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Viime vuonna julkaistussa raportissaan American Psycholo-
gical Association huomautti, että perinteinen maskuliinisuus 
on haitallista pojille ja miehille. Miehisyyteen liitetyt piirteet, 
kuten esimerkiksi kilpailullisuus ja suorittaminen ovat sen 
mukaan haitallisia…

Mutta löytyy onneksi toisenlaisiakin näkökulmia.
Seksologi ja psykoterapeutti Heidi Valasti kirjoitti jokin 

aika sitten Helsingin Sanomien mielipidepalstalla, että vau-
vakatoa koskevasta keskustelusta on puuttunut täysin mie-
hen näkökulma. 

Hän totesi kirjoituksessaan, että on tavallista, että tyttöys-
tävä kertoo millainen poikaystävän kuuluu olla, ja avovaimo 
ilmoittaa kodin säännöt.

”Tämän päivän nuoret miehet (25-40-vuotiaat) on kasva-
tettu usein naisen vallalle alisteisesti: on ollut yksinhuolta-
jaäiti, päiväkodin hoitaja, opettaja, tyttöystävä, avovaimo 
tai vaimo.” Ja tämä kaikki on hänen mielestään johtanut 
miesten seksuaalisen haluttomuuden lisääntymiseen eli 
vauvakatoon.

Kirjoituksensa Valasti päätti: ”Olisiko aika alkaa tukea poi-
kia kasvamaan miehiksi? Voisivatko naiset luopua poikien 
ja miesten kontrolloimisesta?”

Valastin teksti käynnisti – ymmärrettävästi – aikamoisen 
hulabaloon puolesta ja vastaan.

Mutta tottahan se on, että monella tämän päivän miehellä 
on pallo hukassa ympäristön asettamien paineiden alla. Pi-
täisikö olla äidin pikkuapulainen vai rambomainen alfauros? 

Monelta puuttuu elämästään oikeanlainen miehen malli. 
Ja kun nuori poika etsii lohduttavaa isän syliä, vastassa on-
kin useimmiten äidillinen syli opettajan tai perheneuvolan 
tädin muodossa. Yksi syy tähän on varmaan, että miehiä 
on aivan liian vähän niin opetus- kuin terveydenhuollonkin 
tehtävissä.

Toisaalta tuskin vauvakato on tyystin miesten haluttomuu-
den syytä. Niin miehillä kuin naisillakin voi olla lapsetto-
muuden taustalla moniakin syitä. Odotukset tietyssä elä-
mänvaiheessa eivät välttämättä kohtaa. Halutaan esimerkiksi 
elää ja kokea erilaisia asioita ennen lastenhankintaa. Eikä 
nykyisessä maailmantilanteessa sovi vähätellä epävarmuutta 
tulevaisuudesta, kestääkö perheen talous jne.

Naiset 
vastaan miehet?
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Presidentti Niinistö vieraili Israelissa
Tasavallan presidentti 
Sauli Niinistö vieraili 
Israelissa 21.–24. 
tammikuuta 2020. 
Matkan aikana 
presidentti Niinistö 
osallistui World 
Holocaust Forum 
-muistotilaisuuteen 
Jerusalemissa.

T orstaina 23. tammikuuta 
holokaustin muistokes-
kuksessa Yad Vashemissa 

pidettyä muistotilaisuutta vie-
tettiin tänä vuonna Auschwitzin 
vapautuksen 75. vuosipäivän 
kunniaksi. Tilaisuuteen osallistui 
Israelin presidentti Reuven Rivli-
nin kutsusta lähes 40 valtion- tai 
hallituksen päämiestä. Aiemmin 
foorumi on järjestetty vuosina 
2005 ja 2010 Puolassa, 2006 Uk-
rainassa ja 2015 Tšekissä.

Presidentti Niinistöllä oli 
keskiviikkona 22. tammikuu-
ta kahdenvälinen tapaaminen 
presidentti Rivlinin kanssa Je-
rusalemissa. Myöhemmin illalla 
hän osallistui presidentti Rivlinin 
isännöimälle päämiespäivällisel-
le. Jerusalemin lisäksi presidentti 

C    Presidentti Sauli Niinistö tapasi Is-
raelin presidentin Reuven Rivlinin keski-
viikkona 22. tammikuuta Jerusalemissa. 

velvollisuutemme ihmisinä. An-
tisemitismin, rasismin ja muu-
kalaisvihan vastakkainasettelu 
vaatii meidän kaikkien yhteistä 
ja päättäväistä toimintaa.

Suomella on aktiivinen rooli 
antisemitismin torjunnan vahvis-
tamisessa omassa maassamme, 
Euroopan unionissa ja kansain-
välisesti.

Kaikkia etnisiä tai uskonnolli-
sia ryhmiä vastaan   olevat vihari-
kokset ja vihamielisyydet krimi-
nalisoidaan kattavasti Suomessa. 
Lainsäädäntö ei kuitenkaan yk-
sin riitä torjumaan viharikoksia 
ja antisemitismia. Meidän on 
varmistettava demokraattinen, 
turvallinen ja moniarvoinen yh-
teiskunta, joka perustuu toisten-
sa ja ihmisoikeuksien kunnioit-
tamiseen, suvaitsevaisuuteen ja 
tasa-arvoon.

Kaikkien lasten ja nuorten 
korkealaatuinen koulutus on 
keskeinen keino estää antisemi-
tismi ja muu syrjintä. Suomalai-
set opettajat ovat saaneet Yad 
Vashemilta koulutusta holo-
kaustista.

Suomen ulko- ja turvalli-

suuspolitiikka perustuu ihmis-
oikeuksien, oikeusvaltion, de-
mokratian, rauhan, vapauden, 
suvaitsevaisuuden ja tasa-arvon 
arvojen edistämiseen. Uskon-
non- ja omantunnonvapaudella 
on merkittävä rooli ihmisoikeus-
työssä. Uskonnollisten yhteisö-
jen välisen vuoropuhelun edistä-
minen on tärkeä osa suomalaista 
rauhanvälitystoimintaa. Suomi 
on yksi YK: n yleiskokouksen 
ensimmäisen antisemitismin 
torjuntaa käsittelevän erityisis-

tunnon edustajista.
Suomi on tukenut voimak-

kaasti kansallista ja kansainvä-
listä tutkimusta holokaustista. 
Kansainvälisen holokaustimuis-
toliiton jäsenenä Suomi on si-
toutunut muistamaan toisen 
maailmansodan aikana tehdyt 
rikokset. Suomi on hyväksynyt 
antisemitismin IHRA: n toimivan 
määritelmän ja pyrkii hyödyntä-
mään sitä kansallisesti, Euroo-
pan unionissa ja kansainvälisesti.

Viimeinkin meillä kaikilla 
on velvollisuus muistaa holo-
kausti ja varmistaa, että omalla 
esimerkillämme taistelemme 
kaikenlaista syrjintää, rasismia 
ja muukalaisvihaa. Emme voi 
antaa pahan tulla banaaliseksi. 
Olemme sen velkaa myös tule-
ville sukupolville.”

B   Presidentti Niinistö keskusteluissa 
Ranskan presidentti Macronin kanssa 
holokaustin muistokeskuksessa Yad 
Vashemissa. 

B    Yad Vashemissa järjestetyssä muistoti-
laisuudessa pidettiin valtionpäämiesten 
ryhmäkuvan jälkeen hiljainen hetki. 
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C    Presidentti laski seppeleen Varsovan 
geton kansannousun muistomerkille Yad 
Vashemissa.
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C    Presidentti osallistui Suomen ja Israelin välisten diplomaattisuhteiden 70-vuo-
tisjuhlavuoden kunniaksi järjestetylle vastaanottolle, jota emännöi Suomen Israelin-
suurlähettiläs Kirsikka Lehto-Asikainen.
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Niinistö vieraili Tel Avivissa, jos-
sa juhlistettiin Suomen ja Israe-
lin välisten diplomaattisuhteiden 
70-vuotisjuhlavuotta.

Velka tuleville 
sukupolville

Tasavallan presidentti Sauli Nii-
nistön lausunto maailman holo-
kaustifoorumin konferenssille:

”Holokausti on yksi maail-
manhistorian raa’immista tra-
gedioista. Sitä ei saa koskaan 

unohtaa. Auschwitz-Birkenaun 
vapautuksen 75. vuosipäivänä 
maailman johtajat kokoontuvat 
Jerusalemiin muistelemaan uhre-
ja, kunnioittamaan eloonjääneitä 
ja vahvistamaan sitoumuksem-
me estää jotain vastaavaa tois-
tumasta.

Globaalin yhteisön on tehtävä 
yhteistyötä estääkseen kansan-
murhat, sotarikokset, rikokset 
ihmisyyttä vastaan   ja yllyttämi-
nen tällaisiin tekoihin. Se on 
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Kaikki rakentamispalvelut 
yhdellä puhelinsoitolla

• Tilamuutokset, saneeraukset 
   ja uudet tilat
• Teollisuuden rakenteet,    
   toimitilat
• Uudisrakentaminen jne.

Puh. 0400 887 331
kari@eksaktirakenne.fi

BETONIELEMENTIT

RealWear HMT-1 on 
puettava, puheohjattava 
Android -älylaite 
HD-kameralla. Laite 
soveltuu mm. kirurgisten 
operaatioiden 
dokumentointiin, 
opetustarkoituksiin sekä 
vaativissa tilanteissa 
videokonsultaation 
käyttöön.

L aitteen on 2000-luvulla ke-
hittänyt USA:ssa RealWear 
alunperin teollisuuskäyt-

töön, mutta suomalaisen maa-
hantuojan, terveydenhuolto-
sektorilla toimivan IlonionCare 
Oy:n hallituksen puheenjohtaja 
Ilkka Korhonen kiinnostui jo 
runsaat kaksi vuotta sitten lait-
teen käyttömahdollisuuksista 
myös medikaalipuolella.  

Nyt kun Suomi on toiminut 
menestyksekkäästi pilottina, 
avataan RealWeariin uusi Medi-

cal Division kehittämään laitteel-
le uusia käyttökohteita.

 
Potilaalle muistitikulla 

mukaan
HMT-1 laitteella saadaan HD-
tason stillkuvaa sekä videota. 
Kameran kuvaa voidaan katsoa 
pienestä monitorista, joka on 
otsapannassa kiinni tai siirtää 
langattomasti avulla lähellä si-
jaitsevaan monitoriin. HMT-1:ssä 
on myös wifi-yhteys, joka mah-

dollistaa kuvan ohjaamisen re-
aaliaikaisesti etänä pidemmälle, 
esimerkiksi koulutustilaisuuksis-
sa luentosaliin tai muuhun vas-
taavaan ison yleisön nähtäväksi. 

HMT-1:llä voidaan myös soit-
taa videopuheluita tarvittaessa 
esimerkiksi etäkonsultaatiota 
varten. Laitteeseen voidaan li-
säksi ohjata hoidettavan poti-
laan potilastietoja, MRI-kuvat, 
CT-kuvat, angiografiakuvat ja 
röntgenkuvat. Operaation ai-

RealWear HMT-1 pähkinänkuoressa
Käyttöjärjestelmä: Android 8.1 + WearHFTM hands-
free rajapinta 
Bluetooth: BT 4.1 LE (Low Energy) 
Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac – 2.4GHz ja 5GHz, 300Mb/s 
downstream ja 50Mb/s upstream 
Näyttö: Laitteen näyttö sopii katselinjan alle ja vaikuttaa 7-tuu-
maiselta tabletin näytöltä. Toimii myös kirkkaassa valossa 
Kamera: HMT-1 laitteessa on 16 megapikselin HD SONY ka-
mera, vahvaääninen kaiutin ja 4 mikrofonia 
Zoom: 5 x tasoinen zoomaus 
Valokuvaus: 16 MP kamera 
Muisti: 16 GB sisäinen / MicroSD Slot 
100 % Hand free: Ääniohjattu, toimii 95 dBA melussa 
Melun torjunta: Neljä digitaalimikrofonia ja kehittyneet me-
luntorjunta-algoritmit 
8 tunnin sisäinen akku: helposti vaihdettava ja ladattava, 
voidaan varustaa vyössä kannettavilla lisäakuilla 
Vesitiivis IP66: kosteudenkestävä 
Pölytiivis IP66: täysi mikropartikkelisuojaus 
Pudotuskestävä: kestää pudotuksen 2 m korkeudelta kovalle 
pinnalle, MIL-STD 810G 
Lujatekoinen: lämpötila-alue -20 C° – +50 C° 

kana ko. kuvat voidaan ohjata 
näytölle ääniohjauksen avulla. 

Materiaalia voidaan siirtää 
USB-kaapelilla laitteelta tieto-
koneelle sekä toiseen suuntaan. 
HMT-1 laite mahdollistaa siten 
myös tallennetun materiaalin 
siirtämisen tietokoneen avulla 
potilastiedostoihin tai halutta-
essa potilaalle muistitikulla mu-
kaan.  

 
Otsakameraa 

helppo käyttää
HMT-1 laite on malliltaan pan-
tamallinen ja tukevasti päässä 
pysyvä, sen etuina ovat lan-
gattomuus, helppokäyttöisyys, 
ääniohjaus sekä etäkuvan siir-
to. Laite sopii dokumentointiin 
ja koulutuskäyttöön erittäin 
hyvin, sillä leikkaussaliin ei tar-
vitse enää tuoda suuria kamera-
laitteistoja, kuvaushenkilökun-
taa tai tuoda kandeja tai muuta 
yleisöä operaatiota suorittavan 
lääkärin läheisyyteen leikkauk-
sen aikana. 

– Leikkaussalien aseptiikka 
pysyy parempana, kun kuvaus-
tilanteessa ei tarvitse tuoda saliin 
isoa kamerakalustoa, huomaut-

taa Ilkka Korhonen.
Laitteella saadaan häiriöttä laa-

dukasta kuvaa. Lisäksi etäkon-
sultaatiotilanteissa esimerkiksi 
takapäivystäjä näkee reaaliai-
kaisesti kohteen ja pystyy oh-
jaamaan tarvittaessa operaatiota 
vaivatta. 

HUSin eri klinikoilla on ka-
meraa testattu kahden vuoden 
aikana, ja se on osoittautunut 
hyväksi apuvälineeksi toimen-
piteiden dokumentoinnissa, 
opetusvideoiden tekemisessä 
ja koulutuskäytössä, jolloin voi-
daan seurata kirurgisia leikka-
uksia. HUS on nyt hankkimassa 
HMT-1 kameroita eri yksiköihin. 

Markkinoiden älykkäin otsakamera Niitä on jo sairaalakäytössä mm. 
Jyväskylässä, Porissa, Seinäjoel-
la, Tampereella ja Kuopiossa.

IlonionCare on toimittanut 
kameroita medikaalikäyttöön 
Suomen lisäksi Eurooppaan, 
Afrikkaan, Lähi-itään ja Etelä-
Amerikkaan yli 20 kpl.

– Oikeastaan vain mieliku-
vitus asettaa rajoituksia käyttö-
mahdollisuuksille, arvioi Ilkka 
Korhonen.

C    Mikrokirurgiakurssi HUS Töölönsai-
raalassa.

C    Kuopion yliopistollisessa sairaalassa 
järjestettiin kansainvälinen koulutus, 
jossa esiteltiin HMT-1 kameraa ja sen 
käyttöä. Opettamassa Justus Helo.

A    Kameran käyttöä Barcelonassa, Es-
panjassa.
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Eero Ketola

Kauko Majonen matkasi  
Suomesta siirtolaiseksi 
Australiaan vuonna 
1959.
 – Vuonna 1965 
aloitin  Australian 
Nation Wide Aviation 
Space Academyssa. 
Pienkoneen lentäjän 
lupakirjan saaminen 
edellytti selviytymistä 
hyvin vaikeista 
testeistä. Sain luvan 
charterlentojen 
suorittamiseen koko 
Australian alueella ja 
myös Papua-Uudella-
Guinealla. Tosin en 
koskaan lentänyt 
Uuden-Guinean saarelle 
jossa lento-olosuhteet 
ovat tiettävästi 
maailman vaikeimmat.

K auko Majonen muutti 
vanhempiensa kanssa 
Australiaan vuonna 1959.  

Alkuvaikeuksien jälkeen per-
heen elämä vakiintui. Jokaiselle 
riitti työtä Australiassa. 

 – Olin 15 vuoden ikäinen 
poika tullessamme Australiaan. 
Opiskelut jäivät Suomessa pa-
hasti kesken. Nuori kuitenkin 
sopeutuu uusiin elämäntilan-
teisiin varsin helposti. Vuoden 
1965 alussa pääsin testien jäl-
keen lentokouluun ja lentämisen 
aloitin kolmen vuoden kuluttua.                                                                                                                                        
Kauko Majonen suoritti tilaus-
lentoja Australian sisämaassa. 

– Vein suomalaisten metsäs-
tysryhmiä  Lightning Ridgeen. 
Siellä oli runsaasti villisikoja, 
joita miehet ampuivat. Metsäs-
tyksen jälkeen he raahasivat nii-
den ruhoja kohti lentokonetta. 
Tosinaan saalista oli niin run-
saasti, että punnituksen jälkeen 
sanoin miehille, että huomattava 
osa kaadetuista villisioista on jä-
tettävä paikalliseen kylään.

Kenguruja kiitoradalla
Australia on suuri manner. 
Kookkaammat karjatilat ovat 
Yhdysvaltojen Texasin osavalti-
on kokoisia. Lampaita ja karjaa 
paimennetaan toisinaan heli-
koptereilla. 

– Farmeilla on omat lentoken-
tät. Niille kuitenkin täytyy saada 
aina laskeutumislupa, sillä ne 
ovat yksityisiä. Laskeutuminen 
on kuitenkin turvallista, sillä 
kentät ovat yleensä hyvässä kun-
nossa. Kenguruista on toisinaan 
melkoista vaivaa. Kun lähtee 
koneella nousuun, niin kiitorata 
näyttää avoimelta. Nousukiidon 
aikana jostain heinikosta kuiten-
kin saattaa pompahtaa yllättäen 
suuriakin laumoja kenguruita. 
Niitä sitten pitää jotenkin hätis-
tellä pois.  Lensin 4-paikkaisella 
Cesnalla ja 6-paikailla Piper-ko-
neilla, kertoo Majonen. 

Arpa sotaan
Vietnamin sotaa käytiin 1955 – 
1975. Australialaiset lähtivät mu-
kaan sotaan vuonna 1962. Yh-
teensä 60 000 Australiasta osallis-
tui sotatoimiin Vietnamissa.  

– Arvalla heitettiin ja joka 10. 
mies sai kutsun Vietnamin so-
taan. Perheellisten ei tarvinnut 
kuitenkaan lähteä. Olin kolme 
kertaa arvonnassa, mutta en 
saanut kutsua. Olin nuori ja 
olin kiinnostunut lähtemään va-
paaehtoisena sotaan. Erityisesti 
halusin lentäjäksi, joka johtaa 
tykistön tulta.  Sodat ovat aina 
järkyttäviä, mutta nuori haluaa 
seikkailuja. Ajattelin silloin, että 

Vietnamin sota loppui kesken, 
kun en päässyt mukaan.  Hallitus 
lupasi lähtijöille kaikenlaisia etu-
ja sitten, kun heidät kotiutetaan.  

Tietojeni mukaan neljä suo-
malaista siirtolaispoikaa lähti 
Vietnamiin. Yksi oli tykistössä. 
Tunsin hänet ja hän kertoi, ettei 
koko sodan aikana nähnyt vi-
hollista. Yksi suomalaisista kuoli 
miinanräjähdyksessä. Vaarojakin 
lentäjillä on Australiassa.  

� Muistan kun näin voimak-
kaan ukkosrintaman. Ajoin rin-
taman reunalle ja ajattelin, että 
kyllä tästä helposti selviää. Sitten 
ilmavirtaukset alkoivat viskata 
konetta. Toisinaan kone oli 60 
asteen kulmassa. Siitä kuitenkin 
sitten kaarrellen selvittiin.

Kauko Majonen lensi Austra-
liassa viisi vuotta. 

– Australiassa oli vaikea saada 
työtä lentäjänä. Työpaikkoja oli 
kuitenkin tarjolla, mutta Vietna-
missa palvelleille upseereille an-
nettiin etuoikeus työpaikkoihin. 
Useilla oli yli 1000 tuntia taistelu-
lentoja Vietnamin taivaalla.

Taakka otettiin pois
Vuonna 1972 Kauko Majonen 
lähti lomalle Suomeen.  "Loma-
matka" venähti 28 vuodeksi. 

– Vietnamiin lähtö ei onnistu-
nut.  Suomessa tapasin tulevan 

C  Kauko Majonen opiskeli lentäjäksi 
Australian NASAN lentokoulussa. 

Arpa ei 
langennut 
Vietnamin 

sotaan

Lentäjän matka Suomeen muutti elämän

puolisoni Siljan. Äitini oli usko-
va ja innokas esirukoilija. Veljeni 
Teuvo oli myös tullut uskoon. 
Hengelliset asiat eivät olleet 
minulle tuttuja. Lähdin vaimoni 
kanssa hengelliseen tilaisuuteen 
Muuruveden koulun yläasteelle 
vuonna 1983. Vaimoni ystävä 
pyysi meitä. Menimme kaikki 
kolme samaa matkaa. Sanoin vai-
molleni, että istutaan ulko-oven 
lähelle, niin päästään pois, jos 
tilaisuus muuttuu ahdistavaksi.                                                                                                                          
Kaukolla ei ollut paljoakaan tie-
toa mitä tällaisissa tilaisuuksissa 
tapahtuu. 

–  Puhujana oli Niilo Närhi, 
joka nykyisin toimii Avainme-
dian toiminnanjohtajana.  Tilai-
suuden lopussa hän pyysi kaik-
kia, jotka haluavat tulla uskoon 
salin eteen. Vaimoni lähti ystä-
vänsä kanssa. Istuin ja katsoin 
ympärilleni. Paikalla oli monia 
tuttaviani. Ajattelin, että on noloa 
lähteä kävelemään salin eteen. 
Kuulin kuitenkin ajatusmaail-

massa lempeän äänen: "Kauko, 
minä kutsun sinua”. Rohkaisin 
mieleni, lähdin liikkeelle ja sa-
noin Niilo Närhelle, että haluan 
tulla uskoon.  Hän rukoili, että 
saisin syntini anteeksi. Juuri tätä 
minä pyysin ja toivoinkin tapah-
tuvan.  Heti rukouksen jälkeen 
aivan kuin raskas reppu olisi 
otettu selästäni. Hetki oli niin 
todellinen, että käännyin ja kat-
soin taakseni.  Takanani ei kui-
tenkaan ollut ketään. 

Vuonna 1998 Majoset lähtivät 

takaisin Australiaan. 
– Uudestisyntyneen ihmisen 

elämä on mielenkiintoista. Aust-
raliassa asumme Tamborine-
vuorella. Lähellämme asuu toi-
nen suomalaispariskunta. Joka 
viikko olemme Gold Coastilla, 
jossa järjestetään säännöllisesti 
suomenkielisiä tilaisuuksia. Toi-
sinaan paikalla on parisenkym-
mentä suomalaista. Joulujuhlissa 
ja erityistilaisuuksissa kuulijoita 
saapuu runsaammin.

D   Nuori Kauko Majonen (neljäs vasem-
malta) muiden nuorten lentäjien kanssa. 
 © Kauko Majosen arkisto.
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C  Viestiveljiä Reijo Röytiön kanssa.

HALUATKO
SÄÄSTÄÄ

ENERGIAA JA
RAHAA?

HALUATKO
SÄÄSTÄÄ

ENERGIAA JA
RAHAA?

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

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

OTA YHTEYS, NIIN TEEMME TARJOUKSEN !

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

Reijo Röytiö

Olen syntynyt 
pienviljelystilan 
8-lapsiseen perheeseen, 
ollessani kuudes lapsi.
Elämämme oli tavallista 
työntäyteistä touhua 
kaikkinensa, mitä nyt 
pienviljelystilallisen 
elämä oli siihen aikaan. 
Vanhempani olivat 
siivosyntisiä kirkkoon 
kuuluvia, ja kirkossa 
käytiin harvoin pitkän 
matkan vuoksi, silloin 
joutuikin yöpymään 
seurakuntatalolla.

I tse lähdin kotoa maailmal-
le jo varsin nuorena, asuen 
vanhimman siskoni luona. 

Ensimmäinen työpaikkani oli 
leipomon juoksupoikana. Vuo-
sien kuluessa pääsin kuitenkin 
aina uuteen työhön.

Uusi elämä
Ihmeekseni sain kokea, kuinka 
minua johdatettiin, kokien avi-
oitumisen ja lapsen syntymisen 
perheeseen. Jumala johti myös 
uudelle paikkakunnalle, Salon 
kaupunkiin, missä sain myös 
uudistaa kutsun Jeesuksen seu-
raajaksi yhdessä vaimoni kanssa. 
Koin myös johdatuksen uuteen 
ammattiin, hoitoalalle, vaimon 
toimien samalla alalla. Aloimme-
kin harjoittaa praktiikkaa yhdes-
sä, antaen kätemme tehdä työtä, 
ihmisten kipuja lievittäen.

Hoitavat 
kädet

Vuosien kuluessa työssäni aloin 
miettiä, että onko minun käsis-
täni tarttunut likaa kaikkeen, mi-
hin olen koskenut? Onko minun 
käteni olleet kovat, useimmiten 
haavoittaen kuin parantavat. 
Elämä itsestään on kovettanut 
välillä niin, joten tuskinpa sitä 
itsekään on aina ymmärtänyt 
tilaansa. Toisin sanoen; ovat-
ko minun käteni rauhattomat, 
ovatko vailla rauhaa ja lepoa 
hiljaisuudessa? Ovatko ne olleet 
toimimassa ainoastaan itseni ja 

omien asioitteni hyväksi?
Ovatko käteni sittenkin vä-

syneet kuumeisesta kiireestä, 
uupuneet vailla lepoa, saamatta 
rauhaa ja miettiä, mitä lepo on? 
Jeesus sanoo seuraavasti Johan-
neksen evankeliumissa 20:27:

”Sitten hän sanoi Tuomaalle: 
”Ojenna sormesi tänne ja katso 
minun käsiäni, ja ojenna kätesi 
ja pistä se minun kylkeeni, äläkä 
ole epäuskoinen, vaan uskovai-
nen.””

Näihin Vapahtajan käsiin mi-
näkin voin ojentaa omat käteni 
luottavaisesti. Siinä on syntien 
anteeksiantamus, sekä taivais-
ten käsien puhdistava koske-
tus. Niissä muuttuu kova sydän 
helläksi, levoton mieli hiljaiseksi, 
väsynyt saa voimaa, ja masen-
tunutkin uutta rohkeutta.  

Seuraavin sanoin tahdon sa-
noakin: ”Katso minun käsiäni, 
niihin käsiin tässä jään, joissa 
arven jäljet nään”. Hän pyyhkii 

pois velkakirjan: 1990 -luvulla 
elämä oli työn täyteistä ja kiireis-
tä, mutta kaikilla ei ollut hyvin 
asia taloudellisesti, ei myöskään 
tuntemallani lähimmäisellä. 

Lähdinkin häntä takaamaan, 
mutta hänen elämänsä muuttui 
täysin kaaokseksi, eikä pys-
tynytkään velkoja hoitamaan. 
Näin meidänkin perheeseen 
tuli tämän myötä elämäämme 
vaikeuksia, kun velka tuli mak-
settavaksi. Herraan luottaen, ja 
Hänen avullaan sain järjestettyä 
velkajärjestelyn sekä suunnitel-
man viiden vuoden ajalle. Viiden 
vuoden kuluttua sitten velkakirja 
oli ”pyyhitty” pois.

Myös meidän kohdallamme 
on velkakirja pyyhitty pois. 
Kolossalaiskirjeen 2:13-14 Paa-
vali kirjoittaa seuraavin sanoin: 
”Ja teidät, jotka olitte kuolleet 
rikoksiinne ja lihanne ympä-
rileikkaamattomuuteen, teidät 
hän teki eläviksi yhdessä hänen 

kanssaan, antaen meille anteeksi 
kaikki rikokset, ja pyyhki pois 
sen kirjoituksen säädöksineen, 
joka oli meidän vastustajamme; 
sen hän otti meidän tieltämme 
pois ja naulitsi ristiin.” Näihin 
sanoihin voi iloiten sanoa, että 
kiitos, kiitos kallis Vapahtaja!

Saamme lukea myös Jeremi-
an kirjasta seuraavat sanat Jer. 
29:11:

”Minä annan teille tulevai-
suuden ja toivon”.

Hyvät lukijat, Jumalan lapsilla 
on aina tulevaisuus ja toivo, jo-
ten älkööt elämämme pettymyk-
set sinua katkeroita. Turvaa Ju-
malaan, koska täällä vaeltaessa, 
paras osa on vielä edessäpäin.

Hän tahtoo antaa sinulle tule-
vaisuuden ja toivon.

Uusia valintoja 
elämään

Kuoroharrastus eri kuoroissa, 
niin huomasin, että elämänarvot 
ei aina olleet samanlaiset, mitä 
itse olin omaksunut. Eräässäkin 
kuorossa ollessani, oli esitykset 
ja kokonaistoiminta kaksinais-
moraalista, ja esityksetkin jäivät 
kuuteen tai seitsemään kertaan 
vuodessa.

Budjettikin, joka tehtiin joka 
vuodelle, ja suurin osa varoista 
tuli yhteiskunnan tukina, joka 
onmietityttänyt, että Viestiveljet 
kuoro, missä nykyään toimin, 
niin sillä budjetilla toimisi kym-
menen vuotta hyvin aktiivisesti. 
Viestiveljet on kuoro, joka laulaa 
hengellisiä lauluja, ollen vuosit-
tain n. 80 tapaamista eri kohteis-
sa. Mainittakoon tässä muutamia 
Jumalan kunniaksi.

Käymme avustamassa mu-
siikissa jumalanpalveluksissa, 
vierailemme eri hoitokodeissa, 
pidämme hyväntekeväisyys-
konsertteja, eri seurakunnissa 
käynnit tai yhteislaulutilaisuuk-
sia Laikun lavalla Tampereella.  

Omaishoitajana
Sain toimia omaishoitajana 
viiden vuoden ajan ja tutus-
tua omaishoitajayhdistyksessä 
nähden, miten arvokasta sekä 

pyyteetöntä työtä monet teke-
vät. Omaishoitajan työ on mo-
nitahoista ja raskastakin, mutta 
yhteiskunnan puolelta huomio 
ja arvon antaminen on lähinnä 
juhlapuheissa. Kuitenkin moni-
en vaikeidenkin elämänvaiheit-
ten sekä kokemusten jälkeen 
on todettava, Jumala kuitenkin 
haluaa aina ihmisen parasta 
päämääränä, että kaikki pelas-
tuisivat.

Hänen huomassaan ei ole 
erottavaisia asioita. Kristus pur-
ki erottavan muurin ja itserak-
kauden.

Hän hajotti ennakkoluulot ja 
opetti rakkautta koko ihmisper-
hettä kohtaan. Tänäänkin Hän 
vapauttaa ihmiset heidän oman 
itsekkyyden luomasta, ahtaasta 
piiristä. Hänellä on myös voi-
ma poistaa kaikki erottavat ja 
keinotekoiset yhteiskunnalliset-
kin raja-aidat. Hän ei tee eroa 
naapureiden, muukalaisten, ys-
tävien ja vihollisten välillä. Hän 
opettaa meitä näkemään lähim-
mäisemme ja apua tarvitsevan 
sekä pitämään koko maailmaa 
työkenttänämme. 

Vaimoni, joka on taistelunsa 
taistellut ja päässyt perille, totesi: 
”Taivaallisen Isän käteen, ja Jee-
suksen turviin saamme jäädä, 
sillä muuta turvaa meillä ei ole!”

Itsekin voin kiitollisena yh-
tyä näihin sanoihin, että saan 
olla Jumalan johdatuksessa ja 
huolenpidossa elämäni matkaa 
kulkiessa!

Kultainen sääntö 
on kristillisyyden todellinen 

mittapuu. Kaikki vähäisem-
pi on petosta, jos uskonto on 
sitä, joka johtaa väheksymään 
ihmisen arvoa, mitä Kristus piti 
niin suurena Isänsä tahdosta, 
että antoi itsensä meidän edes-
tämme, eli uskonto, joka tekee 
meidät välinpitämättömäksi mui-
den tarpeista, kärsimyksistä tai 
oikeuksista, on väärä uskonto. 
Mikäli emme myöskään välitä 
köyhien, kärsivien ja syntisten 
vetoomuksista, niin osoitamme 
silloin olevamme Kristuksen 
pettäjiä. Kristinuskolla on niin 
vähän vaikutusvaltaa maailmas-
sa, koska samalla kun ihmiset 
tunnustavat Kristuksen nimeä, 
he elämällään kieltävät Hänen 
luonteensa. Jeesuksen sanojen 
mukaan me toisia palvellessam-
me palvelemme Häntä. Sinulle, 
ihminen on ilmoitettu, mikä on 
hyvää. Vain tätä Herra sinulta 
odottaa; tee sitä mikä on oikein, 
osoita rakkautta ja hyvyyttä ja 
vaella valvoen, Jumalaasi kuun-
nellen. Jumalan Sana Miika 6:8 
kuuluu näin;  

”Hän on ilmoittanut sinulle, 
ihminen, mikä hyvä on; ja mitä 
muuta Herra sinulta vaatii, 
kuin että teet sitä, mikä oikein 
on, rakastat laupeutta ja vaellat 
nöyrästi Jumalasi edessä?”

Ei arvannut siis pientilalta 
lähtenyt poika, miten monivai-
heisen, arvokkaan ja armollisen 
elämän Jeesuksen seuraaminen 
on antanut. Jumalan suurta Siu-
nausta kaikille lukijoille kirjoi-
tukseni myötä.

Arvokas ja 
armollinen elämä
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INSIDE MAN: 
MOST WANTED

Käsikirjoitus: Brian Brightly
Ohjaus: MJ Basset
Näyttelijät: Aml Ameen, Rhea Seehorn, 
Urs Rechn, Akshay Kumar
Kesto: 1 h 41 min
Ikäraja: 12

Rambo: Last Blood
Käsikirjoitus: Dan Gordon, Matthew Ci-
rulnick, Sylvester Stallone
Ohjaus: Adrian Grünberg
Näyttelijät: Sylvester Stallone, Paz Vega, 
Yvette Monreal
Kesto: 1 h 29 min
Ikäraja: 18

RAMBO: LAST BLOOD
Lähes neljä vuosikymmentä en-
simmäisen verenvuodatuksen 
jälkeen Sylvester Stallone pa-
laa valkokankaalle jälleen John 
Rambona, yhtenä kaikkien aiko-
jen suurimmista toimintasanka-
reista.

Rambon on aika kohdata 
menneisyytensä ja valmistaudut-
tava viimeistä tehtävää varten. 

Rambo: Last Blood on viides 
Rambo-elokuva, joka samalla 
päättää legendaarisen sarjan.

Kuten aikaisemmissa Rambo-
elokuvissa, tälläkin kertaa ky-
seessä on pelastustehtävä. Nyt 
John Rambo ei hae aseveljiä vi-
hollisrintaman takaa vaan nuo-
ren kasvattityttärensä meksiko-
laisten tyttökauppiaiden käsistä. 
Ja kuten Rambo-perinteeseen 
kuuluu, pahiksia lahdataan taas 
surutta.

Varsin verisen pelastusretken 
jälkeen on vuorossa vieläkin ve-
risempi kostoretki – ja niin lo-
putkin meksikolaiset rikolliset 
päättävät päivänsä. Kyllähän 
Stallonen tähdittämä elokuva-
sarja mielenterveysongelmista 
kärsivästä Vietnam-veteraanista 
on aina ollut väkivaltainen, 
mutta tässä viimeisessä osassa 
meksikolaisjengin käsittely on 

jopa vastenmielisen raakaa – 
käsiä katkotaan, niskat murre-
taan, irtopää heitetään ajotielle 
jne. Eipä siis ihme, että elokuva 
onkin kielletty alle 18 -vuotiailta.

Kun yhtään vastustajaa ei ole 
enää hengissä, John Rambo is-
tahtaa verissään kotitalonsa kuis-
tilla keinutuoliin ja mietiskelee 
hartaan näköisenä: ”Olen elänyt 
kuoleman valtakunnassa. Yritin 
palata kotiin, mutta en koskaan 
päässyt perille. Osa järjestäni ja 
sielustani jäi matkalle. Mutta 
sydämeni oli yhä täällä, missä 
synnyin. Missä puolustaisin lop-
puun saakka ainoaa perhettä, 
joka minulla on ollut. Ainoaa 
kotia, joka minulla on ollut. 
Kaikki rakkaani ovat aaveita. 
Mutta minä taistelen pitääkseni 
heidän muistonsa elossa ikui-
sesti.”

Elokuvan käsikirjoitus ei ole 
kovinkaan hääppöinen, vaikka 
mahdollisuuksia olisi varmaan 
ollut syvällisempäänkin tarinaan. 
Nyt tuntuu kaikki huomio kiin-
nittyneen näyttäviin räjähdyksiin 
ja väkivallalla mässäilyyn.

Elokuvan lopputekstien aika-
na taustalla pyörii vielä pätkiä 
sarjan aikaisemmista elokuvista, 
aivan kuin sinetiksi elokuvasar-
jan lopulle. Mutta näinköhän 
”Syltty” pystyy pitämään itsensä 
kurissa, ettei rykäise jossain vai-
heessa vielä yhtä myötähäpeää 
aiheuttavaa Rambo-rainaa. 

Voisihan eläkeläis-Rambo vie-
lä ponnistaa vanhainkodin rau-
hasta hoitamaan kalavelkojaan...

Kimmo Janas

INSIDE MAN: 
MOST WANTED    

Aml Ameenin ja Rhea Seehornin 
tähdittämä jännittävä ryöstötril-
leri on kissa- ja hiirileikki, jossa 
katsoja saa arvuutella tapahtu-
mia loppuun saakka.

NYPD:n panttivankineuvot-
telija ryhtyy yhteistyöhön FBI-
agentin kanssa pelastaakseen 
panttivangit taidokkaasti johde-
tussa pankkiryöstössä, jota orga-
nisoi armoton ja älykäs pankki-
ryöstäjä.

Kun viattomat ihmiset ovat 
vaarassa, tiimin on unohdettava 
ammatilliset erimielisyytensä en-
nen kuin he takertuvat valheiden 
verkkoon.

Elokuva on ihan kelvollinen 
pienen budjetin trilleri, mutta 
elokuvan nimi saattaa johtaa har-
haan DVD-hyllykköä kaupassa 
selatessa.

Spike Leen vaihtelevan oh-
jaajauran yksi onnistuminen on 
vuonna 2006 valmistunut Inside 
Man, joka tuotti kassatuloina yli 
100 miljoonaa dollaria. Huip-
puohjaajaan lisäksi mukaan oli 
saatu todella hieno kattaus elo-
kuvataivaan tähtiä; Denzel Wa-
shington esitti newyorkilaista et-
sivää, Clive Owen mestarivarasta 
ja Jodie Foster mahtavaa kiinteis-
tövälittäjää. Lisäksi tähtikaartiin 
kuuluivat Christopher Plummer, 
William Dafoe, Chiwetel Ejiofor 
sekä James Ransone.

Jonkinasteinen harha Inside 
Manin menestyksen jatkumises-
ta on saanut Universal Pictures 
-yhtiön tekemään tämän paljolti 
alkuperäisen elokuvan ideoita 
hyödyntävän jatko-osa-DVD:n 
eli tämä elokuva tehtiin suoraan 
videolle eikä valkokankaalla esi-
tettäväksi.

Näissä jatko-osissa on perin-
teisesti eri tekijät kuin alkupe-

räisessä versiossa, ja tässäkin 
tapauksessa vielä varsin tunte-
mattomat tekijät. Aml Ameen ja 
Rhea Seehorn pärjäävät osasuo-
rituksissaan sangen mukiinme-
nevästi, mutta varaspomoa näyt-
televä Roxanne McKee onnistuu 
omassa suorituksessaan selvästi 
näitä paremmin ja pystyy ilmen-
tämään roolissaan aitoa persoo-
nallisuutta.

Kimmo Janas
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M onet raamatunkohdat, 
jos ne reväistään irti 
nimenomaisesta asia-

yhteydestä, aiheuttavat väärin-
ymmärrystä ja jäävät elämään 
kristittyjen keskuudessa vähin-
tään epätarkkoina ilmaisuina, 
jotka johtavat ihmisten ajattelua 
harhaan. Yksi näistä on tämän 
artikkelin otsikossa esitetty väit-
tämä, joka monesti esitellään 
Raamatusta löytyvänä totuutena. 
Tarkkasilmäinen lukija kuitenkin 
huomasi, ettei Paavali kirjoita Ti-
moteukselle otsikon mukaisesti. 
Sen sijaan hän kirjoittaa: ”Sillä ra-
han himo on kaiken pahan alku 
ja juuri; sitä haluten monet ovat 
eksyneet pois uskosta ja lävistä-
neet itsensä monella tuskalla.” 
Ei siis raha itsessään, vaan 
rahan himo…

Rahalla on 
käyttäjänsä luonne

Vaikka perinteisessä kristilli-
sessä ajattelussa onkin totuttu 
pitämään rahaa välttämättömä-
nä pahana, ei raha loppujen 
lopuksi kuitenkaan ole hyvää 
tai pahaa. Raha on ainoastaan 
vaihdon väline, nippu setelei-
tä, pussillinen kolikoita tai tiet-
ty summa varoja pankkitilillä. 
Mutta vaikka raha itsessään on 
neutraali asia, on sillä kuitenkin 
käyttäjänsä luonne. Toinen tuh-
laa, toinen säästää.  Rahaa kuluu 
tai on kulumatta sen mukaan, 
kuinka sitä käytetään. Tililläm-
me tai rahapussissamme oleva 
raha ohjautuu eteenpäin meidän 
luonteemme mukaisesti; käy-
tämme sitä pääsääntöisesti oman 
tahtomme mukaisesti kohteisiin, 
jotka ovat meille mieluisia. Omat 
rahani käytän mielelläni uusien 
kirjojen hankkimiseen. En voi 
kehua olleeni viisain rahankäyt-
täjä, mutta kirjojen hankkimi-
sen tiedän olevan raamatul-
lista. Kuningas Salomo ohjeistaa 

Raha – kaiken pahan alku ja juuri?

Jeesusta on totuttu 
pitämään köyhänä 

miespoloisena

meitä Sananlaskujen kirjassa: 
”Viisauden alku on: hanki vii-
sautta, ja kaikella hankkimallasi 
hanki ymmärrystä…” Kirjat vä-
littävät yli sukupolvien kulkevan 
viisauden.

Ahne rikas
 ja pyhä köyhä

Yleensä ottaen kristillisissä 
piireissä on mielletty rikkaus 
paheena ja köyhyys hyveenä. 
Köyhyys yhdistetään pyhyyteen, 
itsensä kieltämiseen ja rikkaus 
jollakin tavalla epärehellisyyteen 
ja ahneuteen. Oman ajatteluni 
mukaisesti esimerkiksi ahneus 
ei kuitenkaan millään tavalla ole 
kytköksissä ihmisen varallisuus-
tasoon. Ihminen voi olla ahne, 
kitsas ja itsekäs riippumatta 
siitä, onko hän rikas vai köy-
hä. Luonnollisesti varallisuusta-
so vaikuttaa helposti ihmiseen; 
rikkaasta saattaa tulla ylpeä ja it-
seriittoinen, köyhästä jopa varas 

taisi.” Mutta katsotaanpa koko-
naisuutta, joka osoittaa meille 
jotakin muuta, kuin tuo edellä 
mainittu raamatunjae irrallisena. 
Jeesus oli matkalla Jerusalemiin 
ja matkan varrella Hän halusi yö-
pyä eräässä samarialaisten kyläs-
sä. Mutta koska tuossa kylässä 
tiedettiin Hänen olevan matkalla 
Jerusalemiin, Häntä ei otettu vas-
taan. Ja tämän tähden ja nimen-
omaan tässä yhteydessä Jeesus 
lausui nuo sanat, jotka eivät mil-
lään tavoin määrittele Jeesuksen 
maanpäällisen elämän kokonais-
kuvaa. Päinvastoin, Raamattu 
esimerkiksi kertoo Jeesuksen 
muuttaneen pois Nasaretista, 
asuakseen Kapernaumissa. 

Raamattu sanoo, että Jeesus, 
vaikka oli rikas, tuli meidän täh-
temme köyhäksi. Ja todellakin, 
Hän tuli sieltä, missä kadutkin 
ovat kultaa! Mutta Raamatun 
ilmoituksen perusteella en voi 
ajatella, että Jeesus olisi ollut 

auttaminen on hyve. Jumalan 
mielen mukaisesta palvelualtti-
udesta kerrotaan Paavalin toises-
sa kirjeessä korinttolaisille. Tämä 
raamatunkohta on minulle yksi 
rakkaimmista: ”Mutta me saa-
tamme teidän tietoonne, veljet, 
mitä Jumalan armo on vaikutta-
nut Makedonian seurakunnissa: 
että, vaikka he olivatkin mones-
sa ahdistuksen koetuksessa, niin 
oli heidän ilonsa heidän suu-
ressa köyhyydessäänkin niin 
ylenpalttinen, että he alttiisti 
antoivat runsaita lahjoja. Sil-
lä voimiensa mukaan, sen minä 
todistan, jopa yli voimiensakin 
he antoivat omasta halustansa, 
paljolla pyytämisellä ano-
en meiltä sitä suosiota, että 
pääsisivät osallisiksi pyhien 
avustamiseen…”

Nämä ihmiset olivat omaksu-
neet Raamatun moniulotteisen 
opetuksen. He olivat ymmärtä-
neet, että on Jumalan mielen-
mukaista auttaa niitä, jotka tar-
vitsevat apua. He olivat sisäistä-
neet, ettei heidän turvansa ollut 
varallisuudessa, vaan Jumalan 
huolenpidossa. He muistivat Jee-
suksen sanoneen ”antakaa, niin 
teille annetaan”. He tiesivät, että 
iloista antajaa Jumala rakastaa. 
He olivat kuulleet tai lukeneet, 
että ihminen niittää sitä, mitä 
hän kylvää. Ja uskon heidän 
muistaneen tämänkin, että joka 
runsaasti kylvää, myös runsaasti 
niittää. Ja kaiken edellä mainitun 
tähden he, vaikka olivat suuresti 
köyhiä, antoivat runsaita lahjo-
ja. Ja oikein pyytämällä pyysivät, 
että saisivat avustaa pyhiä omas-
taan jakamalla.

tai ainakin 
kohtalonsa 
nurkuja. Eh-
käpä näin 
ajatteli myös 
Aagur, joka 
rukoili: ”Älä 
köyhyyttä, älä rikkautta minulle 
anna; anna minulle ravinnoksi 
määräosani leipää, etten kylläi-
senä tulisi kieltäjäksi ja sanoisi: 
´Kuka on Herra` ja etten köyh-
tyneenä varastaisi ja rikkoisi Ju-
malani nimeä vastaan.”

Oliko 
Jeesus köyhä?

Edelleen, erään asiayhteydes-
tään irrotetun raamatunjakeen 
myötä Jeesusta on totuttu pitä-
mään köyhänä miespoloisena, 
jolla ei ollut edes omaa kotia. 
Totta kyllä, Jeesus sanoi: ”Ketuil-
la on luolat ja taivaan linnuilla 
pesät, mutta Ihmisen Pojalla ei 
ole, mihin hän päänsä kallis-

j u u t a l a i -
sen kansan 
köyhälistöä. 
Hänen tii-
minsä raha-
kukkaros-
sa oli niin 

paljon rahaa, että he saattoivat 
avustaa köyhiä tai tarvittaessa 
ostaa ruokaa jopa 200 denaril-
la, mikä tarkoitti työmiehen 200 
päivän palkkaa. Ja samaisesta 
kukkarosta riitti luvatta myös 
Juudaksen omiin tarpeisiin.

Suhteesi 
varallisuuteen?

Ei siis suinkaan ole kysymys en-
nen kaikkea siitä, onko meillä 
rahaa paljon vai vähän, vaan 
siitä, mikä on suhteemme va-
rallisuuteen. Ja omaa suhdet-
taan voi määritellä vaikkapa 
tarkastelemalla, kuinka paljon 
varamme ohjautuvat Jumalan 
valtakuntaan, jossa lähimmäisen 

BURNING SKIES
BOMBER COMMAND

Käsikirjoitus: Andrew Burn, Callum Burn 
& Sam Parsons
Ohjaus: Callum Burn
Näyttelijät: David Dobson, Henry Col-
lie, Jeffrey Mundell, Joanne Gale, Josh 
Collins, Kris Saddler, Steven Hooper, Vin 
Hawke
Kesto: 1 h 38 min
Ikäraja: 12

BURNING SKIES: 
BOMBER COMMAND 

Otetaanpa sitten käsittelyyn 
vielä toinenkin mikrobudjetin 
elokuva, jossa jää kaipaamaan 
niin kunnon käsikirjoitusta kuin 
vakuuttavia näyttelijäsuorituk-
siakin.

Vuosi on 1943, ja hävittäjälen-
täjä Douglas Miller suree nuo-
remman veljensä kuolemaa. Mil-
ler nousi sankariksi taistelussa 
Britanniasta, ja nyt hänet on siir-
retty Lancaster -pommikoneen 
kippariksi. Tehtävänä on lähteä 
hyökkäykseen ja viedä seuraava 
taistelu natsi-Saksan ylle.

Miller on kuitenkin kovan 
paikan edessä, kun joutuu napit 
vastakkain uuden epäluuloisen 
miehistön kanssa, joka on juu-
ri menettänyt taistelussa oman 
kipparinsa. Pystyykö Miller selät-
tämään demoninsa, kostamaan 
veljensä puolesta ja muuttumaan 
pommikonemiehistön todelli-
seksi johtajaksi? 

Muistan, kuinka jo pikkupoi-
kana katselin mielelläni sotaelo-
kuvia englantilaisten ilmataiste-
luista – samalla kun tietenkin 
luin Spitfire-pilotin Robert He-
reward ”Battler” Brittonin seik-

kailuista Korkeajännityssarjan 
sarjakuvalehdistä.

Burning Skies: Bomber Com-
mand tai Lancaster Skies, kuten 
sen alkuperäinen nimi on, ei 
vaan pääse kunnolla lentoon, ja 
pettymys on aikamoinen.

Valtaosa runsaan puolentois-
ta tunnin elokuvasta ratkotaan 
erilaisia ihmissuhdeongelmia 
maanpinnalla, pommituslaivu-
een majoitustiloissa. Pommi-
koneen miehistö käy jokainen 
omalla tahollaan läpi tunteita 

epävarmasta tule-
vaisuudesta, kuka 
palaa seuraavalta 
lennolta elossa ja 
kuka ei.

On kuin katse-
lisi tavallista brit-
tidraamaa, jossa 
monet samanai-
kaiset pienemmän 
tapahtumat sulau-
tuvat yhdeksi ko-
konaisuudeksi. 

Eli kyseessä 
ei suinkaan ole 
perinteinen sota-
elokuva vaan pi-
kemminkin hen-
kilödraama. Varsi-
naista actionia ei 
näe kuin lyhyesti 
elokuvan alussa 
ja lopussa.

Sille pommitus-
lennolle lähdetään 
vasta aivan eloku-
van loppumetreil-
lä, mutta hyvä että 
edes silloin.

Ja juuri ennen, 
kun lopputekstit 

alkavat pyöriä, paljastuu yllät-
tävä seikka Douglas Millerin 
veljen kuolemaan johtaneesta 
auto-onnettomuudesta – mutta 
tämäkin vain katsojille, ei suin-
kaan Millerille.

Kimmo Janas



17 TOS I M I E S   1 / 202016TOS I M I E S   1 / 2020

Keijo Niskala

Olemme saaneet 
huomata, miten 
viimeaikoina on 
voimakkaasti noussut 
esille tietynlainen 
paine saada kristillinen 
arvomaailma piiloon 
arkielämästä. Erilaiset 
ilmiöt ja negatiivinen 
uutisointi kristillisistä 
arvoista ovat 
muokkaamassa  yleistä 
käsitystä siihen, että 
kristillisyydessä on 
jotain mätää. 

K un itse olen kokenut 
uskoontulon jo lapsuus-
vuosina, olen nähnyt 

omin silmin, mikä elämänrikka-
us ja siunaus on ollut elämässäni 
saada omistaa usko ja luottamus 
Jeesukseen. Elämäntyöni olen 
varsinaisesti tehnyt liikemaail-
massa, eri aloilla ja eri tehtävissä. 

Kristilliset arvot ja niistä kiin-
nipitäminen ovat olleet minulle  
se voimavara, jonka avulla näen, 
että olen selvinnyt ”säilyttäen us-
kon ja hyvän omantunnon”, (1. 
Tim.1:19) – kuten Paavali sanoo.

Ilman tuota vakaumusta ja 
Jumalan varjelusta tuskin olisin 
noita vuosikymmeniä selvin-
nyt ilman elämän haaksirikkoa 
– sen verran suurina näen elä-
män vaarat ja karikot esimerkiksi 
liikemaailman monimuotoisessa 
ruletissa.

Vakaumuksen 
kristitty

Olin n. 25-vuotas ja palvellut 
silloista työantajaani, nahka-alan 
yritystä kansakouluvuosien jäl-
keen uskollisesti jo liki 10 vuotta, 
kun tuli ajatus hakeutua vakuu-
tusalalle. Suunnitelmat lähtivät 
etenemään työpaikkahakemuk-
sen teolla, jossa eräässä suosit-
telupaperissa luki, että ”minut 
tunnetaan ahkerana, rehellisenä, 
sekä raittiina nuorena miehenä, 
ja että olen myös vakaumuksen 
kristitty.” 

Vähän vierastin työpaikka-
suosituksessa tuota mainintaa, 

mutta kirjoitettu mikä kirjoitettu! 
Tottahan tuo oli, sillä olinhan jo 
6-vuotiaana uskonratkaisuni teh-
nyt – päätöksen seurata Jeesusta,

äitini rukoillessa pyynnöstäni 
siunausta ja voimaa tälle elämäni 
päätökselle. 

Jo silloin koin tarvitsevani 
Jeesusta elämäni ohjaajana. Isä-

ni oli kaatunut sodassa. Köyhän 
perheen lapsena olo oli orvon 
tuntuista ja olin joskus hyvinkin 
surullinen siitä, että naapurin 
serkuillani oli isä, joka saapui so-
dan päätyttyä kotiin. Minun isäni 
oli palannut jo pari kuukautta 
ennen syntymääni, tosin val-
koisessa arkussa, josta oli vain 

valokuva todisteena ja muistona.
Uskovainen äitini oli kertonut 

minulle Jeesuksesta – ja minäkin 
halusin elämässäni lähteä tuol-
loin hänen seuraajakseen.

Mainitsemani työpaikkahake-
mus lähti kahteen yhtiöön, ja 
pian sainkin toisesta, sen pai-
kallisesta konttorista tiedon, että 

ELÄMÄN 
VALINNAT

KIHNIÖN 
APTEEKKI
ark. 9–17, la 9–13

Keskustori 1, 33100 Tampere
puh.03-2730145, fax. 03-2730140,

E-mail: hytti@jarihytti.fi, Web: www.jarihytti.fi

JARI HYTTI

olin kymmenien hakijoiden jou-
kosta valittu kolmen ehdokkaan 
joukkoon, joita noteerataan pää-
konttorilla kenttäpäällikön kans-
sa käytävässä keskustelussa, ja 
siellä lopullinen valinta tehdään. 
Ilmoitettiin päivä ja kelloaika, ja 
niin sitten aikanaan Keski-Poh-
janmaalta vain matkalle Turkuun 
arvioitavaksi.

Uskolla on 
hintansa

Oli helteinen kesäpäivä, kun 
ajelin nuoren vaimoni kanssa 
tuohon haastatteluun.

Tiesin etukäteen, että haastat-
telija on keski-iässä oleva, evp. 
armeijan upseeri, joka nyt oli 
uudessa siviiliammatissa.

Neuvonnassa minut ohjattiin 
hänen puheilleen. Esittäytymi-
sen jälkeen hän otti laatikosta 
paperini jotka olivat edenneet 
postin välityksellä hänelle. Hän 
teki jonkun kysymyksen, joista 
mielestäni selvisin hyvin. Sitten 
hän selasi hakemukseni sivuja 
todeten että täällä on yksi poik-
keuksellinen lausunto;  ”ahkera, 
raitis, - rehellinen  ja vakaumuk-
sen kristitty”!  Sitten oli pitkä hil-
jaisuus.

”Mitä tuo vakaumuksen kris-
titty sinulle tarkoittaa – minä en 
sitä käsitä?” Hän toi mielensä 
pohjalta jonkin ampiaisyhteis-
kuntaesimerkin, antamatta edes 
kunnon mahdollisuutta vastata 
kysymykseen, jonka oli tehnyt. 
Samalla ojentaen tyhjän matka-
laskulomakkeen, todeten: ”Tuol-
la voit hakea matkakorvauksen 
kuluistasi. Ei tämä yhtiö näitä 
miehiä tarvitse.” Jo silloin sain 
todeta ensikerran selkeästi sen 
että ”uskolla on hintansa!”

Kuitenkin elämän eri tilanteis-
sa olin päättänyt että Jesaja 60:1 
ajatus: ”Nouse ole kirkas…” –  se 
on elämän ohje, josta aion pitää 
kiinni vastakin – ja  todennä-
köisesti ilman tuota päätöstä en 
olisi selvinnyt noissa liikemaail-
man ympyröissä niin että olisin 
säilyttänyt uskoni.

Piilokristillisyys ei ole toimivaa 
eikä varjelevaa laatua!

Tällaisia miehiä 
tarvitaan

En lannistunut tuosta Turun 
matkasta, vaan odotin päätöstä 
toiseen vastaavaan hakemaa-
ni tehtävään toisessa yhtiössä.  

Myös sieltä kohteesta sain kent-
täpäällikön vieraakseni – hän 
todella tuli kotiimme haastattele-
maan minua. Ja yllätys… yllätys! 
Jälleen entinen armeijan lentä-
jäkapteeni, joka oli samoin ar-
meijasta eläköityessään siirtynyt 
vakuutusyhtiön palvelukseen. 
Kahvia odotellessa hän kertoili 
näistä taustoistaan. Sitten hän 
kaivoi laukustaan paperinipun 
– hakemukseni esiin..  Entisestä 
kokemuksesta johtuen, melkein 
nousi tukkani pystyyn, kun näin 
minkä lomakkeen hän nipusta 
nosti päällimmäiseksi. Se oli tuo, 
joka teki aiemmasta haastattelu-
matkastani bumerangin.

Hän totesi, että oli paikallista-
solla jo vähän selvittänyt tilan-
netta … ja sitten täällä oli yksi 
sellainen suosituslausunto, jota 
ei ollut yhdelläkään muulla 35 
hakijasta. ”Lyödään kättä päälle 
– tällaisia miehiä me tarvitaan.”

Juotiin vaimon keittämät 
kahvit  ja sovittiin päivä jolloin 
aloitan. Ja niin alkoi asunnon 
järjestelyt Keski-Suomesta uu-
siin tehtäviin. Se oli yksi uusi 
elämänvaihe, jonka koimme Ju-
malan johdatukseksi.

Valinta ikuisuutta 
varten

Tämä kertomus esimerkkinä 
siitä, miten kristillisyys ei aina 
ennenkään ole ollut jokaisen 
elämänkatsomuksen mukaan 
myönteinen asia. Mutta jos an-
namme asiamme Jumalan käsiin, 
olen oppinut vuosikymmenien 
aikana sen, että Jumala pitää 
huolen niistä, jotka ovat päättä-
neet seurata häntä.

Psalmin runoilija toteaa psal-
missa 73:16-17.

”Minä mietin päästäkseni tästä 
selvyyteen; mutta se oli minulle 
ylen vaikeata,  kunnes minä pää-
sin sisälle Jumalan pyhiin salai-
suuksiin ja käsitin, mikä heidän 
loppunsa on oleva.”

Omien henkilökohtaisten 
elämänkatsomusasioiden pää-
tösvalta ja valinta. Se on meillä 
itsellämme.

Joidenkin vähäisten ajallisten 
asioiden päätösvalta mahdolli-
sesti muilla. Mutta muistetaan, 
että se valinta, missä vietämme 
ikuisuuden – se valinta on ennen 
kaikkea meillä itsellämme!  Ja se 
on elämämme tärkein valinta! 
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Iikka Löytty

1990 -luvun alussa nuori 
pappi Mauri Pitkäranta, 
nyt jo rovastina 
ansaitulla eläkevuosilla, 
kysyi Jussi Pelto-Piriltä 
mahdollisuutta miesten 
iltojen aloittamiseksi. 
Kirkkoherra oli 
myötämielinen asialle.

E nsimmäisissä illoissa oli 
muutama kymmenen 
miestä. Siellä laulettiin, 

rukoiltiin ja oltiin yhdessä juo-
den myös kahvia. Tilaisuudet 
olivat kerran kuukaudessa usein 
liikkeiden tiloissa autokaupoissa 
yms. suuremmissa halleissa. Var-
sinkin sitten, kun miehiä alkoi 
tulla aina enemmän ja enem-
män. Vuosien myötä joukko, 
joka on kasvanut ensin yli sa-
dan hengen ja sitten yli jo 250 
miehen, kokoontuu yhdessä 

Miesten illat ja aamut Nurmossa ja Seinäjoella

Jumalan kasvojen eteen. Joskus 
nautitaan ehtoollinenkin.

Nurmon miehet alkoivat myös 
käydä illoissa. He kysyivät omal-
ta kirkkoherraltaan Heikki Rin-
kinevalta, että voisiko heidän 
seurakunnassaan myös pitää 
tällaisia iltoja? 

Heikki ehdotti iltojen yhdis-
tämistä ja antoi tämän tehtävän 
pastori Tapio Hirvilammelle. Ta-
pio on saanut olla mukana 25 
vuoden ajan Seinäjoen alue- ja 
Nurmon kappeliseurakunnan 
yhteistyönä toteutettavissa mies-
tenilloissa ja aamiaistilaisuuksis-
sa. Molempia pidetään kerran 
kuukaudessa. Yhteistyössä on 
voimaa.

Miesteniltoihin kokoontuu 
säännöllisesti 150-250 miestä.  
Aamiaisiin 30-50 miestä.

Miestenillat pidetään aina eri 
paikoissa: autoliikkeissä, laitok-
sissa ja sellaisissa paikoissa,  joi-

hin suuri miesjoukko mahtuu.
Iloitsen aktiivisesta mies-

ten vastuuryhmästä, joka etsii 
kokoontumispaikkoja, miettii 
aiheita ja kutsuu uusia miehiä 
mukaan.

B   Alajärven kirkkoherra Ari Auranen piti 
taas koskettavan puheenvuoron.

B  Hyvissä juhlissa juodaan myös hyvää 
kahvia.

C  Nurmon Kappalainen Tapio Hirvi-
lammi.

C  Muistoja jaellaan tuttujen kanssa.

Miesten illat ja aamut Nurmossa ja Seinäjoella

C  Miesten leppoisaa yhdessäoloa ruo-
kajonossakin.

Iltojen ja aamiaisten johtotäh-
tenä on, että jokaisessa tilaisuu-
dessa on nämä kolme: Raamatun 
sana, yhteinen rukous ja virsi/
hengellinen laulu.

Tiedotuksessa ja kutsuissa 
ovat todistuksen sanat "Mies – 
Tule mukaan".
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Caravan-messut

C D    Pössl Trenda 30 -vuotisjuhlamal-
lin erikoisuutena mm. pyöreät ikkunat 
sivuilla.

C D  Morelo Palace Liner 93 LSB maantieristeilijä Ivecon alustalla, hinta 361 315 E.

D  Nelivetoisella Hymer Grand Canyon 
S -retkeilyautolla ei jää ihan pienimpiin 
ryteikköihin kiinni.

C D  Knausin Sport & Fun 480 QL, pituus 
625 cm, vuodepaikkoja 3 (4).

C A  Hobby Prestige 560 FC matkailuvaunussa on uusi pohjaratkaisu reissuvaunuun. 
Hintaa kertyy alkaen 30 400 E.

C D  Valion ja Rinta-Joupin Autoliikkeen yhteistyönä syntynyttä Oltervaani-matkai-
luautoa voivat lapsiperheet hakea käyttöönsä viideksi päiväksi.

C D  Rapido V62 retkeilyauto uudella pohjaratkaisulla; parisänky on sijoitettu taakse 
oikealle seinälle.

D  Vaunun erikoisuutena takaseinän au-
keaminen pyörätuolirampiksi.

A joneuvomatkailu on nyt 
trendikästä. Matkailu-
autolla, -vaunulla tai 

retkeilyautolla matkustamisesta 
on omatoimimatkailun myötä 
tullut entistä suositumpaa. 

Enää ei körötellä autojonois-
sa, vaan nautitaan matkustami-
sen vapaudesta niin kesällä kuin 
talvellakin.

Helsingin Caravan-messuilla 
kerrottiin ajoneuvomatkailun 
mahdollisuuksista ja esiteltiin 
lähes 200 erilaisiin tarkoituksiin 
soveltuvaa matkailuajoneuvoa 
tammikuun puolessa välissä.
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Iikka Löytty

Sain olla Emmaus-
kuoron tilaisuudessa 
Alajärven kirkossa. 
Siellä oikein tunsi, 
miten Pyhän Henki 
oli läsnä. Musiikki oli 
varsin koskettavaa sekä 
taidolla ja sydämellä 
tarjottuna.

E nsimmäinen Emmaus-
kuoro sai alkunsa vuonna 
1982 Kalannissa Uudes-

sakaupungissa, kun nykyinen 
kuoronjohtaja Leo Lamminen 
sai tulla silloin uskoon.

Lammisten muutettua Lappa-
järvelle he tunsivat siellä olevan 
myös paikan tällaiselle hengelli-
sen musiikin kuorolle. Kuoroon 
alkoi tulla ihmisiä eri seurakun-
nistakin. 

– Tällä hetkellä kuorossa on 
yli 20 jäsentä. Kaikki ovat tun-
nustavia kristittyjä. Kuoro on 
yhteiskristillinen, jäseniä on lu-
terilaisesta ja helluntaiseurakun-
nasta. Jumala toimii silloin, kun 

Emmaus-kuoro 
yhdistää kristittyjä

me olemme yhdessä – samaa 
Jeesusta palvelemme, toteaa Leo 
Lamminen.

Emmaus-kuorossa on jäseniä 
Kortesjärveltä, Evijärveltä, Vim-
pelistä, Lappajärveltä ja Alajär-
veltä. Harjoitusmatkat ovat 40-50 
km ja esiintymismatkat vieläkin 
pidempiä. 

– Olenkin sanonut monesti 
herkällä mielellä, että minä en 
tätä kuoroa pidä pystyssä, tämä 
on Jumalan homma, painottaa 
kuoronjohtaja.

Kuoro yhdistää
Ritva Lamminen kertoo halu-
avansa laulaa Taivaslauluja Jee-
suksen kunniaksi. 

– On ihanaa kokoontua välillä 
meillä kotonakin ja saada pitää 
rukoushetkiä. Koen sen olevan 
palvelutehtävä, kun saamme 
laulaa eri seurakunnissa. Juuri 
tämä yhteiskristillisyys on tärke-
ää. Tämä yhdistää meitä myös 
aviopuolisoina.

Heino Tervasta on aina kiin-
nostanut musiikki, jo ennen tä-

hän kuoroon liittymistä. Mutta 
sitten hän huomasi siinä olevan 
juuri oikean paikan, jonka voisi 
täyttää. Hän tunsi Lammiset jo 
entuudestaan ja tiesi Leon instru-
menttina olevan haitari, jonka 
rinnalle sopii hyvin viulu. 

– Niinpä nyt soitamme sa-
masta nuottitelineestä mutta eri 
instrumenteilla, Heino Tervanen 
hymähtää.

Tuula Tervanen on laulanut 
koko elämänsä, kansakoulusta 
lähtien. 

– 10-vuotiaana lauloin jo en-
simmäisessä kuorossa. Kuorois-
sa olen ollut mukana niin Lap-
pajärvellä, Vimpelissä kuin nyt 
Alajärvellä. Liekö minulle muita 
lahjoja annettukaan kuin laulun-
lahja, hän naurahtaa.

Yhteyttä ylös 
ja sivuille

– Yhteys oli avainsana liittyes-
säni Emmaus-kuoroon. Täällä 
tapaa kristittyjä myös vapaista 
suunnista. Me emme ole koko 
aikana riidelleet opillisista asi-
oista yhtään kertaa, emmekä 
kai riitele vastaisuudessakaan. 
Tällaista pitäisi olla toiminta 
ihan laajemminkin. Täällä me 
rakennamme yhteyttä niin ylös-
päin kuin toisiimmekin, kertoo 
Martti Niemi.

Hänen kuorotaustansa on 
Korson seurakunnasta, jossa 
lauloi 15 vuotta kirkkokuorossa 
mm. vimpeliläisen kanttorin alai-
suudessa. Gideoneissa oli myös 
laulukuoro, joka tietysti oli myös 
yhteiskristillinen. 

– Sillä porukallahan me lau-
loimme seurakuntavierailuissa. 
Tuo aikaisempi toiminta hel-
potti liittymistä tähän Emmaus-
kuoroon. Nykyään laulan myös 
Raavaissa miehissä. Kuvaisin tätä 
toimintaa sanoilla: on ilo palvel-
la. Siitä saa enemmän itse kuin 
antaa muille. Kuluja ei lasketa, 
kun kutsu käy laulamaan eri 
paikkakunnille. Jos tässä poru-
kassa ei viihdy, on vika itsessä, 
Niemi painottaa.

Harjoitukset käyntiin 
kahvipöydässä

Leo Ketonen ei muista tarkkaan, 
koska liittyi Emmaus-kuoroon, 

mutta muistaa, kuinka Leo Lam-
minen kävi Raavaissa miehissä, 
ja pyysi mukaan Emmaukseen.

 – Pakko on yhtyä näiden mui-
den kommentteihin, että kyllä 
se on ilo palvella ja laulaa eri 
seurakunnissa. Varsinkin nämä 
harjoitukset ovat kannustavia. 

Emmaus-kuoro on hieman eri-
lainen kuin normaalit kuorot, sil-
lä on aina rukousta harjoitusten 
lopussa. Se koskettaa varmaan 
jokaista kuorolaista, kun uskon-
asiat ovat kunnossa. 

– Ja silloin kun Jeesuksesta 
lauletaan, niin siitä saa voimaa. 
Niin kuin Sanakin sanoo, että 
Jeesuksen veressä on voimaa. 
Kun isommalla porukalla käy-
dään laulamassa vaikkapa Lap-
pajärven kirkossa, niin siellä on 
selvästi Henki mukana – sen 
oikein tuntee. Pyhä Henki on 
johtamassa meitä.

– Kokoontumispaikkamme on 
siinä mielessä erikoinen, että ta-
lonväki aloittaa harjoitukset aina 
runsaalla kahvipöydällä, Keto-
nen lisää.

Raimo Ala-Kojolalla on näissä 
kuvioissa aina kitara mukanaan. 

Hän muistaa, kuinka pikkupoi-
kana tilasi ensimmäisen kitaran-
sa lehden mainoksen perusteel-
la. 

– Enhän minä tietenkään vie-
lä silloin osannut soittaa, mut-
ta halusin niin kovasti soittaa. 
Aikani rimputin väkisin ”Lapin 
poika mä oon juurta noitain…”, 
kunnes se meni läpi, ja siitä se 
alkoi. En ollut vielä uskossa sil-
loin, joten tuli säestettyä juoppo-
porukoitakin kioskilla kolmella 
soinnulla. Vähän kerrallaan sit-
ten opin soittamaan eri sointuja.

Ennen uskoontuloa Ala-Kojola 
soitti eri orkestereissa ja kiersi 
Pohjanmaalla tanssipaikkoja ja 
ravintoloita. Uskoon tultuaan 
hän kertoo alkaneensa kiinnit-
tää huomiota myös laulujen sa-
noihin.

– Silloin liityin myös paikal-
lisen seurakunnan kuoroon. 
Olin myös mukana useammissa 
lauluryhmissä kitaroineni. Tässä 
Emmauksessa on nyt kulunut jo 
useampi vuosi. Minulle on tär-
keää laulaa ihmisille, jotka eivät 
tunne Jeesusta. Se on se minun 
palvelutehtäväni.

A   Kuoronjohtaja Leo Lamminen painot-
taa, että Jumala pitää kuoron pystyssä, 
ei Lamminen suinkaan.

B   Tuula Tervanen aloitti 
kuoroissa laulamisen jo 
10-vuotiaana. Kuoroissa 
hän on ollut mukana niin 
Lappajärvellä, Vimpelissä 
kuin nyt Alajärvellä.

C   – Silloin kun Jeesukses-
ta lauletaan, niin siitä saa 
voimaa, huomauttaa Leo 
Ketonen.

C  – Tunsin Lammiset jo entuudestaan ja 
tiesin Leon instrumenttina olevan haitari, 
jonka rinnalle sopi hyvin viulu, muistelee 
Heino Tervanen.

B   – Jos tässä porukassa ei viihdy, on vika 
itsessä, painottaa Martti Niemi.
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Fredrik Ekholmin Israel -kronikka

”Oman kunniansa 
vuoksi Herra Sebaot 
on lähettänyt minut 
kansojen luo, jotka 
ovat teitä saalistaneet, 
sillä joka teihin koskee, 
se koskee hänen 
silmäteräänsä.” (Sak 
2:12)  

  

J umalan sana sanoo, että kun 
kosket Israeliin, kosket hä-
nen silmäteräänsä. Eli, jos 

kosket Israeliin, työnnät sormesi 
Jumalan silmään ja se ärsyttää 
häntä. Silmä on koko suojaamat-
toman ihmiskehon herkin kohta.  
Tässä sillä tarkoitetaan pupillia 
tai silmän tummaa osaa.

Jumalan silmäterää vastaan 
käymisellä on vakavia seura-
uksia.

Katsotaan muutamaa raama-
tunkohtaa, jotka osoittavat, että 
Israelilla on oikeus omaan maa-
han, ja jotka  varoittavat aset-
tumasta Jumalan suunnitelmaa 
vastaan:

"Hän sanoi Joosefille: »Jumala, 
Kaikkivaltias, ilmestyi minulle 
Lusissa Kanaaninmaassa, siu-
nasi minut ja sanoi minulle: 
’Minä teen sinut hedelmällisek-
si ja jälkeläisesi monilukuisiksi, 
niin että sinusta saavat alkunsa 
monet kansat, ja annan sinun 
jälkeläisillesi tämän maan pysy-
väksi perintömaaksi." (1 Moos 
48:3-4)

"Minä otan teidät vieraiden 
kansojen keskeltä, minä koko-
an teidät kaikista maista ja tuon 
teidät omaan maahanne." (Hes 
36:24)

"Sitä ei ole lupa myydä eikä 
vaihtaa, eikä tästä maan par-
haasta osasta saa luovuttaa mi-
tään muille, sillä se on Herran 
pyhää maata." (Hes 48:14)

Israel – 
Jumalan silmäterä

"Sinä päivänä minä teen 
Jerusalemista raskaan kiven 
kaikkien kansojen tielle. Ne ko-
koontuvat Jerusalemia vastaan, 
mutta kaikki, jotka käyvät siihen 
kiveen käsiksi, satuttavat itsen-
sä." (Sakarja 12:3)  

"Sinä päivänä minä hävitän 
kaikki kansat, jotka hyökkäävät 
Jerusalemia vastaan." (Sak 12:9)

Ainakin meille kristityille sa-
nan pitää olla selvä ohje. Niitä 
kohtia, jotka puhuvat juutalais-
ten paluusta ja muita heitä kos-
kevia lupauksia on Raamatussa 
useita satoja.

Kenelläkään johtajalla maa-
ilmassa ei ole oikeutta jakaa 
Israelin liiton maata. Siitä tulee 
merkittäviä seurauksia kaikissa 
maissa. Joka koskettaa Jumalan 
silmäterää, seuraa siitä paljon 
kaaosta ja turbulenssia Euroo-
passa. Jos he vain ymmärtäisi-
vät siunata Israelia. Sen sijaan 
he kääntyvät Israelia vastaan 
ja levittävät BDS -politiikkaa, 
joka haluaa eristää Israelin eri 

alueilla, mutta myös taloudel-
lisesti. Noin neljä vuotta sitten 
protestoin ja kirjoitin viiteen eri 
sanomalehteen, siitä väärästä 
politiikasta, joka pakottaa laitta-
maan leiman kaikkiin tuotteisiin, 
jotka on valmistettu Juudeassa ja 
Samariassa, niin kutsutulla Län-
sirannalla. Siellä oli israelilaisil-
la tehtaita, jotka työllistivät noin 
100 000 arabia, jotka kipeästi 
tarvitsivat työtä. Osa jäi työttö-
mäksi, koska heidän juutalaisen 
työnantajansa oli muutettava 
pois. Tällaisia pulmia politiikka 
ja juutalaisviha synnyttää, mutta 
uskon, että arabityöntekijät eivät 
ikinä olisi näin negatiivisen pää-
töksen takana. Sensijaan olen 
kuullut, että arabit ja muslimit 
mielummin haluavat tehdä työ-
tä Israelissa ja juutalaisille kuin 
korruptoituneen muslimijohdon 
alla, jonka maksamat palkat ovat 
huonot, jos työtä edes löytyy.  

Presidentit painostivat Israelia.
Mutta mitä tapahtui? Pahat 

seuraukset saapuivat kuin kirje 

postissa ja esim. kalliita luon-
nonkatastrofeja on tapahtunut 
paljon, kun he menevät Jumalan 
silmäterää vastaan. Näitä tapah-
tumia on seurattu ja niitä löy-
tyy ainakin toista sataa. Tunnen 
filmintekijän, joka on vahvasti 
seurannut näitä asioita, William 
Koenig USA:sta ”World Watch 
Daily”.

Muutama 
esimerkki

30. lokakuuta 1991.  George 
H.W. Buch (isä) julisti, että maa 
pitää jakaa ja se olisi ns. uusi 
alku. Mitä tapahtui? Tuli suuri 
myrsky Amerikkaan, joka tuhosi 
jopa presidentin kodin.

Tammikuun 16.-17. 1994. 
Niin sanottu Geneven sopimus. 
Silloin asetettiin paineet Israelille 
antaa pois Golan. Bill Clinton ja 
Syyrian presidentti Assad oli tä-
män asian takana. Mitä tapahtui: 
Tuli suuri kylmyys Washingtonin 
ja New Yorkin ylle, joka lamaan-
nutti yhteiskunnan. Sekä pahin 

maanjäristys ikinä Kaliforniassa 
tapahtui yhtä aikaa. Lisäksi As-
sadin poika kuoli auto-onnetto-
muudessa saman vuorokauden 
sisällä.

Syyskuun 10.-11. 2001.  Ge-
orge W. Bush (poika) julisti, että 
nyt on kahden valtion ratkaisu. 
World Trade Center sortui. Histo-
rian kallein terroriteko. Yli 2000 
kuoli 11. syyskuuta 2001.

Elokuun 23. 2005  Gazan 
asutusten luovuttaminen pales-
tiinalaisille.  Täälläkin kerralla 
George W. Buch oli tämän Raa-
matun vastaisen päätöksen taka-
na, jonka Ariel Sharon teki, Isra-
elin silloisen pääministeri.  Pahin 
hurrikaani ikinä USA:ssa. Israelin 
ei myöskään pitäisi antaa pois 
maata vastineeksi (valheellisel-
le) rauhalle. Israeliin tuli hiek-
kamyrsky ja pääministeri Sharon 
vajosi koomaan heti sen jälkeen.  
Kaikki palestiinalaisten rauhan-
pyrkimykset  ovat vain teatteria, 
koska he eivät tyydy muuhun 
kuin, että Israel  tuhotaan. Ei 
neuvottelua eikä sovintoa, ei 
rauhaa, ei hyväksyntää.

Oli todella rankka teko ajaa 
Gazasta pois noin 8000 juutalais-
ta, jotka ovat saaneet erämaan 
siellä kukoistamaan ja maa oli 
erittäin hedelmällinen.  Nyt 
heidän kotinsa tuhottiin, jotta 
he eivät voisi mennä takaisin. 
Palestiinalaisten piti hoitaa ne 
hyvät puutarhat, mutta eivät he 
siihen kyenneet tai ehkä eivät 
halunneet.  Ei pidä antaa pois 
sitä, minkä Herra on tarkoittanut 
Israelille. Se tuo aina negatiiviset 
seuraukset.

Maaliskuun 20.-22. 2011, 
maaliskuun 21.-22. 2013 ja 22. 
toukokuuta 2013 USA:n presi-
dentti Barack Obama painosti Is-
raelia antamaan pois maata. Taas 
myrsky, joka lamaannutti maan.  
Myös Israeliin tuli niin kova pa-
rin päivän hiekkamyrsky, että 
hän ei päässyt lentämään kotiin.

Tätä listaa voisi jatkaa pitkään.

Pohjoismaat
Vuonna 2000 ystäväni, ICCC:n 
perustaja Gunnar Olson kutsui 
minut Tukholmaan yhdessä 
ruotsalaisten edustajien kanssa. 
Me tutkimme sanaa, rukoilimme 
ja koimme, että meidän on aina 
seistävä rohkeasti Israelin rin-
nalla, vaikka meidän poliitikot 
menevät harhaan. Me voimme 

silloin seisoa muurin aukossa 
ja asettautua Jumalan profetaa-
liseen suunnitelmaan ja tarkoi-
tukseen siinä ajassa, missä nyt 
elämme.

Juuri sinä vuonna Ruotsin 
hallitus oli salaisesti neuvotellut 
Lähi-Idässä ja pyrkinyt saamaan 
aikaiseksi Jerusalemin jakami-
sen. Ruotsi on aina suosinut 
palestiinalaisia Israelin edellä.  
Juuri tuona kesänä 2000 Ruotsiin 
tuli tosipaljon tulvia. Minulla on 
vielä muistikuvia TV-ruudusta, 
kun virtaavat vedet vetivät jopa 
taloja rinteiltä mukaansa. Rauta-
tie oli monessa paikassa veden 
alla. Iso määrä peltoalueita oli 
peittynyt vedellä sekä jossain 
jopa joku kaupunginosa.

Tämän takia päätimme järjes-
tää konferenssin Turussa sama-
na syksynä vuonna 2000, jonka 
me ICCC Suomi järjestimme. 
Ruotsista tuli 40 ICCC henkilöä. 
Paitsi Gunnar Olson ja ICCC.n 
puhujat, meillä oli veteraani pas-
tori Sven Nilson Ruotsista, Mark-
ku Ylipää Tampereelta ja Israelin 
rukousjohtaja Eliahu Ben Haim.  
Me halusimme pyytää anteeksi 
Herralta maittemme puolesta, 
aivan kuten Daniel, Esra ja Ne-
hemia tekivät.  

Näitä mainitsemiani asioita 
koskevat hengelliset lait. Norja 
kieltäytyi myymästä öljyä Isra-
elille. Neljätoista päivää kiel-
lon jälkeen tapahtui katastrofi 
norjalaisella öljyporauslautalla, 
Alexander Kjellandilla, jossa yli 
sataa työntekijää menetti hen-
kensä.  Kuten jo kerroin, lisää 
vastaavia asioita on tiedossa, 

joten älä kosketa Jumalan Sil-
mäterää.

On hyvin tärkeää, että me siu-
naamme Israelia, sitä mitä Juma-
la on valinnut siunata.

Kun olin Israelissa joulukuun 
alussa ICCC:n johtajien tapaa-
misessa, mukanamme oli eräs 
Amerikan juutalainen. Hän on 
mies, jolla on selkeä profetaali-
nen näkökyky. Hän kertoi, mi-
ten tärkeää on, että me emme 
osallistu vitsailuun juutalaisista 
tai salli mitään antisemiittistä. 
Sillä on niin negatiiviset seu-
raukset. Hän kertoi myös, että 
hänen kotikaupungissaan oli 
noin 100 seurakuntaa pyytänyt 
Israelilta anteeksi sitä, miten 
heidän presidenttinsä Barack 
Obama oli toiminut Israelia koh-
taan, ja miten hän oli kohdellut 
huonosti Benjamin Netanjahua 
Valkoisessa talossa. He myös 
keräsivät rahaa ja sijoittivat Isra-
eliin. Tämän Israeliin toimitetun 
anteeksipyyntökirjeen jälkeen 
siunaus tuli kuin tilauksesta.  
Kaupunki, joka valitsi pyytää 
anteeksi ja siunata Israelia, sai 
myös kokea ihmeen. Eräs pro-
jekti, jota he olivat odottaneet 12 
vuotta, käynnistyi ja kaupunki 
pääsi lisäksi velattomaksi.

Tämän kuuleminen inspiroi 
minua. Ajattelen, että meidän 
pitää aina tehdä kaikki voita-
vamme, vaikuttaa ja rukoilla, 
sen puolesta, että maamme va-
litsisi siunauksen. Ikävä kyllä 
me tahdomme aina seurata EU:n 
virallista linjaa, joka ei aina ole 
oikeassa.

Kiitos, että olet mukana rukoi-

lemassa ja tukemassa Israelia! 
(Jes 62:1, 6-7)

Arise Summit 2019
Kun olin Israelissa joulukuussa, 
osallistuimme kaikki ICCC -joh-
tajat myös Arise 2019 business 
konferensiin. Monet kansain-
väliset kristilliset liikemiehet  
saapuivat siunaamaan Israelia 
ja saamaan itse siunauksia kon-
ferenssissa, joka järjestettiin 
Rishon LeZion -kaupungissa, 
lähellä Tel Avivia. Konferenssi 
järjesti mahdollisuuksia liiketoi-
mintaan israelilaisten ja kristitty-
jen välillä. Tällä tavalla voimme 
vastustaa BDS-liikettä. 

– Meillä on täällä useita satoja 
kansainvälisiä liikemiehiä yli 40 
maasta. He haluavat olla muka-
na siinä raamatulliset mitat täyt-
tävässä ihmeessä, joka tapahtuu 
Israelin taloudessa, innovaatiois-
sa ja viimeisimmässä teknologi-
assa, sanoi Israelin turvallisuutta 
ja taloutta vahvistavan yhdistyk-
sen ARISE:n presidentti ja johtaja 
Calev Myers. 

– Olemme tekemisissä maail-
man suurimpien kriisien kanssa. 
Niinpä olemme kutsuneen yrit-
täjiä ottamaan yhteyttä Israelin 
yrityksiin, sopimaan tapaamisia 
ja luomaan yhteyksiä ja liiketoi-
mia, jotka auttavat tuomaan Is-
raelin innovaatioita maailmalle, 
Myers kertoi.

Konferenssia tukivat ICCC, 
Israel Export Institute, Israel Fe-
deration of Bi-National Chamber 
of Commerce ja Israel Manufac-
turers Association. Israelilaisista 
yrityksistä mukana olivat mm. 
SAFEMODE – keinoälyyn pe-
rustuva järjestelmä parantamaan 
liikenneturvallisuutta ammattilii-
kenteessä; ReWalk – bioninen 
järjestelmä, jonka avulla ala-
raajahalvaantuneet voivat sei-
soa, kävellä ja kiivetä portaita; 
KitePride – sosiaalinen yritys, 
joka kierrättää hylätyt purjeet ja 
laskuvarjot yksilöllisiksi, korkea-
laatuisiksi repuiksi ja laukuiksi. 
KitePriden työntekijät ovat en-
tisiä prostituoituja. Tarjoamalla 
työtä yritys auttaa heitä elämässä 
uuteen alkuun.

Calev Myers näkee liiketoi-
minnan Israelin ja kristillisen lii-
ke-elämän kanssa luonnollisena 
osana tulevaisuutta. Se vahvistaa 
luottamusta ja mahdollistaa mo-
lemminpuolisen siunauksen.
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Arto Perämäki

Qatar, tuo Arabian 
niemimaan 
kaakkoisosassa sijaitseva 
pääosin autiomaan 
peittämä rikas 
öljyvaltio. Asukkaita 
tuossa pikkuvaltiossa 
on 2,4 milj. (2018). 
Qatar rajautuu 
maantieteellisesti 
Saudi-Arabiaan ja 
Persianlahteen, ja 
on pienuudestaan 
huolimatta yksi 
maailman rikkaimmista 
valtioista. Maan pinta-
ala on 11 586 km2.

M aa on monarkia, jota 
hallitsee emiiri Tamim 
bin Hamad Al-Thani 

(s.1980), nähty myös Hamasin 
vieraana Gazassa. Bruttokansan-
tuote on 63 505 $ /asukas (2017) 
ja elinikäennuste on arabimaaksi

varsin korkea 78 v (2016).
Qatarin pääkaupunki on 

Doha, jonka väkiluku on 590 
000 (2015), alueella on kansain-
välinen lentokenttä ja Hamadin 
lentoasema, josta liikennöi maa-
ilmalle hulppean matkustajako-
nelaivaston omaava Qatar Air-
ways, vuonna 1993 perustettu 
kansallinen lentoyhtiö, lentäen 
yli 150 kohteeseen ympäri maa-
ilmaa. Matkustajakapasiteetti oli 
vuonna 2017 noin 38 milj. mat-
kustajaa.

Itsenäisyyden Qatar sai vuon-
na 1971 ja maalla on ollut naa-
purimaa Bahrainin kanssa joitain 
kiistoja raja-alueista. Emiirikun-
nassa on ollut useita vallankaap-
pauksia jopa perheenjäsenten 
kesken vuosina 1972, 1995 ja 
1996. Valta on keskittynyt kui-
tenkin Al-Thanin suvulle. Hallin-
toa on pyritti demokratisoimaan 
ja perustuslaki uusittiin 2005.

Maan valtauskonto on islam 
68 %, kristityt 14 %, hindut 14 % 
ja buddhalaiset 3 % (2010). Hin-
dujen ja buddhalaisten osuus liit-
tyy maan suureen siirtotyöläisten 
joukkoon. Etnisesti maassa on 
ei-qatarilaisia n.88 % ja qatari-
laisia n.12 %.

Jännitteitä 
syntyy

Qatar on luonut toimillaan jän-

nitteitä muiden arabivaltioiden 
välille ja mm. Egyptin armeijan 
syrjäyttämä (2013) muslimivel-
jeskunnan kannattaja, president-
ti Mohammed Mursi oli Qatarin 
tukema.

Qatarin tiedetään tukeneen 
libanonilaista terroristijärjestö 
Hizbollahia ja Gazassa toimivaa 
Hamasia, joten monet arabimaat 
katkaisivat suhteitaan 2014 Qata-
riin terrorismin tukijamaan epäi-
lyn kohteena. Osa arabimaista 
liittyi maan saartoon, vaikka Qa-
tar pyrkii pyristelemään irti ter-
roristien tukijamaan maineesta.

Qatar on vanhoillinen maa 
ja wahhabilainen-islam toimii 
uskontona, joka on funda-
mentaalisempi sunni-islamin 
suuntaus. Uskonnossa pyritään 
palaamaan ns. islamin juurille, 
jolloin sen kerrotaan olleen puh-

taimmillaan. Koraani ja profeet-
ta Muhammedin perimätiedon 
hadithat ovat kirjaimellinen us-
konnon ohjenuora nykypäivän 
muslimeille. Tavoitteisiin kuuluu 
vain ja ainoastaan islamilainen 
valtio, ja tunnettu wahhabiitti oli 
mm. Osama bin Laden.

Gazan 
jälleenrakennusta

Vähemmälle huomiolle on jää-
nyt Qatarin läheinen suhde 
Gazaa hallitsevaan terroristijär-
jestö Hamasin johtoon. Vaikka 
kansainvälinen yhteisö lupasi 
2014 Gazan sodan jälkeen ns. 
jälleenrakennusrahaa lähes 5 
miljardia $, on jälleenrakennus-
korjaus sodassa tuhoutuneiden 
asuntojen kohdalta luvattoman 
hidasta, josta myös YK:n Lähi-
idän edustaja Nikolay Mladenov 
on tuonut huolensa esille.

Näkyvintä ”jälleenrakennusta” 
on tapahtunut hulppeille asun-
toalueille Qatarin rahoituksella, 
joihin tavallisilla gazalaisilla ei 
ole mitään mahdollisuutta muut-
taa, ainoat hyötyjät ovatkin Ha-
masin aseellisen siiven varakkaat 
edustajat.

Qatar on toki ainut arabimaa, 
joka on ns. lunastanut lupaus-
taan tuesta ”Gazan jälleenraken-
tamiseen”, mutta Hamas, joka 
valvoo alueella kaiken toimin-
nan, on hyötynyt asiasta ujut-
tamalla omia ”asiantuntijoita” 
kansainvälisten avustusyritysten 
”jälleenrakennusprojekteihin”. 
Kansainväliset yritykset ovatkin 
joutuneet Hamasin rahastusten/
korruption kohteeksi. Vaikka 
avustukset saapuvat Israelin 
rajan yli, ne ottaa hallintaansa 
valtaapitävä Hamas, usein mm. 
YK:n silmien alta.

Tämän ovat kohdanneet isot 
avustusjärjestöt mm. Worldvisi-
on ja UNDP (YK:n jälleenraken-
nus toimija). Miten on muuten 
selitettävissä, että Hamas saa 
rakennusbetonia tunneleihinsa, 
joita Israel tuhosi 2014 yhteensä 
32 tunnelia ja 2018 vielä 18 tun-
nelia lisää. Nämä tunnelit ovat 
jo yhteenlaskettuina maksaneet 
rakennustarpeineen reippaasti 
toistasataa miljoonaa dollaria, 
joka on kaikki pois gazalais-
asukkaalta, joka tarvitsisi raken-
nusapua asuntoonsa. Paljonko 
tuolla summalla olisi rakennettu 
kouluja, terveysasemia ja koteja?

Kolmen 
valtion malli

Qatar on maksanut Hamasin vir-
kailijoiden palkkoja viime vuosi-
na, ja herää kansainvälisesti ky-
symys, miksi Qatar tekee näin, 
onko Hamasilla näin enemmän 
rahaa kiinnittää raketteihin ja 
sotilastarpeisiin sotiessa Isra-
elia vastaa, peruskirjansa opein. 
Qatar kiistää syytökset asian tii-
moilta.

Apuun rientänyt Qatar on 
eräänlainen ”hyväntekijä” joka 
korvaa Hamasille PLO:n kaut-
ta Länsirannalta ”suljetun ra-
hahanan”, koska Länsirannan 
hallitseva Fatah on presidentti 
Abbasin määräyksestä estänyt 
varainsiirrot Gazan alueen pa-
lestiinalaisille. Abbasin tarkoitus 
onkin kiristää Gazaa hallitseva 
Hamas ruotuun. Samoin Abbas 
on vähentänyt Gazaan polttoai-
neen jakelua sähkölaitokselle sa-
moista syistä, joissa Qatar auttaa.

Hamasin ja Fatahin suh-
teet ovat lähes täysin poikki 
ja Egypti käy ns. välimiehenä 
sopuneuvotteluja, mutta näyt-
tää vahvasti, että Qatarin apua 
tullaan tarvitsemaan, ja tuleeko 
Gazasta lopuksi oma ”valtio” ja 
puhutaanko ”kolmen valtion 
mallista”. Toki Hamas on vahva 
vaikuttaja myös Länsirannalla ja 
seuraavat vaalit alueella voi kei-
kauttaa voimatasapainon kuten 
kävi Gazassa.

Kalliita asuntoja, 
mutta kenelle?

Qatar on aloittanut vierailujen 
sarjan Gazaan jo 2012 ”jälleen-
rakentamistukena” gazalaisille 
asuntoja varten, summa oli tuol-
loin 250 milj $. Hamasin tuolloi-
nen pääministeri Ismail Haniyah 
otti Qatarin valtiovieraat vastaan, 
jotka olivat saapuneet Siinailta 
Rafahin ylityspaikasta Gazaan, 
kansan liputtaessa vieraita Qa-
tarin lipuin.

Seuraavalla vierailulla 2016 oli 
jo mukana sheikki Tamim bin 
Hamd al-Thani, vallanvaihdon 
jälkeen hallitsijana. Tuolloin 
alkoikin isompi Hamasin vir-
kamiesten, joita on n. 40 000, 
palkkojen maksaminen julkisel-
le sektorille, 31 milj $. Rahan-
siirroilla oli tuolloin jo Abbasin 
ja israelilaisviranomaisten lupa. 
Samalla luvattiin Qatarin tahol-
ta jälleen n. 1000 uutta asuntoa 

Qatarin 
moninaiset 

auttamisroolit 
maailmalla

Maassa toimii maailman suu-
rin arabiankielinen tv-yhtiö Al 
Jazeera, myös satelliittikanavil-
la maailmanlaajuisesti. Yhtiö 
perustettiin 1996 emiiri Hamad 
ibn Khalifalin 150 milj $ alku-
pääomalla, joka jatkuu edelleen 
rahoituksena kanavalle. On esi-
tetty arveluja kanavan riippu-
mattomudesta.

Gazaan  ja lisää rahaa.
Vaikka israelilaisrajaviran-

omaiset myöntävät luvat suu-
remman rakennusbetonimäärän 
toimittamiseen Gazaan raken-
nustoimintaan, herää kysymys, 
mistä Hamas saa betonin hyök-
käystunneleihin. On selvinnyt, 
että Hamasilla on ollut alueel-
la oma betonielementtitehdas, 
josta saatiin tunnelin betoniele-
menttikaaret tuotettua.

Gazaan Qatarin rahoittamat, 
nyt jo lähes miljardin dollarin 
asunnot ovat GRC (Gaza re-
construction Committee), Ga-
zan jälleenrakennuskomitean 
valvonnassa. Organisaatio on 
perustettu 2012 valvomaan jäl-
leenrakennusta länsimaiden 
vaatimuksesta, mutta arvatenkin 

Hamasilla on omat edustajansa 
mukana organisaatiossa.

Pakolaisilla, joita leireissä n. 
1,3 miljoonaa ja alueen riivaa-
man 40 %:n työttömyyden myö-
tä, ilmetellään, kuka asuntoja to-
dellisuudessa ostaa. Arvatenkin 
salakuljetuksista rikastunut Ha-
masin sotilaallinen siipi pystyy 
hankkimaan Qatarin rakentamia 
asuntoja. Qatar kieltää kaikki so-
tilaalliset kytkökset Hamasiin ja 
kertoo haluavansa auttaa asun-
toapua tarvitsevaa gazalaista 
pyyteettömästi, uskokoon ken 
tahtoo.

Puhtaampaa 
islamia

Asia, josta ei juuri puhuta, on 
Qatarin halu sijoittaa rahaa maa-

ilmalle mm. rahoittamalla mos-
keijoita Eurooppaan. Qatarin 
tiedetään rahoittavan oppikirjoja 
ja moskeijoita, joissa opetetaan 
”puhtaampaa islamia” wahhabi-
laisittain, kuten myös koulukir-
jat 6-, 8-, 9- ja 12 -luokkalaisille, 
joita MEMRI-järjestö on tutkinut 
(2018-2019). Kirjat kertovat isla-
min kieltämisen olevan rangais-
tavaa ja Allah kieltääkin kaikki 
liitot uskottomien (kristittyjen ja 
juutalaisten) kanssa. Uskonnon 
kerrotaan olevan ylivoimainen 
muihin uskontoihin nähden.

Qatarin emiiri sheikki Hamad 
bin Khalifa al-Thani vahvisti 
opetussuunnitelman 2011 Mu-
hammed Ibn Abdul Wahhabin 
opetuksista (1703-1792) ainoana 
”puhtaana islamina”, salafismina. A
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.Megamoskeijoita

Ruotsiin Qatar on sijoittanut 
rakentamalla Malmöhön ”kult-
tuurikeskuksen”, nuorille ja 
Rosengårdin alueelle 3 milj. 
eurolla, tilaa on n. 2 000 m2 ja 
rukoilijoita sopii 2 000 henkeä, 
suurin lajissaan Skandinaviassa. 
Ruotsin viranomaiset ovat olleet 
varsin vaitonaisia rakennukses-
ta, ja painopiste on ollut sen 
”kulttuurikeskustoiminnassa” – 
megamoskeijan olemassaolosta 
on pidetty matalampaa profiilia.

Vuonna 2016 Qatar investoi 
Ranskaan moskeijoihin 50 milj. 
euroa lähinnä kaupunkien esi-
kaupunkialueille, joissa alueet 
alkavat islamisoitua väestöra-
kenteeltaan. Väestö on Pohjois-
Afrikasta ja Lähi-idästä muutta-
neita muslimeja. Wahhabi onkin 
levinnyt Ranskan slummeissa ja 
sharialaki saa kannatusta alueel-
la. Ranskassa asuu n. 5-6 milj. 
muslimia, ollen täten laajin yh-
teisö EU:n alueella.

Sveitsiin on rakennettu 250 
moskeijaa, mutta viranomaiset 
eivät tiedä virallisesti rahoittajia, 

A

mutta investoinnit ovat  miljarde-
ja frangeja Sveitsiin mm. Credit 
Suisse-pankin kautta. Entisen 
Qatarin emiirin pojan tiedetään 
olleen pankin johtokunnassa. 
Qatarilla on pankki Sveitsis-
sä QNB Banque Privee Suisse, 
Genevessä.

Sveitsin poliisi suoritti ratsian 
2015 Geneven suurimpaan mos-
keijaan, joka on avattu jo 1978 
ja rahoittajan tiedetään olevan 

ainakin Saudi-Arabian. Ratsiassa 
radikalisoituja nuoria pidätettiin 
ja epäiltyjä jihadisteja on maassa 
arviolta jo 480, joista osa onkin 
lähtenyt ISIS:n sotimaan Syyri-
aan.

Entä Suomi?
Yleinen huoli Euroopassa onkin 
lisääntynyt, kuinka viranomais-
tahot valvovat moskeijoita ja 
niiden rahoitusta, ja mitä niissä 

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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ylipäänsä saarnataan. Hallituksil-
la ei ole toimivaltaa ja lainsää-
däntöä, joka

sallisi valvoa muslimiliittojen 
ja säätiöiden kautta tapahtuvia 
rahojen siirtoja Eurooppaan. 
Puhutaanko kuten Ruotsissa jo 
tapahtui ns. ”kultturikeskuksien” 
nimellä tapahtuvista ulkomaisra-
hoitteisten megamoskeijoiden 
rakentamisesta tulevaisuudessa 
myös Helsinkiin?

Lähteet: 
• Gatestoneinstitute.org: Qata-
ri School Books: What is Being 
Taught by Judith Bergman/
March 26.2019.
• Gatestoneinstitute.org: Swe-
den: A Qatari Protectorate by 
Judith Bergman/May 17.2017.
• Gatestoneinstitute.org: Swit-
zerland: Cholocate, Watches 
and Jihad by Judith Bergman/
February 2,2017.
• Israel news & Israel updates 
artikkelit: Israel -Gaza.
• Wikimedia: Qatar.

B  Malmön uusi Qatarin rahoittama 
moskeija.

Jussi Kosola

V ihapuhet/sananvapaus 
on nostettu monella ta-
paa otsikoohin merias ja 

somes.
Sitähän toki on ollu liikkeel-

lä kautta historian, mutta näinä 
aikoona se on saanu ennenkuu-
lumattomat mittasuhteet.

Historiaa ku kelatahan taak-
seppäin, nii löytyyhän näitä 
esimerkkiä siinä mittakaavas, 
että paksun kirian kirioottaas 
heleposti.

Poimaastahan lähihistoriasta 
vaikkapa pyäräänpäällä liikku-
vat, niin yksityyset ku yhteesöt. 
Mopopoijat toki on ollehet liki-
pitään 90-rosenttisesti vihapu-
heen kohteena koko härpäkke-
hien elinkaaren.

Milloon mopon pärinä ittes-
sänsä on laajentanu verbaalista 
ilimaasutapaa, ja varsinkin jon-
kullaanen nuarison kokoontu-
minen paikkahan mihin hyvän-
sä, on sitte kyllä herätelly me-
lekoosen vihapuhemyrskyn ja 
sananvapautta on ollu tariolla 
niin porukkaa ojentanehien, ku 
mopoolioottenkin taholta. Moot-
toripyärän voi jäsennellä sama-
han kategoriahan: sillä/niillä liik-
kuvat on kyllä saanehet aikahan 
melekoosia tunteenpurkauksia.

Osin elokuvien inspiroomi-
na, esim. Easyriders ja The Wild 
One saivat ts. antoovat inspiksen 
samaastua näihin elokuvahaha-
moohin motukkaporukootten 
keskuures, ja siihen ku viälä liite-
tähän nuaruuren kokeelunhalu, 
nii johan on vihapuhetta riittäny 
samaten ku sananvapauttakin, 
rajoottamatta. Poimaasen yhyren 
kerhon otsikon: 

EASYRIDERS MCC
Pohojalaasta moottoripyörä-

hulikanismia vuoresta 1975!
Esimerkkitapauksen puulaaki 

on varmahan saanu vihapuhetta 
osaksensa, muttei oo kerholaa-
set ainakaan mun tiätääkseni 
kannellehet oikeuskanslerille, 

että on täs vähemmistön etuja 
poliettu, ku oomma joutunehet 
vastahanottamahan loukkaavia 
palauttehia. By the way, tästäkin 
motukkakerhosta väkiä kuuluu 
motoristit koulukiusaamista vas-
tahan -ryhymähän, joka kiärtää 
kouluus vihapuhetta ja -tekoja 
ehkääsemäs.

Gallupiis maamme suurim-
man pualueen pomo sai viha-
puhetta osaksensa TV-ohojelmas 
syytöksen myätä, että pualueen-
na kokoukses on näytetty natsi-
tervehryksiä. (Valokuva näytetti-
hin mihinä väkiä oli käsi pystys). 
Kuvasta sai väärän käsityksen!!! 
No asian oikia laita näytettihin 
rainanpätkänä pualuekokouk-
sesta, ja kysymys oli lopulta 
äänestyksestä, johon osallistuva 
väki äänesti nostamalla kären 
pystyhy. Elikkä se siitä natsiter-
vehryksestä...

Sananvapaus tuntuu olevan 
eriarvooses asemas riippuen 
siitä, mikä kohoreryhymä on 
nostettuna tyäpöyrälle.

Juutalaaset ja kristityt tuntuu 
olevan vapaata riistaa, verrattuna 
johonkin muuhun ”vähemmistö-
ryhymähän”.

Tunnetun suamalaasen lähe-
tysjäriestön johtohahamo ku fa-
cen seinällä pualusti juutalaasten 
oikeuksia, niin kyllä oli karsiaa 
palautetta tyylihin: Kaasukam-
miohon jne...

En malttanu olla kommen-
toomata ja kiriootin pualustaen 
omaasuuskansaa: laittakaa ny 
kuukkelilla hakusanaksi: Ettei 
maailma unohtaasi!

Mitäs siitä seuras? Sain arvoni-
men: Sionisti. Se ei torellakaan 
tullu kaunihis lahajapaketis, 
mutta hyvillä miälin sitä arvoni-
miä kannan Israel-ystävänä.

Tästäpä siirrymmäkin Israelin 
maalle, mihinä vaikutti about 
2000 vuatta sitten Jeesus Naza-
retilaanen; raksamiäs, joka ko-
lomekymppisenä vaihtoo alaa. 
Heleppoo Hänen olis ollu jatkaa 

raksahommis, ku alanvaihron 
myätä Hän joutuu melekoosten 
vihapuheetten kohteeksi. Oli 
kumminkin niin, että Hänen 
tehtävänsä oli kaikkiin tärkiin, 
mitä maan päällä kukaan per-
soona on ikään toteuttanu.

Hän tuli koriaamahan sen, 
minkä Aatami ja Eeva tyriivät 
paratiisis, ja minkä seuraukset 
jokahinen tiärämmä. Kun Hän 
kaharenkären teoloogian myätä 
alakoo parantaa sairahia, he-
rättipä kuallehistakin joitakin, 
julisti synnit anteeksi ja keräs 
seuraajiksensa kaikki, joille tämä 
hänen statuksensa kelepas, niin 
melekoosen kiriavaa sakkia 
tästä puulaakista löytyy. Mut-
ta vastustusta piisas. Kun Hän 
kertoo olevansa Jumalan Poika, 
niin hengellinen eliitti ryhtyy 
vihapuheesta vihatekoohin ja 
vaatiivat Hänen ristihinnaulitte-
mista, mikä sitte toteutuukin ja 
oikeusmurhahan se oli.

Kolome ristihinnaulittua Gol-
gatalla: Jeesus Kristus keskim-
määsenä ja ryävärit molemmin 
pualin. Symboliikkaa, jolla maa-
ilma jakaantuu kahtia. Toisella 
pualen pilikkaaja, toisella pualen 
hän, joka uskoo Jeesuksen juma-
luutehen ja kuurella sanalla pe-
rii kortteerin paratiisis. Ne kuus 
sanaa, jokka kuultihin ryävärin 
suusta riittivät, kun ne sanat täyt-
ti kaks Raamatun määritelmää: 
(Matteus 10: 32-33) Sentähden, 
jokaisen, joka tunnustaa minut 
ihmisten edessä, minäkin tun-
nustan Isäni edessä, joka on tai-
vaissa. Mutta joka kieltää minut 
ihmisten edessä, sen minäkin 
kiellän Isäni edessä, joka on 
taivaissa.”

Niin Hän, Jumalan Poika nousi 
kolomantena päivänä kuallehis-
ta ja antoo lähetyskäskyn, jonka 
myätä me erelleenkin kerromma 
Hänestä ja siitä, että hetkenä, jota 
emmä tiärä, Hän tuloo takaasin 
suarittamahan lopullisen kahtia-
jaon ihimiskunnasta. Syntisihin 
ja armahrettuuhin syntisihin.

VIHAPUHETTA
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Opas iloiseen 
harrastukseen

Entinen kilpahiihtäjä, Laura 
Liikanen, joka toimii nykyään 
hiihdon lähettiläänä erilaisten 
ihmisryhmien parissa, on laa-
jentanut reviiriään myös kirjal-
lisuuden alalle ja haluaa tuoda 
hiihdon ilosanomaa niillekin, 
joilla saattaa olla traumaattisiakin 
kokemuksia lajin parissa esim. 
kouluajoilta vuosikymmenten-
kin takaa.

Kirjassa lukija tutustuu eri 
hiihtotapoihin, välineistöön, 
voiteluun mm. viime vuosien 
hittituotteeseen skinisuksiin, jot-
ka ovat myyntilistojen kärjessä 
urheiluliikkeissä. Kuluneen ”tal-
ven” aikana hiihdon ilo Etelä-
Suomessa on jäänyt minimiin, 
mutta kirjan luettuani on sukset 
jo valmiiksi huollettu innostuk-
sen tuloksena.

Perinteisen hiihdon kohdalla 
käydään läpi niin tasatyönnön 
kuin vuorohiihdon tekniikkaa 
ja tutustutaan erilaisiin maastoi-
hin, milloin on edullisinta käyt-
tää mitäkin tekniikkaa. Kirjoitta-
ja toteaa, kuinka suuri ero on 
hiihtäjän, joka on oppinut lajin 
salat lapsena verrattuna esim. 
ulkomaalaisee,n joka haluaa ai-
kuisena tutustua lajiin nähtyään 
kenties luntakin ensimmäisen 
kerran Suomeen tultuaan.

Luisteluhiihdossa tutustutaan 

Laura Liikanen
Innostu hiihdosta
Tekniikka- ja kuntoiluopas iloiselle hiih-
täjälle
Karttakeskus, 2019

Synkkä luku 
historiassamme

Kirjan alkuosassa valaistaan 
syitä, jotka johtivat siihen se-
kasortoon, missä oli mahdollis-
ta ”pahan voimien” päästä irti 
Suomessa.

Venäjällä valta oli vaihtunut 
ja etsittiin tietä uuteen järjestel-
mään. Keisarikunnan romahdet-
tua järjestystä Suomessa pitäneet 
venäläiset varuskunnat ja milii-
sit poistuivat maasta, ja alkanut 
murros vallanjaon suhteen tulisi 
olemaan ”verentahrima”.

Suomen senaatti oli lähettä-
nyt Saksaan avunpyynnön. Hel-
mikuussa 1918 palasi Saksasta 
koulutuksessa siellä olleita jää-
käreitä toista tuhatta miestä, ja 
huhtikuussa saksalainen divisi-
oona nousi maihin Hangossa. 
Valkoisten puolella taisteli myös 
ruotsalainen prikaati (noin 1100 
miestä).

Noin 20.000 punaista sotilasta 

Marjo Liukkonen     
Teloitusjonossa – Hennalan miesvankien 
kohtalot 1918-1919
Atena, 2019

ja kymmenisen tuhatta punaista 
siviiliä pyrki valkoisten valtaa-
man Lahden kaupungin läpi itä-
rajan suuntaan. Taistelut kestivät 
toista viikkoa ja päättyivät val-
koisten voittoon. Heillä oli nyt 
vankina noin 30.000 punaista, 
joten kaupungin väkiluku (noin 
6000 asukasta) oli kasvanut het-
kessä huomattavasti.

Fellmannin pelto ja Hennalan 
kasarmit saivat nähdä tulevina 
kuukausina asioita, mistä kirjas-
sa kerrotaan. Kirjassa on paljon 
otteita vankien omista kirjeistä 
ja usein sen jälkeen otteita viral-
lisista asiakirjoista, joissa joskus 
eroja mm. nimien suhteen. Suuri 
osa punaisista vangeistahan oli 
vain vähän kouluja käyneitä ja 
esimerkiksi ruotsinkielisien ni-
mien kohdalla oli usein vaike-
uksia.

Hiukan yli 100 vuotta sitten ol-
leet tapahtumat tuntuvat olevan 
jonkinlaisessa ”sukulaissuhtees-
sa” tapahtumiin Saksanmaalla 
noin neljännesvuosisata myö-
hemmin.

Voikkaalainen Juho Nurminen 
totesi Hennalan vankileirin olo-
suhteista: ”Mieluummin ottaisin 
8 vuotta Tammisaaren leirillä 
kuin 9 kuukautta Hennalassa”.

Kirjailija toteaa: ”Itse katselen 
Hennalaa muistomerkkinä siitä, 
mitä seuraa vihapuheista, jotka 
kohdistuvat ihmisiin vailla val-
taa”.

Samuel Saresvirta

myös erilaisiin etenemistapoihin 
(Mogren-Wassberg-kuokka jne.) 
ja Liikanen antaa myös vinkkejä, 
mitä on syytä ottaa huomioon 
välineitä valittaessa niin suksien, 
sauvojen kuin vaatetuksenkin 
suhteen.

Kirjoittaja antaa myös neuvoja 
siihen, millaisia lajeja kannattaa 
harrastaa kesäaikana, jotka tu-
kevat hiihtoa niin voimapuolta 
kuin kestävyyttä ja joustavuut-
takin ajatellen.

Kirjan hieno kuvitus tuo lu-
kijalle halun pian päästä tämän 
”iloisen harrastuksen” pariin.

Samuel Saresvirta
Joosua Visuri
Limitless - riko rajasi
FITRA, 2019

Henrik Wikström
Mitä Jeesus tekisi?
Gummerus, 2019

Esko Kokkonen
Yhdeksi heistä
TV7 Kustannus, 2019

Uskalla rikkoa rajasi
Joosua ”Jope” Visurin uutuus-
kirja ”Limitless – riko rajasi” on 
mielenkiintoinen kirja varsinkin 
meille, jotka tuskailemme elä-
mäntapamuutosten ja vaikkapa 
kuntoilun aloittamisen kanssa.

Trainer4Youn kouluttajan ja 
kehonpainoharjoitteluspesialisti 
Visurin aikaisempaa tuotantoa 
on ”100 parasta vatsalihasliiket-
tä”, hän on myös Suomen suo-
situimman treenikanavan Risti-
otteen perustaja.

Visuri painottaa kirjassaan, 
että hyvinvoinnissa ja elämässä 
on pohjimmiltaan kysymys ta-
sapainoilusta onnistumisten ja 
hyvän olon sekä erilaisten sol-
mukohtien välillä.

Limitless onkin ideologia, jon-
ka mukaan hyvinvointi on täysin 
rajatonta. Se ei ole mikään jäyk-
kä sääntökirja tai lahkomaisen 
kankea ajatusmalli. Se ei sisäl-
lä automaattisesti oikein-väärin 
vastauksia, rajaavia sääntöjä eikä 
suoranaisia kieltoja.

Kirjan mukaan ei ole olemas-
sa yhtä ainoaa ruokavaliota, joka 
sopisi kaikille. Eikä yhtä ainoaa 
treenimetodia, jota kaikkien oli-
si syytä noudattaa. Tämä tieto 
helpotti ainakin minun omaa 
”tuskaani”.

Joosua Visuri yhdistää kirjas-
saan teorian käytännön vinkkei-
hin ja antaa ymmärrystä koko-
naisuudesta helposti omaksut-

tavalla tavalla. Kirjoitustyyli on 
mukavan rento – eikä suinkaan 
sormi pystyssä opettamista, joka 
varmasti helposti karkottaisi 
osan lukijoista.

Limitless -ajatusmalli ei sisällä 
mustavalkoisia rajoja, joissa esi-
merkiksi aerobinen harjoittelu 
on julistettu täysin hyödyttö-
mäksi, mutta sen sijaan vaik-
kapa HIIT-harjoittelu nostetaan 
korokkeelle.

Kirjassa perehdytään myös, 
miten unen puute vaikuttaa 
vaikkapa toimintaamme sekä 
päivittäisiin valintoihimme. 
Univajeessa ruokahalun mää-
rä lisääntyy, mikä selittyy sillä, 
että univajeessa kylläisyyttä sää-
televän leptiini-hormonin määrä 
veressä laskee ja vastaavasti näl-
kää viestivän greliini-hormonin 
taso taas nousee. Eli ruokahalu 
kasvaa, jonka seuraukseni tulee 
mätettyä ravintoa suuhun yli tar-
peiden. Uni onkin Visurin mu-
kaan parasta laittaa ensimmäi-
senä kuntoon ennen ravintoa 
ja treeniä – jotka muodostavat 
klassisen hyvinvoinnin pyhän 
kolminaisuuden.

Tärkeää jatkuvuuden ja pysy-
vien muutosten kannalta on se, 
että ensinnäkin itse pitää siitä 
mitä tekee tai tulee tekemään. 
Pakolla ei mitään kannata yrit-
tää. Ongelmana on myös aivan 
liian usein, että liikkeelle lähde-
tään kaasu pohjassa ja pyritään 

täydellisyyteen. Ei hyvä.
Limitless-ajatusmallin mukaan 

ravitsemuksen tulisi edistää ter-
veyttä ja parantaa hyvinvointia, 
mutta samalla se ei missään ti-
lanteessa tulisi olla ylimääräinen 
stressitekijä tai elämää rajoittava 
asia.

Kirjan lopussa Joosua Visuri 
vetää vielä kirjan opit yhteen: 
”Jos Limitless-elämäntyyli tii-
vistettäisiin hissipuheeksi, sen 
tehtävänä olisi toimia viidak-
koveitsenäsi hyvinvointiviida-
kossa. Sen avulla karsit turhat 
oksat tieltäsi kulkiessasi kohti 
tavoitteitasi, jotta näkisit parem-
min tärkeimpien askeleidesi as-
tuinpaikat sekä elämänmatkaasi 
ympäröivän kokonaisuuden.”

Kimmo Janas

Kirkko ja 
2000-luvun kapina

Henrik Wikströmin kirja on 
mielenkiintoinen ajatusten tul-
va. Pakko on myöntää, että luin 
kirjasta lähes kolmanneksen, 
ennen kuin pääsin Wikströmin 
kanssa samalle – ainakin lähelle 
sitä – aaltopituudelle.

Wikström vaikuttaa evanke-
lis-luterilaisessa kirkossa, mut-
ta näkee alkukirkon aikansa 
punkliikkeenä, muutosta etsivi-
en toisinajattelijoiden yhteisönä. 
Hän uskoo, että kirkko voi sel-
viytyä kriisistään, jos se ymmär-

tää Jeesuksen antisankarina ja 
osaa haastaa itsensä muutoksiin.

Wikströn toteaa, että Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon 
synti 1900-luvun alusta alkaen 
on ollut nimenomaan pyrkimys 
asettua historian oikealle puolel-
le, olla voittajien kirkko, raken-
taa olemassaolonsa perustelu 
jollekin muulle kuin puheelle 
Jumalasta. Eikä pastorimme 
kriittinen tykitys lopu tähän. 
”Hurmahengiksi ja liioittelijoiksi 
tuomitaan ne, jotka ottavat pro-
feetallisina ilmoituksina Vanhan 
testamentin tekstit sekä Uuden 
testamentin apostoliset kirjoituk-
set. Tästä näemme, että voittaji-
en kirkko ei edusta alkuperäistä 
tehtävänantoa, Jeesuksen ylös-
nousemuksesta todistamista.”

Henrik Wikströmin sanavalin-
nat eivät totuttua papillista litur-
giaa. Vai mitä olette mieltä: ”Li-
beraalien Jumala on kuin Viroon 
menevän olutlautan dieseleiden 
taustavärinä, hiljainen vaikuttaja, 
joka työskentelee alakannella, 
juhlaväen jalkojen alapuolella. 
Se lupaa jotakin rehellistä, lupaa 
arjen kristillisyyttä myyteistä rii-
suttuna.”

Alkuperäinen kristinusko ei 
ollut hänen mukaansa sosiaali-
nen liike, joka kuorrutettiin us-
konnollisten hölmöjen vuoksi 
väitteillä Jumalasta.

Paholaisen olemassaolosta 
Wikströmillä on selvä kanta. 
Terve usko paholaisen olemas-
saoloon jäsentäisi maailman rati-
onaalisemmaksi paikaksi.

”Jumala ja kirkko eivät tarvit-
se paholaista siksi, että voisivat 
pelotella yksinkertaisia sieluja 
ja siten turvaisivat näiden naii-
vin maailmankuvan.” Moderni 
ihminen tarvitsee Wikströmin 
mielestä Saatanan todellisuutta 
säilyttääkseen sen, mihin us-
koo eli maailman, jossa yksilöt 
ja persoonat ovat ihmisyyden 
lopullinen maali. Hän ihmette-
leekin kirjassaan, miksi ajatus 
persoonallisesta pahasta on niin 
valtavan vaikea nykyään myös 
kristityille?

Suomessa Jumalan pelaa-

minen ulos omasta firmastaan 
ratkaistiin pastorimme mielestä 
luomalla idea ja myytti "kan-
sankirkosta", jäyhästä kansasta, 
jonka usko on niin syvää, ettei 
se pidä ääntä itsestään. Henrik 
Wikström kannustaakin kirkkoa 
palaamaan Raamattuun ollak-
seen kristillinen kirkko.

Kimmo Janas

Valkoisen isän tarina
Pihtiputaalla syntynyt Esko 
Kokkonen sai Jumalalta kutsun 
Tansaniaan. Mies kantoi sydä-
messään tietoa siitä, että Gideo-
nin ruukun tulee särkyä, ennen 
kuin tuli voi loistaa. Kokkonen 
kulkee Jumalan kanssa tuon sär-
kymisen tien, ja Jumala toteuttaa 
hänen kauttaan suunnitelmansa.

Yhdeksi heistä -kirja on kuin 
jännitysromaani Esko Kokkosen 
elämästä, niin nuoruusvuosista 
täällä Suomessa kuin vuonna 
1987 käynnistyneestä lähetys-
työstä Tansaniassa, Mugumussa, 
jonne hän on tehnyt viisitoista 

avustus- ja rakennusmatkaa. 
Kokkosen uraauurtavan työn 
tuloksena seudulle on noussut 
seitsemän kirkkoa, kouluja ja 
esikoulu – useita kouluja on 
myös remontoitu. Ja tämä kaik-
ki on tehty vapaaehtoisvoimin 
ilman lähetysjärjestöjen tukea.

Kuten arvata saattaa, matkaan 
on mahtunut paljon pettymyksiä 
ja takaiskuja, mutta Jumala on 
kantanut miehen niistä yli näyt-
täen hänelle voimansa vastaan-
sanomattomalla tavalla.

Esko Kokkonen koki jo lap-
sena, että hänellä on tehtävä 
Afrikan lasten parissa, mutta 
vasta 40-vuotiaana hän pää-
si toteuttamaan näkyään. Hän 
asettui yksin ainoana valkoisena 
miehenä asumaan tuntemattomi-
en heimojen keskelle – ilman 
puhdasta vettä, ruokaa ja edes 
välttämättömiä asunto-oloja.  
Elämä Tansanian syrjäseuduil-
la, kaukaisissa savannikylissä 
oli jatkuvien ryöstöjen ja kuo-
leman uhan keskellä taivallusta. 
”Mutta se oli tietoinen valinta, 
jonka Jumalan rakkaus vaikutti 
sydämessäni,” Kokkonen toteaa 
kirjansa alkulehdillä.

Kirjan viimeisillä sivuilla pa-
lataan talveen 2019, jolloin hän 
makasi kriittisessä tilassa oulu-
laisessa sairaalassa. Leikkauksen 
aikana koettu rajakokemus on 
todella pysäyttävää luettavaa.

Kimmo Janas
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A   Christian Motorcyclists Associationin 
(CMA) osasto.

Kai Suonoja

Tämän vuotisten 
moottoripyörämessujen 
pääteemana 
oli nostaa esille 
kilpamoottoripyöräilyä 
sekä olla 
tukemassa nuorten 
moottoripajatoimintaa 
unohtamatta 
kuitenkaan vuoden 
2020 moottoripyörä 
uutuuksia.

M essujen kävijät pää-
sivät ajamaan uusia 
moottoripyörämalleja 

Euroopan suurimmalla päällys-
tetyllä sisäkoeajoradalla. Per-
jantaina pääsivät kortittomatkin 
kokeilemaan laillisesti miltä se 
ajaminen tuntuu ja lauantaina 
sekä sunnuntaina olivat vuoros-
sa kortilliset kuljettajat.

MP-messuille myytiin hyvän-
tekeväisyyslippuja, joilla pystyi 
osallistumaan  Indian Scout-
moottoripyörän arvontaan. Tuo-
tot ohjattiin  Nuori Kirkko ry:n 
kautta nuorten moottoripajatoi-
mintaan.

Arvottavan pyörän hyvänteke-
väisyyteen on rakentanut viime 
vuoden Paras Pyörä -palkinnon 
voittanut Janne Juntunen, joka 
haluaa toiminnallaan tukea nuo-
ria moottoripyörän rakentajia.

MP-messut ja moottoripyörä-
ala tukevat kilpamoottoripyöräi-
lijöitä erityisellä MP Stars hank-
keella, jolla tuetaan tulevalla 
kaudella kymmentä uutta kul-
jettajaa, kuten viime vuonnakin. 
Viime kauden kuljettajat kertoi-
vat messuilla kokemuksistaan ja 
esittelivät kalustoaan.

MP-messut 31.1–2.2.2020 Helsingissä
A

MP-messut tukivat myös Haa-
gan Autokoulun kanssa mopo-, 
kevytmoottoripyörä- ja moottori-
pyöräkortin hankkivia ilmaisilla 
teoriatunneilla.

Kymiringillä oli myös oma 

osastonsa, jossa mainostettiin 
tulevan kesän MotoGP ja MXGP-
kisoja sekä kilpakalustoa. Kymi-
ringin nuorisotyön hyväksi huu-
tokaupattiin Moto2-luokan maa-
ilmanmestarin Bradley Smithin 

ajosaappaat sekä viime kesänä 
Kymiringillä  kulutetut polvi-
palat. Allekirjoittanut pääsi itse 
huutamaan yhden signeeratun 
polvipalan! Lisäksi haastateltiin 
kuljettajia ja näytettiin aiheesta 

videoita.
Tapahtumia oli paljon mm. 

Miss MP-20 kisat, MP-Rock 20 
-bändikisat sekä Petrol Circus 
Custom Bike Show.

Koeajoradalla esiintyivät stunt-

kuljettajat Arttu Stenberg, Joona 
Vatanen sekä Niko Säkkinen.

Usko ja moottoripyörät
Kerhoilla oli tuttuun tapaan omat 
osastonsa. Gospel Riders oli tä-

näkin vuonna hyvin edustettu-
na. Teltalla jaettiin kerholehtiä ja 
kerrottiin vierailijoille kerhosta 
ja järjestettävistä tapahtumista. 
Gospel Riders on yhteiskris-
tillinen moottoripyöräkerho ja 
sen jäsenet ovat  kiinnostunei-
ta myös uskonasioista. Kerhon 
tavoitteena on tukea jäsenten 
hengellistä kasvua ja kehittää 
heidän vastuuntuntoaan sekä 
ajotaitoaan liikenteessä.  Tänä 
vuonna kerho täyttää 40-vuotta. 
Juhlia vietetään 15.8. Lahdessa. 
Mukana on edelleen aktiivisina 
vastuunkantajina muutama ker-
hon perustajajäsen mm. Kouvo-
lan seudun aluevastaava Jukka 
Parkkinen.

Toisena kristillisenä kerho-

MP-messut 31.1–2.2.2020 Helsingissä

A   Euroopan suurin koeajorata sisäti-
loissa.

B   Gospel Riders kerho viettää 40- vuo-
tisjuhlia tänä vuonna.

B   Rakennettujen pyörien osastolla riitti 
katseltavaa.

C  Indian Board Track Racer (replica).
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A na messuilla esittäytyi CMA eli 
Christian Motorcyclists Asso-
ciation. Heidän selkämerkeissä 
on lisäksi teksti Riding For The 
Son. CMA:n missio on tavoittaa 
maailma yksi sydän kerrallaan. 
Kohderyhmänä luonnollisesti 
motoristit. CMA on  kansainvä-
linen moottoripyöräkerho, joka 
on edustettuna yli 40 maassa.

Päästötöntä 
menoa

Messut tarjosivat uusien mootto-
ripyörämallien lisäksi ostettavaa, 
niin lisävarusteisiin, kuin ajova-
rusteisiinkin. Eräs mielenkiin-
toinen uutuus oli Kontio Motor-
sin sähkökäyttöinen menopeli. 

Kontio Kruiseria voi ajaa ilman 
ajokorttia, eikä siihen tarvitse va-
kuutusta eikä rekisteröintiä! Sillä 
voi ajaa siellä, missä polkupyö-
rälläkin. Maksiminopeus sillä on 
25km/h ja yhdellä latauksella voi 
ajaa 15-35 km. Hinnat alkaen 895 
euroa. Senioreille on kolmipyö-
räinen Silverfox -malli . Sitä on 
saatavana mustana, kullanväri-
senä ja punaisena sekä valkoi-
sena. Hinta tuolle menopelille 
on alkaen 1.495 euroa. Myös e-
Scooter -malli Kontio Motorsilta 
löytyy 995 euron hintaan. Mal-
lissa on useita värivaihtoehtoja 
aina pinkistä alkaen. Eikä siinä 
vielä kaikki –  CO

2
 päästöt 0 g 

näillä kaikilla.

Ajokauteen 
valmistautumista

Myös motoristien yhteen ko-
koontuminen mielenkiintoisen 
aiheen ympärille on oma lu-
kunsa. Siellä kerrattiin viime 
ajokauden reissuja ja suunnitel-
tiin tulevaa. Halausten ja “ylävi-
tosten” seassa puikkelehtiminen 
oli pääkäytävillä välillä hieman 
työlästä, sillä niin paljon oli mes-
suilla kävijöitä. Myös eri kansal-
lisuuksia oli paikalla liivien sel-
kämerkeistä päätellen. Ainakin 
Ruotsista, Virosta ja Venäjältä 
näytti motoristeja saapuneen 
paikalle pieninä ryhminään.

Vaikka moottoripyörämessut 
järjestetään vuosittain, niin kyl-
lä sillä näyttää paikkansa ole-
van ja kävijöitä riittävän. Niistä 
monella alkaa kevään odotus ja 
moottoripyörän viimeistely uu-
delle ajokaudelle. Tulkoon siitä 
turvallinen ja mielenkiintoinen 
lisäpiristys arjen keskelle.

C   e-Scooter -malli Kontio Motorsilta löytyy 995 euron hintaan. C  Sähkökäyttöistä Kontio Kruiseria voi ajaa ilman ajokorttia.

C  Senioreille on tarjolla kolmipyöräinen Silverfox -malli.

D  V8 Trike voimapesä käänsi päitä messuilla.

C  MP-messuille myytiin hyväntekeväisyyslippuja, joilla pystyi osallistumaan  Indian 
Scout-moottoripyörän arvontaan.

C  Poliisimoottori-pyörä Kawasaki ZZR 1400. Huippunopeus 300 km.

D  Huutokauppa Kymiringin nuorisotyön hyväksi.

Kun sanat eivät riitä
Elämässä tulee tilanteita, joissa huomaamme kipeästi, että sa-
nat eivät riitä. Jokainen valitsemamme sana tuntuu takertuvan 
kurkkuun tai on mielestämme kevyt kuin voikukan höytyvä. 
Merkityksetön suuren hädän ja surun edessä. 

Saattaa olla, että nyt elämme juuri niitä hetkiä. Silmille 
näkymätön vaara, koronavirus, aiheuttaa pelkoa ja kauhua. 
Voi vain kuvitella, millaista on elää suuressa miljoonakau-
pungissa Wuhanissa, mistä näkymätön tappaja sai alkunsa 
ja lähti matkalleen kaikkialle maailmaan. Ensin kuviteltiin, 
että pikku flunssa ja räkätauti iski, kuten niin usein ennen-
kin. Ei kun suojanaamari kasvojen peitoksi, kuten Kiinassa 
on ollut tapana. Ja sitten tuli kuolema. Yllättäen. Ei niin 
pitänyt käydä.  Sanat eivät riitä. Ne kumisevat tyhjyyttään. 
Kommunikaatio ei ole koskaan helppoa, mutta rajujen on-
nettomuuksien, kasvottomien uhkien ja menetysten edessä 
se on erittäin hankalaa. Tutkimukset osoittavat, että viestin 
lähettämisessä toiselle ihmiselle sanat merkitsevät vain noin 
7 %. Kehon kieli, body language eli katseet, ilmeet, eleet, 
kehon lähettämät sanattomat viestit merkitsevät noin 38%. 
Niiden tulkitseminen tapahtuu usein tiedostamatta. Kaikkien 
tärkein ja merkittävin kommunikaation muoto on tunnekom-
munikaatio, sydänten kohtaaminen. Se merkitsee noin 55% 
viestin perille saattamisessa. 

Entä jos tämä näkymätön tappaja yltää Suomeen täydellä 
voimallaan? Kun emme olekaan kuolemattomia. Tai oman 
elämämme herroja. Emme pystykään ohjailemaan kohtalo-
amme. Tai jokin muu vakava epidemia, jota ei pysty ymmär-
tämään eikä kontrolloimaan. Entä jos läheisiä rakkaitamme, 
ystäviämme, tuttaviamme alkaa kuolla yllättäen? Näinhän ta-
pahtuu joka päivä pienessä mittakaavassa. Entä jos mittakaava 
on pelottavan suuri? Saatamme kohdata sellaisia katastrofeja 
tulevaisuudessa, joita emme osaa nyt edes kuvitella. Sotaa? 
Terrorismia? Tulvia? Myrskyjä? Näissä riennoissa on ihmis-
henki halpa.

Kun sanat eivät riitä, tunteet kantavat. Muistan kirkkaasti, 
miltä suomalaisen miehen syvä tunnekommunikointi tsuna-
minen hirvittävyyden keskellä Tapaninpäivänä 2004 vaikut-
ti. Itkevä piispa Eero Huovinen kosketti kaikkien sydämiä. 
Miehen itku kantaa sanattomat viestit sydämeltä sydämelle. 
Sama mies on purkanut tänä vuonna äidin ikäväänsä kirjaan. 
Itku sieltäkin rivien välistä löytyy.

Miten sen voisi välittää kirjoitettuun tekstiin? Sanoihin. Kyy-
nelten sanoma on luettavissa vain rivien välissä: mennään 
yhdessä kohti toivoa. Jeesus välittää terveisensä: ”Rauhan 
minä jätän teille: minun rauhani –sen minä annan teille. 
En minä anna teille, niin kuin maailma antaa. Älköön tei-
dän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö.” (Joh 
14:27) Tänäkin vuonna. 
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Turkka Aaltonen

Moni mies on 
yksinäinen. Hänen 
elämäntilanteensa 
tuntuu juuttuneen niin 
paikoilleen, ettei muuta 
osaa odottaakaan. 
Mies ei asu metsässä 
yksinäisyydessä, vaan 
on osa normaalia 
kansanmenoa, mutta 
sittenkin yksin. 
Yllättävää kyllä, myös 
menevät miehet, joita 
kaukaa ihaillaan, ovat 
hyvin yksinäisiä. ”Minä 
olen uneton, olen kuin 
yksinäinen lintu katolla” 
Ps.102:8. 

S uuret miehet, johtajat, 
esikuvat, tähdet ja sanka-
rit ovat erittäin yksinäisiä 

ihmisiä. Heidän ympärilleen on 
rakentunut ylitsepääsemätön 
muuri, ihmisyyden erottava 
väliseinä. Mitä korkeammalle 
mies pyrkii, sitä varmemmin 
hän voi valmistautua potemaan 
yksinäisyyttä! 

On miehiä, jotka jäävät 
naismaailmassa yksin. He 
eivät löydä tai saa sopivaa 
elämänkumppania itselleen. 
Pieni ryhmä on vapaaehtoisesti 
vanhojapoikia. Suurempi ryhmä 
on niitä, jotka eivät osaa pukea 
tunteitaan sanoiksi ja siksi jäävät 
yksin. Ainoastaan tarttumalla 
kiinni naiseen he välittävät kiin-
nostuksensa, mutta kaikki naiset 
eivät ole niin ihastuneita tähän 
kivikautiseen tyyliin. Vanha pu-
hemies käytäntö saattaisi vielä 
tänäänkin olla käyttökelpoinen, 
moni yksinäinen mies olisi luon-
teensa puolesta ihan sopiva 
yhteiselämään. 

Jos kristitty mies on yksinäinen, 
voi se olla tilapäisesti apu hen-
gen elämän virkistämiseksi. Mut-
ta pitkään jatkuva yksinäisyys, 
josta itse kärsii, on tuskais-

KRISTITTY MIES JA YKSIL ÖLLISYYS
ta. Luonnollista on miehelle 
olla naimisissa. ”Tuossa on 
yksinäinen, ei hänellä ole tois-
ta, ei poikaa, ei veljeäkään ole 
hänellä... Kahden on parempi 
kuin yksin... Jos he lankeavat, 
niin toinen nostaa ylös toverin-
sa; mutta voi yksinäistä, jos hän 
lankeaa!... Myös jos kaksi makaa 
yhdessä, on heillä lämmin; mut-
ta kuinka voisi yksinäisellä olla 
lämmin?” Srn.4:8-12. 

Mutta joskus kristitty mies on 
avioliitossakin yksinäinen. Hän 
kokee, ettei hänen vaimonsa 
kuuntele häntä, ei välitä hänen 
sanoistaan, eikä halua ottaa 
häntä huomioon. 

Vaimo, joka kuvittelee miehen 
olevan aina vahvoilla miehen 
virkansa hoitamisessa, ei käsitä, 
että mies on syvästi tunteva ja 
aistiva, reagoiva ja haavoittuva 
sielu. Jos mies normaalisti vielä 
tukahduttaa tunteensa, saattaa 
vaimolle olla vuosien kuluttua-
kin yllätys, miten hänen ”kotilei-
jonansa” onkin vain tavallinen, 
heikko ihminen. 

Voimakastahtoinen vaimo 
pitää, niinkuin sanotaan, puoli-
soa ”tossun alla”. Miehen kan-
nalta sekin on parempi kuin 
vielä huonompi vaihtoehto 
– taivasalla. Vuosien kuluessa 
puolisot yleensä tottuvat niin 
tähän pelikuvioon, että muu-
tos tuokin tyytymättömyyttä ja 
sydämentykytyksiä. Heikko mies 
saa voimakkaasta naisesta turvaa 
ja suojaa. Nainen päättää hänen 
puolestaan ja kantaa vastuun. 
Tällainen mies kokee pikem-
minkin yksinäisyyttä joutuessaan 
eroon tuollaisesta naisesta. 

Kristitty mies ei osaa aina 
pukea ajatuksiaan ja tunteitaan 
sanoiksi. Keskustelu ei aina on-
nistu. Avioliitto on joskus arvai-
lujen varassa. Erakko-tyyppinen 
mies pakenee mökille ja viihtyy 
yksinänsä. Ei hän oikeastaan 
kaipaakaan siihen ketään kuvi-
oitaan sotkemaan. Mutta sosiaa-
lisemman miehen on vaikea olla 
yksin, kun on kaksin. Sanaton 
tai mykkäilevä vaimo piiskaa 
miehen sydäntä. Hän kokee vai-
kenevan emännän rankaisijana, 
jonka armoille hän on jäänyt. 

Kristitylle miehelle on suuri 

pettymyksen hetki, kun hän huo-
maa jäävänsä yksin ryhmässä. 
Hänellä on näky, erilainen mie-
lipide, tai Raamattu sanoo toisin. 
Kova isku on miehelle joutua 
pettymään uskonystävään, luo-
tettuun, uskottuun ja samoinajat-
televaan uskonveljeen. 

Kristus on ollut aikoinaan 
yksin, hyvin yksin oman kut-
sumuksensa kanssa. Hän on 
käynyt miehen tien. Hän on 
ollut vaivattu ja epätoivoinen 
jumalallisen tehtävänsä edessä. 
Hänen lähimmät ystävänsä ja su-
kulaisensa jättivät hänet, pettivät 
hänet, luopuivat hänestä. 

Yksinäinen Kristus kulkee 
yhäkin keskuudessamme etsien 
yksinäisiä. Herran omat eivät 
kuitenkaan enää ole yksin, he 
turvaavat ja tuntevat Herran. 

Ristin Jeesus oli yksinäinen 
mies, hylätty, halveksittu, koko 
maailman kuorman kantaja. Ih-
miset peittivät kasvonsa, ettei 
Vapahtajan runneltu olemus olisi 
näkynyt. 

Kristityn miehen elämän 
vaikeimmat askeleet kulkevat 
hylätyn Vapahtajan jalanjäljissä. 
Kristuksen tähden yksin jäänyt, 
toisten hylkäämä, on koetuk-
sen koulussa. Hän voisi valita 
helpommankin tien: Yrittää itse 
järjestellä vaelluksensa ilman Ju-
malan johdatusta, tahtoa ja olla 
maailman ystävä, ettei joutuisi 
jäämään yksin. 

Mies huomaa kuitenkin, että 
Herran kanssa on paras elää. Yk-
sin hän kuulee usein paremmin 
Herran äänen. Yksin hänen on 
helpompi avautua ja vuodattaa 
sydämensä salat rukouksessa. 
Yksin hän näkee näkynsä ja 
anoo voimia, yksin Kristuksen 
kanssa. 

Kärsijä 
Suomalainen mies on tai-
puvainen porvarilliseen 
elämäntapaan. Mitä pidemmälle 
markkinatalouden suomat mah-
dollisuudet häntä lennättävät, 
sen enemmän hän hamuaa mu-
kavuutta ympärilleen. Hänen 
materialismin nälkänsä ja nau-
tinnonhimonsa on pohjaton kai-
vo, johon pitää kantaa koko ajan 
lisää lämmintä vettä. 

Miehen tragedia on siinä, et-
tei hän huomaa olevansa tavaran 
ja tahtonsa vanki. Porvarillisuus, 
arvomerkit ja kunniamaininnat 
istuvat häneen kuin kärpässieni 
turpeeseen. Mitä enemmän 
miehen ympärillä on elinta-
son kermavaahtoa, sitä kodik-
kaammaksi hän olonsa tuntee. 
Huippuhetki ja finaali miehelle 
on toive olla marsipaaniporsas 
lasisessa arkussa yksityisessä 
hautausmaassa. 

Jopa kristitylle miehelle on 
kauhistus jostakin luopuminen. 
Vaikka saarnamiehet vakuutta-
vat hänelle, että Jumalan val-
takunnan työ tarvitsee varoja 
enenevässä määrin, lahjat eivät 
aina kasva. Vaikka miehen oma 
elintaso ja vyötärö venymistään 
venyy, pakanat saavat edelleen 
vain muutaman kympin miehen 
kukkarosta. Tarkemmin ajatellen 
mies huomaa antaneensa jopa 
enemmän uskoontulonsa alku-
aikoina, vaikka rahan arvo oli 
silloin toinen, suurempi. 

Mutta kristitty mies kehittää 
ovelan kuvion. Hän sanoo: 
Kaikkihan on kuitenkin Herran, 
mitä hänellä on. Hän laskee, että 
ajankäyttö, asunto, auto, ruoka, 
äly, tunteet + hänen nokkeluu-
tensa, on annettu Herralle. Oike-
astaan kaikki onkin hyvin – hän 
on jopa saamapuolella. 

Mies kavahtaa kärsimystä, 
siinä haisee tappion maku. 
Mies on tottunut voittamaan, ei 
häviämään. Tappiossa on kuo-
leman maku. Mutta mies joutuu 
kärsimään kumminkin. Elämässä 
tulee vääjäämättömästi eteen 
ojaanajoja, harkitsemattomia 
virhevalintoja, kujaanjuoksuja. 
Hänen omaisensa, ystävänsä, 
sukulaisensa, naapurinsa, 
työnantajansa tai poliisi, sosi-
aaliviranomainen, ulosottomies 
järjestävät joskus yllätyksiä mie-
hen elämässä. Hän saattaa pitää 
aiheettomana moista kohtelua ja 
käyttäytymistä. Hänestä on tullut 
tahtomattaan kärsijä – niin hän 
sanoo. 

Kärsimys tulee kristitylle mie-
helle kuin tyrmäys. Vaikka hän 
yrittää väistää ja on jo melko tai-
tava, isku osuu häneen kuiten-
kin. Tyrmäys on sittenkin hyvin 

kristillistä, sillä se vie polvilleen. 
”Vanhurskaat huutavat ja 

Herra kuulee ja vapahtaa heidät 
kaikista heidän ahdistuksistan-
sa. Lähellä on Herra niitä, joilla 
on särjetty sydän ja hän pelas-
taa ne, joilla on murtunut mieli. 
Monta on vaivaa vanhurskaal-
la, mutta Herra vapahtaa hänet 
niistä kaikista” Ps.34:18- 20. 

Kärsimys on sairaus, vamma, 
heikkous, voimattomuus, häpeä, 
epäonnistuminen, toisten hal-
veksunta ja arvostelu. Kärsimys 
on heilahteleva mieli, huonou-
den tunne, kalvava syyllisyys 
ja katkera mieli. Kärsimys on 
hylätyksi tuleminen, unohdettu-
na oleminen, ystävän luottamuk-
sen menettäminen. Kärsimys on 
työttömyys, pakkoloma, ylivel-
kaantuminen, kodittomuus. 
Kärsimys on hengellinen alamit-
taisuus, aliarvostetut armolahjat, 
lihallisen kristityn rusikoimaksi 
joutuminen. 

Jumalan sana opettaa suhtau-
tumaan kärsimykseen luonnol-
lisena ja myönteisenä asiana. 
Ilman kärsimystä oleva kristit-
ty tulee ylpeäksi ja lihalliseksi. 
Kärsimys jalostaa kristittyä. Tosin 
ympärillä olevat näkevät usein 
hänessä vain taantuvan sielun, 
mutta salassa oleva sydämen ih-
minen voi hyvin. ”Mutta muis-
takaa entisiä päiviä, jolloin te, 
valistetuiksi tultuanne, kestitte 
monet kärsimysten kilvoitukset” 
Hebr.10:32. 

Kärsimyksissä tunnetaan Kris-
tus. Kristuksessa itsessäänkin on 
kärsimyksen tuntomerkit. Mutta 
kristitty mies ei ole itse velvolli-
nen hankkimaan kärsimystä itsel-
leen. Niistä ei tule bonuspisteitä 
taivaaseen. 

Kärsivä mies oppii tuntemaan 
hiljaisen Kristuksen, taisteluun 
valmistautuvan Kristuksen, ru-
koilevan Kristuksen: ”Ottakaa 
minun ikeeni päällenne ja op-
pikaa minusta, sillä minä olen 
hiljainen ja nöyrä sydämeltä; 
niin te löydätte levon sieluillen-
ne” Matt.11:29. 

Miehen Kristus-kuva muuttuu. 
Hän näkee Vapahtajan, joka voit-
taa kärsimällä. Hän löytää Jee-
suksen, joka ei hylkää haavoitet-
tua, joka ei puhalla sammuksiin 

loppuunpalanutta, joka ei kat-
kaise taittunutta. 

Kärsimyksen tuoppi on eri-
lainen, eri vetoisuudeltaan eri 
miehillä. Jumala antaa sopivan 
kärsimyksen miehelle. Se ei 
hukuta, mutta pienentää. Niin 
mies oppii kulkemaan hiljaisin 
askelin toisen kärsivän miehen 
huoneessa. Hän ei halua anka-
rin käsin tarttua kärsijään. Hän 
ei tahdo sanoa pahasti särjetylle 
sydämelle. Jeesus on läsnä kris-
tityn kärsimyksessä. 

Bohemi 
Miesten joukkoon syntyy aina 
joskus taiteilijasieluja. He ovat jo 
pienestä pitäen hieman poikkea-
via ja muusta miesjoukosta erot-
tuvia. Normaali miehen elämä 
ja tie ei sovi heille. Heidän vai-
heensa rakentuvat aistillisuuden 
aineksista. Heille merkitsevät 
näkö, kuulo, tuoksu, maku ja 
kosketus, niistä havainnoista 
bohemit elävät. 

Bohemin erottaa joukosta 
hänen erilaisen pukeutumisensa 
vuoksi. Myöskin hänen ilmeensä 
ja keskustelutyylinsä on huomio-
ta herättävää. Hänen aikataulun-
sa on sangen omaperäinen, sa-
moin hänen vuorokausirytminsä 
ja vuodenaikoihin liittyvät tun-
nevaihtelut. 

Tällainen mies ei ole kiinnos-
tunut koneista, moottoreista, 
laitteista, junista, autoista, len-
tokoneista, sähkövempaimista 
tai automaateista. Hän inhoaa 
mekaanisuutta, matemaattisuut-
ta ja säännöllisyyttä. Hän ei ole 
vakuuteltavissa taloudellisilla tai 
johdonmukaisilla, järkeen perus-
tuvilla lausunnoilla. 

Bohemin mies-ihanne on 
toinen bohemi. Samanlaiset 
löytävät sielun sukulaisuutta. 
Bohemi tuntee ystäväkseen jo-
kaisen, joka ajattelee, on utelias, 
kiinnostunut toisesta ihmisestä 
ja uusista asioista. Kaikenlainen 
keskivertoisuus, persoonatto-
muus ja muotilla valaminen 
ällöttää häntä. 

Kristitty mies voi olla bohemi. 
Silloin hän on ilman muuta huo-
mattu henkilö seurakunnassa, 
hänen tempauksensa ja lausun-
tonsa tilastoidaan varmasti. Mut-

ta hänellä on myös vaarana jou-
tua oppositioon tai peräti jäädä 
yksin erikoisuutensa tähden. 
Usein bohemin onkin vaikea 
tottua säännölliseen kirkolliseen 
rytmiin ja liturgiaan. Hänen luo-
vuutensa vaatisi hieman avaruut-
ta ympärilleen: ”Ja Johanneksel-
la oli puku kamelinkarvoista 
ja vyötäisillään nahkavyö; 
ja hän söi heinäsirkkoja ja 
metsähunajaa” Mark.1:6. 

Kristitty bohemi ymmärtää 
Kristuksen lahjoittaman vapau-
den ilmeisen iloisena ja uskoa 
luovana asiana. Hänellä ei juuri 
ole vaarana lain alle joutumi-
nen. Pikemminkin hän joutuu 
vahtimaan itseään, ettei liha saa 
ylivaltaa ja aistillisuus hukuta 
hänen uskoaan. 

Aistillisuutensa ansiosta hän 
kokee kristillisyyden tunne-voit-
toisesti. Kristillisyys on hänelle 
paljolti kokemusta ja uusia koke-
muksia. Hänen täytyy suorastaan 
pakottaa itsensä ajattelemaan, 
että kristinusko on myös muut-
tumattomia Raamatun totuuksia. 

Kristus saa bohemi-miehestä 
seurakuntaansa säveltäjän, ru-
noilijan, muusikon, kirjailijan, 
taidemaalarin, piirtäjän, dra-
maturgin, mainosmiehen, lau-
lajan ja sielunhoitajan. Tuskin 
kukaan muu mies ymmärtää 
niin herkästi sielun ääniä kuin 
bohemi. Hän osaa iloita ja itkeä. 
Hänellä on vahva myötäelämisen 
kyky. Usein hän on luonteeltaan 
vielä vaatimaton ja kunnioittaa 
enemmän taiteellisia arvoja kuin 
ihmisen omaa panosta. 

Bohemille saarnaa voimak-
kaasti Jumala juuri Luojana, 
kaikkeuden ja luonnon, ihmisen 
muovaajana: ”Kun minäkatselen 
sinun taivastasi, sinun sormie-
si tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka 
sinä olet luonut, niin mikä on 
ihminen, että sinä häntä muis-
tat, tai ihmislapsi, että pidät 
hänestä huolen? Ja kuitenkin 
sinä teit hänestä lähes juma-
lolennon, sinä seppelöitsit hänet 
kunnialla ja kirkkaudella; pa-
nit hänet hallitsemaan kättesi 
tekoja, asetit kaikki hänen jal-
kainsa alle” Ps.8:4-7. Kristuksen 
rakkaus, uhrikuolema, kuva 
kärsivästä Jumalan Karitsasta, 
lempeydestä, hienotunteisuu-
desta ja pitkämielisyydestä pu-
huttelevat valtavasti bohemia. 

Mutta tuskin ketään Vapahta-

ja joutuu niin paljon rohkaise-
maan, tukemaan, kannustamaan 
ja nostamaan kuin ystäväämme 
bohemia. Niin herkästi hän vai-
puu epäuskon suohon, toivot-
tomuuden hetteeseen ja mur-
heen rotkoon. Bohemin elämä 
on väritetty voimakkain värein, 
tummin sävyin ja kirkkain vii-
voin, kontrasti on vahva. Mutta 
toisinaan hänen sävynsä ovat 
hempeitä pastelleja ja haale-
aa akvarellia. Välillä hän on 
miehistä mustavalkoisin, välillä 
puhumattoman harmaa. 

Bohemi piirtää taivasta, puhuu 
taivaasta, laulaa taivaasta ja on 
matkalla taivaaseen – joskus hän 
on kaikista maallistunein. 

Ote Turkka Aaltosen kirjas-
ta ”Kristityn näköinen mies” 
(Ev.lut. Herätysseuran kirja-
paino, 1993).
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D   Vuodesta 1982 lähtien ovat Corsan ulkomuoto ja koko muuttuneet varsin mer-
kittävästi.
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Renault Captur on 
uudistunut varsin 
perusteellisesti, 
niin mitoiltaan kuin 
moottoriltaankin. Lähes 
ennallaan on säilynyt 
vain edullinen hinta.

R enault esitteli vuonna 
2013 Capturin kompakti-
en katumaasturien luok-

kaan, ja auto nousi heti suuren 
yleisön suosioon. Captur on 
luokkansa eniten myyty auto-
malli paitsi kotimaassaan Rans-
kassa myös koko Euroopassa. 
Vuodesta 2015 lähtien on Cap-
tureita rekisteröity joka vuosi 
runsaat 220 000 kappaletta ja sen 
kokonaismyyntikin on jo ylittä-
nyt 1,5 miljoonan rajapyykin.

Capturin tullessa markkinoille 
sillä oli vain yksi kilpailija, nyt 
samassa luokassa on jo yli 20 
automallia. 

Uuden Capturin muotoilus-
sa on jäljellä aiemman mallin 
piirteitä, mutta pyöreät muodot 
ovat vaihtuneet jämäkämpiin. 
Alleajosuojat löytyvät sekä edes-
tä että takaa, ja kyljet on myös 
hyvin suojattu.

Capturin lähtökohtana on 
sama CMF-B-perusrakenne kuin 
uudessa Cliossa. Toisen suku-
polven Capturin akseliväli on 
2,639 m eli 33 mm aikaisempaa 
enemmän. Kori on pidentynyt 
11 cm ja se on 2 cm aikaisem-
paa leveämpi. Suurentuneiden 
mittojen ansiosta tavaratila on 
luokkansa suurin eli 536 litraa.

Captur uudistui

Istuimet on suunniteltu uu-
delleen, ja istuinosa on 15 mm 
pidempi kuin ennen, mikä ta-
kaa hyvän reisituen. Selkänoja 
antaa aiempaa enemmän sivut-
taistukea.

Uuden perusrakenteen myötä 
Capturissa on kokonaan uudet 
voimalinjat. 1,0-litarinen TCe 

100 kehittää 100 hv ja vääntöä 
160 Nm. TCe 130:ssa on puo-
lestaan 130 hv ja vääntöä 240 
Nm. Voimakkaimmassa versios-
sa TCe 155:ssä on 154 hv ja 270 
Nm. Näiden kahden voimak-
kaamman moottorin kanssa on 
7-pykäläinen kaksoiskytkinvaih-
teisto.

Uusi 
Corsa

Myös Opel Corsa on 
uudistunut täysin. 
Uusi Corsa on 
nostamassa kompaktien 
perheautojen 
vakiovarustelun, laadun 
ja innovaatiot uudelle 
tasolle.

O pel esitteli täysin uu-
den Corsan syyskuussa 
Frankfurtin kansainvä-

lisessä autonäyttelyssä ja tam-
mikuussa auto saapui Suomen 
Opel-liikkeisiin.

Suomessa Corsaa on saatava-
na peräti neljällä mielenkiintoi-
sella varustetasolla. Houkuttele-
vasti hinnoiteltu Comfort sisältää 
varsin näyttävän määrän varus-
teita (LED-ajovalot, peruutustut-
ka, 5” kosketusnäyttö jne.), joista 
tyypillisesti maksetaan lisähintaa 
huomattavasti kalliimmissa-
kin autoissa. Seuraava taso on 
Launch Edition, jossa varustelu 
täydentyy mm. 7” kosketusnäy-
töllä, peruutuskameralla, 16” 
kevytmetallivanteilla ja avaimet-
tomalla käynnistyksellä. Execu-
tive -taso tuo tuulahduksen 
luksusautojen ominaisuuksista, 
on mm. nahkaverhoilua ja säh-
kösäätöistä kuljettajan istuimen 
hierontatoimintaa. Jos olet sport-
tihenkinen, löytyy vielä GS Line, 
joka muuttaa Corsan ulkonäköä 
GS Line -ulko- ja sisäpaketilla, 
urheilullisilla istuimilla ja sisus-
tuksen yksityiskohdilla.

Coupemaisesti laskeutuva kat-
tolinja on 48 mm edeltäjää mata-
lammalla, mutta matkustamossa 
pääntilasta ei ole kuitenkaan 
tarvinnut tinkiä, etupenkillä is-
tutaan nimittäin 28 mm aiempaa 
matalammalla. Matala painopiste 
viimeistelee erinomaisen ajody-
namiikan ja käsiteltävyyden.

Corsan urheilullisuutta koros-
taa muotoilun ja dynaamisen 
ajoasennon lisäksi sen keveys. 
Edeltäjästään poiketen vain vii-
siovisena saatava 4,06-metrinen 
uutuusmalli on pudottanut edel-
täjäänsä verrattuna painoa jopa 
108 kg ja painaa alimmillaan 
980 kg.

Bensiinimoottorivalikoimas-
sa on 1,2-litrainen, 75-hevos-
voimainen versio 5-portaisella 
manuaalivaihteistolla ja te-
hokkaampi 1,2-litrainen tur-

bomoottori, joka on saatavana 
100- ja 130-hevosvoimaisena. 
100-heppaisen saa jo 6-vaihtei-
sella manuaalilla tai 8-portaisella 
automaatilla, 130-heppainen on 
aina automaatti.

Dieselmoottorien ystäville – 

joita toki vielä löytyy – on tar-
jolla 1,5-litrainen, 102-hevosvoi-
mainen diesel, jonka yhteydessä 
on 6-pykäläinen manuaali.

Edullisimmillaan uuden Cor-
san saa noin 15 000 eurolla, jossa 
saa kyllä vastinetta rahoilleen.
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