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C   Syyskuussa käynnistyy maassamme 
valtakunnallinen mediamissio nimellä 
"Se löytyi", jonka vaiheita seurataan 
Tosimies -lehden sivuilla.
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C   Moskovan olympialaisissa kultaa 
ja pronssia voittanut Kaarlo Maaninka 
päätti lähteä elämän pituiselle marato-
nille Jeesuksen kanssa.

C   Vuodesta 2003 Tosimiehessä omaa 
kolumniaan vetänyt Tapani Sopanen on 
tunnettu terävästä kynästään.
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C   GNN kurssilaisia valmistumisjuhlassa.

Pitääkö olla 
huolissaan?
Uusi vuosi on lähtenyt liikkeelle varsin poikkeuksellisissa merkeissä. 
Venäläinen rahtikone lentelee poikki Suomen, venäläisiä sotalaivoja 
risteilee Itämerelle kuin Neuvostoliiton aikaan, ruotsalaiset kuskaavat 
armeijan joukkoja Gotlannin kaduille, Ruotsissa raportoidaan mys-
tisistä ydinvoimaloiden yllä lentävistä droneista, Ukrainan tilanne 
kiristää idän ja lännen välejä, ilmapiiri viilenee kuin kylmän sodan 
aikana.

Myös luonnolla on sanansa sanottavanaan nykyhetkeen. Saharassa 
sataa lunta, ja Tongan tulivuoren purkaus vastasi tuhatta Hiroshiman 
ydinpommia. Lisäksi tulevat rankkasateet, tulvat, maanjäristykset, 
metsäpalot jne. Eli luontokin voi pahoin.

Koronaviruksesta löytyy jatkuvasti uusia variantteja, tartuntaluvut 
kasvavat päivittäin niin meillä Suomessa kuin muissakin maissa. 
Monissa maissa tehdään nopeita päätöksiä erilaisista rajoitustoimista, 
mutta meillä tuntuvat olevan pelimerkit täysin sekaisin. Viranomai-
set kiistelevät keskenään, hallitus antaa varsin sekavia ohjeita – ja 
yrittäjät kärvistelevät epätietoisuuden keskellä.

Juuri pidetyt ensimmäiset aluevaalit ovatkin sitten ihan oma lu-
kunsa. Valtaosa äänestäjistä ei tainnut edes ymmärtää, mistä äänesti. 
Vaalit tuovat kuitenkin oman epävarmuuden tunteen niiden ihmisten 
mieliin, jotka olivat kartalla vaalien tarkoituksesta.

Mistä varat uusien hyvinvointialueiden rahoittamiseen? Hyvin hoi-
detut terveys- ja pelastuspalvelut ovat kuitenkin elintärkeitä, varsin-
kin vanhenevan väestön maassa. Joku poliitikko taisi jo huomauttaa, 
ettei kansa joudu maksamaan, vaan varat otetaan verovaroista.

Vaalimainoksia katsellessa huomasi yllättäen (?), että jälleen samat 
ehdokkaat kuin eduskunta-, kunta-, seurakuntavaaleissa olivat taas 
tyrkyllä päättämään ihmisten asioista, eli valta tahtoo kasaantua 
samojen ihmisten käsiin – ja sehän ei taida olla aivan demokratian 
hengen mukaista…

TV-ohjelmaa siteeratakseni, pitääkö olla huolissaan? Aina toki pi-
tää kantaa huolta maailmanmenostakin, mutta tärkeintä on hoitaa 
omat asiat mahdollisimman hyvin, mieluummin vielä yhteistyössä 
muiden kanssa. 

Ja tietenkin se viimeinen apu tulee tuolta Ylhäältä, kunhan me 
ymmärrämme nöyrtyä omien haihatteluidemme keskellä ja pyytää 
Isältä apua.

Onnellista ja siunattua alkanutta vuotta,

Pitääkö olla
huolissaan?
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Kimmo Janas

Keväällä 2020 
kokoontuivat eri 
kristilliset toimijat 
yhteen miettimään, 
olisiko Suomessa 
aika tehdä yhdessä 
jotain valtakunnan 
saavuttamiseksi 
evankeliumilla. 
Niin syntyi ajatus 
valtakunnallisesta 
mediamissiosta, jossa 
teknisenä järjestäjä 
toimii yhteiskristillinen 
medialähetysjärjestö 
IRR-TV ry.

I RR-TV on järjestänyt Suomes-
sa 7 maakunnallista Mahdol-
lisuus muutokseen -media-

missiota ja eri puolilla maailmaa 
peräti 108 mediamissiota vaih-
televilla teemoilla. Ensi syksynä 
Suomessa järjestettävä 30-päiväi-
nen Se löytyi -mediamissio on 
puolestaan ensimmäinen valta-
kunnallinen missio.

Missio-organisaatiossa on 
mukana lähes 30 kristillisellä 
sektorilla toimivaa yhdistystä ja 
yritystä. Missiotoimikunnan pu-
heenjohtajana toimii Mika Tuo-
vinen (Mission Europe) ja vara-
puheenjohtajina Mikko Martikai-
nen (Kansan Raamattuseura) ja 
Janne Lahti (Hyvä Sanoma ry). 

Laajaa 
medianäkyvyyttä

– Ideana on koota 15 muutos-
kertomusta, jotka julkaistaan 2,3 
miljoonaan kotitalouteen jaetta-

A   – Medialla on missiossa herättävä 
vaikutus, herättää ihmisten mielenkiinto 
evankeliointiin, ja tapahtumat viimeiste-
levät mission. Mutta jotta tapahtumat 
voisivat onnistua, siellä tarvitaan hen-
kilökohtaista kohtaamista. Sosiaalinen 
auttaminen on tavallaan oma kokonai-
suutensa tässä mission ketjussa, kertoo 
IRR-TV:n missiokoordinaattori Onni 
Haapala. 

vassa Se löytyi -missiokirjassa, 
kertoo IRR-TV:n missiokoordi-
naattori Onni Haapala. 

Vanhimmista maakuntamis-
sioista poiketen missiokirjaa ei 
siis tarvitse enää tilata puheli-
mella, koska Haapalan kerto-
man mukaan on havaittu, että 
suomalaiset eivät ole valmiita 
soittamaan ja tilaamaan kirjaa, 
kynnys yhteydenottoon on usein 
liian korkea.

Kyseessä on monimediakam-
panja, johon liittyvät myös tele-
visio, radio, printtimediat, inter-
net, some sekä ulkomainonta. 

– Missioon osallistuvat seu-
rakunnat, joita on muuten il-
moittautunut mukaan jo lähes 

230, saavat käyttöönsä mission 
nimen, logon ja missiomateri-
aalia. Seurakunnat voivat järjes-
tää tapahtumia ja tempauksia ja 
nostaa niissä esille paikallisten 
kristittyjen muutoskertomuksia. 
Mission tapahtumatyöryhmä 
suunnittelee myös maakuntakes-
kuksiin suurtapahtumia, joihin 
voidaan kutsua kuulijoita koko 
maakunnasta, selvittää Haapala.

Puskaradiokin 
mukaan

Suomalainen on tunnetusti aika 
hidas ottamaan hengellisiä asi-
oita puheenaiheeksi. Mission 
yksi perusajatus onkin varustaa 
yksittäisiä seurakuntalaisia, että 

he voisivat omissa henkilökoh-
taisissa kontakteissaan hyödyn-
tää missiota ja sen tarjoamaa 
aineistoa. 

– Että evankeliumi voitaisiin 
nostaa esiin siellä henkilökohtai-
sissa suhteissa. Kun missio tulee 
paikkakunnalle, pohjatyötä olisi 
tehty jo vaikkapa pihatalkoissa, 
kalastusretkillä tms. Eli yhtä 
luontevaa, kun on pyytää naapu-
ria grillaamaan tai kalaan, voisi 
olla pyytää häntä myös mukaan 
missiotapahtumiin, Onni Haapa-
la tarkentaa. – Kynnys madaltuu, 
kun tuttu pyytää mukaan.

Missiossa mukana olevat toi-
mijat tarjoavat seurakunnille 
erilaisia apuvälineitä kouluttaa 

Missio 2022 lähestyy

A   12.1.2022 allekirjoittivat päätoimitta-
ja Kimmo Janas ja missiokoordinaattori 
Onni Haapala yhteistyösopimuksen Tosi-
mies -lehden ja IRR-TV:n välillä.

C   – Vaikka missiossa on mukana kirjava joukko eri seurakuntia, Se löytyi -missiokirjan 
opetuksellinen osuus on laadittu niin, että se soveltuu yhtä hyvin luterilaiseen kuin 
helluntailaiseenkin tai vapaiden suuntien käyttöön, Haapala toteaa.

jäseniään viemään evankeliu-
mia luontevalla tavalla omaan 
arkeensa. 

– Näitä työvälineitä ovat mm. 
L10T, XEE, Askeleet missioon 
-seminaarit ja Evankeliumi ar-
jessa -verkkokoulutus, Haapala 
luettelee.

Diakoninen 
ulottuvuus

Suomessa on tällä hetkellä to-
della paljon yksinäisiä, niin van-
huksia kuin nuoriakin. Varsinkin 
koronapandemia on lisännyt yk-
sinäisyyttä ja eristäytyneisyyttä. 

– Saattaa olla vanhuksia, joita 

ei ole kukaan käynyt tapaamassa 
pariin vuoteen. Toisaalta etäkou-
lujen ja harrastusmahdollisuuksi-
en sulkemisen ansiosta aiemmin 
jo heikoilla sosiaalisilla kontak-
teilla varustetut nuoret ja lapset 
ovat jääneet ihan täysin yksin, 
Onni Haapala täsmentää.

Missiolle on nähty tärkeäksi 
määritellä diakoninen ulottu-
vuus, jossa evankeliumi tulee 
sille käytännön tekoina. Missio-
hanke haastaakin seurakuntia 
ja kristittyjä kohtaamaan eri-
ikäisiä yksinäisyydestä kärsiviä 
lähimmäisiä ja nostamaan esille 
seurakunnan toimintoja, joihin 
yksinäisyyttä kokevien on help-
po osallistua – myös mission 

jälkeen. Keinojen löytämisessä 
esimerkiksi ystäväpalvelutoi-
minnan kehittämiseen on veto-
vastuun ottanut Pelastusarmeija.

Tosimies 
mukana missiossa

Tosimies -lehti on myös liittynyt 
missio-organisaatioon. Tarkoi-
tus on kertoa kevään ja kesän 
lehdissä syksyisestä missiosta 
ja loppuvuoden numeroissa 
puolestaan tarkastella missiolla 
saavutettuja tuloksia. Syyskuussa 
julkaistava Tosimies 4/2022 tulee 
olemaan missio-extra, ja sitä on 
tarkoitus jakaa 19.9.-16.10.2022 
välisenä aikana eri seurakunnis-
sa ja tapahtumissa.
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Vuodesta 2003 lähtien 
omaa kolumniaan 
lehdessämme 
pyörittänyt Tapani 
Sopanen on tullut 
monille tutuksi 
kantaaottavista 
kirjoituksistaan, mutta 
minkälainen mies 
kolumnin takaa löytyy?

T apani Sopanen syntyi köy-
hään työläisperheeseen. 
Poikia oli kolme, joista 

Tapani on nuorimmainen.
Maalari-isä toimi Lauritsalas-

sa kunnallispoliitikkona jo alle 
30-vuotiaana ja tavoitteena oli 
kuulemma myös valtakunnan 
politiikka. Uskoontulo kuitenkin 
muutti suunnitelmia. 

– Äitini tuli ensiksi uskoon 
vuonna 1952 ja muutaman kuu-
kauden kuluttua myös isäni näh-
tyään vaimossaan tapahtuneen 
muutoksen. Samalla isä jätti 
politiikan kokonaan, muistelee 
Tapani Sopanen.

Vaikka taloudellisesti elettiin 
välillä todella tiukkoja aikoja, 
Sopanen muistelee lämmöllä 
isän ja äidin läsnäoloa perheen 
arjessa.

Jumala katsoo 
pieneen ihmiseen

Jumalan maailma kylvettiin Ta-
pani Sopasen elämään arkipäi-
vän kautta. Rukousvastausten to-
dellisuus oli pikkupojalle täysin 
selvää, eikä hän epäillyt Jumalan 
kuulevan pienimmätkin rukouk-
set. Äiti oli kertonut ennen kuo-
lemaansa, kuinka Tapani oli lap-
sena mennyt pyytämään häneltä 
nälissään ruokaa. Äidillä ei kui-
tenkaan ollut mitään annettavaa. 
Isä oli ollut töitä etsimässä, ja jos 
hän saisi ”kottia”, sillä voitaisiin 
ostaa ruokaa. 

– Minä olin napsauttanut itseni 
polvilleni ja sanonut, että kiitos 
Jeesus, että lähetät Tapanille 
ruokaa, Sopanen muistelee. – 
Kahdenkymmenen minuutin 
kuluttua oli ovelle koputettu ja 
siellä oli yksi täti seurakunnas-
ta, vielä märkä esiliina päällään. 
Hän oli ollut kotonaan tiskaa-

massa, kun Jumala oli puhunut, 
että Sopasen Tapanilla on nälkä, 
vie ruokaa. Niinpä hän toi meille 
kaksi kassillista ruokaa.

Äiti oli kertonut tuon tapah-
tuman olleen uskolleen valtava 
merkki siitä, että Jumala katsoo 
pieneen ihmiseen ja hänen tar-
peisiinsa.

Vastaavia rukousvastauksia 

Tapani Sopaselle on kerrottava-
naan useita. 

– Olen esimerkiksi parantu-
nut, kun isä luki Raamattua. Olin 
sanonut isälle, että lue lääkettä. 
Ja kun isä alkoi lukea, kuume 
alkoi samalla laskea. Muistan 
vieläkin eläväisesti, kuinka isän 
avatessa Raamatun, näin silmis-
säni lääkepulloja – sellaisia van-

hanaikaisia ruskeita lasipulloja.

Musiikki tempaa 
mukaansa

Lappeenrannan helluntaiseura-
kunnasta tuli perheelle erittäin 
tärkeä paikka. Kun seurakun-
taan perustettiin soittokunta, 
alkoi 10-vuotias Tapani soittaa 
trumpettia sen riveissä. Vielä 

tänäkin päivänä Sopasen työ-
huoneen nurkassa on kornetti, 
jolla mies on koronapandemian 
aikana puhallellut sulosointuja 
naapureiden iloksi kotiparvek-
keeltaan Pasilassa, Helsingissä.

Seurakunta antoi halukkaille 
mahdollisuuden harrastaa mu-
siikkia, ja niin syntyi duo ”Reijo 
ja Tapani”. Vuonna 1967 syntyi 
Reijo Vartiaisen kanssa ensim-
mäinen levy, josta folk-henkinen 
”Kullankaivaja” löi läpi. 

– Lauloimme kaksiäänisesti ki-
taralla säestäen, olimme sellaisia 
16-17 -vuotiaita poikia.

Myöhemmin joukkoon liittyi 
myös Ari Kauppi, ja ”Reijo, Ta-
pani ja Ari” teki vuosien varrella 
monta levyä. Kun Terho Kaup-
pi liittyi mukaan, muodostui 
Agape-kvartetti, joka myös teki 
useita levyjä ja kiersi maata mm. 
Hannu Vaurulan evankeliointi-
kokouksissa. Elettiin muutenkin 
aktiivista nuorisoherätyksen ai-
kaa, oltiin perustamassa Heino-
la-aktiota, jonka nykyään toimii 
Isossa Kirjassa, oltiin mukana 
isossa nuorisoherätyksessä Hä-
meenlinnassa jne. 

– Näin mielenkiintoisen uskon 
ja elämän yhteyden. 

Lappeenrannan lyseota käy-
dessä alkoivat kuitenkin muut 
aktiviteetit vetää nuorukaista 
puoleensa, varsinkin urheilu. 
Nopeiden jalkojen ansiosta tuli 
aika koviakin tuloksia.

Jeesus koskettaa
16 -vuotiaana Tapani Sopanen 
joutui ensimmäisen kerran va-
kavasti miettimään, mitä usko 
hänelle merkitsee. Se tapahtui 
Katinalan raamattuopiston hiih-
tolomapäivillä. 

– Muistan vieläkin, että se oli 
torstai-ilta, ja olin kovin rauha- A

Mies ja 
terävä kynä

ton mielessä pyörivien ajatusten 
kanssa. Antaako tämä usko sen 
mitä siltä oikeasti odotan vai 
eikö anna?

Sopanen kertoo aistineensa 
Kristuksen läsnäolon illan ru-
koushetkessä. 

– Ympärillä olevat sadat nuo-
ret katosivat ja olin kahdestaan 
Hänen kanssaan. Hän kysyi 
minulta: ”Haluatko Tapani sen 
rauhan, jonka voit minulta saa-
da?” muistelee Sopanen vieläkin 
liikuttuneena. – Kutsu oli niin 
vahva, ettei minulla ollut muu-
ta vaihtoehtoa kuin sanoa, että 
kyllä minä Herra haluan.

Tuosta hetkestä Sopasen elä-
mä muuttui ja hän sai voimak-
kaan lähetyskutsun.

Lähetysnäky yhdistää
Seurakunta alkoi järjestää nuo-
rille evankeliointitapahtumia, 
joissa Reijo ja Tapani -duo lau-
loi folk-painotteisia lauluja ja 
seurakunnan nuoret todistivat. 
Nuoria alkoi tulla uskoon. Yh-
teen Lappeenrannan Betanian 
tapahtumaan tuli mukaan myös 
Sopanen nykyinen vaimo Mar-
ja-Liisa ystävänsä kanssa ja jäi 
”koukkuun”. 

– Hän tuli täysin pystymetsästä, 
ei mitään käsitystä uskonelämäs-
tä. Mutta ilmapiiri teki häneen 
vaikutuksen, puhumattakaan 
tietenkään  rusettikaulaisesta, 
pinkkipaitaisesta kantrilaulajas-
ta, joka lauloi ymmärrettävästi, 
Tapani Sopanen naurahtaa. – Ja 
kuukauden kuluttua Mape antoi 
elämänsä Jeesukselle.

Tapani ja Marja-Liisa alkoi-
vat vetää yhdessä seurakunnan 
pyhäkoulua. Vähitellen nuoret 
rakastuivat toisiinsa ja menivät 
naimisiin Tapanin ollessa 20 
-vuotias ja Marja-Liisan 19 -vuo-
tias. Yhteistä nuorelle parille oli 
lähetysnäky. Kun perheeseen 
syntyi poika, he esittivät seura-
kunnan johdolle halunsa lähteä 
lähetystyöhön ulkomaille. 

He olisivat olleet menossa 
Etiopiaan klinikalle, jossa Ta-
pani Sopasen hyvä ystävä työs-
kenteli. Heillä kummallakin oli 
terveysalan koulutus takanaan, 
joten Sopaset olisivat halunneet 
lähteä auttamaan ihmisiä. Mutta 
seurakunnan johto teki päätök-
sen, etteivät he lähetä ketään 
sosiaaliseen työhön vaan aino-
astaan Jumalan sanan saarnaa-
mistyöhön. 

D   – Ihmiset jotka eivät tunne Kristusta, 
arvostavat kuitenkin ihmisiä, jotka ovat 
arvojensa pohjalta rehellisiä, eikä näitä, 
jotka vetkuttelevat joka suuntaan, So-
panen toteaa.

B   – En ole koskaan joutunut kyseenalais-
tamaan uskoani tai häpeämään oloani 
kristittynä kovissakin businessmaailman 
käänteissä, toteaa Tapani Sopanen. 
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– Toisaalta näen nyt jälkeen-
päin, että Herran hyvä sormi oli 
asioiden takana, Tapani tuumii. 
– Jos olisimme asettuneet Etio-
piaan, toinen lapsemme, kehi-
tysvammainen tytär, olisi kuollut 
vakavan aivokalvontulehduksen 
kouriin. Suomessa hänen hen-
kensä pystyttiin pelastamaan.  

Kutsu kirjoittamaan
– Suoraan sanoen tuntui, kuin 
olisin saanut 25 -vuotiaana mä-
rän rätin vasten kasvoja, että 
siinä on sun kutsusi. Mutta sii-
nä kun pähkäilimme kutsumme 
kanssa, Jumala antoi minulle 
kirjoittamisen, Tapani Sopanen 
kertoo.

Lappeenrannan lyseossa hä-
nen äidinkielen opettajanaan 
oli ollut Helena Pyötsiä, joka oli 
hyvin tiukka, eikä antanut ns. 
löysiä numeroita kenellekään. 
Sopanen muistaa olleensa 3. 
luokalla kipeänä kotona, kun 
puhelin soi ja äiti vastasi siihen. 

– Näin, kuinka äiti meni hy-
vin vaikean näköiseksi. Hän oli 
työläisnainen, karjalaisnainen, 
joka arvosti opettajia yli kaiken. 
Ja nyt soittaa opettaja kotiin. 
Ensimmäinen ajatus oli, että mi-
tähän toi poika on taas tehnyt. 
Helena Pyötsiä sanoi äidilleni, 
ettei hän ole koskaan antanut 
kenellekään ainekirjoituksesta 
kymppiä, mutta nyt hän on an-
tanut Tapanille kympin. 

Hän kertoi soittaneensa, kos-
ka toivoi vanhempien auttavan 
poikaa kehittämään tätä lahjaan-
sa antamalla hänelle paljon eri-
laista luettavaa. 

– Niin minä sitten lueskelin 
Hiljaa virtaa Donit ja muut maa-
ilman kirjallisuuden valiot sa-
malla, kun muut kaverit lukivat 
Viisikkoja ja Tarzaneita.

Jumalan tiet ovat 
aika ihmeellisiä

Tapani Sopanen on ollut uskolli-
nen kutsulleen, vuosien varrella 
on syntynyt lähes 30 kirjaa, joi-
den myyntiluvut liikkuvat Suo-
messa yli sadassa tuhannessa. 
Monet kirjoista on käännetty 
myös muille kielille. Sopanen 
käsittelee kirjoissaan aiheita, 
joista ei tarpeeksi puhuta yh-
teiskunnassamme, kuten abortti, 
insesti, alkoholismi, avioero jne. 

– En tiedä, mistä syystä olen 
saanut kyseiset aiheet sydämel-

KARTTULAN APTEEKKI
Kissakuusentie 2
p. (017) 383 1130

ma-pe 9-18, la 9-14

TERVON APTEEKKI
Urheilutie 2

p. (017) 387 2168
ma-pe 8.30-16.30, la 9-13

Turve-Hoitolat ja Luontokaupat
Ähtäri:  Meijeritie 13 ja Kiulu Karhunkierros 163 
sekä SuoSpa Saarijärventie 694 puh. 0400 267401

Kokkola: Pitkänsillankatu 20. puh. 050 038433   

Turvehoidot  + hieronta
luontokauppa,  turvetuotteet ym.

TERVETULOA! 

Ajanvaraus: 

www.lehtopeat.com

Otan pienet päikkärit, ennen kuin jatkan 
Tosimies -lehden lukemista...

Tilaa oma lehtesi netissä
www.tosimies-lehti.fi

Otan pienet päikkärit, ennen kuin jatkan 
Tosimies -lehden lukemista...
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leni, vaikka omassa perheessä 
tai lähipiirissä ei ole ollut mitään 
vastaavia ongelmia.

Hän muistaa, kuinka osallistu-
essaan Hannu Vaurulan 60 -vuo-
tisjuhliin oli eräs nainen tullut 
keskustelemaan hänen kans-
saan. Nainen kertoi saaneensa 
käsiinsä Sopasen kirjoittaman 
insesti-kirjan ja kokeneensa suu-

ria vaikeuksia aloittaa sen luke-
minen, koska hänen isänsä oli 
aikanaan käyttänyt tytärtään hy-
väkseen. Kun nainen oli lopulta 
aloittanut kirjan lukemisen, oli 
hän lukenut sen yhteen menoon 
ja nukahtanut vasta aamuyön 
tunteina. Aamulla herätessään 
nainen oli tuntenut itsensä täy-
sin terveeksi ja päässeensä irti 

lapsuuden traumoistaan. Juhliin 
osallistunut naisen aviomies oli 
myös todennut Sopaselle, kuin-
ka vaimon lapsuushaavat olivat 
hankaloittaneet avioliittoa alusta 
lähtien.

Mutta tarina ei pääty tähän. 
Tapani oli Saalem Brassin kans-
sa soittamassa Floridassa 2010 
-luvulla. Tilaisuuden päätyttyä 

oli yleisön joukosta tullut nai-
nen tervehtimään orkesteria 
johtanutta Sopasta, joka ei heti 
tunnistanut naista. Paljastui, 
että kyseessä oli sama nainen, 
jonka Sopanen oli tavannut vii-
tisentoista vuotta aikaisemmin 
Vaurulan juhlissa. 

– Hän katsoi minua silmiin, 
ja kertoi olleensa siitä asti ter-
ve. Ajatelkaapa, miltä se tuntui? 
Vaikka olen avioliittotyössä ja 
sielunhoitotilanteissa tavannut 
paljon erilaisia ihmisiä, mutta 
kohdata ihminen, joka on pa-
rantunut traumasta luettuaan 
kirjoittamani kirja. Mahtavaa. 
Kyllä Jumalan tiet ovat aika ih-
meellisiä.

Vastaavanlaista palautetta on 
tullut monista kirjoista, jopa Fär-
saarilta asti.

Yhteiskristillistä työtä
Elantonsa Tapani Sopanen on 
saanut liike-elämässä lääketeol-
lisuudessa aina kenttämyynnistä 
isojen lääkeyritysten toimitusjoh-
tajan tehtäviin asti. Viimeiseksi 
hän on toiminut valmennus- ja 
konsulttiyrityksissä, ensin kan-
sainvälisen yrityksen palkattuna 
valmentajana ja viime vuodet 
oman konsulttiyrityksen toimi-
tusjohtajana. 

– Kaikissa näissä olen koke-
nut selvää Jumalan johdatusta. 
Kirjoittamisen lisäksi musiikki 
on kulkenut mukana koko ajan. 
Vaimoni kanssa olemme lisäk-
si tehneet avioliittotyötä yli 30 
vuotta niin Suomessa kuin eri 
puolilla maailmaa. Ja onneksi 
olen saanut tehdä myös mies-
työtä täällä.

Tapani Sopanen kertoo naut-
tivansa yhteiskristillisestä työstä, 
jossa ei katsota kirkkokuntara-
joja.

– Kaikissa kirkkokunnissa on 
sydämeltään kristittyjä ihmisiä. 
Toisaalta niitä ns. leipäpappeja, 
jotka eivät ole hengellisiä joh-
tajia vaan uskonnollisia johtajia, 
löytyy myös jokaisesta kirkko-
kunnasta.

Suutu ja muutu
Tapani Sopanen kertoo olevansa 

iloinen saadessaan kirjoittaa To-
simies -lehteen omaa kolumnia, 
jossa voi vapaasti esittää ajatuk-
siaan ja näkemyksiään. 

– Tarkkailen paljon ihmisiä 
ja ympäristöä, ja kolumnistihan 
on vastuussa itse tekstistään. Tei-
dän, etteivät kaikki pidä niistä, 
niin kuin eivät minun kirjoista-
nikaan tai minustakaan… Mutta 
tiedän myös monien saaneen 
suoranaista apua omaan tilan-
teeseensa kolumneistani. Ja tie-
tenkin se aina rohkaisee minua. 
Ja nyt kun ikää on jo päälle 70, 
uskaltaa jo katsoa taaksepäin, 
minkälaisia reittejä Jumala on 
johdattanut.

Sopanen myöntää, että kaikki 
falskius ja pintaliito ovat hänel-
le myrkkyä. Kolumnissaan hän 
haluaa nostaa jopa hieman kär-
kevästi asioita esille, koska jos ei 
ihminen suutu, ei hän myöskään 
muutu. 

– Tietenkin olen pahoillani, 
jos joku peruu lehden tilauksen 
tekstieni takia, hän huomauttaa 
ja myöntää, ettei ole kirjoittanut 
niin terävällä kynällä kuin joskus 
olisi halunnut.

Kirjoituksissaan hän haluaa 
tukeutua Raamattuun. 

– Jos puhun siitä, että Raama-
tun mukaan miehellä ja naisella 
on Jumalan luomistyössä omat 
tehtävänsä, niin se ei tarkoita 
sitä, että väheksyisin ihmisiä, 
jotka kokevat olevansa vaikka 
kaappikelloja. Jos me asumme 
kristityssä maassa ja uskomme 
Raamattuun, niin mielestäni on 
aivan turha ruveta keskustele-
maan tällaisista asioista. Ei ole 
tarkoitus alistaa ketään eikä 
viedä keneltäkään ihmisarvoa. 
Mutta jos uskomme Raamatun 
sanaan, meidän pitää hyväksyä, 
että samalla tavalla kuin heteroi-
den vapaa seksi on Raamatun 
mukaan syntiä, samalla tavalla 
se on homojen kohdalla.

Meidän on Sopanen mielestä 
koko ajan kyseltävä, onko Raa-
mattu todellakin totta vai onko 
se juutalais-kristillinen kokoelma 
tarinoita, jotka eivät koske tätä 
aikaa.

– Vaikka minua pilkattaisiin 
kuinka paljon tahansa, lähden 
siitä, että Raamattu on Jumalan 
sanaa. Se on perusta, jonka poh-
jalle tämä kristillinen yhteiskunta 
pitäisi rakentua, ja sitä romute-
taan koko ajan.

B   Vuosien varrella on Sopasen kynästä 
syntynyt lähes 30 kirjaa, joista useimpien 
kansikuvat koristavat työhuoneen seinäl-
lä riippuvaa taulua.
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Ydintehtävä hukassa?
Kenelläkään ei ollut pienintäkään epäselvyyttä, mitä heiltä 
odotettiin. Yksitoista miestä, yhteisellä aterialla ihmettelemäs-
sä, kuinka tässä kävi kuten kävi. He olivat odottaneet kunnon 
vallankumousta ja roomalaisten ulos heittämistä. He olivat 
odottaneet Jumalan valtakunnan ilmestymistä, mutta heidän 
opettajansa oli ristiinnaulittu ja kaiken kukkuraksi jotkut väit-
tivät häneen nousseen kuolleista. Ja siinä hän sitten oli. Ilmi-
elävänä. Jeesus. Ällikkä löi miehet hiljaisiksi, kun Jeesus antoi 
heille tehtävän: ”Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa 
evankeliumi kaikille luoduille. Joka sen uskoo ja saa kasteen, 
on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen”. (Mark 
16:15-16) Ydintehtävä kaikessa yksinkertaisuudessaan.

Siitä se lähti. He saivat voiman, kun Pyhä Henki vuodatet-
tiin. He saarnasivat ylösnoussutta Kristusta, paransivat sairaita, 
puhuivat uusin kielin, tekivät monenlaisia ihmetekoja. Ihmisiä 
tuli uskoon, seurakuntia perustettiin, myös pakanoille vietiin 
ilosanoma. Ydintehtävään keskittyminen toi tuloksia. Ihmisten 
syntielämä jäi. Muutos oli radikaali.

Kun aikaa kului, ydintehtävä alkoi jäädä jalkoihin. Tuli 
kirkkopolitiikka, dogmit, muodot, oppikiistat, hajaannukset, 
eettiset ohjeistukset, tapakristillisyys. Kaikenlainen krääsä, jol-
la ei yksinkertaisesti ollut jumalallista auktoriteettia. Ihmisten 
aikaansaannokset tukahduttivat vähä vähältä seurakunnan tär-
keimmän ydintehtävän: saarnata evankeliumia. Suuret kirkot 
jähmettyivät omiin valtapeleihinsä ja jumalallisiin näytelmiinsä. 

Jeesuksen antamaa ydintehtävää täyttämään syntyi herä-
tysliikeitä niin kirkkojen sisälle kuin niiden ulkopuolelle. 
Suomessa vapaat suunnat keskittyivät ydintehtävään. Oman 
nuoruuteni vietin seurakunnassa, jossa evankeliointi oli yk-
kösjuttu. Saarnattiin Kristusta tupakokouksissa, vankiloissa, 
kesäisin teltoissa. Ja joka sunnuntai-ilta pidettiin kunnon he-
rätyskokoukset rukoushuoneella. Ja kas. Ydintehtävä toimi: 
ihmisiä tuli jatkuvasti uskoon. Synnintunto johti parannuksen 
tekoon ja elämä muuttui täydellisesti.

Jotenkin kouraisee syvältä, kun katselee nykymenoa. Herä-
tyskokoukset ovat hävinneet. Synnistä eikä parannuksen teos-
ta juuri puhuta. Muotomenot ovat syrjäyttäneet elämän. Oli sit-
ten jäykkä kirkkokäsikirjan mukainen formaatti tai muka elävä 
ylistyshokeminen, todellisen elämän puuttuminen näkyy. Kun 
rosoinen ristinsanoma tympii, sen voi korvata henkisyyden, 
enkelioppien tai joogan tarjoamalla mielenrauhalla. Saarnat 
ovat esitelmiä, jotka tuudittavat kuulijansa yhä syvempään 
uneen. Yksinkertaisen evankeliumin saarnan sijaan tehtaillaan 
tasa-arvon nimissä Raamatun vastaisia julkilausumia, eettisiä 
ohjeistuksia, strategialinjauksia. Kun ydintehtävä on hukassa, 
näillä ei ole minkäänlaista merkitystä. Ne eivät ratkaise ihmisen 
elämän tärkeintä kysymystä: saada syntinsä anteeksi ja päästä 
tämän elämän päättyessä taivaaseen.

Armahda meitä, Herramme Jeesus Kristus. 

Samuel Saresvirta

Vuoden 2022 alussa 
olemme saaneet 
eteläistä Suomea 
myöten riittävän 
lumipeitteen talvilajien 
laajaan harrastamiseen.

Murtomaahiihto – 

Joissakin kaupungeissa tosin 
aloitettiin etelässäkin hiih-
toharrastus jo tosivarhain 

tykkilumen avulla tai niin kuin 
esimerkiksi Imatralla, missä oli 
”talletettu” suuri määrä edellistal-
ven lumia tulevaa kautta ajatel-
len. Näin tietenkin varmistettiin 
myös tammikuun alun SM-hiih-
tojen  onnistumista (2022). Ty-

kit varmaan Imatrallakin alkoi-
vat ”laulaa,” kun pakkasasteita 
saatiin riittävästi. Lokakuussa 
avatun ladun käyttäjät joutuivat 
kertahiihdosta maksamaan 10 
euroa (eläkeläiset, opiskelijat ja 
työttömät 5 euroa). Maksullinen 
kausi päättyi 13.12.2021.

Valkealan (nykyistä Kouvolaa) 
tykkilumiladun kertahinta oli 8 

euroa ja alle 14 -vuotiaille ilmai-
nen. Siellä hiihtäjien maksukausi 
loppui 22.12.21 ja latu oli avattu 
23.11.21.

Muistelen miettineeni Imatran 
ensilumenladun kohdalla melko 
korkeita lämpötiloja vielä mar-
raskuussakin, mutta muistelen 
myös Keski-Euroopassa pidetty-
jen hiihtokilpailujen tv-lähetyk-

sistä jopa +10 asteen lämpötiloja.
Espoon Oittaallakin lumitykit 

alkoivat ”puhua” ja joulukuun 
alussa ollut pidempi pakkasjak-
so oli otollista aikaa ”tykittää” 
tätä arvokasta tuotetta, mitä ko-
neet sitten (konehenkilöitten) 
ajamina levittivät suunniteltujen 
baanojen pohjiksi. Itse ehdin en-
simmäisen kerran tutustumaan 
Oittaan tilanteeseen 7. joulukuu-
ta noin -15 asteen pakkasessa, 
ja ladut olivat OK, ainoastaan 
hiihtäjän ”moottori” aika ajoin 
yskähteli.

Joulukuun puolivälissä syntyi 
Espoon Puolarmaariinkin 1,4 ki-
lometrin tykkilumilatu, ja itsel-
lenikin tämä oli ilonaihe, kun 
asun Espoon keskuspuiston toi-
sessa reunassa noin 3 kilometrin 
päässä ladusta.

Helsingin Paloheinässä on 

myös hiihdetty jo pitkään sekä 
Vantaan Hakunilassa, eikä tie-
tääkseni hiihtäjien ole tarvinnut 
avata ”kukkaron nyörejä” pääs-
täkseen nauttimaan hiihdon 
iloista.

12.1.22 ilmestyneessä Länsi-
väylä -lehdessä Espoon kaupun-
gin hiihtoladuista vastaava ulkoi-
lupäällikkö Petri Forsman toivoi 
luonnonlumiosuuksille vielä 
noin 15 cm lisää lunta taivaalta, 
että ladut saataisiin kaikkialla 
hyvään kuntoon. Ennen tam-
mikuun puoliväliä muutaman 
päivän suojajakso ”söi” sekin 
osan lumesta ja pinta baanalla 
oli kuin luistinradalla. Samassa 
lehdessä todettiin esimerkiksi 
Kirkkonummen olevan Espoota 
jäljessä hiihtomahdollisuuksien 
osalta.

katoavaa kansanperinnettä vai uuden ”renessanssin” 
kynnyksellä oleva liikuntamuoto?

Murtomaahiihto – 

C   Kun ladut ”lämpöaallon” vaikutuksesta heikkenivät Espoon keskuspuistossa, 
yleisesti oli Puolarmaarin 1,4 km:n latu hienossa kunnossa, mutta viikonloppuna 
väenpaljous saattoi hidastaa nopeimpien menoa, mutta liikuntatoimen piirissä ollaan 
varmaan tyytyväisiä että palveluja käytetään ja koronatartuntojen vaara ulkohar-
rastuksissa on lähes olematon.
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Säästetään kaukolämpöä, maakaasua, nestekaasua, 
öljyä ja käyttövettä kiinteistöissä.

Globaalisti ainutlaatuiset ja varmat järjestelmät 
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nopeassa takaisinmaksuajassa.
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JARI HYTTI

Teksti ja kuvat: Eero Ketola

Pohjoistuuli puhaltaa 
navakasti. On 
myöhäinen syksy. 
Suuri, todennäköisesti 
Suomesta lähtenyt 
kurkiparvi kiertää ja 
kaartaa nousevissa 
ilmavirtauksissa ja parvi 
jatkaa sitten matkaansa 
kohti Afrikkaa. 
Arbelvuorelta näkee 
kauas Pohjois-Galileaan. 
Täällä historia, luonto ja 
nykyisyys kohtaavat.

Valkeus loistaa pimeydessä ja alhaalla laaksossa

Arbelvuori

I sraelissa, Galileassa sijaitse-
va Arbelvuorelta on huikean 
kaunis näköala Gennesaretin 

järvelle. Vuorelta avautuu pa-
noraama myös Kyyhkyssolaan. 
Solan kautta kulki ikivanha tie 
Syyriasta Galilean kautta Gazaan 
ja sieltä Egyptiin. Todennäköi-
sesti Jeesus käveli opetuslapsi-
neen solaa myöten Nasaretista 
Kapernaumiin ja myös muihin 
Gennesaretin järven rantakau-
punkeihin ja kyliin.

Kyyhkyssolan kautta kulkeva 
tie oli nimeltään Merentie. Kes-
kiajalla tie tunnettiin latinankie-
lisellä nimellä Via Maris.  Arbel 
saattaa olla sama kuin Hoosean 
kirjassa mainittu Bet-Arbel.

Luolat toivat suojan
Vuoren rinteillä on paljon luolia 
ja luolaverkostoja. Luolat ovat 
olleet erinomaisia piilopaikkoja 
makkabealaistaitelijoille ja se-
lootit. Rinteiden kapeita polkuja 
ovat edenneet roomalaiset soti-
laat, jotka ovat etsineet vihollisi-
aan.  Selootit olivat juutalainen 
puolue, joka kannatti aseellisen 
vastarinnan tärkeyttä roomalai-
sia vastaan. Selootit nousivat 
kapinaan roomalaisia vastaan 
vuonna 66 jKr. Kapina päättyi 
seloottien tappioon ja noin 900 
seloottia teki itsemurhan Ma-
sadassa. Selooteista käytetään 
Uudessa testamentissa ilmaisua 
”kiivailijat”.

Arbel on osa kansallispuistoa, 
joka on suosittu retkeilyalue. 
Kouluista vuorelle tehdään ret-
kiä, joiden yhteydessä opettajat 
kertovat kohteen historiasta ja 
sen kasvillisuudesta ja eläimistä. 
Israelilaiset sotilaat harjoittele-
vat säännöllisesti Arbelvuorella. 
Kapeilla poluilla vastaan saattaa 
tulla naissotilaita, joiden kasvot 

D   Rukouksessa käytettävän teffelkote-
lon nauha ja rynnäkkökivääri.

B   Näkymä Arbelvuorelta Kyyhkyssolaan.

D   Arbel on kansallispuisto, jonne koululaiset tekevät retkiä. Ryhmien mukana on 
aina aseistautuneita ohjaajia.

B   Israelilaisia naissotilaita harjoituksissa 
Arbelvuorella. A
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Jos puuttuu ilo, 
puuttuu myöskin 

jaksaminen.

E lämme haasteellisia aiko-
ja. Ja ajasta tekee entistä 
haasteellisemman se, että 

yhteiskunnassamme on ristirii-
taisia näkemyksiä siitä, kuinka 
vallitseviin tilanteisiin tulisi suh-
tautua. Mutta vaikka tämänhetki-
set tilanteet poikkeavat aiemmin 
koetusta, olemme kuitenkin sa-
massa veneessä edesmenneiden 
sukupolvien kanssa. Ihmiskun-
ta on alusta alkaen kohdannut 
vaikeuksia ja joutunut sietämään 
epävarmuutta. Yhtä lailla jokai-
sella sukupolvella on ollut – ja 
on edelleen – mahdollisuus tur-
vautua kaikkinaisen melskeen 
keskellä Jumalaan ja ammentaa 
iloista jaksamista Hänen valta-
kunnastaan.

Evankeliumi 
on ilosanoma

Evankeliumi on ilosanoma Jee-
suksesta. Siis iloinen sanoma. 
Kun enkelit ilmestyivät paime-
nille kertoen Jeesuksen synty-
neen, ilmoittivat he paimenille 
suuren ilon, sillä maailmaan oli 
syntynyt Vapahtaja. Noin kolme 
vuosikymmentä tämän jälkeen 
Jeesuksen opetuslapset alkoivat 
innoissaan julistaa evankeliumia 
ylös nousseesta Jeesuksesta. Ne, 
jotka vastaanottivat Jeesuksen, 
saivat ilon sydämeensä. Kun 
esimerkiksi Filippus julisti Kris-
tusta Samarian kaupungissa ja 
ihmiset tulivat uskolle kuuliai-
siksi, syntyi kaupungissa suuri 
ilo. Roomalaiskirjeessä apostoli 
Paavali kirjoittaa, ettei Jumalan 
valtakunta ole syömistä ja juo-
mista, vaan vanhurskautta, iloa 
ja rauhaa Pyhässä Hengessä. Ilo 
on siis yksi tunnusomainen Ju-
malan valtakunnan elementti.

Iloa olosuhteisiin
Kun tässä artikkelissa kirjoi-
tetaan ilosta, tarkoitetaan sillä 
enemmän kuin vain ohikiitävää 
tunnetilaa, joka syntyy ja kuo-
lee olosuhteiden mukana. Tässä 

Iloiten uuteen vuoteen
yhteydessä tarkoitetaan Jumalan 
vaikuttamaa iloa, jonka pohja-
na on tietoisuus omakohtaises-
ta pelastuksesta Jeesuksessa. Ja 
mitä olosuhteisiin tulee, joku on 
osuvasti todennut, että meidän 
ei tule odottaa olosuhteiden 
tuovan iloa, vaan meidän tu-
lee tuoda ilo olosuhteisiin. Ja 
tästä pääsemmekin sitä kuului-
saa aasinsiltaa pitkin meidänkin 
aikamme relevanttiin kysymyk-
seen: “Kuinka säilyttää ilo vai-
keuksien keskellä?”

Ilo kätesi ulottuvilla
En väitä, että käytännön toteutus 
olisi aina helppoa ja yksinker-
taista, mutta ohjeet ilon vastaan-
ottamiseksi ja sen säilyttämiseksi 
eivät ole lainkaan monimutkai-
sia. Jos yö- tai työpöydälläsi 
sattuu olemaan Raamattu, ovat 
ohjeet kätesi ulottuvilla. Raama-
tussa puhutaan – sekä Vanhan 
että Uuden testamentin puo-
lella – niin paljon ilosta, ettei 
kaikkea tuota kykene millään 
sijoittamaan yhteen artikkeliin. 
Raamatullisia ilon juonteita on 
siis useita, mutta keskeiset ilon 
lähteet ovat Raamatun mukaan 
sekä Jumalan Sana että ruko-
us.

Ilolla voi täyttyä
Profeetta Jeremia kirjoittaa: 
“Sinun sanasi tulivat, ja minä 
söin ne, ja sinun sanasi olivat 
minulle riemu ja minun sydä-
meni ilo, sillä minä olen otettu 
sinun nimiisi, Herra, Jumala Se-
baot.” Jeesus puolestaan opet-
taa opetuslapsiaan Johanneksen 
evankeliumissa sanoen: “Tämän 
minä olen teille puhunut, että 
minun iloni olisi teissä ja teidän 
ilonne tulisi täydelliseksi.” Kun 
etiopialainen hoviherra ymmär-
si Jumalan Sanan ja toimi sen 

mukaisesti, kerrotaan hänen jat-
kaneen matkaansa iloiten. Kun 
me vietämme aikaa Raamatun 
ääressä, seurustelemme Jee-
suksen kanssa ja Hän täyttää 
meidät ilollaan.

Iloa voi säteillä
Raamatun luku liittyy olen-
naisena osana hetkiin, jolloin 
vietämme aikaa rukouksessa ja 
viivymme Herran kasvojen edes-
sä. Apostolien teoissa lainataan 
kuningas Daavidin sanoja ja 
kirjoitetaan: “Sinä teet minulle 
tiettäväksi elämän tiet, sinä täy-
tät minut ilolla sinun kasvojesi 
edessä.” Toisaalla Raamatussa 
vakuutetaan, että Herran edessä 

iloa on ylenpalttisesti ja että ne, 
jotka Herraan katsovat, suoras-
taan säteilevät iloa. Ilon saami-
sen ja säilyttämisen kaava on siis 
hyvin yksinkertainen: Riittävän 
usein Jumalan Sanaa, rukous-
ta ja Hänen läsnäoloaan. Ku-
ten me kaikki muistamme, ilo 
Herrassa – siis Herran ilo meis-
sä – on meidän väkevyytemme. 
Jos puuttuu ilo, puuttuu myöskin 
jaksaminen.

Iloinen sydän
Ilo liittyy myös mielenkiintoisel-
la tavalla vastaanottamiseen ja 
omastaan jakamiseen. Jeesuksen 
kertomassa Kylväjä-vertauksessa 
kerrotaan ihmisistä, jotka ottivat 
Sanan ilolla vastaan. Yhtä lailla, 
vaikka olivat suuressa ahdin-
gossa, ottivat tessalonikalaiset 
aikanaan Jumalan Sanan vastaan 

ilolla Pyhässä Hengessä. Kun sit-
ten edellä mainitun vertauksen 
ihmiset kohtasivat ahdistusta ja 
vainoa ja menettivät näissä olo-
suhteissa ilonsa, luopuivat he 
myös Jumalan Sanasta. Näyttäi-
si siis olevan niin, että iloinen 
sydän on vastaanottavaisem-
pi, mutta myös halukkaampi 
jakamaan omastaan, kuten 
uskovat Makedoniassa: ”Mutta 
me saatamme teidän tietoon-
ne, veljet, mitä Jumalan armo 
on vaikuttanut Makedonian 
seurakunnissa: että, vaikka he 
olivatkin monessa ahdistuksen 
koetuksessa, niin oli heidän 
ilonsa heidän suuressa köyhyy-
dessäänkin niin ylenpalttinen, 

että he alttiisti antoivat runsaita 
lahjoja.”

Ilo on turvakehä
Kuningas Daavid kirjoittaa psal-
missa 32: “Sinä olet minun suo-
jani, sinä varjelet minut hädäs-
tä, sinä ympäröitset minut pelas-
tuksen riemulla.” Kun luovutam-
me otteemme ilosta, altistumme 
monin eri tavoin masennukselle 
ja ahdistukselle. Sen sijaan ilo 
ja riemu meidän ympäril-
lämme on kuin turvakehä, 
joka torpedoi tehokkaasti mei-
hin kohdistuvat sielunvihollisen 
hyökkäykset. Näinäkään aikoina 
me emme voi luopua ilosta. Se ei 
ole vaihtoehto. Päinvastoin mei-
dän on täytyttävä ilolla Pyhässä 
Hengessä päivittäin ja mielellään 
niin runsaasti, että iloa riittää 
jaettavaksi muillekin.

Rehtorin rohkaisu
Kertomus Nehemiasta on erityinen. Kaikkien vastoinkäymisten 
keskellä hän tiesi, kuinka etsiä Jumalaa, pyytää ja tehdä mah-
dottomia. Hänen johdollaan kyettiin rakentamaan Jerusalemin 
muurit uudelleen, onnistuttiin suuressa kansallisessa tehtävässä. 
Mutta kaikki ei ollut täydellistä. Rakentamisen aikana kohdattiin 
useita vastoinkäymisiä, mutta Nehemia tiesi toimivansa Jumalan 
tahdossa. Kun kyseessä on Jumalan tahto – vaikka olisikin vai-
keaa ja olisimme kyenneet toteuttamaan vain puolet siitä, mitä 
suunnittelimme – niin Hänen kanssaan voimme edetä kokosy-
dämisesti ja nähdä Hänen siunaavan kättemme työn. Neh 4:6

Voit liittyä Makor Hatikva -perheeseen osoitteessa: 
www.makorhatikva.org.il

KORJAUS !
Edellisessä lehdessä olleessa artikkelissa annettiin puutteellinen nettiosoite, 

tässä täydellinen osoite Makor Hatikvan kotisivulle, josta löytyy myös lahjoituskanava.

on värjätty tummalla naamiovä-
rillä. Pelästymiseen ei ole kuiten-
kaan aihetta. Sotilaat ovat aina 
ystävällisiä.

Pimeys poistuu
Ilmeisesti Arbelan alueeseen liit-
tyy profeetta Jesajan ennustus. 
”Mutta ei jää pimeään se, mikä 
nyt on vaivan alla. Entiseen ai-
kaan hän saattoi halveksituksi 
Sebulonin maan ja Naftalin 
maan, mutta tulevaisuudessa 
hän saattaa kunniaan meren-
tien, Jordanin tuonpuoleisen 
maan, pakanain alueen”. (Jesa-
ja 8:23) 

Matteuksen evankeliumissa 
on lainaus Jesajan ennustuk-
sesta.   ”Sebulonin maa ja Naf-
talin maa, meren tie, Jordanin 
tuonpuoleinen maa, pakanain 
Galilea – kansa joka pimeydessä 
istui, näki suuren valkeuden, ja 
jotka istuivat kuoleman maassa 
ja varjossa, niille koitti valkeus”. 
Matteus 4:15

Ennustus viittaa Jeesukseen, 
joka toi valon ja vapauden tähän 
kärsivään maailmaan.

C   Arbelvuori on tullut tunnetuksi luo-
laverkostoistaan.

A   Koululaisia retkilounaalla.

A



17 TOS I M I E S   1 / 202216TOS I M I E S   1 / 2022

Iikka Löytty

Kaiken kansa 
tietoisuuteen Kaarlo 
Maaninka nousi 
voitettuaan vuoden 
1980 Moskovan 
olympialaisissa hopeaa 
ja pronssia. Elämän 
pituiselle maratonille 
hän starttasi Jeesuksen 
mukana muutamaa 
vuotta myöhemmin.

K aarlo Maaninka muiste-
lee, kuinka pääseminen 
Moskovan kisakonee-

seen oli työn ja tuskan takana.
Urheiluliitto jakoi valmennus-

tukia urheilijoille ja halusi myös 
pysyä ajantasalla urheilijoiden 
harjoittelusta. Valmentaja Jouko 
Elevaara ei jostain syystä lähet-
tänyt Maaningan harjoitussuun-
nitelmaa Urheiluliittoon, joka 

Kaarlo Maaninka 
elämän pituisella maratonilla

A

viilensi suhteita liiton johtajien 
kanssa. 

– Siellä ajateltiin, ettei tai-
detakaan hyväksyä Elevaaran 
valmennettavia Euroopan mes-
taruuskisoihin Prahaan 1978 tai 
olympialaisiin Moskovaan 1980, 
kun ei kerran tehdä niin kuin 
me meinataan, Maaninka muis-
telee. – Minulle sanottiin, ettet 
sinä siellä suurissa kilpailuissa 
pärjää. Sinulla kunto aina ro-
mahtaa, kun tulee isot kisat.

Vuonna 1979 Kaarlo Maaninka 
voitti SM-maastokisat päihittäen 
niin Virenin kuin Vainionkin. 
Ratakisoissa Vainio voitti 10 000 
metriä Maaningan tullessa hope-
alle ja Viren pronssille.

Kun seuraavana vuonna teh-
tiin valintoja, Maaninka voitti jäl-
leen SM-maastokisat, oli toinen 
10 000 metrillä ja kolmas 5 000 
metrillä.

Olympialaisiin oli mahdollista 
lähettää kolme juoksijaa, mutta 
Maaninkaa ei haluttu lähettää, 
vaikka hän oli rikkonut kan-
sainvälisen karsintarajan. Maa-
ningalle päätettiin kuitenkin 
antaa vielä yksi näyttömahdol-
lisuus. Kouvolassa järjestetyssä 
kisassa luvattiin, että jos Kaarlo 
Maaninka alittaa 5 000 metrillä 
ajan 13:30, olympialaispaikka 
järjestyisi. Mies oli saavuttanut 

aikaisemmin kesällä Ruotsissa 
käydyssä kisassa ajan 13:32 ja 
kansainvälinen rajakin oli 13:40.

Kaksi kierrosta ennen maalia 
Maaninka huomasi olevansa pari 
sekuntia jäljessä tavoitteesta, jo-
ten oli syytä pistää kaikki peliin 
– ja niin maaliin päästessä kel-
lo pysähtyi aikaan 13:25. Näin 
olivat esteet olympialaisjuoksun 
tieltä poistuneet ja mies saattoi 
keskittyä Moskovassa itse juok-
suun.

Kuntoajoitus sattui kohdal-
leen, ja olympialaisissa tuli 
10 000 metrillä hopeaa ja 5 000 
metrillä pronssia. Kaarlo Maa-
ninka myöntää itsekin yllätty-
neensä saavutuksestaan, viikon 
aikana Moskovassa oli juostava 
niin 10 000 metrin alku- ja lop-
pukilpailu kuin 5 000 metrin 
alkukilpailu, välierät ja loppu-
kilpailu. 

– Tiesin, että peruskestävyys 
piti olla kohdallaan, että jaksoi 
juosta urakan. 

Kestävyyttä hän kertoo kasvat-
taneensa kisojen alla mm. teke-
mällä metsurisaappaat jalassa 
ojitushommia suolla.

Mummi vei 
lauluseuroihin

Kaarlo Maaninka on kotoisin 
Posion Maaninkavaarasta varsin 

mittavasta uusioperheestä. Äidil-
lä oli edellisestä avioliitostaan 
kolme lasta ja isällä puolestaan 
seitsemän lasta. Yhteisiä lapsia 
syntyi vuosien mittaan vielä 13. 

– Leikkikavereista ei ollut 
puutetta, naurahtaa Kaarlo Maa-
ninka. – Isä sanoi, että pitää olla 
hulinaa pirtissä.

Kaksikerroksisessa omakotita-
lossa asuivat myös isän velipuoli 
sekä mummi, joka opetti pojalle 
iltarukoukset ja muutenkin kris-
tilliset elämäntavat. Mummin 
mukana Kaarlo pääsi myös lau-
luseuroihin. 

– Eihän siinä nuorimies kauaa 
jaksanut istua paikoillaan, vaan 
välillä käytiin naapurikylän poi-
kien kanssa ulkona leikkimässä 
ja tultiin välillä kuuntelemaan, 
että mitä se saarnamies puhui. 
Täytyy kuitenkin myöntää, että 
vaikka siellä usein nuokkuikin, 
muutamia Raamatun jakeita on 
sieltä jäänyt mieleen, Maaninka 
hymähtää muistoilleen.

D    Moskovassa 5000 metrin loppukilpai-
lun kolmas kilometri oli löysä, ja koska 
muista ei tuntunut olevan vetohommiin, 
Kaarlo Maaninka meni kärkee. Kirihir-
mut Yifter (191) ja Nyambul (649) ehtivät 
kuitenkin maaliin aikaisemmin.

B    – Toivon voivani jakaa tätä Elämän Sa-
naa niille, jotka eivät sitä tunne. Toivon 
Herran auttavan, että Suomen kansakin 
heräisi unestaan – Jeesuksen tulo on lä-
hellä, Kaarlo Maaninka toteaa.
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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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A Reiluja ihmisiä
Posiolla ei ollut muita vaihto-
ehtoja kuin maanviljely, eikä 
Kaarlo halunnut jäädä sinne, 
vaan toivoi 10 vuotta nuorem-
man veljensä jatkavan kotitilan 
viljelyä. Itseä häntä veti urheilu 
puoleensa. Edessä oli muutto 
Saarijärvelle puita leimaamaan. 
Varsin pian heräsi kiinnostus 
hakea työnjohtajakouluun Hä-
meenlinnaan.

Eräänä viikonlippuna koulun 
pojat pyysivät Kaarloa mukaansa 
tansseihin, johon tämä suostui 
vastahakoisesti pitkän taivutte-
lun jälkeen. 

– Kavereilla oli taka-ajatus 
käydä matkalla ravintolassa, ja 
minä olisin mukana autokuski-
na.

Tanssilavalla vastaan käveli 
nuori nainen, jota Kaarlo päätti 
hakea tanssimaan heti tilaisuu-
den tullen. 

– Niin me juteltiin ja tanssittiin 
koko illan ja sovittiin tapaami-
sesta viikolla, Kaarlo Maaninka 
muistelee ensitapaamista nykyi-
sen Orvokki-vaimonsa kanssa.

Valmistuttuaan koulusta hän 
työskenteli vielä jonkin aikaa 
Hämeenlinnassa, mutta menes-
tyttyään Tampereen kisoissa 
10 000 metrin juoksussa, tuli 
ehdotus siirtyä Kauhajoen Kar-
hun riveihin. 

– Vastasin, että jos saan paik-
kakunnalta työpaikan, niin teh-
dään vuoden sopimus.

Perheeseen oli syntynyt pari 
päivää aikaisemmin tytär ja vai-
mo oli vielä sairaalassa, kun 
perheen pää lähti katsomaan 
perheelle asuntoa Kauhajoelle. 
Ja kuukauden kuluttua nuoripari 
muutti tyttärensä kanssa Kauha-
joelle. 

– Kun olimme vuoden asu-
neet siellä, kysyin Orvokilta, että 
muutetaanko takaisin Hämeen-
linnaan. Hän vastasi, että tänne 
jäädään, täällä on niin reiluja ih-
misiä, ne sanovat suoraan niin 
kuin asiat ovat.

Taivaallinen kosketus 
hierontapöydällä

– Naimisiin mentyä vaimoni ky-
syi kerran, että rukoiletko sinä 
koskaan. Minä vastasin, että en 
minä oikeastaan. Urheilu oli sil-
loin niin tärkeää, ja ajattelin, että 
kyllä minä ehdin sitten vanhana 
tutustua näihin hengellisiin asi-

oihin.
Moskovan kisoista oli saavu-

tettu tavoitteet ja kotiin tuomisi-
na oli mitalit taskussa. 

– Vuoden kuluttua isäni kuo-
li ja aloin ajatella, että mikä on 
meidän päämäärämme elettyäm-
me täällä 70-80 vuotta. Uskon-
totunnilta muistin kyllä, että on 
olemassa taivas ja helvetti. Ha-
vahduin, että eivät nämä taiva-
sasiat minullakaan ole kunnossa.

Edessä oli harjoittelumatka 
New Mexicoon, ja Maaninka 
meni tutulle hierojalle, joka oli 
käynyt kesällä hengellisessä ko-
kouksessa. Kaarlo Maaningan 
astuessa ovesta sisään, hieroja 
totesi heti, että vanha Paavo on 
heitetty ulos ja uusi Paavo on 
tullut tilalle. Puolentoista tunnin 
hieromisen aikana mies kertoi, 
kuinka Jeesus oli pelastanut hä-
net. 

– Näin heti, kuinka Paavossa 
oli tapahtunut valtava muutos 
kesän aikana. Hän kertoi tietä-
vänsä, mihin oli menossa otet-
tuaan Jeesuksen vastaan, Kaarlo 
Maaninka kertoo. – Ja siinä hie-
romapöydällä maatessani päätin 
ottaa Raamatun mukaan ja lukea 
sitä 5-viikkoisen harjoitteluleirin 
aikana. Tiesin olevani syntinen 

ihminen ja halusin Paavon tavoin 
itseni vapaaksi synnin kahleista.

Kodin kirjahyllyssä seisovaa 
vihkiraamattua mies ei kuitenkin 
uskaltanut ottaa mukaansa, ettei 
paljastuisi, vaan kävi ostamassa 
kirjakaupasta itselleen pienen 
Raamatun. 

– Päätin yrittää lukea koko 
Raamatun läpi New Mexicos-
sa. Aamulenkin ja aamupalan 
jälkeen luin Raamattua ja jopa 
rukoilin vähän. Päivälenkin jäl-
keen oli illalla taas aikaa lukea 
lisää. Laitoin vielä muistiin ky-
symyksiä pieneen vihkoon, että 
voisin tarvittaessa kysyä uskovil-
ta ystäviltä lisätietoja.

Halu päästä 
Isän tykö

Niin hän pääsi Johanneksen 
evankeliumin kohdalle, jossa 
Jeesus sanoi olevansa tie, to-
tuus ja elämä, eikä kukaan tule 
Isän tykö muuten kuin hänen 
kauttaan. 

– Silloin tajusin, että minunkin 
on otettava Jeesus henkilökoh-
taisesti vastaan päästäkseni Isän 
tykö.

Leiri loppui ja Kaarlo Maanin-
ka palasi kotiin Kauhajoelle – ja 
uskonasiat jäivät taas sivummal-

le. Kevättalvella oli uusi ulko-
maanmatka edessä, ja kolme 
päivää ennen lähtöä Maaninka 
päätti, että asiat on pantava kun-
toon, etteivät ne mene hänen 
kohdaltaan ohi. 

– Olin varma, että jos en nyt 
laita asioita kuntoon, se on pal-
jon vaikeampaa myöhemmin. 
Tietenkin tuli mieleeni, että en-
täpä jos lentokone tippuu, eikä 
minulla ole Taivaan Isän kanssa 
asiat kunnossa.

Hän myöntää kesän aikana 
katselleensa lehdestä paikka-
kunnan hengellisiä tapahtumia 
ja jopa kuunnelleensa radiosta 
hengellisiä ohjelmia ”salaa”, et-
tei kukaan tietäisi miehen olevan 
herätyksessä. 

– Mutta niinhän Raamatussa-
kin sanotaan, että Jumala vetää 
Poikansa tykö. Minulle oli tullut 
sellainen tyhjyys ja halu tutkia, 
mitä Raamattu sanoo elämästä ja 
sen jälkeisestä ajasta.

Arkana 
rukoushuoneelle

Ilmestyskirjassa sanotaan, että 
kuunnelkaa, mitä Henki puhuu 
seurakunnalle. Niinpä Maaninka 
päätti lähteä käymään paikka-
kunnan rukoushuoneella. Vai-
molleen hän sanoi meneväni 
kokoukseen, ei sen tarkemmin. 
Ja siitä sitten pyörällä matkaan. 

Kokous alkoi kello 19, mut-
ta Maaninka päätti odotella ja 
mennä sisään vasta puoli tuntia 
myöhemmin. 

– Avasin rukoushuoneen oven 
varovasti ja istuuduin oven vie-
reen, että pääsisin karkuun äk-
kiä, jos olo kävisi tukalaksi. En 
ollut koskaan käynyt sellaisessa 
hengellisessä kokouksessa, en 
tiennyt, mitä odottaa, Kaarlo 
Maaninka naurahtaa muistoil-
leen.

Kokouksessa saarnamies ker-
toi Raamatun kohdasta, jossa 
Jeesus herätti Lasaruksen kuol-
leista. 

– Mieleeni jäi, kuinka Jeesus 
huusi Lasarukselle, että tule ulos, 
ja Lasarus tuli. Muistin myös 
Raamatusta, että jos ihminen on 
erossa Jumalasta, hän on hen-
gellisesti kuollut.

Kokouksen lopuksi oli kysyt-
ty, onko paikalla henkilöä, joka 
haluaa elämänsä Jeesukselle. 
Joka halusi, että hänen puoles-
taan rukoillaan, piti nostaa kä-

tensä ylös merkiksi. 
– Minä ajattelin, että minulla 

on vielä niin paljon kysymyksiä, 
etten voi nostaa kättäni. Jos vaik-
ka teen väärän ratkaisun. Mistä 
lie tuokin ajatus tullut? Kyllä 
Moskovassa käsi nousi ylös, kun 
tuli hopeaa kympillä, mutta nyt 
kun kysyttiin elämän tärkeintä 
asiaa, lähteä seuraamaan Jeesus-
ta, ei ollutkaan voimaa nostaa 
kättäni...

Tilaisuuden päätyttyä Maanin-
ka jäi vielä selailemaan rukous-
huoneen kirjapöydän tuotteita. 
Muiden lähdettyä jäljellä olivat 
vain kokouksessa puhunut saar-
namies ja Kaarlo Maaninka. 

– Siinä me sitten juttelimme 
kaksi tuntia. Minä kyselin ja hän 
vastasi. Että onko se varmasti oi-
kein ja onko se näin jne.

Lopulta saarnamies kysyi 
suoraan, tahtoiko Maaninka 
vapaaehtoisesti antaa elämänsä 
Jeesukselle. 

– Minä vastasin, että tahdon. 
Siksi minä tänne kokoukseenkin 
tulin, koska tiedän olevani syn-
tinen ihminen.

Niin miehet polvistuivat ru-
koushuoneen eteisessä, ja saar-
namies julisti Kaarlo Maaningan 
synnit anteeksi annetuiksi Jee-
suksen nimessä ja veressä. 

– Siinä tilanteessa tuli tuonne 
sisimpään helpotuksen tunne ja 
ymmärsin Raamatun kohdan, 
jossa Jeesus sanoo, että taivaan 
enkelit iloitsevat, kun yksi syn-
tinen ihminen tulee Jeesuksen 
tykö. Ajattelin, että kun Mosko-
vassa olin toisella sijalla, niin nyt 
olen päässyt sinne korkeimmalle 
korokkeelle.

Elämän pituinen 
maratoni

Kaarlo Maaninka polkaisi pyö-
rällään kotiin ja kertoi vaimol-

leen olleensa hengellisessä ko-
kouksessa, jossa Jeesus antoi 
hänen syntinsä anteeksi. Vaimo 
kuulemma katsoi, että saa näh-
dä, kuinka kauan tuo kestää.

Kun hän palasi kotiin ulko-
maan harjoittelumatkalta reilun 
kuukauden kuluttua, vaimo 
kysäisi eräänä iltana: – Pitääkö 
olla saarnamies tai pappi, ennen 
kuin voi tulla uskoon? 

– Minä vastasin, että ei. Minä 
olen lukenut Raamatusta, että 
”jos sinulla on hätä, huuda mi-
nua avuksi, niin minä tahdon 
auttaa sinua”. Niin minä rukoilin 
siinä vaimoni puolesta ja julis-
tin Jeesuksen nimessä ja veressä 
hänen syntinsä anteeksi. Tunsin 
silloin todellista riemua, koska 
tiesin sen olevan paljon helpom-
paa, kun kuljemme taivastietä 
yhdessä eteenpäin, Kaarlo Maa-
ninka kertoo.

Ulkoontulonsa jälkeen hän 
kertoo käyneensä kolmen kuu-
kauden raamattukurssin, jonka 
aikana kysyttiin, haluaisiko hän 
lähteä kurssin jälkeen matkalle 
Israeliin. 

– Minä kysyin, että miten 
pääsisin matkalle koko perheen 
kanssa?

Parin viikon kuluttua mies 
palasi asiaan ja kertoi järjestä-
vänsä koko Maaningan perheel-
le ilmaisen matkan, jos Kaarlo 
juoksisi Tiberiaksen maratonin. 

– Tuo matka oli todella roh-
kaiseva, kun pystyni näkemään, 
missä Jeesus oli elänyt ja toimi-
nut. Uskoni vahvistui Israelissa. 
Elämässä on tullut monia tilan-
teita, joissa on voinut kääntyä 
Jeesuksen puoleen ja pyytää 
apua, että selviäisin. 

Elämän pituiselle maratonille 
on nyt lähdetty, lähtölaukaus on 
annettu, kun Maaningat ottivat 
Jeesuksen vastaan. Kilparata on 
pitkä ja vaatii kilvoittelua koko 
ajan. 

– Toivon voivani jakaa tätä 
Elämän Sanaa niille, jotka eivät 
sitä tunne. Toivon Herran autta-
van, että Suomen kansakin he-
räisi unestaan – Jeesuksen tulo 
on lähellä, Kaarlo Maaninka 
huokaisee.

B    – Mutta niinhän Raamatussakin sa-
notaan, että Jumala vetää Poikansa tykö, 
muistuttaa Kaarlo Maaninka.
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Fredrik Ekholmin Israel -kronikka

”Silloin minä käännän 
kansani Israelin 
kohtalon. He rakentavat 
jälleen autiot kaupungit 
ja asuvat niissä, he 
istuttavat viinitarhoja 
ja juovat niiden viiniä, 
hankkivat itselleen 
puutarhoja ja syövät 
niiden hedelmiä. Minä 
istutan heidät heidän 
omaan maahansa, eikä 
heitä enää revitä irti 
maasta, jonka minä olen 
heille antanut, sanoo 
Herra, sinun jumalasi.” 
(Aamos 9:14-15)

N ämä profetaaliset sanat 
ovat toteutuneet. Monet 
ovat yrittäneet repiä juu-

talaiset irti maastaan, mutta eivät 
ole onnistuneet. Jumala on us-
kollinen ja pitää sanansa. Israel 
on turvallisin maa juutalaisille, 
kun antisemitismi lisääntyy joka 
puolella. Mutta nyt tahdon kä-
sitellä kukoistavaa ja kiehtovaa 
Israelia.

1867 Mark Twain matkusti Is-
raeliin/Palestiinaan. Hän kuvaili 
maata näin: ”Se on ravinteikas, 
mutta rikkaruohojen valtaama 
maa, hiljaista ja surullista au-
tiomaata, puita tai pensaita ei 
juuri näkynyt. Palestiina istuu 
säkissä ja tuhkassa lohduttoman 
ankeana.”

Mutta tänä päivänä tilanne 
on ihan toinen, Raamatun sana 
saa elämän. Nyt Mark Twain ei 
tunnistaisi tätä maata samaksi. 
Kallioista, soista ja autiomaasta, 
israelilaiset ovat luoneet puutar-
hoja ja maatiloja kehittämällään, 
maailman parhaalla, teknologial-
la. Israelin asukkaat olivat ener-

gisiä ja innokkaita. He olivat 
kuin yhtä perhettä. He kuului-
vat sinne. 

Kibbutsit 
avainasemassa

On sanottu, että nyky-Israel 
syntyi kibbutseilla. Kyllä, pal-
jon syntyi siellä, ne ovat olleet 
Israelin ”kulmakivi”. Kibbutseil-
la syntyi yhtenäisyyttä ja myös 
maanpuolustus alkoi niillä. Nuo-
ret juutalaiset oppivat maanvilje-
lyä (ja monissa maissa he eivät 
saaneet omistaa maata).    

Ennen Israelin valtion syntyä 
tuhannet juutalaiset tulivat kib-
butseihin. Silloin maa ei vuota-
nut maitoa ja hunajaa. Rannikot 
olivat suota, Galilea ja Juudean 
vuoret kivikkoa. Maan eteläosa 
oli pääasiassa autiomaata.

Israelilaiset olivat lähteneet 
kotimaastaan noin 2000 vuotta 
aiemmin. Maata ei ollut hoidet-
tu, mutta he halusivat säilyttää 
ja asuttaa Pyhän maan. Varhai-
set juutalaiset uudisasukkaat 
kohtasivat vaikeuksia, huonon 
maaperän ja rosvoja ym. Juuta-
laiset ostivat maata, mutta arabit 
möivät vain asumiskelvotonta ja 
maata, johon ei voinut kylvää. 

Mutta vielä suurempi vihollinen 
uhkasi Israelin valtiota jo ennen 
sen syntyä. 1900-luvun alussa Is-
rael oli malariasääskien tyyssija.  
Vuonna 1920 kolmasosalla juu-
talaisista oli malaria. He alkoi-
vat kuivattaa soita ja myrkyttää 
hyttysiä. Suot salaojitettiin, vedet 
johdettiin pois, ja he onnistuivat 
niin hyvin, että Kansainliitto tuli 
tutustumaan asiaan 20 vuotta it-
senäistymisen jälkeen. Kun ma-
laria voitettiin, he pääsivät vauh-
tiin ja saivat maan kukoistamaan. 
Rannikoiden suot korvattiin sit-
rushedelmätarhoilla. Malarian 
pahimmasta leviämispaikasta 
tuli maan viljavarasto. Maasta 
tuli aivan kuin leipäkori. Ne-
gevin autiomaassa kukoistavat 
metsät ja viinitarhat ja Aravassa, 
joka on Israelin kuivin alue, vil-
jellään vihanneksia. Kaikki tämä 
saatiin aikaan kymmenen ensim-
mäisen vuoden aikana. Elintaso 
enemmän kuin kaksinkertaistui. 
Israelilaisten kokemusten avulla 
myös muut maat saavat apua.

1970-luvulla israelilaiset kehit-
tivät sairauksia hylkivän kirsik-
katomaattilajikkeen, joka säilyy 
tuoreena pidempään. He kehit-
tivät myös perunalajikkeen, jota 

voidaan kasvattaa kuumassa il-
mastossa ja kaiken lisäksi kastel-
la suolavedellä. Näitä viljellään 
nykyään Jordaniassa, Egyptissä 
ja Marokossa.

Vuonna 1934 saksalaiset pa-
kolaiset perustivat Sde Eliyahu-
kibbutsin (osa heistä oli holo-
kaustista henkiinjääneitä). 1983 
kibbutsilla perustettiin Biobee-
yritys (biobee.com), joka kehit-
tää luonnonmukaista viljelyä. He 
mm. keksivät ihmeellisen tavan 
torjua kasvituholaisia käyttämäl-
lä niitä syöviä saalistajia. Rotat he 
saivat pois tornipöllöjen avulla. 
Nykyään yrityksellä on asiakkai-
ta ympäri maailman.  

”... minä johdan vedet au-
tiomaahan, virrat kuivaan 
maahan, antaakseni kansani, 
minun valittuni, juoda” (Jes 
43:20b). Suuri osa maasta oli 
vielä erämaata ja vedensaanti 
on suuri ongelma, mutta he ke-
hittivät vesivarastoja Galileaan 
ja keräsivät vettä, joka palveli 
maata. Näitä toimi edelleen tänä 
päivänä.

Siunaa Israelia!
Kun luemme Raamattua, ym-
märrämme että Jumala pitää 
kätensä tämän kansan ja maan 
yllä. Juutalaiset lukevat sen, mitä 
Vanhassa testamentissa lukee. 
Messiaaseen uskovat juutalaiset 
ja me kristityt, joilla on Jeesus 
keskiössä, lukevat koko Raa-
mattua. Jumalan toiminta tämän 
kansan kanssa ja tulevat profetiat 
ovat jännittävää luettavaa.

Suosiiko Jumala sitten tätä 
kansaa? Asia on pikemminkin 
niin, että Jumala käyttää tätä 
kansaa näyttääkseen ihmiskun-
nalle, että Hän on todellinen ja 
hänellä on suunnitelma meidän 
jokaisen varalle. Jumala sanoo 
Hesekielin kirjassa 36:22 ”...sitä, 
minkä teen, minä en tee teidän 
tähtenne, Israelin heimo, vaan 
pyhän nimeni tähden.” (Lue 
mielellään jakeet ennen ja jäl-

keen tämän jakeen, niin saat 
syvemmän ymmärryksen).

Jumala käyttää juutalaisia. Ju-
mala ilmaisee jo 1. Mooseksen 
kirjassa, että tämä kansa tulee 
olemaan siunauksena. Tämä tu-
lee meille konkreettiseksi mm. 
kaikkien korkean teknologia 
tuotteiden kautta, joille koko 
maailmalla on käyttöä. Mutta 
Jumala pyytää meitä siunaamaan 
Israelia ja meidän toiveemme 
on, että sinä, joka luet tätä, tah-
dot olla mukana tekemässä juuri 
sitä. Jumalan tähden.

Tulevaisuus
Tänään Israelissa asuu noin 9,3 
miljoonaa ihmistä, joista noin 
75% on juutalaisia ja 25% isra-
elinarabeja. Israelin arabeista 
noin 70% sanoo, että he eivät voi 
kuvitella asuvansa paremmassa 
maassa kuin Israel. Ne vastak-
kainasettelut, joita media nostaa 
esiin koskevat useimmiten niitä 
arabeja, jotka asuvat Länsiran-
nalla ja Gazassa. Ruohonjuuri-
tasolla ihmiset tulevat yleensä 
hyvin toimeen keskenään, kun 
kulkee kaupungeissa tai mark-
kinoilla. Tämän näytti esim. Ta-
req Taylorin TV-ohjelma, joka 
kertoo ruuanlaitosta. Tältä osin 
maan ja sen kansalaisten tulevai-
suus näyttää valoisalta.

Iranin jatkuva uhka tuhota 
maa on jatkuva huolenaihe. He 
myös rahoittavat niitä naapurei-
ta, jotka ovat lähempänä Israelia. 
Jos uskomme sen, mitä Raamattu 
sanoo maasta ja tulevaisuudesta, 
voimme odottaa alueella mer-
kittäviä vaikeuksia, jopa sotia. 
Mutta se tulee lopulta johtamaan 
rauhaan koko alueella.

Jumala on luvannut sanassaan, 
että ne rajat, jotka hän lupasi pat-
riarkoille tulevat toteutumaan. 
Juutalainen kansa tullaan ko-
koamaan maahansa ja elämään 
rauhassa ja sovussa. Raamattu 
sanoo, ettei yksikään heistä jää 
pakanoiden keskuuteen, kaikki 
menevät kotiin. Tämä prosessi 
on jo täydessä vauhdissa. Lähes 
joka päivä laskeutuu lentoko-
neita, joissa on uusia maahan-
muuttajia. Maa toisensa jälkeen 
tyhjenee juutalaisista.

Perillä luvatussa maassa kansa 
tulee kukoistamaan täyteen ka-
pasiteettiinsa ja tulee siunauk-
seksi koko ihmiskunnalle, kuten 
Jumala lupasi patriarkoille.

Israelin boikotoiminen? 
Onnea matkaan

Israels vänner/Israelin ystävät 
-lehti Ruotsista kuvailee tätä 
seikkaa suunnilleen seuraavasti:

Tasaisin välein nousee esille 
vaatimuksia Israelin tai israeli-
laisten tuotteiden boikotoimi-
sesta. Joskus aloitteen tekee 
järjestäytynyt ryhmä, joskus 
hallituksen edustaja. Kun vaati-
muksia ei koskaan toteuteta, ne 
vaikuttavat vain naurettavilta. 
Melkein kukaan ei voi itse ku-
vitella elävänsä näiden vaatimus-
ten mukaan. Se käy selväksi, kun 
tutustuu ajankohtaisiin listoihin 
tuotteista tai muista asioista mitä 
pitäisi boikotoida.

• Hävittäkää kaikki tietoko-
neet, joissa on Intel Mikrosiru, 
joka on kehitetty Israelissa.

• Useat Windows käyttöjär-
jestelmät on kehitetty Israelissa. 
Poistakaa ne heti koneistanne!

• Poista myös virussuoja, kos-
ka niiden taustalla oleva tekno-
logia tulee yleensä Israelista.

• Jos sinulla on kännykkä, jos-
sa on kamera, niin heitä se pois, 
koska niissä käytetty siru tulee 
useimmiten Israelista.

• Jos sinulla on tai aiot hank-
kia sähköhybridin, niin ajattele 
uudestaan. Israelilainen tekniik-
ka oli perusta uudelle aikakau-
delle. Jatka bensiinin tankkaa-
mista, niin al-Qaida, Hizbollah, 
ISIS ja muut niin sanotut vapa-
ustaistelijat voivat jatkaa suojat-
tiensa rahojen vastaanottamista.

• Vältä asentamasta aurinko-
energiaa, koska Israel on ollut 
mukana luomassa tähän uuteen 
teknologiaan, jota nyt kehitetään 
ja kutsutaan aurinkovoimator-
neiksi.

• Lähetä kaikki tsunamin va-
roituspoijut ja niiden ohjelmistot 
takaisen Israeliin.

• Käytätkö itkuhälytintä lap-
senvahtina? Palauta se, se on 
israelilainen keksintö.

• Kun seuraavan kerran käyt 
mammografiassa, niin varmista 
ettei käytössä ole israelilainen 
Mirabel T-scan laitteisto.

• Hävitä kaikki tutkimuskirjal-
lisuus, joka esittelee israelilaisia 
keksintöjä ja neuvoja. Ethän voi 
näyttää julkisesti, että Israelista 
tulee mitään hyvää.

Stentti, eli tukiverkko joka 
sijoitetaan valtimoon sydänin-
farktin jälkeen, on Julio Parma-
zin ja Richard Schatzin keksimä. 
Nämä kaksi juutalaista ovat saa-
neet merkitä paljon miljoonille 
sydänpotilaille.

• Käytätkö Facebookia? Yksi 
sen perustajista on juutalainen 
Mark Zuckerberg.

• Etsitkö tietoa Googlesta? Sen 
kehitti juutalainen Sergey Brin. 
Kaksi juutalaista, jotka ovat yh-
distäneet koko maailman.

Ilman kaikkea tätä ja paljoa, 
paljoa muuta, mitä juutalaiset 
ovat meille antaneet, siirtyisim-
me takaisin teollistumisen lap-
suuteen.

Toivottavasti Israel ei koskaan 
boikotoi Ruotsia tai muita maita. 
Silloin me saisimme ongelmia, 
koska olemme niin riippuvaisia 
Israelin tuotteesta.

Seuraavaksi on lyhennetty 
ote Ulkoministeriön Israelin 
edustustojen raportit 28.12.2021 
Raportin on tehnyt Suomen Is-
raelin suurlähettiläs Kirsikka 
Lehto-Asikainen:

Israelin 
markkinamahdollisuudet 

suomalaisyrityksille
Israel on yksi maailman inno-
vatiivisimmista maista. Suomelle 
potentiaalisia yhteistyösektoreita 
ovat mm. energia, terveys, di-
gital trust, kestävät ratkaisut ja 
kiertotalous sekä digitalisaatio 
laajemmin. Investointiyhteistyö 
kiinnostaa. Israelin ja Arabiemi-
raattien kaupallisen yhteistyön 

Israelin innovaatiot
eteneminen voi avata mahdolli-
suuksia kolmansille maille.

Israelin talous kasvoi vah-
vasti pandemiasta huolimatta. 
Arvioitu kasvu 2021 on 7%, ja 
5% vuonna 2022. Israelin vien-
nin kasvu on ennätyksellisen 
korkeaa vuonna 2021 hi-tech 
-palveluviennin ohittaen tuot-
teiden viennin. Israelin inno-
vaatio- ja teknologiasektorilla 
oli niin ikään ennätyksellinen 
vuosi. Kasvuyritysten keräämä 
rahoitus nousi peräti 25,5 mil-
jardiin USD:iin (kasvua 136% 
edelliseen vuoteen verrattuna). 
Tämä vahvistaa aiempaa trendiä 
ja ekosysteemin siirtymistä scale 
up -vaiheeseen, jossa yritykset 
viedään pörssiin asti.

Israelin poliittinen tilanne on 
vakiintumassa. Valtion budjet-
tien 2021-2022 hyväksymisen 
jälkeen monet laajat taloudelli-
set hankkeet ja uudistukset on 
jälleen käynnistetty: Tel Avivin 
metron rakentaminen, uusiutu-
van energian ja energiatehok-
kuuden tavoitteet, kuluttaja-
tuotteiden standardointi EU:n ja 
kansainvälisten standardien mu-
kaiseksi, kosher-sertifikaation 
avaaminen sekä maataloussek-
torin vapauttaminen kilpailulle.

Suomen kannalta keskeisiä 
potentiaalisia sektoreita ovat 
energia, terveys, digital trust, 
kestävät ratkaisut ja kiertotalo-
us sekä digitalisaatio laajemmin.

Tämä tarkoittaa, että Israelin 
ja Suomen liikesuhteissa on suu-
ria mahdollisuuksia, joita pitää 
kehittää. Itse haluan edelleen 
edesauttaa sitä prosessia.

Myöhästyneet 
onnittelut

Tosimies-lehti täytti viime vuon-
na 20 vuotta. Onnittelen jälkeen-
päin. Ja kiitokset rakentavasta 
yhteistyöstä näiden 20 vuoden 
ajalta. Minulla oli etuoikeus 
kirjoittaa artikkeli ”Antamisen 
siunaus” jo ensimmäiseen nu-
meroon 1/2001. Samoin myös 
2/2001 -lehteen. Lukuisia vuosia 
olen saanut kirjoittaa Israelista 
tätä Israel-kronikkaa.

Toivon suurta siunausta jat-
kossakin. Tosimies-lehteä tar-
vitaan!

C  Olimme joulukuussa Norsanluurannikolla, Abidjanilla vihkimässä uutta kirkkoa.
Seurakunnan pastori on Israelin ystävä, siksi salin etuosassa on suuri mosaiikista 
tehty menora.

B  Yksi esimerkki israelilaisen teknologian 
innovaatioista on Aura Air -ilmanpuhdis-
tuslaite, joka torjuu myös koronavirusta.
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Ikääntyneiden 
turvattomuus on 

kansallinen häpeäpilkku 
Eläkeliitto vaatii pikaisia toimia 
ikääntyneiden kaltoinkohtelun 
vastaiseen työhön. Yle uutisoi 
18.1., että väkivallan uhriksi 
joutunut ikäihminen kärsii fyysi-
sistä vammoista usein loppuelä-
mänsä. Viime vuosina yleistynyt 
ikääntyneiden kaltoinkohtelu on 
piiloon jäävää rikollisuutta, jo-
hon tulisi olla keinoja puuttua 
nykyistä paremmin.

Myös tutkimustulokset vah-
vistavat turvattomuuden koke-
muksen lisääntymisen viimeis-
ten 20 vuoden aikana. Eläkeliit-
to selvitti viime vuonna osana 
+60-barometriaan 60–90 -vuoti-
aiden suomalaisten näkemyksiä 
väkivallasta ja rikollisuudesta. 
Ympäristön väkivallan ja rikol-
lisuuden koki ongelmaksi lähes 
puolet yli tuhannesta vastaajas-
ta. Turvattomuus on kasvanut 
30 prosenttiyksikköä aiemmasta 
vastaavasta mittauksesta vuonna 
1998. Turvattomuuden lisäänty-
minen onkin barometrin mu-
kaan suurin yksittäinen muutos 
ikääntyneiden ongelmiksi koke-
mien asioiden joukossa.

Turvattomuutta selittävät ba-
rometrin mukaan myös osatto-
muus digitaalisessa ympäristös-
sä, verkko- ja puhelinmyynnissä 
tapahtuva taloudellinen hyväk-
sikäyttö sekä liiallinen nuoruu-
den ihannointi yhteiskunnassa. 
Samaan aikaan ikääntyneet 
kokivat omien vaikutusmah-
dollisuuksiensa kaventuneen ja 
etteivät heidän näkemyksensä 
välity päätöksentekoon.

–Turvallisuus on myös tunne 
siitä, että tulee kuulluksi ja saa 
hoidettua omat asiansa itsenäi-
sesti. Tämän päivän Suomessa 
liian moni on menettänyt tämän 
tunteen, muistuttaa Eläkeliiton 
vanhusasiamies Irene Vuorisalo.

Kirkko tarjoaa 
Walk in -lyhytterapiaa 

nuorten hätään 
Nuorten henkinen pahoinvointi 
on kasvussa. Kirkko käynnistää 
matalankynnyksen terapiavas-
taanottoja, joihin nuori pääsee 
jonottamatta, anonyymisti ja il-
maiseksi. Lyhytterapiassa sovel-
letaan ratkaisukeskeiselle psyko-
logialle perustuvia menetelmiä.  

– Kirkon tehtävänä on aut-
taa siellä, missä apua tarvitaan 
eniten. Olemme tuoneet Walk 
in -terapiavastaanottojen mal-
lin Kanadasta, jossa on satoja 
tällaisia terapiapisteitä. Nuori 
voi tulla vastaanotolle maksut-
tomasti, ilman ajanvarausta ja 
anonyymisti. Kirkon jäsen ei 
tarvitse olla, kertoo kasvatuksen 
asiantuntija Mikko Mäkelä Kirk-
kohallituksesta. Hän sai idean 
Walk in -vastaanottoihin vajaa 
vuosi sitten osallistuessaan ame-
rikkalaisen psykologian profes-
sori Monte Bobelen luennolle.  

Ensimmäisenä Walk in -vas-
taanoton on avannut Tampereen 
Vanha kirkko. Maanantaina 24.1. 
avautui Walk in -vastaanotto Itä-
Helsingissä Matteuksen kirkon 
Varustamolla, Keravalla helmi-
kuussa ja Vantaan Rekolassa 
avataan vastaanotto kevään ai-
kana. Muillakin paikkakunnilla 
on suunnitelmat käynnissä.

Kirkon on syytä pyytää 
anteeksi saamelaisilta

Suomen evankelis-luterilaisen 
kirkon Oulun hiippakunnan piis-
pa Jukka Keskitalo tapasi paavi 
Franciscuksen 17.1. paavin yk-
sityisvastaanotolla Vatikaanissa. 
Tapaamisessa olivat läsnä muun 
muassa piispa emeritus Teemu 
Sippo Katolisesta kirkosta Suo-
messa, evankelis-luterilaisena 
saamelaisten pappina saame-
laisalueella toimiva kolttasaa-
melainen Mari Valjakkaja Inarin 
kirkkoherra Tuomo Huusko.

Piispa Keskitalo nosti puhees-
saan paaville esille saamelaisia ja 
muita alkuperäiskansoja koske-
vat kysymykset. 

– Saamelaisen alkuperäis-
kansan kohtelun historia valta-
kulttuurien puristuksessa ei ole 
kaunista luettavaa. Pyrkimys su-
lauttaa saamen kansa osaksi val-
takulttuuria ja kieltä on jättänyt 
sukupolvien yli ulottuvat haavat 
ja traumat. Sulauttamispyrkimyk-
siin ovat historian kuluessa syyl-
listyneet myös kristilliset kirkot, 
piispa Keskitalo muistutti.

Oulun piispa totesi pitävän-
sä erityisen tärkeänä Suomessa 
käynnistynyttä saamelaisten to-
tuus- ja sovintoprosessia, jonka 
tarkoituksena on aidosti kuulla 
saamelaisten kertomuksia ja et-
siä totuutta ja sovintoa mennei-
syyden kipeistä asioista. Kirkoil-
la tullee olemaan oma osuutensa 
prosessissa. 

Bentleyn ennätysvuosi 
Bentley Motorsin myynti vuonna 
2021 oli yhteensä 14 659 autoa, 
mikä vastaa 31 % kasvua edel-
liseen menestysvuoteen 2020 
verrattuna (11 206 kpl). Tämän 
merkittävän saavutuksen ajurina 
toimivat uudet mallit, uudistettu 
mallisto kokonaisuudessaan ja 
lisääntynyt Bentleyn hybridi-
mallien kysyntä. Nämä kaikki 
esiteltiin Bentley Beyond100 
-strategiaohjelman alla, Bentleyn 
jatkaessa teitä kohti täyttä säh-
köistymistä vuonna 2030.  

Uuden hybridimallin lisäys 
Bentaygan mallistoon takasi 
myös sen pysymisen Bentleyn 
ykkösmallina. Bentaygaa myy-
tiin vuonna 2021 enemmän kuin 

Muita sähköisen Fiat 500:n 
saamia palkintoja Euroopassa 
ovat olleet esimerkiksi ”Green 
Car” - palkinto French Automo-
bile Awards 2020 -äänestyksessä, 
Driving Electricin ”Vuoden auto 
ja paras pieni sähköauto” -pal-
kinto, ”Best Design 2020” -pal-
kinto saksalaiselta Auto Motor 
und Sport - lehdeltä sekä ”Best 
Design Concept” -palkinto ar-
vostetussa kansainvälisessä Red 
Dot Design Awards -kilpailussa. 

Uusi sähköinen Fiat 500 val-
mistetaan Italiassa täysin uudes-
sa Torinon Mirafiorin tuotantolai-
toksessa, joka on FCA-konsernin 
sähköajoneuvojen tuotannon 
huippuyksikkö. Mirafiorin tuo-
tantolaitos on samalla osa Fiat 
Ecosystem -järjestelmää, jonka 
keskellä uusi Fiat 500 on. Tuo-
tantolaitos hyödyntää energian 
tuottamiseen sen katolle asen-
nettuja, yli 150 000 m2 aurinko-
paneeleita, jotka tuottavat jopa 15 
MW ekologista sähköenergiaa. 
Aurinkopaneelit vähentävät au-
tojen valmistuksessa syntyviä 
hiilidioksidipäästöjä viidellä ki-
lotonnilla vuodessa ja mahdol-
listavat samalla myös tehtaassa 
valmistettujen sähköautojen la-
taamisen. 

Fiat Ecosystem koostuu myös 
V2G ”Vehicle-to-Grid” -verkosta, 
joka on Euroopan suurin kak-
sisuuntainen sähköverkko ja 
jonka ansiosta sähköautot voi-
vat varastoida sähköä, joka voi-
daan syöttää takaisin kaupungin 
verkkoon kulutuspiikkien tasa-
painottamiseksi.

Lisää palkintoja 
sähköiselle Fiat 500:lle 

Uusi sähköinen Fiat 500 on saa-
nut jo 19. palkinnon Euroopassa, 
kun se saavutti voiton belgia-

laisen Le Moniteur Automobi-
le -lehden lukijaäänestyksessä 
”Paras auto 2021” pienten 
sähköautojen kategoriassa. Le 
Moniteur Automobile on yksi 
Belgian suurimmista autoalan 
medioista. 

koskaan sen viisivuotisen taipa-
leen aikana ja samalla se var-
misti paikkansa maailman me-
nestyneimpänä luksus-SUV:na. 
Sen lisäksi Flying Spurin ensim-
mäinen täysi maailmanlaajuinen 
myyntivuosi ja Continental GT 
Speed -mallin esittely, 11 muun 
uutuuden kanssa, johtivat me-
nestykseen.

– Tulemme vielä myös siihen 
hetkeen, jolloin koko Suomen 
evankelis-luterilainen kirkon, ja 
muidenkin kirkkojen, on syytä 
pyytää anteeksi saamelaisilta. 
Evankeliumin ilosanoman tuo-
mista kaikkien ihmisten ulottu-
ville ei luonnollisestikaan tar-
vitse pyytää anteeksi. Katumus 
ja mahdollinen anteeksipyyntö 
koskevat menneisyyden väärin-
käytöksiä ja rakenteellisia syn-
tejä, jotka vaikuttavat edelleen 
ihmisten elämässä, Oulun piispa 
sanoi. Uusi sähköinen Maxus 

Euniq 6 Grand SUV
Sähköautoja valmistava Maxus 

on aloittanut ennakkomyynnin 
Suomessa sen uudelle henki-
löautomallille, Maxus Euniq 6 
Grand SUV:lle. 

Yamarin 67 DC – toimiva ja 
tyylikäs uusi daycruiser
Yamarin esittelee kaudelle 

2022 uuden toimivan ja tyylik-
kään daycruiserin suosittuun ko-
koluokkaan. Yamarin 67 DC tar-
joaa kesäelämyksiä kahdeksalle 
ja isommista päiväretkiveneistä 
tutut varusteet ja ominaisuudet 
nostavat uutuusmallin koko-
luokkansa kärkeen.

Yamarin 67 DC sijoittuu odo-
tettuun kokoluokkaan tarjoten 
tilaa jopa kahdeksalle matkus-
tajalle. Rungon mustat yksityis-
kohdat, tummapintaiset suuret 
runkoikkunat ja musta tuulila-
sin kaari täydentävät tyylikästä 
ja laadukasta vaikutelmaa.

Yamarin 67 DC on parhaim-
millaan perheen tai kaveripo-
rukan päiväretkiveneenä. 6,76 
metrin pituisessa ja 2,55 metrin 
levyisessä veneessä on viihtyisä 
avotila sekä valoisa kajuutta. 

Yamarin on paketoinut suosi-
tuimmat tehtaalla asennettavat 
lisävarusteet kahdeksi mallikoh-
taiseksi kokonaisuudeksi:

Yamarin 67 DC:n Comfort Edi-
tion -varustepaketti sisältää pe-
räkuomun, tuulilasinpyyhkijän 
apukuljettajan puolelle, satama-
peitteen, trimmitasot sekä pöy-
dän ja avotilan aurinkopedin.

Premium Edition sisältää näi-
den lisäksi vesihiihtokaaren, 

jääkaapin, pentterin painevesi-
järjestelmällä, lieden, vesi-wc:n 
septitankilla ja verholla, keula-
potkurin, keulaportaan, maasäh-
köjärjestelmän sekä rantautumis-
paketin.

Yamarin 67 DC -esittelyveneet 
saapuvat Yamarin-jälleenmyyjil-
le kevään 2022 aikana.

Tekniset tiedot: pituus 6,76 m, 
leveys 2,55 m, paino n. 1480 kg, 
henkilömäärä: 8, moottorisuosi-
tus 150–250 hv.

Euniq 6 Grand SUV on suuri 
sähköinen katumaasturi, jossa 
on valtavat sisätilat, luokkansa 
suurin 754 litran tavaratila ja 
erittäin kattava vakiovaruste-
lu. Toimintamatka sähköllä on 
WLTP-syklin mukaisessa yhdis-
tetyssä ajossa jopa 345 km ja 
kaupunkiajossa jopa 465 km. 
Täten toimintamatka riittää erin-
omaisesti sekä arkikäyttöön että 
pidemmille matkoille.

Euniq 6 Grand SUV tarjoaa 177 
hv:n tehon ja 310 Nm:n vään-
nön. Uusi Euniq 6 Grand SUV on 
varustettu 70 kWh-ajoakustolla. 
Ajoakusto voidaan ladata 30 % 
varaustasosta 80 % varaustasoon 
jopa 35 minuutissa (DC-lataus). 

– Ennakkokiinnostus uutuus-
malliamme kohtaan on ollut 
suurta, kun Suomen automark-
kinalla ollaan siirtymässä kiih-
tyvällä tahdilla kohti sähköi-
siä vaihtoehtoja. Uusi Euniq 6 
Grand SUV tarjoaa varusteillaan 
ja ominaisuuksillaan paljon vas-
tinetta rahalle. Lisäksi mallistom-
me saatavuus on erinomainen ja 
ensimmäiset ennakkotilanneet 
asiakkaat saavat Euniq 6 Grand 
SUV:nsa jo maaliskuussa 2022, 
sanoo Maxus Suomen toimitus-
johtaja Christer Stahl.
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Arto Sädeaho

GNN Finland eli Good 
News Networking on 
pieni lähetysjärjestö, 
jonka polttopisteenä 
ovat saavuttamattomat 
kansat. Yhdistyksen 
perustamisesta tulee 
2022 kesäkuussa 
jo 14 vuotta. 
Vuosikymmenten 
toiminta Kaakkois-
Aasiaan sai osaltamme 
keskitetyn muodon.

M utta työ on edennyt. 
Tosimiehen tammi-
kuun 2016 numerossa 

kerrottiin GNN työstä kansojen 
parissa, mutta silloin sydäntoi-
pilaana en osannut mitenkään 
arvata, että pari vuotta myöhem-
min Jumala avaisi aivan uuden 
työsaran Tansaniaan.

Käänteentekevä 
lähetyskurssi

Toukokuussa 2018 kävin nuo-
remman työtoverini Jonathan 
Lemmettin kanssa pitämässä 

Dar-es-Salaamissa kaksipäiväistä 
lähetysseminaaria, johon osallis-
tui toistasataa paikallista pastoria 
ja työntekijää eri kirkkokunnis-
ta. Aloituspäivänä selvisi, ettei 
heidän käymissään raamattu-
kouluissa ollut lainkaan ope-
tusta lähetystyöstä, maailman 
saavuttamattomista kansanryh-

mistä puhumattakaan. Asia jäi 
painaamaan mieltä. 

Seuraavana yönä heräsin 
kesken unien kirkkaaseen aja-
tukseen: Tänne tuli järjestää 
ruohonjuuritason lähetyskurssi! 
Tuumasta toimeen: Kesällä 2019 
järjestimme Dar-es-Salaamiin 
kolmiviikkoisen intensiivikurs-

sin. Opetuksesta vastasi GNN:n 
monikansallinen opetustiimi. 
Silloinen kurssi, 42 osallistujaa 
sisäisti ajatuksen, ettei lähe-
tystyö ole vain ulkomaalaisten 
tehtävä. He voisivat itse aloittaa 

lähetystyön vielä saavuttamat-
tomien heimojen keskuudessa 
omassa maassaan. Sellaisia ryh-
miä löytyy Tansaniasta vielä 30 
ja yhteinen väkimäärä nousee 6 
miljoonaan. Sehän on enemmän 
kuin Suomen asukasmäärä. 

Tansaniaan 
oma GNN-tiimi

Kurssin jälkeen parikymmen-
tä asialle syttynyttä kurssilaista 
kokosivat tiimin, nimeten sen 
GNN-Tansaniaksi. Seurakunta-
työnsä ohella nämä pastorit ja 
evankelistat, eri taustoista huoli-
matta alkoivat yhdessä toteuttaa 
missioita vielä saavuttamattomi-
en heimojen keskuudessa.

Onhan maassa jo tuhansia 
evankelikaalisia seurakuntia, 
jotka ajoittain järjestävät suuria 
massakokouksia. Jotkut kirkot 
jopa istuttavat uusia seurakun-
tia. Mutta kuten usein käy, saa-
vuttamattomat kansanheimot 
ovat unohtuneet. On helpom-
paa keskittyä paikalliseen kirk-
kopolitiikkaan ja varmistella jo 
saavutettuja asemia. 

Kuitenkin Hyvän Uutisen 
vieminen kaikille kansoille on 
seurakunnan luovuttamaton kut-
sumus! Maailman jokaisen kan-
sanryhmän tulee saada kuulla 
sanoma syntisten Vapahtajasta, 
oli toteuttaminen miten vaikeaa 
tahansa!

Tätä ryhtyi GNN-Tansanian 
tiimi toteuttamaan. Nyt työtä on 
avattu jo kuuden heimon paris-
sa. Sellaisia ovat mm. zaramot 
(1,2 milj. muslimia), etelän ma-
sait, vidundat, nyaturut jne. Vuo-
si sitten jo noin 700 heimolaista 
oli tullut uskoon ja kastettu. 

Me täältä pidämme jatkuvasti 
yhteyttä Tansanian tiimiin ja an-
namme jatkokoulutusta kolmesti 
vuodessa. Zoom-seminaarit ne-
tin kautta mahdollistavat, että 
monikansallinen GNN-opetus-
tiimimme voi omista asuinmais-
taan käsin antaa livenä jatko-
opetusta ja antaa ratkaisuehdo-
tuksia nouseviin kysymyksiin. 

UUSI AVAUS 
AFRIKKAAN

Uusia työkaluja pakkiin 
Elokuussa 2020 heräsin jälleen 
aamuyöllä ajatukseen, että tuli-
si taltioida videoille lastentyön 
veteraanien, Raili Väisäsen ja 
Mirjam Yleniuksen opetusta su-
ahilin kielellä. Vuosikymmenten 
työskentely eri maissa ei ollut 
häivyttänyt mielestä alkuvuosi-

na hankittua kielitaitoa. Nyt sille 
olisi käyttöä saavuttamattomien 
työssä! 

Syksystä lähtien saimme talti-
oitua 16 jaksoa arvokasta ope-
tusta, josta olisi hyötyä Tansani-
an työssä. Aasian kokemuksista 
näet tiesimme, että lapset ovat 
avainasemassa perheiden ja uu-

sien heimojen avautumiseen.
Tansanian 60 miljoonasta 

asukkaasta 27 miljoonaa ovat 
alle 15-vuotiaita. Kun vuoden 
2021 aikana GNN-Tansanian tii-
mi järjesti 14 seminaaria 9 maa-
kunnan alueilla, video-opetusta 
seurasivat pyhäkouluopettajien 
joukossa myös piispat ja pastorit 

B  Dar-es-Salaamin ydinkeskustaa.

D   GNN-Tansanian tiimi jatkokoulutuk-
sessa.

A   Jonathan ojentaa todistuksen Sansiba-
rin kurssilaiselle.

A   Edessä 12 tunnin automatka Arushas-
ta Dar-es-Salaamiin. 

A
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C   Arto ja Jonathan kumppanimme Franciksen seurassa. 

D   Tansaniassa on 27 miljoonaa alle 15 -vuotiasta lasta.

A   Kaivohanke lupaavassa vauhdissa.

A

A   Kylävierailu Zaramo-heimon luona.

eri kirkkokunnista. Tähän men-
nessä yli 800 kurssin käynyttä 
ovat saaneet siitä todistuksen.

Kun ymmärrys lapsen arvosta 
ja että lapsikin voi tulla uskoon 
on sisäistynyt, seminaarit päät-
tyvät usein kyynelin tehtyyn 
parannukseen lasten laiminlyön-
neistä. Dodoman piispa Jackson 
totesi, että jo varttunut sukupol-
vi on pitkälti menetetty, mutta 
sama ei saa tapahtua nousevalle 
sukupolvelle. 

Eräs pastori Iringasta kertoi 
myöhemmin, että kokouksiin 
tapasi osallistua 15 lasta. Kun 
hän alkoi soveltaa seminaarista 
opittuja työkaluja, muutamassa 
kuukaudessa lasten määrä kas-
voi viikonloppuisin 80:een.

Jälleen Afrikkaan
Kahden pitkän vuoden jälkeen 
lokakuussa 2021, laskeutui KLM 
lentomme Kilimanjaron lento-
kentälle. Hikisten tarkastusten 
jälkeen tiimimme vihdoin koh-
tasi iloisina odottavat Tansanian 
kumppanit. Yövyimme Arus-
hassa, joka on kuuluisa mm. 
safareistaan.  Siitä alkoi reilun 
kahden viikon tiivis kierros koh-
teina Arusha - Dar-es-Salaam – 
Sansibar.

Jonathan Lemmetti kertoo loka-
kuun matkasta:

Astuessamme jälleen Afrikan 
mantereelle huomasimme heti, 
että näky saavuttamattomien 
kansojen työstä oli sisäistynyt 
GNN Tansanian tiimin jäsenille. 
Samoin ymmärrys lasten arvos-
ta, ja että hekin ymmärtävät tul-
la uskoon, oli mennyt perille. 
Opittua oli myös alettu panna 
käytäntöön. 

Vuoden aikana seminaareihin 
osallistuneet hengelliset johtajat 
yli kirkkokuntien näyttävät tul-
leet vakuuttuneiksi tiimin työstä 
ja kokevat GNN toiminnan 
siunaukselliseksi.  Tansanian 
tiimi valmisteleekin aluevierai-
lut aina rukouksin. Näin tar-
koitus yhdistää heidät kohden 
päämäärää. 

Reilun kahden viikon aikana, 
jolloin vietimme paljon aikaa yh-
dessä, oli siunaavaa kuulla tiimin 

kokemuksista missiomatkoilta. 
Paikalliset kumppanit olivat 
myös avoimia kuulemaan, mitä 
meillä oli heille kerrottavana. 

Ennen Sansibaria, muun Dar-
es-Salaamin ohjelman lomassa 
kävimme kahdella zaramo-hei-
mon asuttamalla muslimikylällä. 

Uusi avaus 
zaramo-kylälle 

Liekö univelkaa tai menneen vii-
kon tiivis ohjelma, mutta aamul-
la herätessä miettiessäni mitä za-
ramokylän asukkaille puhuisin, 

ajatukset olivat kuin tyhjä taulu. 
Eikä tilanne siitä kohentunut 
edes aamiaisen jälkeen. Kolmen 
tunnin matka syrjäkylälle ei pa-
rantanut tilannetta. Niinpä päätin 
luottaa, kuten usein ennenkin, 
että ’Herra antaisi sanat’ kun niitä 
tarvittiin.

Sitten pölyisen ajomatkan 
loppusuoralla nousivat mieleen 
kuin tyhjästä Jeesuksen sanat: 
”Jokainen, joka juo tätä vettä, 
janoaa jälleen, mutta joka juo sitä 
vettä, jota minä hänelle annan, 
se ei ikinä janoa.”

Loppumatka kukkulan päällä 
sijaitsevalle kylälle sujui jalkapa-
tikassa pitkin epätasaista maas-
toa. Perillä odotti kylän väki ta-
lojen varjoissa ja 53 lasta (laskin) 
istui suuren puun oksien alla. 

Aloin oman osuuteni kysy-
mällä mistä kyläläiset hakevat 
vetensä? Sitten jatkoin Jeesuk-
sesta, jonka he tuntevat nimellä 
Isa Almasih, mutta että hän on 
paljon enemmän kuin profeetta. 
Jatkoin miten hän tapasi naisen 
Sykarin kaivolla.

Puheeni jälkeen kylänvanhin 

kertoi, että heillä on vakava ve-
siongelma. Kukkulan juurella 
on paikka, johon tihkuu likais-
ta vettä ja väki nousee jo klo 3 
aamulla odottamaan astioiden 
täyttymistä.

Paluumatkalla huomasin poh-
tivani, että voisihan sitä kerran 
elämässä kaivonkin järjestää 
kipeästi tarvitsevalle kylälle. 
Mukana matkaseurueessa oli 
Jeremiah, joka käy säännöllises-
ti kylällä evankelioimassa. Hän 
on siviilissä rakentaja. Tieduste-
lin pystyisikö hän rakentamaan 
kylälle kaivon ja kun sain asian-
tuntevia vastauksia ja kohtuulli-
sen hinta-arvion, sovimme että 
kaivohanke toteutetaan luvaten 

kattaa koituvat kulut. 
Tämän ilmestyessä kaivopro-

jekti on hyvässä vauhdissa. Vettä 
nousee jo 20 betonirenkaan reu-
nustamasta kuopasta, jonne on 
asennettu veden suodatus. Kai-
von pitäisi olla valmis 15.2.2022 
ja sitä vauhdittaa lupaamani 
bonus, mikäli kaivo valmistuu 
aikataulussa.

Kuin pisteenä ’iin’ päälle 
eräs seurakunta adoptoi hank-
keen marraskuussa, pohjoisen 
kierroksemme aikana. Kaivon 
reunaan tulee kyltti, jossa ovat 
Jeesuksen sanat Sykarin kaivolla.

Jotenkin tuntuu, että hank-
keessa on ollut ’johdatuksen 
sivumakua’.

“Jotta he saisivat kuulla!”

Good News Networking
Hyvien Uutisten Verkosto

Maailmassa vielä yli 7000
saavuttamatonta kansanryhmää!

www.gnn.fi
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TÄHTILIPUN ALLA
Yhdysvaltain ja Kanadan his-
toriasta kirjoittanut Helsingin 
Yliopiston emeritus-professori 
Markku Henriksson on saattanut 
lukijoiden iloksi ”raskaan sarjan” 
tietopaketin USA-tietämystä ja-
noaville. Se antaa aloittelijalle 
paljon ja pidemmälle ehtineel-
le ”USA-tutkijalle” kenties vielä 
enemmän.

Jo kannen teksti lupaa paljon: 
Tähtilipun maa, Yhdysvaltain 
alueen historia.

Kaukaa historiasta lähdetään 
liikkeelle tutkijoiden mielipiteis-
tä, milloin ensimmäiset asukkaat 
(ihmiset) ovat saapuneet man-
tereelle. Mantereen alkuperäis-
kansat eli intiaanit vilahtelevat 
kirjan sivuilla eri vaiheissa kan-
sakunnan historiassa. Heimojen 
nimiä vilahtelee tämän tästä, 
kun valkoinen mies levittäytyy 
mantereen eri osiin kaventaen 
heidän asuintilaansa usein väki-
valtaisinkin elein.

Intiaaniheimoista mainitaan 
mm. lakotat, cherokeet, irokee-
sit ja hopit sekä mainitaan jaot 
pueblo ja clovis-intiaanit.

Kun uusia eurooppalaisia le-
vittäytyi mantereelle, mainitaan 
mm. suurvalta-Ruotsin kansalai-
set, jotka asettuivat lähinnä De-
laware-joen laaksoon joukossa 
varmaan Suomenkin alueelta 
tulijoita.

Britannia, Ranska ja Hollan-
ti – kaikki merenkävijäkansoja 
olivat mm tuomassa ”kortensa 
kekoon” mantereen jaossa. Ny-
kyinen New Yorkin kaupunki 
oli ensin hollantilaisten pääosin 
asuttama ja kantoi nimeä New 
Amsterdam. Kaupungista tais-
teltiin ja ”omistajanvaihdoksia” 
oli edessä.

Itsenäisyysjulistus 1776 toi 
uuden aikakauden mantereen 
historiassa ja itsenäisyysjulistusta 
luomassa ollut Marttinen (Mor-
ton nimenvaihdoksen jälkeen) 
mainitaan muiden joukossa.

Maan ensimmäinen presi-
dentti George Washington antoi 
nimensä myös pääkaupungille, 
joksi valikoitui Washingtonin 

kaupunki Virginian osavaltiossa 
ja vei tämän aseman New Yor-
kilta.

Joka neljäs vuosi valittava pre-
sidentti ja heidän toimensa saa-
vat kirjassa tilaa runsaasti, mutta 
tätä ennen oli mantereen histori-
assa käyty vapaussota ja siirrytty 
siirtokunta-ajasta uuteen aikaan.

Maan sisällissota vuosina 
1861-1865 etelän Konfederaat-
tien ja pohjoisen Unionin välil-
lä jätti kansakunnan ”sieluun” 
syvän vamman pitkäksi aikaa. 
Presidentti Lincoln sai mainetta 
ja kunniaa, mutta taival päättyi 
salamurhaajan luotiin.

Lincoln kuului myös orjuuden 
vastustajiin ja hänellä oli vastassa 
valtaisa joukko etelän viljelijöitä, 
jotka pääasiassa kasvattivat puu-
villaa ja tupakkaa. Nämä molem-
mat tuotteet tekivät hyvin kaup-
pansa Euroopassa. Englannissa 
puuvillan tarve oli suuri koneel-
listamisen kehityksen myötä.

lijaksi!
Viime vuosikymmenten presi-

denteistä jotkut ovat piirtyneet 
ihmisten muistiin paremmin 
kuin toiset. John F Kennedyn 
nimi muistetaan hyvin ja jo 
katolisen uskon vuoksi monet 
yllättyvät hänen pääsystään tä-
hän korkeaan virkaan, Nixon 
muistetaan Watergatesta ja Ro-
nald Reagan näyttelijätaustasta. 
Donald Trump jakoi mielipiteet 
itsestään maailmanlaajuisesti ja 
monien mielestä myös Yhdys-
valtain kansaa. Jakautuneisuus 
kansassa lienee aikaisempaakin 
perua.

Amerikkalainen unelma ei ai-
nakaan länsimaissa omaa enää 
sellaista sädekehää, mitä se on 
aiemmin sisällyttänyt itseensä. 
Vieläkin maa joutuu ”aitoja” ra-
kentamaan naapurista vyöryville 
ihmisille.

Tähtilipun maan kansien välis-
sä lukija löytää niin paljon asi-
aa, että siinä riittää sulattelemista 
kuten jouluruokien jälkeen. Voi 
vain kuvitella, millaisen työmää-
rän tällaisen teoksen saattami-
nen lukijan iloksi on kirjoitta-
jalle tuonut, vaikkakin hänellä 
on vuosikymmenten tuttavuus 
kyseisen maan ja mantereen 
tiimoilta.

Samuel Saresvirta

Markku Henriksson    
Tähtilipun maa                     
Tammi, 2021

Pitkä matka oli asiassa edetty, 
kun Barack Obamasta (demo-
kraatti) tuli USA:n ensimmäinen 
musta presidentti.

Vielä ennen ensimmäistä maa-
ilmansotaa eurooppalaiset johta-
vat valtiot arvioivat Yhdysvallat 
”kevyen sarjan” ottelijaksi maa-
ilmanpolitiikassa. Mutta sota- ja 
öljyteollisuus olivat nostamassa 
maata varteenotettavaksi kilpai-

Judy Batalion    
Päivien valo –
Hitlerin gettojen vastarintanaiset                    
Gummerus, 2021

Tapani Sopanen    
Vainotut
Romaani – tarina tulevasta                     
Perussanoma, 2021

UNOHDETUT 
NAISSANKARIT

Holokaustista on kirjoitettu luke-
mattomia kirjoja, mutta Puolan 
getoissa toimineesta maanalai-
sesta vastarintaryhmästä his-
toriankirjoitus ei kerro mitään. 
Ryhmä koostui juutalaisnaisista, 
jotka nousivat oman henkensä 
uhalla natseja vastaan; he sala-
kuljettivat aseita, tiedustelivat ja 
vakoilivat, kaivoivat bunkkereita 
ja toteuttivat sabotaasioperaati-
oita. Useimmat näistä naisista 
olivat joutuneet todistamaan lä-
heistensä julman kuoleman, eikä 
heillä ollut enää menetettävää.

Taidehistorian tohtori, kirjaili-
ja ja käsikirjoittaja Judy Batalion 
on kirjoittanut varsin mielen-

kiintoisen ja koskettavan tie-
tokirjan toisen maailmansodan 
unohdetuista sankareista. Ka-
nadassa kasvaneen ja nykyään 
New Yorkissa asuvan kirjailijan 
puolalaiset isovanhemmat sel-
visivät holokaustista, ja lapsena 
häntä ympäröivät tarinat natseja 
paenneiden juutalaisten kärsi-
myksistä.

Juutalaiset olivat muuttaneet 
keskiajalla Puolaan, koska olivat 
siellä turvassa Länsi-Euroopan 
vainoilta. Moderni juutalaiskult-
tuuri alkoi kukoistaa ympäri 
Puolaa 1930-luvulla. Pelkästään 
Varsovassa oli niihin aikoihin 
peräti 180 juutalaista sanoma-
lehteä: 130 kirjoitti jiddisiksi, 25 
hepreaksi ja 25 puolaksi.

Saksalaiset perustivat Puolaan 
kaikkiaan yli neljäsataa gettoa 
tarkoituksenaan harventaa juu-
talaisväestöä sairauksien ja nä-
länhädän avulla.

”Päivien valo” seuraa kah-
takymmentä naista henkeäsal-
paavan vaarallisissa tehtävissä, 
onnistumisissa ja pidätyksissä. 
Batalionin tarkastelemat naiset 
toimivat Vapaus tai Nuori kaar-
ti -nimisissä nuorisojärjestöissä. 
Kirja vie lukijan keskitysleireil-
le ja onnekkaimpien kohdalla 
myös sodanjälkeisen aikaan. 
Yksi selvinneistä on natsivan-
kilasta pakenemaan onnistunut 

Renia Kukielka, joka oli sodan 
syttyessä vain 15-vuotias. Kes-
kiluokkaisessa perheessä kas-
vaneesta teinitytöstä sukeutui 
sodan painajaisten keskellä Va-
paus-ryhmän kuriiri, joka hyö-
dynsi “puolalaista ulkonäköään” 
sekä kielitaitoaan ja salakuljetti 
muun muassa rahaa, ruokaa, 
lääkkeitä ja aseita.

Aseistautuneita juutalaisia 
vastarintaryhmittymiä toimi yli 
yhdeksässäkymmenessä itäeu-
rooppalaisessa getossa.

Juutalaismiehet pysyttelivät 
kodeissaan, koska heidän van-
gitsemisensa oli yleistä. Naiset 
hankkivat tarvikkeita ja myivät 
tupakkaa, rintaliivejä, taide-esi-
neitä ja itseäänkin. Lapset olivat 
myös eteviä hiipimään ulos ge-
toista ja etsimään ruokaa. Getto-
jen takia monet perinteiset roolit 
kääntyivät päälaelleen.

”Päivien valoa” ei pysty luke-
maan yhdellä istumalla, sillä var-
sinaista tekstiä on jo 450, jonka 
lisäksi viitteitä ja lähdeluetteloi-
ta on kunnioitettavat 125 sivua. 
Kirjassa on myös kuvaliite, joka 
antaa kasvot kirjassa esitellyille 
naisille.

Yhdysvalloissa bestsellerlis-
toille nousseen tietokirjan elo-
kuvaoikeudet on myyty Steven 
Spielbergille, joten odotettavissa 
on varmaan ”Schindlerin listan” 
kaltainen koskettava elokuva.

VAINOT LISÄÄNTYVÄT
Tapani Sopasen lähitulevaisuu-
teen sijoittuva romaani ”Vaino-
tut” on jatko-osa vuonna 2020 
ilmestyneelle Uloskutsutut -ro-
maanille. Kirjat toimivat toki 
itsenäisestikin, mutta uusinta 
romaania on ehdottomasti hel-
pompi seurata, kun on lukenut 
jo edellisen osa. 

Vainotut -romaanissa koko 
maailma huokaisee helpotukses-
ta, sillä raakojen terroritekojen 
ja sotien jälkeen koittaa rauha. 
Maailman johtajat onnistuvat yh-
dessä synnyttämään rauhan ajan.

– Maailmassa tapahtuvat mul-
listukset ovat tarinan taustalla. 
Antisemitismin lisääntyminen 

heittää oman varjonsa tarinaan, 
Sopanen kertoo kirjan syntymi-
sen taustoista. 

Tässäkin lehdessä sivuilla 32-
34 julkaistu World Watch List 
-raportti todistaa, että joka seitse-
mäs kristitty maailmassa kokee 
vakavaa tai äärimmäistä vainoa. 
Mitä jos sama tapahtuisi myös 
Suomessa, kun kristilliset juuret 
revitään pois? "Vainotut" kertoo 
siitä, mitä Jumalan sanan todesta 
ottaminen maksaa. 

Uutuuskirja seuraa jo edellis-
tä romaanista tuttujen ihmisten 
elämää, Helsingistä maaseudun 
rauhaan muuttaneet Tero ja 
Anne Skog aikuisine lapsineen 
ovat tämänkin romaanin pää-
henkilöitä. Kirjan alussa Sko-
git tyttärensä ja tämän miehen 
kanssa matkustavat Jerusalemiin 
lehtimajajuhliin, jossa yllättävä 
terrori-isku herättää rauhalliseen 
elämään tottuneet israelilaiset 
karuun arkeen. Traumakirurgi 
Sari pääsee auttamaan verisen 
pommi-iskun uhreja.

Kotimaassa Skogien entinen 
kotiseurakunta ajautuu yhä 
kauemmas alkuperäisestä teh-
tävästään, synnistä opettaminen 
ja evankeliointi jäävät enkeliopin 
ja yhdessä viihtymisen jalkoihin. 
Seurakunnan varoja kavaltanut 
pastori Sam Latola jättää teh-
tävänsä ja matkustaa nuoren 

tyttöystävänsä kanssa Espanjan 
Aurinkorannikolle. BrightHall 
Church seurakunnan uudeksi 
pastoriksi nousee perinteisen 
helluntaiseurakunnan toimin-
taan leipääntynyt Jeri Kallinto. 
Julkisuuden valokeilassa pas-
tattelevalla miehellä itsellään ei 
ole kuitenkaan täysin puhtaat 
jauhot pussissaan, varsinkin 
perhe-elämässä ilmenee suuria 
vaikeuksia.

Suomesta ollaan tekemässä 
modernia ja suvaitsevaista yh-
teiskuntaa. Suomi maallistuu 
kiihtyvällä vauhdilla, kun po-
liittiset päättäjät ja viranomaiset 
yrittävät kitkeä kristinuskon pois 
ihmisten elämästä. Luterilaiset 
herätysliikkeet ovat jo irrottautu-
neet äitikirkon helmoista omik-
si liikkeikseen. Myös vapaissa 
suunnissa kehitys on huolestut-
tavaa, helluntaiherätys on läh-
tenyt etsimään hovikelpoisuutta 
valtavirtoja myötäilevin puhein 
ja satsaamalla viihtymiseen ja 
yhteisöllisyyteen. Baptistiyhdys-
kunta ja metodistit ovat kuihtu-
neet olemattomiin, ja vapaakirk-
kokin on henkihieverissä.

Lopulta Raamatut palavat rovi-
oilla, ja siitä tulee kielletty kirja 
Suomessa.

Kristittyjen vainot alkavat ja 
raamattu-uskolliset kristityt pai-
nuvat maan alle. Suomeen syn-
tyy Uloskutsutut-yhteisön tavoin 
pieniä kotiryhmiä, joissa opiskel-
laan kielletyn kirjan sanomaa. 
Kristittyjen vainot alkavat. 

Mutta samalla tapahtuu jotakin 
odottamatonta: kauan odotettu 
herätys puhkeaa. Kaikkien vai-
keuksien keskellä lukemattomat 
ihmiset kääntyvät Jumalan puo-
leen.

”Rohkaisevat viestit sadois-
ta uskoon tulleista vainojen ja 
painostusten keskellä kertoivat 
ihmisten ikävästä Jumalan yhte-
yteen. Nyt herätys oli tullut hil-
jaa ihmiseltä ihmiselle kulkevana 
virtana eikä stadioneita täyttävi-
nä suurkokouksina”, todetaan 
kirjan lopussa.

On mielenkiintoista huomata, 
kuinka Tapani Sopanen hyödyn-

tää omia kokemuksiaan ja tie-
tämystään niin lääkärien arjes-
ta, sielunhoidollisista tilanteista 
kuin seurakuntaelämästäkin 
– unohtamatta tietenkään mo-
nivuotista toimintaansa ICEJ:n 
Suomen osaston puheenjohta-
jana ja sitä kautta näkökulmasta 
Israelin tilanteeseen.

Kun vertaa näitä kahta ro-
maania, "Vainotut" on selvästi 
"Uloskutsuttuja" evankelioivam-
pi. Raamatun viisaudet nousevat 
entistä tärkeämmiksi maailman 
vajotessa yhä syvemmälle pi-
meyteen.

Kirjaa lukiessa alkaa auto-
maattisesti miettiä, kuka kenen-
kin hahmon esikuvana on ollut. 
Tapani Sopanen kuitenkin kiis-
tää suoranaisia esikuvia olevan, 
kirjan henkilöhahmot ovat syn-
tyneet monien henkilöiden omi-
naisuuksien summana.

Onko Sopanen kehittämässä 
kirjoistaan trilogiaa, sitä hän ei 
vielä osaa kertoa, ideoita kuu-
lemma kuitenkin pyörii mie-
hen mielessä lenkkipoluilla. Ja 
pakko myöntää, että sen verran 
kutkuttavasti "Vainotut" päättyy, 
että lukija alkaa automaattisesti 
kaivata jatkoa tarinalle.

Kimmo Janas

TILAA
TOSI-
MIES
EUROOPAN VANHIN 
KRISTILLINEN 
MIESTENLEHTI

6 numeroa 
vuodessa 
vain 35 €40
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BETONIELEMENTIT

Vesa Linna

O len syntynyt Seinäjoel-
la 1962, ihan tavalliseen 
perheeseen, oli isä ja 

äiti, sillä erotuksella, että vaikka 
isä oli läsnä, hänellä ei ollut ai-
kaa minulle.

Niin pitkältä kuin muistan isä 
ei ottanut minua syliin tai leikki-
nyt minun kanssa. Kouluikäise-
nä, kun olisin tarvinnut isällisiä 
neuvoja, en voinut keskustella 
isän kanssa niin kuin isä ja poika 
keskustelevat, enkä saanut kun-
nollista miehen mallia.

 
Pahoille teille

Tämä johti siihen, että hain hy-
vin varhaisessa vaiheessa hy-
väksyntää kaveripiiristä. Minkä 
johdosta ajauduin alkoholi- ja 
lääke- ym. maailmaan, joka veti 
minut kokonaan pahoille teille.

1988 löysin kuitenkin puoli-
son rinnalle, ja menimme nai-
misiin 1989 ja samana vuotena 
meille syntyi kaksospojat.

Elämä tuntui tässä vaiheessa 
olevan hyvin, mutta sitä kesti 
vain hetkisen, 1990 elämäni lui-
sui jälleen kokonaan alkoholin 
ja huumeiden maailmaan.

Vuoden 1999 keväällä tulin 
yhden reissun jälkeen tyhjään 
kotiin. Vaimo ja lapset olivat 
lähteneet.

Taivaallinen 
vatsahuuhtelu

Tämän seurauksena ajattelin, et-
tei minua tarvita täällä, eikä ole 
ketään kuka minua rakastaisi. 
Menin kaapille ja otin kaikki 
viinat ja lääkkeet aikomukse-
na lähteä tästä elämästä. Siinä 
maatessani WC:n lattialla näin 
ohikiitävässä sekunnissa oman 
siihen astisen elämäni ja olin me-
nossa pimeää putkea pitkin alas; 
Yhtäkkiä näin putken päässä 
kirkkaan valon ja kuulin äänen: 
”Vesa sinun aikasi ei ole lähteä 
vielä”.  Se oli Jumalan ääni, joka 
teki samassa hetkessä minul-
le täydellisen vatsahuuhtelun, 
kaikki mitä olin ottanut tuli ylös.

Pian tämän jälkeen vaimoni 
tuli käymään kotona sosiaalityön 
tekijän kanssa hakemaan itselle 
ja pojille viimeisiä vaatteita.

Hetken siinä keskusteltuam-
me he veivät minut paikalliseen 
terveyskeskukseen. Pian sinne 
tuli myös paikallisen helluntai-

seurakunnan pastori: hänen ja 
vaimoni kanssa hetkisen jutel-
tua, saimme yhdessä vaimoni 
kanssa polvistua TK:n lääkäri-
huoneessa ristin juurelle.

Kiitos Jumalalle
Tästä alkaen saimme aloittaa uu-
den elämän Jeesuksen seurassa, 
joka on kantanut tähän päivään 
saakka. PS. 40:1-6 on tullut mi-
nulle rakkaaksi, ja se seuraa mi-
nua läpi elämäni.

Tämän jälkeen pastori lähti 
viemään minua Myllymäen KAN 
kodille lepäämään/eheytymään. 
KAN kodilla jonkun aikaa ehey-
tyen sain jäädä sinne 10 vuodek-
si työntekijäksi auttaen muita 
kanssakulkijoita.

Tästä eteenpäin olen saanut 
Jumalan armosta ja rakkaudesta 
kiertää ympäri Suomea kerto-
massa Jeesuksen ristintyöstä ja 
Hänen muuttavasta voimasta. 
Olen saanut palvella useissa 
seurakunnissa pastorina mm. 
Alavudella, Seinäjoella, Jämsässä 

RAUHAN 
TERVEHDYS

ja täällä Tampereella, jossa nyt 
vaimoni kanssa asumme.

Viimeisinä vuosina olemme 
yhdessä vaimoni kanssa olleet 
Jämijärvellä Mertiörannassa 
palvelemassa eri tapahtumissa, 
sekä Keuruulla Isossa Kirjassa, 
että myöskin Kortesjärven KAN 
Kodilla.

Olemme myöskin olleet Kris-
tillisten Karavaanareiden mat-
kassa useissa tapahtumissa, 
jonka kautta olen saanut myös 
tutustua Viestiveljiin, jossa tällä 
hetkellä laulan mukana, sillä 
musiikki/laulu on ollut koko 
matkan ajan lähellä sydäntä.

Nykyään toimin Tampereella 
OneWay seurakunnassa toise-
na pastorina kertoen Jeesuksen 
ristintyöstä ja rakkaudesta meitä 
jokaista ihmistä kohtaan sanoin 
ja sävelin.

Lopuksi haluan sanoa sinulle 
ystäväin: Jeesus rakastaa sinua 
ja haluaa antaa sinulle uuden 
rikkaan elämän, niinkuin antoi 
minullekin.
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Maskien Sono-viimeistelyteknologia takaa 
yli 99 %:n suojan viruksia, bakteereja 
ja muita mikrobeja vastaan.  
Tieteellisesti todistettu 
antimikrobinen kangas takaa 
kestävän suojan.

Patentoitu sinkkinen pinnoite 
maskien puuvilla-polyesterikankaassa 
on turvallinen, ja sen on testeissä 
todettu suojaavan tehokkaasti jopa
55 pesunkin jälkeen. 

Sono-kasvomaski on valmistettu 
pehmeästä ja hengittävästä kankaasta. 

Tekstiiliteollisuus on maailman 
teollisuudenaloista toiseksi 
eniten saastuttava. 
Teknologiamme käyttää 50 % 
vähemmän kemikaaleja kuin 
tämänhetkiset kankaiden 
viimeistelyteknologiat, minkä 
tähden se on sekä ihmisille että 
ympäristölle myrkytön. 

Made in Israel by Sonovia Ltd, Ha Bonim 1, Ramat Gan
Maahantuonti: Tabita products Oy, Vöyrinkatu 13, 65100 VAASA, www.engedi.fi

Hinta: 34 euroa

SONO-KASVOMASKIT ISRAELISTA                                                                                        

turvallisempaa kuin koskaan

Kasvomaskitilaukset voi tehdä joko 
s-postitse osoitteessa: tabita@engedi.fi tai 

puhelimitse p. 050 505 4238

Projektin tavoitteena on suoda Israelin syrjäseutujen 
nuorille samat mahdollisuudet tulevaisuuteen kuin

suurissa asutuskeskuksissa asuville.

Huippuosaajien Talot ovat koulutuskeskuksia, jossa nuoret 
voivat kokoontua koulupäivien jälkeen. Loistavat puitteet 

sekä ammattiohjaajat tukevat nuoria heidän opinnoissaan. 
Nuorilla on mahdollisuus kehittää kykyjään 

ja toteuttaa itseään uudella tavalla. 
Huippuosaajien Talot tukevat myös nuorten sosiaalisia 

kanssakäymisen taitoja, mikä edistää hyvinvointia ja näin ol-
len vaikuttaa merkittävästi koko yhteisöön. Kiitos tuestasi!

Lisätietoa: www.kkl.fi/2020/05/uusi-projekti-alkaa-tule-mukaan

Pankki: NORDEA FI83 1023 3000 2472 42 – Viitenumero: 20255

Poliisihallituksen 27.4.2020 myöntämä 

rahankeräyslupa RA/2020/481

Keren Kajemet Finlandin (KKF) 
ajankohtainen projekti – 
”Huippuosaajien Talo”, 

Nof Hagalilissa, Ylä-Nazaretissa

WWL-raportin kärkisi-
jaa 19 vuotta pitänyt 
Pohjois-Korea jää 

vainon kiristymisestä huolimat-
ta ensi kertaa katastrofaaliseen 
tilanteeseen ajautuneen Afganis-
tanin taakse. Vakavasti vainottuja 
kristittyjä on maailmassa jo 360 
miljoonaa, mikä on vainon ta-
soa eri maissa tarkastelevan ra-
portin liki 30-vuotisen historian 
ennätys.

Joka seitsemäs maailman kristitty 
kokee vakavaa tai äärimmäistä 

vainoa. Islamismin vahvistuminen, 
voimistuva nationalismi ja 

digitaalinen kontrolli johtavat 
uuteen ihmisoikeuksien 
kaventumisen aikaan.

Talebanisoituva 
Afrikka?

Taleban-hallinnon kristityiksi 
tunnistamat miehet tapetaan 
Afganistanissa lähes varmasti. 
Naiset ja tytöt saattavat välttää 
kuoleman, mutta tulla naitetuik-
si talebantaistelijoille. Suuri osa 
Afganistanin kristitystä väestöstä 
onkin paennut maaseudulle tai 
pakolaisleireille naapurimaihin, 
joissa niissäkin kristittyihin suh-

taudutaan vihamielisesti. 
”Afganistanin nousu WWL-

raportin kärkeen on hyvin huo-
lestuttavaa”, toteaa Open Doors 
Finland ry:n ulkosuhteista vas-
taava johtaja Miika Auvinen. ”Af-
ganistanin tilanne viestii islamis-
tisille ääriryhmille ympäri maail-
maa, että raakaa taistelua vallasta 
voi jatkaa esteettä. Esimerkiksi 
Irakissa ja Syyriassa epäonnistu-
nut kalifaatin rakentaminen voi 

näyttäytyä taas mahdollisena. 
Tästä kehityksestä seuraa mittaa-
matonta inhimillistä kärsimystä 
ja epätoivoa.”

WWL 2022 -raportissa näkyy 
jo merkkejä jihadistiryhmien 
vahvistumisesta. Ryhmät horjut-
tavat valmiiksi hauraita, korrup-
toituneita Saharan eteläpuolen 
maita, kuten Nigeriaa, Malia, 
Keski-Afrikan tasavaltaa, Bur-
kina Fasoa, Nigeriä ja Kongon 

Afganistan vaarallisin maa kristityille 

A

– Talebanin esimerkki 
vahvistaa muita 
jihadistiryhmiä
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Jussi Kosola

Tuli pitästä aikaa etehen se, että Kraislerista akku alakoo hiipumahan. Täs on hyvä 
neuvo tariottimella: Älä turhaan pitkitä uuren akun hankintaa. Korkiintaan pari kertaa 
apuvirtaa ja eiku akkukaupoolle. Sain hyvän vinkin, mistä sitä kannattaa lähtiä ostama-
han ja homma toimii! Sovittuna aikana puikotin liikkeen pihaan ja asiallinen kauppias 
samantiän ajatti biilin sisälle ja asenti uuren ”patterin” tilalle. Extraa oli se, että vanhan 
akun hän nosti puntarihin ja hyvitti painon mukahan siitä alennusta uuren hinnasta. 
Tämä oli tosi positiivinen ja reilu toimintamalli, johonka en oo ennen törmänny. (En 
ny täs mainostamahan rupia liikkeen nimiä, vaikka miäli tekis.) Kannattaa ettiä tällääs-
tä palavelua, asennuskaan ei maksanu mitään. Elikkä: Älä turhaan hae akkua kotona 
sen vaihtaakses ja jätä sitä vanhaa oman tallin nurkihin vaivooksi, jos ny vaikka joskus 
tuannempana viääs jäteasemalle.
 
Älä turhaan... Tällä otsikon sanaparilla on alootettu elämänsivu monet ohojaavat lause-
kokonaasuuret, mm. rohkaasut, varootukset, kiallot, lepytykset ja käskyt. Kuuluusin ja 
tunnetuun on poiminta yhyrestä Raamatun ilimoottamasta kymmenestä käskystä: ”Älä 

turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, 

joka hänen nimensä turhaan lausuu”. (2. Moos. 20:7) 
Tämä on mua puhutellu elämäni mittaasen matkan. Ennenkä olin kokenu uurestisyn-
tymisen = uskohontulon; Jeesuksen Kristuksen, Herranani ja Vapahtajanani, niin kyllä 
mä aina oon varonu tuata Pyhää nimiä turhaan lausumasta, ja kun on muistettava, että 
Jeesus -nimi kuuluu saman käskyn yhteytehen kans! Niin maharottomasti kun kuulin jo 
”maailmas olles” tuata käskyä rikottavan, yhtälailla ku näinä aikoona, niin ihimettelin / 
ihimettelen, että kuinka kukaan tohtii suustansa tuallaasta päästää, koska ei Raamatus 
turhaan varooteta, että rangaastus siitä seuraa!!!
 
Oon ymmärtämäs, että jokahinen kyllä osaa määritellä, oot sitte uskos, iskus tai askos, 
että olisko syytä teherä parannusta tällä alueella, aivan vaan omaksi parhaakses.
 
Raamatus on lupaus, että kaikki muut synnit saa anteeksi, mutta ei Pyhän Hengen pi-
likkaa. On muistettava, että syntien anteeksiantamus on kytkettynä yhtehen ainuahan 
nimehen, kun Jumalan Poika, Jeesus Kristus, lihaksitullehena maan päälle tuli toteutta-
mahan sitä pelastussuunnitelmaa meirän jokahitten iankaikkisuus-sialumma kohoralla 
kantaen yhtälailla niin lukija sun, kun munkin syntitaakat Golgatan keskimmääsellä 
ristillä. 
Se on täytetty, oli viimmeeset sanat Häneltä, antaen henkensä meirän jokahitten pualesta. 
Täs on sitte vaan se yks tärkiä asia: Tämä pelastussanoma pitää ottaa vastahan, elikkä 
kun rukoolet vaikka: Jeesus Kristus, minä uskon että sinä oot munkin syntini sovittanu 
ristinkualemallas. Anna syntini anteeksi ja tuu mun syrämmeni Herraksi ja Vapahtajaksi.
 
Syrämmen usko ja suun tunnustus, ne molemmat tarvitahan, niinku lintukin tarvittoo 
kaks siipiä päästäksensä lentohon.

Älä turhaan

demokraattista tasavaltaa. Näissä 
maissa kristityt kohtaavat glo-
baalisti eniten väkivaltaa ja kirk-
koja suljetaan satoja vuosittain. 
Nigeriassa rekisteröitiin viime 
vuonna 4 650 kristityn surmaa, 
mikä on lähes 80 prosenttia maa-
ilman kaikista tapauksista. Mali 
on ajautumassa islamistien kä-
siin Afganistanin tavoin.

Paheneva 
pakolaistilanne 

Lisääntyvä väkivalta kasvattaa 
pakolaisuutta. Kotiseudultaan 
on joutunut lähtemään joko 
maan sisälle tai rajojen yli arvi-
olta 84 miljoonaa ihmistä, jois-
ta merkittävä osa on kristittyjä. 
Saharan eteläpuolen maissa 
kristityt pakenevat väkivaltaa, 
sisällissotaa tai pakkovärväyk-
siä armeijaan, Iranissa sortavaa 
valtiota tai painostavaa sukua. 
Myanmarissa 200 000 kristittyä 

on pakkosiirretty maan sisällä 
ja ainakin 20 000 kristittyä on 
paennut maasta.

Kristityt pakolaiset ovat usein 
heikossa asemassa, sillä heiltä 
saatetaan evätä humanitaarinen 
apu uskonnollisen vakaumuk-
sensa perusteella. Pakomatkat 
altistavat naisia ja lapsia sek-
suaaliselle väkivallalle ja ajavat 
prostituutioon.

Yhdenmukaisuus-
vaatimukset 

vahvistumassa
Kiinan globaalin vaikutusvallan 
kasvun myötä maan kansalaisiin 
kohdistettu yhdenmukaisuuden 
vaatimus on laajentunut kaikille 
elämänalueille. Hallinto käyttää 
digiteknologiaa kansalaistensa 
kontrolloimiseen. Kahdessa Kii-
nan maakunnassa kaikkiin viral-
lisiin kristillisiin seurakuntiin on 

jo asennettuna valvontakamerat. 
Digitekniikkaa hyödyntävä auto-
ritarismi laajenee myös Kiinan 
ulkopuolelle.

Intiassa vahvistuu edelleen 
kansallismielinen hindutva-ide-
ologia, jonka mukaan intialai-
sen tulee olla hindu. Poliittiset 
johtajat eivät puutu kristittyjä ja 
muita uskonnollisia vähemmis-
töjä vastaan suunnattuun väki-
valtaan. Sosiaalisessa mediassa 
levitetään runsaasti valetietoa ja 
propagandaa, mikä sekin hei-
kentää uskontovähemmistöjen 
asemaa.

Yhdenmukaistamiskehitystä 
on havaittu myös Myanmaris-
sa, Malesiassa, Sri Lankassa ja 
Keski-Aasian valtioissa. Etelä- ja 
Väli-Amerikan kommunistimais-
sa koronapandemiaa on käytetty 
tekosyynä kirkkojen valvomi-
seen ja lisärajoituksiin.

A Heikkenevä 
kokonaistilanne

Kristittyjen tilanne on heiken-
tynyt Afganistanin ohella huo-
mattavasti myös jalkapallon 
MM-kisoja isännöivässä Qata-
rissa (sijalta 29 sijalle 18), väki-
valtaisista iskuista kärsineessä 
Indonesiassa (sijalta 47 sijalle 
28) sekä Myanmarissa (sijalta 
18 sijalle 12), jossa armeija on 
hyökännyt kristittyjen kyliin ja 
kirkkoihin. Globaalisti tarkastel-
tuna uskonsa vuoksi tapettujen 
ja pidätettyjen kristittyjen luku-
määrä sekä kirkkoihin kohdistu-
neet iskut lisääntyivät.

Avoimen väkivallan lisäksi 
myös kristittyjen kokema painos-
tus on lisääntynyt. Sen muotoja 
ovat esimerkiksi syrjintä työelä-
mässä, perheen painostus uskos-
ta luopumiseksi, humanitaarisen 
avun epääminen ja seurakuntien 
lupaprosessien vaikeuttaminen. 
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Arto Perämäki

Järjestelmänä ” Hawala 
” toimii epävirallisesti 
pankkien kaltaisella 
rahansiirroilla lähinnä 
Lähi-idässä, Pohjois- 
ja Koillis-Afrikassa 
sekä Etelä-Aasiassa. 
Se tunnetaan 
taustajärjestelmäksi 
islamilaisessa oikeudessa 
ja perinteessä, osana 
Sharia-kokonaisuutta.

J ärjestelmässä raha siirtyy 
maasta toiseen, jos käytös-
sä ei ole virallista tai luotet-

tavaa pankkijärjestelmää. Raha 
siirtyy maasta A käteisenä ”Ha-
wala-pankin” edustajalle saaden 
tunnisteen (numerosarja tms). 
Asiakas voi matkustaa maahan 
B, johon haluaa varat siirrettävän 
tai lähettää tunnisteen maassa B 
olevalle esim. sukulaiselle, joka 
esittää tunnisteen saaden varat 
maan valuutassa, vähennetyillä 
kuluilla. Tätä järjestelmää käyt-
täen voidaan siirtää myös rahoi-
tusta terrorismiin ”tavarantoimi-
tuksen” nimellä.

Hawala-huijaus 
käytännössä

Talouslehti Wall Street Journal 
tutki jo vuonna 2016 Hawalan 
osuutta terrorismin rahoittami-
sessa osana rahoitusjärjestelmää. 
Raportti kertoo mm. että talous-
pakotteet eivät vaikuttaneet, isot 
ilmaiskut ISIS:ä kohtaan eivät 
nujertaneet järjestöä hankki-
masta taistelijoilleen tarvikkeita 
(aseita, ruokaa jne). ISIS siirteli 
varallisuuttaan Hawala-järjes-
telmää hyväksi käyttäen. Asiaa 
helpotti järjestelmän käyttäjien 
epäilys perinteisiä pankkijärjes-
telmiä kohtaan.

Varakas ISIS sai valtaansa 
alueita vuodesta 2014 lähtien, 
tehden ”tarjouksen” paikallisille 
pankkiireille sanoan: ”Voitte pi-
tää bisneksenne, kunhan tarjo-
atte palveluitanne myös meille”. 
Seurauksena oli että rahanvaih-

totoimistot ottivat esim. Irakissa 
10 % käteisen siirtämisestä ISIS:n 
hallitsemalle tilille ja alueelle – 
kyselemättä, koska se oli niin 
hyvä bisnes. 

Järjestelmän ansiosta ISIS 
siirtelikin päivittäin miljoonia 
dollareita, kertovat lehdelle 
rahoitusalan toimijat. Tällaisia 
toimijoita arvioitiin pelkästään 
Irakissa olevan tuolloin jopa 1 
600. Hawala-järjestelmä onkin 
ikivanha, verkostoineen perus-
tuen täten keskinäiseen luotta-
mukseen – toimien 24/7. Karkea 
arvio Lähi-idän rahavirroista ar-
vioitiin olevan 25 - 50 %:sti juuri 
tällaisia, joka mahdollistaa terro-
rismin rahoituksen.

Hawal-järjestelmä toimii myös  
Gazan-tunnelirahaston” pohja-
na, jossa Iran siirtää miljoonia 
dollareita Hamasin edustajille 
auttaakseen heitä hyökkäystun-
nelien kaivuutöissä. Luonnolli-
sesti osa miljoonien dollareiden 
summasta menee ohjustuotan-
toon ja oheismateriaalikuluihin. 
Rahansiirtojärjestelmä mahdol-
listaa useita siirtomenetelmiä 
(tietokoneiden välityksellä), 
joissa voi hyödyntää SWIFT/ 
BIC-koodijärjestemää, joka 
kertoo, miten voi löytää oman 
pankkinsa koodin. Toki Iran ei 
luota, eikä ole luotettava toimija 

yhteistyökumppani maailmalla 
pankkijärjestelmien suhteen.

Hawala ei tarvitse tietokonei-
ta vaan verkosto toimii luotta-
muksella, suoriutuen nopeasti, 
silmän räpäyksessä. Siksi ne 
toimivat syrjäisillä seuduilla, jois-
sa ei ole minkäänlaista pankki-
infrastruktuuria, palvellen täten 
hyvin vierastyöläisiä ulkomaalai-
sia, varojen siirtoihin kotimaihin-
sa. Valitettava suurin varjopuoli 
järjestelmässä on sen mahdollis-
tama rahanpesu, huumekaupan 
rahoitus, terrorismi, salakuljetus, 
veropetokset jne.

Israel julistaa rahanvaihto-
organisaatioita osaksi 

terrorismia
Toukokuussa 2021 pian IDF:n 
Gaza-operaation jälkeen puo-
lustusministeri Benny Ganz 
julisti kaksi Gazassa toimivaa 
rahanvaihtoyritystä terroriorga-
nisaatioiksi. Hän kertoi yritysten 
siirtäneen kymmeniä miljoonia 
dollareita Hamasille joiden alku-
perä oli Iran. Rahanvaihtoyhtiöt 
ovat nimeltään al-Markaziya Ii-
siarafa (aiempi Al Mutahadun 
For Exchance ) ja Arab Trading 
Company China (omistaja Zohir 
Younes Shmalah ). Yhtiöt ovat 
auttaneet rahainsiirroissa Iranista 
mm. Hamasin sotilassiivelle.

Israelin puolustusministeriön 
ja IDF:n tiedustelun keräämi-
en tietojen mukaan vuodesta 
2019 lähtien, on havaittu osan 
varoista olevan Iranin valllan-
kumouskaartin IRGC:n kautta 
tulleita varoja. Varojen siirto ta-
pahtuu Shmalahin kautta hänen 
tietoisuudessaan, käyttämällä 
Hawala-rahansiirto mekanismia, 
kertovat israelilaisviranomaiset.

Puolustusministeri Ganz alle-
kirjoitti jo marraskuussa 2020 ns. 
hallinnollisen määräyksen taka-
varikoida 4 milj. dollaria varo-
ja, jotka oli siirretty ulkomailta 
Hamasille Shmalachin yhtiön 
kautta. Lausunnoissaan puolus-
tuministeriö sanookin: ”Aiom-
me edelleen vaikeuttaa Iranin 
ja Hamasin varojensiirtoketjua 
terroristijärjestön sotilaalliselle 
siivelle”.

Israelin puolustusministeriö 
näkeekin operaatio Muurin varti-
joiden jälleenrakennustoiminnan 
”syyksi” siirtää varoja Hamasille, 
jonka infra kärsi laajoja vahinko-
ja operaatiossa. Ministeriön ni-
menomaisena tarkoituksena on 
nimeämien yhtiöiden toiminnan 
rajoittaminen ja rahoitustoiminta, 
estäen Israelia vastaan toimivien 
terroristijärjestöjen toiminta.

Terrorismin torjunnan kan-
sainvälisen toimiston verkkosi-
vuilla on annettu takavarikointi- 
ja pidätysmääräykset toimijoista 
englanniksi ja arabiaksi. Ne ovat 
osa Israelin talous- ja saartokam-
panjaa Hamasia ja PIJ:ta kohtaan, 
osana kansainvälistä terrorismin 
torjuntaa. Määräykset on tehty 
yhdessä IDF:n (Israelin armei-
ja), ulkoministeriön, Shin Betin 
(armeijan tiedustelu) ja muiden 
osapuolten kesken.

Terrorismiin ja
rahanpesuun liittyviä 
tapauksia Suomessa

Suomessa ensimmäiset terroris-
mijuttu oikeudenkäynnit käytiin 
2014, jossa oli syytettynä neljä 
ulkomaalaistaustaista henki-
löä. Juttua käsiteltiin Helsingin 
käräjäoikeudessa. Päätekijäl-
le vaadittiin rangaistusta myös 
värväämisestä terrorismirikoksiin 
ja terroristisessa tarkoituksessa 
tehtävän rikoksen valmisteluun. 

Kaikilla syytetyillä oli somalita-
usta ja yhteistyö somaliterroristi-
järjestö al-Sabaahin oli yksilöity 
organisaatio syytöksissä. Syytteet 
kaatuivat hovissa 2016 kaikkien 
osalta. Ennen hovioikeuden pää-
töstä syytetty mies pakeni per-
heineen maasta liittyen ISIS:n.

Tutkimuksissa selvisi että Suo-
messa rahoitetaan pienimuotoi-
sesti terrorismia ( MOT- ohjelma) 
liiketoiminnalla, avustuksilla ja 
petoksilla. Samoin kävi ilmi että 
Suomessa toimii rekisteröimättö-
miä rahanvälittäjiä. Terrorismis-
ta yhteydenpitoa on hoidettu 
ns. pöytälaatikkofirmojen kaut-
ta, joilla ei ole ollut toimintaa. 
Tehdään alv-veropetoksia ja 
muita peiteltyjä talousrikoksia 
rahoittaakseen toimintansa. Nimi 

Hawala-järjestelmä – osana terrorismin rahoitusta?Hawala-järjestelmä – osana terrorismin rahoitusta?

”Hawala” vilahti myös keskus-
teluissa.

Myöhemmin myös Suomeen 
suuntautuneen pakolaisaallon 
seurauksena n. 35 000 turvapai-
kan hakijaa hakeutui maaham-
me 2015-2016, joiden joukosta 
poiki joitakin oikeudenkäyntejä 
turvapaikanhakijana tulleita ira-
kilaisia kohtaan (joukkomurha 
Irakin  Camp Speicherissä ) 2017. 
Myöhemmin oikeudenkäyntejä 
Syyriaan liittyvistä epäselvistä 
matkoista. Ensimmäinen todel-
linen tuomio terrorismirikok-
sesta luettiin 2018 Turun torin 
puukotuksista 18.8.2017 jossa 
menehtyi kaksi ja kahdeksan 
loukkantui eri asteisesti.

Puukottaja Abderrahman 
Bouanane (s. 1994 Marokossa) 
iski jihadistisessa tarkoituksessa 

lähinnä puukottaen naisia. Hän 
oli tullut turvapaikanhakijana 
2016 Suomeen. Yhteyttä ISIS:n 
ei pystytty todistamaan vaikka 
hän ihannoi vahvasti järjestöä.

Suomen suojelupoliisilla 
(Supo) on tällä hetkellä (2021) 
seurannassaan arviolta lähes 
400 terrorismin torjunnan pariin 
kuuluvaa kohdehenkilöä. Suo-
men uusi tiedustelulaki saatiin 
laajennettuna voimaan 2018, 
jonka tavoitteena on parantaa 
mahdollisuutta suojautua vaka-
vilta terrorismin uhilta, vieraiden 
valtioiden vakoilusta ja joukko-
tuhoaseisiin kohdistuvissa uhkis-
sa. Torjuntatoimia voidaan tehdä 
verkossa tarvittaessa sposteja 
lukemalla ja seurata terroristisia 
yhteyksiä ISIS:n, joka toimii yhä 

rajatuilla alueilla Irakissa ja Syy-
riassa. Rahanpesurikokset ovat 
yksi osa kansainvälistä ja islamis-
tista jihadismirikoksia ja Hawala-
järjestelmä on ollut Suomessakin 
keskustelun keskiössä - tosin asi-
asta ei ole julkisuudessa annettu 
mitään rajoittamista tai valvontaa 
koskevia lausuntoja.     

Globaali terrorismivarojen 
jäädytys ja seuranta

Israel ei ole poikkeus, erityisesti 
9/11 tapahtumien jälkeen, jossa 
kansainväliset yhteisöt yhdessä 
pankki- ja finanssialan toimijoi-
den kanssa pyrkivät kehittämään 
tehokasta ja kattavaa valvontaa 
rahainsiirroista. Käytön estämi-
seksi rikolliseen toimintaan esim. 
terrorismi, rahanpesu, aseostot, 
huumekaupat jne. Rahanpesu- 

ym. rikollisen epäilyn kitkemi-
seksi on suunniteltu tietokone-
ohjelmia ja henkilöstön kou-
luttamista, joka on pienentänyt 
riskejä – ei kuitenkaan poistaen 
niitä. Hawala-järjestelmä on eräs, 
jota hyödynnetään rikollisten 
varainsiirtojen yhteydessä, josta 
on ollut myös oikeudenkäynte-
jä Suomessa ulkomalaistaustaisia 
kohtaan mm. Somaliaan terroris-
tiorganisaatiolle.

Hyvin yleistä on mm. hyvän-
tekeväisyysjärjestöjen nimellä 
siirtää varoja aseiden ostoon ja 
terrorismin tukemiseen, kuten 
toimii Hizbollah Euroopasta kä-
sin (Saksa). Myös al Aqsa-säätiö 
(moskeija Jerusalemin Temppe-
livuorella) International Founda-
tion on ollut Saksassa syytettynä 
Hamasin sotilaallisen siiven ra-
hoittamisesta.

Muslimien maksamaa almuve-
ro ”zakatia” (uskonnolliset kym-
menykset) velvollisuutena– voi-
daan käyttää muunneltuna terro-
rismin varainhankinta-kanavana. 
Maailmalla on tälläkin hetkellä 
useita terroristiorganisaatioita, 
joiden varainsiirtoja seurataan 
erityisen tarkasti, kuten Lähi-
idän alueella: al-Qaida, Hamas, 
Hizbollah, PIJ jne.

Kansainvälisesti suurta pään-
vaivaa aiheuttaakin, miten estää 
terroristirahoituksen ujuttaminen 
hyväntekeväisyysjärjestöihin, 
joka on monen apua tarjoavan 
organisaation päätulonlähde. 
llmitulleet varainkäyttörikokset 
hyväntekeväisyydessä kun eivät 
saa kerran pettynyttä lahjoittajaa 
helposti enää palamaan takaisin 
lahjoitusten pariin.

Lähde: 
• Is.fi/taloussanomat: ”Näin toi-
mii Isisin salainen pankkiverkos-
to”/ 24.2.2016
• The Jerusalem Post: ”Ganz 
declares two Gaza money 
exchange companies as terror 
organizations” / May 25.2021./ 
By Anna Ahronheim.            
• The Jerusalen Post: ”Tunnel 
funds”/ June 2.2015./ By Johnny 
Yarom.
• Osenlaw.com: ”How terrorists 
move funds through the global 
financial system”.
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Hitsausalihankintaa vaativiin kohteisiin
Teemme mm.

• ajoneuvoyhdistelmien uusia päälirakenteita 
ja perävaunujen osia

• puutavaranosturin alustat, motojen kuljetuslavetit ym.

Wintersteel Oy
Sakari Yrjölä

Mäyrämäentie 9, 47450 Perheniemi
0400 570 288, sakari.yrjola@wintersteel.inet.fi

Keijo Niskala

”Sillä ei ole, niinkuin 
ihminen näkee: ihminen 
näkee ulkomuodon, 
mutta Herra näkee 
sydämen.” (1. Sam. 16:7)

U seimmille meistä on 
tapana luoda jokin en-
sivaikutelma jokaisesta 

asiasta, mutta myös henkilöstä, 
jonka kohtaamme ensimmäistä 
kertaa.

Joskus voimme mielessämme 
verrata olemustamme johonkin 
toiseen. Suomalainen perus-
luonne yleensä ei lupaa meistä 
kovin rohkaisevaa omakuvaa.  
Edellä siteerattu raamatunkohta 
on vastaavasta valintatehtävästä, 
jossa profeetta Samuel sai Juma-
lalta tehtävän voidella Saulin jäl-
keen nouseva kuningas Israeliin.

Tuo Jumalan Samuelille lausu-
ma arvio oli kaikkea muuta mitä 
Samuel, sekä läsnä olevat

olisivat voineet arvioida. Ydin 
tuossa oli, että Jumala ei katso 
ulkomuotoon, kuoreen eikä 
osaamisen taitoon, vaan hän 
näkee sydämen asenteen. Se 
ratkaisi tuon tehtävävalinnan.

Sain luvan käyttää tässä ystä-
väni ottamaa hienoa kuvaa van-
hasta nokipannusta, joka kulkee 
repussa nokisena, vähin äänin 
kylki mustana, joskus vähän 
helisten ja kolisten, ehkä vahin-
gossa lyttyyn poljettuine kansi-
neen. Ei se loista, hohda eikä 
tee numeroa itsestään. Sivulliset 
tuskin edes huomaavat sitä en-
nen levähdys tai nuotiopaikal-
le tuloa. Silloin hujahtaa reppu 
kantajansa selästä ja nokipannu 
pääsee kunniaan.

Vääntynyttä kantta voidaan 
vähän oikoa, jotta saadaan kan-
si kunnolla paikalleen, kurkis-
tetaan pannuun ja tarkistetaan, 
onko siellä kunto kuten olla pi-

Sisältö ratkaisee
tää, puhdasta ja kiiltävää.  Sitten 
raikasta vettä pannuun ja aro-
mikkaat kahvinporot sekaan, ja 
taas pannu palvelee nautinnon 
välikappaleena isäntäänsä, ja 
ehkä mukana kulkevaa retki-
kumppaniakin. Mustat, nokiset 
kyljet ja ajan saatossa tulleet 
lommot eivät nyt nouse huomi-
on kohteeksi lainkaan. Sisältö 
jota pannusta tarjotaan – se on 
ratkaiseva ja huomion kohde. Se 
mitä itse tuotteesta on sanotta-
vaa, sillä on merkitystä. Omis-
tajalleen pannu on korvaamaton 
– ei niinkään huomionarvoinen 
sivullisille, vaikka hekin silloin 
tällöin, saavat nauttia sen anti-
mista.

Jumalan Sana tuo esille mo-
nenlaisia esimerkkejä eri aika-
kausilta ihmisten elämän matko-
jen varsilta ja taipaleelta. Minun 
esimerkki oli nyt tuosta ulko-
kuoreltaan mustaksi nokeentu-
neesta pannusta, oleellisinta on 
se, mitä sisältö merkitsee väsy-
neelle kulkijalle, sen takaa niin 
sisäpintojen puhtaus, kuin se 
minkä tasoista sen tuotos on – 
onko se puhdasta ja virvoittavaa.

Muista lukijani, että se mitä 
sinä olet ulkoisesti – vertaatko 
itseäsi tuohon esimerkkini kol-
hittuun nokipannuun, vai olet-
ko saanut elää ilman kolhuja ja 
”ulkokuoren patinoitumista”, ne 
eivät ratkaise ikuisuusosaamme.  
Vain sillä on merkitystä silloin 
kun astutaan ikuisuuden rajan 
yli, onko Jeesuksen veri saanut 
puhdistaa sydämemme niin, että 
nimemme on Jumalan kirjoissa 
taivaassa, ja että sinä ja minä tun-
nemme Jeesuksen ja Hän tuntee 
meidät. Sisältö ratkaisee!

Kun ehkä tulevaisuudessa juot 
joskus nokipannukahvit – nous-
koon nämä mietteet viimeistään 
silloin omiin pohdintoihisi väliti-
linpäätöksen tavoin.
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Volkswagen Taigo

C    Etuistuimet tarjoavat tarpeeksi si-
vustatukea vauhdikkaammassakin pyö-
rityksessä.

D    Pitkästä aikaa pääsi käyttämään pe-
rinteistä avainta auton käynnistämiseen.

B    Takaistuimet ovat toimivat ja jalkati-
laakin löytyy tarpeeksi normaalipituisille.

D    Ohjaamo on varsin asiallinen, tuttua 
VW-laatua. Lämmitys-ilmastointilaitteen 
säätimet ovat manuaalisesti pyöritettä-
vät, eivät mitään kosketusnäytön hipai-
sukytkimiä.

Volkswagen Taigo

D    Konepellin alta löytyy 3-sylinterinen,  1,0 -litrainen TSI-bensiinimoottori, josta 
irtoaa 110 hevosvoimaa suurimman väännön ollessa 200 Nm.

D    Tavaratila on peräti 440 -litrainen, joten pienen perheen matkatavoiden kanssa 
ei vielä tule ongelmia.

A    Takaa katsottaessa huomaa sukulai-
suuden ID-perheeseen.

Kimmo Janas

Volkswagen on tuonut 
markkinoille pienten 
katumaasturien 
luokkaan pienen ja 
pirteän viistoperäisen 
VW Taigon.

T aigo on Volkkari-brändin 
ensimmäinen pienemmän 
kompaktin kokoluokan 

eli B-segmentin SUV-coupe-
malli Euroopassa. No tuo ”cou-
pe” on nyt hieman liikaa sanottu, 
vaikka kattolinja tosiaan laskeu-
tuukin loivasti.

Volkswagen laajentaa MQB-
alustarakenteelle tehtyjen malli-
en valikoimaansa tässä kokoluo-
kassa nyt kolmannella versiolla, 
kompaktin Polon ja SUV-malli 
T-Crossin rinnalle.

VW Taigo valmistetaan Pamp-
lonan tehtaalla Espanjassa, Bra-
siliassa vastaavaa mallia valmis-
tetaan Nivus -nimellä.

Pelkkiä 
bensakoneita

Uuteen Taigoon on valittavissa 
Polosta ja T-Crossista tutut kol-
me eri tehoista bensiinimootto-
rivaihtoehtoa ja se on aina etu-
vetoinen.

Suomessa pienimmällä 95 he-
vosvoiman bensiinimoottorilla 
varustettu Taigo on manuaali-
vaihteinen. Teholuokissa 100 
hv ja 150 hv auto on puoles-
taan 7-vaihteisella automaatilla. 
Dieselmoottoria taitaa olla tur-

ha odotella, mutta neliveto olisi 
toivottava ottaen huomioon rak-
kaan kotimaamme hyvin hoide-
tut tiet talvisaikaan.

Saimme koeajoon 110-hevos-
voimaisen Taigo Style Business 
1.0 TSI:n. 7-portaisella DSG-au-

tomaattivaihteistolla varustettu 
Taigo maksaa 28 802,22 euroa, 
mikä ei ole paha hinta tämän 
kokoiselle menopelille. 

 Varusteita riittää
Mielenkiintoista on, että ensim-
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C    Vaikka vakiovarustelu on varsin kat-
tava, pitää navigointi ladata erikseen 
556 eurolla.

B C    Mittaristoa voi muokkailla maku-
tottumustensa mukaan kolmella eri nä-
kymällä; on pelkistetyllä digimittarilla 
sekä nopeus- tai kierroslukumittarilla 
varustettua versiota.

mäinen kysymys koeajoviikolla 
parkkipaikoilla tapaamillani ih-
misillä oli ”Onks se sähkö vai 
hybridi?” Olikin mukava pitkästä 
aikaa ajaa ihan rehellisesti ben-
siinikäyttöisellä autolla.

Taigossa on varsin kattava 
vakiovarustelu, ja lisävarustee-
na siihen on saatavilla monia 
varusteita, joita ei aikaisemmin 
ole ollut saatavilla tämän koko-
luokan autoihin.

Vakiovarusteisiin kuuluvat 
mm. led-ajovalot ja -päiväajova-
lot sekä led-takavalot, digitaa-
linen mittaristo Digital Cockpit 
8” värinäytöllä, matkapuhelin-
valmius Bluetooth ja nahka-
verhoiltu monitoimiohjauspyö-
rä. Varustetaso nostamalla saa 
mukaan pysäköintitutka Park 
Assistin, peruutuskamera Rear 
View:n ja kaukovalojärjestelmä 
Light Assistin.

Taigon infotainment-järjestel-
mä perustuu MIB3-sukupolveen, 
ja se sisältää varustetasosta riip-
puen myös online-palvelut, 
App-Connect älypuhelinliitän-
nän ja matkapuhelimen langat-
toman latauksen. Lisävarusteena 
on saatavilla mm. median strii-
mauspalvelut, puheohjaus ja 
pilvipalvelut.

Volkswagen Taigoon on 

saatavissa samanlaiset kuljetta-
jaa avustavat järjestelmät kuin 
Volkswagenin isomman koko-
luokan autoihinkin. Esimerkiksi 
Travel Assist -järjestelmän avulla 
auto automatisoi ajamista DSG-
automaattivaihteiston yhteydes-
sä 0-210 km/h nopeuksissa.

Kompakti 
paketti

Pituutta Taigolla on 4 266 mm, 
leveyttä 1 757 mm ja korkeutta 
1 518 mm. Akseliväli on 2 554 
mm. Kääntösäde tällä runsaan 
1 200 kilon painoisella Volkka-
rilla on hieman vajaa 11 metriä.

Reippaasti kallistetun C-pilarin 
ansiosta tavaratilaa on yllättä-
vänkin runsaasti eli 440 litraa. 
Joku autokauppias onkin toden-
nut, että T-Crossin akselivälillä 
T-Rocin tavaratila.

Hattu päässä 
takana

Sisätilat ovat Polosta tutut, täys-
digitaalinen mittaristo ja kos-
ketusnäyttö keskellä. Onneksi 
turhan paljon toimintoja ei ole 
piilotettu kosketusnäytön taak-
se, vaan esimerkiksi monitoi-
miohjauspyörän painikkeilla 
pärjää jo pitkälle.

Vaikka kattolinja laskeekin, 

takapenkille mahtuu normaali-
pituinen matkustaja – jopa hat-
tu päässä. Kolme rinnakkain on 
kuitenkin hieman liian tukalaa 
takapenkille.

Ripeää 
etenemistä

Taigo kiihtyy nollasta sataan 10,9 
sekunnissa eli pienestä koostaan 
huolimatta kyseessä ei ole mi-
kään nuhapumppu. 

Auto kulkee nätisti niin moot-
toritiellä kuin keskikaupungin 
vilskeessäkin. Ajaessa ei tule 
pienen paikan kammoa, vaan 
Taigo pelittää kuin isoveljensä 
ikään, ajotuntuma on VW-laatua. 

Alusta on saksalaisen jämäk-
kä, minkä huomaa valitettavasti 
ainakin kun ajaa hidastetöyssyi-
hin…

Automaattivaihteisto vaihtaa 
nätisti, eikä turhaan rytkäyttele 
isommalle pykälälle vaihdetta-
essa.
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