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Koronavirus laittoi monen arkirutiinit kerralla 
uusiksi. Kellään meistä ei ole aikaisempaa 
kokemusta vastaavasta tilanteesta. Eipä siis 
ihme, että pelko on vallannut useimmankin 
mielen.

Monet kristityt ovat alkaneet miettiä, onko 
koronalla jotakin tekemistä lopunaikojen 
kanssa, ja ruvenneet lukemaan Ilmestyskir-
jaa ja sen apokalyptisia ennustuksia aivan 
uusin silmin.

Sosiaalisessa mediassa puolestaan sinkoilee 
toinen toistaan huolestuttavampia profetioita, 
kuten esimerkiksi Nostradamuksen vuonna 
1555 kirjoittama ennustus tai Dean Koontzin 
40 vuotta sitten kirjoittama kirja The Eyes 
of Darkness (Pimeyden silmät), jossa mm. 
kerrotaan vuonna 2020 maapallolle leviävän 
vakavan hengitystiesairauden. Lohduttavaa 
on, että Koontz kertoo sairauden katoavan 
yhtä nopeasti kuin se ilmestyykin.

Vaikka korona on vienyt meiltä turvalli-
suuden tunteen ja taloudellinen ahdinko on 
koskettanut monia, uskon vakaasti meidän 
nousevan tästä(kin) koettelemuksesta entistä 
voimakkaampina.

Ja vaikka maailman loppu ei vielä koittai-
sikaan, kannattaa siltä nöyrtyä eikä luottaa 
pelkästään omiin voimiin. Apua voi ja kan-
nattaa aina pyytää Taivaalliselta Isältämme, 
joka rakastaa meitä lapsiaan.

Oliko 
se tässä?
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D    – Olemmeko me hyväosaiset välit-
täneet heikoimmista sisarista ja veljistä? 
kysyy Hannu Uusmies.

Jaakko Mäkeläinen

Jumalan valtakunnan 
työssä eri 
kirkkokunnissa ja 
seurakunnissa ei ole vain 
palkattuja työntekijöitä. 
Jumala on kutsunut 
työtoveruuteen myös 
paljon vapaaehtoisia 
työmiehikseen. 

V apaaehtoisten työnteki-
jöiden joukossa on myös 
useita sotilaita, jotka 

ovat kokeneet mielekkäänä ja 
antoisana tehtävän Ylipäällikön 
Jeesuksen Kristuksen palveluk-
sessa. Olen kysellyt kolmelta 
everstiluutnantilta (evp.), miten 
Jumala on kutsunut heidät omik-
seen, ja miten he ovat päässeet 
mukaan Kristuksen armeijan 
”leipiin”.  Armeijataustan ja us-
kon lisäksi miehiä yhdistää myös 
toiminta Kansanlähetyksessä ja 
Suomen Gideoneissa.

RAIMO LAPPI
Raimo Lappi asuu vaimonsa 
Ulpun kanssa Joroisissa Etelä-
Savossa. Lapsia on neljä ja las-
tenlapsia 12. Kotona ollessaan 
Lappi kertoo hoitavansa lukuisia 
rakennuksiaan, puolen hehtaa-
rin piha-aluetta ja metsiään.

Ensimmäinen 
etsikkoaika ohi

– Jumala kutsui antamaan elä-
mäni tietoisesti Hänelle 14-vuoti-
aana. Seurojen jälkeen myöhään 
illalla sisimmässä oli Jumalan an-
tama toimintaohje. ”Mene ja he-
rätä isä ja kysy mitä sinun pitää 
tehdä!” jäi tottelematta, muiste-
lee uskovaisen perheen kasvatti.

Aamulla yhden illan kestänyt 
ensimmäinen etsikkoaika oli 
ohi. Raimo Lappi kertoo oppi-
neensa kantapään kautta: ”Älä 
jätä aamuun asti, elos on kuin 
unta vaan, moni pettyy katke-
rasti, herää vasta kuollessaan.” 

Kadettikoulun aikana Jumala 
uudisti kutsunsa upseerien hen-

Upseerit Ylipäällikön palveluksessa
gellisillä päivillä 1967. ”Raimo, 
etkö jo nyt antaisi elämääsi mi-
nulle? 

– Tiesin, että etsikkoaikoja on 
kaksi tai kolme. Yksi oli jo ka-
dotettu. Entä jos tämä on viimei-
nen? En uskaltanut enää jättää. 
”Herra, tahdon seurata Jeesusta”, 
sanoin mielessäni. Aikaa myö-

ten kypsyin tunnustamaan syyl-
lisyyttä aiheuttavat asiat sielun-
hoitajalle. Anteeksiantamuksen 
myötä sain perusturvallisuuden, 
Jumalan hyväksynnän Jeesuksen 
ristinuhrin tähden, johdatuksen, 
elämän tarkoituksen, iankaikki-
sen elämän, elävän toivon ja 
pelastusvarmuuden.

Näkynä sotilaiden 
tavoittaminen

Lappi kertoo olleensa koko pal-
velusuransa ajan uskossa. Hän 
alkoi todistaa Jeesuksesta, ja 
pian hänet pyydettiin sotilaiden 
kristillisen yhteisön, Päällystön 
hengellisen säätiön eri tehtäviin. 
Jumala antoi huolta ja näkyä 

kadotusta kohden kulkevista 
lähimmäisistä. 

– Näky sotilaiden tavoittami-
seen kirkastui osallistuessani 
vaimoni kanssa 1976 kristittyjen 
upseerien maailmankonferens-
siin Yhdysvalloissa. Yksi erityi-
nen kutsu on jäänyt mieleen. 
Palvelin nuorena upseerina Ve-
karanjärven varuskunnassa. Olin 
pitänyt vuosia nuorille varusmie-
hille iltahartauksia vähintään vii-
koittain.  Eihän se meneminen 
sinne kasarmiin illalla Jeesuksen 
todistajana niin helppoa ollut. 
Ajattelin lopettaa. Kysyin johda-
tusta. Jumala vastasi: ”Raimo, jos 
sinä et mene, ei kukaan mene. 
” Tällä tehtävänannolla jatkoin 
taas vuosia iltahartauksien pitä-
mistä.

Varo pensistymistä 
Lähdettyään sotilasvirasta Rai-
mo Lappi sai kutsun Kansanlä-
hetyksen julistajaksi pitämään 

muutamana vuotena johtamis- ja 
suunnittelukoulutusta. Hän pitää 
opetuksia myös Radio Deissä 
Sekl:n Avaimia Raamattuun-oh-
jelmassa. Joroisten srk:ssa Raimo 
Lappi on evankelioimistoimi-
kunnan puheenjohtaja. 

– Suomen Gideonien jäsenenä 
Uuden testamenttien jakaminen 
varuskunnissa ja kouluissa on 
tullut tutuksi, samoin toimi-
minen ja yhteys eri tunnustus-
kuntiin kuuluvien kristittyjen 
kanssa. Elävä suhde Jeesukseen 
säilyy paremmin, kun on muka-
na Jumalan valtakunnan työssä.  
Jos uskovakin elää vain itsel-
leen eikä Herralle, on suuressa 
vaarassa pensistyä ja nukahtaa 
hengellisesti. Koen Jumalan työ-
toverina olemisen merkittäväksi 
ja osaksi elämän tarkoitusta.

Lyhyet tilivälit
Raimo Lappi muistuttaa, että 
elämme luopumuksen aikaa. 

Paha sanotaan hyväksi ja hyvä 
pahaksi, musta valkoiseksi ja 
valkoinen mustaksi. Raamattu 
ohjaa vain harvojen elämää ja 
uskonnäkemystä. 

– Miehet, veljet! Pidetään ly-
hyet tilivälit Jeesuksen kanssa. 
Seurataan häntä pysymällä Raa-
matun sanassa. Viedään evanke-
liumia eteenpäin sillä armolah-
jalla mikä kullekin on annettu. 
Yksilöitä voidaan vielä pelastaa. 
Emmekö jokainen haluaisi ker-
ran kuulla Ylipäälliköltä sanat: 
”Hyvin tehty, sinä hyvä ja uskol-
linen palvelija! Vähässä olet ollut 
uskollinen, minä panen sinut 
paljon haltijaksi. Tule Herrasi 
ilojuhlaan!” (Matt.25:23)

HANNU UUSMIES
Keuruulla syntynyt Hannu Uus-
mies oli perheensä kanssa kah-
desti YK:n sotilastarkkailijana 
1970-luvulla Israelissa ja Egyp-
tissä. Palattuaan 1975 kotiin hän 

aloitti Sotakorkeakoulun. SKK:n 
toisen vuoden syksyllä hän ker-
too kokeneensa pysähdyksen 
Matias-poikansa menehtyessä 
kotipihalla tapaturmaisesti. 

– Runsaan vuoden päästä et-
sikkoaikani tiivistyi. Luin paljon 
Raamattua. Sain tulla uskoon 
1978 maaliskuussa Tampereella, 
jonne minut oli siirretty SKK:n 
jälkeen. Riemu oli suuri, kuten 
apostoli Paavali kirjoittaa: ”Jokai-
nen, joka on Kristuksessa, on siis 
uusi luomus” (2.Kor.5:17).

Jumala on uskollinen
Uusmies kertoo kokeneensa Ju-
malan vetämisen innostuessaan 
tutkimaan Raamattua. Jo vuonna 
1970 hän oli saanut Gideoneilta A

A    Raimo Lappi muistuttaa, että elämme 
luopumuksen aikaa.
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D    Esa Komulainen on huolissaan, kun 
kansa nukkuu synneissään, eikä kukaan 
häiritse tuota unta.

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

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

JARI HYTTI

A sinikantisen Uuden testamentin. 
Uskoon tultuaan hän lähetti heil-
le kiitoskirjeen, ja paluupostissa 
tuli jäsenhakemuskaavake.  

– Minusta tuli Gideon ja sain 
pian lisää tehtäviä. Sittemmin 
toimin Suomen Gideonien pu-
heenjohtajana ja myös edustaja-
na Gideonien kansainvälisessä 
hallituksessa. Gideoneissa sain 
kokea uskovien yhteyttä yli seu-
rakuntarajojen. 

Vuonna 1980 Hannu Uusmies 
kutsuttiin Kansanlähetyksen pu-
hujaksi. Hän suoritti myös saar-
nalupatutkinnon. 1990-luvulla 
oli vuorossa teologian opiskelu, 
joka johti pappisvihkimykseen 
1997.

– Olen toiminut joitakin aiko-
ja viransijaisena seurakunnissa, 
mutta eniten Seklin tapahtumissa 
ja seurakuntavierailuissa. Vuon-
na 2003 sain kutsun Kyproksen 
turistipapin tehtävään, jossa vii-
dettä kuukautta ollessamme juu-

ri eläköitynyt vaimoni menehtyi 
sairauskohtaukseen. 

Uusmies ei enää palannut 
saarelle. Jumalan johdatus vei 
uuden kumppanin yhteyteen, 
jonka osana oli samoihin aikoi-
hin puolisonsa menettäminen. 
Jumala on uskollinen!

Jumalan valtakunnan työ on 
muodostanut keskeisimmän 
osan Uusmiehen elämästä kulu-
neina 40-vuotena. – Kuitenkin 
sanon nöyrästi, että on joutunut 
kysymään itseltään, olenko tar-
peeksi nähnyt läheisteni tarpeet. 
Minulla on kolme lasta ja seit-
semän lastenlasta. Olen kenties 
menettänyt alueita, joilla olisi 
ollut sanottavaa. Soitan trumpet-
tia ja olen kirjoittanut muutamia 
kirjoja.

Ikuinen osamme
Raimo Lapin lailla myös Hannu 
Uusmies kokee huolta nykyajas-
ta. Elämme Herramme toisen 
tulemisen aattoaikaa. Koskaan 
ei maailmalla ole ollut näin ra-
jattomia mahdollisuuksia elää 
itsekkäästi.  

– Olemmeko me hyväosaiset 
välittäneet heikoimmista sisa-
rista ja veljistä? Entä pystyykö 
ihmiskunta elämään rauhassa? 
Jotkut ovat heränneet, nimittäin 
luontoihmiset. Taistelu luonnon-
varoista kiihtyy. Mutta ikuisesta 

osasta emme voi taistella. Se 
annetaan armosta Kristuksen 
ansion tähden, hän pohdiskelee. 

– Sinulle veli, joka luet tätä, 
toivon, että elämäsi päämäärä-
nä olisi Jumalamme ja Vapah-
tajamme Jeesuksen Kristuksen 
tunteminen ja Jumalan lapseksi 
pääseminen, joka on elämämme 
kallein asia.

ESA KOMULAINEN
Jatkosodan aikana Korpi-Kai-
nuussa Kuhmossa syntyneen 
Esa Komulaisen tie johti va-
rusmiespalvelukseen Suomen 
ilmavoimiin päästyään vuonna 
1962 Kuhmon Yhteislukiosta. 
Kadettikoulun jälkeen hän pal-
veli lentäjäupseerina eri puolella 
Suomea monissa eri tehtävissä. 
Reserviin Komulainen siirtyi 
1.3.1991 everstiluutnanttina 
Utissa toimineen Kuljetuslento-
laivueen komentajan tehtävästä. 
Hänellä on vaimo, jonka kans-
sa avioliittoa on kestänyt jo 53 
vuotta. Komulaisilla on kolme 
lasta ja kolme lapsen lasta.

Jeesus löysi mun
– Lapsuuden kodissani maalais-
talossa pidettiin sodan jälkeen 
useita seuroja maallikkovoimin. 
Uskova mummini kertoi minulle 
Jeesuksesta. Kävin myös pyhä-
koulua, muistelee Esa Komulai-

nen. 
Hän kertoo uskoneensa koko 

elämänsä ajan Jumalaan, mutta 
Jeesuksen merkitys pysyi kauan 
hämäränä. Rippikoulussa Sana 
tuli kohti, hän tiesi olevansa mat-
kalla poispäin Jumalasta, mutta 
hylkäsi ensimmäisen etsikkoai-
kansa. Maailman houkutus vei 
mukanaan. Toinen etsikkoaika 
annettiin pari vuosikymmentä 
myöhemmin. 

– Sydämen tyhjyys ja elämän 
tarkoituksettomuus ahdistivat. 
Synti alkoi painaa. Synnin hätä, 
kuoleman ja helvetin pelko peh-
mittivät kovaa sydäntäni. Siinä 
ahdistuksessani rukoilin epäus-
kossani: ”Jos Jumala olet olemas-
sa, niin muuta minun elämäni ja 
pelasta minut.” 

Jumala johdatti Komulaisen 
Puolustusvoimien päällystön 
hengellisille päiville Lahden va-
ruskuntaan, jossa hän sai nöyr-
tyä tunnustamaan syntinsä ja 
pyytämään niitä anteeksi. 

– Minulle julistettiin syntini an-
teeksi Jeesuksen nimessä ja ve-
ressä. Puolestani rukoiltiin. Sain 
kokea syntien anteeksisaamisen, 
sain rauhan sydämeeni ja synnin 
kahleet katkaistiin tuossa hetkes-

sä. Elämäni muuttui ja elämäni 
suunta muuttui kohti iankaikkis-
ta elämää. ”Muistan päivää au-
tuasta, jolloin Jeesus löysi mun 
syntein tähden tuomitun.” Tämä 
tapahtui 15.11.1980.

Yhteinen näky
Kohta uskoontulonsa jälkeen 
Esa Komulainen sai sydämelleen 
tehtävän saarnata parannusta ja 
syntien anteeksisaamista Jeesuk-
sen nimessä, niin kuin Herran 
itse on käskenyt. 

– Tiesin, etten sellaiseen tehtä-
vään kykene. Niinpä en ollut sii-
hen halukas, vaan etsin itselleni 
jotain muuta sopivampaa työtä 
Jumalan valtakunnassa. Jumala 
kuitenkin taivutteli minut sanan-
julistajan tehtävään, koska hän 
oli nähnyt näin parhaaksi minun 
kohdallani. 

Reserviin siirryttyään hänet 
kutsuttiin Suomen ev.lut. Kan-
sanlähetyksen sopimusperustei-
seksi julistustyöntekijäksi. Tässä 
tehtävässä Komulainen on kier-
tänyt Suomessa, Ruotsissa ja jon-
kun verran Aunuksen Karjalassa. 

– Olen ollut vapaa menemään 
sinne, mihin minua on kutsut-
tu, jos olen kokenut sen olevan 
Herrani tahdon mukaista, hän 
lisää.

Julistustyön kautta Esa Komu-
lainen on saanut kohdata monia 
veljiä ja sisaria ja näin kokea us-
kovien yhteyttä aina siellä, min-
ne Herra on hänet lähettänyt. 

– Sydämeni on usein täyttynyt 
siitä ilosta, että saan olla Kristuk-
sen työtoveri, minä armahdettu 
syntinen.

Komulainen on toiminut vuo-
sikymmeniä Suomen Gideonit-
järjestössä sekä Päällystön hen-
gellisessä säätiössä. Molemmissa 
järjestöissä on eri tunnustuskun-
taan kuuluvia. Silloin kun näky 
on yhteinen sielujen voittami-
seksi, yhteistyössä ei ole ongel-
mia. Jos yhteinen näky puuttuu, 

yhteistyöstä ei tule mitään.

Kansa nukkuu 
synneissään

– Uskossa oloaikanani maas-
samme on tapahtunut nopea 
ja syvä luopuminen Jumalan 
Sanan totuuksista. Suomen Sii-
on on taipunut kompromissei-
hin ja maailmanmielisyyteen. 
Olemme tulleet jälkikristilliseen 
aikaan ja suorastaan uuspaka-
nuuteen. Hyvästä Vapahtajasta 
Jeesuksesta puhuminen on niin 
monessa paikassa jo kielletty. 
Nouseva sukupolvi johdetaan 
päiväkodista alkaen kadotuk-
sen tielle. Rippikoulusta on tullut 
lähetyskenttä. Jeesuksen käske-
mä parannussaarna on hylätty. 
Ilman parannusta ei ole syntien 
anteeksisaamista. Julkisynnit 
rehottavat.  Sodoman synti on 
valtiovallan ja uskonnollisen 
johdon erityisessä suojeluksessa. 
Tämän osoitti kesäkuussa 2019 
Helsingissä pidetty Pride-marssi, 
jonka keulilla marssi pääminis-
teri adjutantteinaan kolme piis-
paa. ”Jumala on ylpeitä vastaan, 
mutta nöyrille hän antaa armon.” 
Syntiä ei paljasteta, kansaa ei 
herätetä. Kansaa ei häiritä hei-
dän synneistään. Kansa nukkuu 
synneissään. Kansa hukkuu 
synneissään iankaikkiseen kado-
tukseen, ellei herätä ja nöyrrytä 
parannukseen. Näin Jeesuksen 
ristin ja veren armo jää turhaksi, 
ellei sitä oteta vastaan, Esa Ko-
mulainen painottaa.

Hän huomauttaa, että parasta 
mitä ihmiselle tässä ajassa voi 
tapahtua, on päästä Jeesuksen 
omaksi ja elää synnit anteeksi-
saaneena taivastoivossa. Sitä ei 
kukaan kadu, että on antanut 
elämänsä Jeesuksen käsiin, sillä 
hän vie varmasti perille. 

– Tee siis parannus tänään, jos 
se on tekemättä kohdallasi. Jos 
jo olet Jeesuksen oma, kilvoittele 
uskossa perille asti.
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Heiluttiko Jumala pikkurilliään?
Virus on virus eikä muuksi muutu, ei koronaviruskaan. Ja kun 
meillä on asiantuntijat, jotka selittävät ja poliitikot, jotka päättä-
vät, mitä sitä pieni ihminen muuta kuin kuuntelee ja tottelee. 
Ei olisi uskonut vielä jokin aika sitten, että tämäkin tuli nähtyä. 
Poikkeusolot olivat jääneet vain sotaveteraanien kertomuksista 
tutuiksi ja olivat kaukana menneisyydessä. Mutta tarvittiin vain 
virus, joka löi maailman polvilleen. Ja valmiuslain voimaan.

Näitä tulee ja menee, on meille opetettu. Täytyy vain välttää 
kosketusta, aivastusta, läheisyyttä, olla karanteenissa. Kyllä se 
siitä. Yhdessä tästä selvitään ministerit vakuuttavat televisiossa 
joka päivä. Mutta kun monet oikeasti pelkäävät. Ovat kauhuis-
saan. Ja toiset ihmettelevät hysteriaa eivätkä välitä. Jokainen 
kokee tällaiset tilanteet omalla tavallaan, ja jokaisen kokemus 
on hänelle totta. 

”Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella, sitä vain ei huo-
mata” Tämä on lainaus Jobin kirjasta. Ihminen, joka ei usko 
Jumalaan, ei myöskään voi tajuta, että Jumala oikeasti puhuu. 
Hän puhuu Raamatussa selvimmin. Se on hänen ilmoituksensa 
ihmiskunnalle, mutta valitettavan harvat oikeasti edes tietävät, 
mitä Raamattu pitää sisällään. Irtonaisia lauseita ja ajatuksia 
ehkä tunnetaan, siinä kaikki. Valitettavan monet kristitytkään 
eivät tunne Raamatun sanomaa.

Siksi on aiheellista kysyä: voisiko Jumala puhua erilaisten 
onnettomuuksien, luonnonkatastrofien tai vaikkapa pande-
mian kautta? Älykäs ja kyyninen ihminen omassa itseriittoi-
suudessaan hymähtää tällaiselle ajatukselle. Virus on virus, 
ei siinä Jumalaa tarvita. Entäpä jos Jumala hiukan heilautti 
pikkurilliään ja koko maailma pysähtyi? Hän on Kaikkivaltias 
Luoja, jonka tahdosta tapahtuu tai ei tapahdu. Ihmisen itsek-
kyys ja omavoimaisuus ei ole tullut ottaneeksi huomioon, 
ettei kaikki menekään, kuten oli strategioissa kirjoitettu tai 
suunnitelmissa laskettu.

Karanteenissa ehtii seurata telkkarista keskusteluja ja haas-
tatteluja. Asiallisten keskustelujen alla tuntuu läikkyvän pelko 
ja ahdistus. Se kuuluu ohjelmiin lähetetyistä viesteistä. Psyko-
logian asiantuntijoilla on sanottavaa, mutta tarkemmin kun 
kuuntelee, sanat kumisevat tyhjyyttään. Eniten ihmettelin, kun 
kuuntelin niin arkkipiispan kuin Helsingin piispankin haas-
tatteluja. Ei sanaakaan Jumalasta, ei sanaakaan rukouksesta. 
Miehillä oli tuhannen taalan paikka puhua evankeliumia mil-
joonayleisölle. Mutta kun ei. Kun edellisen kerran Suomessa 
elettiin poikkeusoloja sotien aikana, meillä oli valtion johdossa 
mies, joka kehotti kaikkia rukoilemaan. Monet kiistattomat 
todisteet osoittavat, että Jumala tuli apuun ja Suomi säilytti 
itsenäisyytensä. Kuinka pahasti meidän on lyötävä nenämme 
maahan, ennen kuin edes uskonnolliset johtomiehet ja -naiset 
kehottaisivat rukoilemaan.

Veljet. Rukoillaan me. Sitä ei valmiuslakikaan kiellä.

Eero Ketola

Papua-Uuden-Guinean 
suomalaisen lähetystyön 
pioneerien Martta ja 
Lauri Pesun nuorin lapsi, 
Reijo vietti rikkaan, 
mielenkiintoisen ja 
monessa mielessä 
poikkeuksellisen 
lapsuuden. 
– Aluksi asuimme 
Uuden-Britannian 
saarella, Rabaulissa. 
Se oli fantastista 
aikaa. Uimme meressä 
ja snorkkeloimme 
koralliriutoilla ja 
ihmettelimme ja 
ihastelimme värikkäitä 
kaloja.  

T yynen Valtameren saarelta 
Pesut muuttivat pääsaaren 
Ylänkömaalle. 

–  Isä halusi aina mennä sinne, 
missä ei ollut vielä seurakuntia.  
Isä meni niin pitkälle kuin tietä 
riitti. Tosin Morean kyläyhtei-
söön johtava tie oli viimeiset 
parikymmentä kilometriä kuin 
kaukau peltoa, muistelee Reijo 

Pesu. Kaukau on makea peru-
na jota kasvatetaan viidakkoon 
kaskeamalla tehdyissä rinnepel-
loissa. 

– Isä opetti minua kotikoulus-
sa. Se oli isältä suuri työ. Vietin 
aikani yhdessä kylän poikien 
kanssa. Teimme suurten kas-
vien siemenistä auton pyöriä. 
Pitkällä kepillä ohjasimme au-
ton kuluneita renkaita, jotka oli 
sisältä voideltu saippualla liuk-
kaaksi. Halusin mennä auton 
sisärenkaalla uimaan läheiseen 
jokeen. Kylän pojan olivat lä-
hes kauhuissaan. Perimätiedon 
mukaan jokeen ei saa mennä 
uimaan, sillä siellä on ”pahoja 
henkiä, jotka tappavat jokaisen, 
joka menee uimaan jokeen”. 
Otin auton sisärenkaan ja me-
nin uimaan puhtaaseen, mutta 
kylmään veteen. Kyläläiset odot-
tivat, että kuolen, mutta koska 
en kuollut, kaikki muutkin kylän 
pojat innostuvat uimaan joessa.  
Siitä tuli nopeasti mieluinen har-
rastus. Kylän aikuisetkin alkoivat 
viihtyä joessa.  

Lapsi kohtaa lapset
Reijo Pesu opetti 13 -vuotiaana 
kylän lapsia pyhäkoulussa. Heitä 
tuli aina kymmenittäin.  

– Lapset kuuntelivat ja lauloi-
vat ylistyslauluja niin kovaa kuin 
taisivat.  Vanhempani julistivat 
ahkerasti sanaa kylään luonnon-
materiaalista rakennetussa kir-

kossa. Naisilla oli tuohon aikaan 
heinähameet, miehillä ja pojilla 
tanget, lanteilla kangasvyö tai 
kankaansuikale, joka kannatteli 
etupuolella kangaspalasta ja ta-
kapuolella suuren puun lehtiä.  
Äidit imettivät jumalanpalveluk-
sen aikana vauvoja ja usein myös 
porsaita. Kaikki oli normaalia 
eikä tuottanut mitään ihmetystä.                                                                                                                    
–  Päivisin miehet istuivat suuren 
osan päivästä suurten puitten 
alla ja puhuivat tunti toisensa 
jälkeen. Toisinaan he olivat usei-
ta päiviä metsästämässä.  Naiset 
kasvattivat lapsia ja kuokkivat 
viidakkorinteiden puutarhoissa 
tai keräsivät metsästä hedelmiä.  

Pesut asuivat luonnonmate-
riaalista, haus kunaista, valmis-
tetussa talossa. Taloon tehtiin 
myöhemmin peltikatto ja alku-
peräinen ruohokatto jätettiin 
aluskatteeksi. 

– Kipinä sytytti rutikuivan 
heinän. Talo palo maan tasalle 
nopeasti. Katselimme kaikkien 
kyläläisten kanssa vieressä. Vain 
jääkaappi jäi mustuneena kököt-
tämään mustuneelle kentälle.

Vanha  moottoripyörä
Reijon isä sai jostain vanhan 
moottoripyörän, joka ei ollut 
käyttökunnossa. 

– Käytännössä moottoripyörä 
oli vain romua. Isä sanoi: ”Jos 
saat korjattua sen, niin pyörä 
on sinun".  Korjasin moottori-

Reijo Pesu seuraa 
vanhempiensa polkuja

pyörän, vaikka aikaa siinä kului, 
mutta aikaa viidakossa on. Ajoin 
pyörällä pitkin mutaisia ja liejui-
sia polkuja. Toisinaan kaaduim-
me takana istuvan pojan kanssa 
rehevän aluskasvillisuuden se-
kaan, mutta aina lähdimme taas 
uudelleen poluille. Opetin kylän 
poikia ajamaan myös moottori-
pyörää.  

Viidentoista ikäisenä vanhem-
mat lähettivät Reijon kouluun 
Australiaan.  Martta ja Lauri 
Pesu olivat lähetysyössä Papua-
Uudella-Guinealla vuosina 1969 
– 1986.  

– Asetuin jo aikaisemmin Aust-
raliaan muuttaneiden siskojeni ja 
veljieni luo asumaan. Minulla oli 
aluksi Australian koulussa vaike-
aa. Kaikki mikä Papua-Uudella-
Guinealla oli normaalia, ei to-
dellakaan ollut sitä Australiassa. 
Koulunkäynti ja elämä Austra-
liassa muuttuivat helpommaksi 
sen jälkeen, kun opin, että voin 
ja saan olla erilainen. Pääsin va-
paaksi ympäristön paineesta.

Isän antaman, vanhan moot-
toripyörän korjaus toi Reijo 
Pesulle ammatin.  Hän korjaa 
taidolla vanhoja museoautoja 
ja myös kolariautoja Sunshine 
Coastin Verrierdalessa.  Uuden 
korjaamon vieressä on viihtyisä 
koti, jossa Nina ja Reijo ja lapset 

Joshua, Kaylee ja Tim sekä Tully 
-koira asuvat.  

– Tully on hyvä vahti. Se hauk-
kuu aina, jos pihanurmikolle tu-
lee käärme. Kerran kuitenkin iso 
python pääsi sisään. Vedin sen 
hännästä pois sängyn alla. Pojat 
seurasivat vieressä, hihkuivat ja 
kannustivat minua: ”Isä, vedä, 
isä vedä lujempaa!”  Niin pyt-
hon lopulta tuli vedettyä pois 
sängyn alta. Vein sen läheiseen 
metsään. Australiassa ei saa tap-
paa käärmeitä.

Lapsuuden maisemat 
kutsuvat

Lähes parikymmentä vuotta Rei-
jo Pesu, 57,  on ollut puhujana  
Papua-Uuden-Guinean seura-
kunnissa.  Lapsena opittu  tok 
pisin on hänen saarnakielensä. 

Hänen kelitaitonsa on huip-
putasoa.  Ihmiset ottivat hänet 
vastaan kuin oman poikansa. 
– Olen ollut tilaisuuksissa noin 
kuusi kuukautta vuodessa. Ihmi-
siä kokoontuu runsaasti ja lapset 
ja nuoret ovat erityisen kiinnos-
tuneita. Rukoilemme puolisoni 
Ninan kanssa, että voisimme 
tulevaisuudessa muuttaa Papua-
Uudelle-Guinealle lähetystyö-
hön. Minulle ei jäänyt mitään 
kielteisiltä lähetyslapsivuosiltani. 
Nuoruus oli ihmeellistä. Monilla 
nuorilla se ei ole ollut niin rikas 
ja mielenkiintoinen kuin minul-
la. Nytkin on mielenkiintoista, 
mutta erilaista kuin silloin kun 
olin lapsi ja nuori. Kokoonnun 
joka tiistai veljieni kanssa ru-
koilemaan ja viettämään aikaa 
yhdessä.

C   Reijo Pesu entisöi ammatikseen van-
hoja autoja.

D   Reijo Pesu ja lähetystyöntekijä Ulla Kämppi Gerihun kylässä.

C   Pesujen perhe. Vasemmalta Joshua, isä Reijo, Nina äiti, Kaylee ja Tim. Mukana 
myös Tully -koira.
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RAKENNA TAI REMONTOI

HRKKONEVUOKRAAMOT
Vantaa Tampere Lahti Hämeenlinna Pirkkala Kangasala

KIHNIÖN 
APTEEKKI
ark. 9–17, la 9–13

MIES TOIVON 
VÄLIKAPPALEENA  

PYHÄN HENGEN HOITOA 
MIESTENPÄIVILLÄ

N ykyaikaa leimaa näkö-
alattomuus ja toivotto-
muus sekä arvojen ja 

identiteetin puuttuminen. Ko-
ronavirus on tuonut ja tuo edel-

leen epävarmuutta ja pelkoa 
koko maailmaan. Tämän kaiken 
keskellä nousee tärkeäksi toivo, 
kristillisen uskon peruselementti.  
Luther kiteytti asian näin: ”Kun 

tiedät, että huomenna tulee maa-
ilmanloppu, istuta tänään ome-
napuu”.

Pieksämäellä Seurakuntaopis-
tolla pidettiin 13. – 15.3.2020 

Miestenpäivät teemana ”Toivo”. 
Viimevuotinen aihe: ”Mies ja lo-
pun aika” sai jatkoa ja oli teemal-
taan hyvin tähän aikaan osuva.

Päivien rakenne noudatti tut-

tua rakennetta: alustus ja ryhmät. 
Tämä on osoittautunut hyvin 
toimivaksi ja hedelmälliseksi 
toimintatavaksi. Alustusten on 
tarkoitus herättää ja nostattaa 
pintaan ajatuksia ja tunteita, 
joita ryhmissä sitten käsitellään 
ja puretaan. Olemme pyrkineet 
välttämään perinteisiä luento-
maisia esityksiä ja tietoisesti 
tekemään alustuksista ”kohti-
meneviä”, koskettavia tarinoita, 
jotta ryhmissä olisi rohkeutta 
käsitellä aiheita. Lopuksi ryh-
mät ovat vieneet keskustelussa 
nousseet asiat ja tunteet ruko-
uksella Jumalan hoidettavaksi. 
Lisäksi ryhmissä on annettu tilaa 
myös omiin purkautumisiin, kos-
ka joillakin saattaa olla akuutti on-
gelma, johon hän tarvitsee apua. 
Myös kahdenkeskiset sielunhoi-
dolliset keskustelut ovat olleet 
sekä kuuntelijalle/rukoilijalle 
että sielunhoitoa tarvitsevalle 
todella tärkeitä. 

Teemoina oli Toivo ja 
toivottomuus, Mies ja elä-
vä usko, Armolahjat ja Mies 
toivon välikappaleena. 
Erityisesti rohkaistiin mie-
hiä käyttämään armolahjo-
ja rohkeasti ja myös pyytä-
mään ja rukoilemaan niitä.  
Viikonloppu jätti syvän vaiku-
tuksen Pyhän Hengen läsnä-
olosta. Pyhä Henki oli läsnä 
voimakkaasti mm. rukouk-
sissa ilmentyen lohdutuk-
sen ja rohkaisun Henkenä.  
Tiedon sanat ja kielillä puhu-
minen tulivat vahvasti esille ja 
lohduttivat. 

Myös Arto Malmberg hämmäs-
teli sunnuntaipäivänä tullessaan 
päiville Pyhän Hengen läsnä-
oloa. Eräs vanha ”konkarikävi-
jä” sanoi palautteessaan, että hän 
on käynyt kymmenien vuosien 
ajan erilaisissa tilaisuuksissa ja 
harvoin hän on kokenut näin 
ihmeellistä! Ehkä hänen mieli-
piteensä myös vaikutti se, että 
Pyhä Henki paransi rukouksessa 
hänen vaivansa.

Ihmeparanemiset olivatkin 
jotain sellaista, mikä puhutteli 
meitä kaikkia. Näin Pyhä Henki 
näytti lähtemättömän vaikutuk-
sen, varsinkin niihin miehiin, jot-
ka poistuivat terveenä sunnuntai-
na koteihinsa. Jälkimaininkeina 
on tullut tietoa, että eräskin on 
”mullistanut” jo lähipiirinsä para-
nemisellaan ja Hengen palollaan. 
Yhdestä tällaisesta ihmeparantu-
misesta lisää Tosimiehen seuraa-
vassa numerossa.

Pieksämäen pikkuinen mies-
työryhmä on kokenut viimeis-
ten vuosien ajan avuttomuuden 
tunnetta pienestä osallistuja-
määrästä (keskimäärin 20-30 
osallistujaa, nyt 13) johtuen. 
Työryhmällä on silti ollut pala-
va näky järjestää miesten päivät.  
Tämän jälkeen me emme enää 
pane päätä pensaaseen...Kiitos 
Herralle.
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Iikka Löytty

Lapua-ketjut Oy:n 
toimitusjohtaja 
Tuomas Luoma uskoo, 
että me kristityt 
elämme Jumalan 
johdatuksessa, emmekä 
voi menettää sitä edes 
lankeamisiemme takia.

N iin Tuomas Luoman isä 
kuin äitikin ja isänisä 
ovat olleet yrittäjiä, jo-

ten yrittäjähenkisyys on tullut 
”sukurasitteena” ja luotsannut 
miehen elämänpolkua. Jorma-
isän perustettua vuonna 1985 
Kauhavan Konepaja -nimisen 
yrityksen, vietti Vaasassa synty-
nyt Tuomas lapsuutensa ja nuo-
ruutensa Kauhavalla.

Lukio ei nuorta miestä kiin-
nostanut, joten hän päätyi op-
pisopimuskoulutukseen isänsä 
konepajaan. 

– Tarkoitukseni oli suorittaa 
2-vuotinen metallialan perus-
tutkinto, mutta 1999 lähdin kui-
tenkin Vaasan Ammattikorkea-
kouluun insinööriopintoihin, 
Tuomas Luoma muistelee.

Vuonna 2002 Jorma Luoma 
osti Patrialta kuljetinketjulii-
ketoiminnon, ja vuonna 1947 
perustettu Patria Lapua muuttui 

Jumalan johdatus ei katoa
Lapua-ketjut Oy:ksi.

Valmistuttuaan Vaasasta vuon-
na 2004 Tuomas siirtyi Lapua-
ketjujen palvelukseen kehi-
tysinsinööriksi. Odotellessaan 
vaimonsa Annin valmistumista 
musiikinopettajaksi hän toi-
mi välissä pari vuotta Oulussa 
teräsrakenneyhtiön projekti-
insinöörinä ja suoritti samalla 
jatko-opintoja markkinoinnissa 
ja johtamisessa.

Käytännön 
kokemus eduksi

Vuonna 2007 Tuomas Luoma 

palasi Lapualle vetämään per-
heyhtiön myyntipuolta.

– Se oli kyllä hyppy altaan 
syvään päätyyn, mutta isäni ja 
yhtiön hallitus luottivat kykyihini 
ja antoivat vastuuta, mistä olen 
näin jälkikäteen todella kiitolli-
nen. Ja isäni kanssa on ollut aina 
helppo tehdä töitä, myös silloin 
aikoinaan konepajapuolella. 
Meillä on aina ollut sellainen 
keskinäinen luottamus, Tuomas 
toteaa.

Tuolloin yhtiö työllisti 40 hen-
keä, kunnes vuoden 2009 laman 
aikana työntekijämäärä väheni 

voimakkaasti, samalla kun yh-
tiön liikevaihto pieneni yli 40 
prosenttia. Lamasta selviydyttyä 
yhtiö on kasvanut vuosittain. 
Koronaviruksen aiheuttamia 
vahinkoja on vielä liian aikaista 
arvioida.

Käytännön työkokemus eli 
tuotantotehtävien osaaminen 
on helpottanut Tuomas Luoman 
kertoman mukaan hänen toimin-
taansa nykyisessä tehtävässään 
yhtiön toimitusjohtajana. 

– Jos sitä käytännön työkoke-
musta ei hanki uran alkuvaihees-
sa, niin ei sitä tule sitten hank-
kineeksi milloinkaan. Opiskella 
lisää sitä vastoin pystyy aina. Se 
on vähän sellainen kerran elä-
mässä -mahdollisuus, joka var-
sinkin nuorten pitäisi ymmärtää, 
kun suunnittelevat elämäänsä. 
Kyllähän minullakin on jo kulu-
nut useampia vuosia siitä, kun 
käytin rälläkkää tai hitsasin, mut-
ta ne kokemukset antavat tiettyä 
varmuutta ja näkemystä päätök-
sentekoon.

Lahjaksi saatua
Lapua sijaitsee maamme raamat-

tuvyöhykkeellä, jossa kaikesta 
maallistumisesta huolimatta on 
vielä nähtävissä tervettä, kristil-
listä arvopohjaa. 

– Ja vaikka ei olisikaan joka 
paikassa kristillistä uskoa, niin 
se arvomaailma tulee esille kyllä 
jokaisen arkielämässä.

Uskovaisessa perheessä kas-
vaneena Tuomas Luoma on saa-
nut olla lapsesta lähtien kristilli-
sen opetuksen äärellä ja jatkaa 
samaa käytäntöä nyt omien las-
tensa kohdalla. Uskonasiat ovat 

hänen oman elämänsä kohdalla 
tärkeimpiä, mutta tietenkin myös 
työn ja yrittäjyyden näkökulmas-
ta niitä pitää tarkastella.

– Pitäisi muistaa, että lahjana 
ja armosta olemme saaneet elä-
mämme ja kaiken mitä meillä 
on. Myös itseni kohdalla pitäisi 
muistaa, että oma ammattini ja 
tämä yritystoiminta on jonkun 
muun lahjana antamaa, ei suin-
kaan itsehankittua – vaikka se 
välillä tuntuisikin omien pon-
nistusten tulokselta, Tuomas 

naurahtaa.
Hän kertoo ajatelleensa nuo-

rempana, että kristitty voi me-
nettää Jumalan johdatuksen, jos 
ei tavoittele sitä. 

– Nykyään olen kuitenkin 
taipuvainen ajattelemaan, että 
koska meille luvataan Sanassa, 
että meistä pidetään huolta, niin 
en usko voivani edes hetkelli-
sillä lankeamisilla poiketa siitä 
johdatuksesta. Meille on luvattu 
johdatus – mihin se ikinä vie-
kään, niin olemme koko ajan 

Jumalan johdatuksessa, halusim-
me sitä tai emme. Polku voi olla 
kiemurainen, ja voimme tehdä 
vääriä valintoja elämässämme 
monellakin tavalla. Uskon, että 
jos kristitty elää yhteydessä Ju-
malaan ja uskossa Jeesukseen, 
niin hän ei pääse karkuun sitä 

D   Kuljetinketjun kokoonpanoa. 
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C   Lapua-ketjut Oy:n sisäänkäynti.
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C   Tuomas Luoma Rajajoosepissa ka-
noottivaelluksen jälkeen.

B   Anni ja Tuomas Luoma Raamattuo-
piston avioliittoleirillä Vuokatinrannas-
sa. Gaalailta.

A
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Ja vaikka olisin väärässä, 
en menetä mitään, kun 

sijoitan varojani Jumalan 
valtakuntaan.

K ymmenysteemaan liit-
tyy varmuudella jotakin 
merkityksellistä ainakin 

kolmesta syystä. Ensinnäkin, 
uskomme esikuva Abraham an-
toi kymmenyksiä. Toisekseen 
Raamattu vakuuttaa, että kym-
menykset saavat Jumalan taivaan 
aukeamaan. Ja eikö niin, että jos 
joku asia aiheuttaa kristikunnas-
sa voimakasta ristivetoa, kuten 
tämä nimenomainen aihe, koh-
dentuu siihen aina jotakin eri-
tyistä? 

Mitkä ihmeen 
kymmenykset?

Kymmenyksiin liittyen voisim-
me katsella laajempiakin ulot-
tuvuuksia, mutta se, mistä poh-
jimmiltaan on kysymys, kiteytyy 
tässä: ”Kaikesta kylvösi sadosta, 
joka kasvaa pellollasi, anna 
joka vuosi kymmenykset…kym-
menykset jyvistäsi, viinistäsi ja 
öljystäsi, niin myös raavaittesi ja 
lampaittesi esikoiset, että oppisit 
pelkäämään Herraa, sinun Ju-
malaasi, kaikkena elinaikanasi.” 
Toisaalla myös kirjoitetaan, että 
”kaikki maan kymmenykset, 
sekä pellon viljasta että puiden 
hedelmistä, ovat Herran omat, 
pyhä lahja Herralle”. (3. Ms 27; 
5 Ms 14)

Abraham, Melkisedek 
ja Leevi

Yhden näkemyksen mukaan 
kymmenysten tuominen kuului 
vain osaksi Mooseksen lain sää-
döksiä. On kuitenkin huomioita-
va, että kantaisä Abraham antoi 
kymmenyksiä jo ennen kuin 
Mooses oli edes syntynyt. Abra-
hamin harjoittama kymmenys-
käytäntö otettiin siis osaksi 
lakia, jonka Mooses välitti juuta-
laisille. Mielenkiintoista on myös 
se, että Abrahamin jälkeläisen, 
Leevin, kerrotaan maksaneen 
kymmenyksiä jo ennen synty-
määnsä, siis ollessaan vielä isän-
sä kupeissa. Jälleen kerran huo-
maamme aiempien sukupolvien 

tekojen vaikuttavan jälkipolviin. 
(Hepr 7)

Jeesus ja kymmenykset
Usein, ja hyvästä syystä, mie-
timme, kuinka Jeesus toimisi 
tietyssä tilanteessa. Aiheeseem-
me liittyen Hän totesi aikanaan: 
”Mutta voi teitä, te fariseukset, 
kun te annatte kymmenykset 
mintuista ja ruuduista ja kai-
kenlaisista vihanneksista, mutta 
sivuutatte oikeuden ja Jumalan 
rakkauden! Näitä olisi tullut nou-
dattaa eikä noitakaan laiminlyö-
dä.” (Luuk 11)

Malakia ja täydet 
kymmenykset

Profeetta Malakia välitti meille jo 
kauan sitten Jumalan näkemyk-
sen kymmenyksistä: ”Riistääkö 
ihminen Jumalalta? Te kuitenkin 
riistätte minulta. Mutta te sanotte: 
«Missä asiassa me sinulta riistäm-

tätte minulta. Tuokaa täydet 
kymmenykset varastohuonee-
seen, että minun huoneessani 
olisi ravintoa, ja siten koetelkaa 
minua, sanoo Herra Sebaot: to-
tisesti minä avaan teille taivaan 
akkunat ja vuodatan teille siu-
nausta ylenpalttisesti. Ja minä 
karkoitan nuhtelullani teiltä 
syöjäsirkat turmelemasta teidän 
maanne hedelmää, eikä teidän 
viiniköynnöksenne kedolla ole 
hedelmätön, sanoo Herra Seba-
ot. Ja teidän onneanne kiittävät 
kaikki pakanat, sillä te tulette 
olemaan ihasteltu maa, sanoo 
Herra Sebaot.” (Mal 3) 

Huikeita näköaloja, eikö totta!

Täytyykö minun maksaa?
Edellä kirjoitetun perusteella 
useampi lukijoista lienee kans-
sani samaa mieltä siitä, että kym-
menykset itsessään ovat hyvin 
merkittävä elementti. Mutta eri-
mielisyyttä saattaa syntyä, kun 
esitämme kysymyksen: ”Tuleeko 
nykyajan uskovien maksaa kym-
menyksiä?” 

Omassa elämässäni ojentau-
dun sen mukaisesti, että osana 
Jumalan palvelustamme meidän 
tulee tuoda kymmenykset tulois-
tamme Herralle. Tämä on mo-
nella tavalla henkilökohtaisen 
siunauksen tie. Ja kun olemme 
henkilökohtaisesti siunattuja, 
voimme välittää siunausta myös 
ympärillemme. Jos kaikki seu-
rakuntalaiset toisivat täydet 
kymmenykset seurakuntaan, 
ei seurakunnissa olisi raha-
huolia. Ensinnäkin rahaa tulisi 
seurakuntaan lähtökohtaisesti 

Ajattelen, että kymmenes-
osa tuloistamme on Herran 
omaisuutta ja jos emme toimita 
tätä Hänelle, joudumme Hänen 
edessään syynalaisiksi. Ja vaikka 
olisin väärässä, en menetä mi-
tään, kun sijoitan varojani Juma-
lan valtakuntaan.

Miksi tuoda 
kymmenykset?

Kun ihminen tuo tuloistaan 
kymmenykset Herralle, oppii 
hän, kuten edellä luimme, pel-
käämään Herraa. Herran pelko 
on puolestaan viisauden alku. Ja 
kuinka merkityksellinen asia on-
kaan taivaallinen viisaus! Jaakob 

kirjoittaa: ”Mutta ylhäältä tuleva 
viisaus on ensiksikin puhdas, sit-
ten rauhaisa, lempeä, taipuisa, 
täynnä laupeutta ja hyviä hedel-
miä, se ei epäile, ei teeskentele.” 
(Jaakob 

Tuodessaan kymmenykset 
ihminen osoittaa luottavansa Ju-
malan huolenpitoon, ei työpaik-
kaan, sieltä saatavaan palkkaan 
tai pankkitilin saldoon. Edelleen 
näin toimittaessa Taivaan akku-
nat avautuvat ja myös Jumalan 
seurakunnan tarpeet tulevat 
täytetyiksi. Kun ihminen tuo 
kymmenykset, oppii hän anta-
maan säännöllisesti Jumalalle ja 
samalla kantamaan taloudellista 
vastuuta Jumalan seurakunnasta.

Jos kaikki ne, joille kuukau-
den kuluessa annat varoistasi, 
olisivat yhtä aikaa paikalla – siis 
myös Jumala – kenelle antaisit 
ensimmäisenä? Sähkölaitok-
sen edustajalle, pankinjohtajalle 
vai Jumalalle? Entäpä antaisit-
ko Jumalan osuuden netto- vai 
bruttotuloistasi? Jälkimmäiseen 
kysymykseen sain vastauksen 
vastakysymyksen muodossa jo 
kauan sitten: ”No, kumman mu-
kaan tahdot siunaukset?”

Jumala huomioi 
antamisemme

Sadanpäällikkö Korneliuksesta 
kerrotaan, että ”hän oli hurskas 
ja Jumalaa pelkääväinen, niin-
kuin koko hänen perhekuntan-
sakin, ja antoi paljon almuja 
kansalle ja rukoili alati Jumalaa.” 
Eräänä päivänä Korneliukselle 
ilmestyi Jumalan enkeli. Kor-
nelius ”loi katseensa häneen ja 
sanoi peljästyneenä: ”Mikä on, 
Herra?” Enkeli sanoi hänelle: 
”Sinun rukouksesi ja almusi 
ovat tulleet muistoon Jumalan 
edessä.” (Apt 

Jumala huomioi sen, kuinka 
palvelemme Häntä varoillamme. 
Mutta painopiste ei tietenkään 
ole henkilökohtaisen hyödyn ta-
voittelussa, vaan siinä, että olem-
me kuuliaisia Jumalan Sanalle.

Kymmenykset

me?» Kym-
menyksissä 
ja antimis-
sa. Te olette 
kirouksella 
kirotut, kun 
te, koko 
kansa, riis-

enemmän ja 
t o i s ek seen , 
mitä tapahtui-
sikaan, kun 
Herra pääsisi 
tällaisen kuu-
liaisuuden siu-
naamaan?! 

johdatusta.
Se on erittäin armollinen aja-

tus. Nuorempana usein kipuil-
laan, mikä on Jumalan tahto 
elämässämme. Se on tietenkin 
tervettä kipuilua. Mutta jos se 
menee suorittamiseksi, jolla var-
mistaisi itselleen johdatuksen, 
ollaan Tuomas Luoman mie-
lestä harhapolulla. Me ihmiset 
olemme syntisiä ja tarvitsemme 
armahdusta.

Jumalan Sana ja rukous kuu-
luvat Luoman perheen arkeen 
ja myös lapsille halutaan jakaa 
samaa uskoa. 

– Tietenkin pitäisi varata itsel-
leen enemmänkin aikaa Sanan 
äärellä ja antaa lisää tilaa Jee-
sukselle.

Hän myöntää, että liian vähän 
tulee rukoilluksi tiettyjen asioi-
den puolesta, ja toisaalta liian 
vähän tulee seurattua rukous-
vastauksia. 

– Ehkä se kuitenkin näkyy 
siinä johdatuksessa, jossa men-
nään. Eiväthän kaikki asiat tie-
tenkään ole menneet omien toi-
veideni mukaan, mutta Jumala 
tietääkin paremmin, mikä on 
meille parasta.

Odotuksia 
tulevaisuudelle

Vastikään 40 vuoden merkkipaa-
lun ohittaneen Tuomas Luoman 
tulevaisuuden odotukset liittyvät 
lähinnä perheeseen, mutta myös 
yrityselämään.

– Vaikka yrityspuolella ei aina 
mennä myötätuulessa, tässä 
pääsee kuitenkin toteuttamaan 
itseään ja olemaan lähellä itseä 
kiinnostavia asioita.

Pikkulapsiarki alkaa vähitellen 
helpottaa kotona, joten Tuomak-

sen odotukset mahdollisuudesta 
satsata lisää seurakunnan hen-
gelliseen vastuunottoon ovat 
lisääntyneet. 

– Uskoisin, että aika monelle 
kristitylle tuo pikkulapsiarki luo 
sellaisen pysyvän olotilan. Silloin 
priorisoi niin paljon asioita, että 
monet asiat joutuu siirtämään si-
vummalle arjesta selvitäkseen. Ja 
monesti myös jumitutaan siihen 
olotilaan.

Raamatun lukemiseen pitäisi 
hänen mielestään ottaa ehdot-
tomasti lisää aikaa, siihen eivät 
perheen arki tai väsymys saa 
vaikuttaa.

Tietenkin omaan fyysiseen 
kuntoon ja terveyteen kannattaa 
panostaa. 

– Vaikka mittarissa ei ole vie-
lä kuin 40, huomaa joskus dra-
maattisesti, että pää kyllä menisi, 
mutta kroppa ei vaan kulje pe-
rässä, Tuomas naurahtaa.

Tapakristillisyys
Kun usko on ollut osa jokapäi-
väistä elämää lapsesta lähtien, 

vaarana on tietty arkipäiväisty-
minen. Kristityn elämässä voi 
olla myös vääränlaista tapakris-
tillisyyttä. 

– Minun mielestäni oikea ta-
pakristillisyys on sitä, että kun 
on tapana mennä sunnuntaisin 
kirkkoon, on tapa pitää iltahar-
taus tai vaikkapa tapa lukea 
ruokarukous, niin nämä tavat 
varjelevat meitä monessa koh-
dassa. Ne pitävät meidät kiinni 
hengellisessä elämässä. 

Tuomas Luoma muistuttaa, 
että jos meillä ei ole mitään 
tapoja, niin ihmismieli on niin 
lankeavainen ja mukavuuden 
haluinen, että jättää helpos-
ti kyseiset asiat väliin ja jatkaa 
vaikka sunnuntaiaamuna unia 
sen sijaan että lähtisi kirkkoon. 

– Varjele tapa, niin tapa var-
jelee sinut, on hyvä vanha sa-
nonta.

Kristityt ja 
moniarvoisuus

Maallistumista on Tuomas Luo-
man mielestä ollut valitettavaa 

seurata niin meillä Suomessa 
kuin muuallakin maailmassa. On 
osoitettu, että tietyt tahot ovat 
moniarvoisuuden ja monikult-
tuurisuuden puolestapuhujia, 
mutta on myös havaittu, kuinka 
vaikeaa moniarvoisuus on. 

– Nyt ollaan menossa siihen 
suuntaan, ettei sallita mitään 
muuta puheenpartta ja mieli-
piteitä kuin tietyn ideologian ja 
arvomaailman mukaisia. Ja vaik-
ka tuo arvomaailma julistaakin 
suvaitsevaisuutta, se on äärettö-
män fundamentalistinen ja vähää 
suvaitseva.

Hän huomauttaa, ettei meille 
kristityille ole luvattukaan help-
poa osaa, mutta tulevaisuus ar-
veluttaa kuitenkin. 

– Vainot tulevat jossain vai-
heessa, ja kaikki menee ”käsi-
kirjoituksen” mukaan. Mutta kun 
se tulee omalle kohdalle, niin 
tietenkin kauhistuttaa. Toisaalta 
on mielenkiintoista huomata, 
että kristityt eri tunnustuskun-
nista ovat lähentyneet toisiaan. 
Jaetaan näkyvämmin se yhtei-
nen, mitä meillä on, eli kristilli-
set arvot, uskonnonvapaus jne. 
Omissa nurkissa häärääminen 
arvokysymyksissä on onneksi 
vähentynyt.

Tuomas Luoma toivoo, että 
kristillisyydestä ponnistavat hy-
vät arvot saisivat säilyä suoma-
laisessa yhteiskunnassa.

C   Ilmakuva Lapua-ketjut Oy:n toimi-
tiloista.

B   Perhekuva Korikobrien väreissä. 
Matteus (vas.), Anni, Kerttu ja Tuomas 
Luoma.
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Iikka Löytty

Arto ja Serena Boa 
haluavat löytää 
rakkauden koneen, jolla 
voisivat tehokkaasti 
viedä evankeliumia 
eteenpäin ympäri 
maailmaa.

T apasin Arto ja Serena 
Boan ensimmäistä kertaa 
noin 20 vuotta sitten käyn-

nistäessämme Radio Dein lähe-
tyksiä Seinäjoella. Arto kertoo 
tulleensa monen mutkan kautta 
alun perin tyhjentelemään ros-
kiksia ja auttamaan studiolle, 
mutta ajautui varsin pian yhdeksi 
tuotantotiimistä. Lyhyessä ajassa 
tuli opittua paljon uutta tekniik-
kaa ja median käyttöä. 

– Mutta kaikissa töissä on 
omat voittonsa, kun yritetään 
julistaa evankeliumia eri tavoilla, 
huomauttaa Arto.

– Minulla on myös noista Sei-
näjoen ajoista hyvät muistot, 
kertoo Serena muistellen ensim-
mäistä vuottaan Suomessa.

Sen jälkeen Jumala on kuljet-
tanut Boan pariskuntaa ihmeel-
lisiä teitä eri puolilla maailmaa. 

– Ja Jumala on ollut selvästi 
vierellämme avaamassa uusia 

Evankeliumia 
kaikkeen maailmaan

ovia näiden kahdenkymmenen 
vuoden aikana, Serena lisää.

Jumala ei hylkää
Kahteenkymmeneen vuoteen 
sisältyy myös paljon koettele-
muksia, joiden läpi Jumala on 
kuitenkin kuljettanut Sanalleen 
uskollisesti. 

– Paljon on ollut kipuilua ja 
omassa voimassa yrittämistä ja 
monia epäonnistumisia, muiste-

lee Arto Boa.
Hän kertoo joutuneensa sai-

raalaan nuorena miehenä sydän-
vian takia. Keuhko on mieheltä 
puhjennut pari kertaa, ja aivo-
verenvuoto vei lopulta jo lähelle 
kuolemaa. 

– Sanotaan, että jos nisunjyvä 
ei kuole, se ei tuota hedelmää, 
niin siinä joutui kuolemaan 
omalle itselle. Se oli rankkaa Ju-
malan kasvatuksen aikaa. Mutta 

se rohkaisee tänä päivänä luot-
tamaan Jumalaan. Jumala ei hyl-
kää, vaikka me olisimme kuinka 
uskottomia, Arto toteaa.

– Se oli todella vaikeaa aikaa, 
varsinkin kun olin itse samaan 
aikaan raskaana, kertoo Serena. 

– Tyttäremme syntyivät vuo-
den ja viikon välein. Jouduin 
monesti miettimään, miten pär-
jäisin yksin, jos Arto kuolisi. Mut-
ta onneksi kaikki kääntyi par-
hain päin, ja Jumala muokkasi 
minusta vahvemman ihmisen ja 
paremman uskovaisen.

Serena työskentelee tällä het-
kellä lähihoitajana kristillisessä 
kuntoutuskeskuksessa mielen-
terveys- ja päihdepuolella. Siellä 
hän saa kertoa keskuksen asuk-
kaille omasta uskontaipalees-

C   Arto muistuttaa Hepr. 10:35:n sa-
nomasta ”Älkää siis heittäkö pois roh-
keuttanne, sillä se palkitaan kerran 
runsaasti”. 
– Monesti olemme pelokkaita, emme-
kä uskalla mennä eteenpäin. Mutta 
Raamattu kannustaa meitä laittamaan 
kaiken Jumalan varaan ja elämään tämä 
elämä Jumalalle.

B   – Haluamme keskittyä julistuspainot-
teiseen lähetystyöhön. Olemme järjes-
täneet pienimuotoisia missioita, joiden 
kautta olemme yhdistäneet muutamia 
seurakuntia ja menneet kaduilla evan-
kelioimaan. Seurakunnissa olemme jär-
jestäneet voimaannuttavia tapahtumia, 
kertoo Arto.

taan, ja kuinka hyvä Herra on. 
– Voin käyttää selviämistäni 

vaikeista ajoista esimerkkinä 
ja todistaa, kuinka Jumala on 
pelastanut minut. Ei Jumala tur-
haan anna ihmisten käydä vai-
keuksia, vaan siitä tulee hyötyä. 
Voin anoa Herralta apua, ja se 
varmasti toimii sinullakin.

Evankeliumi edellä
– Kun on käynyt kuoleman por-
teilla ja kysynyt Jeesukselta, pii-
saako sinun veresi hinta minun 
syntieni puolesta ja saa kuulla, 
että piisaa… Siinä on se rauha ja 
turva. Ja siinä on evankeliumin 
todellisuus. Kun on kokenut sen, 
ymmärtää myös, mitä tulisi ju-
listaa ihmisille, Jeesuksen veren 
voimaa, lausuu Arto.

Boat ottivat uskonaskeleen ja 
perustivat lähetysjärjestö Gospel 
First ry:n, joka on lähtenyt hyvin 
käyntiin. Keihäänkärkenä on Ar-
ton kertoman mukaan julistustyö 
Mark. 16:15:n mukaan ”Menkää 

man mukaan itse asiassa lasten 
kautta heidän asuessaan vielä 
Pohjanmaalla. Hän tuli kerran 
väsyneenä raamattukoulusta ko-
tiin, eikä löytänyt lapsia mistään. 
Sitten kuului autotallista kolinaa. 
Tytöt oli rakennelleet siellä jo-
tain ja vetäneet kaikki ruuvit ja 
naulat lattialle. Autokin oli sa-
massa tilassa. Tilanne oli todella 
katastrofaalinen.

– Ensimmäisenä pintaan nou-
si vihastus, että mitä te olet-
te menneet tekemään. Silloin 
isompi tyttö, 4-vuotias, kertoi 
heidän rakentavan rakkauden 
konetta, jolla pystyy kertomaan 
evankeliumia kaikille ihmisille. 
Muuta ei tarvinnut, vaan lähdin 
saman tien mukaan teippaile-
maan golfmailaa ja muita tava-
roita ”koneeseen”, nauraa Arto 
muistellessaan.

Pienet lapset olivat ymmärtä-
neet Jumalan sydämen sykkeen, 
Jumalan rakkauden. 

– Meidän pitää tehdä tätä, 

kaikkeen maailmaan ja julistakaa 
evankeliumi kaikille luoduille”. 

Suomessa Boat aloittivat työn-
sä maahanmuuttajien parissa ja 
huomasivat näiden tavoittami-
sen yksitellen vievän aikaa. 

– Niinpä tilasimme kaksi lin-
ja-autoa ja aloimme tuoda heitä 
yhteiseen tilaisuuteen viikoittain. 
Järjestimme mission, joka toimii 
tässä ajassa. Maahanmuuttajilla 
on tarve kuulla evankeliumia, 
joten keksitään siihen keino, 
jolla pystymme julistamaan te-
hokkaasti, selvittää Arto.

Samaa konseptia Boat ovat 
toteuttaneet myös lähetysmat-
koillaan Venäjällä, Virossa, Tur-
kissa, Ugandassa, Tansaniassa ja 
Italiassa.

Lapset avainasemassa
Missionäky syntyi Arton kerto-

koska rakastamme tätä hukku-
vaa maailmaa ja olemme täällä 
eksyneitä varten. Evankeliumin 
pitää levitä, että ihmiset saavat 
kuulla Jeesuksesta.

Boan tänä päivänä jo 11- ja 
12-vuotiaat tyttäret ovat myös 
mukana Valtakunnan työssä 
vanhempiensa kanssa. 

– Kun palaan lähetysmatkoil-
ta, tytöt usein kysyvät, että tuliko 
monta uskoon, me rukoilimme 
sun puolestasi iskä. Mikään ei 
tunnu sen paremmalta, Arto 
hymyilee. – Ja ovat tytöt joskus 
myös mukana lähetysmatkoil-
lamme, esimerkiksi viime kesä-
nä Italiassa. 

– On hienoa nähdä heidän 
lapsenuskonsa ja huomata, kuin-
ka heiltä lähtee puhdas rakkaus 
toista ihmistä kohtaan, toteaa 
Serena-äiti ylpeänä.
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Fast & Furious: 
Hobbs & Shaw

Fast & Furious -elokuvasarja saa 
ensimmäisen itsenäisen spin-
offinsa, kun Dwayne John-
son ja Jason Statham palaavat 
rooleihinsa Luke Hobbsina ja 
Deckard Shawna elokuvas-
sa Fast & Furious: Hobbs & 
Shaw.

Aina siitä asti kun järkäle-
mäinen Hobbs, Yhdysvaltain 
ulkoministeriön diplomaattisii-
ven uskollinen agentti, ja lain 
hämärämmällä puolella operoi-
va Shaw, entinen brittiarmeijan 
eliittisotilas, kohtasivat ensim-
mäistä kertaa vuonna 2015 Fast 
& Furious 7:ssa, kaksikko on 
ollut jatkuvasti turpakäräjillä.

Mutta kun geenimanipulaati-
on avulla yli-inhimillisiä voimia 
saanut anarkisti Brixton (Idris 
Elba) saa haltuunsa biologisen 
aseen, joka uhkaa koko ih-
miskunnan kohtaloa, kahden 
vihamiehen on yhdistettävä 
voimansa päihittääkseen vas-
tustajan, joka saattaa olla heitä 
kumpaakin kovanaamaisempi. 
Brixtonin kannoilla on myös äly-
käs ja peloton MI6:n ex-agentti 
(The Crown -sarjasta tuttu Va-
nessa Kirby), joka sattuu myös 
olemaan Shawn sisko.

Mielestäni elokuvan nimessä 
on turhaan tuo "Fast & Furio-
us", koska tarinalla ei ole mi-
tään tekemistä ko. elokuvasarjan 
kanssa – no elokuvan on ohjan-
nut David Leitch (Deadpool 2) 
pitkään Fast & Furious -sarjan 
tarinan kanssa työskennelleen 
Chris Morganin käsikirjoituksen 
pohjalta. Mutta olisiko kyseessä 
vain yksinkertainen yleisön ka-
lastelu?

Fast and Furious -elokuvien 
päätähden Vin Dieselin ja Dway-
ne Johnsonin raportoitiin vuon-
na 2016 ajautuneen välirikkoon. 
Kaksikko oli näytellyt jo kolmes-
sa elokuvassa yhdessä, kun nel-
jännessä välit alkoivat rakoilla. 
Fast and Furiousin kahdeksan-
nessa osassa Dwayne Johnson ja 
Vin Diesel eivät kuvanneet enää 
mitään kohtauksia yhdessä.

Fast & Furious: 
Hobbs & Shaw

Käsikirjoitus: Chris Morgan, Drew Pearce
Ohjaus: David Leitch
Näyttelijät: Dwayne Johnson, Jason 
Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby, He-
len Mirren
Kesto: 136 min
Lisämateriaali: mm. vaihtoehtoisia koh-
tauksia, tekijöiden kommentteja jne.

Siinä missä alkuperäisessä Fast 
& Furious -konseptissa herkutel-
tiin nopeiden autojen käsittelyl-
lä, nyt kuvaan tulee jo geeni-
manipuloitu pahis ja jos jonkin 
näköistä teknistä härpäkettä.

Elokuvassa riittää vauhtia ja 
vaarallisia tilanteita yllinkyllin, 
ei siinä mitään. Tarina vie san-
kareita ympäri maailmaa, aina 
Los Angelesista Lontooseen ja 
Tšernobylin myrkylliseltä las-
keuma-alueelta Samoan troop-
piseen kauneuteen.

Ja mikäli merkit paikkansa 
pitävät, Hobbs & Shaw tulevat 
pelastamaan maailman vielä uu-
sissakin jaksoissa.

Kimmo Janas

Overcomer
Käsikirjoitus: Alex ja Stephen Kendrick
Ohjaus: Alex Kendrick
Näyttelijät: Alex Kendrick, Priscilla Shirer, 
Shari Rigby, Cameron Arnett, Aryn 
Wright-Thomson
Kesto: 114 min
Lisämateriaali: mm. näin tehtiin Over-
comer, tekijöiden kommentteja, musiik-
kivideo yms.

Overcomer
Aivan liian harvoin tulee markki-
noille kristilliseltä pohjalta pon-
nistavia elokuvia, mutta nyt on 
Sony lanseerannut Kendrickin 
veljesten uusimman, 6. täys-
pitkän elokuvan "Overcomer" 
dvd:nä. Elokuvateattereihin 
tällaista elokuvaa on Suomessa 
turha toivoa...

Brasiliassa ja USA:ssa eloku-
va pääsi valkokankaille, ja siellä 
lukuiset katsojat halusivat tehdä 
uskonratkaisun näytöksen jäl-
keen.

Alex ja Stephen Kendrickiltä 
on aikaisemmin ilmestynyt mm. 
Facing the Giants ja War Room 
-elokuvat. Veljesten päämääränä 
on tehdä kristittyjä vahvistavia 
elokuvia, ja he ovat todenneet: 
"Me voimme tehdä elokuvan, 
mutta vain Jumala voi muuttaa 
sydämen."

Eikä Kendrickien elokuvan 
teko ole mitään puuhastelua, 
niin kuin aivan liian usein kris-
tilliset elokuvat tapaavat olla. 
Overcomerin budjetti oli vakuut-
tavat viisi miljoonaa dollaria ja 
käytössä oli mm. Avengers -elo-
kuvan kalustoa.

Elokuva kertoo lukion kori-
pallovalmentajasta, jonka elämä 
muuttuu yhdessä yössä. Kau-

pungin suurin työllistäjä, tehdas 
lopettaa toimintansa, ja parhaat 
pelaajat muuttavat perheineen 
työn perässä kaupungista. Val-
mentaja menettää koripallojouk-
kueensa, mutta koulun rehtori 
haastaa hänet valmentamaan 
lajia, joka ei ole hänelle tuttu 
ja jota hän itse asiassa inhoaa – 
maastojuoksua. 

Eikä maastojuoksujoukkue-
kaan ole kummoinen, ainoas-
taan yksi tyttö, Hannah, joka 

kaiken lisäksi kärsii astmasta. Eli 
siinä haastetta niin valmentajalle 
kuin valmennettavalle.

Elokuva on mukaansa tempaa-
va yhdistelmä uskoa, huumoria 
ja ennen kaikkea rohkeutta.

Valmentaja perheineen ovat 
uskovia, ja turvaavat ratkaisuis-
saan Jumalan johdatukseen. Ju-
malalta voi pyytää myös apua 
oman identiteetin etsinnässä, 
kuten Hannah lopulta tekee. 

Elokuvan tarina ei ole tyypilli-

nen vaikeuksien kautta voittoon 
-tarina, vaan sisältää vielä loppu-
metreillään mielenkiintoisia – ja 
koskettavia käänteitä.

Ja vaikka kyseessä on kristilli-
nen elokuva, siinä ei lyödä Raa-
matulla päähän, miksi se sovel-
tuu katsottavaksi myös uskosta 
osattomien kanssa.

Kimmo Janas
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Samuel Saresvirta

Lähitulevaisuudessa 
myös lentäminen 
voi olla päästötöntä 
ja lisäksi hiljaista, 
yksinkertaista, nopeaa 
ja jopa edullista. 
Ekologista teknologiaan 
otetaan käyttöön 
myös lentämisessä ja 
matkustajankuljetukseen 
on vauhdilla tulossa 
sähköllä toimivia 
lentokoneita. Miten 
Suomi pysyy tässä 
kehityksessä mukana? 

F inlandia-taloon oli ko-
koontunut maaliskuun 
alun sateisena ja myrs-

kyisenä keskiviikkona lähes 
sata lentoalasta, ilmanlaadusta 
ja lentämisen tulevaisuudesta 
kiinnostunutta (miesvoittoista) 
henkilöä. Joukossa myös medi-
an väkeä. 

Konferenssin esitelmät kertoi-
vat siitä, miten ilmailuteknologia 
kehittyy nopeasti ilmastomyön-
teiseen ja ilmastoneutraaliin 
suuntaan. Pienissä matkustaja-
koneissa tullaan pääsemään pian 
nollapäästöihin lennon aikaisesti 
ja merkittäviin kustannussäästöi-
hin. Oven takana olevat pienet 
matkustajakoneet ovat myös hil-
jaisia. Niiden ilmaston kannalta 

Lentoala sähköistyy
järkevä hyödyntäminen edellyt-
tää asutuskeskusten lähellä ole-
via pieniä lentokenttiä. 

MAF pääjärjestäjänä
Päivän avaussanat lausui ym-
päristöministeriön edustaja Ter-
hi Lehtonen. Hänen jälkeensä 
estradille astuivat tapahtuman 
järjestelyvastuussa olleet MAF 
Finlandin Janne Ropponen ja 
Suomen Sähkölentokoneyhdis-
tyksen Janne Vasama. ”Jannet” 
olivat onnistuneet valmisteluis-
sa, ja päivän mittaan osallistujat 
kuulivat monia ajatuksia herättä-
viä ja innostavia luentoja sähköi-
sen lentämisen alueelta. 

Päivän anti ”tarjoiltiin” eng-
lannin kielellä lukuunottamatta 
konferenssin päättänyttä panee-
likeskustelua.

MAF:n osuus oli järjestelyvas-
tuusta pääosassa, mitä on pidet-
tävä rohkeana ”vetona” tämän 
vuonna 1945 perustetun lähetys-
lentojärjestön Suomen osastolta. 

Monet osanottajista olivat 
olleet mukana noin vuotta ai-
emmin järjestetyssä vastaavassa 
seminaarissa. Joukossa oli mm. 
useita eläkkeellä olevia Finnairin 
pitkäaikaisia liikennelentäjiä.

Sähköistyy 
2040 mennessä

Ruotsi ja eritoten Länsi-Ruotsin 
Göteborg oli hyvin edustettuna 
kahden eri yrityksen muodossa. 
Maria Fiskerud esitteli NEA:n 
(Nordic network for electric avi-
ation). Tässä verkostossa on mu-
kana aimo rypäs pohjoismaisia 
lentoalan yrityksiä SAS:stä Fin-

B   Jyväskylän yliopiston tutkija Stefan 
Baumeister PhD Post-Doctoral Resear-
cher ”Päästöjen vähentäminen sähköi-
sen lentämisen kautta”.

nairiin ja Finaviasta Swedaviaan 
ja monia muita. RISE- ruotsa-
lainen tutkimuskeskus on mu-
kana hahmottamassa lentoalan 
tulevaisuutta keskittyen ainakin 
tällä hetkellä lyhyen matkan il-
maliikenteeseen eli lennot 0-500 
km:iin. Norjan tähtäimessä on, 
että kaikki lyhyen matkan lennot 
olisivat sähköisiä vuoteen 2040 

mennessä.
Toisen Göteborgissa sijait-

sevan yrityksen CEO:n Anders 
Forslundin matka seminaariin 
estyi sairastumisen vuoksi, mut-
ta hänen ”varamiehensä” Fredrik 
Kämpfe esiintyi niin innostavas-
ti ja asiantuntemusta osoittaen, 
että Heart Aerospace yrityksellä 
ei ollut syytä huoleen. Yrityksel-
lä on tehdas Göteborgissa, missä 
Heart ES-19 koneen kehitystyö 
on täydessä vauhdissa. Ruotsa-
lainen ELISE Electric Aviation in 
Sweden koostuu useista ruot-
salaisyrityksistä ja yliopistoista 
(mm. Saab ja Uppsala Univer-
sitet).

Uusia alueita 
virkistyskäyttöön

Jyväskylän yliopiston edustajana 
”puhtaamman” lentämisen tutki-
mustyötä esitteli Stefan Baumeis-
ter. Hän kiinnitti kuulijoiden 
huomion akkuteollisuuden ke-
hitystyön edistymisen tärkeyteen 
matkalla kohden 0-päästöistä 
lentämistä. Esityksessä tuli myös 
ilmi, kuinka myös sähköntuoton 
on oltava peräisin uudistuvista 
”lähteistä”, jotta 0 tavoite täyt-
tyisi.

Nesteen Sami Jauhiainen va-
lotti polttoainesaralla tapahtuvaa 
kehitystyötä ja mahdollisuutta 
vähentää päästöjä lisäämällä 
polttoaineisiin uusiutuvia aines-
osia fossiilisten sijaan.

Mielenkiintoinen oli myös ark-
kitehti Olli Hakasen esitys Fin-
nopolis-konseptista, johon hän 
oli saanut innoitusta Manhatta-
projektista New Yorkin kaupun-
gissa. People Flow Master Plan 
New Yorkissa ja vastaavat ajatuk-
set ovat tuomassa ”uutta väriä” 
matkailuun. Hakasen esityksen 
mielenkiintoinen anti oli muu-
toksien kuljetussysteemeissä 

D Konferenssin päätti Heikki Kauha-
sen vetämä paneelikeskustelu aiheesta 
”Ekologinen ja sähköinen lentäminen 
kehittyy – miten Suomi pysyy mukana?” 
Keskustelijoina kansanedustaja Suna 
Kymäläinen (vas.), Ympäristöministeriön 
Jouni Kotiaho ja kansanedustaja Heikki 
Vestman.

B   MAF:n Janne Ropponen (vas.) ja Suo-
men sähkölentokoneyhdistyksen Janne 
Vasama.

D   Susan X Ying Kaliforniasta.

C   Heart Airspace kehittää 19-paikkaista 
täyssähköistä matkustajakonetta ES-19.

C  Ampaire kehittää hybridilentokonet-
ta, jossa on sähkömoottori.

tuoma maa-alue, joka vapautuu 
virkistyskäyttöön uusien metodi-
en mahdollistamana.

Lentoala sähköistyy
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A  – Jarmo Ojanperä ja Osmo Lötjönen 
musisoimassa.

Iikka Löytty

Jarmo Ojanperä on ollut 
yleensä työasioistaan 
ihan hissukseen, mutta 
voi nyt vähän avata 
tietyissä rajoissa, 
kun eläkepäivätkin 
ovat koittaneet, tosin 
vasta toinen kuukausi 
menossa. 

J armo Ojanperä aloitti vuon-
na 1976 palkallisessa työssä, 
ja on suurimman osan siitä 

tehnyt laadun parissa. Viimeisin 
n. 20 vuoden työsarka tuli oltua 
Patria Land Oy:n palveluksessa, 
ja ennen eläkkeelle siirtymistä 
palveli laadunvarmistuspäällik-
könä. Työnsä hän teki asejärjes-
telmien ja ajoneuvojen parissa, 
johon kuului erilaisia laadullisia 
tehtäviä. Valmistautuminen kui-
tenkin aina vähän erikoisempaan 
työtehtävään, niin yleensä niihin 
löytyy ns. ulkopuolisia kursseja 
tai koulutuksia aika vähän. 

– Kaikki erikoisempi hoidet-
tiin sisäisellä koulutuksella ja 
loppu olikin käytännön opette-
lua, joka riippuu ihmisestä itses-
tään. Itse tietysti myös rukoilin, 
koska Paavalin kirjeestä kolos-
salaisille 3. luku 23-24 voimme 
lukea; ”Kaikki, mitä teette, se 
tehkää sydämestänne, niin kuin 
Herralle eikä ihmisille, tietäen, 
että te saatte Herralta palkaksi 
perinnön; te palvelette Herraa 
Kristusta”, Ojanperä kertoo.

Herramme on siis mukanam-
me maallisessa työssämme, ei 
pelkästään hengellisen työn 
palvelutehtävissä. 

Hengellinen musiikki 
hyvin esillä

Jarmo Ojanperä palaa vuoteen 
1981 ja heinäkuun loppupuo-
leen, jolloin sai sydämelleen 
kutsun ja armon sekä voiman 
polvistua Vapahtajansa eteen, 
kokien syntiensä anteeksisaa-
misen Hänen nimessään ja ve-
ressään. 

– Kääntäen näin uuden sivun 
elämässäni, siinä samalla kysyi 
Herraltani, mitenkä voisin sinua 
palvella, kun tällaisen lahjan 
olen sinulta saanut. Ei pitkään 
kulunutkaan, kun sain kutsun 

erääseen lauluryhmään mukaan 
nuorena uskovaisena. 

Siitä alkoi säännöllinen taival 
palvelutyössä, maallisen työn 
ohessa. Toki hän oli sitä ennen 
kuullut paljon hengellisiä laulu-
ja ja raamattutunteja, ja näihin 
sisältyivät myös jokavuotiset 
kesäleirit. 

– Olin siis uskovaisen kodin 
lapsi. Hengellinen musiikki oli 
hyvin esillä, ja eritoten laulaen, 
hän lisää.

Jumalan kutsu on 
aina voimakas 

– Äitini soitti hieman kitaraa ja 
lauloi, ja itsekin siitä innostui, jo-
ten jollain tavoin osasin jo ennen 
uskoontuloani itseäni säestää. 

Tällä alustuksella Ojanperä 
haluaa kertoa, että vaikka meil-
lä olisi pohjaa hengellisyydelle 
ja maallisia lahjoja, niin niillä ei 
mennä kovin pitkälle, jos Juma-
la ei niitä siunaa. Ihmisille voi 
näytellä jonkin matkaa, mutta 
Jumalalle ei. Käyköön kutsu 
sitten hengellisen musiikin tai 
julistajan paikalle tai muuhun 
palvelutyöhön. 

– Kiitos kuitenkin, sillä Juma-
lan kutsu on aina niin voimakas, 

että siitä ei voi erehtyä. Kaikki-
naista palvelutyötä voi siis tehdä, 
jos sen sisimmässään kokee, että 
tämä on Herralta saatu. Sopivuu-
desta jos jatkamme, niin seu-
raavaa asiaa minulta on kysytty 
useamman kertaa, että koetko 
ristiriitaa siitä, kun palvelet yri-
tyksessä, joka sisältää erikoi-
sempia tuotteita. Tähän olenkin 
vastannut, että kyllä toki tätäkin 
puolta tuli mietittyä kristittynä 
miehenä, ja rukouksin kannoin 
asiaa Herralleni, varsinkin sil-
loin, kun menin työhaastatte-
luun, mutta kielteistä vastausta 
ei tullut tulevalta työnantajalta 
eikä Jumalalta. Palvelutehtävä-

ni alkoi, ja tunnollisella mielin, 
sekä kiitoksen kera työni tein. 

Tästä työmuodosta voi-
si enemmänkin kertoa, mutta 
ajatellessa niin monia muita 
tehtäviä, mitä ihmiset tekevät, 
niin voi olla, että kun alamme 
perata eri työtehtäviä, niin voi 
löytyä yllättäviäkin puolia ja ky-
symyksiä. Kuunnelkaamme siis 
näissäkin asioissa omatuntomme 
ääntä. Tapahtukoon Herra Sinun 
tahtosi!

 
Saviastioina Jumalan 

käsissä
Pyhän Hengen voimasta meillä 
ihmisillä on erilaisia kokemuk-
sia, ja voimavaikutukset erilaisia, 
eli voisiko rinnastaa siten, että 
olemmehan ihmisinäkin erilai-
sia. 

– Itse olen pohjimmiltani ja-
lat maassa kulkeva kristitty, jo-
ten luotan siihen, ja uskon, että 
Kristus asuu minussa Pyhän 
Henkensä kautta. Tämän olen 
saanut, kun sain kokea uskoon 
tulemisen, niin kuin Efesolaiskir-
jeessä 1. luvusta 13-14 saamme 
lukea; ”Hänessä on teihinkin, 
sitten kuin olitte kuulleet totuu-
den sanan, pelastuksenne evan-
keliumin, uskoviksi tultuanne 
pantu luvatun Pyhän Hengen 
sinetti, sen, joka on meidän 

perintömme vakuutena, hänen 
omaisuutensa lunastamiseksi, 
hänen kirkkautensa kiitokseksi”. 
Olen siis Jumalan lapsi ja perilli-
nen, Jarmo Ojanperä toteaa.

Vuodet, jotka hän on kulke-
nut Vapahtajaan turvaten, Hän 
on antanut voimansa kautta mm. 
todistaa, laulaa, rohkaista muita. 
Näihin kaikkiin tarvitsemme Py-
hän Hengen voiman, näin Ojan-
perä on itse kokenut. 

– Puhuessani Pyhästä Henges-
tä, niin hyvin arkana olen sen 
aina tehnyt. Saviastioina kun 
olemme Jumalan käsissä, niin 
siinä ei suurin sanoin puhuta, 
vaan hyvin nöyränä, mutta suu-
rella kiitoksella, että Hän asuu 
minussa. En tahdo olla kristitty, 
joka ohjaa Pyhää Henkeä, vaan 
Hän minua. 

Johdatusta armolahjojen 
käyttöön

Mitä sanoisit armolahjoista? Ai-
nakin Paavali Sanassa sanoo, 
että ne ovat moninaiset, mutta 
Henki on sama. (1.Kor. 12:4) 

– Itse näkisin, että Jumalan 
antamia lahjoja pitäisi käyttää 
enemmän ja puhua vähemmän. 
Paavali kuitenkin kirjoittaa sa-
maisessa 1.Kor. 12:31, että pyr-
kikää osallisiksi parhaimmista 
armolahjoista, ja vielä minä 
osoitan teille tien, verrattoman 
tien. Koen tämän Paavalin sanan 
kohdalla, että meitä ei pakote-
ta pyrkimään, mutta on avattu 
mahdollisuus kääntyä rukoillen 
Herramme puoleen, pyytäen sitä 
lahjaa, mikä on meille varattu. 
Armolahjoja voi ihminen saada 
useampiakin, mutta varmasti sii-
nä yhdessäkin on työtä kylliksi. 
Rukous, joka on yhteytemme 
Vapahtajaamme, niin on hyvä 
pyytää erikoista johdatusta, kun 
armolahjaa käytämme. Miksi, jos 
puhumme vaikka lahjoista joh-
taminen, tiedon sanat, viisauden 
sanat tai henkien erottaminen, 
niin varmasti jokainen, jos omis-
taa vaikka joitakin näistä lahjois-
ta, ei vastapuoli aina ota vastaan 
viestiäsi ilomielin.

Täytyy siis varautua siihen 
myös, että jää yksin sanomisi-
neen. Tarvitaan siis voimaa, sitä 
Jumalan voimaa kestämään, var-
sinkin jos muutamia kertoja on 
esim. ”vedetty ns. kölin alta”. 

– Mikäli mahdollista, on hyvä 
odottaa myös Kairos-hetkeä, 

sitä Jumalan aikaa. Ei olla itses-
sämme heti viisaita toimimaan, 
Ojanperä painottaa. 

Kristuksen ruumiiseen 
oksastettu

Näinä vuosikymmeninä, kun 
hän on saanut armon vaeltaa 
Vapahtajani yhteydessä, ja nuo-
rena kristittynä oli jo monenlai-
sissa tehtävissä, niin välillä tuntui 
kuulemma siltä, että onkohan 
hän oikea mies tähän työhön. 

– Eihän ne varmaan suuria 
tehtäviä ole toisten silmissä, 
mutta ne on Herralta saatu. Täy-
tyy myös muistaa, että Jumala 
ei vertaa annettuja palvelutöitä 
ikinä toisiin ihmisiin, vaan Hän 
antaa juuri sen sinulle, mikä on 
sinulle varattu. Kuinka paljon on 
tullut pettymyksiä monien koh-

dalla, kun ihmisen käsi on ollut 
ohjaamassa. 

Ojanperä muistuttaa, kuinka 
kiinalainen pastori Watchman 
Nee kirjoitti jo aikanaan, kuinka 
yleistä onkaan, kun puhutaan, 
että tuon ihmisen lahjat mene-
vät ihan hukkaan tuossa työssä. 
Mennään siis Jumalan työalu-
eelle. Emmehän tiedä, kuinka 
salattua ja rikasta työtä monet 
tekevät.

Itse hän kertoo pyrkineensä 
matkallaan arvostamaan jokais-
ta, joka on oksastettu Kristuk-
sen ruumiiseen. Kaikkia siis 
tarvitaan, joten ole rohkea siinä 
paikassa ja työssä, johon Herra 
on sinut asettanut. 

– Nyt tänä aikana varsinkin 
Jumalan työpellolla tarvitaan 
miehiä ja naisia, jotka uskalta-

vat tarttua auran sarviin kiinni, 
ja sitoutua myös siihen. Jumala 
tarvitsee SINUA!, Jarmo Ojanpe-
rä painottaa. – Elämme nyt tällä 
hetkellä erittäin vakavaa aikaa 
koko maailmassa, johon kuuluu 
myös meidän rakas kotimaam-
me Suomi. Rukoilkaamme, että 
ihmiset saisivat voimaa kestää 
moninaisissa vastoinkäymisissä,

kääntyen kaikkivaltiaan Ju-
malan ja Herramme Jeesuksen 
Kristuksen puoleen.

Lopuksi Jarmo Ojanperä ha-
luaa siteerata Hebrealaiskirjeen 
10. luvun jakeita 23-24; ”Pysy-
käämme järkähtämättä toivon 
tunnustuksessa, sillä Hän, joka 
antoi lupauksen, on uskollinen. 
Valvokaamme toinen toistamme 
rohkaisuksi toisillemme rakkau-
teen ja hyviin tekoihin”.

Järkähtämättä
toivon tunnustuksessa
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Fredrik Ekholmin Israel -kronikka

Jesaja 62 alkaa 
otsikolla ”Jumalan 
ihana kaupunki”. Joel 
62:1 ”Siionin tähden 
minun on puhuttava, 
Jerusalemin takia en 
voi vaieta, ennen kuin 
oikeus nousee siellä kuin 
aurinko ja pelastus kuin 
leimuava soihtu.”

K oin tällä kerralla, että 
nostaisin esille joitakin 
niistä raamatullisista to-

tuuksista ja lupauksista, siitä 
kaupungista, joka on maailman 
keskipiste, kiistanalainen kau-
punki, mutta kuitenkin rauhan 
kaupunki.

Kaupungin eri nimiä näkee eri 
kirjoissa ja artikkeleissa jne. – ni-
miä kuten Tulevaisuuden kau-
punki, Daavidin kaupunki, Juhli-
en kaupunki, Jumalan kaupunki, 
Profeettojen kaupunki, Ikuinen 
kaupunki, Messiaan kaupunki, 
Kohtalokas kaupunki, Suojel-
tu kaupunki, Pyhä kaupunki. 
Kaikki nämä nimet ovat tosia ja 
niille jokaiselle on monta raama-
tullista perustetta. Käsittelemme 
näistä muutamia, ja uskon, että 
saat jotain sydämeesi mikä va-
kuuttaa sinut, että tahdot rukoilla 
kaupungin ja sen kutsumuksen 
puolesta.

Ensin tahdon kertoa, että olen 
käynyt Israelissa noin 60 kertaa 
ja melkein joka kerta käynyt Je-
rusalemissa. On todellakin mah-
tava tunne kävellä sen kaduilla 
ja nähdä kaikki historialliset ja 
raamatulliset paikat. Siellä voi 

Jerusalem – ikuinen kaupunki

kuulla historian siipien havinaa, 
varsinkin jos tuntee Jumalan 
suunnitelmat ja sen, mitä Raa-
mattu sanoo tulevaisuudesta, voi 
kokea jotain erityisen väkevää. 
Kävin siellä ensimmäisen kerran 
vuonna 1988 ruotsalaisista kris-
tityistä liikemiehistä koostuvan 
ryhmän kanssa. Vaikka vatsani 
oli kipeä (en ollut tottunut mat-
kustamiseen vielä silloin), niin 
tunsin rauhan, ja toki Jerusalem 
on maailman turvallisin pääkau-
punki, tällä tarkoitan sitä osaa, 
jota juutalaiset hallinnoivat.

Jerusalemissa 
vieraileminen on erityistä

Tosimies-lehdessä 2/18 kirjoitin 
ministeri Koffi Esawista, Afrikan 
Togosta, jonka luona olen vie-
railut kiittämässä siitä, että hän 
on kantanut vastuuta siitä, että 
Togo ainoana Afrikan maana 
äänesti YK:ssa 2017, että Jeru-
salem on Israelin pääkaupunki. 
Minulla oli etuoikeus viettää hä-
nen kanssaan noin kolme tuntia 
pääkaupungissa, Lomossa. Hän 
kertoi minulle, että kun hän en-
simmäisen kerran tuli Israeliin, 
ja he ajoivat Jerusalemiin ja hän 
sai nähdä Israelin, tämä näky 
kosketti häntä Jumalan miehenä 
niin, että kyyneleet valuivat. Hän 

sanoi, että se oli noloa, koska 
hän oli diplomaattisen ryhmän 
johtaja, hallituksen ministeri. 
Kun he menivät Länsimuurille 
rukoilemaan, sama asia tapah-
tui, Jumalan kosketus oli niin vä-
kevä, ettei hän voinut pidätellä 
kyyneliään.

Olen kuullut monia vastaavia 
todistuksia eri ihmisiltä, jotka 
ovat vierailleet Jerusalemissa, 
joka on juutalaisen Israelin pää-
kaupunki – ja jakamaton pää-
kaupunki. Vuosituhansien ajan, 
riippumatta siitä miltä sunnalta 
tullaan, ihmiset ovat vetäneet 
henkeä nähdessään Jerusalemin 
ensimmäistä kertaa.

Tunnen useita amerikkalaisia, 
jotka selkeästi kokevat USA:n 
tulleen siunatuksi sen jälkeen, 
kun he siirsivät suurlähetys-
tönsä Jerusalemiin Tel Avivista 
14.5.2018.

 ”Ole tervehditty, Jerusalem! 
Olkoon rauha sinulla ja ystävil-
läsi. Vallitkoon rauha muureil-
lasi ja hyvinvointi linnoissasi.  
Veljieni ja ystävieni tähden toi-
votan sinulle rauhaa. Herran, 
Jumalamme, huoneen tähden 
rukoilen sinulle menestystä.” PS 
122:6-9

Tämä sana sisältää lupauksen, 
menestykööt ne, jotka sinua siu-

naavat (FB38 käännössä). Pyrin 
päivittäin muistamaan Israelia ja 
Jerusalemia rukouksissani vai-
moni Kerstinin kanssa.

Jerusalem-marssi
Lehtimajajuhlan yhteydessä jär-
jestetään myös Jerusalem-marssi. 
Silloin kaikki eri kansakunnat 
marssivat lippujen, kylttien ja 
banderollien kanssa, ja monet 
ovat pukeutuneet lippunsa vä-
reihin. Myös monet israelilai-
set järjestöt ja ammattijärjestöt 
ovat mukana marssimassa. Se 
on mahtavaa, ja olen kokenut 
marssin yhtenä Lehtimajajuhlan 
kohokohdista. Tämä juuri sen 
tähden, että saamme konkreet-
tisesti osoittaa solidaarisuutta ja 
tukea Israelille. Noin tuhatkun-
ta Jerusalemin asukasta seisoo 
kadunvarsilla koko marssin 
matkalla. Tapaan kantaa lippua 
ja banderollia sekä kävellä etu-
osassa ja samalla käyttää vahvaa 
ääntäni ja huutaa valikoituja 
heprealaisia sanoja sekä ”God 
bless you, God bless Israel/Jes-
rusalem” jne. Huomaan, että se 
on kuin kaunista musiikkia hei-
dän korvissaan. He kumartavat 
ja laittavat kätensä yhteen kiitol-
lisuudenosoituksena.

Jes 40:1 sanoo: ”Lohduttakaa, 
lohduttakaa minun kansaani” 
ja jae 2 ”Puhukaa lempeästi 
Jerusalemille”, ja juuri sitä me 
teemme.

Hyvät teot tekevät oman mie-
len iloiseksi, vaikka hikisinä 
olemme ensin odottaneet aurin-
gossa kaksi tuntia, ennen kuin 
on Suomen vuoro marssia. Tässä 
tilanteessa tapaan auttaa mars-
sin järjestäytymisessä, niin että 
kaikki saavat tilaa tungoksessa. 
Olen osallistunut marssiin mel-
kein joka vuosi, vuodesta 1993 
lähtien.

Ikuinen kaupunki
Nebukadnessarin päivistä lähti-

en, monet kansat ovat valloitta-
neet Jerusalemin. Babylonialais-
ten jälkeen tulivat persialaiset, 
kreikkalaiset, roomalaiset, by-
santilaiset, muslimit, ristiretkiläi-
set, mamelukit, ottomaanit, britit 
ja jordanialaiset. Tuhansien vuo-
sien ajan on jokaisen suurvallan 
käsi kurottautunut kohti Jerusa-
lemia. Kaupunki ollaan haluttu 
omistaa, sitä on haluttu käyttää 
hyväksi ja tuhota se, mutta mer-
killistä kyllä, kaikki suurvallat, 
jotka ovat käyneet sitä vastaan, 
ovat itse kukistuneet ja Jerusa-
lem on säilynyt. Miksi? Herra 
sanoo Sakarja 8:2:ssa ”Minä 
rakastan palavasti Siionia ja 
pidän lujasti oman kaupunkini 
puolta.” Jerusalem on Jumalan 
silmäterä, ja Hän joka vartioi 
Jerusalemia ei nuku (Ps 121:4). 
Hän ei tahdo kaupungille onnet-
tomuutta. Hän ei tahdo hylätä 
sitä, sillä Hän on liittänyt siihen 
nimensä ja läsnäolonsa ikuisesti. 
Kun vihollinen hyökkää kansaa 
vastaan, se johtuu heidän luopu-
muksestaan ja synnistään. Mutta 
Herra ei tahdo tätä. Siksi Hän 
on aina valmis uudestaan ko-
koamaan, ennalleen asettamaan 
ja pelastamaan: ”Näin sanoo 
Herra: – Minä palaan takaisin 
Siioniin ja asun Jerusalemissa. 
Silloin Jerusalemin nimenä on 
Uskollinen kaupunki ja Herran 
Sebaotin vuoren nimenä Pyhä 
vuori. Näin sanoo Herra Seba-
ot: – Jälleen tulee aika, jolloin 
Jerusalemin toreilla istuu van-
hoja miehiä ja naisia. Korke-
aan ikään he ovat jo ehtineet, 
he kulkevat keppi tukenaan.” 
Sakarja 8:3-4

Sakarja 12:6:ssa Herra sanoo: 
”Mutta Jerusalemin asukkaat py-
syvät yhä paikoillaan kaupun-
gissaan.”

Jerusalemilla on ihana tule-
vaisuus. Se tulevaisuus ei ole 
siinä, kuten YK ja EU toivovat, 
että Jerusalemista tehdään kan-
sainvälinen ja kolmen uskonnon 
kaupunki. Jerusalem on Jumalan 
kaupunki, juutalaisen kansan ja 
Israelin pääkaupunki.

”Minä rakastan palavasti Je-
rusalemia, minä puolustan Sii-
onia. Mutta minä vihaan niitä 
kansoja, jotka kerskuvat olevan-
sa turvassa. Kun minä hetkeksi 
vihastuin omalle kansalleni, 
nuo kansat tekivät sen kärsi-
myksen raskaaksi. ”Sen tähden 

Herra sanoo: – Minä käännyn 
jälleen Jerusalemin puoleen ja 
armahdan sitä. Minun temppe-
lini rakennetaan sinne, sanoo 
Herra Sebaot. Mittanuora pin-
gotetaan Jerusalemin yli, koko 
kaupunki rakennetaan uudel-
leen. Julista edelleen: Näin sa-
noo Herra Sebaot: – Vielä tulee 
minun kaupungeissani vallitse-
maan yltäkylläisyys. Vielä minä 
annan Siionille lohdutuksen, 
vielä minä valitsen Jerusalemin 

”Jerusalem, jos sinut unohdan...” Ps 137:5-6

A   Herzl -vuorella, lähellä Yad Vashemia, 
on paikka, jonne Israelin kaikki pääminis-
terit ja presidentit on haudattu. Olemme 
Shimon Peresin haudan vieressä Kerstinin 
kanssa.

omaksi kaupungikseni.” Sakarja 
1:14-17

Jos jollakin kaupungilla on 
tulevaisuus, niin Jerusalemilla. 
Jos jokin kaupunki liittyy juuta-
laiseen kansaan, niin se on Jeru-
salem. Joten nämä suunnitelmat 
kahden kaupungin ratkaisusta 
tai jaetusta Jerusalemista ovat 
Jumalan sanaa ja suunnitelmaa 
vastaan. Monet maailman johta-
jat ovat olleet ja ovat törmäys-
kurssilla Jumalan suunnitelmien 

kanssa.
Vuonna 2016 Unesco antoi eri-

koisen lausunnon, ja jäsenvaltiot 
äänestivät sen valheen puolesta 
ja sanovat  kannanotossaan, ettei 
juutalaisilla ole mitään oikeutta 
pyhiin paikkoihin Temppelivuo-
rella ja Länsimuurilla.  Uskoma-
tonta historian ja raamatullisen 
todellisuuden vääristämistä. He 
todellakin kirjoittavat histori-
aa uudestaan. Juutalaisilla on 
4000-vuotinen yhteys näihin py-
hiin paikkoihin ja kristinuskolla 
2000-vuotinen historia. Kirjoitin 
kirjeen Unescolle ja liitin siihen 
ne Raamatunpaikat jotka puhu-
vat Jerusalemista. Tiedämme, 
että Jerusalemia ei mainita ker-
taakaan Koraanissa. Se on nöy-
ryytys koko kristikuntaa koh-
taan, johon kuuluu noin kaksi 
miljardia kristittyä, ja kaikkia 
maailman juutalaisia kohtaan.

Jerusalemista voisi kirjoittaa 
kokonaisen kirjan, koska kau-
punki on niin ainutlaatuinen 
kristillis-juutalaisesta ja raama-
tullisesta näkökulmasta. Siksi 
aiheesta lisää seuraavassa Tosi-
mies -lehdessä.

B   Jerusalemissa on aina paljon rakennus-
työmaita ja paljon rakennusnostureita, 
joka kertoo elinvoimasta yhteiskunnassa 
– Jerusalemissa.

C   Jerusalemin kaduilla järjestetään 
erilaisia urheilutapahtumia.

B   Israel juhli itsenäisyyspäiväänsä, ja 
lukuisia lentoesityksiä eri koneilla oli 
tarjolla Jerusalemin yllä.
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Kimmo Janas

Lihatalo HK Scan 
järjesti 1.4. virtuaalin 
tiedotustilaisuuden, 
joka ei päivämäärästä 
huolimatta suinkaan 
ollut aprillipila. Tunnin 
kestävä tietopaketti 
oli antoisa, ainoa 
puute oikeastaan oli, 
että me runsaat 100 
toimittajaa emme 
päässeet maistelemaan 
uutuusherkkuja – muuta 
kuin silmillämme…

E telä-Suomen talven lu-
mettomuus on aikaista-
nut kevään tuloa useilla 

viikoilla. Tästä ovat merkkeinä 
jo maaliskuussa kukkansa avan-
neet leskenlehdet ja sinivuokot. 
Yksi varma kevään merkki on se, 
kun grillit kaivetaan varastoista 

Suomessa syödään kesällä 21 miljoonaa kiloa grillimakkaraa

esille. Grillaaminen on mukavaa 
puuhaa ja siihen on monilla nyt 
myös enemmän aikaa. Jos ei ole 
omaa pihaa, niin parvekkeella-
kin grillaaminen onnistuu mai-
niosti, kunhan muistaa urbaanin 
grillauksen pelisäännöt. 

60 miljoonaa pakettia 
grillimakkaraa

Helpoin, nopein ja taatusti 
maistuva grillien kesäherkku 
on grillimakkara. Toukokuusta 
elokuuhun Suomessa syödään 
peräti 21 miljoonaa kiloa grilli-
makkaraa. Joka päivä Suomen 
kesägrilleissä paistuu 490 000 
pakettia makkaraa. Ei paha… 

Vaikka tulevan kesän uutuus-

makkarat eivät ole vielä tulleet 
kauppoihin, niin valikoimaa on 
silti tarjolla runsaasti. 

– Ympärivuotinen grillaami-
nen on lisääntynyt viime vuosina 
paljon, ja se näkyy myös kaup-
pojen grillimakkarahyllyillä. 
Muun muassa käsin tehtyjä ar-
tesaanimakkaroita ja raakamak-
karoita on tarjolla ympäri vuo-
den. Tällaisia ovat esimerkiksi 
HK Maakarit -sarjan Huberin 
Huilu tai raakamakkara Livornon 
Luigi, kertoi HKScanin Suomen 
markkinointi- ja tuotekehitysjoh-
taja Anne Terimo. 

Kesän uutuusmakkarat tule-
vat kauppoihin vapun aikaan. 
HK Maakarit -sarjaan uutuudet 

ovat: Monzan Massimo, Canne-
sin Claudia, Chef 's Special Ripen 
Ryynäri ja raakamakkara Paler-
mon Mario. Camping-uutuus 
kesäksi on tulisesti maustettu 
HK Camping Kuuma Jalapeno. 

C   Monien toivoma uutuus on hoikis-
tunut Kabanossi, joka kypsyy entistä 
nopeammin.

C   Ripen Ryynärissä on keitettyä kvino-
aa, pekonia ja paahdettua sipulia. Ar-
tesaanipuolen ykköstuote kesäksi.

A    Grillimix-pakettiin kuuluu 4  Livor-
non Luigi-raakamakkaraa, 2 miniribsiä 
ja 2 kasslerpihviä maukkaalla BBQ-
mausterubilla, jossa pippuri, ancho- chili 
ja musta valkosipuli kohtaavat miedon 
savun maun.

C  Varsinainen tosimiehen herkku on 
900 gramman ulkofileestä pitkittäin 
ohueksi leikattu grilliseiväs, joka kypsyy 
nopeasti (n. 15-20 min) ja on helppo 
viipaloida.

B   Jos haluaa napostella kanan siivillä 
ja fileepaloilla, löytyy kesän uutuksista 
eri tavalla maistettuja combo-paketteja.

A  Kalkkunasta löytyy valmiiksi maustet-
tu n. 600 g tuhtipihvi, jonka voi grillata 
sellaisenaan tai täytettynä vaikkapa vi-
hanneksilla.

HK julistaa 
grillauskauden avatuksi

Kun kevät alkaa aikaisin, myös 
grillauskausi alkaa aikaisin. 
HK:n vuonna 2018 toteutetun 
kansallisen grillaustutkimuksen 
mukaan useimmat grillaavat 
aikaisin keväästä myöhäiseen 
syksyyn. Joka kymmenes gril-
laa ympäri vuoden eli on niitä 
heavy-grillaajia, niitä tosimiehiä.  

– Tänä keväänä grillauskau-
den aikaiseen aloittamiseen 
vaikuttaa kauniin sään lisäksi 
se, että kotona vietetään nyt 
poikkeuksellisen paljon aikaa 
ja monet haluavat päästä laitta-
maan ruokaa ulos pois keittiöstä. 
Grillaaminen on myös hauskaa 
ja rentouttavaa ajanvietettä koko 
perheelle. Siksi nyt on juuri oi-
kea aika julistaa grillauskausi 
avatuksi, iloitsi Terimo. 

Älä koettele 
naapurisopua

Parvekkeella grillaamista ei 
ole erikseen kielletty lais-

sa. Taloyhtiö voi kuitenkin 
päättää järjestyssäännöistä, jois-
sa parvekkeella grillaaminen 
kielletään. Täyskiellolla ei usein 
päästä parhaaseen lopputulok-
seen, joten asiaan liittyvä ohjeis-
tus taloyhtiössä on tärkeää. Oh-
jeistusta on syytä noudattaa, jotta 
grillin sijaan ei tule kuumenta-
neeksi naapureiden tunteita. 

Parvekkeelle sopivin grilli on 
sähkögrilli, joka on paloturvalli-
sempi, kuin esimerkiksi kaasu- 
tai hiiligrilli. Sähkögrillit ovat 
usein myös kooltaan pienempiä 
ja siksi mainioita pienellekin 
parvekkeelle. Parvekegrillauk-
seen kannattaa valita nopeas-
ti kypsyviä grillattavia, jolloin 
minimoidaan myös mahdolliset 
käry- ja savuhaitat naapureille. 

– Kaikki grillimakkarat sopivat 
hyvin parvekegrillaukseen. Ka-
riniemen Kananpojan paistivar-
taat, siivet tai fileepihvit kypsyvät 
myös nopeasti. HK Rypsiporsas 
Rub & Glaze ulkofileepihvit 
ovat urbaanin grillaaja helppo 

supertuote. Ohuet fileepihvit 
kypsyvät nopeasti, pakkauk-
sessa ovat mukana myös valmis 
rub-mauste ja glaseerauskastike, 
vinkkasi Anne Terimo ja muistut-
ti, että kaikki HK- ja Kariniemen 
-merkkiset tuotteet valmistetaan 
aina suomalaisesta lihasta. 

 
Trendikästä grillausta

HK Scanin Lihaliiketoiminnan 
johtaja Mikko Järvinen paljasti 
grillauksen suurimmat trendit 
tällä hetkellä.

Craf-a-Que
Artesaanigrillaus

Käsin tehdyt artesaanituotteet 
kiinnostavat entistä enemmän 
grillaajia.

Fusion Q – Grillifuusio
Grillauksen uusi filosofia on, että 
kaikkea voi grillata. Siis vaikka 
kokonainen ateria alkupaloista 
jälkiruokiin.

Low ’n’ slow
Grillatessa ei ole kiire minne-
kään. Nyt on trendikästä grillata 
raaka-aineet hiljalleen epäsuo-
rasti grillaten.

Erikoisleikkuut ja 
uudet pihvit

Grilliin laitetaan nyt hieman eri-
koisempiakin ruhonosia. Suo-
siotaan ovat kasvattaneet mm. 
pluma ja tomahawk.

Helppo ja nopea grillaus
Tämä trendi on selvästi nouseva. 
Japanin ja Korean innoittamina 
halutaan grillata pieniä pihvejä 
ja paloja sekä vartaita.

Burgerimania
Burgerien valmistus grillissä sen 
kun lisää suosiotaan, ja nyt säm-
pylän väliin grillataan broileria, 
halloumia – jopa kasvistuotteita.

Grillausvälineet
Tämä on tietenkin tosimiesten 
lempitrendi, jossa pääsee harras-
tamaan kilpavarustelua naapurin 
kanssa.

Suomessa syödään kesällä 21 miljoonaa kiloa grillimakkaraa
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Jussi Kosola

E letähän sellaasia aikoja, 
joiren myätä maailma 
tuntuu liävästi ilimaastuna 

turvattomalta.
Turkki ja Venäjä eivät taharo 

tulla juttuhun keskenänsä, ja 
ensinmainittu maa meinas jä-
riestää pakolaasryntäyksen Eu-
rooppahan.

Päivi Räsästä hiillostetahan 
Raamatun siteeraamisesta po-
liisikuulusteluus, vaikka polii-
sikunnalla olis oikeetakin töitä. 
Nyttemmin kylläkin tasaantunu 
hänen ajojahtinsa, kun on tullu 
tosiongelmiakin ratkoottavaksi 
virkakoneestolle.

Toisahalta yks vasemmistolaa-
nen on merias käskeny tappaa 
äärioikeestolaaset ja ilimaston-
muutoksen kiältäjät, mutta sank-
tioota ei oo tullu vihapuheesta 
eikä kutsua poliisikamarille.

Korona heilutteloo epävar-
muuren paattia maailmanlaa-
juusesti ja Taivas yksin tiätää, 
mihinkä mittakaavahan tämä 
tauti leviää.

Kovasti se rajoottaa matkus-
telua, ja Kiina niinku monet 
muukkin maat ovat sulukenehet 
tehtahia ym. laitoksiansa.

Siinä on toki nähty se, ettei 
niin pahaa etteikö jotain hyvää-
kin: Kiinan maharotoon hiilija-
laanjäläki on ny vaiennu ainakin 
toistaaseksi.

Spekuloontia siitä, mistä tämä 
Kiinasta puhiennu epiremia on 
lähtöösin: on arveltu yhtenä lau-
kaasevana tekijänä heirän kuli-
naarikulttuurinsa, johon kuuluu 
ainakin länsimaalaasittaan mitat-
tuna arveluttavia eläänkunnan 
erustajia, mm. lepakot, käärme-
het jne. minkä myätä tätä väylää 
olis ihimisihin sitte johtaantunu 
korona-pöpö.

Salaliittoteoriathan sitte aina 
velloo aiheen ympärillä, ja toki 
täs tapaukseskin niitä on tiätty 
levinny.

Välährytetty on sitäkin vaih-
toehtua, että kemiallista soran-
käyntiä kehittelevästä laboratori-
osta Kiinas olis vahingos päässy 
karkuteille kyseenen virus.

Oli miten oli, varotoimihin 

Maailma järkkyy
on ryhyrytty maailmalla, ja jo-
honakin mittakaavas Suamikin 
on varautunu taurin leviämistä 
ehkääsemähän.

Epävarmuus/peleko tulevaa-
suuresta on noussu monille 
pintahan ja ilimastohysteriaa 
liatsovat tahot viälä lisää löylyä 
aharistustilahan, joskin nyt tämä 
ilimaston rasittaminen on vähää-
sempää, kun väki ei kulie niin-
ku tähän asti maalla, merellä ja 
lentäminenkin on huamattavalla 
tavalla vähentyny.

Tätä kirioottaas miätityttää, 
miltä maailma näyttää kuukau-
ren päästä...

Mihinkä suuntahan tämä koro-
nan leviäminen on lähteny, mut-
ta nyt ainakin eletähän tämän 
epiremian”noususuhurannetta”, 
valitettavasti.

Turvattomuuren tunteet on 
lisääntynehet kaikenikääsillä. 
WHO julisti koronan panremi-
aksi.

Rajootuksia tuloo kokoaijan li-
sää; mikä on paree täs vaihees, 
kun on viälä maharollisuus ai-
nakin hirastaa etenemistä sää-
röksiillä/määräyksillä/kialloolla.

Mihinkä ihiminen vois paeta 
tätä kaaosta?

Varmasti sellaanen nousoo 
pintahan valtaosasta väestöstä 
ympäri maailman. Itteasias sel-
laasta turvapaikkaa ei mihinään 
maankolokas ookkaan, johona 
vois turvallisuurentuntehen ta-
voottaa.

Siinäkö tämä ny sitte on koko 
yhtälö sotinensa, kulukutautii-
nensa, väkivaltaasuuksinensa ja 
luannonkatastooffinensa?

Kyllähän se on nähty maa-
ilman sivu, että näitähän on 
piisannu ja ihimistä on laonnu 
näitten em. yhtälöötten myätä 
aina vaan kiihtyvämmällä vauh-
rilla...

Kyllä monia asioota nähärä-
hän tämän pysäyttävän ja maa-
ilmaa ravistelevan vitsauksen 
myätä aivan eri perspektiiviistä.

Otetahampas esimerkiillä: 
Poliittinen suuntaus joillakin 
tahoolla ja osa yhteiskuntam-
ma vaikuttajista ovat näihin asti 
pyrkinehet maaseurun/haja-asu-
tusalueetten alasajohon niin, että 

kotimainen maatalous on ajettu 
ahtahalle, ikäänkun sillä ei juuri 
mitään merkitystä oliskaan, kun 
tuannin varahan on voitu aset-
taa painopiste otsikolla: Kun saa 
halavalla.

Nythän tuakin nähtihin. Vaatii 
suurta optimismia ruakkia per-
heensä tällääsenä aikana vaikka-
pa Brasiliasta tuarulla lihalla jne.

On havahruttu vihiroon ym-
märtämähän, että omavaraasuus 
maataloures tarvitahan. 

Elintarvikkeeren kotimaasuus 
ja erilaaset lähiruakakampan-
jat ovat jo hyvän aikaa ollehet 
näkyvästi esillä kaupan mark-
kinoonnis. Poikkeusoloos ru-
aan kotimaasuus ei oo pelekkä 
mainoslauset. Se voi osaltansa 
ratkaasta, riittääkö ruaka vai 
onko siitä pulaa. Maa- ja Mettäta-
loustuottajaan Keskusliitto MTK 
kertoo olevansa äärimmääsen 
hualestunu tulevasta satokaures-
ta. Järjiestön mukahan satokausi 
on ratkaaseva Suamen hualto-
varmuuren kannalta.

Mitäs sitte joukkoliikenne? Tä-
hän asti sitä on ylistetty tiätyyltä 
tahoolta, kun taas yksityysau-
tooluhan on ”maalattu” suurena 
uhkakuvana elikkä saastuttajana 
& syntipukkina.

Nyt kun joukkoliikennevä-
linehet, esim. metro saa aikahan 
joillekki kauhuskenaarioota, kun 
turvaväliä ei voi toteuttaa, ja me-
lekoosia riskitekiöötä ovat pö-
pöjen leviämisen kannalta nämä 
yleeset liikkumisvälinehet.

Haja-asutusalueella tätä ongel-
maa ei oo, ku joukkoliikenne on 
pitkälle historiaa ja välttämätöön 
suurimmalle osalle kansaa on 
oma auto, koska milläs esim. 
töis kulukeminen onnistuus, si-
käli kun jos tiänposkehen menis 
orottamahan joukkoliikenneku-
lietusta, niin ehtiis kualla van-
huutehen, kun ei sitä palavelua 
oo enää olemas. Näinä aikoona 
kylläkin töis kulukeminen alakaa 
olla monilta pois, kun mm. yri-
tysten sulukemisia kaikenaikaa 
vaan lisätähän. Erikoosta sekin, 
että öliyn hinta on romahtanu, 
kun taas toisahalta suamalaasen 
”vihiriän kullan” arvostus on 
noussu vessapaperin kysynnän 
myätä toisihin atmosfääriihin.

Yhtälailla meillä suamalaasil-
la kun ympäri maailmaa ollahan 
sellaases tilantehes, että elämmä 
kovia aikoja ja meitä pysäytetä-
hän yhtälailla kansakuntina kuin 
yksilötasolla elämän jatkumisen 
tai sen päättymisen kannalta lait-
tamahan asioota oikiahan arvo-
järiestyksehen.

Kun meistä kukaan ei tiärä 
elämämmä mittaa muutaku, että 
se on rajallinen, mistä tämä pan-
remia erityysellä tavalla muistut-
taa, niin nyt on aivan erityysellä 
tavalla kiinnitettävä huamiota sii-
hen tärkiimpähän: Mitä jos lähtö 
tuloo tästä aijasta? Mihinkä mä 
silloon jourun?

Raamatusta saa lohorun ja 
turvan tähän kysymyksehen: 
Joh.3:16 lupaus kantaa meistä 
jokahista, jolle tämä Jumalan 
kärenojennus kelepaa.

Meirän iankaikkisuus-sialus-
tamma kun on maksettu täysi 
hinta Golgatan keskimmääsellä 
ristillä, ja Jeesuksen Kristuksen, 
Jumalan lihaksitullehen Poijjan 
sovitustyä yksin kantaa Taiva-
hasehen.

Mitä mun pitääs tekemän, että 
iankaikkisen elämän periisin? 
Usko Herraan Jeesukseen niin 
sinä pelastut.

DS 7 hybridinä

Kimmo Janas

Viime vuoden lopulla 
Suomeen rantautunutta 
DS 7 Crossbackin  
ladattavaa hybridia 
on alkanut jo näkyä 
maamme maanteillä.

L ataushybridi DS 7 Cross-
back E-Tense 4x4 on 
ensimmäinen sähkövoi-

malinjalla varustettu SUV-malli, 
jok atarjoaa 300 hevosvoimaa, 
nelivedon, 58 kilometrin toi-
mintasäteen täyssähköllä, 31 
gramman CO2 -päästöarvon ki-
lometriä kohden sekä 1,4 litran 
keskimääräisen polttoaineen ku-
lutuksen 100 kilometrillä uudella 
WLTP-tavalla mitattuna.

Siinä missä DS 7:n bensako-
neelliset versiot maksavat 42 
394 – 57 989 euroa ja vastaavat 
dieselit 48 074 – 58 514 euroa, 
tämän töpselihybridin hinnat 

löytyvät haarukasta 54 339 - 67 
294 euroa.

Käytännössä plugin-hybridi 
tarjoaa saman suuruiset sisätilat 
kuin perinteinenkin DS 7 Cross-
back. Kohtuullisen kokoinen 
13,2 kWh:n ajoakusto sekä kak-
si sähkömoottoria on sijoitettu 
niin, etteivät ne haukkaa tilaa 
matkustamosta tai tavaratilasta.

DS 7 Crossbackia voi pitää 
monella tapaa ranskalaisen auto-
teollisuuden kruununjalokivenä. 
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AIKALAISTODISTUS 
AUSCHWITZISTA

Romanianjuutalaisen keskitys-
leirivangin Miklos Nyiszlin ker-
tomus Auschwitzissa viettämäs-
tään ajasta ei ole helppoa luetta-
vaa, kirja on pakko laskea varsin 
usein käsistä ja vetää henkeä.

Nyiszli päätyi Auschwitziin 
Puolan kenraalikuvernementin 
halki kulkeneella junalla. Junas-
sa oli 3317 juutalaista. Viiden-
kymmenen lääkärin joukosta 
valittiin kaksi patologia Birke-
naun leiriin. Toinen näistä oli 
Miklos Nyiszli, joka oli Luoteis-
Romaniassa työskennellessään 
erikoistunut ruumiinavauksiin.

Nyiszlin kirja ”Mengelen pa-
tologina Auschwitzissa” on en-
simmäinen kirjallinen kuvaus 
Auschwitzin tappotehtaan ar-
jesta. ”Tehdas” toimii täydellä 
teholla; neljä krematoriota, joissa 
jokaisessa 15 polttouunia, poltta-
vat 20 000 viatonta sielua päivit-
täin. Alueella roihuaa jatkuvasti 
myös kaksi polttoroviota, joissa 
5 000-6 000 vankia tuhotaan päi-
vittäin.

Natsilääkäri Joseph Mengele 
suorittaa epäinhimillisiä ihmis-
kokeitaan keskitysleirin asukeil-
la. Hän tutkii mm. kaksosia, kää-
piökasvuisia sekä kaavokuoliota 
sairastavia.

Miklos Nyiszli kirjoittaa huo-
mioitaan työstään ja Auschwit-
zin arjesta varsin viileästi, voi-
siko sanoa jopa tunteettomasti. 
Olipa sitten kyseessä ruumiiden 
kudoksien vuoleminen Menge-
len bakteeriviljelmien kasvualus-
taksi tai epämuodostuneiden 
juutalaisisän ja aikuisen pojan 
ruumiinavaus. Patologimme 
kuitenkin toteaa kirjassaan: ”Jos 
jonain päivänä kuitenkin vapau-
tuisin täältä ja kertoisin, mitä 
olen nähnyt, uskoisiko minua 
kukaan? Puhutut tai kirjoitetut 
sanat eivät kuitenkaan tarjoaisi 
mielikuvaa siitä, mitä täällä ta-
pahtuu.”

Neuvostojoukkojen lähesty-
essä Auschwitzia tammikuussa 
1945 Miklos Nyiszli tovereineen 
kuljetetaan ensin Mauthausenin 

keskitysleirille, sieltä edelleen 
Melk an der Donaun keskitys-
leirille ja lopulta Ebenseen leiril-
le, jossa vapaus koittaa viimein 
5.5.1945. Saman vuoden loka-
kuussa hän tapaa Bergen-Bel-
senin tuhoamisleiriltä selvinneet 
vaimonsa ja tyttärensä. Perhe on 
jälleen yhdessä.

Miklos Nyiszli
Mengelen patologina Auschwitzissa
Vastapaino, 2019

SUOMALAISET 
SS-MIEHET

Helmikuussa 2019 julkaistiin 
Kansallisarkiston toteuttama 
arkistoselvitys suomalaisten SS-
miesten osallisuudesta juutalais-
ten, siviilien ja sotavankien sur-
maamiseen vuosina 1941-1943. 

1408 suomalaista palveli va-
paaehtoisina kaksivuotisella 

palvelusopimuksella Waffen 
SS:n Wiking-divisioonassa. SS-
vapaaehtoisista suomalaisista 
kaatui 256 sotaretken aikana, 
14 katosi ja 686 haavoittui.

Alkujaan englanniksi tehdyn 
selvityksen suomenkielinen 
käännös julkaistiin viime vuoden 
joulukuussa.

Kansallisarkisto on lisännyt 
suomennokseen kaksi lyhyttä 
taustoittavaa tekstiä. Ne täyden-
tävät kokonaiskuvaa tapahtu-
mista ja Suomen ratkaisuja oh-
janneesta politiikasta.

Johtopäätös on kuitenkin 
sama kuin englanninkielisessä 
versiossa, suomalaiset SS-miehet 
todennäköisesti osallistuivat sak-
salaisten mukana juutalaisten ja 
siviilien surmaamiseen.

Suomenkielisessä versiossa 
on lisäluku Toldzgunin uuden-
vuodenaaton 1942 tapahtumista, 
jotka perustuvat suomalaisen SS-
vapaaehtoisen sotapäiväkirjaan 
sekä yhteistyöhön Pohjois-Os-
setian yliopiston kanssa.

Varsin yksityiskohtaisessa 
kuvauksessa käy ilmi, että suo-
malaiset pioneerit komennettiin 
tuolloin teloittamaan viisi paikal-
lista siviiliä ja kaksi saamaansa 
sotavankia. Teloitetut olivat 
Kansallisarkiston pääjohtaja 
Jussi Nuortevan kertoman mu-
kaan kommunistisen puolueen 

Lars Westerlund
Suomalaiset SS-vapaaehtoiset ja väkival-
taisuudet 1941-1943
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura & Kan-
sallisarkisto, 2019

Evoluutio-opetus horjuttaa Raamatun arvovaltaa ja toimii näin kuin yleis-
happona, joka syövyttää useimpien kristittyjen uskoa. Luottamuksen 
puute Raamattuun on kristittyjen nuorten kaikkein yleisimmin mainitse-
ma syy uskosta luopumiseen.

Vastaavasti useimmat eivät ole koskaan kuulleet siitä 
nykyaikana saatavilla olevasta valtavasta määrästä 
todisteita, jotka tukevat Raamatun ilmoitusta luo-
misesta. Luominen-tiedelehti voi auttaa juuri tässä. 
Se on kuin vahva suoja-aine, joka kumoaa ja estää 
evoluution syövyttävän vaikutuksen jatkossakin.

Sen upeasti kuvitetut, värilliset sivut tekevät siitä 
julkaisun, jota ihmiset haluavat lukea. Onko Sinun 
tuttavapiirissäsi nuoria, joiden usko on evoluuti-
on vuoksi koetuksella? Ostaisitko heille lahjaksi 
palan Totuutta? Tilaukset: kauppa.luominen.fi
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Kirja ilmestyi ensimmäisen 
kerran omakustanteena jo vuon-
na 1946. Seuraavana vuonna un-
karilainen sanomalehti julkaisi 
sen jatkokertomuksena ja sen 
jälkeen kirjana.

Esimerkiksi israelilainen his-
torioitsija Gideon Greif monien 
holokaustitutkijoiden kanssa on 
arvostellut Nyiszlin kirjaa sen 
epätarkkuuksista ja asiavirheis-
tä. Olipa kirjassa epätarkkuuk-
sia tai ei, se on joka tapauksessa 
korutonta kertomaa siitä käsittä-
mättömästä raakuudesta, johon 
ihminen pystyy.

rivijäseniä, jotka suomalaisille 
luovutti paikallinen poliisi.

Selvitys ”Suomalaiset SS-va-
paaehtoiset ja väkivaltaisuudet 
1941-1943” on valtioneuvoston 
kanslian tilaama ja Kansallis-
arkiston tekemä riippumaton 
arkistoselvitys. Siinä on ollut 
käytettävissä yli 70 Waffen SS:n 
Wiking-divisioonan suomalaisen 
vapaaehtoisen päiväkirjaa.

Selvityksessä on myös käyty 
läpi erittäin suuri määrä Suomes-
sa olevia viranomais- ja yksityis-
arkistoja, kirjeenvaihtoa, valoku-
via, sanoma- ja aikakauslehtien 
kirjoituksia ja artikkeleita, muis-
telmia sekä olemassa olevaa tut-
kimuskirjallisuutta. Selvityksessä 
on ollut käytettävissä aineistoa, 
jota ei ole ollut aikaisempien tut-
kimusten käytössä.

Hankkeen tutkijana toimi 
professori Lars Westerlund ja 
tutkimusapulaisena filosofian 
maisteri Ville-Pekka Kääriäinen. 
Selvityksen on suomentanut 
Timo Soukola.

Selvityksessä esille tulevat 
nuorten miesten kokemukset 
ovat kovia. Päiväkirjoista käy 
ilmi järkytys, eikä monen mieli 
kestänytkään painetta. Mitään 
tappamisen uhoamista päiväkir-
joista ei kuitenkaan löydy.

Lisää tietoa suomalaisten SS-
miesten tekemisistä voi vielä olla 
luvassa, sillä Kansallisarkisto on 
tehnyt selvityksen Venäjällä, 
Valko-Venäjällä ja Ukrainassa 
olevista asiakirjoista, joita alus-
tavan tiedon mukaan on peräti 
54 000 sivua.

Jakob Valdma
Peruuta diabetes
Fitra, 2019

STOPPI 
DIABETEKSELLE

Suomen terveydenhuollosta ja 
yhteiskunnasta puuttuvat elinta-
pahoidon käsite ja arvostus. Yhä 
useammat ihmiset etsivät kuiten-
kin uusia vaihtoehtoja, joilla pys-
tyisivät itse vaikuttamaan omaan 
hyvinvointiinsa.

Lääkäri, trainer4you-koulu-
tettu personal trainer ja ravin-
tovalmentaja Jakob Valdma on 
kirjoittanut ensisijaisesti tyypin 2 
diabeetikoille, esidiabeetikoille 

ja riskiryhmäläisille kirjan, joka 
antaa lukijalle työkaluja elinta-
pamuutoksen tekemiseen ja dia-
beteksen tehokkaaseen omahoi-
toon – osalle jopa diabeteksen 
peruuttamiseen.

Kirja ei ole suinkaan mikään 
temppuopas, eikä kirjoitta-
ja halua leikkiä gurua. Hän ei 
myöskään edellytä, että kaikkiin 
hänen väitteisiinsä uskottaisiin. 
Päinvastoin, Jakob Valdma ha-
luaa lukijan olevan skeptinen ja 
tutkivan aihetta omalta kannal-
taan ja tekevän omat johtapää-
töksensä.

Valdma huomauttaa heti kirjan 
alkulehdillä, ettei suosittele ke-
nenkään toimivan oman lääkä-
rin tai muun terveydenhuollon 
henkilön ohjeiden vastaisesti, 
lopettavan tai muokkaavan lää-
kitystään konsultoimatta hoita-
vaa lääkäriä tai millään muulla 
tavalla laiminlyövän sairautensa 

hoitoa.
Valdma haluaa ampua alas 

vanhentuneita uskomuksia ja 
terveydenhuollon käytäntöjä. 
Hän kertoo nähneensä ja val-
mentanut kymmeniä diabeeti-

koita, jotka ovat peruuttaneet 
sairautensa jopa kuukausissa.

Kirja on jaettu kahteen osaan. 
Ensimmäisessä osassa pilkotaan 
tyypin 2 diabeteksen olemus ja 
opitaan ymmärtämään, millai-
nen prosessi on oikeasti kysees-
sä. Toisessa osassa käydään yksi-
tellen läpi kaikki elintapahoidon 
keinot, joilla diabeetikko voi vai-
kuttaa sairautensa etenemiseen.

Jakob Valdma ihmettelee, mik-
si lääkärit määräävät niin paljon 
lääkkeitä, kun diabeetikkoja voi-
taisiin auttaa muillakin tavoilla 
kuin lääkkeillä.

Kirjoittaja huomauttaa, että 
mitä enemmän tietää sairaudes-
taan ja omahoidosta, sitä hel-
pompi on menestyä.

Kirja esittelee ravitsemuksen 
perusperiaatteet samoin kuin 
tarpeelliset ravintolisät ja diabee-
tikoille soveltuvat ruokavaliot. 
Tärkeänä osuutensa selvitetään 

myös liikunnan merkitys diabee-
tikon elämässä.

Elintapamuutos vaatii paljon 
tahdonvoimaa, jonka loppuessa 
olemme aseettomia ja putoam-
me takaisin entisiin tapoihimme.

Jos haluamme pysyviä muu-
toksia elämässämme, meidän on 
muokattava myös minäkuvaam-
me sellaiseksi, jonka avulla on 
helppo ylläpitää haluttuja muu-
toksia.

Valdma painottaa myös tu-
kiverkoston tärkeyttä. Tyypin 
2 diabetes alkaa useimmiten 
keski-iässä, jolloin tarpeelliset 
tukiverkostot ovat yleensä huo-
mattavasti heikompia ja suppe-
ampia.

Mielenkiintoinen ja kansan-
tajuisesti kirjoitettu kirja, joka 
saa tarkastelemaan omia elinta-
pojaan aivan uudesta näkökul-
masta.

Kimmo Janas
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Esko Tienhaara

”Autuaita ovat 
hengellisesti köyhät, 
sillä heidän on taivasten 
valtakunta”. Matt. 5:3. 

N ämä Jeesuksen vuori-
saarnan alussa olevat 
sanat ovat hämmentä-

viä. Jos jollakin tavalla ymmär-
rämme, että ajallisesti rikkaan 
on vaikea päästä Jumalan valta-
kuntaan, niin onko oltava vielä 
hengellisestikin köyhä. Eikö pa-
remminkin tulisi olla hengellistä 
pääomaa, voidakseen omistaa 
Taivasten valtakunnan? Sanoo-
han Raamattu, että vaeltakaa 
hengessä, ja jolla ei ole Kris-
tuksen henkeä, se ei ole hänen 
omansa. Raamattu puhuu paljon 
Pyhän Hengen välttämättömyy-
destä pelastuksen edellytyksenä. 
Uskon että en ole ainoa, jota nuo 
Jeesuksen lausumat sanat ovat 
ihmetyttäneet.

Kun olen rukoillen etsinyt 
vastausta tähän erikoiseen lau-
seeseen, on jotakin kirkastunut 
lauseen lopusta: Keitä on taivas-
ten valtakunnassa? Vastaus: Siel-
lä ovat ne, jotka tekivät Jumalan 
tahdon. Mutta kuinka ne ovat 
siellä, eiväthän he edes tienneet 
tekevänsä Jumalan tahtoa? 

Matt. 25 kertoo, miten lampaat 
asetettiin oikealle puolelle ja 
vuohet vasemmalle. Kumpikaan 
joukko ei ollut tehnyt elämäs-
sään valintojaan tietoisena siitä, 
että niiden tekojen seurauksena 
heille kerran Taivas avautuisi. 

Siinäpä se, he eivät olleet 
keränneet bonuspisteitä Taivas-
ta varten, vaan Pyhä Henki oli 
tehnyt sen heidän puolestaan. 
Heidän tekonsa olivat olleet sy-
dämen tekoja – rakkauden vai-
kuttamia uskon tekoja. Heidän 
uudestisyntynyt henkensä oli 
levännyt Kristuksen täytetyssä 
työssä ja teot olivat olleet seu-
rausta siitä. Hengellisesti köyhä 
on se, joka tarvitsee Pyhän Hen-
gen täyttämään itsessään olevan 
hengellisen tyhjyyden. Näin he 
olivat keränneet aarretta Taivaa-
seen. Samalla tavalla meidän tu-
lee tehdä tekomme Jeesuksen 
täytetyn työn varassa, Pyhän 
Hengen vaikuttamina. Se on 
sellaista hengellistä köyhyyttä, 
josta hän edellä puhuu. 

Hengellisesti köyhä

Tuskin vuosituhannen vaihtuessa saatoimme aavistaa, miten nopeasti kansamme mo-
raalinen selkäranka voi murtua. Voi olla, että ilman Raamatusta  saatua rohkaisua emme 
asuisi itsenäisessä maassa. Nyt kirjan päälle voidaan sylkeä surutta.  Ja sitä tehdään jopa 
oikeuslaitoksen ja hallituksen  piirissä.

Viime sodassa presidentti Kallio vetosi Suomen armeijan johtoon: ”Kehotan kaikkia, 
jotka tänä vakavana aikana palvelevat isänmaata, lukemaan Raamattua. Nykyhetkenä 
kansamme tarvitsee   Jumalan sanan uutta luovaa voimaa. Omaksukaamme nöyrällä 
sydämenuskolla sen siunaukset. Vanhurskaus kansakunnan korottaa, mutta synti on 
kansakuntien häpeä.”

Tänä päivänä voisi oikeusoppineilta kysyä, onko presidentti Kallion rikos vanhentunut? 
Siitä on kulunut vasta 80 vuotta. Raamatun teksti on  muuttumaton. Nyt sen lainaami-
sesta  kansanedustaja Päivi Räsästä toistuvasti syytetään. 

Presidentti Sauli Niinistö  toivotti Jumalan siunausta vuoden alussa. Nyt presidentti 
voisi nousta todelliseksi arvojohtajaksi Suomessa. Tähän kansankirkon johto ei uskalla 
tai kykene.

Syyllistyikö presidentti Rytin vaimo rikokseen pyytäessään kansaa rukoilemaan talvi-
sodassa Raamatun Jumalan varjelusta. Seuraavana yönä pakkanen putosi - 40 astetta, 
puna-armeija pakeni paniikissa. Pelkosenniemellä on kyltti, missä lukee: Tässä auttoi 
Herra. Tästä varjelijasta Raamattu puhuu. 

Näinä päivinä elämme henkistä ja hengellistä sotaa. Yhteiskunnan peruspilareita ollaan 
kaatamassa. Myönteisiä elämäntapoja painetaan lokaan. Maalaisjärki on löyhässä hirressä. 
Raamatun viisauksia halveksitaan. Sinisilmäisesti vastaanotetaan vaarallisia ideologioita.

Aikamme mies ja nainen on kyseenalaistettu. Marginaaliryhmien aivopesu on röyhkeää.
Sananvapauttakin ollaan rajoittamassa. Aidon kristityn suu tukitaan, muut saavat pors-

kuttaa.
Kukahan kerkeää ehdottamaan, että Suomen lipusta pitää poistaa risti? Mitähän vaa-

kunan urosleijonan tilalle kehitellään?

Ei tarvitse julistautua profeetaksi, jos ennustaa edessämme olevan tiukat ajat. Ei Ju-
malankaan pinna kaikkea kestä. Armollakin on rajansa. Muutos on mahdollista. Me 
teemme valintoja.

Hannu Hurri
lääkäri

Kouvola

PÄIVI RÄSÄNEN
JA AJAN HENKI
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C   Snorklausta Puerto Platassa.Kimmo Janas
 

Matkamessuille 
saavuttiin hakemaan 
inspiraatiota kesän 
matkoihin. Myös 
vastuullinen matkailu 
kiinnosti messukävijöitä. 

T pahtumakokonaisuus 
keräsi Messukeskukseen 
tammikuun 16. – 19. yh-

teensä 68 300 kävijää.
Matkamessuille tultiin unel-

moimaan tulevista matkoista. 
42 % kävijöistä tarkasteli erityi-
sesti matkatarjouksia. Kevään ja 
kesän matkoille vinkkejä ja ins-
piraatiota haki 82 % kävijöistä.

Vastuullisuus kiinnosti ku-
luttajia, ja yli puolet kävijöistä 
koki saaneensa messuilta uutta 
tietoa ja inspiraatiota kestävistä 
ja ekologisista matkustusmuo-
doista, sekä luonnon moni-
muotoisuuden säilyttämisestä 
matkakohteissa. Ensimmäistä 
kertaa Matkamessujen yhteydes-
sä järjestettiin myös Maata pitkin 

Matkamessut nosti matkailuintoa

HUOMIO!
Korona-taistelu siirtää 
"Isien taistelutanner" 

-matkan Karjalaan 
kesäkuun puolivälistä
elokuun loppuun 27.-

30.8.2020.

Lisätietoja:
Samuel Saresvirta  
Puh. 040 541 2022

samuel.saresvirta@live.fi

-matkamessut. 
Kotimaan kohteiden perässä 

messuille tuli 60 % kävijöistä, ja 
85 % kävijöistä kaipasi vinkkejä 
erityisesti kotimaan luontokoh-
teista ja minilomista. Kotimaan 
kohteista Kainuu lanseerasi mes-
suilla näyttävästi uuden Kainuu 
Arctic Lakeland -brändinsä koko 

alueen kattavalla yhteisosastolla.
Koronaviruksen laitettua lähi-

aikojen matkustussuunnitelmat 
uusiksi on nyt hyvää aikaa koti-
karanteenissa haaveilla poikke-
ustilan jälkeisestä ajasta. Tutki-
musten mukaanhan moni aikoo 
välittömästi rajoitusten poistut-
tua ampaista mahdollisimman 
kauas kotinurkista.

B   AuroraHut luo uutta ekologista 
luksustrendiä matkailuun. Kelluvana  
veneenä se voidaan siirtää aina sinne, 
missä kunakin vuodenaikana on sesonki.

C   Tosimiesten lempivihannestakin löy-
tyi messuilta.

B   Matkat formula-kisoihin kuuluvat 
miesten suosikkimatkoihin.

C   Malesian Suomen-suurlähettiläs John 
K. Samuel osallistui messuille avajaispäi-
vänä.

B   Pai Ti Kongissa voi herkutella ruoka-
festivaaleilla.

A  Vaimon helliminen hyvällä illallisella 
kuuluu jokamiehen velvollisuuksiin myös 
matkoilla.

C   Koskenlaskua Dominikaanisessa ta-
savallassa.

C   Virolaiset opettivat miten kuuluu 
vihtoa oikein.

C   Lapelland esitteli messuilla siirrettäviä mökki- ja saunavaunuja uusiin elämyksiin.

C   Israelin matkailutoimiston järjestämä yhteisosasto keräsi perinteisesti Israeliin 
matkoja järjestävät tahot yhteen.

C   Minne suuntautuukaan se paras matka...?
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C  Jos haluaa hyödyntää hidastusener-
gian talteenottoa, kannattaa nykäistä 
8-nopeuksisen EAT8-automaattivaih-
teiston valitsinta oikealle D:stä B:hen.

PEUGEOT 3008 GT Hybrid4

A

A   Viitisen vuotta sitten esitelty i-Cockpit 
on edelleen tyylikäs kokonaisuus.

B   Kuskin toimintaympäristö on tilava 
ja sähkösäätöiset etuistuimet varsin asi-
alliset.

C   GT-varusteversiossa on vauhtiraidat 
istuimissa.

C   Mittaristonäkymiä voi vaihdella mielitekojensa mukaan.

Kimmo Janas

U lkoisesti 3008 GT Hy-
brid4 ei eroa perus-
3008:sta – no, tietenkin 

oikean takapyörän yläpuolelta 
löytyy latausluukku. Eikä auto 
sisältäkään mittaristoa lukuun 
ottamatta poikkea polttomoot-
toriversiosta.

Ja sitten 
mennään

Mutta viimeistään liikkeelle läh-
dettäessä kyllä huomaa eron. 

Peugeot 3008 valittiin kolme vuotta sitten vuoden 
parhaaksi autoksi niin meillä täällä Suomessa kuin 
Euroopassakin. Nyt 3008:sta on tullut markkinoille 
ladattava hybridi, jossa polttomoottorin lisäksi 
vauhtia antavat kaksi sähkömoottoria. Ja kun 
lisätään vielä neliveto, niin voiko SUV olla enää 
houkuttelevampi?

1915 -kiloinen Peugeot ampai-
see äänettömästi matkaan ja 
vauhtia kertyy yllättävän no-
peasti. Kiihtyvyys onkin 5,9 se-
kuntia 0-100 km/h, joten ei tällä 

SUV:lla ainakaan jalkoihin jää 
liikennevaloissa.

Liikkeelle lähdetään tietenkin 
sähköllä, ja polttomoottori hyp-
pää kehiin vasta, kun kaasua 

polkee tarvittavan paljon – tai 
tietenkin, jos ottaa toisen ajo-oh-
jelman käyttöön. Niitähän löytyy 
neljä: täyssähkö, hybridi, sport 
ja neliveto.

Tässä Peugeotin tehokkaim-
massa sarjatuotantomallissa on 
tehoa 300 hevosvoimaa ja vään-
töäkin löytyy hulppeat 520 Nm.

Esijäähdytys 
kesäajoon

Polttoaineen keskikulutukseksi 
luvataan 1,3 l/100 km, jonka 
paikkansa pitävyyttä en päässyt 

testaamaan, sillä huristelin koko 
koeajoviikon pelkällä sähköllä. 
WLTP-mittaustavan mukaan 
täyssähköllä luvataan jopa 63 
km ajoa, mikä tietenkin varsin-

kin talviolosuhteissa laskee mer-
kittävästi.

Sähköä voi myös eSAVE -toi-
minnalla säästää ja varastoida 
vaikkapa moottoritien jälkeiseen 

kaupunkiajoon. Tämä pelittää 
hienosta varsinkin Keski-Eu-
roopassa, jossa suurkaupunkien 
keskustoja on varattu pelkästään 
sähköautoille ajoon.

C   Peugeot 3008:n ulkomuodoissa on 
mukavasti tiettyä pullistelua.
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B   Konepellin alta löytyy 1,6 -litran 
200-hevosvoimainen turbo, vääntöä 300 
Nm. Sähkömoottorit sijaitsevat etu- ja 
taka-akselilla.

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

A

C   Latauspiuhat saa piiloon tavaratilan 
lattian alle – mikäli on aikaa keriä niitä 
kauniisti kasaan.

C   Korkeajännite litiumioniakusto on 
sijoitettu auton EMP2-alustan ansiosta 
toisen rivin istuinten alle, joten se ei vie 
tilaa sen paremmin takamatkustajilta 
kuin tavaratilastakaan. Niinpä takana 
kulkee tarpeeksi wc-paperia isomman-
kin perheen korona-tarpeisiin.

B   Latausaika on peruspistokkeesta (8A) 7 
tuntia, vahvistetusta pistorasiasta (14A) 4 
tuntia ja 1,45 tuntia Wallbox-kotilataus-
laitteella (32A).

C   Niin sähkön kuin bensiininkin kulutustietoja voi seurata multimedianäytöltä.

C   Multimedianäytöltä voi seurata, miten voimavirrat liikkuvat moottoreiden ja 
akkujen välillä. Saman näkymän saa myös mittariston keskelle.

C   Navigaattorin näyttö on myös selkeä ja tarpeeksi iso.

D   Liikkeelle lähdetään aina sähköisesti – ja varsin liukkaasti.

Yksi mielenkiintoinen lisä täs-
sä GT-varustetasossa on älypu-
helimella tai keskikonsolista oh-
jelmoitava esilämmitys ja -jääh-
dytys. Ilmapumppu huolehtii, 
että liikkeelle lähdettäessä auton 
sisälämpötila on 21 astetta – siis 
plussaa.

Vastinetta 
rahalle

Ajaminen 3008 GT Hybrid4:llä 
on todella miellyttävää. Ainoa 
pieni miinus oli sopivan ajoasen-
non löytäminen sähkösäätöisellä 
etupenkillä.

Auto ylitti pehmeästi kaik-
ki ympäri Kauniaisia ripotellut 
töyssyt samoin kuin muutkin 
tien epätasaisuudet. Ohjaustun-
tuma oli varsin mukava sekä 
suoralla että mutka-ajossa.

Tämän kokeilemamme Peu-
geot 3008 GT Hybrid4:n hin-
ta kaikkine herkkuineen on 

B   Peugeotin pianonäppäimistöä on 
helppo käyttää.

52 377,38 euroa, mikä tuntuu 
varsin sopivalta ottaen huomi-
oon, mitä sijoitetulla rahalla saa.

Kaiken kaikkiaan erittäin mu-
kava ajokokemus.
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