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Vuodet vierii...
Väitetään, että vanhuus ei tule yksinään. Mutta pakko on myöntää, että nuorempana 
vuodet olivat ehdottomasti pidempiä, nykytahdilla ei meinaa vauhdissa pysyä... Tänä 
vuonna tulee kuluneeksi jo kymmenen vuotta siitä, kun lehtemme näki ensimmäisen 
kerran päivänvalon Hartwall Areenalla järjestetyssä Miestä väkevämpi -tapahtumassa. 
Tuolloin ei moni lehtialan ammattilainen uskonut Tosimiehen konseptilla olevan min-
käänlaisia elinmahdollisuuksia, mutta niin sitä on vaan jaksettu tänne asti. Mutta niinhän 
sitä sanotaan, että Luoja pitää hulluistaan huolen. Kiitos kuuluu toki myös uskollisille 
lehden tilaajille sekä ilmoittajillemme, jotka ovat olleet tukemassa kristillistä miestyötä 
tässä muodossa. Lupaan, että jos se on minusta kiinni, periksi ei anneta seuraavina 
kymmenenä vuotenakaan!

Aika ympärillämme on käymässä kovin pimeäksi, monet ovat jo näkemässä selviä lopun-
ajan merkkejäkin. Kristillinen arvomaailma ja varsinkin sen puolustajat koetaan nyky-
yhteiskunnassa yleistä rauhaa rikkovina tekijöinä. Kristityt nähdään kaiken mukavan 
kieltäjinä ja muutenkin suvaitsemattomina. Hyvin helposti me lähdemme puolustamaan 
näkökulmiamme otteilla Raamatusta. Mutta pelkkä kirjatietous ei tunnu purevan tämän 
päivän ihmisiin. Meidän tulisi pitää sydämemme herkkänä kuulemaan Isän ohjeita ja toi-
mimaan niiden mukaisesti. Nyt tarvitaan selkeitä konkreettisia todisteita kinastelun sijaan. 
Annetaan oman elämämme toimia yhtenä todisteena Jumalan rakkaudesta ja armosta.

Vuodet vierii...
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Pikkukosken 
uimarannalla 
Oulunkylän aseman 
kupeessa sijaitseva 
Pirunkallio on tuttu 
ulkoilupaikka useille 
helsinkiläisille. Viime 
vuoden lopulla joukko 
kiipeilyn harrastajia 
kapusi jyrkästi 
Vantaanjoesta nousevan 
Pirunkallion päälle 
letkuin ja vesipumpuin 
varustettuina ja 
jäädyttivät Helsingin 
ensimmäisen 
jääkiipeilypaikan.

Projektia vetää pitkän linjan 
kiipeilyharrastaja ja -kou-
luttaja Johannes Kärkkäi-

nen. Hän on pitkään haaveillut 
vastaavanlaisesta mahdollisuu-
desta, koska lähimmät varteen-
otettavat jääkiipeilypaikat ovat 
kaukana Helsingistä. Esimerkiksi 
Korouoman rotkolaaksossa Po-
siolla on parhaimmillaan jopa 60 
metrin jääputouksia.

Idea jääseinämästä kirkastui 
syksyllä, ja yhteisen mietinnän 
tuloksena päädyttiin Veräjän-
mäen Pirunkalliolle. Nykyisin 
Kärkkäinen kouluttaa ja opastaa  
kiipeilyä Adventure Partners -ni-
misessä yrityksessä. 

Adventure Partners perustet-
tiin 2009 ja toiminta aloitettiin 
viime keväänä. 

– Tekemisen keskiössä on 
kaltevilla pinnoilla tapahtuva toi-
minta sekä ylä- että alamäkeen, 
tiivistää Kärkkäinen.

Kiipeily alkaa 
kun helvetti jäätyy

Veräjänmäen Pirunkallio on op-
timaalinen paikka jääkiipeilypro-
jektille. Vantaanjoki tarjoaa vet-
tä jäädytykseen, ja vesipumppu 
onkin ruksuttanut kallion laella 
jo pitkään. Vettä lasketaan kal-
lion päältä ja pakkanen tekee 
tehtävänsä muodostaen jääpu-
touksen. Kiinteässäkin olomuo-
dossaan vesi kuitenkin haihtuu 
kuivassa pakkasilmassa, ja lisäk-
si kiipeily kuluttaa jääputousta, 
joten ylläpito vaatii jatkuvaa 

Adventure Partners on  kii-
peilyn, vuorilla liikkumisen 
ja takamaahiihdon opastoi-
mintaa tarjoava palveluyri-
tys. Tuotevalikoimassa on 
erilaisia kiipeilykoulutuksia, 
tapahtumia, retkiä ja yksi-
löllisiä opaspalveluita, jotka 
soveltuvat niin vasta-alkajalle 
kuin kokeneelle harrastajal-
le. Kiipeilytoimintaa järjeste-
tään sisäseinillä, ulkokalli-
oilla sekä jää- ja lumiseinä-
millä eri puolella Suomea ja 
maailmaa. Hiihtovaelluksen 
ja off-piste -laskemisen koh-
teet sijaitsevat Skandinavian 
pohjoisosissa sekä Keski-
Euroopassa.
Vuorikiipeilymatkoja suun-
nitteleville järjestetään val-
mistavia koulutuksia, jossa 
käydään läpi vuoristossa 
elämisen ja liikkumisen pe-
rusteita.
Lisätietoja: 
www.adventurepartners.fiC   Uudempaa tyyliä edustavissa kiipeily-

kengissä on kätevä kiristysmekanismi.

B   – Toimintamme täällä Pirunkalliolla on 
saanut todella mukavasti julkisuutta, ja 
niinpä täällä onkin käynyt runsaasti niin 
katselijoita kuin kiipeilyn kokeilijoitakin, 
toteaa Johannes Kärkkäinen.

C   Kenkien pohjiin kiinnitetyt jääpiikit 
varmistavat otteen seinämästä.

C   Jääkiipeilyn perusvarustukseen kuu-
luvat käsissä pidettävät jäähakut.

Jääkiipeilyä 
Pirunkalliolla

hoitoa. 
Toinen syy Pirunkallion sopi-

vuuteen kiipeilykohteena piilee 
sen monipuolisuudessa. Paikal-
la on useita eritasoisia kiipeily-
reittejä. Pirunkallion jääputous 
onkin suunnattu kaikille: vasta-
alkajasta aina kokeneisiin jää-
kiipeilijöihin asti. Vaikka reittejä 
löytyy monesta tasoluokasta, on 
perheen pienimmät rajattu tur-
vallisuussyistä ikärajan ulkopuo-
lelle.

Jääkiipeilyä on harrastettu 
Suomessa Kärkkäisen arvion 
mukaan 1970-luvulta lähtien.

Perinteisesti tyypillinen jääkii-
peilijä on aloittanut seinäkiipei-
lystä ja edennyt kalliokiipeilyn 
kautta jääkiipeilyyn ja vuorikii-
peilyyn. 

– Nyt kuitenkin lähdetään suo-
raan kokeilemaan jo jääkiipeilyä 
ilman aikaisempaa kiipeilyko-
kemusta, Johannes Kärkkäinen 
huomauttaa.

Tällä hetkellä kiipeilykokei-
lijoista on hänen mukaansa 
puolet miehiä ja puolet naisia 
keski-iän liikkuessa 30 vuoden 
paikkeilla.

Kokeilusta liikkeelle
Jääkiipeilykokeilu on kahden 
tunnin mittainen kokonaisuus, 
jonka aikana pääsee kiipeile-
mään ja varmistamaan toista kii-
peilijää. Jääkiipeilykokeilu sopii 
erinomaisesti henkilölle, jolla ei 
ole lainkaan aiempaa kiipeilyko-
kemusta. 

– Jääkiipeilykokeilu sopii 
monen kokoiselle ja ikäiselle. 
Osallistujien terveydentilan tu-
lee kuitenkin olla sellainen, et-
tei kohtuullisen raskaasta liikun-
nasta aiheudu vaaraa, Johannes 
Kärkkäinen huomauttaa.

Jos kokeilu antaa toivotun kipi-
nän, itsenäisen jääkiipeilyharras-
tuksen voi aloittaa kiipeilykurs-
silla. Peruskurssilla opetellaan 
itsenäisessä yläköysikiipeilyssä 
jääputouksella tarvittavat tiedot 
ja taidot. Kurssin keskeisimpiä 
sisältöjä ovat ulkokiipeilyssä 
tarvittavat solmut ja varusteet, 
yläköysiankkuripisteen raken-
taminen erilaisissa tilanteissa, 
ylhäältä varmistaminen sekä 

köyttä pitkin laskeutuminen. 
Jääkiipeilyn peruskurssilla käsi-
tellään myös jääkiipeilytekniik-
kaa, yleisimpiä vaaratilanteita 
jääkiipeillessä ja niiden ennal-
taehkäisyä.   

Kurssi sisältää tunnin teoria-
opetuksen ja seitsemän tuntia 
käytännön harjoittelua. 

Eteenpäin 
eläväisen mieli

Jääkiipeilyn jatkokurssilla puo-
lestaan opetetaan turvallisia 
alaköysikiipeilytekniikoita jää-
ruuveja ja hakoja varmistuksina 
käyttäen. Kurssin jälkeen kurs-
silainen kykenee toimimaan 
myös useamman köyden pituu-
den mittaisilla jääkiipeilyreiteil-
lä. Keskeisimmät sisällöt ovat 
jäävarmistusten asentaminen ja 

poistaminen, liidaaminen erilai-
silla köysillä, ankkuripisteen ra-
kentaminen ja sillä toimiminen, 
jään laadun arviointi ja kiipei-
lyparin yhteistoiminta. Kurssilla 
myös kerrataan liidaajan var-
mistaminen, laskeutuminen ja 
yläköysiankkurin rakentaminen 
ja käydään läpi yleisimmät vaa-
ratilanteet ja niiden ennaltaeh-
käisy. 

Yhdistelmänä jää- ja kalliokii-
peilyn jatkokurssit antavat hyvän 
pohjan alppikiipeilyreiteillä toi-
mimiseen. 

– Olet valmis jääkiipeilyn jat-
kokurssille, jos olet harrastanut 
kiipeilyä aktiivisesti vähintään 
puoli vuotta ja hallitset jää- ja 
seinäkiipeilyn peruskurssien 
sekä seinäkiipeilyn jatkokurssin 
sisällöt, Kärkkäinen lisää.

Turvallisuus 
ennen kaikkea

Turvallisuus on Adventure Part-
nersin toiminnan peruslähtökoh-
ta ja siihen suhtaudutaan vaka-
vasti. Kiipeilypaikalla kiipeilijä 
saattaa tiputtaa alas jään palasia 
tai pudota itse. Näiden riskien 
vuoksi kiipeilyalue on rajattu ja 
kiipeilykypärän sekä putoamis-
suojainten käyttö on pakollista. 

Yrityksen ohjaajat ovat koke-
neita kiipeilijöitä ja sekä ensi-
apu- että turvallisuuskoulutettu-
ja. Käytännössä tämä tarkoittaa 
sitä, että ensikertalainen ei tule 
jääseinältä putoamaan. 

– Jääkiipeily vuorenseinämillä 
voi olla ja usein onkin vaarallis-
ta, mutta tämä meidän järjestä-
mä jääkiipeilymahdollisuus on 
tarkoitettu niille, jotka haluavat 

kokeilla harrastusta turvallisessa 
ympäristössä. Tämä tarkoittaa, 
että suoritus tapahtuu valvo-
tuissa olosuhteissa ja asianmu-
kaisessa varustuksessa, selvittää 
Johannes Kärkkäinen.

Välineiden lisäksi 
ripaus kokeilumieltä

Jääkiipeilyn perusvarustukseen 
kuuluvat käsissä pidettävät 
jäähakut sekä jalkoihin tulevat 
jääkiipeilykengät, joihin kiinnite-
tään jääraudat. Lisäksi käytetään 
köysiä ja muutamia muita tur-
vavarusteita. Kiipeilyvarusteiden 
lisäksi tarvitaan lämpimät ulko-
vaatteet ja hieman kokeilumiel-
tä. Eteneminen seinää pitkin ta-
pahtuu jääraudoilla ja jäähakuilla 
seinämästä tukea ottaen. 

Kärkkäinen kertoo, että maa-
ilmalla on jäädytetty muutamia 
jääseinämiä ennenkin, ja koti-
maisista pioneereista hän nostaa 
esiin oululaiset jäänviljelijät. Kun 
häneltä kysyy tulevaisuuden jää-
dytyssuunnitelmista, syttyy mie-
hen silmiin innostunut, mutta 
hieman pelottava polte. 

– Tietenkin kaikenlaisia ideoi-
ta pyörii mielessä. Hyviä kohtei-
ta jäädytykselle olisivat ainakin 
Stadikan torni, eduskuntatalo ja 
Espoo, hän naurahtaa.
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Jos paikkakuntasi kristillisessä kirjakaupassa 
ei vielä ole Tosimies -lehteä myynnissä, 

kannusta myymälänhoitajaa laajentamaan 
valikoimaansa!

www.tosimies-lehti.fi

Mistä Tosimiehen 
irtonumeroita?
• Kirjatarha
   Kaisaniemenkatu 8, 00100 Helsinki
• Kotisataman Kristillinen Kirjakauppa
   Sörnäisten rantatie 5, 00530 Helsinki
   Puutarhakatu 17, 33210 Tampere
• Kristillinen Kirja ja Musiikkipalvelu
   Puskantie 14, 60100 Seinäjoki
• Kristillinen kirjakauppa Cor 13
   Yliopistonkatu 36, 40100 Jyväskylä
• Lahden Kristillinen kirjakauppa
   Hämeenkatu 23, 15110 Lahti
• Neste Jari-Pekka
   Pieksämäentie 15, 41520 Hankasalmi
   Yhdystie 2, 19600 Hartola
• One Way Mission House
   Kaisaniemenkatu 10, 00100 Helsinki

Samuel Saresvirta

Jo toinen mahtava 
hiihtotalvi ”putkeen”. 
Lumen puutteesta 
ei tietoakaan. 
Suksikauppiaat ja koko 
ala ovat huonompien 
aikojen jälkeen 
innoissaan valkeasta 
luonnosta. 

Kansan enemmistö (hiih-
tohullut) ei enää halua-
kaan uskoa niitä, jotka 

pelottelevat ilmastonlämpene-
misasioilla ja uskottelevat (us-
kottelivat) että kunnon talvet 
ovat  ”menneen talven lumia”. 
Murtomaahiihto elää renessans-
sin aikaa. Peltosen suksitehdas 
oli pakotettu etsimään isommat 
tilat suksitehtaalleen mahtavan 
kysynnän vuoksi ja muillakin 

ONKO SE OIKEASTI NIIN VAIKEAA?

A   Startin Eco -tuotteet ovat uutta alal-
la; luistovoiteet 0–20 oC ja +10–0 oC sekä 
pitoteippi.
Start Eco -tuotteet valmistetaan luonto-
ystävällisistä raaka-aineista, joista ei liu-
kene tai jää luontoon haitallisia aineita. 
Eco-tuotteiden pakkauksissa on huomi-
oitu kierrätettävyys ja biohajoavuus.

suksitehtailla painetaan pitkää 
päivää, että lajin harrastajat saa-
vat suksensa.

Pito vai luisto?
Voitelemattomat (pitopohja-) 
sukset viedään aivan käsistä 
myyjien lausuntojen mukaan. 
Voideltavilla suksilla on kyllä 
vielä vakaat kannattajansa ja 
luiston/pidon tyydyttävä yhdis-
telmä löytyy harrastajahiihtäjälle-
kin melko vähäisellä vaivalla.

Juoksija-lehdessä (10/2010) 
ihmeteltiin pitopohjasuksien 
hurjaa menekkiä talvina, jolloin 
pikkupakkanen tai vähän isompi 
on ollut yleinen sääilmiö. Näillä 
keleillä ei aloittelijallekaan tuo-
ta suuria vaikeuksia saada niin 
pito kuin luistoasiat kohdalleen. 
Kovemmilla pakkasilla väitetään 
pitopohjasuksen toimivuuden 
olevan heikoimmillaan.

Osa hiihtäjistä käyttää perin-
teistä tyyliä (ja välineitä) ongel-
mattomilla keleillä, ja ongelmal-

lisemmalla säällä otetaan luiste-
luhiihtokalusto käyttöön tai  jos 
varastossa on pitopohjasukset, 
on niiden vuoro kulua käytös-
sä. Pitoteipin käyttö on myös 
yleistä osalla hiihtäjistä ja joilla-
kin se on ensisijainen ratkaisu 
pito-ongelmiin.

Ammattilaisten voidearsenaa-
lin ei pidä antaa pelästyttää har-
rastajahiihtäjää, harrastaja selvi-
ää pikkupakkasilla tosipienellä 
voidearsenaalilla eikä suksien 
voitelu ole ”tähtitiedettä” vaan 
jokaisen opittavissa.

Harrastajahiihtäjän hiihtolen-
killähän ei ole kysymys sekun-
neista ja sen osista (toisin on Os-
lossa hetken päästä) vaan hiih-
tonautinto sisältää hienoja mai-
semia sekä hyvän ruokahalun 
lenkin jälkeen. Saattaapa ladulla 
tavata toisen hiihtäjänkin, jonka 
kanssa voi keskustella vaikkapa 
voitelun onnistumisesta. 

”Turha kiire pois”, vuosien ta-
kainen liikennemotto sopii hiih-

täjällekin ohjenuoraksi, vauhtia 
vaikkapa hiukan alaspäin ja 
lenkkiin lisää pituutta, on koh-
dallaan monen kohdalla, allekir-
joittanut mukaan lukien.

Luota ammattilaisiin
Joskus on hyvä teettää välinei-
den perushuolto ammattilaisella. 
Silloin luistovoide (voiteet) sula-
tetaan raudalla ja voide imeytyy 
syvälle suksen huokosiin.

Vein sekä perinteisen tyy-
lin Peltonen Acadia -sukseni, 
että vapaan tyylin Fischer Vasa 
-sukset Sport-Thurmanille Kau-
niaisiiin perushuoltoon ja tulos 
oli hiihtäjän mieleen.

Fischereihin sulatettiin 3 ker-
taa pohjavoide ja 2 kertaa Rex 
Fluor sininen -1–10 ja harjaus ja 
kiillotus lisäksi.

Peltosiin laitettiin 3 kertaa 
oranssi pohjavoide (luisto) ja 
päälle Rex sin, hiottu harjalla ja 
kiillotettu.

Sunnuntaina 30. tammikuuta 

testasin Fischereitä Espoon kes-
kuspuistossa auringon paista-
essa ja satojen hiihdonystävien 
nauttiessa talvisesta luonnosta. 
Ainoa pieni miinus nautinnolle 
oli yöllisen myrskyn jälkeen pu-
toilleet oksat ja pienemmät ros-
kat, mutta luisto oli huikaiseva 
noin -3 asteen pakkasessa.

B   Kuvassa purkkivoiteita pitoa varten 
ja pikavoiteita luistoon. Vähemmän 
hiihtävä selviää pidosta parilla/kolmella 
purkilla.

Onnistunut oli myös Peltos-
ten perushuolto, mutta ensiko-
keiluni pitoteipin suhteen oli 
pettymys, enkä sen kokeilun 
perusteella ole siirtymässä vaki-
tuiseksi ”teippimieheksi”. Laitoin 
Peltosiin luistopinnoille Swixin 
pikaluistoa Violet +1–6 ja luisto 
oli erinomainen noin 3 asteen 

pakkasessa.
Talvella käyttämistäni purkki-

voiteista ehkä käytetyin on ol-
lut Vauhdin sininen -5–10, mikä 
on pelannut hyvin jopa jonkin 
verran ilmoitettujen asteiden ul-
kopuolella.

Startin tervapohjaiset pitovoi-
teet on myös paljon käytettyjen 

ja hyväksi havaittujen tuotteiden 
listalla.

Swixin V-sarjaa hommasin 
myös muutaman purkin ja Fluo-
ripitoista VR-sarjaa on tarkoitus 
testata pikimmiten.
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Jukka Ylävuo

LUONNOSSA 
LIIKKEELLÄ
Jukka Ylävuo

OHJELMA: 

13.00-14.30 MIEHEN TARINA 
Arto Myllärisen monologinäytelmä: Korjaussarja 
Laulua Nummelan Kööri 
Raamattuopetus Ilkka Puhakka, KRS 

14.30-15.30 
Soppatauko ulkosalla 

15.30-16.15 MIEHEN ÄÄNI 
Näkökulmia miehen elämään. Musiikkia. 
Kalle Virta, KRS 
Nummelan kööri 

16.30-17.30 MIESTEN KANAVA 
Ilkka Puhakka: Vangittu mies - kun mies ei tee hyvää. 
Kimmo Janas: Isimies on tosimies - kun mies kasvattaa. 

18.00-19.30 Petri Laaksonen Yhteisvastuukonsertti, kirkko 
Rouvatkin ovat tervetulleita konserttiin! 
Konsertin ohjelma 8 euroa. 

Levymyynti ja kirjapöytä paikalla. 
Soppa+kahvilippu 5 euroa. 

Miestenpäivä Mäntsälässä - Mies tekee hyvää! 
19.3. LAUANTAI 
Mäntsälän seurakuntakeskus, Urheilutie 1

ILMOITTAUTUMINEN

Yksittäisten tulijoiden ei tarvitse ennakkoilmoittautua. 

Ryhmiä pyydetään ennakkoilmoittautumaan ruokailun 

järjestämiseksi 

timo.naapuri@evl.fi  

Paikalla mahdollisuus tutustua Hummer limusiiniin ja 

miesvoimin kasattuun igluun. 

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä 

Mäntsälän seurakunta ja 

Kansan Raamattuseura

www.kd.fi

Luontoa  valokuvaavalle tarjoaa nyt sy-
däntalven aika tyylikeinoiksi etupäässä 
pelkistämistä, minimalismia ja värimaail-
maltaan kuin mv-otoksia.

Ahkera kameran ulkoiluttaja onkin lä-
hes kyllästyksiin asti ehtinyt kerryttää mai-
semakaupalla pilviharmaata, sumusäätä tai 
pyryä – ja vain  harvoin hankinäkymiä au-
ringon kilossa.

– Vantaanjokisuun koski tarjoaa kahdel-
lekin sukeltavalle lintulajillemme oivan 
talvehtimispaikan. Pohjoiskalotin, Lapin 
tuntureilta eteläiseen Suomeen talvehti-
maan siirtyvä koskikara pulahtaa virran 
pohjalle tämän tästä.  Toimelias isokoske-
loitten seurue odottaa nokat ojossa virran 
tuomaa. 

Mutta öiseen aikaan käy saukko sula-
paikoissa kalastelemassa. Hankitöyräil-
lä näkee kummallisia vanoja. Saukko on 
laskenut mäkeä. 
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UUTUUS!

VALMISTU JUMALAN KÄYTTÖÖN 1 
14 €  (4. painos)

VALMISTU JUMALAN KÄYTTÖÖN 2
24 €

NÄKY VOITTAVASTA 
SEURAKUNNASTA

Tapani Suonto
Joko olet lukenut?

Saatavana kirjakaupoista tai suoraan
kustantajalta: tilaukset@onewaymission.fi

puh 045 261 3925, PL 21 02361 Espoo

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

NÄKY
VoittavastaSeurakunnasta
Tapani Suonto

Tapani Suonto 
N

Ä
K

Y  VO
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R

A
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U
N

N
A
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Tapani Suonto

14 €

Koukussa pornoon -verkkosivuston tarkoitus on lisätä tietoi-
suutta, avoimuutta sekä vastuullisuutta pornografi aan liittyvissä 

asioissa. Me kerromme pornoriippuvaisten vaiennetut tarinat, 
tarjoamme toimivaa apua ja pidämme esillä toisenlaista näkö-

kulmaa pornon kyllästämässä yhteiskunnassa.

www.koukussapornoon.com

Osta auto meiltä
Ostetaan käytettyjä!

Otetaan myös vaihto-autoja
Myydään myös osamaksulla!Myydään myös osamaksulla!

Osta auto meiltä
Ostetaan käytettyjä!

Otetaan myös vaihto-autoja
Myydään myös osamaksulla!Myydään myös osamaksulla!

VAIHTOAUTOJEN
OSTO-MYYNTI-VAIHTO

RAHOITUS
MYÖS TUONTIAUTOT Ettemme koskaan unohtaisi

Tammikuun lopulla vietettiin kansainvälistä holokaustin 
muistopäivää. Ihmisen pahuuden ja käsittämättömän su-
vaitsemattomuuden tuloksena yli kuusi miljoonaa juutalais-
ta tapettiin. Lapsia näiden uhrien joukossa oli puolitoista 
miljoonaa. Saman järjestelmällisen murhateollisuuden uhri-
na tuhottiin miljoonia romaneja, kehitysvammaisia, homo-
ja, muuten vain erilaisia, jotka eivät miellyttäneet arjalaisen 
herrakansan tuntoja. Sosiaalipsykologinen perustotuus tuli 
todistettua rankimman kautta: mitä suurempi valhe, sitä her-
kemmin massat sen omaksuvat.  

Missä olivat hengelliset johtajat? Nukkuiko Jumala? Missä 
ne ihmiset, jotka uskalsivat nousta vastarintaan? Olemme 
lukeneet yksittäisistä sankareista, jotka oman henkensä uhalla 
pelastivat vainottuja. Kun juutalaisilta riistettiin vähä vähältä 
kaikki sivistyneen Euroopan sydämessä, missä olivat ne jotka 
seisoivat sorrettujen rinnalla. Ainoastaan muutama rohkea 
pani oman elämänsä alttiiksi. Juutalaisen ajattelun mukaan 
syyllisiä olivat kristityt. 

Yad Vashem, Vainojen museo Jerusalemissa vaalii tuhot-
tujen muistoa. Silmiemme eteen tuodaan kaikki tapahtunut 
kauheus yksittäisten ihmisten kokemusten kautta. Ne kerto-
vat koruttomasti, miten uhrit olivat kiinni elämässä, perhees-
sään, ystävissä, työssä. Raaka väkivaltakoneisto päätti, etteivät 
he saaneet elää. Ensin vietiin ihmisarvo, sitten omaisuus, 
perhe, ystävät, terveys. Ja lopulta elämä. Miljoonilta! Yksikin 
olisi ollut liikaa.

Murhattujen lasten muistolle pyhitetty Yad Vashemin osas-
to nostaa palan kurkkuun. Kynttilöillä ja peileillä on luotu 
tähtitaivas, jossa tuikkii 1,5 miljoonaa tähteä, yksi jokaisen 
lapsiuhrin muistolle. Hämärän museon hiljaisuudessa tumma 
ääni lukee tuhottujen lasten nimiä ja minkä ikäisiä he olivat, 
kun saksalainen tehokkuus oli päättänyt murhata heidät. 
Sydämessä kouristaa. Tämä ei saa toistua enää koskaan.

Kuitenkin maailmalla huutelevat toiset äänet. Iranin an-
tisemitistinen presidentti uhoaa tuhoavansa Israelin valtion ja 
syöksevänsä juutalaiset Välimereen. Sama tavoite on monilla 
islamilaisilla valtioilla. Monet ns tutkijat todistelevat, ettei 
koko holokaustia edes ole ollut. Kaikki on vain viekkaiden 
sionistien huijausta. Hehän saavat jopa haitkin hyökkää-
mään ihmisten kimppuun. Antisemitistiset tuulet puhaltelevat 
kaikkialla maailmassa. Monet sietävät ja jopa kunnioittavat 
kuolleitten juutalaisten muistoa, mutta eivät siedä eläviä juu-
talaisia. Ja näiden joukossa on paljon uussuvaitsevia nimikris-
tittyjä, kunhan saa vain itse valita, mitä suvaitsee.

Nyt on aika toimia. Nyt on aika pysäyttää järjettömyys 
ja viha. Meidän on pidettävä yllä muistoa ja katsottava sitä 
rehellisesti. Ettemme koskaan unohtaisi.

ONKO SINUN 
VANHEMMILTASI 

KADONNUT LAPSI?
Jos huomaat olevasi yksi kadon-
neista lapsista, mene käymään 
tai ota puhelin käteen ja soita. 
HelsinkiMission vanhuskampan-
ja ”Kadonneet” haastaa pitämään 
yhteyttä omiin vanhempiin ja 
isovanhempiin.

Moni lapsi on kadonnut kii-
reidensä nielemänä, ruuhka-
vuosiin tai uraputkeen, ei kuulu, 
ei näy.  Sen ovat kokeneet tu-
hannet suomalaiset vanhukset.

Pitkät yksinäiset päivät ja illat 
kuluvat hitaasti. Puhelin ei soi, 

Kokemuskauppa.com -verk-
kokauppa laajentaa palvelu-
tarjontansa avaruuslentoihin. 
Kokemuskauppa.com on al-
lekirjoittanut yhdysvaltalaisen 
Space Adventures Ltd:n kanssa 
sopimuksen Space Adventu-
resin tarjoamien avaruuslento-
jen markkinoinnista Suomessa. 
Space Adventures on johtava 
avaruuslentokokemusten tuot-
taja ja ainoa yritys maailmassa, 
joka järjestää jo nyt kaupallisia 
avaruuslentoja ja on vienyt yksi-
tyishenkilöitä avaruuteen.

– Seuraavan vuosikymmenen 
aikana Space Adventuresin jär-
jestämillä avaruuslennoilla ava-
ruuteen matkaa useampi hen-
kilö kuin siellä on tähänastisen 
avaruuslentohistorian aikana 
käynyt, sanoo Space Adventure-
sin toimitusjohtaja Tom Shelley. 

VALOTUNNELMAA MAKUUHUONEESEEN
Hilding Anders ja Philips Electronics ovat kehittäneet Color Am-
biancen eli ainutlaatuisen makuuhuoneen valaistusratkaisun. Siinä 
yhdistyvät Hilding Andersin korkeatasoinen osaaminen sänkyjen 
suhteen ja Philipsin pitkä kokemus valaistuksen asiantuntijana.

Color Ambiance liitetään Jensen-sänkyjen päätyyn. Jensen-sängyt 
ovat Hilding Anders Groupin premiumbrändi ja valopäädylliset sän-
gyt ovat myynnissä toukokuusta 2011 alkaen.

Makuuhuoneesta nautitaan nykyään usein myös oleskelutilana; 
rentoudutaan, katsotaan televisiota tai hemmotellaan itseä aami-
aisella sängyssä. Color Ambiance -sängynpäädyn avulla voi vali-
ta oikeanlaisen tunnelman jokaista mielialaa ja tilannetta varten. 
Väriskaala vaihtelee auringonkeltaisesta ja romanttisen punaisesta 
rauhoittavaan lehdenvihreään. Väri ja tunnelma vaihtuvat kätevästi 
kaukosäätimen pyöreää värisäädintä koskettamalla.

HYUNDAIN UUSI 
EUROOPPALAINEN 

LIPPULAIVA
Hyundain D-segmentin uusi 
malli saa maailman ensiesitte-
lynsä Geneven autonäyttelyssä 
maaliskuussa.

Uusi Hyundai i40 esitellään 
ensin farmariversiona, 4-ovisen 
sedanin seuratessa myöhemmin 
vuoden aikana. 

Hyundain Euroopan tutki-
mus- ja kehityskeskuksessa Rüs-
selsheimissa suunniteltu i40 on 
yhtiön ensimmäinen D-segmen-
tin malli, joka on luotu erityises-
ti Euroopan markkinoille. Malli 
jatkaa merkin uutta muotoilu-
linjaa tunnusmerkkinään kuu-
sikulmainen etusäleikkö, sekä 
virtaviivaisilla linjoillaan jotka 
antavat i40-mallille dynaamisen 
ja urheilullisen ulkomuodon. 

MICROVAULT STYLE 
TALLENTAA TIEDOT 

TYYLILLÄ
Sony tuo uudet jännittävät uu-
tuudet USB -muistien perhee-
seen. Värikkäät ja minikokoiset 
Microvault Style -muistitikut on 
helppo ottaa mukaan minne ta-
hansa.

– Asiakkaamme lentävät avaruu-
teen 100 km:n korkeuteen, mat-
kaavat maan kiertoradalle ja te-
kevät historiaa kiertämällä kuun 
ympäri. Lennot lennetään useilla 
erilaisilla aluksilla, jotka lähte-
vät avaruuskeskuksista maassa 
ja avaruudessa sekä pysähtyvät 
yksityisillä avaruusasemilla.

Kokemuskauppa . comin 
markkinoimilla avaruuslennoil-
la avaruusaluksena on raketti, 
jolla voidaan tehdä useita len-
toja päivässä. Rakettia kehittää 
yhdysvaltalainen Armadillo Ae-
rospace LLC. Lisätietoja avaruus-
lentojen aikataulusta julkaistaan, 
kun vaadittavat tekniset ja tur-
vallisuuteen liittyvät tavoitteet 
on saavutettu.

Kokemuskauppa.comin mark-
kinoimien avaruuslentojen hin-
nat alkavat 110 000 dollarista.

KOKEMUSKAUPPA.COM 
LAAJENTAA AVARUUSLENTOIHIN

Asiakirjojen, valokuvien tai 
musiikin tallennukseen sopiva 
Microvault Style -muistitikku on 
saatavilla 4, 8 tai 16 GB:n kapa-
siteetilla. Sokeripalan kokoises-
sa, ohuessa (4,6 mm) ja vain 4 
grammaa painavassa Microvault 
Style -muistitikussa on kirkas 
kelta-vihreä LED-valo, joka pa-
laa tietojen siirtyessä.

Uudesta i40-mallista tulee 
merkin innovatiivisin tuote Eu-
roopan markkinoilla, käsittäen 
Hyundain Blue DriveTM ympä-
ristöteknologian, jonka avulla 
i40 tarjoaa luokkansa johtavaa 
suorituskykyä ja polttoainetalo-
udellisuutta sekä hyvin alhaiset 
CO

2
 -päästöt.

eikä kukaan käy. Itse ei uskalla 
soittaa, kun on jonkun kerran 
kokeiltuaan saanut kärsimättö-
män vastauksen: nyt on kiire, 
soitellaan toisella kertaa. Se 
”toinen kerta” tulee vain kovin 
harvoin, joskus ei ollenkaan.

Helsinki Mission vuoden 
2011 vanhuskampanja, Kadon-
neet, haastaa kiireisiä lapsia ja 
lapsenlapsia pitämään yhteyttä 
vanhempiinsa ja isovanhempiin-
sa. Jokaisella äidillä ja isällä tulisi 
olla yhteys lapseensa vanhuuden 
viimeisiin päiviin saakka.

Uusi muotoilu varmistaa että 
USB-tikku liukuu helposti suo-
raan PC:n USB-porttiin ja var-
mistaa luotettavan tietojen tal-
lennuksen tai siirron.
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Pekka Reinikainen 

Ihmisen aivot ovat 
osoittautuneet 
monimutkaisemmiksi 
kuin kaikki maailman 
tietokoneet, tietoverkot 
ja päätelaitteet 
yhteensä.

Ihmisaivojen suunnittelu ja 
rakentaminen on vaatinut 
käsittämätöntä nerokkuutta. 

Vaatimuksena on ollut tehdä 
muovautuva tietojenkäsittelylai-
te, joka pystyy aistimaan foto-
nivirran värikuvana, ääniaallot 
Bachin musiikkina, jääpuikon 
kylmänä, saunan kuumana jne... 
Laitteen täytyy toimia kaurapuu-
rolla moitteettomasti ilman huol-
toa jopa sata vuotta. 

Sen rakennuspiirustukset on 
mahdutettava muutamaan mole-
kyyliketjuun, joka pystyy kopioi-
maan itsensä. Tämän tietojenkä-
sittelyjärjestelmän on pystyttävä 
lisäksi muovautumaan joka hetki 
ja oppimaan muun muassa uu-
sia kieliä ja ohjaamaan satojen 
lihasten yhteistoimintaa vaikka-
pa tenniksen pelaamiseen tai 
Beethovenin kuutamosonaatin 
soittamiseen.

Hermoverkkoja 
tarkastellen

Yhden ihmisen aivoissa on 
enemmän suunnitelmallisesti 
järjestettyjä rakenteita kuin koko 
maapallon ulkopuolisessa fyysi-
sessä maailmankaikkeudessa. 

Professori Stephen Smithin 
tutkijaryhmä Stanfordin yliopis-
tosta on onnistunut selvittämään 
aivojen tietoverkon hämmästyt-
tävän monimutkaista rakennetta. 
Ihmisaivot rakentuvat 200 000 
miljoonasta solusta. Ne liittyvät 
toisiinsa sadoilla  miljoonilla 
yhteyksillä, joita kutsutaan sy-
napseiksi. 

Sähköiset viestit kulkevat ai-
voissa näiden synapsien välityk-
sellä aivosolusta toiseen. Yksi 

aivosolu voi olla näin kytketty 
jopa 200 000 soluun. Koska sy-
napsit ovat aivoissa pakkautu-
neet hyvin lähelle toisiaan, on 
ollut vaikeaa tutkia tätä moni-
mutkaista hermoverkkoa, joka 
tekee ajattelun, aistimisen ja 
liikkumisen mahdolliseksi. Uu-
silla kuvantamistekniikoilla on 
nyt ensimmäistä kertaa päästy 
tarkastelemaan aivojen hermo-
verkkoa.

Synapsimäärä 
vaihtelee

Yksi synapsi on läpimitaltaan 
alle tuhannesosamillimetrin ko-
koinen. Synapsin ja siihen kyt-
keytyvän solun välissä on pieni 
rako. Synapsista ruiskutetaan ke-
mikaalia tähän rakoon ja tämä 
välittäjäaine aikaansaa sähköisen 
tapahtuman siihen raon toisella 
puolella kytkeytyvässä solussa. 

Erilaisia synapsityyppejä tun-
netaan tusinan verran, sen mu-
kaan mitä kemikaalia ne ruiskut-
tavat. Synapsien määrä aivoissa 
vaihtelee. Eräiden vaikutus kes-
tää millisekunteja, toisten kuu-
kausia tai jopa vuosia, välittäjä-
aineesta riippuen. Sikiöaikana ja 
ensimmäisten elinvuosien aika-
na niitä syntyy lisää miljoonit-
tain joka tunti, niitä muokataan 
elämän aikana, käyttämättömiä 
poistetaan ja synapsien määrä 
vähenee vanhetessa. 

Ihmisen väitetyillä ”sukulai-
silla", simpansseilla, vastaavaa 
muovautumista elämän 
alussa ei juurikaan 
tapahdu. 
Pelkästään ihmisen 
aivokuorella on 125 
miljoonaa miljoonaa 
synapsia eli yhtä paljon 
kuin tähtiä tuhannessavii-
dessäsadassa linnunradan 
tyyppisessä galaksissa.

Uskomatonta 
monimutkaisuutta

Nyt tiedemiehet ovat ensimmäis-
tä kertaa päässeet laskemaan sy-
napsien määriä ja tutkimaan tar-
kemmin niiden rakennetta. Uusi 

tekniikka on mahdollistanut 
hermoverkon kolmiulotteisen 
tutkimuksen, hieman samaan 
tapaan kuin avaruusmatkailija 
olisi matkannut galaksissa. 

Tutkijat totesivat, että aivojen 
monimutkaisuus osoittautui lä-
hes uskomattomaksi. ”Yksi sy-
napsi muistuttaa mikroprosesso-
ria, joka sisältää muistivaraston 
ja tietojenkäsittelylaitteiston. Yh-
dessä synapsissa voi olla 1000 
nanokokoista molekyylikytkin-
tä. Yhden ihmisen aivoissa on 
enemmän tällaisia kytkimiä kuin 
kaikissa maailman tietokoneissa, 
päätelaitteissa ja internet-ver-
koissa yhteensä”, totesi profes-
sori Stephen Smith.

Sähkömiehellä 
kiire

Jos sähkömies saisi tehtäväkseen 
asentaa aivosi eli yhdistää niiden 
200 miljardia solua sadoilla bil-
joonilla johdoilla ja mikroproses-

Matalan kynnyksen leiri tosimiehille
Perinteinen viikonloppuseminaari luonnon keskellä
Perheniemen evankelisessa opistossa
8. – 10.4.2011
Tule mukaan rohkaistumaan yhdessä eheyteen ja tosimiehuuteen. 
Alustuksissa saatuja eväitä nautitaan ryhmätöissä ja rakennutaan 
veljesyhteydessä.
Leirillä mukana mm. talousneuvos Reijo Telaranta, 
päätoimittaja Kimmo Janas, miestyön veteraani Aarni Kontturi, 
toimitusjohtaja Petri Aalto ja Hannu Ylikoski. 
Musiikissa palvelemassa Timi Järvivuori.

Ohjelma:
Perjantaina 8.4.
17.00 Ilmoittautuminen, majoittuminen ja ruokailu
18.00 Yhteinen tutustuminen ja odotukset
19.30 ”Tosimies ja työnäky”
 Mihin Jumala kutsuu meitä miehiä
21.00 Iltapala
 Vapaata yhdessäoloa 

Lauantai 9.4.
08.00 Aamupala
08.45 Aamun avaus ylistäen
09.00 ”Tosimies varustautuu”
 Armolahjat otetaan käyttöön
11.30 Lounas
12.30 ”Mies perheensä pappina”
 Perheen johtaminen Jumalan yhteyteen on miehen vastuulla
14.00 Kahvi
14.30 ”Mies taloudenhoitajana”
 Oikealla rahankäytöllä kunnioitamme Jumalaa
16.00 Päivällinen
17.00 Ulkoilua ja sauna
19.00 ”Mies ylistäjänä”
 Ylistys ei ole naisten etuoikeus
20.00 Keskustelua ja rukousapua
21.00 Iltapala
 Vapaata yhdessäoloa

Sunnuntai 10.4.
08.00 Aamupala
09.00  Aamun avaus ylistäen
 Lyhyitä todistuspuheenvuoroja
10.00 ”Sanoista tekoihin”
 Opit käyttöön omassa miestyössä  
11.30 Lounas
12.30 ”Tosimiehet ristin juurella”
 Yhteinen messu
14.00 Päätöskahvit ja kotiuttaminen

Leirin hinta: 120 €
Sisältäen ohjelman ja täysihoidon (majoitus 2-3 hh ja ruokailut).

Ilmoittautuminen:
Viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin alkua:
puh. 05 7574 100 tai opisto@perheniemi.com

Osallistujat otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

www.perheniemi.com           puh. 05 7574100
              fax.  05 7574101

Tervetuloa Perheniemen 
hyvän olon linjoille!

Timi Järvivuori

Hannu Ylikoski

Reijo Telaranta

Petri Aalto

Aarni Kontturi

Kimmo Janas

MAAILMANKAIKKEUDEN 
MONIMUTKAISIN RAKENNE

soreilla toisiinsa tehden yhden 
liitännän sekunnissa ja työsken-
nellen 24 tuntia vuorokaudessa, 
kuluisi häneltä aivojesi asenta-
miseen 64 miljoonaa vuotta. Jos 
mikroprosessorit täytyisi vielä 
rakentaa tämän lisäksi, aikaa 
kuluisi 64 miljardia vuotta.

Kuka on tämän asennustyön 
tehnyt? Vastaus on psalmissa 
139, jakeessa 13: ”Sinä kudoit 
minut kokoon äitini kohdussa”. 
Tämä on uskottavampi selitys ai-
vojen olemassaololle kuin Hel-
singin Sanomien tiedepalstalla 
(28.12.2010) esitetty darwinistin 
näkemys, jonka mukaan aivot 
kehittyivät sen takia, että ihmi-
nen oppi kypsentämään lihaa 
ravinnokseen! 

Tarkempaa tietoa ihmiskehon ih-
meistä löytyy Pekka Reinikaisen 
uudesta englanninkielisestä kir-
jasta ’The Image of God’ osoittees-
ta: pekka.reinikainen@fimnet.fi.
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KONEINSINÖÖRITOIMISTO 

ERIMEK OY

www.erimek. 

gsm 050 562 18 47
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MARTTI  ISSAKAINEN

metsänhoitaja, yrittäjä

Tosimies
ehdokkaana.
Tosimies
äänestä!

Uusimaa /Kerava
m.issakainen@luukku.com
puh. 050 5525 919

SUORAA PUHETTA SYDÄMELTÄwww.MarttiIssakainen.fi

Jukka Neejärvi

Vuosi 2011 alkoi viikon 
nettimatkalla Floridan 
Orlandoon, jossa 
Morris Cerullo juhli 
tuhansien partnerien 
kanssa 40. peräkkäistä 
World-konferenssiaan. 
Silminnäkijöinä 
todistimme 
evankeliumin 
voittokulkua, ja 
kuulimme Jumalan 
profeetallista ilmoitusta; 
11 ihmeen vuosi 2011.

Veli ja Jumalan palvelija, 
profeetta Morris Cerullo 
(MC), tavalleen uskolli-

sena, hymyillen ja miesenergiaa 
huokuen, aloitti, niin kuin Hel-
singissä 2009, antamalla kaiken 
kunnian sille ainoalle Arvollisel-
le – Jeesus Kristukselle!

Vuosi 2010 oli ollut vauhdikas: 
yli 100 kokousta, yli 50 maata 
ja 200.000 lentomailia, nuorek-
kaalle 79-vuotiaalle Papalle. Ja 
tuloksia oli tullut: sieluja, sielu-
ja, sieluja sekä tuhansia Elijah-
Instituutin läpikäyneitä.

Raamatussa, numerot ovat 
tärkeitä ja no 11 merkitsee yltä-
kylläisyyttä – yksi yli tarvittavan!  
Ei mitään puutu numeroon 10 
lisätään vielä yksi. 11-vuosi on 
myös tupla-voitelun vuosi. Täs-
tä ekstra määrän –vuodesta hän 
odottaa jännittävää ja tuloksel-
lista. 

2011 – 11 ihmeen vuosi
Konferenssissa Jumalan rak-
kauden ilmapiiri ja yhteys eri 
väristen veljien ja sisarten kes-
ken oli selvästi nähtävissä. Aa-
mun rukouskokouksen jälkeen, 
ennen joka kokousta, maaperä 
julistukselle valmistettiin ylistys- 
ja rukoushetkellä  Ylistyksessä 
olivat vanhat WC-tutut UK:n 
tanssiryhmällä vahvistettuna.

Sielut, terveys, usko, talous ja 
Israel olivat taas teemoissa. Eri 
puolilta maailmaa olevien julis-
tajien sanomat liittyivät toinen 
toisiinsa, ja ihmeellinen Pyhä 
Henki liitti puheet kokonaisuu-
deksi. 

2011 – Ylivuotavan, 
extramäärän -vuosi!

MC:llä oli jälleen uutena vuo-
tena väkevä ilmoitus Herralta 
tulevasta. Pelastuksen, paran-
tumisen ja vapautumisen ohel-
la saamme odottaa 11 ihmettä 
vuonna 2011. Ne ovat: 
1. jumalallinen suosio (Ps.5:12)
2. kaikkinainen kasvu
   (Ps.115:13)
3. totaalinen vapautus vihollisista 
   (5 Moos.28:7)
4. jumalallinen varjelus
   (Ps.121:5)
5. varallisuus (Ps.112:2)
6. käsketty siunaus 
   (5 Moos.28:8)
7. ylitsevuotavuus (Luuk.6:38)
8. totaali restoraatio (Joel 2:25)

9. avoin taivas (Mal.3:10)
10. Jumala nuhtelee syöjäsirkkaa
     (Mal. 3:11) ja 
11. ’Extra Measure’: terveys, 
  parantuminen (2 Moos.23:25).

Usko on lahjana saatu Jumalal-
ta, käännyttäessä Hänen tielleen, 
siksi sen kanssa ei tarvitse kamp-
pailla, eikä sitä voi puristaa itses-
tä. Se kuitenkin vaatii toimintaa. 
Usko on myös miehen nimi, ja 
nimi Raamatussa kuvaa luonnet-
ta. Ilman uskoa emme voi miel-
lyttää Jumalaa (Heb.11:6).

Benny Hinn:  
tunne Sana!

Kiistelty Benny Hinn puhui 4,5 

tuntia iltakokouksessa vuoden 
2010 ’syvyydestä’. Aluksi vaimon 
lakimies ilmoitti avioerosta, sit-
ten tutkittiin tilit, ja usea ystävä 
jätti. Mutta Jumala ei jättänyt! 
Nyt välit Suzannen kanssa on 
ok, tilit ok ja tosiystävät tiedos-
sa. Myös ihme tapahtui: uskova 
pariskunta, jonka maalta oli löy-
detty öljyä, tarjoutui maksamaan 
avioeron lakikulut.

Kriisissä joko lähestyt Jumalaa 
tai menet poispäin. Jos jumalan-
pelko on poissa, niin et rukoile 
(Job.15:4). Myöskin slogan ‘No 
Talk, No Walk with God’ – jos ei 
ole juttua Jumalan kanssa, niin ei 
ole vaellustakaan – on tosi (kts. 

Zef.1:6).  
Bennyn neuvo nykyiseen, 

myrskyävään aikaan: tutki ja tun-
ne Sana – muuten et pysy pystys-
sä, kun (ei jos!) myrskyt tulevat! 
Hänen kysyessä: ”kuka ei ole 
lukenut Raamattua kokonaan 
läpi?”, moni käsi nousi tunnus-
tukseen! Kysymykseen: ”kuinka 
moni on eronnut?”, vastaus oli 
silmiä avaava: yli puolet väestä!

Toisaalta vuosi 2010 toi läpi-
murron: Farsia-puhuva islami-
lainen maailma kuulee evanke-
liumin, kun BH-ministry aloitti 
Tapesh-TV –lähetykset mm. Ira-
nissa. Facebookin mukaan Hinn 
on tervetullut myös Egyptiin.

Mike Murdoch:  7 lakia
Mike Murdoch, Wisdom Center, 
TX, opetti aiheesta ’7 Tärkeää 
Lakia Elämässämme’, jotka ovat: 
1. Eroavuuden laki: näe erilai-
suutesi,  2. Mielen laki: Jumalan 
ajatukset, 3. Tunnistamisen laki: 
tunnista päälahjasi ym., 4. Kah-
den (2) laki: sopimuksen voima, 
5. Paikan laki: menestys Jumalan 
paikassa, 6. Kunnioituksen laki: 
menestyksen juuri ja 7. Sieme-
nen laki: niität mitä kylvät.

Jos Sinulla ei ole menestys-
tä,  niin kysy kolme kysymystä:  
1. Suhde äitiin/isään? 2. Mihin 
kylvät elämäsi (ajan, energian, 
rahan)? 3. Paikka, jossa Jumala 
haluaa minun olevan?

Stuxnet – matojen 007 
Herkkään ydinaseteemaan (vrt. 
Irak 1981 ja Syyria 2007) liittyvän 
agenttitarinan kertoi armoitettu 
profetian tutkija Grant Jeffrey. 
Kyse on USB-muistitikkujen 
välityksellä Windows-koneissa 
leviävästä haittaohjelmasta, 
Stuxnet-madosta (Kauppalehti 

10.1.2011). Ohjelmasta on löy-
detty viittaus Vanhaan testament-
tiin: myrttikasvi on hepreaksi 
Hadassah (Persian Ester).

Iranin ydinlaitosten (Bushehr) 
sentrifugeja, Siemensin PLC-
ohjausjärjestelmän turva-aukon 
kautta, sabotoinut Stuxnet-mato 
syntyi Israelissa USA:n avus-
tuksella? Sentrifugia pyörittää 
sähkömoottori, jota ohjaa taa-
juusmuuttaja. Mato alkoi tehdä 
muutoksia pyörimisnopeuteen, 
pilaten (ydinpommin) uraani-
rikasteen, mutta välittäen vää-
rennettyä ohjaustietoa ulos, että 
kaikki on OK!

Israelin Mossad arvioi Iranin 
hankkeen kokeneen vuosien 
viivästyksen. Syynä ovat mm. 
tekniset hankaluudet (Stuxnet) 
ja USA:n ajamat talouspakot-
teet. Myös Iranin ydinhankkeen 
avainhenkilöitä on murhattu. 

Jeffreyn mukaan Teheraniin 
lentäneiden venäläisten ydineks-
perttien silmien alle jätettiin 
’vahingossa’ kalliita USB-muis-
titikkuja lentokenttien odotusti-
loissa. Nämä tarttuivat ’syöttiin’ 
ja saastuttivat koneensa, vieden 
Stuxnet-madon Iraniin.

Amerikka – Israel – Egypti
Amerikan alasajo toistaa Britan-
nian polkua: suuresta imperiu-
mista tuli ’vain yksi EU-maa’. 
Rinta rinnan Israel-suhteiden 
viilenemisen kanssa poliittinen, 
taloudellinen ja sotilaallinen vai-
kutusvalta on vähentynyt. Britit 
tekivät omat virheensä vuonna 
1948, Balfourin julistuksesta 
huolimatta.

Amerikka on vielä suuren 
muutoksen edessä, eivätkä krii-
sit ole ohitse. MC profetoi vii-
me vuonna: ”USA:ssa kaatuu 

pankkeja kasapäin”. Näin kävi, 
parisataa pankkia on mennyt 
nurin.

Vain tosijuuret, kristinusko yti-
messä ja Israel ympärillä, saisi 
Amerikan – samoin Suomen – 
suunnan kääntymään ylöspäin.

Nyt kun Egyptin Kairo kuo-
huu, on hyvä tietää: ”Ennustus 
Egyptistä. Minä (Herra) kiihoi-
tan Egyptin Egyptiä vastaan, 
niin että he keskenänsä sotivat, 
ystävä ystävää vastaan (Jes.19.2). 
Obamalla on nyt näytön paikka 
arabimaailman odottaessa.

Afrikka nousee
Amerikan sekaväestössä ja Cerul-
lon partnereissa on niin paljon 
mustia, että ohjelmaan oli otet-
tu ’Afrikka-päivä’, julistajia mm. 
Ghanasta ja Ugandasta.  ’Elijah’-
pastori Ayo O. (Nigeria) profetoi 
9 kuukauden raskauden olevan 
päättymässä – on synnytyksen 
aika; matka päättyköön! 

Suomessakin Afrikan julistajat 
loistavat. Bonnken ’verellä pesty 
Afrikka’ –näky on siten tosiasia. 
Lisäksi, 

he rakentavat suuret kirkkon-
sa omilla – ei Amerikan – va-
roilla! Ja moni tulee kokouksiin 
Amerikkaan.

Musta Amerikka 
Vuonna 2009, suuren muutok-
sen odotuksessa, Kingin jälki-
junassa, Amerikan toivoksi ni-
mettiin musta presidentti Barack 
Obama. Vaikka hän sai Nobelin 
2009 rauhanpalkinnon, niin silti 
unelma on himmentynyt, toivo 
hiipunut. Obama on myös on-
nistunut monessa asiassa, ja on 
todistus mm. mustien rukousten 
voimasta. 

Sensijaan toinen unelma ei 

ole hiipunut, rauhan-Nobelin 
v. 1964 saaneen Martin Luther 
(Michael alunperin) King, Jr:in 
unelma “Herran kunnian ilmes-
tymisestä”, Jes.40:4. 

Marshall Fradyn mainio kirja 
vuodelta 2009 ’M.L. King’ (edi-
ta.fi/1403) kertoo myös karusti 
Kingin tiestä Vietnam-politiikan 
kysymyksiin ja väsymyksestä. 
(Rotu)raja-aitojen kaataminen 
saa aikaa jännitteen, ja vain Her-
ran kutsussa pysyminen jaksa-
misen. 

Puhdas valkoinen on Hänen 
värinsä. 

Profeetat 
eivät eläkkeelle

Jo aikoja sitten Herra näytti 
MC:n kautta viisi kriisiaaltoa: 
muutos-, perhe-,  seurakunta-, 
konfrontaatio- ja talouskriisit. 
Hän näytti myös selviytymiseen 
viisi Pyhän Hengen aaltoa: to-
dellinen pyhyys, tunnusmerkit/
ihmeet, todellinen yhteys, viisa-
us ja henkien erottaminen sekä 
restoraatio.

Herra ei tee mitään  näyttämät-
tä sitä etukäteen palvelijoilleen 
profeetoille (Ams.3:7), jotta oli-
simme valmiit. 

Ja profeetan palvelus jatkuu 
vielä 80-vuotiaana, eläkkeelle 
ei Herra ole palvelijaansa pääs-
tänyt.

Vuonna 2011 Suomen muutos 
vaatii rohkeita ja viisaita kristit-
tyjä tosimiehiä ja -naisia, jotka 
pelotta palvelevat Herraa ko-
kosydämisesti, voittaen kalliita 
sieluja Kristukselle. 

Esimerkkinä tosimiehestä 
on CBN:n Pat Robertson, joka 
pitkällä kokemuksella kehot-
taa pitämään uskon Jumalaan, 
Mark.11:22.
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Ilu Kalliokoski
Petri Janas

Ilkka Kalliokoski oikealta 
nimeltään, mutta 
parinkymmenen vuoden 
espoolaiskauden jälkeen 
tunnetumpana ”Ilu”. 
43-vuotias, Helsingissä 
syntynyt, siellä 
nuoruuden asunut ja 
sitten vitsin omaisesti 
tullut Espooseen 
”maalle” töihin. 

Koulutukselta kirkon nuo-
risotyöohjaaja Ilu Kallio-
koski on Espoossa teh-

nyt nuorisotyötä vuoden 1992 
alusta.

– Kuusi vuotta olin Espoos-
sa kaiken kaikkiaan sijaisena. 
Ihmiset olivat koko ajan joko 
opiskelemassa, äitiyslomalla tai 
hoitovapaalla. 

Vuoden 1993 alussa nykyises-
sä Espoon Tuomioseurakunnas-
sa tehtiin iso muutos. Seurakun-
ta jaettiin seurakunta-alueisiin. 
Aluksi tulin nuorisotyöhön, mut-
ta kun tuli tämä seurakuntajako, 
se jaettiin kuuteen alueeseen. 
Olin tämän yhden seurakunta-
alueen nuorisotyöntekijä ja pe-

riaatteessa vastasin sen kaikesta 
nuorisotyöstä: varhaisnuoriso-
työstä, kerhotoiminnasta, isos-
koulutuksesta ja nuortenilloista.

Sitten me nuorisotyönohjaajat 
marssimme kirkkoherran puheil-
le kysyen, voisimmeko jakaa seu-
rakuntaa johonkin lohkoihin.

Asia meni läpi ja teimme kah-
dessa lohkossa nuorisotyötä, 
kolme seurakunta-aluetta yh-
dessä ja toiset kolme yhdessä. 
Oli itä- ja länsilohko.

Aurora
Vuoden 1998 alusta sain vakitui-
sen viran. Viimeiset kaksi vuotta 
olin sen viranhaltijan sijaisena. 
Hän oli opiskelemassa, eikä enää 
opintojen jälkeen palannut takai-
sin niihin hommiin.

Kun Auroran seurakuntatalo 
valmistui, niin siinä yhteydes-
sä pistettiin seurakunta-alueita 
uusiksi. Sitten muodostettiin 
Auroran seurakunta-alue sen 
uuden rakennuksen ympärille. 
Tulin siihen töihin. Meillä oli 
jo sitä ennen ollut Lujakallio-
kahvilatoimintaa Espoon Van-
hankirkon seurakuntatalolla. Se 
vielä haki silloin sitä muotoaan, 
mutta minun tultuani Auroraan 
aloitin rakentamaan siihen ta-
loon nuortentoimintaa. Se oli 
ainutlaatuinen tilaisuus vaikuttaa 
kun siellä ei aluksi ollut mitään 

ja pääsi aloittamaan nollasta ra-
kentamista. Harvoin tässä työs-
sä tulee sellaista mahdollisuutta, 
vaikka seurakunta sinänsä on jo 
kauan ollut olemassa.

Olin sen alueen ainoa nuo-
risotyöntekijä. Aloitin isoskou-
lutustoiminnan, nuortenillat ja 
perjantain Lujakallio kahvila toi-
minnan. Rupesin rakentamaan 
talon alakerran pommisuojaan 
bändikämppää ja vähitellen 
hankkimaan äänentoistokalustoa 
sinne. Järjestin myös kerhoja sen 
alueen alakouluissa. Itselläni oli 
jonkinlainen näky siitä, että tämä 
on hyvä paikka. Eikä lähimailla 
ole nuorille oikein muuta tar-
jontaa. Siinä meni ensimmäinen 
vuosi jos toinenkin, ettei se kau-
hean suuria joukkoja kerännyt. 
Siellä rupesi alkuun käymään 
nuortenilloissa noin 3 nuorta 
ja isoskoulutuksissa 15 nuorta. 
Kahvilassa ehkä jotakin kahta-
kymmentä, eli tosi pientä määrää 
alkuun. Samalla bänditoiminta ja 
partio haki tilaa siinä. Kolmante-
na vuotena, vuoden 2000 paik-
keilla juttu lähti lentoon siinä 
talossa. Isoskoulutuksessa alkoi 
olemaan kahdeksaakymmen-
tä nuorta ja enemmänkin olisi 
ollut halukkaita. Tuli sellainen 
”hype” talolle, että seurakunnan 
kahdestasadasta koulutettavasta 
satakaksikymmentä olisi halun-

nut tulla Auroraan. Heitä väkisin 
työnnettiin viereisten paikkojen 
seurakuntiin.

Siellä kävi noin kahtasataa 
nuorta keskimäärin, joka per-
jantai. Siellä treenasi kahdeksan 
bändiä. Minun aikanani se ke-
hittyi ja olin vuoden 2004 ke-
vääseen asti siellä töissä.

Tapiola
Vuodenvaihteessa oli jo itsellä 
sellainen tunne, että kun oli yli 
kymmenen vuotta ollut samassa 
seurakunnassa töissä, että jos täs-
sä haluaa jotain muuta elämäs-
sä tehdä, niin nyt olisi sen aika. 
Sopivasti loksahti kohdalle, että 
Tapiolan seurakuntaan haettiin 
nuorisotyön tiimin esimiestä ja 
varhaisnuorisotyöstä pyydettiin 
sieltä, että hakisin heille töihin.

Hain paikkaa ja minut valittiin 
sinne. Siellä olen ollut ja seitse-
mäs vuosi menossa.

Nyt painitaan ihan erilaisessa 
ympäristössä kuin vaikka kym-
menen vuotta sitten. Tämän ajan 
todellisuus on, että resurssit ovat 
toisenlaiset kuin ennen.

Tapiolassa olen päässyt vai-
kuttamaan tapaan jakaa työtä. 
Kun tulin Tapiolaan, joka on 
taas yksi seurakuntayksikkö, 
eikä seurakunta-alueisiin jakau-
tunut, koulujen päivänavauksiin 
oli periaate, että kaikki kävivät 

kaikilla kouluilla pitämässä 
päivänavauksen. Tämä tietysti 
työntekijän näkökulmasta oli 
todella helppoa, että jos tein 
yhden päivänavauksen ja kävin 
kymmenellä koululla pitämässä 
sen, niin olin puolet toiminta-
kauden päivänavauksista pitänyt 
sillä. Kolikon toinen puoli oli 
se, että seurakunnalle ei tullut 
kasvua millekään koululle, kun 
joka kerta tuli uusi naama vie-
railemaan. Lähdin ajamaan sitä 
siihen suuntaan, että otetaan ni-
mikkokoulu-meininki, ja tuntuu, 
että se on ollut hyvä ratkaisu. 
Pyrimme, että joka koululla käy 
noin kaksi tai kolme työntekijää, 
ei sen enempää. Ei kuitenkaan 
sillä, että siellä kävisi vain yksi, 
sen takia, ettei koulun ja seu-
rakunnan välinen yhteistyö lei-
mautuisi vain yhden työntekijän 
näköiseksi, mutta kuitenkin, että 
tulee henkilösuhdetta koulun ih-
misiin. 

Meillä on ollut Tapiolan kirkos-
sa muutaman vuoden sellainen 
hauska juttu, kuin ”varkkareiden 
kirkkoyö”, jossa nukumme kir-
kossa yötä. Pystytämme kirkko-
saliin yöksi vaellustelttoja, joissa 
sitten nukutaan. Tavallaan ollaan 
kuin leirillä. Lauantai-illaksi kun 
sinne mennään, osa sitä juttua 
sitten on, että ollaan sunnuntai-
na kymmeneltä aamulla toteut-
tamassa messua. Olen itse tuo-
nut näitä leirijuttuja sinne, jotka 
eivät kaikki ole oma keksimiä, 
mutta ovat olleet toteuttamatta 
siellä seurakunnassa. Leirejä on 
lähdetty toteuttamaan jollain tee-
malla. Olemme ottaneet sen ku-
luvan viikonlopun kirkkopyhän 
aiheen ja koitamme siitä keksiä 
jonkun nuorten maailmaan istu-
van nimen. Meillä on esimerkiksi 
ollut ”Suuri seikkailu”, ”Kadon-
neen aarteen metsästäjät” ja 
”Nooan arkki” -nimisiä leirejä. 
Ja näiden teemojen ympärille 
olemme alkaneet rakentaa näi-
tä leirejä. Sunnuntaina vietetyssä 
Jumalanpalveluksessa leirin tee-
ma on huipentunut, mitä olem-
me siellä tehneetkään.

Menneisyydestä on paljon 
hauskoja ja rikkaita muistoja.

Tuomiokirkkoseurakunnas-
ta lähtiessäni nuoret kirjoittivat 
muistokirjaa, mihin laitettiin eri-
laisia lauseita. Eräs nuori kirjoitti, 
että ”pysytään aina kakaroina, sä 
olet omalla esimerkilläsi näyttä-

nyt, että se on mahdollista”. Se 
palaa aina silloin tällöin mieleen, 
joka on yhdenlainen kuva mi-
nusta. Pidän itseäni sellaisena, 
että osaan ja uskallan häpeile-
mättä heittäytyä hulvattomaan 
lapselliseen hölmöilyyn, ja se ei 
ole mikään rooli, vaan sellainen 
olen. Kuitenkin minussa on se 
puoli, joka on oikeasti kiinnos-
tunut vakavista asioista ja pystyn 
edustamaan kuten tällä hetkellä 
olen Kirkon nuorisotyöntekijöi-
den liitto KNT:ssa hallituksen 
jäsen Espoon hiippakunnan 
edustajana. 

Jokainen on jonkun lapsi, 
vaikka olisikin kuinka inhottava 
ja aikuinen.

Tekeminen 
– tapa olla

Kyllä kotonakin olen, mutta sen 
tunnistan itsessäni, että kovin 
pitkään en kotonanikaan jak-
sa vain olla. Ns. ”Puuha Pete” 
kotioloissakin, jos jokin sarana 
on rempallaan niin nopeasti on 
ruuvimeisseli kourassa ja alkaa 
laittamaan sitä kuntoon. Jos kir-
ja on hyvä, jaksan lukea ja kes-
kittyä siihen. Aika harvoin sitä 
kuitenkaan vain ”on”. Kai sitä 
jonkin sortin virran pistämä on. 
Tekeminen on tapa olla.

Kouluajoista asti on ollut joku 
luottamus tehtävä. Aina milloin 
mitäkin ja milloin kysytään min-
nekin. Kun yksi asia loppuu, niin 
tulee taas jotain muuta tilalle. Kai 
minulla on sellaista vikaa, että 
jos tuntuu, että homma on kiin-
nostava, niin usein ei keksi hy-
vää syytä sanoa ei. Toisaalta on 
kiva kun on tekemistä, ja vielä 
kun se on mielekästä, niin ei se 
tunnu työläältä.

Usein elämäni varrella kun 
on tullut vastaan uusi ryhmä, se 
ryhmä on tyrkännyt minut vas-
tuutehtäviin. Itse olen aina ollut 
kovin varovainen tyrkyttämään 
itseäni niihin hommiin. Olen 
kohtuullisen nopea ottamaan 
asioita haltuun, sillä lailla terävä 
ja läsnä.

En välttämättä kaikissa niis-
sä ole kovin hyvin onnistunut, 
mutta sen luottamuksen arvoi-
nen olen ollut, mikä minulle on 
osoitettu.

Teiniajoista asti on tietenkin 
kitara pysynyt kädessä. Se on 
ollut ja on edelleenkin sellainen, 
että työssänikin tätä lahjaa käy-

tän häikäilemättömästi hyväkse-
ni. Työn ulkopuolellakin tulee 
keikkailtua jonkin verran.

Perustyö ja soittohommat  mo-
lemmat tukevat toisiaan. Satojen 
keikkojen kokemuksella, tai voi 
olla, että on nelinumeroinen 
numerokin kertynyt vuosien 
varrella, eri seurakunnissa kun 
on kierrellyt esiintymässä, kyllä 
siitä on ollut iso apu, että on tätä 
nuorisotyötä tehnyt. Sitä kautta 
on tullut läsnäolemisen- ja esil-
läolemisen kokemus, vaikka ei 
kovin esiintyjäksi itseään koki-
sikaan.

Musiikki
90-luvun puolelta Ilu Kalliokoski 
Combo on keikkaillut eri kokoi-
sina kokoonpanoina ja trubana-
kin, sellaisella pienellä liekillä. 
Kymmenkunta työn ulkopuolista 
keikkaa kertyy vuodessa. Lauluja 
syntyy välillä jos on syntyäkseen. 
En siis tee kappaleita työkseni. 
Sen verran kuitenkin, että olen 
ilokseni saanut niitä muuallekin 
tyrkättyä. Muun muossa Seura-
kunnan Punaiseen veisukirjaan 
ja Laulutuulikirjaan olen saanut 
laulujani.

Omia levyjä on tullut vain yksi, 
vuonna 2004, mutta lauluja on 
muutamilla levyillä. Kaiken kaik-
kiaan levyjä joissa olen muuten 
vaan mukana soittamassa on 
toistakymmentä. 

Monien seurakunnan nuorten 
bändien levyjen tuottajana olen 
ollut, kun ovat tehneet omakus-
tannelevyjä. 

Musiikki on enemmän kuiten-
kin sellainen happi ja harrastus. 
Työväline kyllä tässä perustyös-
säni, kun käy kouluissa päivän-
avauksissa, isoskoulutuksissa tai 
kerhovierailuilla. Opiskeluaikaan 
tuli keikkailtua sadan keikan 
vuosivauhtia, mutta silloin taisin-
kin olla neljässäkin eri porukassa 
mukana, enkä haluaisi niin pal-
jon enää tehdä… Tai sitten pitäisi 
vähentää jostain muusta.

Yhdessä vaiheessa opettelin 
hyväksymään sitä, että minun 
persoonani on vain työkalu. 
Joskus nuorena muusikkona 
nimikirjoituksen kirjoittaminen 
tuntui, että ”se on väärin ja ei 
se käy päinsä, että minua fanite-
taan”. Aika on toisaalta hoitanut 
sen ongelman, että eipä niitä 
nimikirjoituksia enää pyydellä-
kään.

 

Peräänkuuluttaa 
kohtuutta

Leipä tulee tästä perus seura-
kuntatyöstä. Voin sanoa, että 
nykypalkoissa, mitä suomalai-
sen keskipalkka on, ei kovin le-
veä leipä, mutta toisaalta en niin 
rahan perään olekaan. Omasta 
mielestäni on kaikki mitä tarvit-
see. Ei tarvitse saada ajaa bema-
rilla, eikä tarvitse omistaa oma-
kotitaloa Westendistä. Vähän on 
oikeasti riittävästi.

Toivon, että saisi elää niin, et-
tei tarvitsisi vanhana katua. Toi-
vo siitä, että olisi tehnyt sellaisia 
asioita ja valintoja, että ne tun-
tuisivat ajan päästäkin oikeilta. 
Eläisin niin, etten kolhisi itseäni 
tai muita. Nyt kun miettii, niin 
ehkä haaveeni ovatkin aika pie-
niä asioita. Edelleenkin ajattelen 
niin, että jollain lailla meidän 
ihmisten murhe on semmoinen 
kuvitelma siitä, esim. jos kysees-
sä on parisuhde, että elämä on 
sellaista jatkuvaa ”häämatkaa”. 
Ainaista perjantaita tai sunnun-
taita. Ajattelen niin, että pitäisi 
rakastua ”harmaaseen arkeen”. 
Sen pitäisi riittää hyväksi elä-
mäksi. Minusta se on aika ma-
sentava elämänkuva, kun vede-
tään 11 kuukautta vuodesta vyö 
tiukalla, että päästään jouluna 
kahdeksi viikoksi Thaimaaseen 
ja ”that’s it”, jonka jälkeen sama 
toistetaan taas. Ikään kuin eläi-
si vain sitä kahta viikkoa varten 
jossain lomalla. 

Kyllä elämän mielekkyys pi-
täisi löytyä siitä tavallisesta ar-
jesta ja tavallisesta elämästä. Ai-
nakin itse haluan uskoa siihen. 
Riittää, että voi istuskella tässä ja 
lukea lehteä, ja jos rupeaa teh-
dä mieli nikkaroida, niin lähteä 
tekemään sitä. Nyky-yhteiskunta 
ja mainokset yrittävät sitä tuoda 
esiin, että joka päivä pitäisi olla 
juhlat. Mikään normaali ei riitä, 
tai se normaali on vain ikään 
kuin sitä varten, että ladataan 
akkuja siihen, että taas jaksetaan 
juhlia. Ei sillä, etteikö kivaa saa 
pitää, mutta ei se koko elämää 
kantava juttu ole. Sen ymmärrän, 
jos teini-ikäiseltä kysyy, vastaus 
todennäköisesti on eri. Mutta 
jos lähtökohtaisesti kaiken pitää 
olla vaan kivaa, kun ei kaikki 
kuitenkaan ole kivaa, ja tosiaan 
vain tavoittelee sitä, niin myös 
pettyy tosi pahasti, kun ei sitä 
saakaan. 
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Lawrence Blakeslee on ame-
rikkalainen lähestystyön-
tekijä, joka on asunut Sak-
sassa vuodesta 2002 lähti-
en. Hänen intohimonsa on 
auttaa lapsia kehittämään 
hengellistä potentiaaliansa, 
raamatullisiin periaatteisiin 
nojautuen, niin varhain 
kuin mahdollista. Blakeslee 
myös kannustaa vanhempia 
ja aikuisia tunnistamaan 
Jumalan voitelun heidän 
lapsilleen.

Lawrence Blakeslee pe-
rusti vuonna 2002 First 
Step Ministeries -nimisen 
organisaation. Oklahomas-
sa Yhdysvalloissa hän on 
toiminut pastorina ja lapsi-
työn pastorina. Lawrencella 
on kaksi aikuista poikaa ja 
kolme lastenlasta. Lawrence 
Blakeslee on matkustanut ja 
saarnannut laajasti ympäri 
Eurooppaa ja Aasiaa.

Jätä perintö       osa 8

Janne Viljamaa

Intialainen Mahatma 
Gandhi 1869-
1948 tunnetaan 
väkivallattoman 
vastarinnan kehittäjänä. 
Hän oli vegetaristi ja 
vastusti kastittomien 
syrjintää. 

Gandhi inspiroi muita vä-
kivallattoman vastarin-
nan suuria nimiä, kuten 

Martin Luther King jr:a, apart-
heidin vastustaja Steve Bikoa 
ja 15 vuotta kotiarestissa kärsi-
nyttä burmalaista sotilasjunttaa 
vastaan väkivallattomasti tais-
tellutta, vuonna 1991 Nobelin 
rauhanpalkinnon saanutta Aung 
San Suu Kvita. Intiassa Gandhia 
kutsutaan maan isäksi ja kansal-
lispäivää vietetään hänen synty-
mäpäivänään. 

Gandhi vastusti rotusyrjintää ja 
kiinnitti huomion Intian kurjiin 
oloihin. Hän järjesti vuonna 1942 
Quit India -vastarintakampanjan, 
jonka tarkoituksena oli saada 
englantilaiset siirtomaaisännät 
poistumaan maasta. Hän järjesti 
brittiläisten tuontitavaroiden boi-
kotteja, mm. vuoden 1930 Suo-
lamarssin. Marssijat kieltäytyivät 
brittihallinnon maksamaa suola-
veroa. Kolme kertaa vankilaan 
kansalaistottelemattomuudesta 
tuomittu, asianajajan koulu-
tuksen saanut Gandhi vaikutti 
väkivallattomalla vastarinnalla 
ratkaisevasti Intian itsenäistymi-
seen vuonna 1947. 

Väkivallan kierteen 
voi katkaista

Vastuuta väkivallasta ei voi vie-
rittää muille, ei vanhemmille, 
ei järjestelmälle. Jokaisella on 
mahdollisuus lopettaa väkival-
lan ja alistamisen kierre. Väki-
valta lisää väkivaltaa. Väkivalta 
lisääntyy kuin renkaat veteen 
heitetyn kiven ympärillä. Ko-

toa alkanut väkivalta heijastuu 
koko yhteiskuntaan ja takaisin 
ihmiseen. Aggressio ja väkivalta 
vähentämät rakkauden määrää. 
Ne erottavat ihmisiä toisistaan, 
kun inhimillisyys ja välittäminen 
yhdistävät. 

Väkivallan kierteen katkaisus-
sa auttaa anteeksi antaminen. 
Täytyy itse olla rakkauden ket-
jun ensimmäinen välittävä jäsen. 
Maailmassa on paljon sokeutta 
koston kierteen jatkumisen ta-
kia. Ihmiset opetetaan vihaa-
maan ennestään tuntemattomia 
ihmisiä. Perheet vihaavat toisia 
perheitä, kansat toisiaan ja rodut 
toisiaan. Silmä silmästä sokeuttaa 
kokomaailman. Vihan ketjua jat-
kava tekee rikoksen ihmisyyttä 
vastaan. Gandhin mottoja olivat 
ajatukset:

kanssa. Mitä pienempi lapsi, sitä 
enemmän hän on temperament-
tinsa orja. Kun impulsiiviselta 
leikki-ikäiseltä otetaan lapio kä-
destä, hän kumauttaa vieruska-
veria sangolla päähän. 

Otsalohkossa asuu järki ja ai-
vojen syvissä osissa, tunnealu-
eella aggressio, seksuaalisuus ja 
alkukantaiset tunteet. Aivojen 
tunnealueen hypotalamus kont-
rolloi aggression ja seksuaalisuu-
den lisäksi esimerkiksi nälkää, 
janoa ja vireystasoa. Joudumme 
jokaisessa pikkupäätöksessä 
taiteilemaan otsalohkon järjen 
ja tunnealueen tunteen välillä. 
Kun tutkimuksissa koehenki-
löillä on vaurioitunut tunnekes-
kuksen päätöksiin osallistuva 
mantelitumake, he jumittuvat 
yksinkertaiseenkin päätökseen. 
Elämme järjen ja tuntee varassa. 
Näitä kahta ei voi erottaa. 

Tutkimusten mukaan viikoit-
tain itsensä vahvaan humalaan 
itsensä juovat nuoret ovat väki-
vallan tekijöinä 5-7 kertaa use-
ammin ja uhreina 2-3 kertaa use-
ammin kuin nuoret, jotka eivät 
juo alkoholia kovaan humalaan 
asti. Yli 70 prosenttia henkiri-
koksista Suomessa tehdään al-
koholin vaikutuksena alaisena. 
Yleisin henkirikos Suomessa on 
humalaisessa miesporukassa te-
kemä tappo. 

Testosteroni 
aggressiivisuuden 

taustalla
Mieshormoni testosteroni vai-
kuttaa voimakkaasti väkivaltai-
suuteen. Välittäjäaineilla, kuten 
adrenaliinilla ja serotoniinilla on 
tärkeä rooli aggressiivisuudessa. 
Adrenaliini on lihakset ja taiste-
luun valmistava hormoni. Se saa 
lihakset jännittymään ja huomio-
kyvyn keskittymään. Adrenaliini 
saa sydämen hakkaamaan ja se 
valmistaa ihmisen taisteluun. 
Adrenaliinifriikki tahtoo kokea 
taistelujännityksen. Hän ei kes-
tä toimettomuutta. Siviilielämä 
on liian rauhallista soturille, 
joka tahtoo päästä rintamalle. 

Hän elää vain tuntiessaan tais-
teluhormoni adrenaliinin virra-
tessa suonissa. Kamppailulajit 
houkuttavat adrenaliinifriikkiä. 
Hän tuntee olevansa elossa ää-
riolosuhteissa, joissa hän tuntee 
kamppailevansa hengestään. 

Benji-hyppy, surmanhypyt ja 
Extreme Duudson –tyyppiset 
temput ovat adrenaliinifriikin 
ominta alaa. Serotoniinin puute 
aivoissa liittyy kohonneeseen 
väkivaltariskiin. Vähäinen se-
rotoniinin määrä liittyy myös 
masennukseen. SSRI-mieliala-
lääkkeet ovat niin sanottuja se-
rotoniinin takaisinoton estäjiä, 
jotka lisäävät serotoniinin mää-
rää aivoissa kohottaen mielialaa. 
Alkoholi suurentaa hetkellisesti 
naisilla sekä estrogeeni- että tes-
tosteronipitoisuutta. Yhdistetty-
nä estojen vähenemiseen ja jär-
jen ohjauksen häiriintymiseen, 
alkoholilla voi olla vaarallisia 
seurauksia suurina annoksina 
naisille, joilla on elimistössään 
suhteellisesti enemmän rasvaa 
kuin miehillä ja joiden elopaino 
on keskimäärin miehiä alhai-
sempi. Elimistön suurempi ras-
vapitoisuus saa naisen humal-
tumaan samanpainoista miestä 
helpommin.

HYVÄLLÄ, EI PAHALLA

”Vapaudella ei ole arvoa, 
jos ei ole vapautta tehdä 
virheitä”

”Väkivalta lisää väkivaltaa”

”Köyhyys on suurin rikos”

”Heikot eivät anna anteeksi, 
anteeksianto on vahvuuden 
ominaisuus”

”Vapaudella ei ole arvoa, 
jos ei ole vapautta tehdä 
virheitä”

”Silmä silmästä sokeuttaa 
koko maailman”

• Väkivaltarikolliset ovat 
usein päihteiden sekakäyt-
täjiä
• Naisten lisääntynyt vä-
kivaltaisuus ja alkoholin 
käyttö heijastuvat lapsiin le-
vottomuutena, pelkona, ma-
sennuksena, ylivilkkautena, 
alentuneena itsetuntona
• Amfetamiini ja muut sti-
mulantit saavat käyttäjän yli-
aktiiviseksi ja mahdollisesti 
vainoharhaiseksi
• Alkoholi heikentää otsa-
lohkon impulsseja hillitsevää 
toimintaa ja se saa ihmisen 
toimimaan usein tyhmästi
• Vastuuta omasta väkival-
taisuudesta ei voi vierittää 
muille

Väkivalta 
ruokkii väkivaltaa

Väkivaltainen lapsi usein kasvaa 
väkivaltaa ruokkivassa ympäris-
tössä, jossa häntä kannustetaan 
voittamaan, tappelemaan ja anta-
maan turpiin. Temperamenttim-
me vaikuttaa vuorovaikutukseen 
vauvasta asti. Impulsiivinen ja 
räjähdysherkkää lasta rauhoitel-
laan ja toppuutellaan jatkuvasti. 
Hän on jatkuvasti tukkanuottasil-
la sisarustensa ja naapurin lasten 

Me olemme käsitelleet 
lehden edellisissä nu-
meroissa sitä, kuinka 

vanhemmat voivat auttaa lapsi-
aan luomaan läheisen suhteen 
Jumalaan. Yksi tapa on järjestää 
määrätty aika päivästä tai vii-
kosta Raamatun lukemiselle ja 
rukoilemiselle lastemme kans-
sa. Se auttaa heitä tutustumaan 
paremmin Jumalaan ja ymmär-
tämään, kuinka paljon Hän kan-
taa heistä huolta. Toinen tapa 
on osoittaa heille, kuinka Juma-
la vastaa heidän rukouksiinsa. 
Tämä auttaa lapsiamme kehittä-
mään luottamuksen siihen, että 
Jumala tuntee heidät ja rakastaa 
heitä. Tämä myös auttaa heitä 
ymmärtämään, että Raamattukin 
on totta ja se voi ohjata heitä 
koko heidän elämänsä ajan.

Toinen raamatullinen periaate 
on siunata lapsiamme. Siitä on 
monia esimerkkejä Raamatussa. 
Me voimme pitää sitä pelkkänä 
tapana tai Vanhan Testamentin 
rituaalina ja ettei se päde enää 
nykyaikana. Mutta silloin emme 

voisi olla enempää väärässä.
Kenen tahansa siunaamisella, 

varsinkin lastemme siunaami-
sella voi olla elämänmittainen 
vaikutus heihin. Raamatun ja-
keet osoittavat meille, että on 
olemassa erilaisia siunausmuo-
toja. Seuraavissa artikkeleissani 
tulen käsittelemään niitä ja sitä, 
kuinka saada niistä maksimi-
hyöty siunaamallesi henkilölle. 
Mutta aivan ensiksi meidän on 
ymmärrettävä, miksi raamatulli-
nen siunauksen esimerkki toimii 
kohdallamme.

Sanoissamme 
on voimaa

Raamattu puhuu kielemme voi-
masta. Sananlaskut 18:21 sanoo: 
”Kielellä on vallassansa kuolema 
ja elämä; jotka sitä rakastavat, 
saavat syödä sen hedelmää.” 
Tämä kohta vahvistaa sen, että 
sillä mitä sanomme omalla suul-
lamme, on voima auttaa tai lou-
kata. Tämä pätee niin meihin 
itseemme kuin muihinkin. Sinä 

tai ne voivat ilmaista rakkautta. 
Valinta on meidän. Me voimme 
tehdä saman myös sanattomal-
la ilmaisulla. Vihaisella tai pet-
tyneellä katseella voi olla syvä 
vaikutus varsinkin herkkään 
lapseen.

Lapsesi haluavat kuulla sinulta 
rohkaisevia ja myönteisiä sano-
ja. He tarvitsevat niitä elämäänsä 
varten. Me kaikki tarvitsemme 
niitä. Tämä on ihmisluonteen pe-
rusvaatimus, joka löytyy kaikista 
kulttuureista, jopa niissä joissa 
ei kovinkaan avoimesti osoiteta 
tunteita. Se on jotain, mitä Ju-
mala on rakentanut meihin. Se 
löytyy meistä, vaikka kulttuuri-
paineet olisivat painaneetkin sen 
alemmalle tasolle.

Kaikki ihmiset haluavat kuul-
la myönteisiä sanoja, etenkin 
henkilöiltä, joita he rakastavat, 
kunnioittavat tai arvostavat. 
Aviomiehet ja vaimot kaipaavat 
rakastavia ja rohkaisevia sanoja. 
Ne auttavat vahvistamaan heidän 
suhdettaan.

koita, ettei lasta pidä ojentaa ja 
opastaa. Se voisi olla vieläkin 
haitallisempaa lapselle. Mutta 
se tarkoittaa, että sinun on kom-
munikoitava lapsesi kanssa re-
hellisesti, mutta valittava sanasi 
tarkoin, ettet loukkaa häntä.

Vanhempina meidän täytyy 
tarjota lapsillemme opastusta 
ovatpa he minkä ikäisiä tahansa. 
Se kuuluu olennaisesti vanhem-
muuteen. Se auttaa heitä ymmär-
tämään, että me rakastamme 
heitä. Sillä, mitä ja kuinka me 
sen sanomme, on heihin kauas-
kantoiset vaikutukset.

Meillä on oltava tietoisia sano-
jemme voimasta, kun puhumme 
muille ihmisille. Riippumatta sii-
tä, uskommeko me tai keskus-
telukumppanimme Raamatun 
jakeisiin, sillä mitä sanomme ja 
kuinka me sen sanomme, on 
hengellinen ja tunneperäinen 
vaikutus vastapuoleen.

Meidän sanamme, heidän siunauksensa

Lapsesi haluavat kuulla sinulta 
rohkaisevia ja myönteisiä sanoja.

voit siunata tai kirota toisen sillä, 
mitä sanot. Meidän lausumillam-
me sanoilla on voimaa hengel-
lisessä mielessä. Kuinka se on 
mahdollista?

Se tapahtui, kun Jumala sol-
mi uuden liiton kansansa kanssa 
maan päällä. Ja se tapahtui, kun 
Jeesus kuoli ja nousi kuolleista. 
Se oli Golgatan tarkoitus. Juma-
la antoi meille käsittämättömän 
auktoriteetin maan päällä.

Rakenna 
tai hajota

Kun tiedämme puheessamme 
olevan voimaa, meillä on kyky 
rakentaa ja repiä maahan joku 
pelkästään sanojemme voimalla. 
Sanamme voivat aloittaa riitoja 

Kielteiset sanat vaikuttavat 
jopa kaikkein voimakkaimpiin-
kin henkilöihin. Otetaanpa esi-
merkiksi kovin tuntemasi kaveri, 
joka pyydetään pomonsa puhut-
teluun. Kun hänelle tokaistaan 
vasten kasvoja, kuinka huonosti 
hän on hoitanut työnsä, se var-
masti vaikuttaa häneen. Hän 
voi vastata pomolleen kiroillen 
ja käyttäen voimasanoja, mutta 
sisimmässään hän tuntee itsensä 
loukatuksi. Hän voi salata tun-
teensa pitääkseen kovan kave-
rin imagoaan yllä, mutta pomon 
sanoilla on häneen negatiivinen 
vaikutus.

Kuvittele, miltä lapsesta tun-
tuu, kun hänet nujerretaan sa-
noilla. Tämä ei suinkaan tar-
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Eero Ketola

Diktatuurin päättymisen 
jälkeen 1992, paljon en-
nen Moisuin ehdotusta 

sieniviljelmistä, kansa jo kii-
ruhti toteuttamaan ajatuksiaan 
ottamalla bunkkereita mitä mo-
ninaiseen uusiokäyttöön. Bunk-
kereita ryhdyttiin hyödyntämään 
muun muassa kanaloina, karja-
suojina, kellareina, varastoina, 
kaatopaikkana ja käymälöinä. 
Lapsilla on hauskaa kiipeillä 
niiden puolipyöreillä kuvuilla, 
tai leikkiä piilosilla oloa. – Lap-

C   Albanian bunkkerit kiinnostavat 
matkailijoita.

Peti ja puuro bunkkerissa
Albanian ex-kenraalin ja ex-presidentin Alfred 
Moisuin ehdotus bunkkereiden muuntamisesta 

sienien viljelemiseen herätti Albaniassa 
suurta hilpeyttä. Diktaattori Enver Hoxhan 
aikana Moisui nimittäin oli pääarkkitehti 

Albanian bunkkerioimisessa. Pieneen maahan 
valmistettiin 750 000 erikokoista bunkkeria.

suudessani meillä ei ollut kovin 
huvittavaa bunkkerien kanssa. 
Muistan kuinka äiti herätti minut 
keskellä yötä. Juoksimme pime-
ässä, sireenin soidessa, kerrosta-

lon neljännestä kerroksesta etu-
pihalle.  Ahtauduimme jonoissa 
kapeaa käytävää pitkin sisälle 
pihalla olevaan bunkkeriin. Sa-
manlaisia harjoituksia oli useita 

vuodessa, kertoo Fierin kaupun-
gissa asuva Alfred Profka. 

Hyökkäystä 
ei koskaan tullut 

Hoxha pelkäsi länsimaiden hyök-
käystä, ja siksi hän rakennutti 
bunkkereita kaikkialle maahan. 
Varsinkin rajojen läheisyydes-
sä bunkkereita on kymmenien 

ryppäissä ja nauhoissa. Hoxhan 
aikana länsimaat eivät uhanneet 
Albaniaan. Todellinen uhka tuli 
entisestä liittolaisesta, Neuvos-
toliitosta. Vuonna 1960 Hoxha 
ja Hruštšev riitautuivat. Neuvos-
toliiton täytyi nopeasti kotiut-
taa kansalaisensa ja sotilaalliset 
neuvonantajansa entisestä liit-
tolaismaasta. Vloran kaupungin 
lähellä sijaitsi Neuvostoliiton su-
kellusvenetukikohta, jonka soti-
laallinen arsenaali jäi Albanialle. 
Huhtikuussa 1961 Neuvostoliitto 
suunnitteli maihinnousua Vloran 
lähelle, mutta Hruštšev perui se. 
Samaan aikaan syttyi Kuuban oh-
juskriisi, maailma oli atomisodan 
partaalla, eikä Hruštšev halunnut 
puhkaista samaan aikaan kahta 
kriisipesäkettä.

Ei sotilaallista käyttöä
Suurin osa bunkkereista on 
pieniä joihin mahtuu vain kaksi 
sotilasta. Usein bunkkerialueilla 
on maanalaisia käytäviä, joiden 
pituus on useita satoja metrejä. 
Durresin lähellä on suuria bunk-
kereita, joihin oli asennettu 160 
millimetrin rannikkotykkejä. 
Niitä käytettiin Hoxhan aikana 
tositoimissa vain kerran ”viholli-
sen sukellusveneen” lähestyessä 
uhkaavasti rantaa. Ammunnan 
kestäessä ”vihollinen” osoittau-
tui kuitenkin suureksi valaaksi. 
Tiranan lähellä on useita mega 
-bunkkereita. Yhden, suuriko-
koisen bunkkerin valmistukseen 
on käytetty 8 000 tonnia sement-
tiä ja 4 000 tonnia terästä. Ne 
oli tarkoitettu kestämään ydin-
sodan. Niihin oli varattu paikka 
Albanian kommunistisen puolu-
een keskuskomitean jäsenille. 

Ravintola bunkkerissa
Eri puolilla Albaniaa on suuris-

sa bunkkereissa ravintoloita, ja 
jopa pienimuotoisia majataloja 
joissa on peti ja puuro -palvelu.  
Nuorisojärjestöt ovat suunnitel-
leet bunkkereista verkoston eko-
turisteille. Historiasta kiinnos-
tuneet nuoret voivat patikoida 
vuorilla. Karttoihin on merkitty 
suurten, yöpymiseen sopivien 
bunkkerien sijaintipaikat. 

Albanialaiset suhtautuvat 
bunkkereihin monella tapaa. 
Toiset pitävät niitä maisemaan 
kuuluvina eivätkä kiinnitä nii-
hin lainkaan huomiota. Toisille 
bunkkerit muistuttavat ikävällä 
tavalla karusta lähihistoriasta.  
Useat entisten poliittisten vanki-
en järjestöt ovat ilmaisseet pahan 
olonsa siitä, että bunkkereille 
annettaan erityisen asema. Hei-
tä on rauhoitettu ilmoittamalla, 
että bunkkerit ovat myös muisto 
niistä kärsimyksistä joita heillä 
oli. Monet arkkitehdit ja taide-
maalarit tuomittiin vuonna 1978 
kahdeksasta kymmeneen vuo-
teen vankeuteen ”muodikkaiden 
taipumuksien ” johdosta.

Albanian historian vaikeim-
man ajan tutkijat ja turistit ovat 
osoittaneet kiinnostusta bunkke-
reja kohtaan. Useat ulkomaiset 
turistit oivat antaneet vinkkejä 
että bunkkereista saisi hyvän 
matkailuvaltin.  Jos bunkkerit 
poistetaan kokonaan Albanais-
ta, mikä käytännössä veisi kym-
meniä vuosia, hävisi samalla 
todisteen maan historian ras-
kaimmasta ajanjaksosta. Silloin 
maa tekisi saman virheen kuin 
Enver Hoxha, joka tuhosi kaikki 
rakennukset ja historialliset koh-
teet, jotka eivät sopineet hänen 
makuunsa.

D    Pienempienkin bunkkerien pois siir-
täminen vaatii paljon vaivaa.

D    Hoxhan perusbunkkerit Durresin 
satamakaupungin lähellä.

Minun maailmani
Käyn parhaillaan vaativaa coaching -valmennusta, joka on 
pannut pohtimaan, millainen on minun maailmani. Maailmassa 
vaan ei maailmasta, niinhän sitä sanotaan.

 Kun tulin uskoon, monet veljet ja sisaret kertoivat minulle, 
miten itseni antaminen Jeesukselle tuottaa syntien anteeksian-
non – veriruskeista lumivalkoisiksi – ja miten saan sydämeeni 
rauhan.  En muuten tiedä, milloin uskoon tuloni oikein tapahtui 
– eräänä päivänä vain huomasin sen olevan totta.

Usko on tuottanut levollisuutta ja varmuutta monissa elämän 
haastavissa hetkissä, mutta se ei ollut tien päätös vaan uusi 
alku. Olinhan jo kymmeniä vuosia harjoitellut pakenemaan 
omaa sisäistä tuskaani, juoksemaan erilaisten mielenkiintoisten 
asioiden perässä ollakseni pitämisen arvoinen ja uhraamaan 
työlle suuren osan valveillaoloajastani todistaakseni osaavani 
– eli siis ollakseni hyväksytty.

Liityin seurakuntaan ja halusin olla hyvä uskova. Päädyin 
seurakunta-aktiiviksi ja hallintoaktiiviksi, kouluttamaan seura-
kuntia ja vetämään erilaisia ryhmiä. Jos aikaa itselle ja puolisol-
leni oli ennestään vähän, nyt sitä oli vielä vähemmän. 

Yritin olla hyvä uskova myös siinä mielessä, että opettelin 
uusia ruokailutottumuksia, suhtauduin alkoholiin äärimmäisen 
kielteisesti ja omat mielipiteeni vaihtuivat osin seurakuntani 
kannanottoihin. 

Elämäni ei muuttunut tasapainoisemmaksi, sillä olin vaihtanut 
vanhoja riippuvuuksia uusiin.  Huomasin myös, että aluksi niin 
rakastavasta tuntuneesta seurakunnasta alkoi yllättäen löytyä 
tuomitsemista vähintään yhtä paljon kuin rakastamista, opillista 
ahdasmielisyyttä enemmän kuin suvaitsevaisuutta jne.

Luetteloa voisi jatkaa pitkään. Monet seurakunnat elävät 
pohjalaisessa "mää oon meiltä ja muut on meirän krannis-
ta" kulttuurissa. Omaa seurakuntaa ei pystytä tarkastelemaan 
kriittisesti. Siksi moni seurakunta elää itseriittoista, sisäänpäin 
lämpiävää elämää.

Olen kasvanut arvostamaan yhteisöjä, joissa suvaitsevaisuus 
ja rakkaus kulkevat rinta rinnan eettisen perusvakaumuksen 
kanssa. Kyse on itse asiassa kyvystä tarkastella maailmaa useis-
ta eri näkökulmista samanaikaisesti, kyvystä ymmärtää eri lail-
la ajattelevia ihmisiä ja kyvystä aidosti hyväksyä erilaisuutta. 
Kyse on myös rehellisyydestä itselle ja muille sen sijaan, että 
seurakunta olisi toimisi vanhan Neuvostoliiton mallin mukaan: 
korkeita ideaaleja (pyhyyttä) teeskennellen ja arjessa raajarik-
kona eläen. Kesti vuosia, ennen kuin aloin vapautua seura-
kuntasuhteesta kohti aitoa Jumala -suhdetta.

Jatkuva rukous, mietiskely sekä avautuminen omalle tuskalle 
ja ilolle ovat vähitellen saaneet jalansijaa elämässäni. Samoin 
kehoni, hengen temppelin, hoitaminen ja terveellisemmät elä-
mäntavat.  Ystävällisyyden ja myötätunnon ero on kyvyssä 
kohdata omat kipunsa ja ilonsa.

Toivotan Herramme Jeesuksen Kristuksen mukana oloa 
kaikkien lukijoiden matkassa, vapautumista kärsimyksistä ja 
onnellista elämää.
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Säästetään kaukolämpöä, maakaasua, öljyä 
ja käyttövettä kiinteistöissä.

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

Säästetään kaukolämpöä, maakaasua, öljyä 
ja käyttövettä kiinteistöissä.

Globaalisti ainutlaatuiset ja varmat järjestelmät 
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nopeassa takaisinmaksuajassa.

OTA YHTEYS, NIIN TEEMME TARJOUKSEN !

International energy optimization

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

ylpeä itsestään. Mielestäni itse 
teen parhaani. Ehkä vaimoni 
sanoisi, että olen hyvä isä, mut-
ta tuntuu, että minulla on vielä 
paljon opittavaa.

Rakkautta perhettäni kohtaan 
riittää kyllä. Työni takia olen vä-
lillä pois kotoa, mutta silloin kun 
olen kotona, käytän kaiken ajan 
poikani kanssa olemiseen.

– Mielestäni parhaat esimerkit 
tulevat omalta isältäni. Kaikkien 
pitäisi ottaa vanhemmiltaan ne 
parhaat puolet ja vältellä niitä 
huonoja puolia, tai katkaista 
kehä suvussa, jos jokin asia on 
mennyt väärään suuntaan. En 
sano tätä loukatakseni isääni, 
vaan totean, että se on luonnol-
lista. Mutta suurin inspiroijani on 
kuitenkin oma isäni. 

Vaimoni on opettaja, ja sitten 
kun poikamme aloittaa koulun, 
hän varmastikin palaa töihin.

– En sanoisi adoption vahvis-
taneen tai heikentäneen vaimoni 
ja minun liittoa. Olemme aina 
välittäneet samoista asioista.

Vaikutteet
– Beruk täyttää kohta kolme 
vuotta ja hän tykkää soittaa rum-
puja. Kitaran soittoon kädet ovat 
vielä liian pienet, mutta rumpuja 
hän soittaa aina kun voi.

– Tässä vaiheessa olen antanut 

hänen vain pitää hauskaa ja et-
siä itse, mitä hän tykkäisi tehdä 
musiikillisesti. Vielä ei tarvitse 
miettiä musiikkitunteja tai opet-
tamista. Annan hänen nauttia ja 
etsiä tykkäämäänsä soitinta.

Useat kristityt vanhemmat 
ovat huolissaan lapsistaan, kos-
ka nämä kuuntelevat metallia tai 
rockia. Monet pitävät tällaista 
musiikkityyliä akressiivisena.

– Jos poikani haluaa kuunnel-
la tiukempaa tai rauhallisempaa, 
tai vaikkapa elekronista musiik-
kia, minun mielestäni se on OK. 
Erilaisissa musiikkisoinnuissa ei 
ole mitään pahaa.

Kristillisyys
– Odotan, kunnes poikani on 
tarpeeksi vanha, että hänelle he-
rää kysymys, mistä elämässä on 
kyse. Minusta meissä ihmisissä 
on jokaisessa tietty elementti ja 
todiste Jumalasta, että lapsi alkaa 
kysyä miten kaikki toimii ja mik-
si. Joskus meidän täytyy opettaa 
Jumalasta tai kristillisyydestä, en-
nen kuin he edes itse osaavat 
käsittää asiaa tai kysyä asiasta. 
Ja silloin ehkä on ennemminkin 
kyse aivopesusta, kuin oikeasta 
opettamisesta.

Teksti: Petri Janas

Kuvat: Adriana Dobrin

Tim Lambesiksen 
johtama As I Lay Dying 
-yhtye kävi Suomessa 
kolmatta kertaa. Viime 
vierailun jälkeen 
joitain muutoksia on 
tapahtunut - hänestä on 
tullut isä.

Viime vuonna viidennen 
studioalbuminsa julkai-
seen Kalifornialaisen As 

I Lay Dying -yhtyeen laulaja, 
tuottaja Tim Lambesis on tuore 
isä. Hän opettelee muun kiireen 
keskellä isänä olemista ja kas-
vattamista. 

– Minulla on adoptoitu lapsi, 
poika Etiopiasta. Hän tuli meille 
melkein kaksi vuotta sitten.

Meillä on itse asiassa pro-
sessissa adoptoida kaksi tyttöä 
meille tyttäriksi. Vielä on pape-
rihommia ja valtion virallisen 
hyväksynnän odottelua. 

Adoptio
– Olemme vierailleet Etiopiassa 
kaksi kertaa. Pari viikkoa kerta, 
joten olen ollut siellä yhteensä 
kuukauden. Poikani oli vuo-
den ikäinen, kun tutustuimme 
häneen, ja viisitoista kuukautta 
vanha, kun hän tuli luoksemme 
asumaan.

– Hänen nimensä on Beruk, 
jonka hänen biologinen äitinsä 
antoi hänelle. Me päätimme pi-
tää nimen, koska olimme ylpeitä 
äidin tarinasta, kuinka hän oli 
tehnyt kaiken mitä pystyi siihen 
pisteeseen asti, kunnes he koh-

tasivat suuren nälänhädän. He 
taistelivat kauan yhdessä. Halu-
an pitää yllä myös hänen äitinsä 
tarinaa, häntä unohtamatta.

– Olen aina tiennyt, että on 
olemassa lapsia, joilla on ihmeel-
lisiä selviytymistarinoita kerrot-
tavanaan. 

– Mitä tulee minun yhteytee-
ni orpoihin, elän lähellä Meksi-
koa, noin puolen tunnin mat-
kan päässä. Olen siksi vieraillut 
siellä muutamissa orpokodeissa 
ja yrittänyt auttaa paikallisten 
seurakuntaryhmien kautta uu-
delleenrakentaen paikkoja siellä 
jne. Siellä käytyäni olen saanut 
vahvemman siteen tähän asi-
aan, kuin että olisin kuullut tai 
lukenut asiasta jostain. He ovat 
yhtä avun tarpeessa, kuin oma 
perheeni.

– Olemme olleet naimisissa 
vähän yli kuusi vuotta. Meissä 
ei ole sukukypsällisesti mitään 
vikaa, se ei ole oleellinen asia 
tässä. Itse henkilökohtaisesti en 
halua tuoda tähän maailmaan 
uutta lasta, kun samaan aikaan 
muualla on lapsia, jotka ovat 

vailla huoltajuutta ja rakkautta. 
Ei ole mitää vikaa siinä, että ha-
luaa omia lapsia, mutta tajusim-
me vaimoni kanssa, että tässä 
yhteiskunnassa on jotain vialla. 
Esimerkiksi aborttien lukumäärät 
ovat valtavia, joten henkilökoh-
tainen päätökseni oli huolehtia 
lapsista, jotka ovat huolenpitoa 
vailla. Emme ole edes yrittäneet 
tehdä biologisia lapsia.

Meillä on myös paljon ystäviä, 
jotka ovat adoptoineet lapsensa. 
Siksi me kohtaamme samanlaisia 
asioita ja voimme tukea toisiam-
me näillä alueilla. 

Olen kuullut tapauksia, joissa 
isovanhemmat eivät välttämättä 
ole rakastaneet adoptiolasta sa-
malla tavalla, kuin jos lapsi olisi 
heidän omaa vertansa. Se on su-
rullista, että niin on käynyt mo-
nessa perheessä, mutta meidän 
tapauksessamme vanhempam-
me ovat todella rakkaudellisia.

Kiireellinen isä
– Ammattini ja runsaasti kiertä-
vän bändin takia pojan näke-
minen on usein hankalaa. Eu-

roopan kiertueet ovat yleensä  
vaikeimpia, koska olemme niin 
kaukana kotoa. Usein kuitenkin 
poikani tulee mukaan paikalli-
sille kiertueille. Kotona Yhdys-
valloissa on helpompi myös 
matkustaa jossain välissä kotiin 
olemaan perheen kanssa.

Uusi levy
– Uudella The Powerless Rise 
-levyllä on muutamia kappalei-
ta, jotka käsittelevät adoptiota, 
tai enemmänkin toisista välittä-
mistä, liittyen orpohin yleisesti 
ja niihin, joita yhteiskunta on 
kohdellut kaltoin. Se on vahva 
teema levyllä, joka näkyy miltein 
jokaisessa kappaleessa jonkin 
verran. ”Condemned" on suora-
viivaisin siihen teemaan liittyvä 
kappale.

Oppiva isä
Vuosi on kulunut adoptiosta ja 
isäksi tulemisesta.

– Olen oppiva isä. Isä, joka 
sanoo yhden vuoden isyyden 
jälkeen olevansa hyvä isä, on 
joko valehtelija tai sitten liian 

Tim Lambesis - 

metalli-isä

C  Tim Lambesis odottaa innolla valtion 
hyväksyntää uuteen adoptio-oikeus asi-
aansa.

• Liikkuva esiintymislava kesän 
ulkoilmatilaisuuksiin
• Tehokas väline torievankeliointiin  
• Käytännön ratkaisu juhla- ja 
musiikkitilaisuuksiin, urheilu- ja 
messutapahtumiin, yritystilaisuuksiin jne.  
• Myös evankelioivat ohjelmapalvelut 
mahdollisia

www.gospelrekka.fi 
Kysy lisää: 
Olavi Hirviniemi, puh. 040 5457123 tai 
olavi@niskosmetalli.com

GOSPELREKKA 
valmiina käyttöön
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26.2. Miestenkokous
EMKT (Eestin Kristittyjen Miesten 
Verkosto) järjestää Pärnussa koko-
uksen, puhujina Kimmo Janas, Sa-
muel Saresvirta ja Petri Aalto Kristit-
tyjen Miesten Verkosto ry:stä.

27.2. Sunnuntaikokous
Estonian Christian Pentecostal 
Church, Pärnu. Puhujina Kimmo 
Janas, Samuel Saresvirta ja Petri 
Aalto.

8.3. Israel, jumalan kutsuma 
kansa
Miestenilta Torpan kurssikeskukses-
sa Siivikkalassa. Alustajana toimin-
nanjohtaja Ilkka Vakkuri.
Lisätietoja:
Teuvo Suurnäkki, Harjun srk 
puh. 050 300 6354

15.–17.3. 
Raavaan miehen rukous
Miesten hiljaisuuden retriitti Saaren 
retriittikodissa, Lavialla. Ohjaajana 
Seppo Laakso.
Lisätietoja:
www.silentwings.fi

19.3. Mies tekee hyvää
Miestenpäivä Mäntsälässä.
Puhujina Kalle Virta, Kimmo Janas  

ja Ilkka Puhakka.
Lisätietoja:
www.mantsalanseurakunta.fi

25.–27.3. Läheisyys Jumalan 
kanssa, tie vapauteen
Sisäisen eheytymisen ja vapautumi-
sen koulutusviikonloppu miehille 
Pellin leirikeskuksessa Karjalohjalla. 
Opettaja Gary Hixson.
Lisätietoja:
deephealing.finland@gmail.com tai 
Jukka Palomäki puh. 040 162 1805 
(arkisin klo 17-21).

8.-10.4. Tosimiesleiri 
Perheniemen evankelisella opistol-
la Iitissä. Alustajina Aarni Kontturi, 
Kimmo Janas, Reijo Telaranta ja 
Petri Aalto. Ylistyksestä vastaa Timi 
Järvivuori.
Lisätietoja:
www.perheniemi.com

14.5. Miestenpäivä
Helsingin Lähetysseurakunnan mies-
tenpäivä Ramsin leirikeskuksessa. 
Puhujana mm. Larry Blakeslee.

15.5. Sunnuntaikokous
Hyvinkään helluntaitemppeli. Pu-
hujana Larry Blakeslee.

Enemy
Fivestar Prophetin debyyttialbumi Enemy 

Fivestar Prophet
Enemy
FG-Naxos/Finngospel, 2010

Esa Ruuttunen
Matkavirsiä
Nova Records Oy, 2010

Christian-Charles de Plicque, Jarkka Rissanen & Friends
Linin'Track
Humble House Records, 2010

The Jesus Metal Explosion
Forssalaisen kristillisen HB -yhtyeen uusin ja toinen levy, joka on 
käännetty suomesta englanniksi. Edeltävä vastaava oli ”Enne” levystä 
tehty versio nimeltä ”Frozen Inside”.

The Jesus Metal Explosion, joka siis on 'Piikki Lihassa' levystä tehty 
uudistettu englanninkielinen versio, julkaistiin Maata Näkyvissä -fes-
tareilla viime vuoden marraskuussa. Ensimmäinen sinkku levyltä on 
levyn nimikkokappale, joka on alkuperäinen ”Minä Olen”-nimisestä 
kappaleesta tehty versio.

Kuudennessa kappaleessa ”Holy Bible” eli alkuperäislevyn 'Sana' 
käydään läpi Raamattua. Kappaleen lopussa on hauskahko nopea-
tempoinen 'Juutalais-humppa' Jeesuksen sukuluettelo Matteuksen 
Evankeliumista.

Rankan metallimusiikin vastapainoksi levyltä löytyy myös muu-
tama rauhallinen balladikin.

Levyn päättää rauhallinen ”The Lord Of Lords”, ”Alttarilaulu” ni-
meltään alkuperäisellä levyllä.

Musiikista ja sanoituksista vastaa kuten edellisilläkin levyillä yk-
sinään kosketinsoittaja, laulaja Antti Niskala. Suomesta englanniksi 
kääntämässä on ollut useamman ihmisen tiimi.

Joissakin kohdissa pistelee korvaan suomalaismainen englannin 
ääntäminen, niin päälaulaja Johanna Aaltosen kuin mieslauluosuuk-
sienkin kohdalla, mutta se ei pilaa kokonaispakettia. 

The Jesus Metal Explosion on monipuolinen ja mielenkiintoinen 
tuotos. Hyvin soitettua ja tuotettua sinfoniametallia, joka jättää hyvän 
maun jälkeensä.

Petri Janas

HB 
Jesus Metal Explosion
Data Universum Oy, 2010

Matkavirsiä
Kansainvälisestikin mainetta niittänyt bari-
toni Esa Ruuttunen julkaisi viime vuoden 
lopulla virsilevyn "Matkavirsiä".

Levyllä Ruuttusta säestää Jussi ja Matti 
Makkosen sekä Seeli Toivion ja Tempera-
kvartetin sellistinä tunnetuksi tulleen Ulla 
Lampelan muodostama sellokvartetti.

Matkavirsiä -levylle on koottu monia hen-
gellisen musiikin helmiin lukeutuvia virsiä 
kuten esimerkiksi 'Tule kanssani Herra Jee-
sus' ja 'Koska valaisee kointähtönen'. Levyn 
16 virren joukkoon on saatu myös vähem-
män tunnettuja sävellyksiä kuten esimerkik-
si Jaakko Löytyn neljä Siioinin virttä.

Esa Ruuttunen opiskeli ensi teologiaa ja 
valmistuttuaan papiksi toimi kymmenen 
vuotta papin virassa Temppeliaukion kir-
kossa Helsingissä. Ruuttunen on maamme 
menestyksekkäimpiä oopperalaulajia, ja 
hänen virsitulkintansa ovat tulleet tutuiksi 
lukuisten äänitteiden ja konserttien myötä. 
CD:n kansiteksteissä hän kertoo rakastavan-
sa virsiä, uskonsa kantosäteitä. 

– Nuorena minäkin soitin selloa ja rakas-
tuin sen inhimilliseen sointiin. Seelin, Ullan, 
Jussin ja Matin sellojen äänet hoitavat kuin 
lapsuuden iltavirret.

– Tästä kaikesta tämä levy on syntynyt. 
Virret, melkein kaikki, kertovat matkasta, 
tiestä, jolla kuljetaan joskus yksin, joskus 
yhdessä. Päämäärä on juhla vuorella, Ruut-
tunen kertoo.

Ainutlaatuisen värinsä tälle äänitteelle tuo 
harvinainen kokoonpano, jossa sellokvar-
tetin vanhat arvosoittimet luovat kauniita 
sointivärejä baritonimme kanssa. Seeli Toi-
vio soittaa Suomen Kulttuurirahaston omis-
tamalla, 1700 -luvun alussa valmistetulla 
Tecchler -arvosellolla. Jussi Makkonen puo-

lestaan taituroi 200-vuotiaalla saksalaisella 
sellolla. Ulla Lampelan soitin on 1700-luvun 
alussa Ranskassa valmistettu Claude Pierrey 
-arvosello, ja levyn sovituksista vastaavan 
Matti Makkosen soittimena on Ahti Sonnisen 
aikoinaan omistama 100-vuotias sello.

Ajan henkeen sopivasti tuo lohtua Jaak-
ko Löytyn säveltämän ja sanoittaman virren 
"Ei näy kyntäjää missään" kertosäe: "Kyllä 
syntinenkin veisata saa, huutaa avuksensa 
Vapahtajaa, siksi laulan ja siksi veisaa."

Matkavirsiä -CD ei nimestään huolimatta 
sovellu matkamusiikiksi vaikkapa autolla 
ajettaessa, sen verran rauhoittavaa Ruuttu-
sen tulkinta on. Mutta kotiin päästyään voi 
laittaa levyn soimaan ja ummistaa silmänsä 
sohvan nurkassa. Ja toimii!

Kimmo Janas

Linin'Track
Teksasissa syntyneen, mutta Kokkolassa nykyään vaikuttavan 
Christian-Charles de Plicquen ja Lapinlahden suuren pojan, Jark-
ka Rissasen yli 20-vuotinen ystävyys kulminoituu Humble Housen 
kustantamalla uutuusäänitteellä "Linin'Track".

Miehet aloittivat levyn äänityksen jo vuonna 2004 duotaltiointina, 
mutta pitkin matkaa mausteita on lisäilty tähän perinteisiä blues- ja 
gospel-klassikoita sisältävään koosteeseen.

Perinteisesti kyseisiä kappaleita on tehty akustisesti – esimerkiksi 
dobrolla – säestettyinä, mutta maamme johtaviin blues-kitaristeihin 
kuuluva Rissanen päätti tuottamallaan ja sovittamallaan äänitteellä 
tuoda mukaan mm. hieman rankempia sähkökitarasoundeja. Hän on 
myös yhdistänyt mukaan uudenlaista äänimaailmaa samaan tapaan 
kuin omilla soololevyillään.

Ja lopputulos on todella vaikuttava. Kun sulkee silmänsä levyä 
kuunnellessa, voi aistia puuvillapeltojen pölyn ja mustien orjien 
lohduttoman uurastuksen.

Levylle on valittu useita amerikkalaisen blues-kitaristi Son Hou-
sen kappaleita, kuten esimerkiksi 'John The Revelator'. Uudempaa 
tuotantoa edustavat Marianne Faithfullin 'Sign Of Judgement' ja CC 
de Plicque–Pepe Ahlqvist -yhteistyönä syntynyt 'Cause I Know'. Ja 
onhan mukana tietysti myös vanha kunnon 'When The Saints Go 
Marchin' In'.

70-vuotiaan 'Risto-Kallen' sulavasti soljuvaa ääntä ryhdittävät  
Jarkka Rissasen paikoitellen varsin raa'ankuuloisetkin kitarasoolot. 
Intoutuupa Rissanen välillä myös basson varteen ja rumpaliksikin 
unohtamatta Fender Rhodesia ja muita kosketinsoittimiakaan.

Syvän etelän gospel kuulostaa yllättävän raikkaalta ilman turhia 
studioteknisiä hienosteluita ja tietokonetekniikan efektejä. Varsinai-
nen kunnianosoitus vanhoille blues- ja gospel-mestareille, joiden ei 
tarvitse pyöriskellä haudoissaan ainakaan tämän äänitteen takia.

Kimmo Janas

sen tapaista ääntämistä kuulla levyllä. Erinomaisen levyn kappaleet 
ovat tiukasti soitettuja ja hyvin soivia kipaleita. Niin rankemman, 
kuin popimman rockin ystäville.

Petri Janas

julkaistiin 10. marraskuuta suomalaisella 
Finngospel-levymerkillä. Helsinkiläisen yh-
tyeen jalat ovat tiukasti raskaassa musiikissa 
ja suorassa kristillisessä sanomassa. Vuodes-
ta 2001 Helenius on tunnettu paljolti bändis-
tä nimeltään L-60°. Kuitenkin vuonna 2009 
heille tuli tarve päivittää bändin soundia ja  
missiota. Jäsenet halusivat laulaa Jeesuk-
sesta vielä suoremmin ja tehdä sanomansa 
selkeämmin ymmärrettäväksi. L-60°:lla oli 
vuosien historia tietynlaisena bändinä ja 
heistä tuntui tyhmältä kääntää suuntausta 
yhtäkkiä, joten heistä tuntui selkeämmältä 
aloittaa kokonaan uusi bändi.

Lokakuussa 2009 perustettu rockyhtye 
Fivestar Prophet koostuu viidestä pitkän 
linjan muusikosta: Olli Helenius (laulu), 
Janne Karhunen (kitara), Ville Salminen (ki-
tara, taustalaulu), Tommi Huuskonen (bas-
so, taustalaulu) ja Markus Malin (rummut, 
ohjelmointi). Yhtyeen jäsenistä suurin osa 
on aikaisemmin toiminut kokoonpanossa 
nimeltä L-60°. 

Fivestar Prophet on nuoresta iästä huo-
limattaan esiintynyt paljon. Enemy-levyn 
julkaisukonsertti oli viime vuoden Maata 
näkyvissä -festivaaleilla Turussa 21. mar-
raskuuta.

Musiikissaan Fivestar Prophet yhdistää 
modernilla tavalla raskaat riffikitarat, pop-
vaikutteiset kertosäkeet sekä tekno- ja am-
bient -vaikutteiset koskettimet. Levyllä on 
tarttuvat melodiat ja vaikuttava sanoitus. 
Levystä ei jää epäilystäkään kelle kunniaa 
kappaleissa lauletaan. Bändin laulaja Olli 
Helenius on vastannut pääasiassa levyn 
sävellyksistä ja sanoituksista. Kaksi vuotta 
Yhdysvalloissakin asunut laulaja on tehnyt 
sanoituksensa englanniksi ja englannin ään-
täminen on sulavaa, eikä siis perussuomalai-
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Kimmo Janas

Uusi CLS ei ole uudenlai-
nen vain ulkonäöltään, 
vaan siinä on täysin 

uudet moottorit ja uusi korin 
rakenne, jossa on hyödynnetty 
runsaasti alumiinia. 

Tehot kasvavat
Uudet moottorit ovat paranta-
neet taloudellisuutta jopa 25%. 
Kymmenen prosenttia pienen-
tynyt ilmanvastus on myös 
helpottanut taloudellisuuden 
tavoittelua. Pienentyneestä ku-

CLS 
UUDISTUI

Mercedes-Benz esitteli vuonna 2003 tyylikkään 
neliovisen coupen – Mercedes-Benz CLS:n. 

170 000 valmistetun auton jälkeen esitellään 
CLS:n uusi sukupolvi, jonka muotokieli tulee 

siirtymään myös muihin Mercedes-Benzin 
malleihin.

lutuksesta huolimatta kaikkien 
moottoriversioiden teho ja vään-
tö on kasvanut.

Ensimmäisinä mallistosta tule-
vat saataville CLS 350 CDI Blu-
eEfficiency (265 hv) sekä 

CLS 350 BlueEfficiency (306 

hv). Tuo CDI-versio tulee ole-
maan myös päämyyntiversio. 
Myöhemmin valikoima täyden-
tyy CLS 250 CDI BlueEfficiency 
-mallilla (204 hv). Valikoimissa 
on myös V8 -moottorinen CLS 
500 BlueEfficiency (408 hv). 

Vakiovarusteena on aina kitka-
optimoitu 7G-Tronic Plus -auto-
maattivaihteisto.

CLS:ssä käytettävä uusi kevyt-
metallirakenne mahdollistaa sa-
maan aikaan pienemmän painon 
ja lujemman rakenteen. Esimer-
kiksi auton alumiininen ovi on 
24 kiloa teräksistä edeltäjäänsä 
kevyempi. Pintapelleistä muun 
muassa etulokasuojat ja kone-
peitto ovat myös alumiinia.

Avustimia riittää
CLS:ssä esitellään ensi kertaa 
Premium-luokassa uusi sähkö-

mekaaninen Direct-Steer-ohjaus-
järjestelmä, jossa ohjaustehostus 
vaihtelee ohjauskulman mukaan. 
Uusi ohjaus tarvitsee käyttövoi-
maa vain sillä hetkellä, kun rattia 
käännetään. Sen ansiosta poltto-
ainetalous on parantunut 0,3 lit-
raa ja CO2 päästöt pienentyneet 
7 grammaa. 

Direct Steer on mahdollistanut 
myös aktiivisen pysäköintiavun 
käyttöönoton CLS:ssä – auto ei 
siis vain löydä vapaata parkki-
paikkaa, vaan myös pysäköi it-

sensä siihen. 
Yhteensä kuljettajaa avustavia 

järjestelmiä on saatavana yli tusi-
nan verran kuten aktiivinen kat-
veavustin, kaistalla pysymisen 
tuki eli aktiivinen kaista-avustin, 
Distronic Plus -etäisyystutka 
sekä Pre-Safe-jarrut. 

LEDit välkkyen
Uutta tekniikkaa esitellään myös 
auton valojärjestelmissä. Mer-
cedes-Benz esittelee uudessa 
CLS-mallissa ensimmäistä ker-
taa maailmassa kokonaan LED-
tekniikalla toteutetut valojen dy-
namiikka toiminnot. Jokaisessa 

valoyksikössä on 71 LED-valoa.  
Myös vilkut ja seisontavalot ovat 
lähi- ja kaukovalojen lisäksi LED-
toimisia. 

Ledien valoteho, käytän-
nöllisyys ja energiatehokkuus 
ovat parhaiden nykyisten bi-
ksenonvalojen tasolla. Suuren 

valotehon lisäksi LED-valojen 
toiminta-aika on noin 10 000 
tuntia, eli viitisen kertaa xenon-
valoja pidempi. LED-valon sävy 
on myös lähempänä päivänva-
loa, joten ihmisen silmä rasittuu 
niiden valossa vähemmän.

Uutta imagoa
Uusi kokonaisuus on yhdistel-
mä yksityiskohtia, jollaisia on 
aikaisemmin totuttu näkemään 
Mercedes-Benzin legendaarisis-
sa urheiluautoissa. 

Voimakkaasti kolmiulottei-
seksi muotoiltuun ja lähes viisi 
metriä pitkän coupe-mallin mat-
kustamoon on tarjolla viisi väri- 
ja puusomistevaihtoehtoa sekä 
kolme erilaista nahkaverhoilua. 

Vehon edustajien mukaan uusi 
CLS viitoittaa tietä kohti huomi-
sen Mercedes-mielikuvaa.

Mutta mitään ei tietenkään saa 
ilmaiseksi. Perusversiona 350 
CDI:n hinta liikkuu runsaassa 
83.000 eurossa, mutta kukka-
rosta ja mausta riippuen kaupan 
loppusummaa saa helposti kas-
vatettua esimerkiksi hieman yli 
8000 euron Exclusive-paketilla, 
ulkopuolen Sport-paketilla (3612 
eur) jne. jne.

Uuden CLS:n klassisen coupemaiset 
muodot säilyvät ennallaan, pitkä kone-
pelti, kapeat sivuikkunat ja kaarimai-
nen kattolinja. Jäähdyttäjän säleikön 
suuri Mercedes-tähti kiinnittyy nyt 
säleikön kahteen lamelliin. 

C   Takaistuin on rehellisesti 2-paikkai-
nen – ja miellyttävä sellainen.

C   Kuskin työskentelytila on suorastaan 
täydellinen, joskin tukevammalle kaveril-
le voi tulla hieman ahdas olo...

C   Metallirenkaalla kehystetyt mittarit kertovat kaiken tarpeellisen.

D   Jokaisessa valoyksikössä on 71 LED-valoa.  Myös vilkut ja seisontavalot ovat lähi- ja 
kaukovalojen lisäksi LED-toimisia. 

D   Sisätilojen valaistuksessa valo pääsee leikkimään erilaisilla pinnoilla.
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Sähkön hinnasta puhutaan 
tänään kovasti, eivätkä pu-
heet näin kuluttajan kan-

nalta ole mukavaa kuunneltavaa, 
hintoja nostetaan tai ainakin uha-
taan nostaa lähitulevaisuudessa. 
Toinen sähkökeskustelu, tai pi-
täisikö sanoa energiakeskustelu, 
käydään siitä, rakennetaanko li-
sää ydinvoimaloita tyydyttämään 
sähkön lisääntyvä kulutus. Myös 
tuulivoiman tai muun ”ekologi-
semman” vaihtoehdon lisäämi-
sestä tai jopa rakentamisesta on 
puhuttu.

No yhtä kaikki, me tarvitsem-
me siis lisää sähköä. Miksi näin? 
Kotitalouksien sähkön määrä li-
sääntyy vuosi vuodelta. Koteihin 
tulee lisää koneita, jotka tarvit-
sevat sähköä ja tarvitaan tehtaita 
jotka tuottavat näitä koneita ja ne 
tarvitsevat sähköä. Apua, huo-
maamme olevamme energiapyö-
rässä, joka pyörii vailla päätä tai 
loppua. Kuinka tätä asiaa pitäisi 
alkaa pohtia? 

Toiset sanovat, että maapal-
lomme ei kestä tätä jatkuvaa 
kehitystä ja toiset kintaalla viit-
taavat moisille puheille. Asia ei 
tunnu olevan yksiselitteinen. 

Pitää siis lähteä purkamaan 
tätä vyyhtiä kysymällä kukin 
itseltään, kuinka on minun säh-
könkulutukseni laita, miten minä 
kulutan sähköä ja mikä on mi-
nun kantani sen tuottamiseen. 

Yritän itse elää hyvin ”ekolo-

gisesti”. Kierrätän kaiken mah-
dollisen, yritän sammuttaa aina 
valot ja laitteet mitä en tarvitse. 
Minulle tuleva sähköni on ns. 
vihreää sähköä. Lämmitän talvel-
la takkaa joka päivä. Olen vaih-
tanut lamput ekolamppuihin sitä 
mukaa kun vanhat ovat menneet 
rikki ja tykkään olla paljon kynt-
tilän valossa. Mökillä minulla on 
tuuli- ja aurinkoenergia. 

Yritän siis pitää kaiken kulu-
tukseni alhaisena. Mutta auttaa-
ko se, että minä nuukailen, jos 
toiset sitten pitävät kaikki ko-
neensa ja vempaimensa päällä. 
Kuulen monen jo sanovan ”ei 
auta”, mutta jos meitä nuukaili-
joita olisi enemmän, siis huomat-
tavasti enemmän, auttaisiko se. 

Jotain huomiota tähän kas-
vavaan kulutukseen on maail-
manlaajuisestikin alettu pitää. 
Järjestetään kerran vuodessa 
päivä, johon osallistuu maail-
man suuret kaupungit ja ihmisiä 
ympäri maailmaa. Sammutetaan 
tunniksi valot, tämä on siis yksi 
kannanotto maailman kasvavaan 
sähkön kulutukseen. Pidän tätä 
hyvänä kannanottona.  

Mutta minä kuitenkin haluan 
jokaisen miettivän omaa kulu-
tustaan ja omaa näkemystään 
energiakysymykseen. Mietin, 
voisimmeko me palata alkupe-
räiseen elämään, jossa tuohuk-
sen ja kynttilän valossa tehtiin 
kotityöt. Voisimmeko me luopua 
jostakin viihde-elektroniikasta 

Atomi- vai 
ekoenergiaa

tai kodinkoneista, jotka kulutta-
vat sähköä? Keksisimmekö enää 
tekemistä ilman kodin viihdelait-
teita? Olisiko meistä pitämään 
vaikka kerran viikossa kukin 
oman perheen voimin sähköt-
tömän päivän, jolloin söisimme 
ja juttelisimme kynttilän valossa. 
Kuulostaa romanttiselta ja perhe-
keskeiseltä. Eivätkös näitä asioi-
ta juuri ihmiset kaipaa?

Nyt pyydän jokaista mietti-
mään omaa kantaansa tähän 
kasvavaan energian kulutuk-
seen. Mikä on sinun vastauksesi? 
Minä sammutan koneeni ja siir-
ryn kynttilän valossa lisäämään 
puita takkaan. 

Luontokuvaaja-runoilija 
Jouni Haapoja

Viimeinen manaus
83 min
Liongate / Futurefilms

Rust
90 min
Rust Productions / Sony Pictures

Jumalan Sydämeltä
Esa Juutilainen

Osa 1Jumalan Sydämeltä
Omakohtaiseen kokemukseen 
perustuvaa karismaattista 
Raamatun opetusta, joka ei 
jätä kuin kuolleet kylmäksi.
n. 120s. A5 Hinta 15,-

• ENEMMÄN KUIN DIGIPAINO •
Tarvitsetko personoitua toimivaa laskutusohjelmaa?
Joka on samalla:
• asiakasrekisteri • työnhallintaohjelma
• automaa   nen laskutusohjelma hintalaskurilla
• varastonhallintaohjelma • kellokor    ym.

Edullinen! Työt pysyvät järjestyksessä, säästää työaikaa,
nopeu  aa laskutusta. Soita, jos olet kiinnostunut!

Teemme painotyösi alusta loppuun. Graa nen 
suunni  elu, lehdet, mainokset, suurtulosteet.
Uutuutena akus  ikkalevyt tulosteilla yms.

UUTUUS
!

Puh. 09 346 3146   •   juu  print@juu  print.    •   www.juu  print. 

RUST
Keskellä keski-iän uskonkriisiään pikkukau-
pungin pastori James Moore laittaa liperit 
naulaan ja lähtee etsimään vastauksia kysy-
myksiinsä – joihin Jumala ei tunnu vastaa-
van hänelle kotikaupungissa.

Palattuaan takaisin kotiinsa Moore kuulee 
paikallisen perheen menehtyneen mystises-
sä tulipalossa, ja että hänen lapsuudenystä-
väänsä syytetään murhapoltosta. Siviileihin 
vaihtanut pastorimme on vakuuttunut ys-
tävänsä syyttömyydestä ja ryhtyy muiden 
vastusteluista huolimatta selvittämään to-
tuutta.

Samalla kun totuus lopulta paljastuu, 
löytää Moore myös kadonneen uskonsa ja 
palaa paikallisseurakunnan pastoriksi.

James Moorea näyttelee monille televi-
siokatsojille L.A.Law -sarjasta tuttu Corbin 
Bernsen, joka myös vastaa elokuvan kä-
sikirjoituksesta ja ohjauksesta sekä toimii 
yhtenä tuottajista. Siis ison maailman tyyliin 
varsinainen monilahjakkuus.

Rust (= ruoste) on mieltä ylentävä kerto-
mus uskosta, perheestä ja kaupungin asuk-
kaat yhdistävistä siteistä. 

Mutta vaikka elokuva itse on mielenkiin-
toinen, tuntuvat DVD:n lisämateriaalit vie-
läkin kiinnostavammilta. Bernsen on omis-
tanut elokuvan jo poisnukkuneelle isälleen, 
jonka hyväksyntää hän kertoo etsineensä 
koko ikänsä. Vaikka Corbin Bernsen sai 
osastaan L.A.Law:ssa Golben Globe -ehdok-
kuuden, se ei tuntunut riittävän isälle. Myös 
elokuvassa pureudutaan pastorin ja hänen 
isänsä isä–poika -suhteeseen.

Elokuva on kuvattu pienessä kanadalai-
sessa Kiplingin kaupungissa, jonka asuk-
kaista koko amatöörinäyttelijäkaarti on 
kasattu. Varsinkin murhapoltosta syytettyä 
Jarvisia näyttelevä, laitapuoleneläjä Leonard 
Warnerin osasuoritus saa paikoitellen jopa 
kyyneleet katsojan silmäkulmaan.

Lisämateriaalissa on myös vaihtoehtoinen 
loppu, joka ainakin omasta mielestäni olisi 
voinut olla jopa parempi ratkaisu – ainakin 
koskettavampi.

Kimmo Janas

VIIMEINEN MANAUS
Pastori Cotton Marcus hyvä esimerkki us-
konnolla huijaavasta amerikkalaisesta maal-
likkosaarnaajasta. Elokuvan vaarana on kui-
tenkin, että asioista 'ulkona' oleva katsoja 
saattaa vetää liian nopeat johtopäätökset 
amerikkalaisesta kristillisyydestä... 

Pastori on huijannut rahaa epätoivoisilta 
uskovilta jo vuosien ajan “manauksillaan”. 
Miehen omatunto alkaa kuitenkin soimata 
ja Cotton päättää paljastaa valheensa doku-
menttielokuvassa. 

Hän ottaa kuvausryhmän mukaansa Louis 
Sweetzerin maatilalle tallentaakseen viimei-
sen manauksensa. 

Syvästi uskonnolliselle Sweetzerille ka-
rismaattinen saarnamies on kuitenkin vii-
meinen toivo. Maanviljelijä on varma, että 
hänen teini-ikäinen tyttärensä Nell on pa-
holaisen vallassa, ja haluaa pelastaa tämän 
keinolla millä hyvänsä.

Veren tahrimalle tilalle saapuessaan Cot-
tonille selviää nopeasti, että tällä kertaa vas-
tassa ovat todella pimeät voimat. Pakotietä 
ei ole, Cottonilla ja kuvausryhmällä ei ole 
muuta mahdollisuutta kuin keksiä keino 
pelastaa Nell ja itsensä – ennen kuin on 
liian myöhäistä.

Pastori laittaa peliin kaikki keinonsa hi-
haan piilotettuine elektroniikkoineen, välk-
kyvine valoineen ja tunnelmaa tiivistävine 
äänitehosteineen, mutta turhaan.

Cotton alkaa myös tapahtumien tuok-
sinnassa tarkastella uudelleen omaa suh-
tautumistaan Jumalaan, siihen todelliseen 
parantajaan - ja päätyy tosissaan rukoile-
maan apua niin itselleen kuin pelastettavalle 
nuorelle tytöllekin.

Erilaisia manauselokuvia on tehty pilvin 
pimein, mutta tällä kertaa tuotos todella 
yllättää katsojan. Dokumentinomainen, to-
si-TV -kuvaus tempaa mukaansa ja varsin 
nopeasti elokuvaa seuraa kuin mitä tahansa 
A-studion dokumenttia…

Juonen kuljettelu myös onnistuu yllättä-
mään katsojan aina, kun tämä luulee tietä-
vänsä seuraavan kohtauksen sisällön.
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D  Uritettuun Santoku-veitseen ei kurk-
kuviipaleetkaan tartu, eivätkä joudu 
uudelleen veitsen uhreiksi.
Puukahvaisen Santokun terän muoto ei 
miellyttänyt testiryhmäämme.

Tosimiehet veitsenterällä

Kimmo Janas & Marko Janas

Edellisessä numerossa 
tutustuimme 
laadukkaisiin 
paistinpannuihin. Tällä 
kertaa vuorossa ovat 
ammattilaistasoiset 
kokkiveitset.

V eitsen valinnassa tärkei-
tä ovat niin tunnekysy-
mykset kuin järkikysy-

myksetkin. Tärkeintä olisi, että 
veitsen hankinnassa kiinnitetään 
huomiota peruslaatutasoon: jos 
kokkaamisesta haluaa nauttia, 
niin hyvä idea on tutustua siihen, 
mitä ammattilaiset käyttävät. Sil-
loin ainakin voi olla varma, että 
veitsen valmistuksessa käytetty 
teräs kestää kriittistäkin tarkas-
telua. 

Huonosta teräksestä valmis-
tettu veitsi ei voi koskaan olla 
terävyydeltään huippuluokkaa 
ja kovin pehmeästä teräksestä 
valmistettu veitsi tylsyy varsin 
nopeasti. 

Teroitusvapaudesta haavei-
levien kannattaa tutustua ke-
raamisiin veitsiin, joskin huono 
keraaminen veitsi voi olla myös 

C  Testin veitset: Fibrox-kahvainen kok-
kiveitsi Erik (ylh.), palisanterikahvainen 
kokkiveitsi, Fibrox-kahvainen Santoku-
kokkiveitsi ja palisanterikahvainen San-
toku-kokkiveitsi.

Testin veitset

• Kokkiveitsi Erik
Leveä, 20 cm
Fibrox
ovh. 38,00 eur

• Kokkiveitsi
22 cm
palisanteri
ovh. 44,30 eur

• Santoku 
17 cm
Fibrox
ovh. 45,00 eur                                                    

• Santoku
Sileä, 17 cm
palisanteri
ovh. 44,00 eur

suuri pettymys: säästöbudjetilla 
valmistettu keraaminen veitsi ei 
ole terävä ja lohkeaa helposti. 
Yleensä laadukkaat keraamiset 
veitset ovat selvästi keskihintai-
sia teräksestä valmistettuja veit-
siä kalliimpia, yli 50 euron.

Veitsen koko, paino ja kahvan 
koko ovat hyvin henkilökohtai-
sia mielipideasioita. Yleisesti voi-
daan kuitenkin todeta, että kun 
kokkausharrastus etenee, niin 

yleensä hieman kookkaammat 
veitset alkavat istua paremmin 
käteen. 

Aivan pienillä hedelmä- ja vi-
hannesveitsillä ei pitäisi tehdä 
liian raskaita asioita – vaikkapa 
pilkkoa porkkanaa tai varsin-
kaan lanttua, sillä ne eivät ole 
sellaiseen suunniteltuja – isom-
massa veitsessä on enemmän 
voimaa.

Vaikka nyhertäisitkin omissa 

oloissasi pienillä veitsillä, älä 
vaan vieraiden nähden tartu 
kunnon kokkiveistä pienem-
pään kapistukseen, jos haluat 
säilyttää auktoriteettisi!

Kahva miestä myöten
Puukahvainen veitsi on kaunis, 
mutta ei missään nimessä siedä 
konepesua. Mikään keittiöveitsi 
ei varmasti parane konepesussa, 
mutta muovikahvaiset sen tietys-
ti kestävät paremmin. 

Kokeilemassamme sveitsiläi-
sen Victorixin veitsisetissä puu-
kahvaisissa veitsissä oli niittaa-
malla kiinnitetyt palisanterikah-
vat. Muovikahvaisissa veitsissä 
oli Victorinoxin kehittämä ja 
patentoima kuituvahvisteinen 
erikoisnylon, Fibrox. Se ei luista 
märässä eikä öljyisessäkään kä-
dessä. Fibrox kestää konepesun 
tai koneellisen steriloinnin.

Testiryhmämme ehdottomaksi 
suosikiksi nousi Fibrox-kahvalla 
varustettu iso kokkiveitsi Erik, 
joka soveltui niin vihannesten 

kuin lihankin pilkkomiseen. 
Puukahvaiseen kokkiveitseen 
jäimme kaipaamaan hieman le-
veämpää terää.

Ehkä paremminkin vihan-
nesten käsittelyyn tarkoitetuista 
Santoku-japanilaisveitsistä nousi 
Fibrox-kahvainen jälleen etusi-
jalle hyvän käsiteltävyytensä ja 
otteensa ansiosta. Toisaalta terän 
uritus helpotti vihannesten irto-
amista terän pinnasta.

Muista huolto
Mutta tietenkään pelkkä hyvä 
veitsi ei vielä tee autuaaksi. 
Veitsistä, samoin kuin muista-
kin työkaluista on myös pidet-
tävä huolta. Eli veitsien kohdalla 
on hyvä muistaa oikea säilytys; 
ei siis keittiön laatikossa sikin 
sokin vaan mieluummin tukissa 
tai seinään kiinnitettävässä mag-
neetissa. 

Veitsien teroituksesta on sama-
ten pidettävä huolta siinä missä 
auton määräaikaishuolloistakin.

Veitsen teroittaminen puikolla 

kannattaa toki jättää ammattilai-
sille tai asiaan muuten vihkiyty-
neille. Useimmat kuluttajat – ja 
yllättävän monet ammattilaiset-
kin – saavat aikaan parhaan tu-
loksen hahloteroittimella. Kun 
on löytänyt oikean teroittimen, 
voi lopputulos yllättää jopa teki-
jän itsensäkin.

Jos veitsiä pitää teroittaa paljon 
tai usein, on laadukas moottori-
teroitin paras vaihtoehto: moot-
toriteroittimella työskentely on 
nopeaa ja parhaimmillaan laatu 
on aivan tehdasteroituksen luok-
kaa. Hyvä moottoriteroitin on ar-
vokas hankinta, mutta palvelee 
erinomaisesti kokkauksesta in-
nostuneita tai isompiakin ryhmiä 
kuten metsästysporukoita. 

Hyvää ei saa halvalla
Kaiken kaikkiaan kokeilemam-
me veitset saivat jälleen kerran 
vakuuttuneeksi oikean hinta-
laatu -suhteen merkityksestä. 
Veitsen valinta on hyvin pitkälle 
maku- ja tottumuskysymys, mut-

C   Kokkiveitset soveltuvat lihan leikkaamisen lisäksi myös vihannesten pilkkomiseen. Puukahvaisessa (oik.) olisi voinut olla hieman leveämpi terä.

ta ainakin kokeilemamme veitset 
olivat kaikki sopivan painoisia 
ja tasapaino oli kohdallaan kai-
kissa.

Jos tosimies harrastaa enem-
mänkin keittiösulkeisia, kannat-
taa välineisiin myös satsata!

D  Fibrox-kahvainen kokkiveitsi Erik (vas.) oli kokeilumme ehdoton voittaja soveltuen varsin monenlaiseen käyttöön, kun taas palisanterikahvainen kokkiveitsi (oik.) oli 
paras esimerkiksi lihan putsaamiseen ja kalvon poistamiseen.
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David Sterling

Muistan hyvin 
selvästi, kun minulta 
kysyttiin ensimmäistä 
kertaa monta vuotta 
sitten: ”David, onko 
sinulla ketään, joka 
voi puhua elämääsi 
ja neuvoa sinua? 
Onko joku tai jokin 
ryhmä, joka voi antaa 
sinulle palautetta, 
kun sitä todella 
tarvitset? Oletko sinä 
henkilökohtaisesti 
vastuussa jollekin 
taholle?” 

T uohon aikaan tällaiset ky-
symykset tuntuivat pelot-
telulta ja epämiellyttäviltä. 

En ollut koskaan edes ajatellut, 
että olisi välttämätöntä olla ti-
livelvollinen jollekin johtajien 
ryhmälle tai hallitukselle. Uskoin 
vilpittömästi, että riitti, kun olin 
tilivelvollinen Jumalalle, koska 
Raamattu sanoo sangen selväs-
ti: ”Niin on siis jokaisen meistä 
tehtävä Jumalalle tili itsestämme” 
(Room. 14:12). 

Kuka ihmeessä tarvitsee pa-
lautetta, jota hän ei ole pyytänyt? 
Kuka voisi mitenkään ajatella, 
että hänellä on oikeus puhua 
minun elämääni ja neuvoa mi-
nua? Tarvitseeko minun, johta-
jana, vastata toisille elämästäni 
ja työstäni?

Nämä olivat tietysti kypsymät-
tömän ja kokemattoman nuoren 
uskovan kysymyksiä. Minä olen 
ensimmäisenä valmis myöntä-
mään, ettei ole helppo löytää 
luotettavia ihmisiä, jotka rakas-
tavat sinua kylliksi antaakseen 
sinulle rehellistä, puolueetonta 
palautetta. Eikä johtajana ole 
helppo tehdä parannusta itseriit-
toisesta riippumattomuudesta. 

Aikapommi valmiina 
räjähtämään!

Jeesuksen Kristuksen seurakun-
nassa on erittäin tärkeää, että 
johtajat alistuvat vapaaehtoisesti 
olemaan tilivelvollisia – muuten 
johtaja on aikapommi, joka voi 
räjähtää milloin tahansa! 

Ja yleensä se hetki tulee, jol-
loin pommi räjähtää – aiheutta-
en hävitystä ja tuhoa monille ja 
laajalti!

Jumala ei ole koskaan tarkoit-
tanut, että hengellinen johtaja 
elää yksin epätodellisessa, itse 
luomassaan maailmassa. Jumala 
ei ole koskaan tarkoittanut, että 
kristitty johtaja on riippumaton 
ja kaikkien muiden yläpuolella. 
Kukaan ihminen ei ole erillinen 
saareke – kaikki, mitä johtaja 
tekee, vaikuttaa muihin tavalla 
tai toisella. Tämä on kiistaton 
tosiasia!

Mainosten 
aivopesemiä!

Seurakuntakurin heikkenemi-
nen on ehkä asia, jossa tämän 
päivän seurakunnan epäonnis-
tuminen näkyy selvimmin. Eikä 
tätä moraalista rappeutumista 
enää edes pidetä epätavallisena 
tai merkittävänä. Seurakuntaku-
rin puuttuminen ei enää ole har-
vinaista – sitä ei tavallisesti edes 
huomata. Suvaitsevaisuus ja ylei-
nen mielipide ovat korvanneet 
totuuden ja oikeamielisyyden. 
Suvaitsevaisuudesta on tullut 
uusi uskonto ja pyhälehmä!

Meistä on tullut mainonnan 
ja imagon luomisen ammattilai-
sia. Jumalan valtakunnassakin 
pyritään paljolla rahalla luo-
maan oikea tavaramerkki, joka 
kerää työlle tukijoita ja vaikut-
taa mahdollisimman moneen. 
Hyvin paljon panostetaan tuot-
teen ulkomuotoon, jotta se olisi 
puoleensavetävä. Uutiskirjeet, 
nettisivut ja mainonta voivat 
luoda valheellisen todellisuu-
den, joka kovin helposti pettää 
ja on harhaanjohtava. Mainon-
nan aivopesemän sukupolven 
keskellä puhtaan elämäntavan 
ja uskottavuuden säilyttäminen 

ei enää näytä tärkeältä. On pal-
jon helpompi uskoa välkkyvään 
mainontaan kuin esittää kovia, 
totuutta penääviä kysymyksiä. 
Imago ja karisma ovat korvan-
neet luonteen ja totuudellisuu-
den. Tämä on nykypäivän to-
dellisuutta.

Itsekeskeinen
 individualismi

Ihmisen ei ole helppo suos-
tua olemaan vastuuvelvollinen 
ja läpinäkyvä, sillä hän tahtoo 
luonnostaan pitää asiansa oma-
na tietonaan. Tämän päivän 
länsimainen ”karismaattinen” 
seurakunta on kokoelma indi-
vidualistisia jäseniä, työmuotoja 
ja esiintyjiä, jotka ovat mahdol-
lisimman vähän tilivelvollisia 
Jumalalle ja vielä vähemmän 
toinen toiselleen. Sekulaarinen 
maailma, jossa me myös toimim-
me, keskittyy nostamaan esiin 
idoleja ja elämää suurempia 
henkilöhahmoja, jotka eivät ole 
kenellekään vastuussa elämän-
tyylistään ja moraalisista arvois-
taan. Yksilöihmiset pitävät kiinni 
yksityisyydestä ja moraalisesta 
itsemääräämisoikeudesta. 

Tämän päivän kristinuskon 
suurin kirous onkin ehkä itse-
keskeinen individualismi, joka 
ei ole vastuuvelvollinen kenel-
lekään – vaan toimii irrallisena, 
kontrolloimattomana ja itseensä 
luottaen. 

Turva ja suoja!
Johtajilla tuntuu olevan luontai-
nen vastenmielisyys tarkkailua 
ja tilivelvollisuutta kohtaan. Tri 
John Maxwell, arvostettu kirjai-
lija ja opettaja johtajuuden alu-
eella, on sanonut, että lukuisten 
hengellisten johtajien viimeai-
kaisiin moraalisiin lankeemuk-
siin on erityisesti vaikuttanut 
heidän haluttomuutensa suostua 
olemaan jatkuvasti vastuuvelvol-
lisia tietyille ihmisille. Tämä läpi-
näkyvyyden ja tilivelvollisuuden 
puute avaa oven moraaliselle 
lankeemukselle.

Karismaattisissa työmuodoissa 
ja seurakunnissa on tänä päivänä 

hyvin yleistä, ettei pastorilla tai 
palvelutyön johtajalla ole mitään 
sisäistä johtajien ryhmää, jolle 
hän on tilivelvollinen. Korkein-
taan nimitetään myötäilijöistä 
koostuva ”nukkehallitus”. Halli-
tusta tai johtajien ryhmää pide-
tään hankalana ja epämukava-
na. Ajatellaan, että alamaisuus 
ja tilivelvollisuus johtoryhmälle 
tai hallitukselle estäisi Jumalan 
miestä tai naista toteuttamas-
ta näkyään ja haittaisi Jumalan 
työtä. Asia on itse asiassa aivan 
päinvastoin: vastuuvelvollisuus 
moraalisen käyttäytymisen ja 
rahavarojen käytön suhteen on 
valtava suoja ja eduksi Juma-
lan valtakunnan työlle. Vastuu-
velvollisuus on yksi rehellisen 
johtajuuden tuntomerkeistä. Se 
edistää luottamusta ja myötä-
mielisyyttä johtajaa kohtaan. Se 
myös hälventää väärinkäsityk-
siä. 

Me kaikki tarvitsemme ihmisiä, 
jotka voivat puhua elämäämme 
ja neuvoa meitä. Tarvitsemme 
ihmisiä, joka rakastavat meitä 
kyllin paljon kertoakseen meille 
totuuden, vaikka se koskisi – se 
on tärkeää oman turvallisuutem-
me ja hyvinvointimme tähden. 
Yksikään hengellisen työn johta-
ja ei tule toimeen muista riippu-
mattomana – vastuuvelvollisuus 
koskee jokaista Jumalan miestä 
tai naista.

Hyvä suunnitelma
Tiedän omasta kokemuksesta, 
että Jumalan suunnitelma mi-
nulle ei ole elää ilman ihmisiä, 
joiden edessä minun täytyy 
nöyrtyä, joille olen vapaaehtoi-
sesti alamainen ja jotka voivat 
seurata elämäntapaani ja neuvoa 
minua. Tämä on välttämätön tur-
vallisuustoimenpide eikä hanka-
la, rajoittava tekijä. 

Aito vastuuvelvollisuus on 
aidon yhteyden sivutuote, yh-
teyden, joka perustuu raamatul-
liselle vapaudelle ja jonka vai-
kuttimena on rakkaus, ei pelko. 
Kuten apostoli Paavali sanoi ”Ja 
olkaa toinen toisellenne alamai-
set Kristuksen pelossa.”

Elämänläheinen
kristillinen
naistenlehti

Ainoa laatuaan
Tilaa puh. (019) 668 135 

tai
www.christina-lehti.com
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”Yhteiskunta tarvitsee 
kristillisiä arvoja”

TEKOJA JUHLA-
PUHEIDEN SIJASTA

VASTUUVELVOLLISUUS 
kuka sellaista tarvitsee?

AUGUSTINUS JA 
PAHAN HIMO

Pahan himon käsitteellä on usei-
ta erilaisia teologisia käyttötar-
koituksia eli funktioita Augus-
tinuksen (354-430) ajattelussa. 
Tammikuun lopulla tarkastetun 
Timo Nisulan väitöstutkimuksen 
mukaan Augustinus näki pahan 
himon niin jumalallisena rangais-
tuksena, yksittäisten pahojen te-
kojen selitteenä kuin armo-opin 
apukäsitteenäkin.

Augustinus kehittää tuotan-
nossaan ajatusta pahasta halus-
ta jumalallisena rangaistukse-
na. Irrationaaliset seksuaaliset 
halut ovat hänen mukaansa 
eräänlainen jälkikuva ihmisen 
jumalasuhteen rikkoutumisesta. 
Vioittuneen seksuaalisen halun 
käsite liittyy tiiviisti Augusti-
nuksen keskeiseen teologiseen 
käsitearkkitehtuuriin synnistä, 
oikeudenmukaisuudesta ja Ju-
malan olemuksesta.

Toinen keskeinen pahan halun 
funktio on sen käyttö yksittäisten 
pahojen tekojen perimmäisenä 
selitteenä. Augustinus käyttää 
tässä yhteydessä kielikuvaa pa-
hasta himosta kaiken moraalisen 
pahan juurena. Augustinukselle 
pahan halun juuri ei ole ensisi-
jaisesti seksuaalista himoa vaan 
jumalanvastaista aistien, turhan 
tiedon ja itseriittoisuuden tavoit-
telua.

AUDI A6 
BUSINESSLUOKKAAN

Kevyt, suurlujuusteräksistä ja 
alumiinista rakentuva kori, ur-
heilullinen alusta ja laaja  vali-
koima uusia kuljettajaa avusta-
via järjestelmiä multimedialla 

CITROËN TUO LUOVAA 
TEKNOLOGIAA 

MOBIILISOVELLUKSIIN
Samaan aikaan kun Suomessa 
keskustellaan siitä, onko uuden 
kosketusnäyttöisen mobiilitie-
tokoneen nimi sormitietokone, 
lukuri, lätty vai jotakin muuta, 
Citroën tarjoaa luovaa teknologi-
aansa tämän välineen käyttäjille. 
Citroën World on iPad-sovellus, 
joka avaa ovet Citroën-maail-
maan.

Citroën World -sovelluksen 
kautta käyttäjä pääsee tutustu-
maan ”sormenpäätuntumalla” 
esimerkiksi Citroënin malliuu-
tuuksiin, Citroën Racing -kilpa-
tallin viimeisimpiin tapahtumiin 
tai Citroënin perinteeseen lu-
kuisten arkistokuvien välityksel-
lä. Alkuvaiheessa iPad-sovellus 
toimii ranskan ja englanninkie-
lisinä ja sisältö mm. jälleenmyy-
jäkontaktien ja koeajovarausten 
osalta on rakennettu Keski- Eu-
roopan markkinoille.

Samaan aikaan myös Citroën 
Survolt, täyssähköinen kilpa-
auto, osallistuu tietokonepelin 
”Asphalt 6 Adrenaline” uusim-
paan versioon tarjoten kaikille 
halukkaille kokemuksen todella 
nopean sähköauton ajamisesta. 
Peli on räätälöity iPad- ja iPhone 
alustoille.

maustettuna. Entisestään hiottu 
moottorivalikoima ja voimansiir-
tojärjestelmä. 

Audi on räätälöinyt uuden 
A6:n moottoreiksi kaiken kaik-
kiaan kaksi bensiini- ja kolme 
dieselvaihtoehtoa. Suomessa 
bensiinivaihtoehtona on 3.0 
TFSI V6-moottori teholtaan 220 
kW (300 hv), joka  on meillä aina 
nelivetoinen quattro-versio. Die-
selvalikoiman taloudellisin vaih-
toehto on etuvetoinen nelisylin-
terinen 2.0 TDI 130 kW (177 hv). 
Toinen Suomen moottorivalikoi-
maan kuuluva dieselmoottori on 
3.0 V6 TDI teholtaan 180 kW 
(245 hv). Myös tämä versio on 
meillä aina quattro-neliveto.

Myöhemmin Audi A6 –mallis-
toon on tulossa myös hybridi-
versio.
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KOVA KUIN KIVI
Pelkuri nimeltä Tom Chaney 
(Josh Brolin) on kylmäverises-
ti ampunut 14-vuotiaan Mattie 
Rossin (Hailee Steinfeld) isän, ja 
tyttö on päättänyt viedä tappajan 
oikeuteen. 

Hän värvää avukseen liipaisin-
herkän juopon sheriffin Rooster 
Cogburnin (Jeff Bridges) ja ryh-
tyy, miehen vastalauseista huo-
limatta, metsästämään Chaneya. 
Isän veri vaatii tyttöä ajamaan 
rikollisen intiaanien alueelle ja 
löytämään hänet ennenkuin Te-
xasin ratsupoliisi LaBoeuf (Matt 
Damon) nappaa Chaneyn ja vie 
hänet Texasiin vastaamaan toi-
sen miehen murhasta.

Siinä missä tuossa naapuri-
sivun elokuvassa käsitellään 
isä–poika -suhdetta, tässä on 
kyseessä isä–tytär -suhde. Mie-
lenkiintoinen tarina, jossa nuori 
tyttö heitetään keskelle aikuis-
ten vierasta, jopa vihamielistä 
ympäristöä.

Liekö syynä, että elokuvan 
käsikirjoituksesta ja ohjaukses-
ta vastaavat juutalaiset Coenin 
veljekset, mutta vuorosanoissa 
lainaillaan vähän väliä Raamatun 
jakeita. Alkaapa elokuva valko-
kankaalle rävähtävällä Sananlas-
kujen 28:1 lainauksella: "Juma-
laton pakenee, vaikka kukaan ei 
aja takaa, mutta vanhurskas on 
turvassa kuin leijona."

Mahtavan osasuorituksen 
tekevä Hailee Steinfeld toteaa 

KOTKA
On vuosi 140 eaa. – me kristityt-
hän sanomme tuon 140 eKr...

Kaksikymmentä vuotta aikai-
semmin koko 5000 miehen yh-
deksäs legioona on kadonnut 
Skotlannin vuorille. Nuori ken-
turio Marcus Aquila (Channing 
Tatum) saapuu Roomasta selvit-
tämään mysteeriä.

Marcus Aquilan isän, Flavius 
Aquilan johtaman legioonan 
kanssa on kadonut myös Roo-
man valtakunnan tärkeä symbo-
li, kultainen kotka, jota sotajouk-
ko kuljetti edellään.

Samalla kun elokuva on perin-
teinen seikkailuelokuva "hyvien" 
roomalaisten ja "raakalaismais-
ten" skottien kahinoista, se on 
myös mielenkiintoinen isä-poika 
-tarina. 

Kun Marcus Aquila koettaa 
löytää isänsä ja puhdistaa su-
kunsa maineen palauttamalla 
kadonneen kotkan, hän joutuu 
pohdiskelemaan suhdettaan 
isäänsä uudelta kantilta – välillä 
jopa epäillen isänsä motiiveja. 

Matkalleen Pohjois-Skotlan-
nin vuorille, keisari Hadrianin 
rakennuttaman muurin toisel-
le puolelle – silloin tunnetun 
maailman ulkopuolelle, hän 
saa seurakseen Escan (Jamie 
Bell), orjan jonka hengen hän 
on pelastanut. Isäntä–orja -tilan-
ne muuttuu matkan edetessä ja 
miesten suhde alkaa muistuttaa 
jossain vaiheessa pikkuveli–iso-

KOVA KUIN KIVI
Ohjaus: Ethan & Joel Coen 
Käsikirjoitus: Ethan & Joel Coen 
Näyttelijät: Josh Brolin, Matt Damon, Jeff 
Bridges, Hailee Steinfeld

KOTKA
Ohjaus: Kevin Macdonald 
Käsikirjoitus: Jeremy Brock, Rosemary 
Sutcliff (romaani) 
Näyttelijät: Channing Tatum, Jamie Bell

veli -suhdetta. Samalla paljastu-
vat myös Escan taustat ja esille 
nousevat lojaalisuus ja kunnia-
kysymykset.

Erityisen positiiviseksi eloku-
van tekee digitaalitehosteiden 
puute. Pohjoisen kuvauksesta 
nousee välillä mieleen omat 
Lappimme kairoineen.

Kimmo Janas

myös elokuvan ensimetreillä, 
että ilmaiseksi ei saa mitään 
muuta kuin Jumalan armon.

Kova kuin kivi -elokuva kisaa 
tulevassa Oscar -gaalassa peräti 
10 eri palkinnosta.

Kimmo Janas
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TILaa
(09) 622 2188
visio@co.inet.fi
www.visiokustannus.net

KUPLETTIMIEHESTÄ 
ALBATROSSIKSI

Juha Vainio aloitti kuplettisävel-
täjänä, joka teki hassunhauskoja 
lauluja vaikka hampaat irvessä. 
Kuplettilaulaja alkoholisoitui 
vakavasti ja muutenkin hänellä 
alkoi mennä vähän liian kovaa. 
Vainio raitistui 1970-luvun puo-
livälissä ja alkoi nähdä elämästä 
muutakin kuin kuplettipuolen. 
Hän oli aina pienen ja keski-
suuren ihmisen puolella, irvaili 
herroille ja toi lauluissaan esiin 
maaseutuidylliä ja takaisin luon-
toon -teemaa. 

Vainion sanoitukset elävät 
ikuisesti suomalaisten mielissä, 
venyneillä C-kaseteilla, vinyy-
lillä ja kylän ainoassa baarissa.  
Vainiota on mahdoton saada 
mahtumaan pieneen tilaan. 
Laura Henrikssonin muuten asi-
allisessa kirjassa mahduttamista 
yritetään välillä liiankin pikku-
tarkasti. Vainio on suomalaisen 
sanoittamisen suurmies toisen 
monipuolisuusihmeen Juice Les-
kisen ohella. Vainio saattoi fani-
tuksen käydessä kuumimmillaan 
kivahtaa kesken tv-haastattelun: 
”Toisinaan tuntuu, ettei tässä oo 
tullu tehtyäkään kuin yksi Kol-
matta linjaa. Koko ajan saa olla 
selittämässä tarinoita sen laulun 
synnystä.”

Monet 1970-luvun käännösis-
kelmät kuten Kari Tapion ’Vii-
sitoista kesää’, Pepe Wilbergin 
’Rööperiin’ ja Katri Helenan 
’Katson autiota hiekkarantaa’ 
ovat Vainion käsialaa. Katri He-
lena levytti 27 Juhan laulua ja 
Paula Koivuniemikin 33. Vainio 
sanoitti kappaleita Eino Grönille, 
Pasi Kaunistolle, Dannylle, Ma-
rion Rungille ja monille muille 
suomalaisstaroille. 

Yle 2000 kappaletta eläissään 
sanoittanut Vainio oli pohjim-
miltaan jazz-mies. Hän ei vapaa-
aikanaan juuri muuta kuunnel-
lutkaan. Hän teki myös mai-
noksia. Valintalon kassissa, on 
talous vatupassissa –lasautus on 
Vainion idea. Siitä hänen Ilkka 
poika totesi, että noin älytöntä ei 
olisi voinut keksiä kukaan muu 
kuin faija. Vainio keikkaili myös 
itse. Hän rakasti vuorovaikutusta 
yleisön kanssa. 

Vainion kynästä ovat laulut 
kuten Käyn ahon laitaa, joka 
on suvivirren ohella virallinen 
kesäviisu. Aivan kuin mainingit 
sois –kirja maalaa muotokuvan 
miehestä, joka vakavoitui elä-
män varrella. Vainio oli parhaim-
millaan suorasanainen kriitikko, 
lempeä ymmärtäjä ja tarkkaavai-
nen havainnoitsija. Hänhän oli 
kuin jonkinlainen kaukainen 
isähahmo monille suomalaisil-
le. Vainio löysi lopullisen, sees-
tyneen melankolisen tyylinsä jo 
70-luvun lopussa työskennelles-
sään Jaakko Salon kanssa. 

Janne Viljamaa

Laura Henriksson
Aivan kuin mainingit sois – Juha Vainion 
laulujen äärellä
Tammi 2010

Tuomas Milonoff ja Riku Rantala
Mad Cook – 
kulinaristinen seikkailukirja
WSOY 2010

HULLUT KOKIT 
VAUHDISSA

Madventures-sarjan Tuomas Mi-
lonoff ja Riku Rantala ovat pu-
sertaneet massiivisen kokkikir-
jan Mad Cook, jossa kierretään 
eksoottisissa paikoissa ympäri 
maailmaa ja syödään eksoot-
tisia elukoita. Kirja on täynnä 
äijämäistä uhoa tyyliin kato kun 
mä uskallan syödä tämänkin 
ja sitten vielä tämänkin. Jätkät 
kuittailevat toisilleen. Voittaja 
on se, joka uskaltaa popsaista 
pulleimman madon. Äijillä on 
aimo annos Extreme Duudson 
–henkeä. Äijäilystä huolimatta 
Mad Cook –kirjassa on yllättävän 
paljon järkeä. Kirja paukuttaa ty-
lyjä faktoja pikaruuasta nuorison 
kaaliin. Jokainen länsimaalainen 
syö keskimäärin seitsemän kiloa 
lisäaineita vuodessa. Pikaruoka 
jauhetaan mössöstä, puserretaan 
pirtelöksi ja kuorrutetaan soke-
rilla. 

Meistä tehdään sokerista ja 
rasvasta riippuvaisia pikaruoka-
addikteja päiväkodista alkaen. 
Purilainen ja extra large –annos 
ranskalaisia kuuluvat lapsosen 
toiseen käteen ja muovinen 
vekotin toiseen. Milonoffilla 
ja Rantalalla on pyrkimyksenä 
luonnonmukaisuuteen ja käsit-
telemättömään ruokaan. Ener-
giajuomaa lipittävä teini ottaa 
viestin vastaan ehkä mieluum-
min Madventures-sankarilta kuin 
tiukkahuuliselta kotitalousopet-
tajalta. Kirja voi olla vaikeasti su-
lava lukukokemus herkälle hen-

kilölle sen brutaaliuden takia. 
Siinä käsitellään sarjamurhia ja 
ihmissyöntiä melko suorasukai-
sella tavalla. Toisaalta kirja voi 
olla ainoa kirja minkä television 
tauottomaan kuvavirtaan tuudit-
tautunut teini koskaan lukee. 

Kirja tutustuttaa vieraisiin 
kulttuureihin nyrkki päähän 
–tekniikalla. Madventuresin 
makumatka on nyt kansien vä-
lissä. Tarinoita maailman yrjöttä-
vimmistä – ja päräyttävimmistä 
keittiöistä. Minkä elikon penis 
on näyttävin, minkä maukkain? 
Jos mainosteksti vaikuttaa hou-
kuttelevalta, kirja on juuri sinua 
varten. Kirjoittajatiimin kolmas 
jäsen, tohtori Ari Lahdenmäki, 
toimii maun sosiologina ja tar-
kastelee ruokaa antropologisesta 
näkökulmasta. Kirjassa on paljon 
ruokaohjeita, joita tuskin kukaan 
toteuttaa. Ruokaa tehdään esi-
merkiksi hylkeestä tai siemen-
nesteestä. 

Janne Viljamaa

Erkki O. Auranen
Tutustu Pyhään Henkeen
Misericordia-Kustannus Oy 2010

Eero Pokela
Parin puusepän pojat –
Efraim Männistö ja Nasaretin mies
Päivä Oy 2010

PYHÄ HENKI 
PUHUTTAA

Kristillisillä televisio- ja radio-
kanavilla vetämistään keskuste-
luohjelmista tutuksi tullut pasto-
ri, DI Erkki O. Auranen julkaisi 
viime vuoden lopulla mielen-
kiintoisen kirjan, jossa hän tar-
kastelee Pyhän Hengen toimin-
taa niin Vanhassa Testamentissa 
kuin Uudessa Testamentissa 
unohtamatta myöskään tämän 
päivän koto-Suomea.

Pyhän Hengen työstä puhu-
taan meillä Aurasen mukaan 
aivan liian vähän, vaikka Pyhän 
Hengen voimassa palveleminen 
onkin yksi kristityn perustehtä-
vistä. 

– Suomalaisessa yhteiskunnas-
sa yliluonnollinen ja erityisesti 
Pyhän Hengen toiminta on jää-
nyt niin julkisessa keskustelussa 
kuin opetuksessakin lapsipuolen 
asemaan. Siksi tällainen kirja on 
erityisen tarpeellinen tämän päi-
vän ihmisille, kirjailija toteaa.

Tutustu Pyhän henkeen -kirja 
antaakin varsin kattavan kuvan 
Pyhän Hengen työstä ja ihmeistä 
Raamatussa.

Erkki O. Auranen haluaa roh-
kaista kirjallaan jokaista suoma-
laista vaeltamaan Jumalan Pyhän 
Hengen ohjaamana, keskinäises-
sä rakkaudessa ja Kolmiyhteistä 
Jumalaa palvellen. 

Liekö syynä kirjailijamme in-
sinöörikoulutuksesta, mutta hän 
käy asiat läpi varsin loogisesti ja 
perusteellisesti.

Kirjan alkusanoissa hän tote-
aa teoksen tarkastelevan, miten 
Pyhä Henki Raamatun sanassa 
ilmenee Daavidin katumusru-
kouksen hengessä: ”Älä karkota 
minua kasvojesi edestä, älä ota 
minulta pois pyhää henkeäsi” 
(Ps. 51:13).

Kimmo Janas

PUUSEPÄN POIKIA
Rautaruukin viestintäpäällikkö-
nä, yliopisto-opettaja ja aikuis-
kouluttajanakin toiminut Eero 
Pokela on tullut tunnetuksi 
runoistaan ja lukuisista lasten-
kirjoistaan. Hänen kahdestoista 
kirjansa esittelee Norinkylästä, 
Pohjanmaalta kotoisin olevan 
Efraim Männistön elämää kla-
pusäkkejä raahaavasta pojan 
vintiöstä menestyväksi huone-
kalutehtailijaksi.

Ihmisten elämänkerrat ovat 
aina kiinnostavaa luettavaa, mut-
ta Pokelan käsittelyssä Männis-
tön elämänvaiheet saavat aivan 
uusia ulottuvuuksia. Kirjaa lukee 
kuin parastakin jännitysromaa-
nia eikä historian lehtien havina 
pääse pitkästyttämään.

Hei kirjan alkulehdillä Eero 
Pokela kyselee, mistä Raama-
tussa löytyy Efraimin kirja.

– Olen kysellyt asiaa kirkoissa 
ja rukoushuoneissa. 70 % vas-
taajista sijoittaa Efraimin kirjan 
Vanhaan testamenttiin, 20 % Uu-

teen ja peräti 10 % arvelee, että 
sellaista kirjaa ei Raamatusta löy-
dykään. Mutta kyllä se löytyy. Se 
on tarkasti ottaen Ensimmäisen 
Mooseksen kirjan ja Johannek-
sen Ilmestyksen välissä, kirjailija 
kertoo. – Siellä, missä puhutaan 
Jumalaa etsivistä armahdetuista 
syntisistä.

Pokela kuljettaa lukijaa Ef-
raimin, ”Efrun” mukana sodasta 
palanneen isän, Eino Männistön 
perustamasta puusepänverstaas-
ta monien vaiheiden kautta omaa 
verstasta hallinnoivaksi ja kan-
sainvälisillä huonekalumessuil-
lakin menestyneeksi tehtailijak-
si, visionääriksi. Maailma tarjoaa 
rohkealle pohjalaiselle yrittäjälle 
monia mielenkiintoisia haasteita 
milloin ralliauton ratissa, milloin 
lentokoneen ohjaimissa.

Vaikka menestystä tuntuu tu-
levan ikkunoista ja ovista, kokee 
perhe raskaitakin menetyksen 
hetkiä.

Pitkään huonekalutehtailija 
etsii jotakin, ehkä itseäänkin, 
mutta kirjan loppusivuilla Efraim 
Männistö löytää Kaija-vaimonsa 
kanssa sen toisen puusepän 
pojan, Jeesuksen ja käynnistää 
hengellisen työn Espanjan Tor-
reviejassa.

Kimmo Janas
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C  Takavalon muotoilu tuo ensimmäise-
nä mieleen Volvon...

VARSINAINEN 
JUKEBOX

Kimmo Janas

Nissanin neljäs crossover-
malli vahvistaa merkin 
johtoasemaa uraauur-

tavana crossover-valmistajana 
Euroopassa. 

Auton inspiraation lähtee-
nä on Qazana-konseptiauto, 
joka herätti paljon positiivista 

Nissanin pieni crossover-malli Juke 
esiteltiin Geneven autonäyttelyssä 

viime vuoden maaliskuussa ja Suomeen 
uutuusmalli rantautui lokakuussa. Juke on 
saanut runsaasti mielenkiintoa osakseen 

ja tulee epäilemättä jatkamaan isoveljensä 
Qashqain menestystarinaa.  

kiinnostusta vuoden 2009 Ge-
neven autonäyttelyssä, ja uusi 
malli asettuu kooltaan Nissanin 
mallistossa kompaktin Noten ja 
Qashqai-crossoverin väliin. 

Vaihtoehtoja riittää
Nissan Juke tuli markkinoille 
aluksi kahdella 1,6-litraisella 
bensiinivaihtoehdolla, joista 

tavat 240 Nm. 
Juke on omassa luokassaan 

poikkeuksellinen, sillä se on saa-
tavissa myös All Mode 4x4-i - 

nelivetojärjestelmällä tavan-
omaisen etuvedon lisäksi. Juken 
1,6-litraisella DIG-T-bensiini-
moottorilla varustetussa nelive-
toversiossa on uusi multilink-
takajousitus, joka on yhdistetty 
TVS-järjestelmään (Torque Vec-
toring System). Juke on yksi en-
simmäisistä kompaktin segmen-
tin malleista, joka on varustettu 
tällä tavallisemmin premium- ja 
urheiluautoista löytyvällä inno-
vatiivisella järjestelmällä.

Digi, digi
Meillä oli kokeiltava tuo em. 
turboahdettu etuvetoversio, 
jonka pippurinen konehuone 
kehittää 190 hevosvoimaa. Kun 
ottaa huomioon tämän talven 
kelit, jäimme tosin hieman kai-
pailemaan sitä nelivetoa. Mutta 
hyvinhän sitä pärjättiin siirtymä-
jotoksilla tälläkin.

Direct Injection Gasoline Tur-
bo -moottori on omimmillaan 
kaupunkiliikenteessä, jossa 
kaivataan ketteryyttä ja nopeita 
liikkeellelähtöjä. Polttoaineen 
korkeapainepumppu lisää tehoa 
ja vääntöä mukavasti. Nissan on 
varmistanut mahdollisimman te-
hokkaan ruiskutuksen VTC-kak-
soisjärjestelmällä, joka parantaa 
moottorin reagointia pienillä ja 
keskisuurilla nopeuksilla. Eikä 

Jukella olla pilaamassa kaupun-
ki-ilmaakaan, sillä jaksotettu 
palotapahtuma lämpenemisen 
aikana ja optimoitu sytytyksen 
ajoitus nopeuttavat katalysaat-
torin toimintaa ja tuottavat siten 
puhtaammat pakokaasut.

Muotokieli puhuttaa
Mielenkiintoista tässä pienessä 
ja pippurisessa crossoverissa 

on, että se saa useimpien päät 
kääntymään katuvilinässä. Ensi-
vaikutelma tosin on, kuin Mura-
no-uros olisi käynyt hassuttele-
massa Micra-tarhassa… Sopivasti 
pullistelua poskipäissä ja hellyt-
tävät mulkosilmät kulmissa. Nis-
sanin insinööreille on nostettava 
hattua, sen verran omaperäisellä 
muotokielellä on lähdetty maail-
maa valloittamaan.

Suorituskykyä Jukessa riittää 
ihailtavasti ja käsittelykin on 
todella kätevää. Eikä runsaan 
28.000 euron hintakaan tunnu 
rasvaiselta, kun ottaa huomioon 
auton monikäyttöisyyden.

Oikeastaan ainoa kerta, kun 
ihmetyksen sormi meni häm-

mästyksen suuhun, oli kun yri-
timme nostaa pysäköidyn Juken 
tuulilasinpyyhkijöitä pystyyn 
lumisateen varalta… Niitä ei ni-
mittäin saanut nostettua, koska 
konepellin reuna otti vastaan. 
No, japanilaisinsinööri ei ole 
näköjään joutunut koskaan kai-
vamaan autoaan esille yön lumi-
myrskyn jäljiltä.

A  251 litran tavaratilan lattian alta pal-
jastuu 44 litran säilytyslokero.

C  Nouseva vyötärölinja antaa mielen-
kiintoista ilmettä Jukelle.

A   1,6 -litrainen Direct Injection -turbo-
moottori kehittää 190 hevosvoimaa ja 
vääntöä 240 Nm.

C  Juken sisustuksesta löytyy lukuisia 
mielenkiintoisia yksityiskohtia.

toisessa on turboahdettu DIG-
T-suoraruiskutusmoottori. 

Moottorivalikoima on sittem-
min laajentunut 1,5-litraisella 
turboahdetulla dCi-yhteispaine-
ruiskutusdieselillä. Kahdeksan-
venttiilinen 1461 cm3:n moottori 
on taloudellinen ja vähäpäästöi-
nen ja se tarjoaa erinomaiset ajo-
ominaisuudet. Moottori kehittää 
tehoa 110 hv ja vääntöä vaikut-

C  Nissan Dynamic Control Systemin 
avulla voi seurata niin kiihtyvyyttä, G-
voimia kuin polttoaineenkulutustakin.

C  Urheilullinen ohjaamo hellii kuskia 
kuin kuskia.




