

Kirjassaan Gore poistaa sa-
laisuuden verhon Jumalan yli-
luonnollisen voiman päältä. Hän 
osoittaa kirjassa, miten meidät 
jokainen voidaan tehokkaasti 
kouluttaa, varustaa ja johdat-
taa sisälle elämäntapaan, jossa 
saamme kokea parantumisia ja 
ihmeitä.

Kirjan alussa on periamerik-
kalaiseen tyyliin useampi sivu 
suosittelijoiden lausuntoja, täs-
sä suomalaisessa painoksessa 
myös Heikki Hilvon ja Healing 
Room Finlandin toiminnanjohta-
jien Susanna ja Markku Laitisen 
lausunnot. He suosittelevat kir-
jaa jokaiselle, joka haluaa saada 
ilmestystä Jeesuksen rakkaudes-
ta, nähdä omassa elämässään 
enemmän hedelmää ja vaeltaa 
yhä suuremmissa ihmeissä ja 
merkeissä.

Gore toteaa, että mitä enem-
män lepäämme siinä, mistä Jee-
sus on maksanut hinnan, sitä 
enemmän tunnemme vastusta-
matonta halua tavoitella kaikkea 
sitä, mistä Hän on maksanut.

Kirjassa esitellään lukuisia 
mielenkiintoisia parantumisto-
distuksia, jotka omalta osaltaan 
osoittavat Jumalan armon saa-
van aikaan yliluonnollisia asioi-
ta. Kyse on Hänestä, ei meistä 
itsestämme.

Chris Gore huomauttaakin, 
ettei yksi parantumisen suurim-

USKOSTA 
INNOSTUEN

Helsingin kristillisen koulun reh-
tori, TV7:n Jumala puhuu -oh-
jelmastakin tuttu psykologi Jan 

vän. Mutta tämähän on tietenkin 
väärä asenne.

Cedercreutz painottaa kirjas-
saan, että usko ei ole toivomista, 
vaan se on sen varmana pitämis-
tä, mitä toivomme. 

– Usko pitää totena sen, mitä 
ei vielä näe ja näkee tosiasiana 
sen, mitä aistit eivät näe tai koe.

Jos mielemme valtaa epäilys, 
onko tällaista uskoa mahdollis-
ta saada ja miten siitä voi pitää 
horjumatta kiinni, Cedercreutz 
lohduttaa, ettei Aabrahamin kal-
tainen usko tule ponnisteluista 
ja omista yrityksistämme, vaan 
Jumalasta. Jumala rohkaisi Aab-
rahamiakin useamman kerran ja 
vahvisti antamansa lupauksen. 
Siitä rohkaistuneena Aabraham 
sitten jatkoi uskomista kaikesta 
huolimatta. 

– Kun usko syntyy Jumalan 
Sanasta, huomaat pian, että se 
nostaa uudelle tasolle hengessä 
antaen voimaa, rohkeutta, va-
pautta ja iloa, hän lisää.

Kirja käy kohta kohdalta läpi 
askeleet uskon syntymiseen ja 
myös sen käyttämiseen jokapäi-
väisessä elämässä.

80-sivuisen kirjan jokaisen lu-
vun lopussa on muutaman tär-
keän asian muistilista, joka vielä 
kertaa luvun opetuksen.

Psykologina ja opettajana Jan 
Cedercreutz osaa kiteyttää sano-
mansa sortumatta turhaan litur-
giaan ja ns. Raamatulla päähän 
hakkaamiseen.

Uskoisin Innostava usko -kir-
jan soveltavan erittäin hyvin 
paitsi omaan yksilölliseen uskon 
kehittämiseen ja vahvistamiseen 
myös raamattu- ja rukouspiirien 
työkirjaksi.

Teemu Syrjälä         
MIEHEN  KIRJA     
Matkakertomus nykymiehelle    
Terveydestä, rakkaudesta ja 
seksuaalisuudesta
Kustannusosakeyhtiö Otava, 2017

Jan Cedercreutz
Valtakunnan salaisuuksia 4
Innostava usko
Uskon Sanan Kustannus Oy, 2017

Chris Gore
Yliluonnollisen parantumisen voima
Kingdom Family Productions Ltd, 2016

VAALIT 
KORKEIMMAN 

JOHDATUKSESSA
Donald Trump nousi Yhdysval-
tojen 45. presidentiksi vastoin 
kaikkia odotuksia. Mediassa 

vanhempiensa, Fred ja Mary 
Trumpin kanssa presbytee-
riseurakunnan kokouksiin 
Queensissa. Kun perhe vaihtoi 
myöhemmin manhattanilaiseen 
seurakuntaan, Trumpin kerro-
taan pitäneen seurakuntaa yli 
50 vuotta johtaneen Norman 
Vincent Pealen saarnoista. Pea-
len sanoma oli, että usko Juma-
laan ja positiivinen asenne ovat 
menestyksen avaimia kaikilla 
elämän alueille. 

Strangin mukaan Donald 
Trump on pitänyt tietyn väli-
matkan syvällisempään kristil-
lisyyteen, vaikka hänelle onkin 
opetettu ja saarnattu siitä vuosi-
kausia. Toisaalta Don Nori Sr. on 
kertonut artikkelissaan Trumpin 
uskovan Jeesukseen ja lukevan 
Raamattua ja rukoilevan päivit-
täin.

Mielenkiintoinen tieto on, että 
kun Trump vannoi virkavalansa 
20.1.2017, hänellä on oli päällek-
käin Abraham Lincolnin Raamat-
tu sekä äidiltään hieman ennen 
9-vuotispäiviään saamansa oma 
Raamattu.

Mutta onpa Donald Trump 
henkilökohtaisessa uskossa tai 
ei, hänen valintansa jälkeen 
uskosta ja moraalista on kes-
kusteltu julkisuudessa entistä 
enemmän. Presidentti on myös 
ympäröinyt itsensä uskovilla 
neuvonantajilla ja poliitikoilla.

Strang muistuttaa jo Benjamin 
Franklinin todenneen vuonna 
1787, että Jumala hallitsee ih-
misten asioita.

Monien kirjassa esitettyjen 
profetioiden ja kristillisten joh-
tajien lausuntojen perusteella 
Stephen Strang on vakuuttunut, 
että Jumala on asettanut Trum-
pin tehtäväänsä muuttaakseen 
Yhdysvaltojen politiikan suun-
nan ja ohjatakseen kansakunnan 
läpi kriisiajan.

Stephen E. Strang
God and Donald Trump
FrontLine, 2017

kiistellään nyt kovasti, kuinka 
paljon venäläiset olivat vai oli-
vatko vaikuttamassa vaaleihin. 
Uskovien piirissä  taas liikkui 
huhuja jo ennen vaaleja, että 
Jumala tulisi ohjailemaan vaaleja 
mieleiseensä suuntaan.

Kristillisen Charisma Median 
perustaja ja toimitusjohtaja Ste-
phen Strang tarttui mielenkiin-
toiseen aiheeseen ja lähti seuraa-
maan presidentin vaaleja haasta-
tellen mm. Trumpin kampanjaan 
osallistuvia kristittyjä johtajia ja 
osallistuen myös Trumpin voi-
tonjuhliin.

Lopputuloksena syntyi kirja 
God and Donald Trump (Juma-
la ja Donald Trump), joka vie 
lukijan kiehtovalle matkalle. 
Strang toteaa, ettei tarkoitus ollut 
kirjoittaa jälleen vain yhtä uutta 
kirjaa Donald Trumpista, vaan 
hän halusi tarkastella vuoden 
2016 vaalien hengellisiä ulottu-
vuuksia.

Hän myöntää, että Trump on 
antanut monia julkisia lausun-
toja, joiden kohdalla olisi ehkä 
ollut parempi sulkea suunsa, 
mutta toisaalta arkkipiispa Rus-
sell McClanahan Tallahasseesta 
on todennut: ”Trumpin vahvuus 
on se, ettei hän ole poliitikko. 
Hänen heikkoutensa on puoles-
taan se, ettei hän ole poliitikko.”

1950-luvulla Donald Trump 
kävi pyhäkoulua ja osallistui 

Cedercreutz on saanut valmiiksi 
jo neljännen osan Valtakunnan 
salaisuuksia -kirjasarjaansa. Täl-
lä kertaa aiheena on Innostava 
usko.

Kirjan johdannossa Ceder-
creutz kertoo uskon olevan asi-
an, joka saa hänet innostumaan, 
koska usko antaa rohkeutta, voi-
maa ja toivoa. 

– Minulle usko ei ole vain 
sana, joka määrittelee minut 
uskovaiseksi, vaan todellinen 
voimanlähde.

Lausuntoansa on todistaa Mar-
kuksen evankeliumin sanoin: 
”Ihmisille se on mahdotonta, 
mutta ei Jumalalle; sillä Jumalalle 
on kaikki mahdollista”. Ceder-
creutz lisää vielä toisen Raama-
tun jakeen eli Mark. 9:23, joka 
todetaan: ”Kaikki on mahdollista 
sille, joka uskoo”.

Mutta mitä usko oikeastaan 
on? Voimmeko kasvaa uskossa ja 
nähdä enemmän Jumalan tekoja?

Jan Cedercreutz muistuttaa, 
että usko avaa rajattomat mah-
dollisuudet ja ylittää kaikki haas-
teet.

Mutta jos haluamme jotain 
Jumalalta, on luonnollista, että 
meidän täytyy uskoa Jumalaan 
ja Hänen haluunsa auttaa. Aivan 
liian moni meistä kääntää sel-
känsä Jumalalle vain sen takia, 
että emme usko Hänen välittä-

mista esteistä ole uskonpuute 
vaan epäilyksen läsnäolo.

– Kun opimme tunnistamaan, 
että vastaus jokaiseen kohtaa-
maamme tilanteeseen on suu-
rempi kuin edessämme oleva 
ongelma, esteistä tulee vähem-
män tärkeitä, hän tarkentaa ja 
lisää, että jos meidän pitäisi olla 
täydellisiä parantuaksemme, 
silloin tulisimme parannettavik-
si omilla ansioillamme ja hyvin 
harvat meistä parantuisivat tai 
edes kelpaisivat Jumalan käyt-
töön.

Tässä Chris Goren kirjassa lii-
kutaan hyvin pitkälle samoissa 
teemoissa kuin tuossa Jan Ce-
dercreutzin kirjassa, eikä ole 
lainkaan hassumpi ajatus lukea 
kirjoja rinnakkain.

Yliluonnollisen parantumisen 
voima -kirja auttaa voittamaan 
epäilykset ja loukkaantumiset 
eli parantumisen voimassa vael-
tamisen esteet. Lukija saa myös 
rohkaisua lukemalla kirjassa 
kerrottuja todistuksia siitä, miten 
Jumalan voima toimii arkipäivän 
elämässä.

Kimmo Janas

TILAA
TOSI-
MIES
EUROOPAN VANHIN 
KRISTILLINEN 
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vuodessa 
vain 35 €
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HALUATKO
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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

KIHNIÖN 
APTEEKKI
ark. 9–17, la 9–13

Arto Perämäki

Joka päivä arviolta 
90 miljoonaa litraa 
puhdistamattomia 
jätevesiä valuu 
asiantuntijoiden mukaan 
Välimereen ja alueen 
hiekkarannoille. Kerran 
niin luonnonkauniit 
rannat alkavat 
olla suurelta osin 
uimakelvottomia koko 
Gazan alueella.

G azan jätevesiongelma 
koskee myös ammat-
tikalastajia, joiden ka-

lasaaliit pienentyvät ja kaloissa 
on epäpuhtauksia ja ympäristö-
myrkkyjä. Ammattikuntaa on jo 
työttömänä.

Abu Khadev, joka asuu Gaza-
cityn pohjoispuolella sinkitystä 
aaltopeltistä rakennetussa hök-
kelissä, kertoo lastensa sairasta-
van kaiken aikaa, koska juoma-
vesikään ei ole aina puhdasta 
saastuneiden pohjavesien takia. 

– Ilmenee monia sairauksia, 
ihottumaa, koleraa, lavantautia 
ja muita kulkutauteja, toteaa Gi-
don Bromberg israelilaisesta ym-
päristöjärjestö EcoPeace Middle 
Eastistä.

Puutteellinen 
vedenpuhdistus

Palestiinan vesilaitoksen (Pa-
lestinian Water Authority) joh-
to myöntää Ahmed Yaqoubin 
suulla rantaviivan hiekkaranto-
jen saastuneen täysin ja olevan 
viihdekäyttöön täysin sopimat-
tomia, varsinkin kesällä.

Ilmiö on vuosien laiminlyön-
nin tulos, koska alueen infra-
struktuuri ja koko ns. kunnallis-
tekniikka, viemäröinti jne. ovat 
kehittymätöntä. Tämä ilmenee 
esim. ajanjaksoina, jolloin sataa 
runsaasti, ja alimitoitettu viemä-
röintijärjestelmä puskee jäteve-
det kaduille samalla saastuttaen 
alueen niukat pohjavesialueet.

Ongelmaa lisää alueen pie-
nuus ja nopea väestönkasvu, 
koska alueelle on pakkautunut 
n. 2  miljoonaa asukasta. Alue 
tulisi vaatimaan monta uutta ve-

denpuhdistamoa, sillä nykyiset 
pystyvät kapasiteetillaan puh-
distamaan arviolta vain puolet 
jätevedestä. Toimiakseen täy-
sitehoisesti vedenpuhdistamo 
tarvitsee toimivan sähköverkon 
ja polttoainetta. 

Toisaalta alueella rakennetta-
vat suolanpoistolaitokset, jotka 
puhdistavat juomakelpoista vettä 
merivedestä, pysähtyvät meren 
epäpuhtauksien vuoksi. Levät 
ja muut epäpuhtaudet tukkivat 
suodattimet ja laitokset pysäh-
tyvät, kuten käy Gazasta poh-
joiseen israelilaisten laitoksessa 
Ashkelonissa. Saasteet kulkeutu-
vat merellä virtojen mukana niin 
Israelin kuin Egyptin rannikoille 
ja vaikeuttavat puhtaan veden 

tuotantoa merivedestä.

Keinottelijat 
ongelmana

Kansainväliset ympäristöjärjestöt 
ja rahoittajat ovat kiinnostunei-
ta estämään uhkaavaa alueen 
ekokatastrofia, mutta suurena 
ongelmana on aluetta vuodesta 
2007 alkaen hallinnut terroristi-
järjestö Hamas. Kaikki alueelle 
luvattu ja jo myös toimitettu kan-
sainvälinen apu kulkee Hamasin 
hallinnon kautta. On runsaasti 
näyttöä siitä, että maahan saa-
puvat rakennusmateriaalit beto-
ni, puutavara ja metallit pääty-
vät Hamasille ja keinottelijoille. 
Hamas myöntää peruskirjalleen 
uskollisena rakentavansa hyök-

käystunneleita rajan alitse Israe-
lin puolelle.

Kuluvan vuoden 2016 huhti-
toukokuussa Israelin armeija 
IDF paikansi laitteillaan kaksi 
tunnelia, joista toinen kulki 2 km 
Israelin puolelle. Kysymyksessä 
ei ollut mikään tavallinen tunne-
li, vaan sen ylellisyyksiin kuului-
vat sähköt, ilmastointi ja kiskot 
rakettivaunujen kuljettamiseen. 
Näin Gazan kansalle tarkoite-
tut kansainväliset avustusvarat 
päätyvät todistetusti Hamasin 
sotilastunneli-infraan.

Kansainvälisesti apuun on 
tullut mm. Maailman pankki 
(World Bank), jonka maajohta-
ja Länsirannalta Steen Jorgense 
kertoo, että herättävä tekijä oli 
kymmenen vuotta sitten sattu-
nut kohtalokas jätevesien tul-
va kaduille, joka sai aikaan 73 
miljoonan dollarin investoinnin 
jätevedenpuhdistamoa varten. 
Jokainen toimiva laitos, myös 
jätevedenpuhdistamo vaatii 
myöskin varmatoimisen sähkö-
verkon ja polttoaineella toimivan 
järjestelmän.

Humanitäärisähköä
Ongelmaksi muodostui alueel-

la valtaa pitävän Hamasin ja 
Länsirannalla toimivan Fatahin 
PA-hallinnon kiista mm. polt-
toaineesta laitokseen. Laitos ei 
saanut myöskään riittävästi säh-
köä toimintaansa, vaikka naapu-
rimaat Israel ja Egypti toimittivat 
sähköä, joka riitti yleensä 6-8 
tunniksi vuorokaudessa. Puu-
te polttoaineesta ja toimivasta 
sähköverkosta aiheuttaakin sei-
sokkeja puhdistamoissa Gazan 
alueella.

Kesällä 2017 Hamasin ja Fa-
tahin kiistat johtivat siihen, että 
sähköä säännösteltiin Fatahin ta-
holta, koska Hamas käytti YK:n 
lahjoittamat ”sähkölaskurahat” 
omin tarkoituksiinsa. Sähköä sai 
Gazan alueella vain n. 4 tuntia 
vuorokaudessa.

Kansainvälinen yhteisö tul-
kitsee Gazan alueen ongelmat 
mm. saarron aiheuttamiksi. 
Israelilla ja Egyptillä on sama 
turvallisuusongelma, nimittäin 
Hamas, joka pyrkii kaikin kei-
noin aseistamaan itseään tuleviin 
yhteenottoihin. Länsimaat näke-
vät mm. merisaarron syynä alu-
een kurjuuteen, vaikka saarron 
selvä tarkoitus on estää meritse 
tapahtuva aseiden kuljetus Ha-
masille. Hamasin aseistaminen 
on tapahtunut aivan viime kuu-
kausiin saakka Siinain/Gazan 
rajan salakuljetustunneleiden 
kautta. Keväällä 2016 Egyptin 
hallitus tuhosi satoja rajanali-
tus tunneleita vedellä. Rajusta 
toimenpiteestä länsilehdistö ei 
juurikaan ole uutisoinut.

Voidaan todellakin sanoa, että 
Israel ”lahjoittaa” humanitääri-
sähköä, sillä Israelin sähkölai-
toksella (Israel Electric) on ke-
säkuuhun 2017 mennessä jo n. 
530 miljoonan dollarin saatavat 
maksamattomista PA:n sähkö-
laskuista. Kansainvälisen kohun 
vuoksi sähköjä ei voi katkaista, 
kuten normaalisti tehtäisiin. Isra-
el toimittaa 125-140 megawattia 
vuorokaudessa sähköä Gazan 
kaistaleelle (korjaa myös linjat, 
mitkä sodassa vaurioituvat). Ga-
zan päivittäinen sähkön tarve on 
400 megawatin luokkaa.

Hamasin vastuu 
kansalaisistaan?

Yk:n kauppa-ja kehityskomissi-
on raportin (2012) mukaan koko 
Gazan alue voi tulla asuinkelvot-
tomaksi vuoteen 2020 mennes-

Gazan ympäristö-
pommi tikittää

sä. Syinä vesi-ja sähköresurssi-
pula, väestöennusteen kasvu 2,1 
miljoonaan (2020), alueen reilu 
40% työttömyysaste sekä pilaan-
tuvat pohjavedet.

Israelin vesiviranomaisten mu-
kaan Gazan alueen ongelmat tu-
levat heijastumaan myös Israelin 
talouteen, joka näkyy jo tukkeu-
tuneissa suolanpoistolaitoksissa 
Ashkelonissa vain

n. 10 km päässä Gazan rajasta. 
Laitoksissa oli tammi-helmikuus-
sa 2016 käyttöongelmia. Lisäksi 
Gazan pohjavesiongelmat tu-
levat hoitamattomina heijastu-
maan myös Israeliin, potentiaa-
lisena kolera-, lavantauti- ja mui-
na kulkutautiepidemioina. Asia 
vaatii myös Israelin hallituksen 
toimia, toteaa COGAT (Goordi-
nation of Government Activities 
in the Territories), alueiden hal-
lintovirasto, yhdessä IDF:n, Isra-
elin armeijan kanssa.

Kokonaan on käymättä kan-
sainvälinen keskustelu, mikä on 
alueen palestiinalaishallinnon 
Hamasin vastuu auttaa kansa-
laisiaan sotavarustelun sijasta. 
Kuka valvoo, että miljardien 
avustukset palestiinalaishallin-
nolle tavoittavat myös tavallisen 
palestiinalaiskansalaisen?

Voidaan perustellusti kysyä, 
miksi useasti jo lahjoitettuja 
avustuksia vedenpuhdistamolai-
tosten samoin kuin suolanpuh-
distuslaitosten rakennusvaroiksi 
ei ole käytetty em. käyttötar-
koituksiin? Eräs kysymys, josta 
puhutaan, ovat Gazan energia-
talouden tulevaisuuden näkymät 
– Gazan merialueen alla Välime-
rellä sijaitsevat kaasu- ja öljyva-
rannot, joita Israel jo hyödyntää. 
Mikä estää Gazaa hankkimaan 
rahoitusapua ja hyödyntää me-
ren pohjan kaasu- ja öljyesiin-
tymät Israelin tavoin, vai onko 
sotatilan pitäminen peruskirjan 
mukaisesti Hamasille tärkeäm-
pää?

Lähteet:
• AP the big story. ”Gaza se-
wage crisis, festering in conflict, 
poisons coast”, by Fares Akram 
and Daniella Cheslow, May 3, 
2016.
• Jerusalem Post: ”Gaza sewage 
crisis is a ticking timebomb for 
Israel”, by Michelle Grossman 
17/3, 2016.
• Wikimedia: Gaza
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Rasvamaksa uhkaa 
suomalaisten terveyttä

Rasvamaksa on Suomen yleisin 
maksasairaus. Joka neljännen 
suomalaisen aikuisen maksa on 
rasvoittunut. Ylipaino ja perimä 
on merkittävin rasvamaksan ai-
heuttaja. Normaalipainon säilyt-
täminen on parasta rasvamaksan 
ehkäisyä ja laihduttaminen sen 
tehokkainta hoitoa. Edetessään 
rasvamaksa voi johtaa pienellä 
osalla maksakirroosiin ja mak-
sasolusyöpään. 

Munuais- ja maksaliitto muis-
tuttaa, että elintapoihin liittyvät 
maksasairaudet lisääntyvät jat-
kuvasti. Ylipainosta johtuva ras-
vamaksa uhkaa suomalaisten 
maksaa jo alkoholia enemmän. 

Rasvamaksa voi aiheuttaa 
maksatulehduksen, sidekudok-
sen kertymisen maksaan ja jopa 
maksakirroosin ja maksasyövän. 

Kaasuautoilu on 
ennätyksellisessä 

kasvuvauhdissa Suomessa 
Gasum panostaa kaasuautoi-
luun avaamalla kymmeniä uusia 
tankkausasemia sekä tarjoamalla 
kotimaista biokaasua kiinteällä 
kuukausihinnalla. Suomen halli-
tuksen tavoitteissa on myös nos-
taa merkittävästi kaasuautojen 
määrää vuoteen 2030 mennessä. 

Suomen teille halutaan yhä 
enemmän uusiutuvaa energiaa, 
ja biokaasu on yksi houkuttele-
vimmista vaihtoehdoista perin-
teisille polttoaineille. Kaasuauto-
jen määrä Suomessa on ennätyk-
sellisessä kasvuvauhdissa. 

Autokannan uusiutuminen ja 
biokaasun yleistyminen edellyt-
tää ainakin kolmea asiaa: riittä-
vän tankkausasemaverkoston, 
laadukkaan polttoainetuotteen 
ja laajentuvan ajoneuvomallis-

Suomalaiset välttelevät 
puhumista kuolemasta

Kuolemaan varautuminen ei 
ole suomalaisten suosituim-
pia puheenaiheita. Joka neljäs 
välttelee aihetta aktiivisesti. 
Yli 60-vuotiaistakin viidennes 
kokee aiheen vaikeaksi. Omia 
hautajaisiaan ja niihin liittyviä 
toiveitaan on miettinyt vain 37 

ton.  
Gasum on sitoutunut laajen-

tamaan tankkausasemaverkos-
toa rakentamalla lähivuosina 35 
uutta asemaa.  

Polttoaineena biokaasu kuor-
mittaa bensiiniä ja dieseliä vä-
hemmän sekä ympäristöä että 
autoilijan lompakkoa. Gasum 
on saanut kehuja kampanjasta, 
jossa yhdellä kuukausimaksulla 
saa tankata rajoittamattomasti 
bio- tai maakaasua. Kampanja 
jatkuu heinäkuusta eteenpäin 
biokaasun osalta vuoden lop-
puun asti, mutta huokeampi 
maakaasuvaihtoehto jää pois. 

“Haluamme korostaa polttoai-
neen puhtautta ja kotimaisuut-
ta. Biokaasu on parhaimmillaan 
juuri liikenteen polttoaineena, 
koska sillä voidaan korvata 
maahantuotua öljyä”, Gasumin 
biokaasuliiketoiminnan myyn-

nin yksikön päällikkö Jani Arala 
sanoo.  

Täysin kotimainen biokaasu 
valmistetaan biojätteistä ja sen 
sivutuotteena syntyy orgaanisia 
lannoitevalmisteita. 

Gasumin biokaasu onkin tois-
taiseksi ainoa liikenteen poltto-
aine, joka on saanut sekä ympä-
ristöystävällisten tuotteiden Jout-
senmerkin että kotimaisuudesta 
viestivän Avainlipputunnuksen.

prosenttia kansalaisista. Vaikea 
suhde kuolemaan näkyy myös 
termeissä, joilla siihen viitataan. 
Suurin osa suomalaisista ei 
puhu kuolemasta kuolemana, 
vaan muilla ilmaisuilla. Erityisen 
hankalalta sana tuntuu nuorista 
aikuisista. Käytetyt kiertoilma-
ukset ovat enimmäkseen hyvin 
korrekteja. Harva suosii humo-
ristisia ilmaisuja kuten lusikan 
nurkkaan heittämistä. Tulokset 
ilmenevät henkivakuutusyhtiö 
Kalevan teettämästä kyselytut-
kimuksesta, johon vastasi 1515 
suomalaista.

Suomessa kuolee tilastojen 
mukaan vuosittain noin 50 000 
ihmistä, näistä työikäisiä 10 000. 
Kuolemasta puhuminen on kui-
tenkin osittain tabu. Joka neljäs 
välttelee kuolemaan varautumi-
sesta puhumista, ja yli 60-vuoti-
aistakin viidennes kokee aiheen 

vaikeaksi.
– Kuolema on suomalaisille 

nykyään vähän vieras. Harva on 
nähnyt ruumiin, ja suru saate-
taan kokea jopa nolostuttavaksi 
tunteeksi. Tämän kehityskulun 
juuret ovat kaupungistumisessa 
ja terveydenhoidon kehittymi-
sessä. Kaupungistuminen on 
tuonut konkreettista välimatkaa 
perheenjäsenten välille ja pirs-
taloinut yhteisöjä, joihin kukin 
kuuluu. Aiemmin kuolemaa teh-
tiin ja kuoltiin omaisten läsnä ol-
lessa, nykyään tapahtumapaikka 
on entistä useammin sairaalas-
sa. 1950-luku oli ensimmäinen 
vuosikymmen, jolloin useimmat 
vainajat kuolivat Suomessa sai-
raaloissa, kertoo  henkivakuu-
tusyhtiö Kalevan toimitusjohtaja 
Timo Laitinen

– Mutta tämä ilmiö ei ole vain 
suomalainen, vaan länsimainen. 
Toisen maailmansodan traumat 
vaikuttivat tähänkin asiaan. 
Suomen tapauksessa talvi- ja 
jatkosota. Moni rintamalla ollut 
ei kyennyt tai halunnut käsitellä 
asiaa lainkaan. Kuolemista vaiet-
tiin ja se vaikuttaa yhä tavassam-
me puhua kuolemasta, Laitinen 
lisää.

Rasvamaksa on maksasolu-
syövän tärkein syy. Viimeisen 50 
vuoden aikana maksasyöpään 
sairastuneiden miesten määrä 
on viisinkertaistunut ja naisten 
kaksinkertaistunut. Maksasolu-
syövän riski on sitä suurempi, 
mitä useampia metabolisen oi-
reyhtymän osatekijöistä henki-
löllä on. Rasvamaksa ennakoi 
myös sydän- ja verisuonitautita-
pahtumia painosta riippumatta. 

 – Rasvamaksa on tärkeä todeta 
ajoissa, koska se etenee yleensä 
hitaasti ja sen kulkuun voidaan 
vaikuttaa elintapaohjauksella ja 
tarvittaessa lääkehoidolla. Jopa 
kirroosivaiheeseen edennyttä 
rasvamaksaa voidaan hoitaa 
vielä esimerkiksi lihavuusleik-
kauksella, kertoo sisätautiopin 
professori Hannele Yki-Järvinen 
Helsingin yliopistosta. 

Maksan rasvoittuminen ei 
yleensä aiheuta oireita ennen 
kuin maksan toiminta on jo hei-
kentynyt. Siksi se todetaan liian 
usein vasta myöhäisessä vai-
heessa. Tyypin 2 diabeetikoilla 
riski saada rasvamaksa on ne-
linkertainen muihin verrattuna. 
Varsinkin metaboliseen oireyh-
tymään ja tyypin 2 diabetekseen 
sairastuneiden maksan kunto 
olisi tutkittava säännöllisesti. 
Diabeteksen vuositarkastuksen 
yhteydessä olisi hyvä tutkia 
myös maksan toiminta. 

Rasvamaksaa voi ehkäistä ter-
veellisillä elintavoilla. Liikunnan 
lisääminen vähentää maksan 
rasvoittumista sellaisenaankin, 
mutta tärkeintä sen hoidossa on 
painonpudotus. Ruokavaliosta 
kannattaa vähentää sokeria eli 
jättää karkit ja limut kauppaan. 
Tyydyttyneitä rasvoja kannattaa 
välttää, mikä tarkoittaa voin ja 
kovien juustojen sekä kookosm-
rasvan unohtamista. Tärkeintä 
on kuitenkin vähentää päivän 
aikana saatavien kalorien mää-
rää. Ihmedieetit eivät puhdista 
maksaa tai vähennä sen rasvoit-
tumista.  

Jos rasvamaksa on edennyt 
pitkälle, pelkkä elintapojen 
muutos ei enää riitä, vaan tar-

vitaan myös lääkehoitoa, äärim-
mäisessä tapauksessa jopa mak-
sansiirtoa. Sairaalloinen lihavuus 
ja sydäntauti voivat olla esteenä 
maksansiirrolle.

Tel Avivissa on hiljattain avattu 
uusi edullinen hotelli, joka on 
suunnattu nuorille urbaaneille 
matkailijoille. The Dave – West 
on Brown Hotelsin omistaman 
uuden hotellibrändin ensimmäi-
nen hotelli. Se tarjoaa edullisem-
paa majoitusta nuorille urbaa-
neille matkailijoille ja tunnetaan 
yleisesti nimellä ”The Dave – 
Sons of a Brown”.

35 huonetta käsittävä 4-ker-
roksinen hotelli sijaitsee Gor-
don- ja Ben Yehuda -katujen 
kulmassa, vain kahden minuutin 
kävelymatkan päässä Välimerel-
tä ja vain muutaman askeleen 
päässä kaupungin parhaista ruo-
ka-, juoma- ja ostospaikoista. 

Israelilaisen suunnittelijan 
Agnon Granotin suunnittelema 
The Dave – West ylistää 1970-lu-
vun estetiikkaa. Jokaisessa huo-
neessa on rohkea värimaailma 

ja oma monenkirjava valikoima 
kirpputorilöytöjä. Aula on sil-
miinpistävän verenpunainen, 
vintage-kuvia roikkuu seinillä 
ja oudon makeat antiikkiesineet 
täyttävät tilan. 

The Dave – Westin katolla on 
asiakkaita varten poreallas ja 
spa-hoitohuone. Aulakerrokses-
sa asiakkaat voivat kokoontua 
urbaanille The Yard -sisäpihal-
le, jonka mukavat antiikkituolit 
sopivat optimaalisesti löhöilyyn. 
Aamiaisen asiakkaat voivat naut-
tia toisessa kahdesta läheisestä 
kahvilasta, jotka ovat yhtä suo-
sittuja niin paikallisten kuin 
matkailijoidenkin keskuudessa. 
Siellä asiakkaille on tarjolla koko 
päivän aamiainen. Hotellissa on 
myös pop-up-tatuointihuone, 
jota pyörittävät Tel Avivista 
kotoisin olevat taiteilijat, sekä 
uniikki parturikonsepti Barberia. 

Hotelli nuorelle urbaanille matkailijalle

Ruotsalaiset 
innostuivat siruista

Kehoon asennettavat sirut ovat 
lyhyessä ajassa yleistyneet Ruot-
sissa.

Erityisesti Tukholmassa rii-
sinjyvän kokoisen sirun suosio 
on kasvanut. Arvioiden mukaan 
jo ainakin kahdella tuhannella 

tukholmalaisella on ihonsa alla 
siru, jonka avulla saa ovia aukea-
maan, tunnistautumaan firman 
kopiokoneella tai maksamaan 
vaikka junalipun.

Kyseessä on ns. lähitunnis-
tukseen perustuvista NFC-si-
ruista, joista tuntuvat varsinkin 
tekniikan alalla työskentelevät 
ruotsalaiset (nuoret ja vanhat)
innostuneen. 

Noin 150 euron hintaisia siruja 
istutetaan Tukholman keskustas-
sa järjestettävissä "implant par-
tyissa". Toivottavasti emme taas 
ota oppia Ruotsista...
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Uusi Land Rover Discovery

C   Edestä katsottuna Discoveryn on var-
sin sutjakkaan näköinen menopeli.

C   Lasikatto avartaa sisätiloja kummasti, 
ja mikäpä mukavampaa kuin katsella tal-
vista luontoa myös tästä kuvakulmasta.

B   Jämäkkä maasturi tarvitsee myös 
jämäkän ohjauspyörän – tietenkin kaik-
kine tarvittavine säätönamiskuukkelei-
neen.

C   Keskimmäisen penkkirivin istuimia on 
mahdollisuus myös liikutella pituussuun-
nassa, mikä helpottaa sopivan asennon 
löytymistä jokaiselle matkustajalle.

B   Kuskin työskentelytilat ovat loistavat 
ja viimeistellyt – puukoristeita, pehmeää 
muovia ja laadukasta nahkaa...
Keskikyynärnojan sisään saa muuten 
mahtumaan viisi iPadia, ei paha!

C   Vasta takakulmasta huomaa auton 
kasvaneen koon.

B D   Tavaratilan koossa ei ole valittamis-
ta. Kun käytössä on viisi istuinpaikkaa, 
takana on tilaa 1231 litraa ja kun kes-
kimmäisen penkkirivin kippaa alas, tila  
kasvaa 2500 litraan – eli siinä kulkisi jo 
kokonainen hirvenruhokin...
Esiin taittuva paneeli helpotti vaellus-
kenkien laittamista jalkaan.

D   Ilmajousitusta voi säätää myös takana 
olevasta näppäimistöstä.

C   Keskikonsolista voi valita haluamansa ajomoodin samoin kuin säätää ilmajousi-
tusta ja muita tarvittavia parametreja. Automaatin valitsinhan nousee totutusti ylös.

Kimmo Janas

Kun perinteinen 
Sonkajärven reissumme 
lähestyi, ensimmäiseksi 
mieleen tuli uudistuneen 
Discoveryn testaaminen 
talviolosuhteissa.

T ällä kertaa emme järjestä-
neet Sonkajärvellä mies-
tenleiriä vaan lähdimme 

hakemaan hirvenlihaa paikal-

liselta metsästäjäystävältämme. 
Ja kun tarjolla oli isompikin an-
nos tuota herkkua, oli autonkin 
tietenkin oltava hieman kook-
kaampi.

Ja kokoahan uudessa Land 
Rover Discoveryssa todella on. 
Tilaa olisi löytynyt jopa seitse-
mälle karvapäälle, mutta me 
päätimme lähteä matkaa pie-
nemmällä miehistölle, että sitä 
hirvenlihaakin mahtuisi kyytiin 
kotimatkalle. Olisihan tietenkin 
ollut mahdollisuus ottaa perä-
kärrykin mukaan, sillä vetoka-
pasiteettiakin löytyy 3500 kg.

Discovery ei ole mikään kau-
punkimaasturi vaan soveltuu 
rankempaankin maastoon – mi-
käli 105.000 euron menopelillä 
nyt raaskii sinne lähteä… Maava-
raa on 283 mm, jota voi ilmajou-
situksella vielä korottaa 70 mm. 
Pyörienkin pystyliike on 500 
mm, joten ihan ensimmäiseen 
kaninkoloon ei pysähdytä – ja 
kahluusyvyyttäkin löytyy 900 
mm, mikä pelitti myös syvässä 
lumessa ajettaessa.

Meillä kokeiltavana olleessa 
autossa oli 2.0 -litrainen diesel-

moottori, josta irtosi 240 hevos-
voimaa ja vääntöä ruhtinaalliset 
500 Nm. Toisin sanoen meno oli 
aika huljakkaa niin moottoritiellä 
kuin loppumatkan tukkiajotiel-
läkin.

Ajokokemus oli todella mah-
tava; meno oli tasaista ja auto-
maattilaatikko pelitti moitteetto-
masti. Ja vaikka menomatkalle 
sattui tietenkin se talven pahin 
lumimyräkkä, ei ratista tarvinnut 
rutistaa rystyset valkoisena, vaan 
viidennen sukupolven Discove-
ry löysi tiensä perille turvallisesti.

Jopa kuusi 12 V:n latauspis-
tettä ja seitsemän USB-liitäntää 
varmistivat, että jokainen mie-
histön jäsen sai rauhassa räp-
lätä iPhonejaan ja iPadejaan. Ja 
säilytystilaa löytyi ruhtinaallisesti 
eri puolilta autoa, että jokaisen 
eväät – karkkipusseista nyt pu-
humattakaan – saatiin kätevästi 
mukaan.

Siis kertakaikkiaan loistava 
kokemus – matkaseurastakin 
huolimatta. ;)

Joten nyt ei muuta kuin Euro-
jackpot vetämään ja auton han-
kintaa odottelemaan.
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