
10

16

24
Lakeuden Ristissä hengellinen 
ja maallinen valta yhdessä

Lähde pulppuaa Malhan rinteillä

Jerusalemin kaduilla 
- juosten evankeliumin puolesta!
Jerusalemin kaduilla 
- juosten evankeliumin puolesta!

Lähde pulppuaa Malhan rinteillä

Lakeuden Ristissä hengellinen 
ja maallinen valta yhdessä

Kristillinen      miestenlehti

2/ 18  6,00 €



2 TOS I M I E S   2 / 2018

17. vuosikerta

 KUSTANTAJA

Faktapro Oy 

Jänismäki 1 A

02940 Espoo

puh. (09) 54 79 74 10 

info@faktapro.fi

 TOIMITUS

Jänismäki 1 A

02940 Espoo

puh. (09) 54 79 74 10w

toimitus@tosimies-lehti.fi

 PÄÄTOIMITTAJA

Kimmo Janas

puh. 050 912 7332

kimmo.janas@tosimies-lehti.fi

 ISSN 1458-3224

 KUVANKÄSITTELY

Faktapro Oy/Petri Janas

 PAINO

Oy Arkmedia Ab

PL 180

65101 Vaasa

 ILMOITUSHINNAT 2018

(+ a lv  24%)

 mv  2-väri  4-väri

1/1  1.150 e 1.350 e  1.600 e

1/2 670 e 850 e 1.000 e

1/4 400 e 500 e 570 e

1/8 240 e 270 e 350 e

 TILAUKSET

Kestotilaus: 35 e (6 numeroa/vsk)

Määräaikaistilaus: 40 e (12 kk)

tilausmaksut sis. alv 10 %

tilaukset@tosimies-lehti.fi

www.tosimies-lehti.fi

puh. (09) 54 79 74 10

 PÄÄKIRJOITUSKUVA

© Misty Masterson

 KANSI

Negevin autiomaasta, Israelista löytyy myös 

hyviä pyöräilyreittejä.

© Israel Tourist Office

Sisällys    2 / 2018

  3   Pääkirjoitus

  4  ... tulee, oletko valmis?  osa 2

  6  Fredrik Ekholmin Israel-kronikka
  Jerusalem Prayer Breakfast (JPB) kehittyy

10  Jerusalemin kaduilla – 
  juosten evankeliumin puolesta!

14  DVD-elokuvia
  • Rendel

15  Miestenleiri Bergvikissä

16  Lähde pulppuaa Malhan rinteillä

20   Tosikuvat
  • Aikansa edelläkävijä ja 
  voimanainen nousee esiin

21  Sopanen!
  Mihin olemme menossa?

22  Pyhä Henki on johdattanut

24   Lakeuden Ristissä hengellinen ja 
  maallinen valta yhdessä

  
27  Pohojammaan kautta...
  Nyt olis palio asiaa

28   Billy Graham
  Osoite on muuttunut

  
29  ICEJ News

30   Tynnyripommi ja sen käytön historiaa

32   Tosimies lukee
  • Joonas Konstig: Vuosi herrasmiehenä
  • Kainulainen & Holmavuo: Miksi suoritamme?
  • Tom Tiainen: Hyvällä tiellä – 
     pyhiinvaellus Ranskan ja Espanjan halki
  • Hengellinen tuki muistisairaan ihmisen elämässä

34  National Religious Broadcasters

36   Lyhyestä virsi kaunis

  
38  SsangYong Rexton uudistui

C   National Religious Broadcasters NRB 
konferenssimatkallaan pastori Martti 
Falck pääsi tutustumaan myös Billy Gra-
hamin evankeliointirekkaan.

34

C   Viestiveljien todistuspuheenvuoron 
käyttää tällä kertaa Pentti Partanen.

22

C  Helikopterista pudotettavista tynny-
ripommeista ei juurikaan puhuta, vaikka 
ne alkukantaisuudessaan ovat aikaansaa-
neet paljon kuolonuhreja Syyrian siviilien 
keskuudessa.

10

C   Oululainen Vesa Liljamo on yhdistänyt 
evankelioinnin juoksuharrastukseensa, 
tällä kertaa Jerusalemin maratonilla.

30   

C   Viimeisillä lumilla pääsimme testaa-
maan uudistunutta SsangYong Rextonia.

38

Älkää pelästykö, ei Tosimiehestä ole tulossa Israelin ystävyysseuran 
lehteä, vaikka tässäkin lehdessä on useampi juttu tuosta Välimeren 
rannan piskuisesta juutalaisvaltiosta.

Tuolla maailmankolkalla tapahtuu paljon tänä päivänä, mikä tie-
tenkin nostaa mieleen Raamatun lupaukset lopun ajoista.

Osallistuin viime kuussa Yad Vashemin eli Vainojen museon kam-
puksella Jerusalemissa järjestettyyn Holokausti, antisemitismi ja Israel 
-seminaariin yhdeksästä maasta kutsuttujen parinkymmenen kristil-
lisen johtajan kanssa.

Kuvat keskitysleirien ruumiskasoista ja riutuneista vangeista piik-
kilanka-aidan takana ovat toki tuttuja maailmansotaa käsittelevistä 
kirjoista. Meitä suomalaisia eivät juutalaisvainot ole kuitenkaan kos-
kettaneet monien Itä- ja Keski-Euroopan maiden tavoin, luovutet-
tiinhan Suomesta vain kahdeksan juutalaista natsi-Saksaan. 

Mutta kun istuin kuuntelemassa 50 tuntia intensiiviopetusta holo-
kaustin historiasta ja holokaustista selvinneiden haastatteluja, aloin 
vasta kunnolla ymmärtää tuota yhtä kansaa kohdannutta järkyttävää 
kohtaloa.

Kaiken kuullun perusteella tunsin itseni kristittynä todella vai-
vaantuneeksi juutalaisopettajien parissa. Tietenkin täytyy muistaa, 
että kristillisyys oli esimerkiksi 1940-luvulla täysin erilaista kuin tänä 
päivänä.

Me kristityt rakastamme – tai ainakin sanomme rakastavamme 
– Israelia ja juutalaista kansaa, mutta tunnemmeko niin aidosti vai 
pelkästään huonon omantunnon takia. Sitä sopii miettiä.

On käsittämätöntä, että maailmasta löytyy vielä suuri joukko var-
sin oppineitakin ihmisiä, jotka kieltävät kuusi miljoonaa juutalaista 
tuhonneen holokaustin koskaan tapahtuneen.

Holokaustinuhreja yhdistää lause ”Never again” eli ei koskaan enää. 
Nykymaailman menoa seuratessa voi kuitenkin havaita antisemitis-
min nostavan päätään kiihtyvällä vauhdilla eri puolilla maailmaa. 
Vaikka toivoisi ihmisten oppineen toisen maailmansodan kauheuk-
sista, sanonta, että historia toistaa itseään, tuntuu tänä päivänä jopa 
turhankin todelliselta.

Viime kädessä on vain pyydettävä tuolta Ylhäältä viisautta maail-
man johtajille rauhan ja ihmisarvon säilyttämiseksi.

Terveiset Israelista
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…TULEE, OLETKO VALMIS?   osa 2…TULEE, OLETKO VALMIS?   osa 2
Jukka Nieminen

Lehden viime 
numerossa, tämän 
artikkelin ensimmäisessä 
osassa pohdiskeltiin 
nykyajan erilaisia 
uhkakuvia ja niihin 
suhtautumista. 
Tässä osassa on 
tarkoitus jakaa 
joitakin suuntaviivoja 
kodin turvallisuuden 
ja ennen kaikkea 
kriisinkestävyyden 
varmistamiseksi.

E nsin joitakin pieniä tausta-
tekijöitä. Ihmisen fyysinen 
olomuoto on sellainen, 

että se vaatii aika monenlaisia 
toimenpiteitä jatkaakseen juok-
suaan.

Perusasioita, joita ei tarvitse 
joka päivä miettiä, mutta joiden 
tiedostaminen tämän jutun yh-
teydessä ovat tarpeen:
• Ihminen kestää keskimäärin:  
   – noin kolme minuuttia ilman  
   happea
   – kolme päivää ilman vettä
   – kolme kuukautta ilman 
   ravintoa
• Ihmisen kylmänkestävyys 
on heikko.

Suomen kaltaisessa pienessä 
maassa, Israelissa, monilla ih-
misillä on kotonaan kaasunaa-
mari ja väestösuojat varustetaan 
ilmanpuhdistimilla. Tuo kaikki 
johtuu heidän ympäristöteki-
jöistään, joita Suomella ei kui-
tenkaan ole. Unohda kaasunaa-
marit.

Suomessa viranomainen suo-
sittelee muutaman päivän kotiva-
raa. Israelissa ruokaa saa maasta 
ympäri vuoden, mutta kotivara-
suositus on viikko, myös veden 
osalta. Parin vuoden takaisen 
poikkeuksellisen lumimyrskyn 
jälkitöissä suositus osoittautui 
tasan oikeaksi. Kattava vesi- ja 
ruokahuolto saatiin toimimaan 

juuri ja juuri viikossa. 
Valtioiden suositukset perus-

tuvat laskelmaan ja arvioon sii-
tä, kuinka nopeasti viranomaiset 
kykenevät kaikissa tilanteissa 
auttamaan kansalaisiaan. Eri 
maissa on erilaisia suosituksia, 
jopa määräyksiä.

Ilmavaivat
Artikkelin ensimmäisessä osas-
sa oli esillä laskeuma. Aloitetaan 
siitä.

Laskeuman sattuessa se hel-
poin konsti, matkustaa muualle, 
ei aina tule kyseeseen. Jos pai-
kalle on jäätävä, niin oleellista 
on pysyä sisätiloissa ja varmis-
taa, ettei radioaktiivinen pöly 
pääse sisäilmaan. Nykyaikaisiin 
tuuletusikkunoihin saa jo val-
miiksi asennettuja pölysuodat-
timia, kun tuota pölyä tahtoo 
paikoin riittää. 

Vanhemmissa rakennuksissa 
pitää hitusen miettiä ratkaisuja. 
Tuloilma olisi saatava suodatet-
tua, ilmavuotoja ei saisi olla ja 
kaiken kukkuraksi ilmanpois-
tonkin pitäisi toimia. Joku viisas 
lupasi väsätä vaikka pölyimuris-
ta tuloilman puhdistimen, mutta 
sitten pitää olla aika varma, että 
sitä sähköä on saatavilla. Harso-
kankaat ovat käteviä tilapäisväli-
neitä, jos varsinaisia suodattimia 
ei ole. 

Hyvä on kuitenkin muistaa, 
että ilman pitää vaihtua, tavalla 
tai toisella.

Maatiloilla rehun suojaus on 

se suuri juttu, muuten voi olla 
hetken kuluttua loistavaa karjaa. 
Nykyisin käytettävät muovipin-
taiset pyöröpaalit ovat tässä suh-
teessa hyvä juttu, mutta muovien 
poisto ja liikuttelu pitää kuiten-
kin pohtia laskeuman aikana 
erikseen. Paalin esipesu kau-
empana rakennuksista on yksi 
harkittava vaihtoehto.

Suomessa on monilla jodi-
tabletteja laskeuman varalle, nii-
den myynti ponnahti pari vuotta 
sitten. Noilla tableteille voi tuk-
kia kilpirauhaset, jottei radioak-
tiivinen jodi pääse niihin. Pitää 
ehdottomasti muistaa, että jodia 
saa ottaa vain ja ainoastaan vi-
ranomaisen käskystä, ei huhujen 
tai omien luulojen perusteella. 
Oikea ajoitus on erittäin tärkeää. 
Radioaktiivinen jodi pysyy kilpi-
rauhasessa suhteellisen pitkään 
ja aiheuttaa solumuutoksia.

Taisin luvata kommentoida 
jopa EMP:ltä suojautumista. Sen 
voisi periaatteessa tehdä kupa-
rilla. Jos talon paketoi kuparilan-
goilla, niin pienenä sivuvaiku-
tuksena saa kännykälle kelpaa-
mattoman alueen. Unohda koko 
juttu, ei se tukiasemakaan pelaa 
EMP:n jälkeen.

Omia johtopäätöksiä?
Hukataan kallista aikaamme 
seuraavaksi sähkö- ja vesion-
gelmiin. Nykyaikaiset talot tah-
tovat olla kovasti riippuvaisia 
sähköstä. Toimeliaan tosimiehen 
ratkaisu on tietystä hankkia pie-

ni aggregaatti. Mikäs siinä, kun 
rahaa on, mutta on hyvä pitää 
mielessä, ettei laajojen ja pitkien 
sähkökatkojen aikana polttoai-
neitakaan saa. Suomessa on nel-
jä varmistettua huoltoasemaa eri 
puolilla maata, mutta ne jakavat 
vakavissa kriiseissä polttoainetta 
vain viranomaisille. 

Samoin, ne omat kytkennät 
tarkastetaan heti savun hälvet-
tyä. Tosimies, JOS aiot käyttää 
omaa aggregaattia, niin oikeas-
taan on vain kaksi vaihtoehtoa: 
joko syötät kullekin kuluttavalle 
laitteelle sähköä suoraan aggre-
gaatilta tai jos tarkoituksesi on 
jollakin lailla yhdistää aggregaat-
ti talon johtoihin, niin kysy nyt 
vaan sovinnolla sähkömieheltä 
oikea ja laillinen ratkaisu ennak-
koon. Omavirite suoraan pisto-
rasiaan saattaa pudottaa sähkö-
linjoja korjaavan sähkömiehen 
tolpasta. 

Vähän pidempiaikaisen säh-
köttömän omavaran voi luoda 
hankkimalla kaasukeitin ruuan 
valmistukseen. Jokaisessa asun-
tovaunussahan sellainen on 
valmiina. Yhdellä kaasupullolla 
pieni perhe keittää useamman 
kuukauden. Ja aika monella 
kerrostaloterassilla on kaasug-
rilli naapureiden kiusaksi. Bue-
no, ongelma ratkaistu. Jos noita 
vaihtoehtoja ei nyt satu olemaan, 
niin halvimmat keittimet taitavat 
maksaa pari kymppiä, ei tosi-
mies tuohon tukehdu.

Vesivahinko
Niin kauan kuin vettä tulee, niin 
sen pesuvedenkin voi lämmittää 
helposti kaasukeittimellä. Tuli il-
maiselle ämpärille käyttöä. Itsel-
läni on lasten leikkeihin hyvin 
sopiva sankosuihkukin saunalla.

JOS sitä vettä siis tuli. Se vesi-
hän tässä varsinainen pulma on. 
Kun koko kaupunki on ilman 
vettä kuudetta päivää, niin ei sitä 
jaksa siinä palokunnan säiliöllä 
tuntikausia jonottaa ämpäri kai-
nalossa.

Tiskaaminen on syytä unoh-

taa, jos vedestä on pula. Kovin 
pienellä rahalla kaapissa pitää 
sen verran kertakäyttöastioita, 
ettei tiskata tarvitse, ainakaan 
viikkoon. 

Selvitä nyt valmiiksi missä se 
lähin lähde tai kaivo on. Mieti 
myös, miten lähteellä toimitaan, 
ettei saapastella sitä juomavettä 
pilalle ensikosketuksella. Kai-
vojen vedentuotto on rajallista, 
jakaminen sopivissa erissä on 
tarpeen vaikka tasajako ei ole-
kaan taktiikkaa. 

Tavallisen sukankuluttajan 
tahtoo olla vaikea käsittää, 
kuinka paljon keskimääräinen 
vedenkulutus nykyisin on. Sitä 
ei suin surminkaan toivo kenen-
kään joutuvan kantamaan, edes 
lyhyttä matkaa. Joten priorisointi 
on ainut mahdollisuus. Juoma-
vettä on oltava, koska me jo 
sovittiin, ettei juomatta kukaan 
kauaa kuku. Tiskit me jo onnek-
si unohdettiin. Pyykkiä pestään 
varmaan vasta ensi kesänä, mut-
ta pesulla on pakko aina välillä 
käydä. 

Ihan käytännössä, kymmeniä 
kertoja kokeiltuna eri maissa 
ja tilanteissa, sangollinen vettä 
riittää oikein hyvin jopa kahden 
ihmisen suihkuun. Se vaan pitää 
tietää kuinka se tehdään. Hanki 
se sankosuihku ja opettele. Pi-
haleikit lasten kanssa kesällä on 
hyvä paikka harjoitella. Kare Val-
kama myy hyviä sankosuihkuja. 

Lähtevä tavara
Maaseudulla on vähemmän sitä 
pulmaa, että sähkökatkos alkaa 
pian näkymään viemärissäkin. 
Omat likakaivot ovat toki krii-
sinkestäviä pitkään, mutta kau-
punkioloissa tilanne on nopeas-
ti toinen. Suurharjoitukset ovat 
tuoneet ongelman selvästi esiin. 

Meille miehillehän on todel-
la helppoa tuo veden nakkelu, 
mutta siinä kohtaa, kun naiset 
seisovat jo jalat ristissä, on vähän 
myöhäistä ryhtyä keksimään tila-
päisratkaisuja. Tosimies on poh-
tinut asian valmiiksi. 

Yksi konsti on laittaa jätesäkki 
pönttöön ja kantaa se aikoinaan 
ulos. Toinen konsti on väkästel-
lä vanhasta tuolista ja kaikkein 
vanhimmasta ämpäristä ihan 
oikea tilapäispytty, vain mieli-
kuvitus on taiteellisuuden raja-
na. Kulminaatiopiste on sitten 
hygienia. Valuvia jätesäkkejä 
ei ole soveliasta vedellä pitkin 
porraskäytäviä eikä meidän suo-
malaisten himoitsema ilmaisten 
ämpäreiden varastokaan mah-

C  Viranomaisten harjoitukset ovat 
osoittaneet, että kaupungin pitkäkestoi-
nen sähkökatkos voi olla hankala hallita. 
Hyvät neuvot ovat silloin tarpeen.

A  Kare Valkama valmistaa käteviä san-
kosuihkuja Suomessa.

B  On hyvä muistaa, että Suomi on huol-
lollisesti saari.

dottomiin riitä. 
Poikkeavassa olotilassa on 

erittäin tärkeää huolehtia käsien 
pesusta - oikeasta vesipesusta. 
Jos vedestä ja kaikesta muusta-
kin on uupeloa, niin ei siihen 
enää mitään vatsatautiepidemiaa 
tarvita.

Nyt sitten odottamaan lehden 
seuraavaa numeroa ja artikkelin 
kolmatta osaa. Jospa vihdoin 
pääsemme itse asiaan. 
Osa 3: Tosimiehen kotivara.

Kirjoittaja on taustaltaan ilmailun ammat-
tilainen. Hän on myös työskennellyt neljä 
vuotta kehitysmaassa, keskellä viidakkoa, ja 
viimeiset viisi vuotta kriisialueella. Suomessa 
käydessään hän luennoin aiheesta hyvänte-
keväisyysjärjestön hyväksi. Yhteyden saa 
lehden toimituksen kautta.
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Fredrik Ekholmin Israel -kronikka

M inut kutsuttiin huhti-
kuussa Jerusalemiin 
osallistumaan yhdessä 

pienen ryhmän JPB-perustajajä-
seniä kanssa ns. työhallitukseen. 
Meitä oli 18 henkilöä eri puo-
lilta maailmaa. Suunnittelimme 
tulevaa rukousaamiaista, joka 
pidetään 5.-7. kesäkuuta. Suun-
nittelimme JPB:n tulevaisuutta ja 
sen kasvamista globaaliksi liik-
keeksi. Työstimme alla olevan 
vision sekä  JPB:n työsääntöjä.

Tausta
Jerusalemin Prayer Breakfast 
(JPB) on rukousliike, jonka on 
perustanut ja jota johtaa Knes-
setin jäsen Robert Ilatov yhdes-
sä amerikkalaisen ”Congress-
woman” Michele Bachmannin 
kanssa. Joka vuosi JPB kokoaa 
valtioiden johtajia sekä vaikutus-
valtaisia kristittyjä johtajia kaikil-
ta yhteiskunnan osa-alueilta Isra-
elin pääkaupunkiin rukoilemaan 
Jerusalemin rauhan puolesta.

Ensimmäinen aamiainen, jon-
ka koordinoi JPB johtaja Albert 
Veksler, pidettiin 2017 ja siihen 
osallistui 570 edustajaa, johto-
henkilöitä 58 eri maasta. Täällä 
kristittyjä johtajia kiitettiin siitä, 
että he ”tukevat Israelia, rakas-
tavat Jerusalemia ja ovat ystä-
viä juutalaisen kansan kanssa”. 
Rukousaamiainen on nostanut 
juutalais-kristillisiä suhteita kor-
keammalle tasolle, ja JPB:n joh-
tajat uskovat, että tämä lisääntyy 
sen myötä kun uusia rukousaa-
miaisia järjestetään Jerusalemissa 
ja muualla maailmassa.

Näky
Maailmanlaajuinen seurakunnan 
mobilisointi, joka kokoaa kan-
sakunnat rukoilemaan Jumalan 
tahtoa ja tarkoituksia Israelille ja 
Jerusalemille.

Jerusalemin Prayer 
Breakfast (JPB) kehittyy

Tarkoitus
• vastata Jumalan käskyyn ja 
Knessetin kutsuun kansakunnil-
le rukoilla Jerusalemille rauhaa 
ja Israelille menestystä
• rukoilla, että Jerusalem vakiin-
tuisi ylistykseksi maan päällä
• edistää totuutta Israelista, tun-
nusta sen ainutlaatuiset saavu-
tukset sekä johtajuuden siuna-
uksena kansakunnille

Erityispiirteitä
Tämä on Knessetin kutsuma 
maailmanlaajuinen liike, joka 
kokoaa hallinnollisia johtajia 
sekä vaikutusvaltaisia avainhen-
kilöitä rukoilemaan Jerusalemin 
rauhan puolesta. Yhdessä me 
aiomme:
• tehdä yhteistyötä valtionjoh-
don, uskonnollisten johtajien 
sekä elinkeinoelämän johtajien 

kanssa ja rukoilla Israelin puo-
lesta
• priorisoida rukousta ja ylistystä 
kokoontumisissamme
• tavoitella omaa osuuttamme 
kansakunnissa, toteuttaaksem-
me profeettojen sanat Kirjoituk-
sissa
• yhtyä lupauksessa, että kun 
me yhdessä rukouksessa jotain 
sovimme, kaikki on mahdollista

Strategisia 
maailmanlaajuisia 
rukousaamiaisia

Jerusalem Prayer Breakfast tu-
lee toimimaan vireillepanijoi-
den kanssa avainkaupungeissa 
ympäri maailman ja suunnittele-
maan rukousaamiaisia tukemaan 
JPB:n näkyä. Näiden tukea anta-
vien rukousaamiaisten tarkoitus 
on kasvattaa niiden ihmisten ja 
valtioiden määrää, jotka rukoile-
vat Jerusalemin rauhan puolesta.

Tukea Raamatusta
Raamatun profetaalinen sana on 
perustana meille tässä kutsussa.

RAUHAA JERUSALEMILLE

”Minun huonettani on kutsut-
tava kaikkien kansojen rukous-
huoneeksi”. Jes 56:7b

”Rukoilkaa rauhaa Jerusalemil-
le! Ne, jotka sinua rakastavat, 
saavat levon ja rauhan. Olkoon 
hyvinvointi muuriesi sisällä, 
rauha linnoissasi! Veljieni ja ys-
tävieni tähden tahdon lausua: 
olkoon sinulla rauha, vallitkoon 
sinussa rauha. Herran, meidän 
Jumalamme, huoneen tähden 
tahdon etsiä sinun parastasi.” 
Ps 122:6-9

JUMALAN SUUNNITELMA 
ISRAELILLE TUNNETUKSI

”Minä teen sinusta suuren kan-
san, siunaan sinua ja teen ni-
mesi suureksi, ja sinä tulet ole-
maan siunauksena. Minä siu-
naan ne, jotka sinua siunaavat, 
ja kiroan sen, joka kiroaa sinua, 
ja sinussa tulevat siunatuiksi 
kaikki maailman sukukunnat.” 
1.Moos 12:2-3

”Jos te nyt kuuntelette minun 
ääntäni ja pidätte minun liit-
toni, teistä tulee minun oma 
kansani kaikkien kansojen 
joukossa. Koko maa on minun, 
mutta teistä tulee minun pappis-
valtakuntani ja pyhä kansani.´ 
Nämä sanat sinun on puhuttava 
israelilaisille.” 2.Moos  19:5-6

ISRAELIN MERKITYS 
HISTORIASSA

”Sinun muureillesi, Jerusalem, 
minä olen asettanut vartijat. 
Älkööt he vaijetko hetkeksikään, 
ei päivällä, eikä yöllä. Te, jotka 
muistutatte Herraa, älkää suoko 
itsellenne lepoa. Älkää suoko 
hänelle lepoa, ennen kuin hän 
on lujittanut Jerusalemin, tehnyt 
sen ylistyslauluksi maassa.”
Jes 62:6-7

A

”Siihen aikaan Jerusalemia sa-
notaan Herran valtaisuimek-
si. Kaikki kansat kokoontuvat 
Herran nimessä Jerusalemiin, 
eivätkä ne enää vaella pahan 
sydämensä paatumuksessa.”
Jer 3:17

Yom Hazikaron
Samaan aikaan kun olin JPB:n 
hallitustyössä, oli Israelissa 
”Yom Hazikaron”, kaatuneiden 
sotilaiden muistopäivä, hei-
tä on nyt yhteensä n. 23 600. 
Silloin sireenit pauhaavat tasan 

klo 22.00 muistopäivän aattona, 
tänä vuonna 17.4 ja seuraavana 
päivänä klo 11.00. Me teimme 
kuten kaikki muutkin ja menim-
me ulos ja seisoimme asennossa, 
kun kaikki liike pysähtyi, autot, 
junat, tarjoilijat jne.

Samana päivänä suuri suru 
kääntyi riemuksi illalla (18.4) 
kun Israel alkoi auringonlaskun 
jälkeen juhlia 70-vuotisitsenäi-
syyspäivää, joka tänä vuonna 
oli 19.4.

Juhlatunnelma ja tungos oli 
aivan mahtava. Oli iloa, tanssia 

ja musiikkia koko illan ja yön, 
ja oli vielä täysi vauhti päällä, 
kun lähdin taksilla lentokentälle 
keskellä yötä.

Israelin syntyminen 70 vuotta 
sitten ja sen olemassaolo sekä 
uskomaton kasvu ja kehitys ei 
ole muuta kuin Jumalan ihme, 
profetaalisen sanan täyttymistä.

A  Jerusalemin Prayerbreakfastin epävi-
rallinen kahden päivän hallituskokous 
suunnitteli kesän tapahtumaa.

B  US Congresswomen Michele Bach-
mann.

A  Muutamat Ekholmin perhejäsenet Is-
raelin 70-vuotisItsenäisyys juhlassa Hel-
singissä yhdessä suurlähettilään kanssa.
Takana oikealla Vaasan ruotsinkielisen 
hell.srk:n pastori Anders Olin. 

D  Suurlähettiläs Segev-Steinberg ja 
ulkoministeri Soini kohottivat onnitte-
lumaljan Israelin kunniaksi Ritarihuo-
neella.
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D   Benin kansanedustajat, vasemmalla Nazaire Sado ja oikealla He Gerard Gbenonchi
He innostuivat perustamaan eduskunnassa Benin-Israel ystävyysryhmän.

Ohjelman tarkoituksena on vähentää monia 
elämäntavoista johtuvia riskejä kuten 

ylipainoa, verenpainetta, korkeaa kolesterolia 
ja kohonneita sokeriarvoja. Peruskoulutus 

kestää neljä vuorokautta, jonka jälkeen 
osallistujat jatkavat ohjelmaa kotonaan viiden 

viikon ajan. 

Tunnetko tarvetta muutokseen? Ota yhteyttä.   

Terveysprojekti Karpalo ry – Arto Hyvönen 
p. 040 581 6155

Terveysprojekti Karpalo ry -
www.terveysprojektikarpalo.fi

– tähtää kokonaisvaltaiseen 
elämäntapamuutokseen

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

Keren Kajemet Finland (KKF) - 100 vuotta Suomessa

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

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

A Israelin 70-vuotis- 
itsenäisyysjuhla

Suomessa Israelin 70-vuotista it-
senäisyyttä juhlitaan eri puolilla 
maata kirkoissa ym. paikoissa 
lähes läpi vuoden.

Eduskunnassa oli juuri oikea-
na päivänä 19.4 Israelin 70-vuo-
tisjuhlaseminaari pikkuparla-
mentissa. Kansanedustaja Peter 
Östman, joka on eduskunnan 
Israelin ystävyysryhmän pu-
heenjohtaja, isännöi tilaisuutta. 
Läsnäolijoita oli pari sataa, myös 
Israelin ja Guatemalan suurlähet-
tiläät.

20. huhtikuuta oli Israelin 
virallinen 70-vuotisitsenäisyys-
juhla Ritaritalossa, jota Israelin 
valtio/suurlähetystö isännöi. 
Suurlähettiläs Dov Segev-Stein-
berg piti puheen sekä Suomen 
ulkoministeri Timo Soini, joka 
toi esille Suomen viralliset on-
nentoivotukset. Paikalla oli läsnä 
useita satoja vieraita. Israelilla on 
paljon ystäviä Suomessa.

Israel-ystävyyttä 
Afrikassa

Kävin vaimoni Kerstinin kanssa 
kolmessa maassa keskellä tal-
vea, helmikuun lopussa ja maa-
liskuun alussa. Yritän aina pitää 
esillä Israelia, ja sen tein puhues-
sani 2000 jäsenen seurakunnalle 
Abidjanissa Norsunluurannikol-
la. Annoin hienon Jerusalem-
patsaan pastorille puheeni alus-
sa, joten sen jälkeen oli luon-
nollista myös puhua Israelista. 
Samoin ICCC:n kauppakamarin 
kokouksessa mainitsin Israelin 
puheessani.

Benin ja Togo
Lensimme Norsunluurannikolta 

C  Ministeri Koffi Esaw, Togo.

Beniniin. Ensimmäisenä päivä-
nä Beninissä vuokrasimme au-
ton ja kuljettajan ja menimme 
Togon pääkaupunkiin Loméen. 
Togo oli ainoa Afrikan maa, 
joka YK:n äänestyksessä 21. 
joulukuuta 2017 äänesti roh-
keasti sen tosiasian puolesta, 
että Jerusalem on Israelin pää-
kaupunki. Samaan aikaan kun 
suunnittelin tätä matkaa, edellä 
mainittu äänestys tapahtui ja 
aloin unelmoida, jos lähtisin To-
goon tapaamaan poliittisia vas-
tuuhenkilöitä ja kiittäisin ko ää-
nestyksestä. Tämä unelma kävi 
toteen tällä Afrikan matkallani, 
kun tapasin Togossa Koffi Esa-
win, joka aikaisemmin on ollut 
sekä ulko- että oikeusministeri. 
Nyt hän vastaa diplomaattisten 
suhteiden hoitamista Togossa. 
Hän on presidentin erityisneu-
vonantaja ja lähin mies ja oli 
avainasemassa tässä rohkeassa 
päätöksessä YK:n äänestyksessä. 
Hän on uskollinen Israel-ystävä, 
ja meillä oli hyvin rakentavaa 
kanssakäymistä tapaamisemme 
aikana. Tätä tarvitaan, sillä mus-
limijoukot tuntuvat rohkaisevan 
poliittiseen vastarintaan, koska 
Togon presidentti on vankasti 
päättänyt tukea Israelia. Presi-
dentti olisi myös halunnut tava-
ta meidät, mutta meidän ollessa 
siellä hän oli jo ylikuormittunut 
muista tapaamisista. Ystäväni, 
Romain Zannou Beninistä, jonka 
kanssa matkustin, on hyvä ystä-
vä Togon presidentin kanssa ja 
toimii hänen henkilökohtaisena 
neuvonantajanaan.

Beninissä kävin tapaamassa 
kahta kansanedustajaa, Nazire 
Sadoa ja He Gerarad Gbenon-
chia, jotka innostuivat ja sanoi-
vat että heidän täytyy nyt konk-
reettisemmin tukea Israelia mm. 
perustamalla Benin-Israel ystä-
vyysryhmä eduskuntaan. Mitä 
hedelmää! Tämän lisäksi he ovat 
nyt tulossa Jerusalemiin rukous-
aamiaiselle kesäkuussa, samoin 
kuin Togon ministeri.

Kävin myös Beninin ulko-
asiainministeriössä tapaamas-
sa ulkoasiainministerin oikean 
käden, suurlähettiläs Herve D 
Djokben.

Koen, että meidän pitää olla 
rohkeita ja käyttää erilaisia kana-
via kertoaksemme totuutta Isra-
elista, myös kuten ylämainitussa 
päättäjien kanssa käymisessä.    
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B  Perheen yhteinen loppusuora.

Vesa Liljamo

On olemassa paikka, 
joka on erityisessä 
asemassa koko 
maailmassa, ja josta 
kirjoitetaan sekä 
kuvaillaan merkittävällä 
tavalla niin historiassa, 
nykyajassa kuin myös 
tulevassa maailman 
ajassa. Ja tämä paikka 
on Jerusalem, joka on 
erityisessä asemassa 
myös Jumalan silmissä. 

P yhä Raamattu kertoo kau-
pungista monissa kohdin 
ja täällä ikäänkuin maail-

man keskipisteessä olen saanut 
viime vuosina usein vierailla ja 
myös kokeilla omia rajoja lii-
kunnallisen haasteen muodossa 
juoksemalla – Jerusalem mara-
tonin.

Joitakin vuosia sitten löysin 
internetistä videon, joka he-
rätti itseni tuntemukseen, että 
tuonne haluan lähteä. Israeli-
lainen maratonjuoksija kuvasi 
tunnelmiaan juoksun jälkeen 
videolla ja sai minutkin innos-
tumaan asiasta. Vuosien 2014 ja 
2015 vaihteessa ilmoittauduin 
ensimmäiselle Jerusalem-mara-
ton tapahtumalleni, joka olisi 

Jerusalemin kaduilla  –  
juosten evankeliumin puolesta!

A

13.3.2015 ja aloitin valmistautu-
misen juoksuun. Tästä alkoikin 
projekti, joka edelleen jatkuu...

Liikunnallista 
lähetystyötä

Omalla sydämelläni on vahva 
raamatullinen näky, joka sisältää 
evankeliumin sanoman viemisen 
juutalaisille. Uskoontuloni vuon-
na 1986 ankkuroituu jakeeseen 
Joh. 5:24 sanomasta, jossa ajatus 
”kuolemasta elämään” on olen-
nainen. Samainen ajatus ”kuole-
masta elämään” sisältyy hengelli-
seen näkyyni siinä, miksi haluan 
olla vaikuttamassa juutalaisiin 
kohdennetussa lähetystyössä, 
ja se löytyy Roomalaiskirjeestä, 
luku 11:12-15. Aivan olennainen 
asia ihmisen ja Jumala yhteydes-
sä on uudestisyntyminen, tätä 
totuutta Raamattu ei meiltä ha-

lua salata. Ja onkin käynyt niin, 
että oma hengellinen näkyni on 
ikäänkuin laajentunut liikunnal-
lisestikin toteutuvaksi, joka ilme-
nee tässä artikkelissani. Voiko lii-
kunnallisesti tehdä lähetystyötä 
ja peräti juutalaistyötä? – kyllä 
voi, vaikka Raamattu sanookin 
Timoteuskirjeessä, että ruumiin-
harjoittamisesta on hyötyä vain 
vähän, mutta kuitenkin siis ON. 
Kristillisen uskomme juurien yh-
teys juutalaisiin on olennainen, 
kun tutkimme Raamatun punais-
ta lankaa ja sen evankeliumin 
ydintä.

Blogi käynnistyy
Aloitin valmistelut ensimmäisen 
Jerusalem maratoniin vuoden-
vaihteessa 2014-2015, olinhan 
elämäni ensimmäisen maratonin 
vuoden 1989 jälkeen kokenut 

monia maratoneja tässä välil-
lä, ja tiesin miten edetä ja mitä 
tuleman pitää. Samalla ”jostain 
syystä” sain ajatuksen, että voisin 
pitää eräänlaista liikuntablogia 
valmistautuessani. Niinpä tam-
mikuun 2015 alussa blogin pi-
täminen alkoi ja samalla kirjoitte-
lun lomaan liittyi mukaan myös 
hengellinen näkökanta – siitä 
mitä Israel on ja mitä juutalais-
ten kautta olemme saaneet. Ha-
lusin liittää blogiini niin liikun-
nallisia kokemuksia kuin myös 
näkemyksiä jakeiden muodossa 
suoraan Raamatusta. Tutkin 
suomalaisten seurakuntien net-
tisivuja ja huomasin, että hyvin 
vähän on esillä Israel-asia, siis se 
johon kiinnittyy uskomme juuret 
monella eri tasolla. Tässä oli siis 
yksi vaikutin blogin kirjoittami-
selle. Blogin päivittämisen alku-
vaiheesta alkaen kerroin kuvin 
ja sanoin kuinka tapahtumaan 
valmistautuminen etenee, otin 
esille erilaisia hengellisen työn 
toimijoita Israel-työn osa-alueel-
la, ketään erityisesti korostamat-
ta. Oletan että jokaiselle järjes-
töllä on sydämellä tehdä hyvää 
Israelille ja juutalaisille, joka taas 
puolestaan edesauttaa, että Isra-
el-työstä hyötyy koko maailma. 
Niinhän edellinen Roomalais-
kirjeen jakeiden kohta todistaa, 
näin ymmärrän. Liikunnallisesti 
etenin talvella 2014-2015 kaksi 

ja puoli kuukautta harjoitellen 
todeten samalla, kuinka haas-
tavaa talvinen juoksuharjoittelu 
on. Päädyin ottamaan mukaan 
myös maastohiihtotreeniä. Ruu-
miillisen harjoittelun ja blogikir-
joittelun lomassa usein rukoilin 
valmistautumiseni ja blogiin 
kirjoittamieni asioiden puolesta, 
etenkin aktiivisten järjestöjen ja 
vaikuttajien puolesta. Näin val-
mistautuminen eteni positiivisin 
ja odottavien tunnelmien valli-
tessa kohti tapahtumaa. 

Euro ja kilometri
Ensimmäinen kokemus Jerusa-
lemin kaduilla koitti sitten maa-
liskuussa 2015. Aikamoinen se 
olikin, sillä edellisen illan tank-
kausaterian epäonnistuminen 
johti itse juoksun aikana moneen 
”uloskäyntiin”, toki loppusuoran 
ja maalin saavutin hieman alle 5 
tunnissa.

Ensimmäisen Jerusalem-
maratonin raskaat kokemukset 
eivät lannistaneet, vaan 2016 ja 
2017 koin uudelleen täysmatkan 
haasteet, ovathan korkeuserot 
ja täysmatkan reitti kaupungis-
sa todella vaativat. Jerusalemin 
kukkulat uuvuttavat taivaltajaa 
taatusti, vaikka samalla hienot 
näköalat antavat extra-tunnetta 
matkan tekoon. Vuosien 2016 ja 
2017 tapahtumaan valmistautu-
essa olin maraton-projektillani 
tukemassa myös juutalaistyötä 
taloudellisesti omilla juoksu- 
ja hiihtokilometreilläni. Päätin 
edetä harjoittelukuukausina 
joka treenikerta euro/kilomet-
ri  -syklillä (1 km = 1 euro), ja 
sain taloudellisesti omaperäisellä 
tavalla olla mukana juutalaisten 
auttamisessa myös tällä tavalla. 
Tämä pieni ”taloudellinen sat-
saus” projektissani meni perille 
suomalaisen lähetystyön järjes-
tön kautta. 

Erilainen 
Jerusalem-vierailu

Vuoden 2015 juoksun lop-
pukilometreillä  sain tutustua 
paikalliseen Daniin, joka oli 
muuttanut Israeliin Ukrainasta 
joitakin vuosia sitten. Hän pyy-
sikin juoksun jälkeen sähköpos-
tiviestissä minua kotiinsa kylään 
ja päivälliselle syömään, mutta 

2015 tapahtuman yhteydessä 
se ei onnistunut. Tapahtumissa 
tavoitteeni on ollutkin lähestyä 
paikallisia ihmisiä. Ja niinpä 
Danin luo pääsin vuonna 2016 
ja 2017, sain vierailla kahteen 
kertaan hänen kodissaan sekä 
tavata hänen vaimonsa. Näissä 
vierailuiden keskusteluissa tuli 
esiin tietysti kotimaani ja koti-
kaupunkini  Oulun erityspiirteet 
sekä oma elämän vakaumukse-
ni.  Tietysti valaisin Raamatun 
ja Israelin yhteydestä, sekulaa-
rijuutalaisina he ymmärrettävästi 
ihmettelivät näkemyksiäni. Sain 
kertoa siitä, mitä sydämessäni 
on Israelia sekä juutalaista kan-
saa kohtaan, kuinka Raamattu 
kertoo juutalaisesta Jeesukses-
ta ja hänen merkityksestään. 
Kristittyjen rakkauden yhteys 
maahan ja kansaan ei voi olla 
vaikuttamatta tällaisissa keskus-
teluissa ja luomassa positiivista 
ilmapiiriä, näin myös koin Danin 
ja vaimon luona käydessäni. Lii-
kunnallisesti aktiivinen toiminta 
voi johtaa myös hengellisiin ja 
evankeliumin suomiin mahdol-
lisuuksiin.

Jerusalemin täysmaratonin 
juoksureitti avartaa lisänäkymiä 
siitä, mistä myös Raamattu ker-
too. Niin vanhan testamentin 
kuin Uuden testamentin sisältö-
kin avautuu kaupungissa monis-
sa paikoissa, voi kokea olevan-
sa ikäänkuin sisällä Raamatun 
kertomuksissa. Uskon, että tu-
hannet kristityt eri maista osal-

listuvat tapahtumaan samasta 
syystä kuin itsekin. On hieman 
erilainen tunne nähdä kaupun-
ki, kun se on täysin liikenteestä 
ja melusta vapaa. Juoksemalla 
katuja ja kukkuloita pitkin, joil-
la on historian saatossa nähty 
monenlaisia tapahtumia, anta-
nee perspektiiviä toisenlaiseen 
Jerusalem-vierailuun. Raamattu 
kertoo, kuinka Jeesus itki Jeru-
salemin tähden, niin merkityk-
sellinen ja rakas tämä kaupunki 
sekä sen ihmiset hänelle olivat. 

Luukas 19:41-42: ”Ja kun hän 
tuli lähemmäksi ja näki kaupun-
gin, itki hän sitä ja sanoi: ”Jospa 
tietäisit sinäkin tänä päivänä, 
mikä rauhaasi sopii! Mutta nyt 
se on sinun silmiltäsi salattu.”

Juutalaiselle kansalle Jeesuk-
sen sanat ovat edelleen ”pei-
tossa” ja sen vuoksi on syytä 
muistaa Taivaallisen Isän edessä 
asiaa. Juoksutapahtuman aikana 
varmasti monet ajattelevat tätä-
kin ja rukoilevat peiton pois-
tumista, ja sitä että ymmärrys 
Jeesuksesta, Golgatasta sekä 
evankeliumin ihmeestä leviäi-
si niin tässä kaupungissa kuin 
koko Israelissa.

Etiopialais-suomalaista 
yhteistyötä

Vuoden 2018 tapahtumaan sitten 
liittyikin jotain uutta ja erityistä. 
Sain ensinnäkin mahdollisuuden 
osallistua lehdistötilaisuuteen Je-
rusalemissa, joka oli tapahtumaa 
edeltävänä päivänä. Tapahtuma 

järjestettiin First Station -nimi-
sessä paikassa, on nimensä mu-
kaan juna-asema entisaikaiseen 
rautatie-liikenteeseen liittyen. 
Tänä päivänä kyseinen asema 
ei ole enää aktiivikäytössä vaan 
sisältää monenlaisia pieniä liik-
keitä, kahviloita ja ravintoloita.

Täällä sain kohdata etiopia-
laisen urheilun huippunimen, 
Hailie Gebreselassien. Hän oli 
huippuvuosina 1990-luvulla 
olympiavoittaja ja maailman-
mestari. Hänet oli kutsuttu vuo-
den 2018 Jerusalemin maraton-
tapahtumaan pr-mieheksi, ja se 
varmaan oli onnistunut veto. 
Olihan tänä vuonna paikalla 
ennätysmäärä ihmisiä, 35 000 
osallistujaa noin 70 eri maasta. 
Pressitilaisuudessa Hailie nosti 
esiin maraton-juoksussa muka-
na olevia afrikkalaisia ja kertoi 
olevansa Israelissa ensimmäis-
tä kertaa. Pressitilaisuudessa 
Jerusalemin pormestari esitteli 
Gebreselassielle ja kuulijajou-
kolle kattoterassilta Jerusalemin 
merkittäviä kohteita ja toi omas-
sa puheessaan esille sen, kuinka 
turistien määrä on vahvassa kas-
vussa. Tämä näkyy katukuvassa 
monien uusien hotellien raken-
tamisena. Nir Barkat tähdensi, 
kuinka turvallinen kaupunki on 
turisteille, ja sen kyllä voi paikan 
päällä havaita.

Sain jututtaa etiopialaista ur-
heilun huippunimeä ja kertoa 
mistä itse olen. Hän ottikin erään 
suomalaisnimen heti esiin ja 

A  Nir Barkat ja Hailie Gebreselassie leh-
distötilaisuudessa.
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A

A  Kohti Jerusalemia ja Daavidin tornia.

D  Juoksijoille löytyi myös pieniä kannustajia.

C  Pormestari esitteli Jerusalemin maamerkkejä etiopialaislegendalle.

D   Finnish ja finish.C   Suomi-Israel yhteys syntyi.

kertoi lääkäristä, joka hänen jal-
kansa operoi Turussa. Aki Hint-
sa auttoi Hailea vuonna 2004 ja 
onhan Hintsa tullut tunnetuksi 
myös urheilumaailmassa muu-
tenkin. Formula 1 on laji, jossa 
Hintsa teki yhteistyötä monen 
huippukuskin kanssa. Aki Hint-
sa piti eläessään esillä uskoaan 
ja Jeesus-yhteyttään, joka sai ai-
kaan arvostusta urheilupiireissä. 
Onpa Hintsa ollut myös 1980-lu-
vulla lähetyslääkärinä ja juuri 
Etiopiassa. Vakavan sairauden 
uuvuttamana hän sai taivaskut-
sun viime vuonna, hän on siel-
lä, joka onkin meidän uskovien 
suurin voittopalkinto. Sitä ei voi 
tietenkään verrata mitenkään 
Jerusalem-maratonin antamiin 
tuntemuksiin.

Sinivalkoiset 
kansakunnat

Habakukin kirjan 2. luvussa on 
ajatus, joka on eräs evanke-
liumin työn kiinnekohta koh-
dallani.  ”Kirjoita näky ja piirrä 
selvästi tauluihin, niin että sen 
voi juostessa lukea”. Sillä näky 
odottaa vielä aikaansa, mutta se 
rientää määränsä päähän, eikä 
se petä. Jos se viipyy, odota sitä; 
sillä varmasti se toteutuu, eikä se 
myöhästy.”

On viisasta tehdä oma kutsu-
mus myös varmaksi, odota että 
toimit oikealla ajalla ja valmis-
taudu siihen missä Herra haluaa 
sinua käyttää. Ja Hän varmasti 

haluaa sinua käyttää!
Tämän vuoden maraton-

tapahtumassa halusin kokea 
juoksun myös toisenlaisesta 
näkövinkkelistä, niinpä valitsin 
puolikkaan maratonin. Ja tämä 
oli vallan erinomainen valinta 
ja kyseisen Habakuk-näyn mu-
kainen.

Puolikas reitti kulkee hieman 
poiketen täysmatkasta, joita 
olin jo kolme kertaa kokenut. 
Samaiselta Sacher Parkin lähei-
syydessä olevalta lähtöalueelta 
pormestari Nir Barkat laukaisi 
tuhannet juoksijat liikkeelle, ja 
neljäs Jerusalemin kaduilla koet-
tu juoksuni alkoi. Reitin noin 7 
km:n kohdalla pääsin keskuste-
luun juutalaismiehen kanssa. 

Paz-niminen mies halusi tehdä 
tuttavuutta kanssani ja saimme 
edetä yhdessä matkaa taittaen. 
Esittelyjen ja alkutunnustelujen 

jälkeen kerroin omista juoksu-
kokemuksistani, lukuisista ma-
ratoneista ja kuinka myös tääl-
lä Jerusalemissa olin jo käynyt 
ennenkin. Hänelle näin pitkä 
juoksumatka oli ensimmäinen 
ja hän etenikin varovaisesti 
tunnustelen kehon tuntemuksi-
aan. Välillä hän kehotti minua 
etenemään lujempaa, ajatellen 
että hänen hidas vauhtinsa pi-
dättelisi minua. Kuitenkin tote-
sin, ettei loppuaika ole itselleni 
tärkein vaan se, että saan kokea 
yhteyttä paikallisiin ihmisiin näin 
urheilun lomassa.

Välillä Paz totesi, että pääsee-
köhän hän maaliin (oli hänelle 
ensimmäinen puolimaraton) ja 
kovasti kannustin vain jatka-
maan, halusin vierellä tsempata 
häntä onnistumiseen. Juoksun 
edetessä kerroin omasta YK-
komennus kokemuksesta Gola-
nilla 1990-1991 (lääkintämies) ja 
monista Israel-vierailuistani sen 
jälkeen. Kerroin kuinka ymmär-
rän Israelin olemassaolon taiste-
lun Lähi-idän keskiössä ja siitä, 
kuinka nyky-Israel on todelli-
nen teknologian ihme monella 
yhteiskunnan alueella, myös 
maailmanlaajuisesti. Toki Paz 
nämä tiesi, mutta halusin nos-
taa juutalaista maata ja tietämystä 
yhteiseen puheenaiheeseemme. 
Kerroin omasta liikuntablogista 
netissä ja sen tarkoituksesta. 
Tässä vaiheessa kysyinkin, että 
saanko laittaa blogiin keskuste-
lustamme kuvien kera ja tähän 
uusi ystäväni antoi luvan. 

Osoittautui, että Paz perhei-
neen ovat suuria Suomi-ystäviä, 
perheen äiti on ollut työssä mm. 
Helsingissä. Eipä paremmin oli-
si matka voinut taittua, Suomi-

ystävä ja Israel-ystävä loivat yh-
teistä ystävyyttä juoksun aikana 
Jerusalemin kaduilla, ikäänkuin 
”sinivalkoiset kansakunnat” liit-
tyivät yhä voimakkaammin toi-
siinsa. Loppusuoralle viimein 
saapuessamme hän kertoi, kuin-
ka perhe on häntä vastassa. Siinä 
kohta vaimo ja kolme lasta oli-
vatkin ja juoksuystäväni esitteli 
minut perheelleen. Jälkeenpäin 
sain tietää, että Paz-ystäväni 
oli kommentoinut omalla fa-
cebook-sivullaan tapaamistaan 
suomalaisen kanssa. Hän oli 
etsinyt blogi-sivuston jakaen 
kirjoituksiani israelilaisystävil-
leen, olinhan kirjoittanut sinne 
myös englannin kielellä. Enpä 
itse olisi osannut kuvitella, että 
pääsen kohtaamisellamme esiin 
hepreankieliseen maailmaan. 
Ilmeisesti keskustelumme sai 
hänet luottamaan vieraaseen 
suomalaiseen, ja olinhan loppu-
ajan sijaan arvostanut enemmän 
yhteistä kokemusta kuin ns. tek-
nistä aikasuoritusta. Näin myös 
evankelioiva nettikirjoitukseni 
on saavuttanut juutalaisia luki-
joita, ei varmaan huono asia ja 
johtakoon Jumala oikeita lukijoi-
ta sinne edelleen. 

Jospa tässä olisi oppia myös 
elämän monelle osa-alueelle; 
on syytä huomioida kanssakul-
kijoita, älä kulje eteenpäin laput 
silmillä, kuuntele, tee havaintoja, 
tarkkaile, ja avaa sydämesi asial-
le josta saat kiitoksen ystävyyden 
myötä. Varmasti Taivaan Isä tu-
lee myös silloin läheisesti mu-
kaan. Näin sain kokea vuoden 
2018 tapahtumassa.

Jumala hoitaa lopputyön
Uuden testamentin puolella 1. 

Kor 3:6-11 kertoo, miten Juma-
lan työ etenee ja kuinka Hän on 
työnsä täyttäjä ja missä perustus 
lepää. 

”Minä istutin, Apollos kas-
teli, mutta Jumala on antanut 
kasvun. Niin ei siis istuttaja ole 
mitään, eikä kastelijakaan, vaan 
Jumala, joka kasvun antaa. Mut-
ta istuttaja ja kastelija ovat yhtä; 
kuitenkin on kumpikin saava 
oman palkkansa oman työn-
sä mukaan. Sillä me olemme 
Jumalan työtovereita; te olette 
Jumalan viljelysmaa, olette Ju-
malan rakennus. Sen Jumalan 
armon mukaan, joka on minul-
le annettu, minä olen taitavan 
rakentajan tavoin pannut perus-
tuksen, ja toinen sille rakentaa, 
mutta katsokoon kukin, kuinka 
hän sille rakentaa. Sillä muuta 
perustusta ei kukaan voi panna, 
kuin mikä pantu on, ja se on 
Jeesus Kristus.”

Voimme olla omalla persoo-
nallamme ja harrastuksenkin 
kautta hänen käytössään, on 
hyvä antautua työyhteyteen 
Hänen järjestämällä tavalla ja 
aikataululla. Olla valmiina ker-
tomaan Herrastamme silloin, 
kun tilaisuus tulee, se on mei-
dän olennainen tehtävämme. 
Jumala hoitaa lopputyön, siis 
sen tärkeimmän – pelastuksen.

Näillä neljällä Jerusalem-ma-
raton matkallani olen saanut 
kokea hienoja hetkiä, onnistu-
misia, toki myös taisteluja ja epä-
onnistumisia. Ne kaikki kuuluvat 
myös maratoonarin matkan tai-
valtamiseen, sinnikäs määrätie-
toinen taivallus on samankaltais-
ta kuin mistä Raamattu puhuu, 
kun on esillä ”Voittopalkinto”. 

1.KOR 9: 23-27: ”Mutta 
kaiken minä teen evanke-
liumin tähden, että minä-
kin tulisin siitä osalliseksi.  
Ettekö tiedä, että jotka kilpara-
dalla juoksevat, ne tosin kaikki 
juoksevat, mutta yksi saa voit-
topalkinnon? Juoskaa niin kuin 
hän, että sen saavuttaisitte. Mut-
ta jokainen kilpailija noudattaa 
itsensähillitsemistä kaikessa; he 
saadakseen vain katoavaisen 
seppeleen, mutta me katoamat-
toman. Minä en siis juokse um-
pimähkään, en taistele niin kuin 
ilmaan hosuen, vaan minä kuri-
tan ruumistani ja masennan sitä, 
etten minä, joka muille saarnaan, 
itse ehkä joutuisi hyljättäväksi.”

alojen kautta ovat todella hienot, 
näet juoksun aikana kaupungin 
moniulotteisuuden ja kun tietää 
mitä siellä on tuhansien vuosien 
aikana tapahtunut ja tulee vielä 
tapahtumaan niin voi todella on-
nitella saadessaan omistaa myös 
sydämessään asian, josta Vanha 
testamentti kertoo Ps 137:5-6: 
”Jos minä unhotan sinut, Jeru-
salem, niin unhota sinä minun 
oikea käteni. Tarttukoon kieleni 
suuni lakeen, ellen minä sinua 
muista, ellen pidä Jerusalemia 
ylimpänä ilonani.”

Ensi vuonna 
Jerusalemissa

Ylin ilo on olla Jumalaa lähellä. 
Sanassa kerrotaan kuinka Jumala 
on valinnut Jerusalemin nimen-
sä asuinsijaksi (2. Aik. 6:6), on 
ihana tiedostaa, että olet Taivaal-
lisen Isän asialla kun ymmärrät 
Jerusalemin merkityksen. On 
hyvä seisoa Raamatun totuuden 
takana, rukoilla rauhaa Jeru-
salemille ja taistella rukousten 
kautta sitä vastaan mitä maailma 
ja tänä päivänä vallankin länsi-
maat ja niiden media edustavat. 
Jeesus tulee takaisin Öljymäel-
le, Scopus-vuoren kohteeseen, 
joka näkyy myös hyvin maratoo-
nareille. Tämä on vain yksi osa 
reitin merkityksellisiä näkymiä, 
ne muut voit itse kokea osallis-
tumalla seuraavalle Jerusalem 
maraton tapahtumalle. Tapah-
tumassa on matkoja 1,5 km al-
kaen aina täysmaratoniin 42,2 
km ja ei siellä ole pakko juosta, 
voi myös kävellä. Siispä lopuksi 
harkintaan sinulle lukijani suo-
malaisen matkajärjestäjän Caleb 
Toursin suunnittelema vuoden 
2019 Jerusalemin maraton-mat-
ka. Voinee sanoa, että maaliskui-
nen maraton-tapahtuma on var-
sinainen kansojen festivaali, jos-
sa eri maanosien ihmiset ympäri 
maailmaa kohtaavat liikunnalli-
sen ilmapiirin yhteishengessä. 
Aktiivijuoksijoiden, harrastajien, 
sekä perheiden ja eri-ikäisten ih-
misten yhdessäoloa on ihailtavaa 
seurata paikan päällä, olla itse 
siinä keskiössä mukana. Terve-
tuloa mukaan hienoon tunnel-
maa Jerusalemiin, rukoilemaan 
liikunnan lomassa kaikkien maa-
ilman ihmisten parhaaksi; rukoi-
lemalla rauhaa Jerusalemille!

Nähdäänkö yhdessä ”ensi 
vuonna Jerusalemissa”?

Maratonin maalissa saat it-
sellesi sen, jota tavoittelit, olet 
voittaja, selviytyjä ja mitalikin ri-
pustetaan kaulaan. Onnen tunne 
on hieno. Näin on myös varmaa, 
kun saamme nähdä lopullisesti 

perillä ”voittopalkinnon” eli Jee-
suksen, pääsemme hänen yhtey-
dessä kultakaupunkiin, ikuiseen 
Jerusalemiin. Kaupungin kaduil-
la koetut hetket erilaisten histo-
riallisten ja raamatullisten näkö-
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Luvassa mielenkiitoisia alustuksia, rukouspalvelua, 
saunomista, rentoutumista yms.
Samalla juhlitaan Kristittyjen Miesten Verkosto ry:n 
(CMN Finland) 20-vuotista toimintaa.

Leirillä alustuksia pitävät: 
Mika Poutala, Jouko Komulainen,  Jouni Junkkila, 
Samuel Saresvirta ja Kimmo Janas. 
Musiikista puolestaan vastaa Harri Verkkoperä.

MIESTENLEIRI 
BERGVIKIN KARTANOSSA 
28.-30.9.2018

Leiri aloitetaan perjantaina keittopäivällisellä klo 17.30.
Lauantaina teemme neljä tuntia talkootöitä kartanon 
mailla ja rakennuksilla.
Ja iltasaunan jälkeen paistellaan muurinpohjalettuja 
ja grillaillaan miehekkäästi Auran Palvituotteen 
possumakkaraa.
Leiri päättyy sunnuntaina ehtoollisjumalanpalveluksen 
jälkeen nautittavaan lounaaseen klo 12.
Toivomme miesten osallistuvan leiriin täysaikaisesti. 

Leirin hinta:
70 euroa/hlö sisältäen ruoat ja majoituksen (omin lakanoin) 2-4 hengen huoneissa.
Lisähinta 1 hengen huoneesta 10 euroa/hlö/vrk.
Lakana- ja pyyhesetti vuokrattavissa lisähintaan 15 euroa/kpl.

Ilmoittautumiset:
Kimmo Janas, puh. 050 912 7332 tai kimmo.janas@faktapro.fi
Samuel Saresvirta, puh. 040 541 2022 tai samuel.saresvirta@live.fi

Tule mukaan viettämään 
voimauttavaa veljesyhteyttä 50 miehen kesken 
Aapeli Saarisalon kotitilalle, Hirsijärven rannalle 

(Bergvikintie 43, Kruusila). 

Suomalainen 
supersankari

Sitä aina ilahtuu, kun suoma-
laisvoimin saadaan aikaiseksi 
jotain erinomaista. Esimerkiksi 
ihan aito (!) supersankarieloku-
va. Tällä kertaa hymy kuitenkin 
hyytyy alta aikayksikön.

Elokuvan idea perustuu mik-
keliläisen mainostoimistoyrittä-
jän Jesse Haajan lapsuudessaan 
kehittelemään sarjakuvaan su-
persankari Rendelistä.

1,45 miljoonan euron budje-
tilla tuotettua elokuvaa kuvattiin 
50 vuorokautta syksystä 2015 ke-
vääseen 2016. Mutta mihin nuo 
rahat on oikein käytetty – val-
kokankaalla se ei ainakaan näy.

Kuvaukset on tehty pääasiassa 
ränsistyneessä teollisuushallissa 
ja elokuvan synkkyys tuo mie-
leen Batmanin ja Sin Cityn maa-
ilmat. Ja mitä teollisuushallissa 
sitten tapahtuu? Kiroillaan ja ta-
pellaan. Tarinan kerronta pouk-
koilee täysin päämäärättömästi, 
tuntuu kuin leikkauspöydällä 
olisi tullut kiire liimailla kohta-
uksia yhteen.

Vaikka yhtenä käsikirjoittajana 
on ansioitunut Pekka Lehtosaari, 
tämä tuotos on selvästi luetta-
vissa ns. maanantaikappaleeksi.

Se käy jo alkumetreillä selväk-
si, että elokuvan ohjannut Jesse 
Haaja on katsellut tarkkaan ul-
komaisia supersankarielokuvia. 
Mutta miksi kopioida jo käytetty-
jä ideoita, ja kopioida vielä niin 
kökköisesti?

Tekijöillä on ilmiselvästi käsi-
tys, että mitä enemmän kiroilua 
ja mitä enemmän väkivaltaa, sitä 
uskottavampi toimintaelokuva 
syntyy. Valitettavasti lopputulos 
herättää lähinnä myötähäpeän 
tunteita – ja useissa kohdissa 
jopa inhon tunteita.

Rendel voitti parhaan toimin-
taelokuvan palkinnon Feratum 
Film Festivaleilla Meksikossa 
lokakuussa 2017… Minkähän-
lainen oli kisan taso, sopii vaan 
ihmetellä.

Radiojuontajana tutuksi tul-
lut Renne Korppila ei häikäise 
ensimmäisessä elokuvaroolis-

saan julmana ja vähäpuheise-
na roistona, ”Lahtaajana”. Pää-
roistoa Rotikkaa esittävä Rami 
Rusinen samoin kuin Rendelin 
näyttelijä Kris Gummerus puo-
lestaan tekevät todella valjut roo-
lisuoritukset. Henkilöhahmojen 
uskottavuus on täysin olematon 
kautta linjan.

Herää vain kysymys, että 
miksi elokuvassa ei ole mitään 
suomalaista maustetta, jolla se 
saattaisi erottua positiivisessa-
kin mielessä B-luokan toimin-
taelokuvien joukosta. Tai edes 
ripaus huumoria – muuta kuin 
tahatonta sellaista…

Kimmo Janas

RENDEL
Ohjaaja: Jesse Haaja
Käsikirjoitus: Pekka Lehtosaari, Miika 
J. Norvanto ja Timo Puustinen. Perus-
tuu Jesse Haajan supersankarihamoon 
Rendel.
Pääosissa: Kris Gummerus, Rami Rusinen, 
Renne Korppila, Matti Onnismaa, Johnny 
Vivash, Bianca Bradey, Michael Majalah-
ti, Sheila Shah, Michael Hall, Alina Tom-
nikov, Aake Kalliala, Reino Nordin, Tero 
Salenius, Minna Nevanoja
Kesto: 105 min
Tuotanto: Black Lion Pictures, Frozen 
Flame Pictures, Bad Beaver Productions
Valmistumisvuosi: 2017
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Lähde pulppuaa Malhan rinteillä

Kimmo Janas

Jo vuosia on 
suomalaisten 
Israel-kävijöiden 
turvasatamana ollut 
Majatalo Lähde. Runsas 
vuosi sitten Lähde 
muutti Latrunista 
Jerusalemiin eli on 
nyt vain 45 minuutin 
ajomatkan päässä Ben 
Gurionin lentokentästä.

T yöskennellessään Israelis-
sa 1990-luvun puolivälissä 
Jarmo Pakarinen tutustui 

Jerusalemissa toimivaan Benja-
min Turkiaan. Israelissa asuva 
raamatunopettaja ja tutkija herät-
ti kirjoituksillaan ja opetuksillaan 
Pakarisen ajattelemaan Raama-
tun tekstejä erilaisessa valossa, 
nimenomaan Israelin maaperäs-
tä ja sukujuurista katsoen. 

– Varsinkin opetus Israelin 
sukukunnista herätti mielenkiin-
toni, kun ymmärsin, ettei Israel 
ollutkaan pelkkä Juudan heimo 
eli juutalaiset, vaan paljon enem-
män, Pakarinen muistelee.

Pakarinen soitti tapahtuneesta 
vaimolleen, joka kannusti mies-
tään toimimaan ohjeen mukaan.

Seuraava ongelma oli majoi-
tus, joten hän otti yhteyttä Seija 
Aitto-ojaan, joka lupasi yösijan 
Keitaalta. 

– Ei minulla ollut hajuakaan, 
miksi minun piti matkustaa Isra-
eliin, mutta ajattelin, että kyllä se 
Herra näyttää varmaankin, mitä 
on tarkoitus tehdä, Jarmo Paka-

rinen naurahtaa.
Saavuttuaan Keitaalle hänel-

le kävi selväksi, että Seija ja 
Markus olivat lopettelemassa 
Keitaan toimintaa ja siirtymässä 
Suomessa.

– Koin silloin vahvasti, että 
toiminnan pitää jatkua. Talossa 
jossa Keidas toimi ei voinut enää 
jatkaa, joten kehotin Seijaa lait-
tamaan lehteen ilmoituksen, että 
vuokrataan talo. Lupasin palata 
kahden viikon kuluttua. Päätim-
me katsoa, mitä Herra tekee.

Kun Pakarinen Suomeen pa-
lattuaan soitti Seija Aitto-ojalle, 
tämä kertoi ainoastaan yhden 
talotarjouksen tulleen. Jarmo Pa-
karinen matkusti kuitenkin pian 
Israeliin ja he lähtivät katsomaan 
sitä taloa. 

– Upea taloa, uima-allas pihal-
la jne. Aivan täydellinen meidän 
tarpeisiimme. Ja kun menimme 
pidemmälle puutarhaan, huoma-
simme puskassa Suomen lipun. 
Niin löytyi ensimmäinen Maja-
talo Lähde. Ja taustaorganisaa-
tioksi perustimme Lähdeystävät 
ry, joka toimii Suomesta käsin.

Pakarinen organisoi toimin-
nan uudelleen samalla kun Aitto-
ojat valmistautuivat vetäytymään 
Suomeen eläkkeelle. Seija Aitto-
oja jäi kuitenkin vielä mukaan 
toimintaan Lähdeystävät ry:n 
hallitukseen.

– Oli ihmeellistä, miten Ju-
mala toi minut tänne – ja miksi 
Hän toi minut, on käsittääkseni 
se, että hengellinen työ jatkuisi 
täällä. Tämä ei todellakaan ole 
mitään businessta, vaan toiminta 
hoidetaan täysin vapaaehtoisvoi-
min, jotta kulut saadaan katettua. 
Kiitos Herralle, kaikesta on sel-
vitty. Tarkoitus ei olekaan tehdä 
tästä liiketoimintaa, vaan tavoite 
on, että suomalaiset uskovaiset 
saavat majoitusta edelliseen hin-
taan, ja että täällä olisi siunattu 
ilmapiiri, Jarmo Pakarinen sel-
vittää.

Kristittyjen yhteyttä
Jarmo Pakarinen kertoo itsellään 
olevan näkynä tähän työhön Sa-

karja 12:n lause, että Daavidin 
suku on oleva kuin jumalolento 
Juudan kansan keskellä eli siis 
lopun aikana. 

– Minulle se kuvaa sitä, että 
Daavidin suku olemme me us-
kovat, ja kun sanotaan että kuin 
jumalolento, ne ovat uudestisyn-
tyneitä, Pyhälle Hengelle täytet-
tyjä, Jumalan kirkkautta loistavia 
ihmisiä, jotka tulevat tähän maa-
han. Miten muuten voisi Jumala 
kohdata näitä ihmisiä kuin oman 
itsensä kautta eli Hänen ruumiin-
sa kautta eli uskovien kautta. 
Näen, että kaikki tänne tulevat 
uskovat voivat olla Jumalan käy-
tössä. Vaikka vain tuomalla sen 
oman Pyhän Hengen läsnäolon-
sa tänne ja rukoilevmalla tämän 
kansan puolesta. Monia Jumala 
myös käyttää täällä toimimiseen.

Toivoisin, että Israelin matka 
voisi olla muutakin kuin vain 
perinteisten turistikohteiden 
katsomista. Että se olisi sellaista 
yhteyttä Israelissa. Koska Israel 
mm. kokoaa kaikki seurakun-
nat, Israel yhdistää seurakunnat. 
Täällä ei ole kuin veljiä ja sisaria.

Aluksi Majatalo Lähde toimi 
Mevaseret Zionissa, mutta kun 
talon omistanut perhe muut- A

Samoihin aikoihin hän tutus-
tui Markus ja Seija Aitto-ojaan, 
jotka olivat saaneet sydämelleen 
muuttaa Israeliin 1990-luvulla. 
Aitto-ojat majoittivat matkailijoi-
ta omassa asunnossaan, ja siitä 
käynnistyi Keidas-majatalotyö. 
Benjamin Turkia piti suomalai-
sille raamattupiiriä aluksi pit-
kään Israelissa asuneen Esko 
Nykäsen luona, mutta Keidas-
majatalotyön alettua kokoukset 

siirtyivät Aitto-ojien tiloihin.

Käsky Ylhäältä
Vuonna 2010 Jarmo Pakarinen 
istui toimistossaan Turussa, kun 
hän kuuli selvästi Pyhän Hengen 
sanovan: ”Nyt lähdet Israeliin.” 

– Luin siinä jotain kauppakir-
jaa, ja kehotus tuli niin kaiken 
ulkopuolelta, että hätkähdin oi-
kein kunnolla ja tajusin sen ole-
van Jumalalta, hän kertoo.

C  – Pelkästään keittiön pyörittäminen 
jopa parille kymmenelle vieraalle vaatii 
organisointikykyä, toteaa Jarmo Paka-
rinen.

A   Lahtelainen Asseri Hilpinen toimi Läh-
teen isäntänä joulu-tammikuun. 
– En ole ollut lomalla, mutta kokenut ol-
leeni siellä, missä minun pitikin olla. Sa-
malla on ollut mahdollisuus mietiskellä 
oman elämän tulevia ratkaisuja ja saada 
hieman perspektiiviä Suomen tilanteille.

B  Terassilta aukeaa näky Malha Mallille, 
Jerusalemin suurimmalle ostoskeskuk-
selle.
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BETONIELEMENTIT

HALUATKO
SÄÄSTÄÄ

ENERGIAA JA
RAHAA?

HALUATKO
SÄÄSTÄÄ

ENERGIAA JA
RAHAA?

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

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

OTA YHTEYS, NIIN TEEMME TARJOUKSEN !

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

raimoperakylaoy.fi

Joko sinä olet 
tilannut pojallesi 

Tosimies -lehden?

www.tosimies-lehti.fi

6 numeroa 

vuodessa VAIN 

35 euroa!

A ti takaisin, jouduttiin etsimään 
uutta paikkaa. Kun uutta taloa 
rukoiltiin, Herra näytti Pakarisel-
le ilmestyksessä ylhäisen arabi-
naisen. 

– Netissä löytyi edullinen paik-
ka Neve Shalomissa, Latrunissa, 
ja kun menin katsomaan paik-
kaa, vastassa oli tuo ilmestykseni 
arabinainen…, Jarmo Pakarinen 
hymyilee. 

Kokoustoiminta 
tärkeää

Siellä kului nelisen vuotta, mutta 
kun omistajat halusivat myydä 
talon, jouduttiin jälleen etsimään 
uutta paikkaa. 

– Itse en ollut koskaan tun-
tenut vetoa tänne Jerusalemiin 
– kaikki tulevat tänne, mutta 
ajattelin, että mennään minne 
Pyhä Henki johtaa. Ja täällä sitä 
ollaan oltu nyt runsas vuosi Je-
rusalemissa.

Nykyisen paikan löytyminen 
Malhan alueelta on taas todelli-
nen ihme. 3-kerroksinen talo on 
kuin Lähteelle tehty. 10 huonet-
ta, kokoustila, aamupalatila jne. 

– Se että asiat sujuvat täällä, 
ei ole suinkaan itsestään selvää, 
sen voin vakuuttaa 30 vuoden 
kokemuksella. Mutta kun Jumala 
ottaa asiat hoitoonsa, ne myös 
sujuvat hyvin, Pakarinen lausuu.

Nykyään Benjamin Turkian 
suosittu raamattupiiri kokoontuu 
tiistai-iltaisin Majatalo Lähteel-
lä.  Raamattupiiriin kokoontuu 
lähialueella asuvia suomalaisia, 
ja se on avoin majatalossa ma-
joittuville ja muille matkailijoil-
le. Parhaimmillaan paikalla on 
kolmisenkymmentä suomalaista.

Majoituskapasiteettia on pa-
rillekymmenelle hengelle ja 

huoneita löytyy 4-hengen keit-
tiönurkkauksella varustetusta 
huoneesta 3-hengen sviittiin ja 
2-hengen huoneisiin.

Pääsiäinen ja Lehtimajajuhlan 
aika syksyllä ovat kiireisimpiä, 
mutta esimerkiksi joulu-tammi-
kuu puolestaan hiljaisinta aikaa.

Kibbutz-henkeä 
tarvitaan

Tyypillinen asiakas Lähteellä on 
aktiivikristitty, Israelin ystävä. 
Ja valtaosa on käynyt Israelissa 
useammankin kerran. 

Vapaaehtoistyöntekijöistä 
puolestaan osa on ollut Lähteellä 
useita kertoja, osa vain kerran. 
Kaikille kuulemma tulee yllätyk-
senä, kuinka valtavasti työtä on 
isännän/emännän roolissa. 

– Jos tulee vapaaehtoistöihin 
ja aikoo samalla lomailla, se ei 
onnistu, Pakarinen varoittaa.

Tarvitaan enemmänkin ns. 
kibbutz-henkeä. Aamupalan val-
mistamisen lisäksi on vastattava 
jatkuvasti tuleviin kyselyihin ja 
järjesteltävä varauksia.

Ihmisiä tulee ja menee, ja jo-
kainen pitää huomioida. Lisäksi 
valtaosa tulijoista tulee yöllä, 
jolloin heitä on oltava vastassa 
ja avaamassa ovia jne. Kyytien 
järjestäminen on oma lukunsa. 
Parhaiten homma toimii, kun 
on kohtalaisen kokoinen ryh-
mä majoittumassa. Ääripää on 
tietenkin tilanne, jossa jokainen 
asukas on tullut itsekseen ja ha-
luaa myös liikkuakin itsekseen.

B   – Se että asiat sujuvat täällä, ei ole 
suinkaan itsestään selvää, sen voin va-
kuuttaa 30 vuoden kokemuksella. Mut-
ta kun Jumala ottaa asiat hoitoonsa, ne 
myös sujuvat hyvin, Pakarinen lausuu.

D  Kolmen hengen sviitissä pääsee hemmottelemaan itseään vaikka kahden istuttavassa porealtaassa. D  Perushuoneet ovat myös kodikkaita.
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Mihin olemme menossa?
Ei tarvitse olla mikään viisaustieteen tohtori tajutakseen, että 
maailma on melkoisessa myllerryksessä. Raaka väkivalta iskee 
kuin myrkkykäärme eri puolilla maailmaa. Terroristien karmeat 
verityöt leviävät medioissa salamannopeasti ympäri maailman. 
Sotien melskeet horjuttavat maailman rauhaa. Luonnon saastumi-
nen ja mullistukset pelottavat. Kun kaikkea tätä seuraa Suomesta, 
ei uskoisi, että elämme samassa maailmassa. Toisaalta kristittynä 
tiedän, että näin se menee. Niin, jos uskon Raamattuun ja sen 
kuvaan lopun ajoista. Sillä kaiken järjen mukaan sitä kai elämme.

Mitä enemmän luen Raamattua, sitä enemmän yllätyn. Raa-
mattu on erittäin rikas ja moniulotteinen kirjasto, jonka selkeä 
sanoma ja punainen lanka ovat jokaisen ihmisen tavoitettavissa. 
Yllättävän monet kristitytkään eivät oikeasti tunne Raamatun 
sanomaa. He tunnistavat jakeen tai ajatuksen sieltä täältä, mutta 
eivät ymmärrä, mihin kokonaisuuteen ne kuuluvat. Siksi niin 
monet ovat pihalla kuin puutarhatontut. Jeesus itse sanoo aika 
rajusti, kun häntä yritettiin saada ansaan kompakysymyksillä: 
”Te eksytte, kun ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa.” 
(Matt 22:29)

Jeesus kuvaa hyvin tarkasti, mitä maailmassa tapahtuu juuri 
ennen kuin hän tulee takaisin. Matteuksen evankeliumin 24. luku 
on kuin sukeltaisi tämän päivän mediaan. Hän jopa sanoo, että 
kun laittomuus lisääntyy, monien rakkaus kylmenee. Ymmärrän 
Jeesuksen tarkoittavan Jumalan lakien hylkäämistä. Ei muuta kuin 
silmät auki: näin juuri nyt tapahtuu myös Suomessa. Viisastelut 
Raamatun tulkinnoista hämärtävät totuuden. 

Juudaksen kirje on merkillinen sanomaltaan. Juudas oli Jee-
suksen veli (tai velipuoli; sama äiti eri isä), joka ei aluksi uskonut 
Jeesukseen, vaan piti tätä kummajaisena. Vasta Jeesuksen kuole-
ma ristillä ja ylösnouseminen kuolleista sai kyynisen veljen silmät 
avautumaan. Hämmästyttävän tarkoin vedoin Juudas kuvaa seu-
rakunnan rappeutumista. Silloiselle seurakunnalle kirjoitettu kirje 
on kirkkaasti profetaalinen: sen sanoma yltää meidän päiviimme 
asti. Hän varoittaa seurakuntaa, että heidän joukkoonsa on lui-
kerrellut ihmisiä, jotka kääntävät Jumalan armon irstaudeksi. ”He 
likapilkkuina teidän rakkausaterioillanne julkeasti kemuilevat ja 
itseään kestitsevät. He ovat vedettömiä, tuulten ajeltavia pilviä, 
paljaita, syksyisiä puita, hedelmättömiä, kahdesti kuolleita, juu-
rineen maasta reväistyjä, rajuja meren aaltoja, jotka vaahtoa-
vat omia häpeitään, harhailevia tähtiä, joille pimeyden synkeys 
ikuisiksi ajoiksi on varattu.” (Juudas 12-13) Aika hurjaa tekstiä ja 
istuu kirjeen kokonaissanomaan portaattomasti. Mitä härskimpi 
olet ja mitä kovempi pokka sinulla on, sitä paremmin pärjäät.

Näin näyttää tapahtuvan myös Herran elopelloilla Suomessa. 
Parannuksen teon välttämättömyydestä ei juuri sanomaa saar-
nastuoleista kuule. Fiilis on tärkeintä, puhe synnistä loukkaa. 
Ylistyksen pauhulla yritetään peittää omantunnon syytökset. Ei 
kun hanaa. Tai väärän rauhan julistuksella laastaroidaan sydämet 
hiljaisiksi. Voi meitä! Mihin olemme menossa? Kunpa kristikan-
sa innostuisi tutkimaan Jumalan iankaikkista sanaa. Saattaisivat 
silmät avautua. 

Maaliskuun lopulla sai Suomes-
sa ensi-iltansa Garth Davisin 
ohjaama hienovireinen raa-
matullinen elämäkertaelokuva 
Maria Magdaleena, joka piirtää 
intensiivisen kuvan yhdestä his-
torian salaperäisemmistä ja vää-
rinymmärretyimmistä hengelli-
sistä hahmoista. Elokuvalla on 
selviä yhtymäkohtia myös tämän 
päivän maailmaan, ihmisten elä-
mään ja nykykirkkoon. 

Helen Edmunsonin ja Philip-
pa Goslettin käsikirjoitukseen 
pohjautuvan elokuvan pääosiin 
on saatu joukko tämän hetken 
valovoimaisimpia näyttelijöitä. 
Mariaa esittää mm. The Girl 
with the Dragon Tattoossa ylei-
sön hurmannut Rooney Mara 
ja Jeesuksen roolissa on ka-
rismaattinen Joaquin Phoenix, 
joka muistetaan mm. roolistaan 
Johnny Cashina elokuvassa Walk 
the Line.

Jeesus Kristus on inspiroinut 
elokuvantekijöitä kautta aiko-
jen Pier Paolo Pasolinista Mar-
tin Scorseseen ja Mel Gibsoniin. 

Aikansa edelläkävijä ja 
voimanainen nousee esiin

Usein Jeesus-elokuvat ovat 
kuitenkin varsin pinnallisia ja 
spektaakkelimaisia. Maria Mag-
daleena on kuitenkin intensiivi-
nen laatuelokuva, jossa raama-
tuntutkijoiden ääntä on selvästi 
kuunneltu.

Kalastajakylässä asuva Maria 
uhmaa oman aikansa ahdasmie-

lisiä arvoja, eikä suostu isänsä 
valitseman miehen kanssa avi-
oon. Hän jättää perheensä ja liit-
tyy uuteen hengelliseen liikkee-
seen, jota johtaa karismaattinen 
Jeesus Nasaretilainen.

Matka Jerusalemiin kerrotaan 
Marian näkökulmasta. Maria on 
se, joka ymmärtää Jeesusta ja 

joutuu siksi myös kohtaamaan 
miesapostolien mustasukkaisuu-
den. Hänestä tulee Jeesuksen us-
kottu ja ensimmäinen Jeesuksen 
naispuolinen opetuslapsi. Hä-
nellä on vahva rooli ja hengelli-
nen kutsumus, mutta se ei tunnu 
sopivan perinteiseen miesvetoi-
seen hengelliseen toimintaan – 

varsinkin Pietari ei tunnu sulat-
tavan Marian läsnäoloa.

Elokuvan ydinajatukseksi nou-
see kysymys: Mitä kristinusko on 
ja mitä sen pitäisi olla? Jeesusta 
seuraavat opetuslapset keskus-
televat elokuvassa useasti myös 
tulevasta Jumalan valtakunnasta, 
ja jokaisella tuntuu olevan hie-
man erilainen tulkinta. Elokuvan 
viesti on kuitenkin selvä: rauha 
lähtee ihmisen sisältä, ja Maria 
valitsee rauhan ja vie sen sa-
nomaa eteenpäin. Kun ihmiset 
ovat pettyneitä ja vihaisia, syntyy 
ainesta ääriliikkeisiin. Näin käy 
juuri Juudaksen kohdalla, joka 
pettyy, kun Jeesus ei käynnistä-
kään paljon odotettua kapinaa.

Elokuva antaa tilaa niin ihmi-
sille kuin ihmeillekin. Joaquin 
Phoenix tekee mahtavan roo-
lityön epävarmana Jeesuksena, 
joka tuskailee lähestyvää kohta-
loaan. Juudaksesta puolestaan 
piirtyy kuva hyvin sympaattisena 
opetuslapsena, joka ystävystyy 
välittömästi joukkoon liittyvän 
Marian kanssa. 

Mielenkiintoinen yksityiskoh-
ta on, että vuonna 591 paavi 
syytti Mariaa prostituoiduksi, 
joka käsitys jäi voimaan pitkäksi 
aikaa. Vasta vuonna 2016 Vati-
kaani myönsi Maria Magdalee-
nan olleen tasavertainen muiden 
apostolien kanssa.

Filmauksessa on pyritty histo-
rialliseen tarkkuuteen. Esimer-
kiksi kaikki vaatteet ovat käsin-
kudottua puuvillaa, hamppua 
ja villaa. Joukko palestiinalais-
naisia teki käsin muinaisaikojen 
mukaiset brodeeraukset Jordani-
assa sijaitsevalla pakolaisleirillä.

Ohjaaja toivoo ihmisten hie-
man hidastavan menoaan ja 
kuuntelevan sisäistä ääntään 
katsottuaan elokuvan. ”Jumala 
on hiljaisuudessa. Lopettakaa 
kiistely ideologista ja olkaa siel-
lä missä rakkaus on ja kuunnel-
kaa,” Garth Davis painottaa. Hän 
on vakuuttunut, että niin kristityt 
kuin ei-kristitytkin pystyvät am-
mentamaan oman osansa eloku-
van sanomasta itselleen.

Kimmo Janas
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Pentti Partanen

Olen syntynyt 
1940 Pielavedellä. 
Varhaislapsuudesta 
minulle ei ole jäänyt 
mitään muistoja. 
Ensimmäiset hatarat 
muistikuvat ovat 4 
vuoden ikäisenä. Silloin 
havaitsin naisen kotona, 
mutta oli tunne, ettei 
hän ole minun äitini. 
Missä on minun äitini? 
Isä oli sodassa. Tunsin 
olevani niin kuin irti 
kaikesta, että kuka 
minä olen! Etsin äitiäni, 
jotta hän ottaisi minut 
syliinsä. 

J ossakin vaiheessa isäni oli 
mennyt naimisiin meitä kol-
mea lasta hoitaneen naisen 

kanssa, mutta tuosta tapahtu-
masta minulla ei ole minkään-
laista muistikuvaa. Kun isä tuli 
kotiin sodan päätyttyä, jotenkin 
tarrauduin isääni, ja kun hän otti 
minut syliinsä, tuntui olo turval-
liselta.

Isä tuli uskoon
Kansakoulun alkuajat olivat vai-
keat, sydänikävä raastoi, kun et-
sin äitiäni. Sitten isäni sairastui 
sodan aikaisiin tapahtumiin. Ol-
lessani 13-vuotias vuonna 1953 
isän runsas alkoholin käyttö naa-
purin miesten kanssa oli rajua, 
oli tappeluita ja kiroilua. Äitipuo-
leni sanoi minulle, että mene nyt 
hakemaan apua naapurista. Niin 
kaksi miestä tuli meille ja poliisi 
sekä sairaanhoitaja, jotka veivät 
isän sairaalaan. 

Jonkin ajan kuluttua isä palasi 
kotiin ja alkoi kysellä, että kuka 
hänet sairaalaan lähetti. Alkoho-
lin juonti ja kova huuto jatkui-
vat. Yöllä äitipuolen itku kuului 
huoneeseeni. Sitten he siirtyivät 
keittiöön, ja isä huusi äitipuo-
lelleni: ”Nyt sinä sanot, tai!” Äi-
tipuoleni sanoi, että Pentti sinut 
sairaalaan lähetti. Siihen huuto 
loppui. Äitipuoli jäi itkemään, ja 
minua pelotti valtavasti.

le. Äiti oli kuollut ja makasi tu-
van penkillä selällään. Minä olin 
maannut äitini vatsan päällä ja 
itkenyt kovasti.

Kukaan ei ollut aikaisemmin 
kertonut mitään äidistäni, ih-
mettelin, kuinka olin selvinnyt 
kaikesta kokemastani.

Myöhemmässä elämässäni 
huomasin, kuinka isäni antamat 
rippikoulun aikaiset Jumalan 
sanan johdatukset vaikuttivat 
rauhoittavilta.

Ennen armeijaa kävin ammat-
tikoulun maatalousopistossa. 
Ihmettelin, kuinka elämääni oh-
jattiin eteenpäin. En mitenkään 
tietoisesti etsinyt kumppania, 
kunnes eteeni tuli yksissä juh-
lissa neitonen. Hän hymyili kuin 
olisi tuntenut minut jo aiemmin. 
Siitä alkoi vähitellen yhdessä 
kulkeminen. Avioiduimme ja 
meille syntyi kaksi lasta.

Jumala antoi 
lisäaikaa

1983 munuaissairauteni eteni, 
mutta olin normaalisti töissä ko-
telotehtaalla, joka valmisti kulta- 
ja koruliikkeille koteloita. Näitä 
tuotteita kuljetin umpikuorma-
autolla eri puolille Helsinkiä, 
Kouvolaa, Lahtea, Seinäjokea 
yms.

1985 marraskuussa oli läh-
dössä Helsinkiin, kun vaimoni 
sanoi, että minun pitäisi heti läh-
teä lääkäriin. Sanoin, etten voi 
lähteä, kun minun pitää viedä 
kuorma Helsinkiin. Kun sitten 
palasin illalla väsyneenä kotiin, 
vaimo sanoi lääkärin odottavan.

Käytyäni verikokeissa lääkäri 
kysyi, olinko ollut töissä. Vasta-
sin, että kyllä olin tehnyt työmat-
kan Helsinkiin. Lääkäri ihmetteli, 
kuinka se voi olla mahdollista, 
kun kreatiiniarvoni oli yli 800, 
ja sydän oli suurentunut kaksin-
kertaiseksi. Eli siitä vaan suoraan 
Tampereelle sairaalaan.

Marraskuussa 1985 alkoi en-
simmäinen dialyysijakso. Hoitoa 
oli kulunut kaksi tuntia, kun voi-
makas Jumalan Pyhän Hengen 
lämpöaalto meni kehoni läpi 
kuin tulisoihtu. Vuoden 1986 
elokuussa sain munuaissiirron, 
eli tänä vuonna tulee kuluneek-
si 32 vuotta Jumalan suomaa 
elinaikaa, joka on ollut valtavaa 
Jumalan johdatusta.

Rikasta elämää 
johdatuksessa

Viime vuosina on ollut seura-
kunnan puuverstaalla isojakin 
töitä. Minua pyydettiin esimer-
kiksi tekemään puhujapulpetti. 
Sanoin, ettei minulla ole sellais-
ta taitoa, jota pystyisin pulpetin 
rakentamaan. Eräänä yönä Pyhä 
Henki kuitenkin näytti silmiini 
täydellisen kuvan puhujapulpe-
tista mittoineen ja väreineen. Ei 
ollut mitään ongelmaa valmistaa 
se Jumalan antamien suunnitel-
mien mukaan.

Elämäni on ollut hyvin rikas-
ta Pyhän Hengen johdatukses-
sa. Viestiveljiin tuloni oli samoin 
tuota Hengen johdatusta kuten 
myös seurakunnan rukouspalve-
luun osallistuminen.

Pyhä Henki 
on johdattanut

Isä kävi vähän ajan kuluttua 
ulkona ja tuli tuvan ovelle, jos-
sa nukuin. Näin peiton alta, että 
isällä oli kirves kädessään. Sei-
sottuaan oviaukossa tovin hän 
lähti ulos. Vähän ajan kuluttua 
ulkoa kuului kova huuto: ”Juma-

la! Jumala auta minua!” Isä tuli 
uskoon ja parani täydellisesti, 
alkoholi jäi pois.

Jumalan sanat 
rauhoittivat

Tämän jälkeen isäni piti pyhä-

koulua kylän lapsille meidän 
keittiönpöydän ympärillä. En-
simmäisen kerran kuulin Juma-
lan sanaa isäni opettamana.

Rippikoulun jälkeen tuli naa-
purin emäntä luokseni ja kertoi 
tulleensa joulukuussa 1942 meil-
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D  Eduskunnan puhemies ja tuleva ark-
kipiispa ovat jo vanhoja tuttuja.

Iikka Löytty

Paula Risikon järjesti 
perinteiset seurat 
Lakeuden Ristissä 
Seinäjoella maaliskuussa 
ja oli kutsunut mukaan 
Espoon piispan Tapio 
Luoman. Tilaisuudessa 
oli moninkertaista iloa, 
sillä Paula Risikko oli 
valittu juuri eduskunnan 
puhemieheksi ja Tapio 
Luoma oli valittu 
arkkipiispaksi.

T apio Luoma kiitti Paula Ri-
sikkoa kutsusta ja kertoi, 
että olisipa arkkipiispan 

vaaleissa käynyt miten vaan, 
lohtuseuratkin Pohjanmaalla 
olisivat tuntuneet hyviltä. 

– On hyvä olla näissä seurois-
sa ja on hyvä olla myös täällä 
Lakeuden Ristissä, kirkossa jos-
sa sain itse palvella 10 vuoden 
ajan Seinäjoen seurakuntaa. 
Tältä paikalta lukuisia puheita 
pitäen. Kirkonpenkissä kohdata 
monia monia katseita. Kun tuota 
kaikkea muistelee, niin on mer-

killistä se kiitollisuus, miten Tai-
vaan Isä niitä johdattaa. Elämä ei 
ole sitä, että kylmä kohtalo vain 
tunteettomasti vie sitä eteenpäin. 
Tai sokea sattuma jollain tavalla 
sanelee, mitä elämä pitää sisäl-
lään. Vaan, että saisi kokea miten 
Rakastava Jumala kulkee rinnal-
lamme ja johdattaa, raivaa tietä 
ja antaa joskus mahdollisuuden 
valita useammasta vaihtoehdos-
ta. Ja sitten kun sen vaihtoehdon 
valitsee, siinäkin Jumala kulkee 
vierelläni, kesällä virkaan astuva 
arkkipiispa totesi.

 Varsinaisten seurojen jälkeen 
pääsimme jututtamaan tulevaa 
arkkipiispaa hieman tarkemmin.

Voisitko kertoa aluksi omas-
ta kutsustasi uskon tielle, pa-
pin, piispan ja arkkipiispan 
tehtäviin ja sen vaikutukses-
ta elämääsi?

– Olen pienestä pitäen uskonut 
Jumalaan, vaikka omat epäilyn 
kauteni on minullakin ollut. 
Kotona opin iltarukouksen ja 
sieltä ohjattiin seurakunnan poi-

Lakeuden Ristissä 
hengellinen ja maallinen 
valta yhdessä

A

kakerhoihin. Sitä kautta pääsin 
mukaan seurakunnan toimin-
taan. Rippikoulun jälkeen tem-
pauduin mukaan seurakunnan 
nuorten toimintaan ja moneen 
muuhun kirkolliseen rientoon. 
Pappiskutsumukseni oli minulle 
selvä jo varsin varhain.

Halusin papiksi eteläpohja-
laiselle maaseudulle, ja niinpä 

runsas kolmekymmentä vuotta 
sitten aloitin Peräseinäjoen apu-
pappina. Tuossa seurakunnassa 
opin kirkon elämää monipuo-
lisesti. Ilmajoen kautta siirryin 
Seinäjoen kirkkoherraksi vuon-
na 2002. Kymmenen vuotta tässä 
tehtävässä syvensivät käsitystäni 
siitä, mikä on seurakunta Juma-
lan lasten yhteisönä.

Kutsu Espoon hiippakunnan 
piispaksi oli minulle hienoi-
nen yllätys, mutta siinäkin koin 
Jumalan johdatuksen. Valinta 
seuraavaksi arkkipiispaksi mer-
kitsee vastuun laajenemista ja sa-
malla omien rajojen selvempää 
näkemistä. Rohkaisuna toimii 
kuitenkin ymmärrys siitä, että 
yksin ei uudessakaan virassa 
tarvitse aloittaa vaan tukena on 
laaja esirukoilijoiden ja muiden 
kannustajien joukko.

Mitä saamme odottaa sinulta 
ja kirkolta arkkipiispan va-
linnan johdosta?

– Minulle paikallisseurakunnan 
todellisuus on tärkeä näkökul-
ma, kun mietin kirkon koko-
naisuutta. Seurakuntia, niiden 
työntekijöitä, luottamushenkilöi-
tä, muita vastuunkantajia ja seu-
rakuntalaisia haluan rohkaista 
iloitsemaan omasta kristillisestä 
uskosta ja siitä toivosta, jonka se 
tuo mukanaan.

Mitä voimme antaa ja tukea 
sinua tässä tehtävässä?

– Kuten edellä totesin, pidän tär-
keimpänä sitä, että kirkkoamme 
ja sen johtajia muistetaan esiru-
kouksissa. Niiden varaan haluan 
itsekin heittäytyä.

Keskitien kulkeminen on Jee-
suksen tie, keskellä ihmisiä, 
onko?

– Jeesus kulkee kaikkialla, keski-
tiellä ja laidoilla. Kun olen sano-
nut olevani pohjimmiltani ”kes-
kitien kulkija”, olen tarkoittanut 
sitä, että paimenen tehtävänä 
on pitää huolta koko laumasta. 
Se onnistuu paremmin keskeltä 
kuin laidoilta käsin.

Muuttuuko kirkkomme vah-
vemmin meidän ihmisten, 
kansan kirkoksi?

– Ajan muutokset ovat aina 
heijastuneet kirkkoon. Onkin 
tärkeää muistaa, että meitä on 
kutsuttu luottamaan Jumalaan, 
ei pysyvyyteen. Yksi myöntei-
nen muutos olisi se, että kir-
kostamme tulisi yhä enemmän 

seurakuntalaistensa kirkko, jossa 
seurakunnan jäsenillä olisi yhä 
enemmän mahdollisuuksia toi-
mia ja saada rohkaisua oman 
arkisen kutsumuksensa näke-
miseen Jumalan palvelemisena.

Mitä haluat kertoa nyt meille 
suomalaisille?

– Meillä suomalaisilla on kirkos-
samme mittaamaton voimavara 
arkista elämäämme ajatellen. 
Jokaisessa seurakunnassa kaut-
ta maan rukoillaan ja toimitaan 
oman paikkakunnan hyväksi. 
Tavallisen suomalaisen elämän-
tilanne on tuttu seurakuntien 
vastuunkantajille, koska he itse 
elävät seurakuntansa mukana. 
Kirkon viesti on täynnä toivoa: 
armollinen Jumala on Kristuk-
sessa lähellä jokaista meitä.

C  Paula Risikon seurat olivat vetäneet 
Lakeuden Ristin täyteen väkeä.

Lakeuden Ristissä 
hengellinen ja maallinen 
valta yhdessä
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nut halusi myös kertoa mielipi-
teensä uudesta arkkipiispasta. 
Joten otetaanpa tähän loppuun 
vielä muutama kommentti.

– Viitisen vuotta sain olla samas-
sa työpaikassa. Kirkkoneuvoston 
kokouksissa sain olla esittelijänä 
ja sihteerinä. Sain seurata läheltä 
Tapion hallinnollista työskente-
lyä ja kaikkea miten hän johti 
työpaikalla alaisiaan tasaver-
taisesti, kannustaen ja mukana 
eläen. Tapio on valtavan hyvä 
saarnaamaan ja julistamaan. Hän 
on selkeäsanainen. En voi kuvi-
tella, että olisi parempaa kirkon 
päämiestä, kuin Tapio on. Hä-
nellä on ne kaikki hyvät omi-
naisuudet, mitä arkkipiispalta 
odotetaan. Uskon, että kun Ta-
pio astuu arkkipiispan virkaan, 
hän näyttää selkeästi kirkon 
suuntaan. Hän vie kirkkoa sii-
hen suuntaan mikä on hänen 
näkynsä.

Esa Perttu

– On hienoa, että meille on tulossa arkkipiispaksi Tapio Luoma. 
Monien seinäjokisten toive on täyttynyt. Me oltiin yhtä aikaa Sei-
näjoen seurakunnan hallinnossa. Oli tosi mahtavaa, että näin kävi. 
Hän oli aivan ylivoimainen sekä ihmisenä ja hän on erittäin lahjakas 
puhuja, loistava laulaja ja ulosanti aivan erinomainen. Toivotamme 
hänelle siunausta ja menestystä.

Heikki Koivisto

– Tapio Luoma on erinomainen teologi. Arvostan häntä siinä ja hyvä puhuja ja laulaja, lisäksi hän on 
sosiaalinen. Aito Ihminen, sovitteleva ja kansanomainen, tulee kaikkien kanssa hyvin toimeen. Kerta 
kaikkiaan loistava valinta arkkipiispaksi, kansanmies. Myös kirkolliskokouksissa on aina tavattavissa 
ja tulee siellä kansan pariin. Tavallinen, jota ihmiset arvostavat. 

Ilmari Ylä-Autio

– Tapio Luoma tuli jälkeeni Lapuan Tuomiokapitulin asessoriksi. 
Silloin jo aavisteltiin, että Tapiolla on enemmän resursseja kuin vain 
seurakunnan virkaan. Etukäteishaastatteluissa tuli esille, että hän 
esiintyi myös hienosti näissä polttavissa kysymyksissä. Hän lupasi 
kuunnella kirkon kantaa ensin. Kärsivällisesti odottaa sitä ja ratkaista 
sitten oman sopeutumisensa viran hoitoon. Tässä järjestyksessä pitää 
järkevän päättäjän ja puheenjohtajan toimia. 

Ossi Haaramäki

– Tapio on varmasti aivan ehdoton arkkipiispaksi. Hänellä on ko-
kemusta näkemystä ja nykyajassa elävä, suvaitseva.

Juhani Hihnala

Jussi Kosola

Aiheena mitä tänäpäivänä meirän kristilliselle arvopohojalle rakennetus isänmaas on tapahtunu!

Rajaan tämän koulumaailmaha.

Mitä ihimeen uuspakanuutta tämon, ku otsikoohi on noussu ennen niin normiihin kuuluvat aamuhar-
tauret, ruakarukoukset, virret, ku uskontotunnikki on nykyään tarkemmin rajootettu ku entisaikojen 
kialtolaki!
Oikeen isoo virkakoneestoki on  polokaastu käyntihi jakamaha pyyhkeetä em. osiootten kialtomää-
räysten rikkojia vastaha.
Kaverini joka oli istunu tenavansa koulun (ala-asteen) vanhempaanneuvostos ja oli ottanu kantaa 
eherottaan ruakarukousta takaasi.
Vastaukseksi oli saanu, notta me luetaha täälä joitaki Muumiloruja ja näinollen jääny yksin miälipi-
teensä kans.
Ihimetteli mulle sitte, että Muumiako täs sitte pitääs kiittää ruaasta!!!

Oikeen maharottoman isoo haloo on noussu ku esim. jonkun koulun keskusrariosta oli seurakunnan 
tyäntekijä toivottanu aamuhartaures siunausta koulupäivähä!
Kohta ei saa tätämenua Pohojalaasen AMB the bluesbänrin Maijan karitsaakaan (vanha pyhäkoululaulu 
alakaappäältä) kuunnella eres koulutaksis/linkas, jonka kibalehen bänri esittää veroten notta mihinäs 
Maija kuuloo Jeesuksesta, ku hänen ei saa tätämenua eres lampahan kuvaakaan piirustustunnilla 
toteuttaa, ku sellaanen nimi löytyy Raamatusta.

Tramaattiset kouluampumiset on rantautunu Jenkkilästä meillekki... Sanat ei riitä sitä surun määrää 
tulukittemaha... Ei.

Mutta tämän yx eresmenny Amerikkalaanen Sananpalavelia toi  aikanansa juluki  kertomuksesnansa 
johonka komppaan Pohojalaasmaustetta: Ku kouluus kiälletähä aamuhartauksis pyytämähä Raamatun 
ohojeen mukaha siunaamaha koulupäivä, nii ei sitte kärsi kysyä, notta mihinä Jumala oli ku sallii 
tällääsekki ampumiset!
Hänethän on suarastansa kiälletty tontille tulemasta jopa verorahoolla pyärivien instansien toimesta.
Raamatusta löyrämmä vastinehen vaikka yhyrellä esimerkillä, Jeesuksen sanat:
Mark.10:13-16.  "Ja he toivat hänen tykönsä lapsia, että hän koskisi heihin; mutta opetuslapset nuhtelivat tuojia.  
Mutta kun Jeesus sen näki, närkästyi hän ja sanoi heille: ”Sallikaa lasten tul-
la minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, sillä senkaltaisten on Jumalan valtakunta.  
Totisesti minä sanon teille: joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niinkuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle."  
Ja hän otti heitä syliinsä, pani kätensä heidän päällensä ja siunasi heitä." 

Voi Taivas...
Mihinä lapset enää saa kuulla Jeesuksesta?
Täs pakinas ainakin haluan julukituara Raamatun ilimootuksen kaikenikääsille:
Joh.3:16. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka 
häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.

Joh.14: 6 : ”Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani.

Nyt olis palio asiaa
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Eero Sorila

“Eräänä päivänä ihmiset 
tulevat sanomaan, Billy 
Graham on kuollut. 
Älkää uskoko sitä, elän 
voimakkaammin kuin 
koskaan. Osoitteeni on 
vain muuttunut”.

N äin sukupolvemme tun-
netuin evankelista Billy 
Graham (7.11.1918-

21.02.2018) luonnehti kuole-
maansa. Viittaus Raamatusta 
(Joh.11:26)

Sain tilaisuuden kuunnella 
Grahamia kahdesti, kerran To-
rontossa ja toisen kerran Van-
couverissa. 

Jo lapsuusvuosina Billy luki 
paljon poikien seikkaulukirjoja. 
Tarzan kuului niiden ykkösase-
maan. Innostuneena hän kiipesi 
puihin, roikkui niiden oksilta ja 
päästeli villejä tarsanin huutoja, 
niin että hevoset ja hevosmiehet 
pelästyivät kotitilalla.

Billy Grahamin isä William 
Franklin oli sitä mieltä, että ne 
tarzanhuudot kehittivät hänen 
pojastaan puhujan. Kukaan ei 
voi kieltää sitä, Graham saarnasi 
voimakkaalla ja selvällä äänellä.

Maitokarjatilalla Pohjois-Caro-
linassa  syntyneen esikoispojan 

vanhemmat olivat irlantilais-
skottilaista sukua, ja kannustivat 
erikoisiakin kasvatusperiaatteita.

Välittömästi alkoholikiellon 
vapauduttua vuonna 1933 isä-
Graham pakotti Billyn ja hänen 
Katherine-siskonsa juomaan niin 
paljon kaljaa, että kummatkin tu-
livat sairaiksi.

Tämä aiheutti hyvin voimak-
kaan vastenmielisyyden alkoho-
lia kohtaan, etteivät he halun-
neet koko elämänsä aikana olla 
missään tekemisissa alkoholin 
tai huumeiden kanssa. Billy oli 
tämän pakkoryyppäämisen aika-
na 14-vuotias.  

Grahamin elämäkerran mu-
kaan hän koki uskoontulon kak-
si vuotta myöhemmin  16-vuo-
tiaana Mordecai Ham -nimisen 
julistajan herätyskokouksessa.

Kutsumuksensa evakelistaksi 
hän sai opiskeluaikana pela-
tessaan golfia Temple Terrace 
golfklubin kentällä Floridassa. 
Paikka sijaitsi raamattukoulun 
läheisyydessä, tarkasti 18. reiän 
kohdalla. Hän meloi useasti kou-
lun läheisyydessä olevaan Hill-
sborough joen saareen kanootil-
la ja harjoitti siellä puhetaitoaan, 
saarnaamalla sypressikannoille, 
linnuille ja alligaattoreille.

Billy Graham piti ensimmäi-
sen saarnansa ihmisille eräässä 
Floridan babtistikirkossa vuonna 
1937.

Opiskellessaan Wheaton yli-
opistossa Graham painiskeli 
ajatuksella, voiko raamattuun 
luottaa? Eräs henkilö Presby-
teerisessä seurakunnassa auttoi 
Grahamia päätökseen, raamatun 
täydestä luottavuudesta. Sen 
jälkeen Graham on vedonnut 
Jumalan sanan arvovaltaan lu-

Billy Graham
Osoite on muuttunut

kemattomat kerrat. 

Graham valmistui vuonna 
1943 Wheaton College yliopis-
tosta pääaineenaan antropolo-
gia.

Samana vuonna hän avioitui 
luokkatoverinsa Ruth Bell -ni-
misen tytön kanssa, jonka van-
hemmat olivat lähetyssaarnaajia 
Kiinassa. Billy oli avioliitossa 63 
vuottta Ruthin kanssa vaimon-
sa kuolemaan saakka vuoteen 
2007. Heille syntyi viisi lasta, 
joista Franklin Graham jatkaa 
evankelistana isänsä jalanjäljis-
sä. Billy Graham kuoli kotonaan 
Pohjois Carolinan Motreatissa 
99-vuotiaana. 

Amerikkalainen NBC televi-
sioasema oli tarjonnut Grahamil-
le viiden vuoden esiintymisso-
pimusta miljoonan dollarin kor-
vauksella, mutta hän kieltäytyi.

Syynä oli etukäteen sovittu 
herätyskokousten pitäminen. 
Evankeliumin sanoman julista-
minen oli Billy Grahamille tär-
keämpää.

Jumalan sanalle uskollisena 
evankelistana Billy Graham teki 
huolellisesti kotiläksynsä.

Saaarnatessaan 185 maassa, 
hän tutustui ennen julistustaan 
kunkin kohdemaan ihmisiin, 
heidän asuinympäristöön ja his-
toriaan. Se että Graham vaivautui 
ottamaan selvää kuulijoistaan, 
avasi ovet miljooniin sydämiin.

Apostoli Paavalin käytäntö 
osoitti parhaan esimerkin tässä 
asiassa. Ateenassa ollessaan hän 
katseli kaupungin nähtävyksiä ja 
asukkaiden pyhiä paikkoja. Pu-
huessaan Akripaakilla ateenalai-
sille hän kertoi kokemuksistaan 
tässä ihmiskunnan sivistyksen 
kehdossa. Paikalle kertyneet 

olivat yhtenä korvana. Kuka on 
tämä mies, joka on kiinnostunut 
meistä? kysymys nousi varmasti 
monen kuulijan mieleen. ”Minä 
näen kaikesta, että te suuresti 
kunnioitatte jumalia...” (Apt.17)

Vuosina 1950 ja 1987 Billy 
Grahamin vieraillessa Suomes-
sa, hän sai jäykät suomalaisetkin 
mukaansa jo puheen alkusuo-
ralla, ottaen esimerkkejä niistä 
asioista, jotka ovat meille tuttuja. 
Jopa sekin, että Graham saunoi 
suomalaisten miesten kanssa, oli 
ihmissuhteita lähentävä tekijä.

Ollessani kirjoitustehtävien 
äärellä keskiviikkona 21.02.2018 
kuulin radiosta: ”Billy Grahan on 
kuollut”. Keskeytin työni ja pidin 
hiljaisen hetken.

Sydämeeni nousi suuri kiitos 
Jumalaa kohtaan siitä hetkestä 
vuonna 1934, jolloin kuusitoista-
vuotiaana Billy Graham oli saa-
nut ottaa vastaan uudestisynty-
misen armon omalla kohdallaan.

Elettyään 99 vuotta hän oli ju-
listanut evankeliumin hyvää sa-
nomaa arviolta 215  miljoonalle 
kuulijalle yli 400  pitämässään 
evankelisessa kokouksessa. Jos 
lisätään radio, televisio ja Billy 
Grahamin julkaisemat kirjat, hä-
nen kauttaan evankeliumin vies-
ti tavoitti 2.2 biljoonaa henkilöä. 

Muutto tästä elämästä tulee 
vääjäämättä meidän jokaisen 
kohdalle.

Raamatun sanan perusteella 
Herralle elämänsä antanut ih-
minen ei koskaan kuole, vain 
osoite muuttuu, kuten Billy Gra-
ham totesi.

Eero Sorilan “Taskurahalla 
maailman ympäri” kirja on nyt 
saatavana kirjakaupoista.

D  Billy Graham sai vaikuttaa monen 
yhdysvaltalaispresidentin hengelliseen 
taipaleeseen.

Kuolleenmeren kirjakääröistä uusia löydöksiä
Kuolleenmeren kirjakääröistä on löytynyt uusia, aikaisemmin 
ihmissilmältä piilossa olleita raamatunpaikkoja uuden tekno-
logian avulla.
Kuolleenmeren kirjakääröt kätkettiin 2 000 vuotta sitten luoliin 
ja viimeisten 70 vuoden ajan asiantuntijat ovat tutkineet nii-
tä oppiakseen lisää juutalaisten historiasta ja kulttuurista. Nyt 
Kuolleenmeren kirjakääröjen asiantuntija Oren Ableman, joka 
työskentelee Israelin antiikkivirastossa sekä heprealaisen yli-
opiston opiskelija ovat löytäneet kirjakääröistä sellaisia tekstejä, 
jotka ovat tähän saakka olleet ihmissilmiltä piilossa.
Erityistä tieteisteknologiaa hyödyntämällä Ableman löysi mui-
naisheprealla kirjotetun tekstin, jota ei oltu koskaan aikaisem-
min nähty. Osa kirjakääröistä näyttää tyhjältä paljaalla silmällä 
katsottuna, vaikka ne sisältävät haalistuneita tekstejä, jotka on 
kirjoitettu tuhansia vuosia sitten.
Ableman löysi tällä uudella menetelmällä katkelmia 3. Moo-
seksen kirjasta, 5. Mooseksen kirjasta ja Riemuvuosien kirjasta 
(yksi tunnetuimmista kaanonin ulkopuolisista kirjoituksista).

Israelin hallitus investoi arabeihin
Knessetin arabiasioiden komitea kokoontui maanantaina sosi-
aalisen tasa-arvon ministerin Gila Gamlielin johdolla. Komitea 
ilmoitti, että he myöntävät 20 miljoonan sekelin apurahan ara-
bisektorin korkean teknologian työpaikkojen luomista varten. 
”Suunnitelman tarkoituksena on luoda sellaiset olosuhteet, jot-
ka mahdollistavat tuhansia uusia työpaikkoja tuotekehityksen, 
tietokoneohjelmistojen ja tietopalveluiden aloilla. Nämä uudet 
työpaikat pienentävät tarjonnan ja kysynnän välistä kuilua ara-
biyhteiskunnan työllistymisessä”, ilmoitettiin komiteasta.

Syntyvyys nousussa Israelissa
Israelin tilastokeskus julkaisi hiljattain raportin, josta ilmenee 
Israelin syntyvyyden olevan huimassa nousussa. Vuonna 2016 
Israeliin syntyi 181 405 vauvaa. Se on 92 % korkeampi luku 
kuin vuonna 1980. Vuonna 2016 syntyneistä vauvoista 73,9 % oli 
juutalaisnaisten synnyttämiä ja 23,3 % arabinaisten synnyttämiä.
Israelilla on kehittyneisiin maihin verrattuna kaikista suurin 
syntyvyysaste. OECD:n keskiarvo on vain 1,7 lasta naista koh-
den, mikä on reilusti alle sen, mitä vaaditaan väkiluvun ylläpi-
tämiseksi. Israelissa naiset synnyttävät keskimäärin 3,11 lasta.
Kuten suurimmassa osassa kehittyneistä valtioista, myös Is-
raelissa syntyvyys laski jyrkästi vuosien 1950 ja 2000 välise-
nä aikana. Vielä vuonna 2005 israelilaiset naiset synnyttivät 
keskimäärin vain 2,8 lasta. Viimeisen vuosikymmenen aika-
na syntyvyys on kuitenkin lähtenyt selkeään nousuun, kun 
syntyvyys ympäröivissä arabimaissa on vastaavasti laskenut 
huomattavasti. Esimerkiksi Saudi-Arabiassa naiset synnyttivät 
7,3 lasta vuonna 1979, mutta nyt vastaava luku on enää kes-
kimäärin vain 2,7.
Samanlainen trendi on havaittavissa myös paikallisten arabi-
naisten keskuudessa. Vielä vuonna 1980 palestiinalaisnaiset 
synnyttivät keskimäärin kuusi lasta, mutta nykyisin tuo lukema 
on enää 3,29. Se on silti hieman enemmän, mitä juutalaisten 
keskuudessa, mutta palestiinalaisten syntyvyys on vähenemään 
päin, kun taas juutalaisten keskuudessa syntyvyys on nousussa.
Kun huomioidaan nykyiset syntyvyysluvut, on odotettavissa, 
että vuoteen 2065 mennessä Israelin väkiluku olisi 20 miljoonaa.
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Arto Perämäki
 

Tynnyripommi on 
tullut monelle meistä 
mediaa seuraaville 
tutuksi, lähinnä 
Syyrian jo seitsemän 
vuotta jatkuneesta 
sisällissodasta. Tv-
videoklipeistä näemme 
helikoptereista 
putoavat, leijuvat 
teräslieriöt, jotka 
leijailevat epätarkasti 
kohteeseensa 
aiheuttaen räjähdyksen.

T ämän Syyrian sodan ns. 
kansannousun seurauk-
sena valtaa pitävän presi-

dentti Bashar al-Assadin joukot 
käyvät sotaa maltillisia ja islami-
laisia kapinallisryhmiä vastaan. 
Myös al-Assadia vastaan sotivat 
joukot sotivat vielä keskenään 
alueista.

Tässä jo runsaat 500 000 uhria 
vaatineessa sisällissodassa tyn-
nyripommi on eräs hirvittävin ja 
alkukantaisin ase, joka aiheuttaa 
suuria tuhoja siviilien keskuu-
dessa helikopteripommituksissa.

Halpa ja yksinkertainen
Tynnyripommi ei ole syyrialais-
ten keksintö. Sitä käytettiin jo 
Israelin 1948 itsenäisyyssodassa 
IAF:n lentokoneista hyökkääviä 
egyptiläisiä sotilasosastoja vas-
taan. Myös Yhdysvaltojen ar-
meija käytti niitä karkottaessaan 
sissejä Vietnamissa sytyttämällä 
pommeilla metsäpaloja.

Perusrakenteeltaan tynnyri-
pommi on hyvin yksinkertainen. 
Yleensä sen perusrakenne on 
metallilieriö tai tynnyri, joka täy-
tetään räjähteillä, polttonesteel-
lä, metallisirpaleilla, ja pommin 
tavoin siihen lisätään sytytin.

Räjähteenä voidaan käyttää 
TNT:tä tai jotain muuta räjäh-
dettä, joihin runsas metalliromu 
sekoitetaan. Kustannuksiltaan 
pommi on halpa, vain n. 200-
300 dollaria valmistuskustan-
nuksiltaan. Niinpä sitä käytetään 
esimerkiksi silloin, kun tavallisia 
kalliimpia lentopommeja ei ole 
saatavilla.

Tynnyripommi on helikop-
terista korkealta pudotettuna 
epävakaa ja leijaileva, joten 
putoamisen vakauttamiseksi 
niitä on alettu varustaa pienillä 
siivekkeillä peräosaan. Samalla 
kärjessä oleva ns. törmäyssytin 
räjäyttää pommin maahan osu-
essaan.

Neuvostokoptereita
Helikopterit joita on vain Syyrian 
hallinnolla, ei kapinallisryhmillä, 
joutuvan lentämään korkeam-
malla kapinallisryhmillä olevien 
ilmatorjuntaohjusten pelossa. 
Tämä kumoaa Syyrian hallituk-
sen väitteet, etteivät he käytä 
tynnyripommeja siviilikohteisiin.

Juuri tämä tynnyripommin 
epätarkkuus osuessaan aikaan-
saa suuria uhrimääriä nimen-

omaan siviilien keskuudessa. 
Samalla tynnyripommi räjähtäes-
sään tuhoaa rakennusten raken-
teita tehokkaasti, romahduttaen 
kokonaisia rakennusryhmiä.

Helikopterit, jotka tunniste-
taan tynnyripommien pudot-
tajiksi median esittämissä vi-
deoklipeissä, ovat entisiä neu-
vostoliittolaisvalmisteisia Mi-8 ja 
Mi-17-koptereita. Vain Syyrian 
hallinnolla on näitä helikopteri-
malleja runsaasti, joka vahvistaa 
käsityksen syyllisestä.

Siviilien surmaaja
Tynnyripommin räjähdysvaiku-
tus on surmaava ja vaikuttava 
jo sirpalevaikutuksensa vuoksi. 
Yksi sopivaan kansanjoukkoon 
osuva tynnyripommi voi surmata 
ja haavoittaa jopa yli 50 ihmis-

tä. Onkin arvioitu, että vuoteen 
2015 mennessä tynnyripommien 
tappamista yli 12 000 ihmisestä 
noin 96 % olisi ollut siviilejä.

Voidaan sanoa että tynnyri-
pommit ovat Syyrian sodassa 
olleet eräs merkittävä siviilien 
surmaaja, tämä käy ilmi ihmis-
oikeusjärjestöjen raporteista. 
Syyrian hallitus väittää kapinal-
listen toimivan siviilien seasta, 
joka osaltaan selittäisi suurta 
siviiliuhrien määrää.

Arvioidaan hallituksen jouk-
kojen pudottaneen 2015 maa-
liskuuhun mennessä jo noin 6 
000 tynnyripommia. Nykyinen 
määrä saattaa (2018) lähennellä 
jo 10 000.

Tynnyripommit tuhoavat epä-
tarkkuutensa vuoksi kapinal-
lisalueiden infrastruktuurin ja 

Tynnyripommi ja 
sen käytön historiaa

ajavat yhä enemmän hengissä 
säilyneitä siviilejä pakoon, pa-
kolaisiksi maan sisällä. Lisäksi 
ainoat sairaalat avunsaantipaikat 
haavoittuneiden hoitoon alkavat 
maanpäällisinä olla laajalti tuhot-
tuna. Sairaaloita on myös maan 
alla nykyään.

Onko YK voimaton?
Mediasta olemme saaneet seu-
rata, miten YK:ssa turvallisuus-
neuvostossa asia on kielletty 
jo vuodesta 2014 alkaen siinä 
täysin kuitenkaan onnistumatta. 
Syyrian liittolainen Venäjä on te-
hokkaasti vetollaan YK:ssa estä-
nyt kaikki epäillyt tynnyripom-
mi- ja myrkkyiskututkimukset.

Huolimatta laajasta videoma-
teriaalista pommituskopterien 
kuvista, Syyria kieltää yhä pom-
mittavansa siviilikohteita.

Siviilit kertovat tynnyripom-
mien räjähdyksen olevan kuin 
maanjäristys, koska satoja kiloja 
painava tynnyri räjähtää, ben-
siinin ja metalliromun saatte-
lemana. Asia mitä on ilmennyt 
tynnyripommien sisältönä ovat 
myös mukana levitettävät myr-
kyt, taistelukaasut jne.

Vaikka Syyria takavuosina 
YK:n valvonnassa lupasi tuhota 
taistelukaasut, niitä yhä käyte-
tään pommituksissa. Onko va-
rastoja edelleen olemassa, vai 
onko tuotanto aloitettu uudes-
taan, herää vahva epäilys?

Vaikka presidentti al-Assad, 
lääkärin koulutuksen omaava 
maan presidentti, kieltää tyn-
nyripommien käytön, on niistä 
kiistatonta näyttöä runsaasti. 
Näyttöä löytyy mm. Alepposta, 
Homsista ja tuoreimpana 2018 
Itä-Ghoutassa, kun Syyria il-

moitti vallanneensa Douman 
kaupungin 12.4.2018 takaisin 
kapinallisilta.

On todennäköistä, että Syyria 
jatkaa tynnyripommien käyttöä, 
kiellot YK:ssa kun pysähtyvät 
Venäjän vetoon ja tätä ”siviilien 
kauhun” käyttöä tullaan jatka-
maan.

Siviilit kertovat kommenteis-
saan, että kun kaupungin ylä-
puolelle ilmestyy helikopterei-
ta, alkaa pelonsekainen hetki, 
”kuka kuolee seuraavaksi” ja 
minne pommit todella leijaile-
vat kylvämään tuhoaan. Kaikki 
näkevät uhkaavan vaaran tie-
tämättä, osuuko se heihin vai 
naapureihin.

Herää perusteltu kysymys, 
onko YK ja kansainvälinen yh-
teisö todella aikeissa puuttua 
tynnyripommien käytön kieltä-
miseen, koska sen kautta voi-
daan myös teknisesti toimittaa  
taistelukaasuja kohteeseen? Se 
on ns. halvempi versio ohjuk-
sesta, kaasutynnyrinä.

Lähteet:
• Wikimedia: ”Tynnyripommi”
• Ilta-Sanomat: ”Näin toimii 
Aleppon siviilien kauhu – ”He 
vain odottavat nähdäkseen 
kuolevatko he”/Jari Alenius 
25.10.2016.

C  Venäjän armeijan Mi-17.

C  Tynnyripommi putoaa helikopterista.
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HERRASMIEHEKSI 
MUUTTUMISESTA

Joonas Konstigin ”Vuosi herras-
miehenä” on erittäin kiinnostava 
lukukokemus. Aihe on tärkeä ja 
inhimillisen onnellisuuden kan-
nalta yllättävänkin keskeinen. 
Hyvällä käytöksellä voi saada 
sekä lähimmäisensä että kaiken 
lisäksi itsensäkin onnelliseksi!

Konstig oli tottunut aiemmin 
näyttämään keskisormeaan niin 
käytöstavoille kuin kaikelle 
muullekin porvarilliselle hapa-
tukselle. Hänet tunnettiin tyly-
nä kyynikkona, vaikka omasta 
mielestään hän oli vain muita 
fiksumpi. 40-vuotiaana hän 
päätti kuitenkin tehdä täydelli-
sen suunnanmuutoksen ja ryh-
tyä herrasmieheksi – ainakin 
vuodeksi. Lopullisena kimmok-
keena toimi kolmannen lapsen, 
pojan, syntymä. Hän tajusi, ettei 
olisi pojalleen alkuunkaan hyvä 
esikuva. Myös afrikkalaismiehen 
lause vuosien takaa alkoi tunkea 
Konstigin ajatuksiin: ”Te valkoi-
set ajattelette aina rahaa. Te ette 
koskaan mieti sitä, kuka itkee 
perääsi kun kuolet.”

Kaisa-vaimon kommentti pro-
jektiin lähdettäessä tiivisti tilan-
teen: ”Sä oot kyllä niin kaukana 
herramiehestä kuin olla voi!” 
Konstig laittoi itsensä siis täydel-
liseen uudelleenkoulutukseen.

Ensimmäiseksi Konstig 
upgreidasi kotiasunsa, bokserit 
tai lökähousut ja paidan eng-
lantilaistyyliseen pyjamaan sekä 
työasunsa farkut ja hupparin 
tummaan pukuun. Kuntosali 
vaihtui miekkailuun, ratsastuk-
seen ja englantilaisessa sisäoppi-
laitoksessa kehitettyyn rugbyyn, 
joka opettaa yhteistyötaitoja sekä 
henkistä ja fyysistä kestävyyttä.  
Ulkoiset asiat eivät ole herras-
miehen ydin, mutta ulkoinen 
ryhdikkyys edesauttaa sisäistä 
ryhdikkyyttä.

Ennen kaikkea Konstig alkoi 
tutkimaan, mitkä asiat tekevät 
miehestä henkisesti herramie-
hen. Hän luki keskiaikaisten 
ritareiden koulutuksesta ja an-
tiikin filosofien miesihanteesta. 
Myös kristityiltä ajattelijoilta löy-

tyi aiheesta painavaa sanottavaa 
– kuuluuhan kristilliseen maail-
mankuvaan kilvoittelu kohti pa-
rempaa versiota itsestä. Konsti-
gille syntyi käsitys klassisesta 
ihmiskuvasta, jossa ihminen ei 
valitse helpointa, ”luonnollista” 
tietä, vaan toisten palvelemisen 
tien. Elämässä ei olekaan kyse 
itsensä toteuttamisesta, vaan 
toisten huomioimisesta. Klassi-
sen ihmiskuvan mukaan elävä 
joutuu kulkemaan vastavirtaan, 
sillä länsimaissa vallitseva ih-
miskuva on 1960-luvulta lähtien 
painottanut itsensä onnelliseksi 
tekemistä.

miehen ihanne, on tilastotieto 
Titanicin uppoamisesta v. 1912. 
Kaikista laivan naisista pelastui 
72 %, kun taas miehistä vain 16 
%. ”Naiset ensin” ei ollut vain sa-
nahelinää, vaan se oltiin valmiita 
laittamaan käytäntöön kauheim-
malla mahdollisella hetkellä.

Minkälaisiin käytännön toi-
menpiteisiin Konstig sitten 
ryhtyi? Hän lopetti kiroilun, 
ryyppäämisen ja kaksimieliset 
puheet. Tämä ei ollut helppoa, 
olihan hänen kaveripiirinsä sa-
manlaista ”ainesta” kuin hän 
itsekin. Työpaikalla ja miesten 
whatsupp-ryhmissä tuli häm-
mentäviä tilanteita. Hän lopet-
ti toisten arvostelemisen. Hän 
tapasi useita hyvistä tavoistaan 
tunnettuja henkilöitä ja halusi 
oppia heiltä klassisia käytösta-
poja. Hän vei vaimonsa tunnel-
malliseen Mustion kartanoon 
viikonlopuksi ja 10-vuotishää-
matkalle Venetsiaan. Hän järjesti 
5- ja 7-vuotiaille tyttärilleen koto-
na suurella vaivalla onnistuneet 
prinsessapäivälliset. Hän lähti 
vaimonsa kanssa tanssikurssille 
yliopiston promootiojuhlaa var-
ten. Hän lähti mukaan itselleen 
niinkin eksoottiseen toimintaan 
kuin diakoniatyö: ystäväkurs-
sin jälkeen hän toimi avustaja-
na muistisairaalle miehelle. Ja 
näytteli Jeesusta seurakunnan 
pääsiäisjumalanpalveluksessa! 
Uskoontulosta ei kuitenkaan 
ollut kyse, vaan Konstig halusi 
tuntumaa pyyteettömään avus-
tustyöhön, ja seurakunnissahan 
sillä on pitkät perinteet. 

Kaiken kaikkiaan vuosi oli 
niin onnistunut, että hän kertoo 
kirjan lopussa, ettei halua pala-
ta entiseen. Hän kuvaa tyytyväi-
syyden tunnettaan näin: ”Kuin 
olisin jotenkin enemmän sinut 
maailman kanssa. Jos joku ei 
pidä minusta, se ei ole enää mi-
nun syyni. Minä teen parhaani 
ollakseni pitämisen ja kunnioit-
tamisen arvoinen. Tämä tuo pe-
rusluottamuksen elämään, mikä 
on tehnyt minusta ehkä onnel-
lisemman kuin mikään muu yk-
sittäinen asia.”

Mielenkiintoista tekstiä kris-

tillisen kilvoittelu-käsitteen nä-
kökulmasta. Olemmeko tulleet 
ajatelleeksi, että meillä on täs-
säkin mielessä onnellisuuden 
avaimet taskussamme? Ja että 
niillä olisi käyttöä ympäröivässä 
yhteiskunnassamme? Kilvoittelu 
ei todellakaan ole jotakin pa-
haa ”omavanhurskautta”, vaan 
aidosti keskeinen osa kristityn 
elämää. 

Herrasmieheksi ryhtyminen 
toi muutosta perheen elämään. 
Konstig kertoo: ”Eräänä iltana 
kesällä palaamme kotiin liian 
myöhään, ja hoputtaessani lap-
sia nukkumaan 6-vuotias toteaa 
pettyneenä: Mä haluaisin isi kyl 
vielä iltasadun, mut mä tiedän, 
että kaikkea ei voi saada.” Toi-
sesta tyttärestään, 8-vuotiaasta 
hän kertoo näin: ”Hän nousee 
ruokapöydästä, sanoo anteeksi 
ja pysähtyy sekunniksi katso-
maan meitä merkitsevästi. Ih-
mettelen tätä hetken, kunnes 
tajuan: hän menee vessaan. Minä 
painotin prinsessaravintolassa, 
että jos joutuu poistumaan seu-
rasta vessaan, ei tarvitse selven-
tää mihin menee, pyytää vaan 
anteeksi ja menee.”

Vaimon kiitos on ylitsevuota-
va. Hän ei halua palata entiseen, 
ja Konstig antaa siitä vaimolleen 
kunniasanansa. Konstig sanoi 
eräässä haastattelussa, että suun-
nanmuutos ehkä pelasti hänen 
avioliittonsa.

Konstigilla riitti asiaa herras-
miehen elämästä ja olemuksesta 
lähes 500 sivun verran, mikä on 
varmuudella liikaa niille miehil-
le, jotka kirjaa eniten tarvitsisivat. 
Senpä vuoksi olisikin hienoa, jos 
kirjasta tehtäisiin pokkarina kar-
valakkiversio, jolla olisi mahdol-
lisuuksia päästä laajan miehisen 
lukijakunnan käsiin. 

Monessa suhteessa klassinen 
naisihanne – lady – on hyvin 
samankaltainen kuin herrasmies. 
Kirjaa voi siis suositella naisille-
kin, muutenkin kuin käsikirjana 
miesten kouluttamiseen – joka 
ei tietenkään kuulu ladyn käy-
tökseen!

Heidi Mönkkönen

Joonas Konstig
Vuosi herrasmiehenä
WSOY, 2017

Konstig alkoi siis koulutta-
maan luonnettaan. Ei ollut kyse 
siitä, että hän oppisi toimimaan 
ulkoisesti kuten herrasmies, 
vaan että hän sydämeltään muut-
tuisi sellaiseksi. Hänen tavoit-
teekseen tuli olla ’gentle man’ eli 
tavoiltaan pehmeä mies – joka 
kuitenkin on valmis laittamaan 
koko miehisen rohkeutensa 
ja voimansa peliin, silloin kun 
naiset ja lapset tarvitsevat apua 
ja suojelua. Täysin eri asia siis 
kuin pehmomies. Keskeiseksi 
teemaksi nousee itsekeskeisyy-
destä poisoppiminen.

Ehkä koskettavin esimerkki 
siitä, että menneen ajan Euroo-
passa todellakin vallitsi herras-

Marisa Kainulainen & Heidi Holmavuo
Miksi suoritamme?
Hyvä vs paha suorittaminen
Fitra Oy, 2018

Tom Tiainen
Hyvällä tiellä
Pyhiinvaellus Ranskan ja Espanjan halki
Barents Publishers-Fin, 2018

Hengellinen tuki muistisairaan 
ihmisen elämässä
Suomen ev.-lut.kirkon julkaisuja 63
Kirkkohallitus, 2018

MUISTISAIRAS KIRKOSSA
Kirkon koulutusohjelmissa ei 
ole juurikaan huomioitu, miten 
työntekijän tulisi toimia muis-
tisairaiden kanssa esimerkiksi 
messuissa, hoivakotien rukous-
hetkissä ja kotikäynneillä. Puu-
tetta paikkaamaan on ilmesty-
nyt nyt julkaisu, joka käsittelee 
hengellistä tukea muistisairaan 
elämässä. Se on tarkoitettu seu-
rakuntien työntekijöiden ja va-
paaehtoisten avuksi.

”Hengellinen tuki muistisai-
raan ihmisen elämässä” on itse 
asiassa uudistettu versio ”Muis-
tisairaan messu – virikkeitä ju-
malanpalveluselämään muisti-
sairaiden ihmisten kanssa” -ma-
teriaalista.

Muistisairaudesta kärsivillä ih-
misillä ja heidän perheillään on 
oikeus hengelliseen elämään. 
Oikeus merkitsee esimerkik-
si mahdollisuutta elää Sanan 
ja sakramenttien yhteydessä, 
vaikka kyky kommunikoida ja 
toimia olisi alentunut merkittä-
västi. Muistisairaan vakaumus 
on paluuta lapsuudenuskoon ja 
sen mukanaan tuomaan tunne-
maailmaan ja turvallisuudentun-
teeseen.

Suomessa on arviolta 193 000 
muistisairasta sekä vähintään 93 
000 keskivaikeassa muistisairau-
den vaiheessa olevaa. Vuosittain 
14 500 ihmistä sairastuu muisti-
sairauteen. Luvut ovat Muistilii-
ton arvioita.

Muistisairaan ihmisen sielun-
hoidossa korostuvat ehtoollisen 
viettäminen, yhdessä laula-
minen, rukoileminen, siunaa-
minen, tutut Raamatun tekstit 
sekä ehkä tuttu kotikirkko. Ne 
liittävät aikaan, jolloin ihminen 
eli lapsuuttaan, nuoruuttaan ja 
aikuisuuttaan.

Muistisairaan ihmisen kohtaa-
misessa myönteisyys on tärke-
ää. Tervehdi kädestä, hymyile 

ja kerro oma nimesi, mutta älä 
tivaa muistisairaalta ihmiseltä 
hänen nimeään, jos hän ei sitä 
heti kerro.

Kohtaamisessa tärkeää on 
tunnelma, eivät niinkään sanat. 
Musiikki helpottaa vuorovaiku-
tusta, sillä monet musiikilliset 
taidot ja kiinnostus musiikkia 
kohtaan voivat säilyä sairaudesta 
huolimatta. Muistisairas saattaa 
laulaa ongelmitta, vaikkei pysy 
lainkaan puhumaan.

Muistisairaalle ihmiselle pit-
kältä tuntuvat puheet, kuten 
esimerkiksi saarna, eivät ole 
enää niin merkityksellisiä, vaan 
tunnelma ja tuoksut kuten eh-
toollisviinin maku ja tuoksu sekä 
leivän tuntu suussa. Siunaami-
nen kättä koskettaen, laittamalla 
käsi olkapäälle tai pään päälle 
sekä Herran siunauksen luke-
minen voivat olla muistisairaalle 
ihmiselle tärkeitä.

Hengellisyyden syvin olemus 
onkin monille ehtoollisen viet-
to. Siihen kuuluvat hyvin tutut 
sanat, laulu, liikkeet, kosketus, 
tuoksut ja maut. Jos ihminen ei 
kykene enää nielemään, niin 
huulien kostuttaminen viinillä 
on hänen ehtoollisen nauttimi-
sensa.

Kirjanen toimii hyvin myös 
perheissä, joissa on muistisai-
rautta poteva jäsen.

Kimmo Janas

HYVÄ VS. PAHA 
SUORITTAMINEN 

Kiireestä on tullut tehokkuutta 
ja tehokkuus on trendikästä. 
Kiire kuitenkin vie motivaati-
on elämästä, vaikuttaa kykyyn 
olla luova ja vaikeuttaa hetkiin 
tarttumista. Nautinnot eivät ole 
enää aitoja ja keskitymme vain 
viemään asioita päätökseen. 
Kiireeseen törmäämme kaikki, 
unettomia öitä vietämme jokai-
nen joskus, mutta mihin tulee 
vetää raja? Koska omaa elämää 
on syytä alkaa tarkastella suori-
tuskeskeisyyden takaa tarkem-
min?

Tämä kirja auttaa näkemään 
ne asiat, joilta olet sulkenut sil-
mäksi kiireen keskellä. Onko 
onnellista suorittajaa olemassa? 
Voiko toisia miellyttämällä saa-
vuttaa hyvinvoivaa mielentilaa? 
Mitä on hyvä suorittaminen? 
Millainen suorittamisen taso on 
elämässä riittävä ja kuka suorit-
tamisesta hyötyy? Miten suorit-
tajalasta tulisi tukea? Miten suo-
rittavaan puolisoon, ystävään tai 
alaiseen tulisi suhtautua?

Suorittaminen on tämän het-
ken muotihuume, osa ihmisitä 
jää siihen koukkuun ja suoritta-
mista tarvitsee koko ajan lisää, 
tunteakseen tyytyväisyyttä elä-
määnsä. Tämä näkyy niin työelä-
mässä, urheilussa, ihmissuhteis-
sa kuin jokaista yksityiskohtaa 

myöten siivotussa kodissakin. 
Suorittaminen on saippuamai-
nen ilmiö, hyvällä suorittamisella 
menestyy ja pärjää elämässä, pa-
halla suorittamisella väsyy, ma-
sentuu ja elää riittämättömyyden 
tunneskaalaa läpi joka päivä. Sil-
ti ongelmasta voi olla vaikea saa-
da kiinni, koska se ei ole kovin 
konkreettinen tai näkyvä.

Kirjassa käydään läpi suorit-
tamista tämän päivän ilmiönä, 
suorittamisen eri tasoja, hyvää 
suorittamista ja sen tuomia 
mahdollisuuksia, sekä suoritta-
jalle ominaisia toimintamalleja. 
Tämä kirja antaa konkreettisia 
esimerkkejä siitä, kuinka tah-
tia voisi opetella hidastamaan 
ja keinoja joilla itsellensä voisi 
olla armollisempi.

PYHIINVAELLUS-
KOKEMUKSIA

Kokkolassa vaikuttava opetta-
ja Tom Tiainen on kirjoittanut 
ja kuvittanut mielenkiintoisen 
kirjan/oppaan pyhiinvaelluk-
sestaan Jaakobintietä Ranskasta 
Espanjaan. 

Yli tuhannen vuoden ajan py-
hiinvaeltajat ovat käyneet apos-
toli Jaakobin haudalla espanja-
laisessa Santiagon kaupungissa.

Tiaisen kerronta on mukaansa 
tempaavaa, vaikkakin välillä ja-
lat rakoilla ja nivelet turvoksissa. 
Matkan varrella hän tapaa monia 
mielenkiintoisia kanssakulkijoi-
ta. Tekstiä elävöittävät Tiaisen 

loistavat piirrokset.
Kirja tempaa mukaansa jopa 

tällaisen kävelyä ja reippailua 
vieroksuvan toimittajankin.

Ehdottomasti lukemisen arvoi-
nen teos!
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KIHNIÖN 
APTEEKKI
ark. 9–17, la 9–13

Tamperelainen pastori 
Martti Falck  ja 
hämeenkyröläinen 
maanviljelijä Simo 
Immonen tapasivat 
Yhdysvaltojen 
varapresidentti  Mike 
Pencen Nashville 
Tenneseessä 
helmikuun 27.  He 
olivat kutsuvieraana 
Nashvillessa 
järjestetyssä National 
Religious Broadcasters 
NRB konferenssissa. 
Kansallinen, kristillinen 
Mediakonferenssi 
järjestettiin jo 75. 
kerran.  

M ike Pence piti noin 
40 minuutin puheen 
kristillisen median 

edustajille, joita paikalla oli kut-

suttuna noin 800. Puheessaan 
Mike Pence kertoi olevansa 
konservatiivinen, republikaani 
ja kristitty.

Hän korosti, että Yhdysvalto-
jen perustuslain Article Freedom 
of Speech eli sananvapaus ja 
uskonnonharjoittamisen vapaus 
on tärkeimpiä jokaisen ihmisen 
perusoikeuksia.  Varapresidentti 
kiitti erityisesti kristillistä mediaa 
yhtenä yhteiskunnan kulmakive-
nä.

Mike Pence myös häpeilemät-

tä kertoi omasta uskostaan ja sii-
tä kuinka vuonna 1979 nuorena

yliopisto-opiskelijana oli ollut 
tohtori Billy Grahamin isossa 
stadionkokouksessa ja vastannut 
maailmankuulun saarnamiehen 
alttarikutsuun.  Mike Pence sa-
noi 21.2 kuolleen baptistipasto-
ri Billy Grahamin olleen yhden 
vaikutusvaltaisemmista ja suu-
rimmista tällä vuosisadalla elä-
neestä amerikkalaisesta. 

Hänen yksinkertainen mutta 
vahva evankeliumin sanoma on 

koskettanut miljoonia ihmisiä 
ympäri maailmaa.

Puheen toisena kulmakivenä 
oli myös tärkeys siitä, että kan-
sakunta olisi yhtenäinen. Yhdys-
valtoja ja koko maailmaa paljon 
puhuttaneet joukkoampumiset 
kuten Orlando, Las Vegas ja vii-
meisimpänä edellisviikkoinen 
Floridan Parklandin koulussa 
tapahtunut joukkosurma, olivat 
myös ykkoösasiana Mike Pen-
cen puheessa: Yhdysvallat voi 
huonosti, on syrjäytyneisyyttä, 
kahtia jakoa. Nyt jos koskaan 
Amerikka tarvitsee rukousta, 
kristillistä mediaa ja kaikkien 
ihmisten yhteyttä uskontokun-
nasta riippumatta. 

God bless 
your hard work

Kristillisen lasten TV-ohjelman 
ERMOT SEIKKAILEE isä Martti 
Falck oli nyt 11. kertaa mukana 
NRB tapahtumassa. Maanviljeli-
jä Simo Immonen itsekin erä- ja 
monitoimikerhon ERMOT näyt-
telijä kolmatta kertaa.

Pastori Martti Falck sai tilai-
suuden vaihtaa muutaman sa-

nan varapresidentti Mike Pen-
cen  kanssa.  Martti Falck kiitti 
Penceä rohkeasta puheesta 
ja sanoi Euroopan tarvitsevan 
myös paljon rukousta ja vahvo-
ja kristittyjä johtajia. ”God Bless 
your hard work to unite Ame-
rica Mr. Pence! And thank you 
for encouraging us as Christian 
broadcasters!”

Lopeta purnaaminen!
Tamperelaispastori Martti Falck 
on iloinnut siitä, että Suomessa 
on vihdoinkin alkanut keskuste-
lu erityisen vakavaksi muodos-
tuneesta nuorten syrjäytymises-
tä, yksinäisyydestä eri päihde-, 
peli- ym. riippuvaisuuksista.  
Suomi on hyvä maa – kristilli-
selle arvomaailmalle rakennettu, 
emme saa antaa sen  murentua. 
Vielä kun “kristityt tulisivat ulos 
kaapista“ välittäisivät aidosti ja 

oikeasti lähimmäisistään!
Purnaamiseen käytetty  ener-

gia voitaisiin käyttää esimer-
kiksi yksinäisen, syrjäytyneen, 
lesken, maahanmuuttajan tai 
muussa vaikeassa elämäntilan-
teessa olevan henkilön kanssa 
ystävystymiseen!

Martti Falck ja Simo Immonen 
muistavat Missio-Helsinki tapah-
tuman, jossa he olivat kuulemas-
sa Billy Grahamia vuonna 1987. 
Heistä oli upeata olla täpötäydel-
lä stadionilla ja kokea kristittyjen 
yhteyttä.   Nyt kun molempien 
miesten syvästi arvostama maail-
mankuulu saarnamies Billy Gra-
ham on ”kotona“, on hämeen-
kyröläisen maanviljelijä Simo 
Immosen sanoin aika meidän 
kaikkien kylvää niitä hyviä, siu-
nauksen ja yhteenkuuluvaisuu-
den siemeniä ja odottaa hyvää 
satoa 100-vuotiaalle Suomelle!

National Religious Broadcasters

C  Pirkanmaan lähetystiimi, Martti Falck (vas.) ja Simo Immonen Nashvillessä.

D  Martti Falck vieraili myös Billy Grahamin kirjastossa.

C  Lyhyt siunaustenvaihto Pencen ja Falckin välillä.
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Helsinki-Vantaalle ensi 
vuonna maailmanluokan 

nimiravintoloita
Suomen ensimmäiset Ajisen Ra-
men, Jamie’s Deli ja Moomin 
Coffee avaavat ovensa Helsin-
ki-Vantaan lentoasemalla. Ni-
mekkäät ravintolat täydentävät 
lentoaseman laajaa palveluntar-
jontaa, kun käynnissä olevan ter-
minaalilaajennuksen uusin osa 
otetaan käyttöön ensi vuoden 
alkupuolella.

– Moomin Coffee on maailman 
ensimmäinen Muumi-brändätty 
kahvila lentoasemalla. Helsinki-
Vantaa on meille luonnollinen 
paikka, sillä muumit ovat su-
lattaneet erityisesti japanilaisten 
sydämet. Helsinki-Vantaalta taas 
on eniten suoria reittilentoyhte-
yksiä Japaniin koko Euroopasta 
kiitos Finnairin ja Japan Airline-
sin, sanoo ravintoloita operoivan 
SSP Finlandin toimitusjohtaja 
Jormanainen ja jatkaa: – Toki 
muumeja rakastetaan joka puo-
lella maailmaa, ja niinpä kaikki 

matkustajat ovat tervetulleita 
Moomin Coffee -kahvilaan – ai-
van kuten Muumitalon ruoka-
pöytään.

Japanilaismatkailijoiden määrä 
Helsinki-Vantalla kasvaa vauh-
dilla: Vuonna 2017 heitä oli jo 
yli 678 000, mikä oli lähes 16 
prosenttia enemmän kuin vuon-
na 2016. 

Helsinki-Vantaan lentoasemal-
la on panostettu erityisen pal-
jon myös kiinalaismatkustajille 
suunnattuihin palveluihin, kuten 
kiinankielentaitoiseen henkilö-
kuntaan, China UnionPayn ja 
Alipayn käyttöönottoon ja mo-
biilitulkkauspalveluihin. Viime 
syksynä #LIFEINHEL-nimisessä 
kampanjassa kiinalaismies asui 
lentokentällä 30 päivää ja tutus-
tui kansainvälisen vaihtomatkus-
tajan näkökulmasta lentoase-
maan ja sen palvelutarjontaan.

– Ajisen Ramen on tuttu ja 
suosittu monille Aasian-reis-
saajille. Se, että saamme tänne 
Euroopan toisen ja Pohjoismai-

den ensimmäisen Ajisen Ramen 
-ravintolan, on osoitus siitä, 
miten Helsinki-Vantaata ja sen 
palveluita kehitetään asiakas-
lähtöisesti. Asiakaspalautteen 
mukaan kysyntää on juuri täl-
laiselle ruokatarjonnalle, mutta 
siihen ei vielä ole pystytty vas-
taamaan. Kun matkustajamää-
rien kasvuprosentit esimerkiksi 
Kiinasta, Hong Kongista, Thai-
maasta, Singaporesta ja Etelä-
Koreasta ovat kaksinumeroisia, 
odotamme ravintolalle hyvää 
vastaanottoa. Ravintolaan tulee 
200 asiakaspaikkaa  ja suomalai-
sen keittiön aiomme huomioida 
poro-ramenilla, kertoo Jorma-
nainen.   

– Kiitos maailmankuulun 
perustajansa Jamie Oliverin, 
Jamie’s Deli on useimmille len-
tomatkustajille jo tuttu nimi. 
Tämä on Suomen ensimmäinen 
Jamie’s Deli, joten lentoasema 
on tälle debyytille ideaalipaikka. 
Jamie’s Delin ruokatarjonta pe-
rustuu tuoreisiin ja paikallisesti 
tuotettuihin raaka-aineisiin sekä 
paikan päällä tehtyyn ruokaan. 
Tämä konsepti kulkee käsi kä-
dessä suomalaisen luonnon 
kanssa ammentaen voimansa 
maailman parhaasta juomave-
destä ja tinkimättömästä laadus-
ta, perustelee Jormanainen.

Karttakeskukselta 
opas Etelä-Suomen 
kansallispuistoihin

Juuri ilmestynyt Etelä-Suomen 
kansallispuistot tutuiksi tekevä 
kirja on ensimmäinen osa uu-
dessa kansallispuistojen opas-
sarjassa. Se innostaa tutkimus-
matkalle kotimaamme metsiin, 
soille, vesistöjen äärelle ja aina 
Suomenlahden sekä Saaristome-
ren laineille saakka.

Kansallispuistojen suosio ja 
kävijämäärät ovat olleet vii-
me vuosina kovassa kasvussa. 
Puistojen merkityt reitit ja hyvät 
palvelut tekevät niistä helppoja 
ja houkuttelevia retkikohteita 
myös vähemmän luonnossa liik-
kuneille. Suositun Kansallispuis-
tot tutuiksi -Facebook-ryhmän 
perustaja, luonto-ohjaaja Pepe 

Forsberg sekä ympäristönhoitaja 
Mikko Sorsa ovat nyt koonneet 
kansien väliin parhaat elämykset 
ja vinkit omilta retkiltään.

Kansallispuistot tutuiksi Ete-
lä-Suomi kertoo muun muassa 
puistojen luonnosta, eliölajeista 
ja historiasta. Oman retken suun-
nittelua helpottavat käytännön 
vinkit parhaista retkikohteista ja 
reiteistä, kulkuyhteyksistä sekä 
puistojen säännöistä. Kansallis-
puistojen kartat sekä osoite- ja 
koordinaattitiedot auttavat löy-
tämään perille unohtumattomien 
luontoelämysten äärelle.

Jokaisen kansallispuiston 
yhteydessä on QR-koodi, jon-
ka skannaamalla saa käyttöön 
lisää sisältöjä oman retkisuun-
nitelman tueksi. Tarjolla on vi-
deoita, retkivinkkejä, linkkejä 
säätietoihin ja joukkoliikenteen 
aikatauluihin sekä paljon muuta 
hyödyllistä. Lisäsisältöjen avulla 
kirja pysyy ajan tasalla, mikäli 
puistoissa tapahtuu muutoksia.

Kirjassa on mukana seuraavat 
Etelä-Suomen kansallispuistot: 
Kurjenrahka, Saaristomeri, Tei-
jo, Tammisaaren saaristo, Tor-
ronsuo, Liesjärvi, Nuuksio, Si-
poonkorpi, Valkmusa, Repovesi 
ja Itäinen Suomenlahti.

Opassarjan seuraava, Pohjois-
Suomen kansallispuistot esitte-
levä osa ilmestyy syksyllä 2018.

BORA tuo vallankumouksen 
keittiöön

BORA mullistaa perinteisen 
käsityksen keittiöstä – enää ei 
tarvita erillistä liesikupua tai 
tasosta nousevaa tuuletinta. In-

novatiivinen BORA yhdistää te-
hokkaat keittotasot ja nerokkaan 
liesituulettimen, jonka alaspäin 
suuntautuva imuvirtaus poistaa 
kaikki höyryt ja käryt ennen kuin 
ne ehtivät nousta huoneilmaan.

Ruokaa laitettaessa voidaan 
nauttia raikkaasta sisäilmasta, ja 
vieraiden kanssa seurustelu on-
nistuu esteettömästi. Vieraiden 
ihailevilta katseiltakaan tuskin 
voidaan välttyä – ratkaisun mini-
malistinen muotoilu ja vaikutta-
van tehokas imuteho herättävät 
taatusti huomiota. 

BORA tuo uudenlaista ava-
ruutta keittiöön ja tarjoaa kiin-
nostavia mahdollisuuksia sekä 
uudis- että remonttikohteiden 
keittiösuunnitteluun. Upeasti 
muotoiltu liesi tehokkaalla ja hil-
jaisella tuulettimella sopii erin-
omaisesti moderneihin avoimiin 
keittiötiloihin. Liesi voidaan ha-
luttaessa sijoittaa vaikka ikkunan 
eteen, saarekkeesta tulee aidosti 

avoin, ja pienemmissä keittiöissä 
saadaan yläkaapeille lisää tilaa. 

BORA antaa mahdollisuu-
den toteuttaa unelmien keittiö. 
BORA Professional ja BORA 
Classic ovat modulaarisia ratkai-
suja, joista voidaan rakentaa ha-
luttu kokonaisuus. BORA Basic 
ja Basic Plus taas ovat valmiita 
ratkaisuja. 

Ruoanlaitossa syntyy höyryjä, 
jotka nousevat 1 m/sek. nope-
udella ylöspäin. BORA-keitto-
tasoon integroitu tehokas liesi-
tuuletin imee syntyneet höyryt 
ja käryt jopa nelinkertaisella no-
peudella alaspäin. Suuri alaspäin 
suuntautuva imuvirtaus poistaa 
epäpuhtaan ilman tehokkaas-
ti suoraan keittotasolta, ennen 
kuin se ehtii levitä huoneilmaan. 
Ratkaisu on saatavissa sekä huo-
neilmaan palauttavana että hor-
miin liitettävänä.

Lisätietoja: www.savo.fi

Kia Motors on voittanut tarjous-
kilpailun ajoneuvojen toimit-
tamisesta Yhdistyneille kansa-
kunnille. Kia toimittaa YK:lle 
tunnuksellisia autoja huoltopal-
veluineen seuraavan kolmen 
vuoden ajan. YK:lle toimitetta-
vat autot ovat Sorento-, Rio- ja 
Forte-malleja.

– Kialle on merkittävä saavu-
tus tulla valituksi YK:n ajoneu-
vojen toimittajaksi. Se on osoi-
tus autojemme erinomaisesta 

laadusta ja kilpailukyvystä glo-
baaleilla automarkkinoilla, Kia 
toteaa lausunnossaan.

Kyseessä on toinen kerta, kun 
Kia toimittaa ajoneuvoja YK:lle. 
Yhtiö toimitti 420 minibussia 
YK:lle vuosina 2010-2015 yhdes-
sä sisaryhtiö Hyundain kanssa.

Uusi kolmevuotinen sopi-
mus YK:n kanssa on arvoltaan 
7 miljoonaa dollaria. Sopimus 
sisältää myös kahden vuoden 
jatko-option.

Carlson Wagonlit Travelissa 
(CWT) luodaan nyt ensimmäis-
tä todella digitaalista liikematka-
toimistoa, joka yhdistää parhaat 
osaajat ja teknologian sekä tar-
joaa saumattoman, monikana-
vaisen palvelukokonaisuuden. 
Tämä näkyy uusina, käyttäjäys-
tävällisinä digiratkaisuina mat-
kustajille ja matkahallinnolle.

Uusi liikematkustajasukupol-
vi on astunut työmarkkinoille ja 
sen edustajilla on hyvin selkeä 
näkemys siitä, millainen varaus-
kokemuksen tulisi olla. He ovat 
varanneet jo vuosia itse kaikki 
omat vapaa-ajanmatkansa eivät-
kä ymmärrä, miksi liikematkojen 
varaamisen pitäisi poiketa tästä. 

Kaikki on oltava saatavilla aina, 
juuri nyt.

– Liikematkustajan tarpeisiin 
tehdäänkin CWT:ssä mittavia 
investointeja, kärkenä CWT To 
Go™ -mobiilisovellus varaus-
alustoineen, kertoo CWT:n Poh-
joismaiden myynnistä vastaava 
johtaja Jari Oinonen.

– Se on ladatuin liikematkaso-
vellus ja sen käyttäjätyytyväisyys 
on huippuluokkaa. Suomessakin 
se löytyy jo yli 25 000 matkus-
tajan älylaitteesta. Mobiilisovel-
luksesta voi jo varata hotelleja ja 
pian myös lentoja. Seuraavaksi 
sovellukseen tulevat viestit poik-
keustilanteista. 

Kia Motors toimittaa autoja YK:lle

CWT investoi liikematkustajan moderneihin palveluihin

Tuulilasin hyvä kunto on turvallisuustekijä liikenteessä
Keväällä aurinko paistaa matalalta ja aiheuttaa tuulilasiin häikäisyä 
ja heijastuksia. Naarmuinen ja huonokuntoinen tuulilasi pahentaa 
tilannetta ja huonossa kunnossa olevat tuulilasinpyyhkijät naarmutta-
vat lasin pintaa entisestään. Tuulilasin läpinäkyvyyden ja suojaavien 
ominaisuuksien lisäksi se on jo pitkään ollut osa ajoneuvon kanta-
vaa korirakennetta ja autoilijoille tärkein informaatiokeskus, erittäin 
tärkeä osa sekä aktiivista että passiivista turvallisuutta. Suuri osa 
autossa olevista liikenne-, ajoneuvo- kuin jalankulkijaturvallisuutta 
lisäävistä varusteista ja ominaisuuksista on tuulilasin varassa. Erilaiset 
sensorit, tunnistimet, kamerat, näytöt kuin muutkin elementit on 
integroitu tuulilasiin.

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien arvioiden mukaan 
ajoneuvon ikkunoiden likaisuus tai huonokuntoisuus on vaikuttanut 
vuosittain keskimäärin neljän kuolemaan johtaneen onnettomuuden 
syntymiseen.
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B  Mittaristo on selkeä ilman turhia kru-
meluureja. Ajotietokone on varustettu 
3,5 " näytöllä.

D  Takatilat ovat varsin ruhtinaalliset 
jopa kookkaammillekin tosimiehille.

C Rextonia on saatavissa vain yhdellä 
moottorivaihtoehdolla, 181-hevosvoi-
maisella 2,2 litran dieselillä.

C Tavaratilan koossa ei ole valittamista. 
Kun käytössä on viisi istuinpaikkaa, taka-
na on tilaa peräti 820 litraa.

D Ajotilavalitsimesta voi valita joko ta-
kavedon, nopean nelivedon tai hitaan 
nelivedon.

B Rexton on saatavissa seitsenvaihteisel-
la E-Tronic -automaattivaihteistolla, joka 
toimii momentinmuuntimella.

D  Sisätilojen laatu on selvästi parantu-
nut edelliseen sukupolveen verrattuna.

Kimmo Janas

Testasimme edellisen 
sukupolven SsangYong 
Rextonia pari 
vuotta sitten, ja jo 
silloin yllätyimme 
korealaismaasturin 
ominaisuuksista. Uusi, 
neljännen sukupolven 
Rexton vakuutti 
toimituksemme 
lopullisesti tämän 
maasturijärkäleen 
pätevyydestä.

V oisi jopa  väittää, ettei 
uudella ja edellisellä ver-
siolla ole muuta yhteistä 

kuin nimi, sen verran reippaan 
harppauksen niin laadussa kuin 

SsangYong Rexton uudistuiSsangYong Rexton uudistui
suorituskyvyssäkin Rexton on 
ottanut.

Ei häpeä vertailussa
Neljännen sukupolven Rexton 
sijoittuu markkinoilla suurten 
maasturien joukkoon. Auton 
akseliväliä on venytetty 30 mm 
ja se on nyt 2,865 m. Korilla on 
pituutta 4,850 metriä, leveyttä 
1,960 metriä ja se on 1,825 metriä 
korkea. Hyvän vertailukohdan 
uutuuden koosta antaa se, että 
Rextonin akseliväli ja korin le-

veys ovat 75 mm suuremmat 
kuin Toyotan Land Cruiserissa. 

Kotonaan maastossa
Maastoajossa suuret tulo- ja 
jättökulmat ovat tärkeitä. Arjessa-
kin auraamattomilla teillä on nii-
den lisäksi iloa Rextonin 224 mm 
maavarasta. Tien pienentyessä 
tai kelin huonontuessa voi kes-
kikonsoliin sijoitettua katkaisinta 
kääntämällä vaihtaa takavedon 
joko nopeaan tai hitaaseen 
nelivetoon. Mikäli siirrytään 

tieltä maastoon kuljettajan apu-
na ovat mäkilähtöavustin ja 
alamäkihidastin. 

Voimaa on mukavasti, sillä 
moottorina on 2,2-litrainen tur-
bodiesel, jossa on muun muas-
sa muuttuvageometrinen ahdin. 
Suurin teho on 181 hv ja suurin 
vääntömomentti 420 Nm. 

Rextonia on saatavissa sekä 
5- että 7-paikkaisena, jossa tuo 
5-paikkainen maksaa 57 390 eu-
roa ja isompi versio 1 500 euroa 
enemmän. Eli ominaisuudet ja 

lukuisat lisävarusteet huomioi-
den puhutaan varsin edullisesta 
menopelistä – varsinkin kun ve-
tokykyä löytyy peräti 3 000 kiloa.

Mielenkiintoista on, että uu-
tuuden voi rekisteröidä myös 
kaksipaikkaiseksi pakettiautok-
si, jolloin sen hinta on 45 990 
euroa. Ei paha.

Turvallista menoa
Suomen talvessa on iloa siitä, 
että istuinlämmitys on etuistuin-
ten lisäksi toisen rivin reunapai-
koilla. Lämmitys löytyy myös 
ohjauspyörästä ja tuulilasin ala-
laidasta.

Selvä parannus edelliseen su-
kupolveen on nykyaikaa edus-
tava tietoviihdejärjestelmä, sillä 
kojelaudan keskellä on kookas 
9,2-tuumainen HD-tasoinen kos-
ketusnäyttö. Peruutuskameralla 
ja navigoinnilla varustettuun jär-
jestelmään voi kytkeä Android 
Auton tai Apple Carplayn avulla 

älypuhelimen ja USB-pistokkeen 
avulla muita laitteita. Järjestel-
mään kuuluu myös Bluetooth, 
jota voi käyttää käsiään irrotta-
matta ohjauspyörästä. Ja pistok-
keita on mukavasti useamman-
kin älypuhelimen samanaikai-
seen lataukseen.

Kuljettajaa avustavien turval-
lisuutta ja mukavuutta lisäävien 
järjestelmien osalta Rextonis-
sa on otettu valtava harppaus 
eteenpäin edelliseen malliin 
verrattuna. Vakiovarusteisiin 
kuuluvat muun muassa törmäyk-
senestoavustin, törmäysvaroitin, 
kaistavahti ja liikennemerkkien 
tunnistus. Lisäksi ajajan työtä 
helpottavat kaukovaloavustin, 
tuulilasinpyyhkimien sadetun-
nistin sekä pysäköintitutkat 
edessä ja takana. Turvatyynyjä 
uudessa Rextonissa on peräti y 
hdeksän kappaletta, sillä kul-
jettajalla on polviturvatyyny ja 
myös takana on sivuturvatyynyt.
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