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Tosimies 
Ukrainasta
Viime viikkoina on loistavana esimerkkinä varsinai-

sesta tosimiehestä ollut Ukrainan presidentti Volo-

dymyr Zelenskyi.

Kun hänet valittiin presidentiksi kolme vuotta sit-

ten, monikaan ei uskonut hänet pystyvän hoitamaan 

virkaansa pitkään, olihan hän tullut tunnetuksi mm. 

vuonna 2006 voitostaan Ukrainan Tanssii tähtien 

kanssa -kisassa sekä roolistaan television komedia-

sarjassa Kansan palvelija.

Zelenskyi ei ole kuitenkaan “pelkkä” koomikko, 

vaan hänellä on taustallaan lakimiehen opinnot ja 

hän omistaa menestyvän tuotantoyhtiön.

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, kun presidentti Pu-

tin päätti lähteä kitkemään natseja pois Ukrainasta. 

Mielenkiintoinen väite, sillä Zelenskyi on juutalai-

nen ja natsit tappoivat hänen sukulaisiaan toisessa 

maailmansodassa.

Siinä missä Putin on istunut pitkän pöytänsä ää-

ressä Kremlin muurien suojassa, Zelenskyi on ve-

tänyt armeijan vermeet niskaan ja lähtenyt Kiovan 

kaduille.

Moni luuli hänen pakenevan heti sodan sytyttyä 

maasta ja koettavan johtaa Ukrainaa ulkomailta käsin 

tai heiluttavan valkoista lippua antautumisen mer-

kiksi.

Volodymyr Zelenskyi on koonnut niin oman kan-

sansa kuin valtaosan maailman maista yhteiseen 

rintamaan taistelemaan Venäjää vastaan. 

Hän seisoo rohkeasti kannustamassa ukrainalaisia 

vastarintaan, eikä pelkää häntä metsästäviä Venäjän 

erikoisjoukkojakaan.

Siinäpä esimerkkiä meille tavallisillekin tosimie-

hille…

Tosimies 
Ukrainasta
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Vesa Tiensuu

Sunnuntaina helmikuun 
27. päivä katson TV:tä 
yhdessä vaimoni Merjan 
kanssa. Venäjä on 
hyökännyt Ukrainaan 
ja pakolaisten hätä 
näkyy ruudulla. 
Merja kysyy minulta, 
lähtisitkö hakemaan 
pakolaisia, jos sellainen 
mahdollisuus tulisi. 
Vastaan, että lähtisin. 

T iistaina 1.3. ystäväni Jouko 
soittaa ja kysyy: ”Lähdet-
kö kuljettajaksi hakemaan 

pakolaisia, jos saadaan bussi?” 
Epäröin hetken, kun olin luvan-
nut olla töissä ja kysyn, koska 
lähdettäisiin? En pystynyt lu-
paamaan... Vartin päästä soitan 
Joukolle. 

Olen kyllä valmis, lähdetään 
heti, kun saadaan bussi. Jouko 
on kysynyt myös Ismoa kuljet-
tajaksi, ja hän on lupautunut. 
Muutama päivä menee ja bus-
sia ei saada. Monella liikennöit-
sijällä on bussit tilausajossa, kun 
pandemia on hellittänyt. Jouko 
kysyy bussia, Ismo kysyy, minä 
kysyn. Nyt näyttää hankalalta. 
Olen juuri kirjoittamassa viestiä 
Joukolle, että kysyn vielä Antilta, 
jolla on useita busseja. Samalla 
hetkellä saan viestin Joukolta, 
että hän on saanut bussin An-
tilta. Kiitos Herralle! Matka voi 
onnistua. 

Nyt meitä on kolme, jotka 
voimme ajaa. Kolme äijää ha-
kemaan lapsia ja naisia pois so-
dan jaloista, ei taida olla paras 
mahdollinen ryhmä?  Samoihin 
aikoihin Nadja, jolla on sukua 
Ukrainassa, rukoilee kotonaan 
Suomessa, miten voisi auttaa 
pakolaisia. 

Tiimi kasassa
Jouko toimii primusmoottori-
na ja on yhteydessä Operaatio 
Toivoon sekä ICEJ:hin, jotka or-
ganisoivat näitä matkoja.  Ope-
raatio Toivo ottaa ensimmäise-
nä yhteyttä ja heidän kanssaan 
lähdetään matkaa rakentamaan. 
Tässä vaiheessa Jouko alkaa 

Eräs Puolan matka…
selvittää kiireellä tiimistä puut-
tuvaa sairaanhoitajaa ja tulkkia. 
Joukolle ennestään tutun Elinan 
kautta tulee tieto Päivistä, joka 
lopulta paljastuu myös Joukolle 
ennestään tutuksi. Pienien neu-
vottelujen jälkeen Päivi lupau-
tuu, kun Elina lähtee mukaan. 
Enää puuttuu tulkki. 

Tiistaina lähtöpäivän aamuna 
tilanne on vielä auki, kunnes 
Joukon tuttu tulkki Terttu soit-
taa, että hänen ystävänsä Nadja 
saattaisi lähteä mukaan. Niinpä 
Jouko soittaa Nadjalle ja kertoo 
asian, joka lupaa hetken selvi-
tellä lähtövalmiutta. Muutaman 
minuutin päästä Nadja soittaa 
ja lupautuu lähtemään samana 
päivänä matkalle tulkiksi. Nyt 

tiimi on koossa.  
Saimme automme tiistaina 8. 

maaliskuuta ja lähdemme Hel-
sinkiin, josta saamme avustus-
kuorman, sairaalatarvikkeita, 
ym. tarpeellista. Laiva Tallin-
naan lähtee klo 10:30 seuraava-
na aamuna. Jouko on järjestänyt 
meille yöpaikat tukijoiden luota. 
Mietimme mihin voisimme jättää 
täynnä avustustarvikkeita olevan 
bussimme, kun se ei mahdu ma-
joituspaikkanamme olevan oma-
kotitalon pihaan (kiitos Joukon 
enolle, Ilmarille majoituksesta). 

Ajan Vantaalla teollisuusalu-
eella ja etsimme parkkipaikkaa. 
Jouko huomaa yhden hallin pi-
halla liikettä ja menee kysymään, 
hän saa luvan pysäköintiin heti. 

Ikkunan takana näkyy kaksi su-
sikoiraa, jotka varmasti nostavat 
metelin, jos bussiimme murtau-
dutaan.

Aamulla haemme bussin ja 
hallin omistaja lupaa meille 
parkkipaikan jatkossa, jos tar-
vitsemme! Hän vielä soittaa 
myöhemmin ja haluaa lahjoit-
taa pyörätuolin ukrainalaisille. 
Tämä on kaikki suurta Taivaan 
Isän johdatusta.

Tässä kohtaa mainitsen, että 
olemme kumpikin Joukon 
kanssa saaneet matkalle omat 
sponsorit, jotka avustavat mat-
kaamme.

Meillä on koko tiimi jo koossa, 
laivalla tapaamme toisen bussin 
väkeä, jonka kanssa meidän on 

tarkoitus mennä samoihin osoit-
teisiin Puolassa.

Pidämme yhteisen palaverin 
toisen bussin vapaaehtoisten 
kanssa ja sovimme yhteyden-
pidosta. Elinalla on mukana 6 
radiopuhelinta yhteydenpitoon, 
niiden kantama vain osoittautuu 
liian lyhyeksi, mutta kännykät 
toimivat. 

Polttoaine kallista 
Baltiassakin

Keskiviikko klo 12:30 saavum-
me Tallinnaan, pidämme yh-
teisen rukoushetken, kiitämme 
Jumalaa ja pyydämme siunausta 
matkalle. Lähdemme Via Balti-
caa pitkin kohti Puolaa. Ismo 
osaa reitin ulkoa ja tietää parhaat 
kahvi- ja ruokapaikat. Minäkin 
olen ajanut Varsovaan aikaisem-
min, joten matka sujuu joutui-
sasti. Virossa on satanut lunta 
ja rapa lentää ensimmäiset noin 
200 km.  Polttoaineen hinta on 
myös Baltiassa noussut paljon, 
tankkasimme ennen Puolaan 
rajaa Marijampolessa, dieselin 
hinta oli 2,090 euroa. Kiitos taas 
kerran tukijoillemme.

Matkan edetessä Jouko ”yh-
teysupseerina” hoitaa yhteyksiä 
Operaatio Toivoon ja Puolan 
päähän. Jouko myös hoiti tii-
mimme muonituksen, hän oli 
kuin Duracell-pupu ulkona au-
tosta heti pysähdyksen jälkeen 

ja toi koko porukalle kahvia, 
sämpylöitä, hampurilaisia ja he-
delmiä.

Saamme tietää avustuskuor-
man purkupaikan ja ajan, joka 
on torstai n. klo 13.00 paikal-
lista aikaa, runsaan 100 km:n 
päähän Varsovasta. Meille jää 
hyvää aikaa, joten pidämme 
toisen bussin kanssa ruokatau-
on ja palaverin. Päätämme etsiä 
majapaikkaa, koska paluumatka 
on yhtä kyytiä Tallinnaan, pois 
lukien wc- ja tankkaustauot.

Netistä löytyy vihdoin hotelli, 
johon mahtuu molempien bussi-
en porukka. Saavumme Raczkin 
kylään hotelli Kordegardaan il-
tayöstä. Hyvä ja edullinen hotel-
li, voin suositella.

Autoa ei saa jättää
Torstai 8.3. klo 6:40 laitan au-
ton käyntiin. Olemme n. 800 km 
Helsingin eteläpuolella, silti pak-
kasta on 8 astetta. Lähtö aamuru-
kouksen jälkeen klo 7:00 kohti 
purkupaikkaa Varsovan kautta.

Tiimi on hitsautunut hyvin 
yhteen, tunnelma autossa on 
rauhallinen ja hyvä. Kuljetta-
jien kesken lentää oma herja, 
jota naisten on välillä mahdo-
ton ymmärtää, kun vinoilemme 
toisillemme. Varsovan läpiajossa 
oli Ismon paikallistuntemus tosi 
arvokasta, vältimme pahimmat 
ruuhkat. Varsovasta jatkoimme E 
75-tietä kohti Czestochovaa, tältä 
tieltä ajoimme vielä melkoisen 
matkan purkupaikkaan. Tämän 

sijainti jääköön turvallisuussyistä 
mainitsematta. Meitä oli jo ennen 
matkaa varoitettu mahdollisista 
venäläisistä häiriköistä, jotka 
urkkivat tietoja ja voivat häiritä 

B   Suomalaistiimi valmiina urakkaan; 
Jouko (vas.), Nadja, Vesa, Päivi ja Ismo.

C D   Kummankin linja-auton avustus-
kuorma saatiin nopeasti purettua avuli-
aiden ukrainalaisten ansiosta.

A
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CERAMIC PRO -KERAAMISET PINNOITTEET 
RASKAALLE KALUSTOLLE!
- Kaluston puhtaanapito on helppoa!
- Ehkäisee maalipinnan haalistumista!

Hämeenlinna - Puh. 045-179 8080 
.FI

Hitsausalihankintaa vaativiin kohteisiin
Teemme mm.

• ajoneuvoyhdistelmien uusia päälirakenteita 
ja perävaunujen osia

• puutavaranosturin alustat, motojen kuljetuslavetit ym.

Wintersteel Oy
Sakari Yrjölä

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

matkaa.
Ilma oli lämmennyt +2 as-

teeseen ja aurinko paistoi, kun 
ajoimme takaisin Varsovaan.

Varsovassa ajoimme annet-
tuun osoitteeseen. Ihmisiä ei 
näkynyt missään, vaikka olimme 
oikeassa paikassa. Hetken kulut-
tua tuli muutama henkilö ja oi-
kea paikka oli 300 metrin päässä 
puomin takana. Ajoin automme 
sinne ja toisen auton porukka oli 
lähtenyt syömään, joten Jouko 
ajoi heidän autonsa lastauspaik-
kaan. Huomautin myöhemmin, 
että sotilas ei saa jättää asetta, 
eikä kuljettaja autoa… Meille oli 
myös organisaation taholta oh-
jeistettu, että autoa ei saa jättää 
yksin.

Nyt alkoi varsinainen työ, 
meillä oli puutarhapöytä ja tuoli 
mukana, josta muodostettiin toi-
misto auton takaoven viereen, 
jossa tulkkimme Nadja naputti 
sormet jäässä melkein kaksi tun-
tia Joukon avustuksella pakolais-
ten passien tiedot koneelle. Ismo 
tarkasti, että auto on kunnossa, 
Päivi ja Elina numeroivat ja pak-
kasivat matkatavaroita autoon, 
sekä kävivät välillä tarkastamas-
sa sisällä, miltä siellä järjestys 
näyttää. Omaksi tehtäväkseni 
jäi lähinnä vahtia autoa. Lähellä 

oli onneksi poliisi ja muutaman 
sadan metrin päässä vielä useita 
poliisiautoja.

Melkoisten ponnistelujen ja 
istumajärjestyksen säätämisen 
jälkeen kaikki 41 ukrainalaista, 
joista 18 lasta (yksi 8 kk ikäi-
nen vauva), 22 naista ja 1 iäkäs 
mies olivat autossa ja pääsimme 
lähtemään Varsovasta klo 18:00. 
Autossa Päivi ja Elina huolehti-
vat matkalaisista jakamalla heille 
evästä, juomaa ja huopia sekä 
lääkkeitä tarvitseville.

Ja sitten takaisin 
Suomea kohden

Jouko kertoi maahanmuuttovi-
raston ohjeista, miten hakea tur-
vapaikkaa ja suojelustatusta, hän 
myös kertoi, että Suomessa raja-
vartijoihin ja poliisiin voi luottaa 
ja he auttavat. Tämä ei ole aivan 
sama kaikissa maissa. Tämän tul-
kattuaan Nadjalla oli melkoinen 
homma kulkea pitkin auton käy-
tävää Päivin ja Elinan kanssa ja 
palvella matkalaisia. Jouko jatkoi 
paperitöitä, hän oli myös tehnyt 
Nadjan kanssa matkustajaluette-
lot toiselle autolle. Minä ja Ismo 
huolehdimme ajamisesta. Jouko 
jatkoi majoituspaikkojen selvit-
tämistä. Noin klo 20:00 pysäh-
dyimme syömään ja matkalaiset 

saivat lämpimän aterian. 
Seuraava pysähdys oli Liettu-

an rajalla klo 00:00, jolloin vaih-
doimme kuljettajaa ja Ismo siir-
tyi ratin taakse. Haimme tiimille 
kahvit huoltoasemalta, emme 
herättäneet matkalaisia, auto 
oli aivan hiljainen, sillä kaikki 
nukkuivat. Olihan tämä pitkäs-
tä aikaa monelle hetki, jolloin 
tiesivät, että heidän henkensä 
ei ollut vaarassa ja edes jonkin-
lainen majapaikka on tiedossa. 
Osa heistä oli majaillut rauta-
tieasemalla useita vuorokausia. 
Osa taas oli kulkenut bussilla 
pitkän matkan venäläisten pom-
mitusten alla. En voi, enkä osaa 
kuvitella heidän kärsimyksiään, 
muutamat lapset eivät pystyneet 
vieläkään syömään mitään, kun 
koti oli tuhottu ja isä jäi taistele-
maan maansa puolesta.

Ismo ajoi klo 00:00 – 6:00 kuu-
si tuntia yhteen putkeen kaikki 
raskaimmat tunnit, kiitos siitä. 
Tankkauspysähdys tehtiin ja yksi 
toinen pikainen pysähdys, kun 
haettiin pystykahvia Latvian ra-
jan jälkeen. Jouko taas nopeana 
miehenä juoksi sisälle, kun me 
muut menimme tarpeillemme. 
Jouko kertoi matkamme tarkoi-
tuksen ja huoltoaseman pitäjä 
tarjosi meille kahvit ja sämpylät. 

Täälläkin oli halu auttaa. Nukuin 
40 minuuttia kolmen jälkeen. 
Ismo ehti torkkumaan vasta klo 
6:00 jälkeen perjantaiaamuna. 
Muut tiimin jäsenet torkkuivat, 
kuka mitenkin. Kaikille yö jäi 
lyhyeksi.

Finlandi, Finlandi...
Perjantaina 12.3. klo 06:00 saa-
vuimme Viron ja Latvian rajalle. 
Viron tulli pysäytti meidät ja ky-
syi montako ukrainalaista ja suo-
malaista on matkassa. Tulli keräsi 
ukrainalaisten passit ja halusivat 
myös yhden kuljettajan passin, 
annoin omani, kun oli valmiina 
rintataskussa. Passit todennä-
köisesti skannattiin. Juttelin sen 
ajan toisen tullimiehen kanssa, 
joka kyseli reitistämme ja mat-
kastamme.  Pysähdys vei n. 20 
minuuttia. Jatkoimme kohti Tal-
linnaa, Pärnussa pysähdyimme 
avoinna olevaan huoltoasemaan 
ja matkalaiset pääsivät wc:hen ja 
ostimme evästä. Bussin WC oli 
käytössä koko matkan, mutta oli 
jo tässä vaiheessa melko täynnä. 
Tallinnaan saavuimme klo 9:00. 
Ajoaika Varsovasta Tallinnaan oli 

pysähdyksineen 15 tuntia.
Laivamatkalla Helsinkiin Tal-

link-Silja tarjosi ukrainalaisille 
keittolounaan. Olimme varau-
tuneet, että matkalaiset olisivat 
joutuneet Suomen tulliin, mutta 
ketään ei tarkastettu. Satamassa, 
kun matkalaiset tulivat terminaa-
lista, niin iäkäs nainen polvistui 
bussin vierelle jalkakäytävälle. 
Hän nosti ristityt kätensä ylös, 
kiitti ja sanoi ”Finlandi, Finlan-
di”. Hän oli päässyt turvaan. 
Kyllä itku oli herkässä meillä 
kuljettajilla.

Satamasta osa lähti rautatie-
asemalle ja sieltä Kajaanin kautta 
Kuhmoon, osa Vesannolle, osa 
tuli mukanamme Saloon, josta 
matkasivat toisella kyydillä So-
merolle. Useita vietiin Koskelle, 
johon paikallinen yrittäjä oli jär-
jestänyt lounaan koko ryhmälle 
Joukon pyynnöstä ja hoitanut 
kunnanjohtajankin ottamaan 
vastaan pakolaisia. Turkuun jäi 
osa, yksi meni Merimaskuun, 
jossa oli tuttuja tai sukulaisia. 

Kolme Jouko vei kotiinsa yöksi 
(kiitoksia Hannalle), jotka läh-
tivät lauantaiaamuna kohti Pie-
tarsaarta.

Yhdessä onnistutaan
Tiimimme toimi niin kuin oli-
simme ennenkin tehneet työtä 
yhdessä. 

Kiitos Jumalalle johdatuksesta, 
Hän antoi meille kolmelle kul-
jettajalle, jotka suunnittelimme 
matkaa, avuksi sairaanhoitajan, 
tulkin ja turvahenkilön, joita il-
man emme olisi tulleet toimeen. 
Tällaisella matkalla, kun haetaan 
naisia ja lapsia, niin naispuoliset 
henkilöt saavat ehkä helpommin 
kontaktin matkalaisiin.

Kiitos Elina, Nadja, Päivi, Ismo 
ja Jouko. Kiitos Antille bussin jär-
jestämisestä ja kaikille tukijoil-
lemme, ilman teitä ei matka olisi 
ollut mahdollinen.

PS. Kilometrejä tuli muuten 
2980, ja polttoainetta kului 840 
litraa. Ei kun seuraavaa matkaa 
järjestelemään…

C  Kosken kunnanjohtaja Henri Partanen (oik.) oli meitä vastassa.

D   Iloa, kun ollaan päästy jo Tallinnaan 
asti.

A

VUOKRAA
Koneet ja laitteet

HRKKONEVUOKRAAMOT

03 2772 555
vuokraus@hrk.fi

www.hrk.fi

TURKU

VANTAA

HÄMEENLINNA

LAHTI

TAMPERE

PIRKKALA 

KANGASALA
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B   Piispat Jari Jolkkonen (vas.), Matti 
Salomäki, Matti Repo ja Mari Leppänen.

Kimmo Janas

Lapuan hiippakunnan 
uusi piispa Matti 
Salomäki vihittiin 
virkaansa Lapuan 
tuomiokirkossa 
sunnuntaina 
6. helmikuuta. 
Virkaan vihkimisen 
toimitti Tampereen 
hiippakunnan piispa 
Matti Repo. Häntä 
avustivat Kuopion 
hiippakunnan piispa 
Jari Jolkkonen ja Turun 
arkkihiippakunnan 
piispa Mari Leppänen.

M atti Salomäki on hank-
kinut kannuksensa 
perusseurakuntatyös-

sä vuodesta 1994 alkaen, kirk-
koherrana Pielavedellä sekä vii-
meiset yhdeksän vuotta Lapuan 
hiippakunnan tuomiorovastina.

Hyvän Paimen 
ääni

Piispa Matti Repo totesi puheen-

vuorossaan, että Matti Salomäki 
ei ole vain pohjalaisten tai keski-
suomalaisten piispa, vaan koko 
kirkko saa uuden piispan. 

– Odotukset piispoja kohtaan 
ovat korkeita. Heidän tunniste-
taan olevan Jumalan oikeuden-
mukaisuuden ja armollisuuden 
asialla. Niinpä heidän myös 
odotetaan olevan aina kunkin 
hyvän asian puolella. Eri näkö-
kulmista katsottuna juuri meidän 
asiamme puolella. Oli se sitten 
perusteltu alueellisesti, poliitti-
sesti, taloudellisesti, opillisesti tai 
hengellisesti. Piispan toivotaan 
olevan ”juuri meidän puolellam-
me”. Tässä ei ole mitään outoa, 
tarkemmin katsoen, eiköhän itse 
Jeesuskin olisi juuri meidän kan-
nallamme? kysyi Repo.

Hän muistutti, että kautta ai-
kojen ovat hyvää tulevaisuutta 
tavoitelleet ihmiset olleet aina 
sitä mieltä, että Jeesus on mei-
dän miehiä. Häneen sijoitetaan 
kaikki hyvä. Eikä siinä väärässä 
ollakaan. Kertoohan se yhteises-
tä käsityksestä, että jos Jumala 
on, Hänen täytyy olla kaikkien 
hyveiden takana. 

– Edustakoon nyt siis piispa 
julkisuudessa julkisuuden hen-
kilönä näitä hyvyyksiä. Edusta-
koon hän sitä, mitä Jeesus on. 
Tämä on inhimillinen, ymmär-
rettävä ja oikeakin ajatuskulku, 
mutta siitä seuraa, että piispaan 
kohdistuu ristiriitaisia ja ylimitoi-
tettuja toiveita, Matti Repo sel-
vitti. – Siitä tulee aina hankalaa, 
kun hyvät asiat pannaan kilpai-

lemaan keskenään. Piispaa tem-
motaan oikealle ja vasemmalle, 
ja hän saa kritiikkiä molemmilta 
puolin. Mutta oikein on, että ih-
miset odottavat näkevänsä piis-
passa Kristuksen kasvot – ne 
kasvot, joilla rakastava Jumala 
katselee maailmaa. He odottavat 
kuulevansa piispan äänessä itse 
Hyvän Paimenen äänen.

Piispa Matti Repo muistutti, 
että piispan virka on palvelu-
virka, se ei ole jalustalle astu-
van vallankäyttäjän virka, eikä 
etevyytensä esittelijän virka. Se 
on virka, joka ei paisuta vaan 
pienentää. Kun virka on Juma-
lan antama, siinä ei myöskään 
tarvitse lannistua. 

– Monet korkeat virkamiehet 
antavat juhlallisen lupauksen, 
kun astuvat vastuullisiin tehtä-
viinsä. Siinä joukossa piispalla 
on etuoikeus, hän saa julkisesti 
tunnustaa rajallisuutensa korkei-
den odotusten edessä. Hän saa 
päättää lupauksensa rukouk-
seen: tähän Jumala minua autta-
koon. Se ei ole hurskastelua eikä 
itsensä vähättelyä. Ei myöskään 
tehtävien kuvaamista ylivoimai-
siksi. Se on jättäytymistä Jumalan 
palvelijana Jumalan hyvän hoi-
don varaan, Repo totesi.

Pelastus 
kaikille kansoille

Piispa Salomäen saarna poh-
jautui Luukkaan evankeliumiin 
(Luuk. 2:22-33). Evankeliumi-
kohdassa Jerusalemin temppe-
lissä kohtaavat matkaansa vasta 

Yksinkertainen Yksinkertainen 
usko kantaausko kantaa

aloitteleva Jeesus-vauva ja hänen 
vanhempansa sekä jo maaliaan 
lähestyvä vanhus, Simeon. Ker-
tomuksessa huomio kiinnittyy 
erityisen lapsen ohella Simeo-
niin, joka odotti Israelille luvat-
tua Messiasta ja tämän tuomaa 
lohdutusta ja lunastusta. 

– Tässä kertomuksessa huo-
mio kiinnittyy erityisen lap-
sen ohella Simeoniin. Häntä 
luonnehditaan hurskaaksi ja 
jumalaapelkääväksi. Vanhahta-
vat sanat kuvaavat oikeamielistä 
ihmistä, joka on nöyrä Jumalan 
edessä. Simeon odotti Israelille 
luvattua Messiasta ja tämän tuo-
maa lohdutusta ja lunastusta. 
Simeonin yllä oli Pyhä Henki, 
joka vahvisti hänessä tuota toi-
voa ja odotusta. Pyhä Henki oli 
antanut hänelle lupauksen ja 
johdatti hänet oikealla hetkellä 
oikeaan paikkaan. Varmasti hän 
oli temppelissä palvellessaan 
nähnyt satoja vauvoja, mutta nyt 
hän näki tässä köyhän perheen 
lapsessa jotain aivan erikoista. 
Se sai hänet ylistämään Jumalaa 
sanoilla, joissa oli profeetallisesti 
kaikkiin kansoihin ulottuva vies-
ti, lausui uunituore piispa.

– Tänään voimme Kristusta ja 
hänestä loistavaa valoa katso-
en yhtyä Simeonin ylistykseen: 
”Minun silmäni ovat nähneet 
sinun pelastuksesi, jonka olet 
kaikille kansoille valmistanut: 
valon, joka koittaa pakanakan-
soille, kirkkauden, joka loistaa 
kansallesi Israelille”, päätti Matti 
Salomäki saarnansa.

©
 J

an
i P

ih
la

ja
 / 

To
p 

Fo
cu

s

©
 J

an
i P

ih
la

ja
 / 

To
p 

Fo
cu

s



11 TOS I M I E S   2 / 202210TOS I M I E S   2 / 2022

OPINTOLA

Tervetuloa!

R TIK I E E
Ö N

B&B
Norintie 1048, 61840 Norinkylä

puh 050 5910489 
www.opintola.com 
info@opintola.com

BETONIELEMENTIT

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

Tilaa oma lehtesi netissä
www.tosimies-lehti.fi

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

Veli Johansén

Saunailtoja on järjestetty Hy-
vinkäällä joka kuukauden en-

Hyvinkäällä saunottiinHyvinkäällä saunottiin
Samalla kun koronapandemia alkaa hellittää otettaan, alkavat hengelliset 
tilaisuudetkin jälleen avautua. Maaliskuun alussa kokoontui toistakymmentä 
miestä Hyvinkään helluntaiseurakunnan miesten saunailtaan.

simmäinen torstai seurakunnan 
omistamassa Kaitaniemen leiri-
keskuksessa jo nelisen vuotta. 
Saunaillan priimusmoottoreina 
toimivat Markku Leppäjärvi ja 
Kari-Pekka Juurikkala. Pandemi-
an ollessa tiukimmillaan on jou-
duttu muutama ilta jättää väliin.

Tällä kertaa tarjolla oli kipa-
koiden löylyjen lisäksi makka-
raa lisukkeineen sekä Jumalan 
sanaa, jota jakamaan oli kutsuttu 
Tosimiehen päätoimittaja Kim-
mo Janas.

Uskollisista päteviä
Aika käy koko ajan pimeämmäk-
si ja kristilliset arvot on heitetty 
romukoppaan. Suvaitsevaisuus 
on päivän sana.

Kaikkien kukkien pitäisi antaa 
kukkia, kaikki pitäisi olla sallit-
tua. Kristittyjä saa halveerata 
mennen tullen, mutta kristittyjen 
puheet puolestaan tulkitaan heti 
vihapuheiksi. 

– Miten me kristityt reagoim-
me tähän kaikkeen? Piilotamme-
ko päämme pensaaseen, ettei 
vaan kukaan pahoittaisi mieltään 
meidän sanoistamme? kysyi Ja-
nas. – Pelkäämmekö tunnustaa 
väriä? Emmekö uskalla tai kehtaa 
puolustaa kristillisiä arvoja?

Hän muistutti, että Jumala loi 
miehen johtajaksi, ei diktaatto-
riksi!

Kun lähdemme puolustamaan 
kristillistä arvomaailmaa, mei-
dän on rukoiltava Jumalalta – ei 
niinkään voittoja taisteluissam-
me vaan pikemminkin viisautta 
löytääksemme oikean strategian 
voittoihin päästäksemme.

Jumalan lapsena toimiminen 
edellyttää usein, että astumme 
ulos ns. mukavuusvyöhykkeeltä. 

Siltä, missä kaikki on tuttua ja 
turvallista ja ennalta-arvattavaa. 

– Hengellinen isäni, Ed Cole 
on todennut: ”Älä anna toisten 
luoda maailmaasi, sillä he teke-
vät siitä kuitenkin liian pienen”. 
Ei siinä tarvita mitään erityisomi-
naisuuksia, ei sinun ole käytävä 
raamattukoulua tai oltava pastori 
tai edes hillittömän hurskas. Ju-
mala käyttää meitä ihan tavallisia 
suomalaisia päämääriensä saa-
vuttamiseksi. Hän ottaa uskolli-
sia ja tekee heistä päteviä. Mei-
dän on vain luotettava Häneen 
ja otettava tarvittavat uskonaske-
leet! Kimmo Janas painotti.

C   Kristittyjen Miesten Verkosto ry:n varapuheenjohtaja Samuel Saresvirta piti myös 
oman puheenvuoronsa saunaillassa.

A   Makkara maistui myös illan puhu-
jalle, Kimmo Janakselle – salaisuudeksi 
toki jääköön, kuinka monta makkaraa 
mies ahmi...
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Iikka Löytty

Sakari Yrjölän vuonna 
1993 perustama 
Wintersteel 
Oy valmistaa 
erikoisteräksisiä 
nosturitelineitä 
markkinoilla oleviin 
nosturimalleihin. 
Perheniemessä, Iitissä 
toimiva yritys on 
tunnettu varsinkin 
metsäteollisuuden 
laitteiden alihankkijana.

Sakari Yrjölä syntyi maanviljelijä-
perheeseen ja jo lapsena tulivat 
kristillisen elämän perusarvot 
tutuiksi koulun uskontotuntien 
ja pyhäkoulun kautta. 

– Suhtauduin lapsena uskoon 
ja Raamatun asioihin luonnolli-
sina asioina, Yrjölä muistelee.

Kutsu jo äitinsä kohdussa
20-vuotiaana Sakari Yrjölän elä-
mä oli luisunut juhlinnan puolel-
le ja päihteiden käyttöön, mutta 
se ei kuitenkaan antanut toivot-
tua lepoa ja rauhaa. 

– Marraskuussa 1977 menin 
Nuorisotoimistoon Lahdessa. 
Nuorisotyöntekijä kysyi, voiko 
hän rukoilla puolestani. Sillä 
hetkellä tunsin Pyhän Hengen 
kosketuksen, josta en siinä vai-
heessa vielä ymmärtänyt mitään.

Sen jälkeen kuitenkin käynnis-
tyi voimakas hengellinen koke-
mus, jossa aikana Yrjölä koki, 
että häntä kehotettiin lukemaan 
Raamattua. 

– Jeesuksen ajoista lukiessa-
ni tuli ikävä, etten saanut elää 
tuona aikana, mutta minulle 
sanottiin, että ihmeiden ajat ei-
vät ole ohi, vaan ne ovat vasta 
alkamassa. Siitä alkoi kolmen 
kuukauden Raamatun luku ja 
ihmeiden aika, jonka aikana ru-
koilin paljon, Yrjölä muistelee. 

Hän havahtui henkimaailman 
todellisuuteen, kun se vuoden 
1978 puolella hyökkäsi kimp-
puun. 

– Oli kuin käärmeitä olisi lui-

kerrellut kehossani, mutta taiste-
lin voimaa vastaan. Ennen kuin 
sain hyökkäyksen irti kehostani, 
kuulin Saatana naurun. Kolme 
päivää koin olevani niin heikko, 
että menehdyn, kuolen ja siirryn 
iankaikkisuuteen. 

Yhtäkkiä tuli Pyhän Hengen 
voima siihen huoneeseen ja hä-
nelle sanottiin selvästi: ”Jeesus 
on voittaja, olet voittajan puo-
lella”. Rauha, lepo, ilo ja turval-
lisuus täyttivät miehen mielen ja 
ensiksi hän kuvitteli, että nyt täs-
tä ajasta lähdetään. Voima alkoi 
haihtua, ja Yrjölä kertoo olleensa 
hieman pettynyt, koska oli vielä 
nuori ja pelkäsi tulevaisuutta ja 
olisi ollut valmis lähtemään ian-
kaikkisuuteen.

Jumala ei kuitenkaan lopet-
tanut puhumistaan. Sakari Yrjö-
lä kyseli Jumalalta, mikä tämä 
asia on, niin hänelle vastattiin: 
”Minä tulen siunaamaan sinua 
ja sinun sukuasi”. Myöhemmin 
Jumala vielä kehotti kysymään 
asiaa äidiltä. 

– Äiti meni hyvin hiljaiseksi 
siinä, eikä vastannut mitään. Vii-
kon kuluttua hän antoi minulle 
kirjeen, joka on TV7:n Isännän 
pöydässäkin luettu. Äiti oli luul-
lut, että kuolen hänen syliinsä 
ollessani 2-vuotias. Olin mennyt 
veltoksi ja hän oli rukoillut, että 

älä ota tätä poikaa pois, jos vielä 
tarvitset häntä. Niin minä olin vi-
ronnut siitä, eikä asiasta puhuttu 
sen enempää.

Ihmeiden kautta voittoon
Uskonratkaisunsa Sakari Yrjölä 
teki vuonna 1981 ja liittyi Kou-
volan helluntaiseurakuntaan. 
Jumala alkoi kuitenkin erilaisten 
ihmeiden kautta kasvattaa hän-
tä yhteiskristillisyyteen ja siihen, 
mitä Jeesus sanoi, että te kaikki 
olisitte yhtä.

Ensimmäisenä tällaisena ih-
meenä Yrjölä muistelee osallis-
tumistaan Vapaakirkon kesäjuh-
laan Kouvolassa vuonna 1990. 
Siellä rukoiltiin hänen puoles-
taan, ja Yrjölän jalka piteni 2,5 
cm ja selkärantaa vaivannut sko-
lioosi oikeni.

Tunnettu pappi ja sielun-
hoitaja Erik Ewalds oli hyvin 
yhteiskristillinen ja sanoikin 
aikoinaan, että hänellä on so-
kea piste, eikä hän näe seura-
kuntarajoja. Ewaldsin Kouvolan 
helluntaiseurakunnassa pitämät 
luennot koskettivat varsinkin 
sielunhoidolliselta puolelta Sa-
kari Yrjölää. 

– Olen kuunnellut hänen 
nauhoitettuja puheitaan vielä 
nykyäänkin ja ne ovat edelleen 
rakentavia.

Sakari Yrjölä aloitti yritys-
toiminnan 1980-luvun lopulla. 
1990-luvun alussa iski maaham-
me lama ja devalvaation ansiosta 
lainamäärät kasvoivat merkittä-
västi. 

– Minulla oli aika paljon vel-
kaa – onneksi ei kuitenkin ulko-
maista velkaa – ja olin lähtenyt 
uskovaiselle perheelle takaajak-
si, hyvin pienellä 20.000 markan 
summalla. Kun heille tuli sitten 
konkurssi, pankki oli kirjoitta-
nut takaajan summaksi 366.000 
markkaa, eli väärentänyt asiakir-
jan. Päätin, etten ala käräjöidä 
sitä, ja niin maksoin velkaa 18 
vuoden ajan, ennen kuin se oli 
kuitattu. Jumala siunasi yrittäjää, 
että sain asian hoidettua, Yrjölä 
toteaa huojentuneena.

Jumala ei hylkää
Vuodet 1990-2009 Sakari Yrjölä 
kertoo olleensa vähäpuheinen ja 
jopa ujo. 

– Raamatussa sanotaan, että 
kuka häpeää Jumalaa, sen Ju-
mala hylkää. Uskoin pitkään, 
että kaikkien vaikeuksien kautta 
Jumala on hylännyt minut, hän 
kertoo.

1990-luvun lama sai Sakari Yr-
jölän lähtemään suoramyyjäksi, 
mutta uusi ala ei luonnistunut-
kaan kovin helposti ja rahatkin 
alkoivat loppua. 

– Huusin autossa yksinäni, 
että minulla on perhe ja lapset, 
minä tarvitsen rahaa ja ruokaa. 
Kuulin, kuinka minulle sanottiin: 
”Ne sydämet, jotka minä avaan, 
niitä ei kukaan sulje. Mitkä minä 
suljen, niitä ei kukaan avaa”.

Jumalan sanaan luottaen Yrjö-
lä jatkoi eteenpäin ja oli kahden 
eri yrityksen paras myyjä kaksi 
vuotta. Elämä alkoi sujua, mutta 
niskassa oleva velkataakka pa-
kotti tekemään herkeämättä töitä 
eikä hengellisille asioille jäänyt 
aikaa. 

Toukokuussa 2009 Sakari Yr-
jölä koki selvästi, että Jumala ei 
ole hylännyt häntä. 

– Katselin kotonani TV7:ää, 
kun agape-rakkauden vaippa 
laskeutui vahvana ylleni. Tun-
sin Isän täydellisen agape-rak-
kauden ja hyväksynnän. Jumala 
sanoi: ”Sinä olet siinä tehtävässä, 
mihin minä olen sinut kutsunut”.

Rohkaisijan armolahja käytössäRohkaisijan armolahja käytössä Kun Yrjölä kysyi, mitä hänen 
pitäisi alkaa tehdä, Jumala vasta-
si: ”Mene ja rohkaise hengellisen 
työn tekijöitä!” 

– Jumala sanoi sen kolmeen 
kertaan hyvin rauhallisesti ja var-
masti. Vielä myöhemmin Jumala 
lisäsi: ”Jokainen uudestisyntynyt 
on Hänen valtakuntansa työnte-
kijä, rohkaise kaikkia”.

Kirje avattavaksi
Sakari Yrjölä sai vanhemmalta si-
sareltaan 1980-luvulla Full Gos-
pel Business Men’s Fellowshipin 
(Suomessa STELK) perustajan 
Demos Shakarianin kirjan ”Maa-
ilman onnellisimmat ihmiset”. 
Luettuaan sen hän näki taivaal-
la kirjelapun muotoisen pilven. 

– Ostin myöhemmin itselleni 
uuden rahakukkaron, jossa oli 
tuon kirjelapun näköinen pääl-
lysverkko. Kun otin verkon pois 
kotona, alta paljastuikin risti, 
ankkuri ja sydän.

Kirjassa kerrotaan profeetasta, 
jonka pitää aukaista määrätty 
kirje. Kirjaa lukiessaan Sakari 
Yrjölä näki näyn, että hän avaa 
kirjeen kansajoukon edessä. 

– Siinä on aika kovat sanktiot, 
että sitä ei saa aukaista muu kuin 
se, jolle Jumala puhuu sen asi-
an. Jumala on puhunut minulle. 
MOI-kirjassa sanotaan, että sit-
ten kun ihmiset taas pakenevat, 
joutuu sen kirjeen aukaisemaan. 
Tässä ovat nyt ihmiset paenneet 
kymmenen vuotta.

Koin viikko sitten, että olet-
ko sinä kuin Joona, joka lähtee 
karkuun? Sanoin Jumalalle, että 
en ole. Jos sinulla on joku asia 
tehtävänä, minä tulen sen teke-
mään. Hankaluutena on tieten-
kin, että olen kielitaidoton mies, 
joten tarvitsisin hieman konsul-
taatiota. Jos tällainen kirje on 
olemassa, niin sen aukaisun aika 
on nyt koittanut.

Hän kertoo keskustelleensa 
asiasta monien kanssa, ja rukoil-
lut vaimonsa kanssa. 

– Minulla on vaan sellainen 
varmuus, että jos tämä kirje on 
totta, se pitäisi tuoda minulle. 
Jumalalla on siinä aika raju sa-
noma maailmalle. Me uskovat 
tiedämme Jumalan kirjoittaneen 
Raamattuunkin profetioita, joita 
silloin 3000 vuotta sitten var-
maan väitettiin vääriksi profe-
tioiksi, mutta nyt ne toteutuvat 
silmiemme edessä, Sakari Yrjölä 

painottaa. – Tämä ateismin aika 
alkaa olla huipussaan. Olin to-
della pettynyt, kun EU samoin 
kuin Amerikan lainsäädäntö luo-
puivat Jumalasta. Tuolla itänaa-
purissakin on sitä lopunajan 
kovasydämisyyttä.

Yrjölän äiti on Karjalan eva-
koita, ja siitä hänellekin syttyi 
lapsena viha, kun äiti joutui 
lähtemään sotaa pakoon. Juma-
la käänsi asian ympäri ja näytti 
hänelle keväällä 1978, kuinka 
silloisen Neuvostoliiton rajan ta-
kana oli Petsamosta Suomenlah-
teen asti monessa rivissä ihmisiä, 
jotka huusivat apua. 

– Kun rukoilin ja rukoilin, löi 
iso salama yli koko Neuvostolii-
ton, ja taivaasta laskeutui mitali. 
Tajusin, että jotain tulee tapahtu-
maan, ja 12 vuotta myöhemmin 
Neuvostoliitto kaatui. 

Uskoontulonsa jälkeen 1981-
1984 Yrjölä salakuljetti Pietariin 
Raamattuja, ja Venäjän kansa on 
ollut hänen sydämellään siitä 
lähtien. 

– Tiedän, että Putinin totuus 
maailmalle ei ole se ainoa to-
tuus, siellä on ihmisiä, jotka 
huutavat apua Herran puoleen, 
Sakari Yrjölä toteaa ja jatkaa: – 
Koen olevani hyvin vajavainen ja 
raihnainen eläkeläisukko, mutta 
uskon, että Jumalalla on varmas-
ti minulle joku tärkeä tehtävä.

Vuonna 2008 tuli ero 30-vuoti-
sen avioliiton päätteeksi. Jumala 
järjesti kuitenkin uuden uskovan 
vaimon, jonka kanssa Sakari Yr-
jölä on tehnyt Jumalan valtakun-
nan työtä jo lähes 10 vuotta. 

– Veimme vaimoni kanssa 
Venäjälle ruoka- ja vaateapua 
koronakevääseen asti. Siellä 
Anna-niminen nainen profe-
toi minulle heti tavattuamme: 
”Kirkkaus lepää sinun kotisi yllä, 
varallisuus ei tule loppumaan”. 
Tuosta profetiasta on nyt viitisen 
vuotta, eikä varallisuus ole lop-
punut, Sakari Yrjölä naurahtaa. 
– Jumala on pitänyt huolen.

Epävarmuuden aika
Kun kirjoitan tätä (18.3.) Venäjän käsittämätön ja brutaali hyök-
käys itsenäiseen Ukrainaan on jatkunut jo kolme viikkoa. Koko 
maailmaa vedettiin höplästä pahimman jälkeen. Vaikka Venäjä 
oli keskittänyt sotajoukkojaan ja kalustoaan eri puolille Ukrainan 
rajoille, näytettiin uskovan, ettei Putinin armeija sittenkään hyök-
kää. Toisin kävi. Sinisilmäisyys häikäilemättömän vallanhimon 
edessä kostautui.

Monet uskovaiset miettivät kaiken tämän keskellä, elämmekö 
nyt todella ns. lopun aikoja, joista Jeesus puhuu paljon. Ihmisten 
hädän, järkytyksen ja pelon keskellä sikiää myös kaikenlaisia 
vääriä profeettoja ja omituisia ennustajia. Myös toisenlaisia tyyp-
pejä näyttää ilmestyvän pelipaikoille: niitä, jotka ovat sulkeneet 
silmänsä tai ovat naivin sinisilmäisiä. Nämä katsovat, ettei ih-
misiä ei saa pelotella. Suljetaan silmät ja hoetaan uskonnollisia 
mantroja, rauhoitellaan ja hyssytellään. Pietarin sanat viiltävät 
kaiken tämän keskellä: ”Ennen muuta tietäkää, että viimeisinä 
päivinä tulee pilkkapuheineen pilkkaajia, jotka vaeltavat omien 
himojensa mukaan. He sanovat: ’Missä on lupaus hänen tule-
muksestaan? Onhan siitä lähtien, kun isät nukkuivat pois, kaikki 
pysynyt ennallaan luomakunnan alusta asti.´” ( 2.Piet: 3:3-4).

Ei tarvitse olla mikään järjen jättiläinen ymmärtäessään, mitä 
oikeasti on tapahtunut muutaman viime vuoden aikana niin 
maailmalla kuin koto-Suomessakin. Jeesus puhuessaan tulemuk-
sestaan nosti esiin vakavan huolen: kun Ihmisen Poika tulee, 
löytäneekö Hän uskoa maan päältä. Luopumus, laittomuus, 
maallistuminen, pinnallisuus, Raamatun sanan hylkääminen 
ovat hyökyaallon tavoin nujertaneet monissa kristityissä maissa 
elävän uskon. Tämä on totta myös meidän maassamme. On 
ollut hämmentävää nähdä, miten nopeasti ja lyhyessä ajassa 
on luisuttu pois Sanan viitoittamalta tieltä. Monet Raamatun 
iankaikkisiin totuuksiin sidotut periaatteet on vedetty lokaan. 
Kummallista, että uskonnolliset johtajat näyttävät kulkevan etu-
rintamassa tässä muutoksessa.

Kun todellinen ja elävä usko uhrataan inhimillisten tarpeiden 
ja viisastelun alttareille, kirkas alkuperäinen kristinusko vedetään 
muiden filosofisten virtausten rinnalle. Uskon harjoittamisesta 
tulee mukava sielua hivelevä terapeuttinen harrastus, jossa synti 
häivytetään pois ja omat itsekkäät valinnat perustellaan valikoi-
duilla ajatuksilla Raamatusta. Kun Jumalan Sanaa pilkotaan omi-
en mieltymysten mukaisiksi herkkupaloiksi ja jätetään huomiotta 
Raamatun kokonaisilmoitus, tuskin voidaan puhua kristillisestä 
uskosta. Silloin on helppoa hakea mielenrauhaa joogasta tai 
mindfullnessista, joiden juuret ovat itämaisissa uskomuksissa tai 
rukoilla yhdessä muslimin kanssa maailman rauhan puolesta. 
Rosoisen ristin verinen mies on liian karkeaa sivistyneelle kristi-
tylle. Avaruutta, suvaitsevaisuutta, ryhmähalia, hartautta, fiilistä. 
Kukin makunsa mukaan.

Kaiken epävarmuuden keskellä soivat Jeesuksen sanat niille, 
jotka haluavat oikeasti kuulla: ”Maailmassa teillä on ahdistus, 
mutta olkaa rohkeat: minä olen voittanut maailman.” 

         (Joh: 16:33)    
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Vesa Liljamo

Raamatun sisällöstä 
avautuu lukijan silmiin 
mielenkiintoisia 
henkilökertomuksia, 
näkökulmia, 
opettavia ohjeita 
sekä profetaalisia 
tapahtumia. 
Yksittäisen ihmisen 
tai ihmisjoukkojen 
liikkumiset paikasta 
toiseen antavat aiheen 
johtopäätöksille. 

Jumala on vaikuttanut kansojen 
siirtymiset toteuttaakseen suun-
nitelmaansa. Raamatun lehdiltä 
luettavat kulttuureiden ja ih-
misryhmien toimintamallit ovat 
kansanjoukkojen liikehdinnän ja 
liikuttelun seurauksia. Elinolojen 
muutokset tai jokin muu elämän 
prosessi laittaa meidät liikkeelle. 
Liikkumisen myötä evankeliumi 
eteni tuhansia vuosia sitten ja 
näin tapahtuu tänäkin päivänä. 

Aikakauden liikkeet 
–  ja maali lähestyy

Jeesuksen ristiinnaulitsemisen 
aikakausi (n. 33 jKr.) loittonee 
ajallisesti meistä yhä kauem-
maksi nykyaikaa eläessämme. 
Toisaalta samaan aikaan Jeesuk-
sen paluuseen liittyvä aikakausi 
lähenee. Loittonee – lähenee, 
molemmat liittyvät aikakausien 
liikkeisiin. Voimme Raamatusta 
lukea Jeesuksen syntymää edel-
tävästä ajasta, Messiaan odotuk-
sen ajan liikehdinnästä. Ja nyt 
Jeesukseen uskovina odotam-
me samaa tänä päivänä, ennen 
hänen 2. tulemustaan. Jumala 
liikutti silloin maailmaa koh-
ti merkittävää aikaa, myös nyt 
Hän liikuttaa ja vaikuttaa Pyhän 
Hengen liikehdinnässä. Juma-
la puhuu Sanassaan Israelista 
ja Jerusalemista viitaten niiden 
merkitykseen. Samoin voimme 
tarkastella Raamatusta Jumalan 
kokonaisvaltaista merkitystä yk-
sittäiselle ihmiselle, siunauksena 
häntä kuunnellen tai vastakkai-
sesti kirouksena Hänet elämästä 
pois jättäen. Jumalan mielisuo-
sio on johdattaa yhteen erilleen 

Liikehdintä ja liike – 
Hyvän sanoman ja 
hyvinvoinnin puolesta

A

ajautuneet, liikuttaa hengellises-
ti joukkoja ja tuoda sitä kautta 
siunaus myös valitun kansansa 
päätarkoitukselle kansojen hy-
väksi. Valittu kansa, lupausten 
maa ja kaikki Hänen pyhät ovat 
liikkumassa toisiinsa nähden 
suhteeseen, jossa Jumala operoi 
Sanansa mukaan kohti odotettua 
h-hetkeä.

Alkuseurakunnallisen 
aikakauden liikehdinnän 
siunaukset ja kiroukset

Palataanpa aikaan, jolloin apos-
tolit vaikuttivat ja kuinka muo-
dostui kristillisen sanoman puo-
lesta motivoitunut ”joukkue”. 
Oikein, eturintamaan valitut 
(juutalaiset) lähtivät kärjessä 
viemään sanomaa. Apostoli Paa-
vali toteutti näkyä dramaattisen 
kääntymisensä jälkeen saaden 
mukaan kasvavan joukon oman 
kansansa edustajia. Apostolien 
teot kertoo sanoman etenemi-
sestä ja siitä, kuinka ”ei juuta-
laiset” – siis pakanat – pääsivät 
mukaan liikehdintään (Apt.teot 
13.-14. luku). Pakanat hyväksyt-
tiin samanarvoisena pyhään yh-
teyteen. Kaksi tahoa (juutalaiset 
ja pakanat) osallistuivat taivaal-
lisen liikehdinnän levittämiseen 
1. vuosisadalla, hyvää sanomaa 
välitettiin muutaman kymme-
nen vuoden aikana liikkumalla 
aktiivisesti (maa ja meriteitse). 
Kasvavassa seurakuntaruumiis-
sa valitsi innostunut näky ta-
voittaa uusia mukaan, liikkeellä 
olevan joukkueen sanoma kul-
ki sopusoinnussa (juutalaiset ja 
pakanat). Mukaan pääsi kuka 
vain halusi. Toiminnan aktiivi-
nen aikakausi vaikutti muutamia 
vuosikymmeniä (pääasiassa 33 
jKr.-70 jKr.), jossa Jeesus oli var-
sinainen joukkueen valmentaja 
ja toiminnanjohtaja.

Ensimmäisen vuosisadan jäl-
kipuoliskolla ilmaantui tummia 
varjoja yhtenäiselle liikehdinnäl-
le. Jerusalemin temppelin hävi-

tys v.70 jKr., sen jälkeiset kapi-
nat ja hajaannukset saivat aikaan 
loittonemista hyvän sanoman 
joukkueessa. Juutalaisia koh-
taan alkoi levittäytyä väheksy-
viä näkemyksiä, juutalaisvastai-
suus laajeni ja voimistui keisari 
Hadrianuksen hallintapolitiikan 
aikana (100-200  jKr.). Jerusale-
min nimikin muutettiin Hadria-
nuksen toimesta Aelia Capitolina 
-nimiseksi (Rooman valtion ju-
malan mukaan). Ihmisryhmien 
yhteydet heikkenivät,  joka ei 
voinut olla vaikuttamatta Jeesus-
joukkueen yhteneväisyyteen. 
Nikean kirkolliskokous v. 325 
jKr. oli valitettava risteyskohta ja 
syvensi erkaantumista. Sen jäl-
keinen kristilliset kirkkokuntien 

(kirkkoisät) asenne ei ole korjan-
nut asiaa. Joukkueen osapuolet, 
Jeesukseen uskovat juutalaiset ja 
pakanat liikkuivat hengellisesti 
erilleen pitkäksi ajaksi, josta Ju-
mala on ollut surullinen.

Pyhän Hengen liikehdintä 
elvyttää – joukkue on 

aktivoitumassa
Lähestymme kuitenkin aikaa, 
jossa Jumala näyttäisi olevan 
korjaamassa edellä kuvattua 
yhteyden katkosta. Tähän liit-
tyy voimallisesti Jeesuksen vas-
taanottaneiden juutalaisten lu-
kumäärän kasvu niin Israelissa 
kuin maailmanlaajuisesti sekä 
pakanoiden keskuudessa nou-
seva Pyhän hengen liikehdintä. 
Pakanaseurakunta on aktivoi-
tunut rukoilemaan juutalais-
ten puolesta. On nousemassa 
esiin voimallinen kaipaus, jossa 
halutaan uudelleen liikkua lä-
hemmäs toinen toisiaan. Paluu 
apostolisen aikakauden yhtey-
teen on voimistumassa. Messi-
aanisten juutalaisten yhteisöjen 
hengen täyteys tulee puolestaan 

siunaamaan koko maailmaa. 
Yhteystyön paluu tasapainot-
taa hengellistä kokonaisuutta 
ja takaisinlöytymisellä on syvä 
merkitys juuri ennen Jeesuksen 
paluuta. Joukkueen yhteyden 
elpymiseen voimme yksilöinä 
kukin vaikuttaa.

Apostolien teot on ihmeelli-
nen opaskirja, se antaa vahvoja 
näköaloja (liikehdintä) siitä mitä 
on tulossa. Jeesus maan päältä 
lähtiessä antaa toiminnan näky-
män. Apt. 1:8 sanoo ”kun Pyhä 
Henki tulee teihin, niin te saatte 
voiman, ja te tulette olemaan 
minun todistajani sekä Jerusa-
lemissa että koko Juudeassa ja 
Samariassa ja aina maan ää-
riin saakka”. Jeesus lähettää 
häneen uskovansa matkaan, 
kehottaa liikkumaan aina maa-
ilman ääriin saakka (pakanat siis 
näyssä mukana), jonka jälkeen 
hänet vietiin ylös tuuliin ja pil-
viin. Samassa luvussa jakeessa 
11 puolestaan enkelit ilmestyvät 
Galilean miehille kertoen Jee-
suksen paluusta: ”Tämä Jeesus, 
joka otettiin teiltä ylös taivaa-

A    Nazaretin arabipastori Saleem vai-
monsa kanssa Karmel-vuorella, Haifan 
satamaa taustalla.

A    Nazaretilainen perhepotretti.



17 TOS I M I E S   2 / 202216TOS I M I E S   2 / 2022

Kaikki rakentamispalvelut 
yhdellä puhelinsoitolla

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

Puh. 0400 887 331
kari@eksaktirakenne.fi

Ein Gedi rukousöljyt 
• 7,5 ml lasipullo • eri vaihtoehtoja 
• postitus onnistuu kirjekuoressa

Maahantuonti ja myynti vuodesta 1992: 
Tabita Products Oy • (06) 3209 110
tabita@engedi.fi • www.engedi.fi

11,50 €

A seen, on tuleva samalla tavalla, 
kuin te näitte hänen taivaaseen 
menevän”.  Todellakin, paluu ta-
pahtuu samalla tavalla ja samaan 
paikkaan mistä hän lähti. Sano-
ma palaa Jerusalemiin maailman 
ääristä, ja tällöin on mukana niin 
juutalaiset kuin pakanauskovat. 
Lähestyessämme Hänen paluu-
taan joukkueen jäsenet ovat löy-
tämässä toisensa. Joukkueen jo-
kaisella jäsenellä on oma tärkeä 
paikkansa apostolien tekojen 
historiallisen asiayhteyden jäl-
leen heräämisessä. Yhteystyön 
aktivoituva aika ehkä kestänee 
joitakin vuosia tai vuosikym-
meniä (vertaus 33 jKr.-70 jKr.), 
ennen kuin Jerusalem on jälleen 
uhan keskiössä. Mutta tällä ker-
taa onkin Jumalan väliintulon 
aika. Halleluja. 

Mitä minä voin nyt tehdä 
liikehdinnässä joukkueen 

yksittäisenä jäsenenä?
Ota rohkeasti paikkasi jouk-
kueessa. Aktiivisella asenteella 
edusta Jeesus-sanomaa lähipii-
rissäsi.  Ole liikkeellä, vaikuta 
siellä missä asut, harrastat, teet 
työtä tai vietät vapaa-aikaa. Ju-
mala on liikuttanut kansoja mo-
nin tavoin, samoin Hän haluaa 
liikuttaa meitä yksilöinä. Kehom-
me on luotu olemaan aktiivinen, 
liikkumaan, vaalimaan hyvin-
vointimme perustuksia. Liike ja 
liikkuminen aikaansaa niin yksin 
kuin joukoissa monenlaista hy-
vää. Lähetystyön edistäminen on 
mielenkiintoista, liikehdi sinäkin 
siinä. Voit aktivoida itsessäsi 
asioita, jotka tukevat Herran tu-
lemisen vaiheita. Roomalaiskir-
jeen 11. luku puhuu öljypuusta, 
siitä kuinka mehevästä juures-
ta saavat ravintonsa sen oksat; 
juutalaiset luonnollisina oksina 
ja pakanat (vasten luontoa) ok-
sastettuina öljypuun yhteyteen. 
Öljypuun yhteyden uudelleen 
lujittuminen on Jumalan tahto. 
Jeesuksen toista tulemista aja-
tellen voimme lähestyä toinen 
toisiamme, muodostaa yhteis-
työn näkymiä yksilöinä tai koko 
joukkueena. Mieti kohdallasi ta-
paa tämän yhteyden edistämisen 
suhteen. Rukoile Jumalalta toi-
minnan tapoja, ja etene askeliin, 
joissa koet saamasi vastauksen 
tulevan Häneltä. Mieleeni nou-
see ”Usko ja urheilu” toteamus 
muutamien vuosien takaa (mm. 

uskovat huippu-urheilijat), ja 
tällä teemalla on viime aikoina-
kin Suomessa liikuttu. Hyvänä 
esimerkkinä Tampere maraton 
(Medialähetys Sanansaattajat) 
Run for Missions -tapahtuman 
kautta varojen keräys lähetys-
työlle. 

Löydä itsellesi sovelias 
tapa toimia taivaallisessa 

liikehdinnässä
Liikkuminen on ollut kohdallani 
elämänmittainen asia, ammatti-
akin myöten (fysioterapeutti). 

Jumalan auttava käsivarsi 
on tarkoitettu kaikille 

halukkaille
Hakeudu roomalaiskirjeessä 
mainitun öljypuun ja oksien 
yhteyden sanoman alle. Saat 
tuoretta ravintoa juurien kaut-
ta, jotka säilyttävät motivaatiosi 
aktiivisena. Usein toimintamme 
toteutustavat ohjautuvat omille 
vahvuusalueille, mutta hyvä on 
pyrkiä laajentamaan näkymiä 
perinteistä ulos. Jumala katsoo 
suopeasti, kun haet uutta ja Hän 
varmasti haluaa auttaa. Edellä 
mainitussa Roomalaiskirjeen 11. 
luvussa kerrotaan, kuinka maail-
malle sovitus tapahtui juutalais-
ten hylkäämisen kautta. Mutta 
samassa yhteydessä todetaan, 
kuinka tuleva aika koituukin 
”elämä kuolleista” asetelmaan 
kun heidät, juutalaiset, otetaan 
armoihin (Room. 11:15). To-
dellakin, jumalallinen sovitus 
liikuttaa ihmisiä, jossa löytyy 
soveliaita toimitapoja jokaiselle. 
Israelin hengellinen elpyminen 
tulee hyvin esiin Haifan Karmel 
-vuoren seurakunnan pastori Pe-
ter Tsukahiran kirjassa ”Jumalan 
hyökyaalto – Israel ja lopun ajan 
profetiat” (Päivä osakeyhtiö).

Aktivoidut, vaikutat, rukoilet 
tai lahjoitat, on siunattua liikkua 
Raamatun sanoman sisäpiirissä 
luottaen Vanhan testamentin oh-
jeeseen ja katsoa, kuinka Hän 
turvaa ja kantaa. ”Sinun turva-
si on ikiaikojen Jumala, sinua 
kannattavat iankaikkiset käsi-
varret” – juutalaisten ja pakanoi-
den yhteisen maailmanlaajuisen 
liikehdinnän puolesta.D    Andrey viettää perheineen Purim 

-juhlan iltaa Haifassa.

Olen liikunnan avulla aktivoi-
nut soveliaan tavan lähetystyön 
tukemiseen, yhdistänyt murto-
maahiihdon lähetystyön talou-
delliseen tukemiseen. Talviselta 
hiihtoladultani on kilahtanut 
pieniä summia tukikassaani pe-
riaatteella; metrit ja kilometrit 
muuttuvat centeiksi ja euroiksi. 
Hiihdetyt varat menevät Lähi-
itään tukien juutalaisten ja arabi-
en yhteyttä, joukkueen yhteen-
löytymisen hyväksi. Näin tulen 
vaalineeksi omaa hyvinvointia-
ni ja itselleni soveliaalla tavalla 
toimintaa Herran apurina. Mikä 
estää yhdistämästä samantapais-
ta tukiasiaa isompiin ryhmiin tai 
peräti järjestöihin/seurakuntiin? 
Omalle kohdalle liikunnalla tu-
keminen on ollut innostavaa, 
sinulle voi löytyä toisenlainen 
tapa toimia. Kunhan vain olet 
aktiivinen, se on lopputulosta 
ajatellen hyvä asia. Efesolaiskir-
jeen 2. luvussa mainitaan ajatus 
”Yksi Uusi Ihminen – One New 
Man”, johdattaen kahden joukon 
tulemista yhteen Kristuksessa. 
Hänen joukkueensa on syytä 
olla yhtä, valmistaa olosuhteet 
hänen tulolleen. Toki Jumala 
yksin tietää aikataulut poikansa 
tulemiselle, mutta ennen kuin 

hän tulee, niin morsiamen on 
oltava valmis. Apt.teot 1. luvun 
11 jakeen näkymin he kokevat 
maailman historian ihmeellisen 
tapahtuman yhdessä. 

Aktiivisia todellakin 
tarvitaan – jopa 

kohtaamisissa kaduilla
Joulupukki poroineen, revon-

tulien värit, moottorikelkka safa-
rit ja husky-valjakko ajelut tuovat 
mieleenpainuvia kokemuksia 
kenelle tahansa. Mutta sopiiko 
siihen agendaan pieni traktaat-
ti, joka sisältää taivaallista sano-
maa? Ystävän kanssa päätimme 
asiaa kokeilla ja sovimme ajan-
kohdan kalenteriin. Hyvä, että 
rukouksen johtamina lähdimme, 
monien sisäisessä maailmassa 
välittämämme sanoma sai Juma-
lan asiat liikkeelle. Sara, Avita, 
Lorenz, Kirill ja monet kymme-
net muut turistit Lapin pääkau-
pungin kaduilla saivat kohdata 
Jumalan Sanan lähettiläitä talvi-
sena viikonloppuna.

Rovaniemi ja napapiiri vas-
taanottaa talvella 2022 kymme-
niä lentokoneellisia turisteja Is-
raelista, ja tulijoita on muistakin 
maista. Jokainen on Jumalalle 
rakas, ja on syytä herätä huo-
maamaan mahdollisuudet, mitä 
meillä tarjotaan. Osoittamamme 
välittäminen katuolosuhteissa 
ulkomaalaisille antoi samantien 
kohtaamisissa sanoman välit-
täjille hyvää palautetta. Jumala 
todellakin liikuttaa, peräti oulu-
laiset ehkäpä uudelleen loppu-
talven aikana napapiirin aktio-
maisemiin.

B    Juutalainen Haifasta ja pakana Ou-
lusta, yhteistä latuliikehdintää.
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A    Helluntaikirkon Hyvä Sanoma -pal-
veluiden johtaja Janne Lahti kertoo 
Askeleet missioon -koulutuksen olevan 
keskeisin helluntaiseurakuntien käyttä-
mänä palvelu, mutta myös Evankelioin-
nin ABC:tä käytetään. 

Kimmo Janas

Syksyllä toteuttavaan 
valtakunnalliseen 
evankeliointi-
hankkeeseen, Se 
löytyi -missioon 
valmistaudutaan 
jo kuumeisesti 
seurakunnissa eri 
puolilla Suomea. 

M issio antaa näkyvyy-
tensä kautta kristi-
tyille hyvät puitteet 

kertoa omasta löydöstään suku-
laisille, ystäville ja työtovereille. 
Se löytyi -missiossa mukana ole-
vat toimijat tarjoavat seurakun-
nille hyviä apuvälineitä, joilla 
nämä voivat kouluttaa ja samal-
la rohkaista jäseniään viemään 
evankeliumi luontevalla tavalla 
omaan arkeensa. 

Tällaisia apuvälineitä ovat 
mm. L10T, XEE, Askeleet missi-
oon -seminaarit ja Evankeliumi 
arjessa -verkkokoulutus.

Mission työkalupakkiin koo-
tuista malleista jokainen seura-
kunta voi valita itselleen sopi-
vimmat koulutusvälineet.

3.9. klo 10–16 järjestetään kai-
kille mission kontaktihenkilöinä 
toimiville oma koulutus. Koulu-
tus järjestetään videokonfferens-
sina ja sitä voi seurata eri puolilla 
Suomea.

L10T
Kansan Raamattuseuran kou-
lutuspalveluiden johtaja Mikko 
Matikainen kertoo olleensa tuo-
massa Suomeen ja kouluttamas-
sa L10T-koulutusohjelmaa, joka 
varustaa myös kaikkein ujoim-
mat seurakuntalaiset löytämään 
kutsumuksensa ja rohkaisee hei-
tä kertomaan Kristuksesta. 

– Koulutus perustuu Luuk-
kaan evankeliumin 10. lukuun 
perustuvaan tapaan elää. Sitä 
olemme kouluttaneet seurakun-

Evankeliointikoulutusta 
Missio 2022:n tueksi

nissa ja alueilla, että ihmiset oli-
sivat valmiina missioon, toteaa 
Matikainen.

Koulutuksessa saa näkökul-
mia siunaamisesta, kohtaami-
sesta, auttamisesta ja Jeesuksesta 
kertomisesta. Kolmea ensin mai-
nittua toteuttava ihminen saattaa 
kohdata kysymyksen, että mik-
si olet tuollainen tai toimit niin 
kuin toimit. 

– Kysymyksen kuullessaan tai 
tilanteen muuten avautuessa voi 
kertoa sellaisen kolmen minuu-
tin elämänsä tuokiokuvan kaut-
ta, miksi uskoo Jeesukseen ja 
miksi toistenkin kannattaisi us-
koa, kertoo Mikko Matikainen.

Omaan elämäänsä liittyvän 
kertomuksen voi tiivistää Mysto-
ry.me -videoksi tai todistukseksi. 
Missiossa tulee olemaan iso rooli 
Mystory.me -elämäntarinasivus-
toon kerättävillä tarinoilla. Ne 
voidaan koota seurakuntakoh-
taisiksi kokonaisuuksiksi tai kau-
punki- tai kuntakohtaisiksi sekä 
isompia alueita käsittäviksi. Mys-
tory.me tulee toimimaan alueel-
listen todistusten alustana, kun 
taas mediamissiossa tulee mis-
siokirjaan ja mission nettisivuille 
15 valtakunnallista tarinaa. 

– Koulutamme webinaarien 
kautta ihmisiä tekemään mys-
tory-kertomuksiaan. Annamme 
alueellisten missiotoimikuntien 
jäsenille informaatiota, miten 
he pystyvät kokoamaan tarinat 
palvelemaan alueitaan ja seura-
kuntiaan, selvittää Matikainen.

Medialähetys Sanansaattajien 

(Sansan) ja Kansan Raamattu-
seuran yhdessä tekemä rukous-
sovellus Domini Life, jossa on 
mukana L10T -dna:ta, valjaste-
taan missiokäyttöön. Se tarjoaa 
hyvän tavan päästä seurakunta-
laisen kännykkään. 

– Rukoussovellus tukee kris-
tittyä rukoilevampaan elämän-
tapaan ja missiota tavoitteelli-
suudessa, huomauttaa Mikko 
Matikainen.

Vertaisryhmiin perustuva 
kristillinen toipumistyö eli Kri-
to tulee ajankohtaiseksi etenkin 
mission jälkeen. Mission toivo-
taan synnyttävän seurakuntiin 
kasvuryhmiä. 

– On tärkeää kohdata ja auttaa 
myös ihmisiä, joilla on elämäs-
sään asioita sekaisin tai mielen-
päällä vaikeita asioita. Niiden 

käsittelyssä voivat auttaa seu-
rakunnissa pidettävät vertaisuu-
teen perustuvat Krito-ryhmät, 
Matikainen toteaa. 

Ennen missiota on tulossa 
verkkokoulutus ja Vivamossa 
järjestetään elokuussa Krito-
ryhmänjohtajille koulutuspäivät. 

– Toivon seurakuntien ole-
van valmiina ottamaan ihmisiä 
suojaansa niin että Kristus itse 
saa hoitaa heitä niissä kivuissa, 
joiden kanssa he kamppailevat, 
Matikainen lisää ja toteaa Kansan 
Raamattuseuran kannustavan 
myös Alfan käyttämiseen.
Lisätietoja: 
www.kansanraamattuseura.fi/
koulutus.

Askeleet missioon
Helluntaikirkon Hyvä Sanoma 

-palveluiden johtaja Janne Lahti 
kertoo Askeleet missioon -kou-
lutuksen olevan keskeisin hel-
luntaiseurakuntien käyttämänä 
palvelu, mutta myös Evankeli-
oinnin ABC:tä käytetään. Aske-
leet missioon -koulutuksen jär-
jestävät yhteistyössä IK-opisto ja 
Suomen Helluntaikirkon Hyvä 
Sanoma -palvelut.

– Askeleet missioon -koulutus 
on tarkoitettu sekä seurakuntien 
missiotiimeille että jokaiselle, 
joka on kiinnostunut evanke-
lioinnista tai joka etsii omaa 
kutsumustaan, Lahti luettelee ja 
kertoo koulutuksen tavoitteena 
olevan antaa välineitä uskosta 
kiinnostuneiden tavoittamiseen, 
evankeliointiin ja opetuslapset-
tamiseen.

Koulutuksessa on valittavissa 
koko seurakunnan missiopaketti 
sekä oma missiopaketti yksittäi-
selle opiskelijalle.

Seurakuntapakettiin kuuluvan 
koulutuksen voi valita joko 9.-
10.4. Helsingissä lähiopetuksena 
ja sieltä suorana verkko-opetuk-
sena tai 20.-21.8. Keuruulla lä-
hiopetuksena ja sieltä suorana 
verkko-opetuksena. 

– Tämä elokuun viikonloppu 
toteutetaan vain, jos on vielä 
tuolloin tarvetta, tarkentaa Jan-
ne Lahti. 

Käytössä olevat opetusme-
netelmät nousevat hänen ker-
tomansa mukaan sisällöllisistä 
tavoitteista. Opetuksessa käy-
tetään luento-opetusta, pien-

ryhmätyöskentelyä, erilaisia 
käytännöllisiä menetelmiä sekä 
opiskelijoista koostuvaa vertais-
ryhmää.
Lisätietoja: 
www.hsry.fi/evankeliointi.

XEE
– Olemme iloiten mukana Me-
diamissiossa varustamassa Suo-
men seurakuntia ja uskovia ys-
tävyysevankeliointiin ja opetus-
lapseuteen, toteaa Toni Linjama, 
XEE - Evankeliointi Elämäntapa-
na -työn toiminnanjohtaja. 

– Tosi miehuutta kaivataan ja 
kutsutaan kovasti esiin ajassam-
me. Moni mies, niinkuin minä-
kin aikanaan, emme kuitenkaan 
oikein tiedä mitä se tarkoittaa. 
40 vuotta sitten Isättömänä avio-
eroperheen pienenä lapsena jäin 
uskollisen yksinhuoltajaäitini 
hoiviin. Äiti teki sen mitä voi, 

mutta jäin tyystin miehen mal-
lia vaille. En aikuiseksi tultuani 
tiennyt mitä miehuus on. 

Tulin onneksi uskoon 20-vuo-
tiaana, kaverini rohkean ja sit-
keän Jeesuksesta todistamisen 
seurauksena. Tutustuin Taivaan 
isään, joka mullisti elämäni ja 
miehuuteni. 

Uusi (Taivaan) Isä johdatti 
hänet evankeliumin voimaan ja 
varusti Herran soturiksi seura-
kunnan järjestämän Evankelioin-
ti Elämäntapana -kurssin kautta. 

– En enää jäänytkään seura-
kunnassa pelkästään olemaan 
ja vastaanottamaan, vaan pääsin 

A    Kansan Raamattuseuran koulutus-
palveluiden johtaja Mikko Matikainen 
kertoo, että L10T -koulutuksessa saa 
näkökulmia siunaamisesta, kohtaami-
sesta, auttamisesta ja Jeesuksesta ker-
tomisesta.

lisäksi pois mukavuusalueiltani 
ja opin todistamaan Jeesuksesta 
ymmärrettävästi, rakkaudelli-
sesti, taidolla ja innolla omille 
läheisilleni. Tuon 13-viikoisen 
kurssin aikana sain omaksikin 
hämmästyksekseni johdattaa 
viisi kaveriani ja sukulaistani 
uskoon. Lähdin toimimaan heil-
le hengellisenä kasvattajana ja 
isänä. Tämä mullisti uskonelä-
mäni, ja miehuuteni! Linjama 
muistelee.

”Valvokaa, pysykää lujina us-
kossa, olkaa miehuulliset, olkaa 
väkevät.” 1. Kor.16:13

Tuo ’miehuullinen’ sana todel-
la sisältää kreikankielen kantasa-
nan ’mies’. Kysymys on uskosta 
ja rohkeudesta. Jumala on luo-
nut mieheen sisäisen tarpeen 
olla rohkea ja toimia rohkeasti, 
pelkonsa voittaen.

Tämä kaikki toteutuu Toni 
Linjaman mukaan upealla ta-
valla XEE -koulutuksessa, jossa 
mennään yhdessä pelkoja päin 
käytännön harjoitteluissa, to-
dellisissa todistamistilanteissa, 
joissa kohdataan omia läheisiä 
keskustellen heidän kanssaan 
kunnioittavasti ja uskoon opas-
taen.

Varusta Suomi!
XEE -koulutuksessa opitaan käy-
tännössä ystävyysevankeliointia. 
Se on jännittävää ja monille al-
kuun ehkä pelottavaakin, mutta 
rohkeaa ja miehuullista. 

XEE -koulutuksessa tukena 
on kokenut tiiminvetäjä, joka 
johdattaa näihin käytännön ta-
paamisiin, tukee, rohkaisee ja 
mentoroi. 

– Iloksemme olemme huo-
manneet, kuinka erityisesti 
miehet ovat lähteneet kurssin A
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IS-TOIMI Oy
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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

Kalervo Kummola, Sari Essayah, Teemu Selänne, Laura Salminen
LUE: www.ilouutiset.fi

I L O U U T I S E T
USKO JA URHEILU

Mukana mm.

A jälkeen tiiminvetäjiksi ja va-
rustamaan toisiakin rohkeasti 
käytäntöön ja todistajiksi elin-
piireihinsä. Jumala kutsuu mie-
hiä evankeliumin soturiuteen ja 
tahtoo varustaa meidät siihen, 
Linjama luettelee. – Mediamis-
siossa olemme aloittaneet Va-
rusta Suomi! -hankkeen, jossa 
järjestämme VS! viikonloppuja 
ympäri Suomen. Näissä viikon-
lopuissa pääsee osallistumaan 
kolmeen käytännön harjoitte-
luun tiiminvetäjän johdolla. Sitä 
tukee varustava ja interaktiivinen 
opetus ja teoria, joka antaa läpi-
leikkauksen pitkään XEE kou-
lutukseen. Yhteinen astuminen 
pois mukavuusalueiltamme lisää 
yhteyttämme läpi kirkkokunta 
rajojen ja tuo rohkeita ja positii-
visia kokemuksia, jotka ovat uu-
distaneet kokeneetkin uskovat. 

Lisäksi kouluttajat tarjoavat 
paikallisseurakunnissa ja alu-
eellisesti KUP ”Kerro uskostasi” 
-päiviä, joissa myös pääsee al-
kuun yhden käytännön harjoit-
telun kera. 

– Tietenkin pitkä 13-15 -viik-
koinen XEE -kurssi tarjoaa mah-
dollisuuden varustautua oikein 
kunnolla viikoittaisissa käytän-
nön harjoitteluissa ja oppitun-
neilla, Toni Linjama painottaa.
Lisätietoja: 
www.xee.fi

Tosimiehiä 
kasvattamassa

XEE -kursseilla pääsee yhteyden 
luomisen ja evankelioinnin lisäk-
si oppimaan sitä, kuinka tehdä 
läheisistä opetuslapsia ja lähteä 
toimimaan heille hengellisenä 
isänä. 

Näin kasvaa tosimiehiä. 
Tässä nuoren teologian opis-

kelijan, XEE -kouluttajan ja Va-
rusta Helsinki! managerin, Julius 
Kankkusen terveiset miehille: 

– Raamatun mukaan miehuus 
on rohkeutta, vastuun kantamis-
ta ja johtamista. XEE-kurssit ja 
Varusta Suomi! -viikonloput ovat 
kasvattaneet minussa rohkeutta 
todistaa tutuille ja tuntemattomil-
le, kantamaan vastuuta omasta 
tiimistäni ja johtamaan toimintaa 
seurakunnassani ja Helsingin VS! 
-viikonlopussa. Minua vanhem-
pien ja kokeneempien miesten 
minulle antama mentorointi on 
kasvattanut minua niin, että 
mentoroin nyt itsekin muita.

Kokeneen ”Herran sekatyö-
miehen”, Vantaan XEE aluekou-
luttajan, Arto Rannilan terveiset 
miehille: – Pelkojen voittaminen 
on ollut suurin este todistamisel-
le. Xee on koulutuksellaan anta-
nut tehokkaat välineet ja taidot 
todistamiselle ja opetuslapseut-
tamiselle. Kuten tiedämme meil-
lä voi olla moniakin haaveita ur-

C   – Iloksemme olemme huomanneet, 
kuinka erityisesti miehet ovat lähteneet 
XEE -kurssin jälkeen tiiminvetäjiksi, ker-
too, XEE - Evankeliointi Elämäntapana 
-työn toiminnanjohtaja Toni Linjama.

heilulliseen tai yleensä elämän 
osalueihin, mutta kaipaamme 
myös kokemusta hengelliseen 
seikkailuun Jumalan kanssa. Xee 
on tuonut tämän määrätietoisella 
tavalla, sillä intokin ilman taitoa 
ei ole hyväksi lajissa kuin lajissa.

Arto toivottaa miehet ter-
vetulleeksi erityisesti miehille 
tarkoitettuun XEE KUP varusta-
mispäivään 11.6. Helsingin Raa-
mattukoululle. 
Lisätietoja: 
Arto Rannila, 050 3040255.

DeiFestival 2022 – 
Gospel-kesän helmi

Paluun festivaalikartalle teke-
vä DeiFestival kokoaa kesän 
komeimman artistikattauksen 
Seinäjoen Ideaparkiin 18. ke-
säkuuta 2022.  DeiFestivalin 
pääesiintyjänä on ruotsalainen 
gospel-soul-tähti Samuel Ljung-
blahd. Eurooppalaisten gospe-
lartistien kirkkaimpiin tähtiin 
kuuluva Ljungblahd tulee Sei-
näjoelle oman bändinsä kanssa. 
Hän esiintyy festavaalilla myös 
yhdessä PopUp Gospel -kuo-
ron kanssa.

PURE Snack -välipalasarjaan 
kasvaa uusi maku

Munax Oy lanseerasi syksyllä 
2021 maailman ensiesittelytuot-
teen, lusikoitavan välipalaher-
kun. Tuotteen pääraaka-aine on 
kananmunan valkuainen ja tuo-
te on fermentoitu. Fermentointi 
mahdollistaa tuotteen lohkeavan 
rakenteen, hyvän maun ja sen, 
ettei siihen ole tarvinnut lisätä 
säilöntäaineita. 

Yhden päivän mittaisen tapah-
tuman kotimainen kattaus on 
komea. Mukana ovat mm. Mak-
setut Viulut, Exit, Palo, Kristiina 
Brask ja Jippu.  Musiikki soi 
aamusta iltaan kahdelta lavalta. 
DeiFestivalin päälava on ulko-
na Ideaparkin Huviparkissa. 
Musiikki soi läpi päivän myös 
Ideaparkin sisälavalla, jonka oh-
jelma on kaikille ilmainen. 

Kuusi kertaa aikaisemmin jär-
jestetty DeiFestival palaa kah-
deksan vuoden tauon jälkeen 
kalenteriin juhlistamaan Radio 
Dein 25-vuotisjuhlia.

– Radio Dein juhlavuotta ha-
luttiin juhlia tärkeiden yhteistyö-
kumppanien, artistien kanssa 
ja koronan jälkeen antaa Dein 
kuuntelijoille mahdollisuus naut-
tia jälleen livenä upeista esityk-
sistä. Gospel-musiikki on Radio 

– Pure Snackin tuotekehi-
tys oli meille monen vuoden 
projekti. Fermentointi tällaisen 
tuotteen osalta vaati isoja tuo-
tekehitysponnisteluja. Saamme 
olla ylpeitä, että suomalainen 
innovaatio pystyy myös tällaisiin 
tuotteisiin, joilla on valtava vien-
tipotentiaali, kertoo Munax Oy:n 
toimitusjohtaja Matti Nyfors. 

Tuote on otettu vastaan erit-
täin hyvin. Kuluttajatutkimuk-
sen mukaan kuluttajat kaipasi-
vat markkinoille tuotteita, jotka 
maistuvat hyviltä, sisältävät vain 
vähän kaloreita, eivät sisällä li-
sättyjä säilöntäaineita ja sopivat 
koko perheelle. Monelle on 
myös tärkeää, että tuote on mai-
doton ja gluteeniton. 

– Meidän tuotekehitystiimim-
me tekee upeaa työtä. Maku-
maailmojen yhdistäminen on 
kiinnostavaa ja pitkäkestoista 
työtä. Päärynä-omenan jälkeen 
on tulossa myös muita mahta-
via uutuuksia. Tuskin maltam-
me odottaa, että saamme tie-
dottaa näistä, paljastaa Munax 
Oy:n tuotekehityspäällikkö 
Emma Mäkelä.

Dein menestyksen perusta, 
sanoo Radio Dein johtaja Kirsi 
Rostamo.
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Kimmo Janas

”Rakkaalla lapsella on 
monta nimeä”. Tämä 
tuttu sanonta pitää 
paikkaansa myös 
monien lempiruokien 
suhteen. 
Suomeen rantautuneella 
uudella ruokatrendillä, 
jonka englanninkielinen 
nimi on ”sandwich”, 
ei kuitenkaan ole 
yhtään täysin kuvaavaa 
suomenkielistä nimeä. 

HKScan selvitti kansal-
lisilla voileipäkyselyil-
lä suomalaisten mielty-

myksiä. HKScanin teettämään ja 
Taloustutkimuksen toteuttamaan 
Leivänpäälliset-kyselyyn osallis-

Kapen leffaillan broilerin 
paahtofilee bagelit 

4 annosta, 15 min 

Miten olisi leffailta perheen 
tai ystävien kesken? Kata esiin 
herkullisten Broilerin paahto-
filee bageleiden ainekset ja 
anna jokaisen täyttää bage-
linsa juuri omaan makuun 
sopivaksi. Kape vinkkaa, että 
tuorejuustoon saa raikkaan ja 
herkullisen maun, kun pilk-
koo sekaan vähän tuoretta 
basilikaa. 

1-2 pkt HK Helsingin Kaup-
piaiden Leipäbaari Broilerin 
paahtofilee á 180g 
4 bagelia
2 avokadoa
2 buffalo mozzarellapalloja 
150 g basilika tuorejuustoa 
40 g baby pinaattia
2 rkl seesaminsiemeniä ko-
risteeksi 

Basilikatuorejuusto: 
150 g tuorejuustoa (mausta-
maton) 
2 ruukkua basilikaa
1 valkosipulin kynsi
ripaus suolaa ja mustapip-
puria 

Hienonna basilika veitsellä ja 
murskaa valkosipuli. Yhdistä 
basilikatuorejuuston ainekset 
tasaiseksi levitteeksi. Mausta 
levitettä tarvittaessa suolalla 
ja mustapippurilla. 
Halkaise bagelit, viipaloi avo-
kadot ja mozzarella ohuiksi 
siivuiksi. Kata lisäksi broile-
rin paahtofilee siivut, baby 
pinaatit sekä basilikatuore-
juusto pöytään ja ei muuta 
kuin bageleita rakentamaan. 
Kape tykkää hieman fiilistellä 
ja tässä reseptissä viimei-
sen silauksen antaa ripaus 
seesaminsiemeniä täytteiden 
joukkoon.

Mikä nimeksi uudelle ruokatrendille?

tui viime vuoden helmikuussa 
1155 Suomessa asuvaa henkilöä. 
HKScanin teettämään ja Crow-
st Oy:n toteuttamaan kyselyyn 
vastasi 1000 Suomessa asuvaa 
henkilöä. Kysely toteutettiin 
tammikuussa 2022.

Suosituimmat leipätyypit ovat 
tutut ruispalaleipä, sämpylä, 
paahtoleipä ja patonki, myös 
muun muassa ciabatta ja bagel 
keräävät mainintoja. 

Proteiinipohjaisten täyttei-
den suosituimmuusjärjestys on 
kalkkuna- ja kanaleikkeleet, 
kinkkuleikkeleet ja meetvurstit. 
Kananmunan ja lohen suosio jää 
vain hieman meetvurstin suosi-
osta.

Ohut vai paksu? 
Myös tähän kansaa jakavaan 
kysymykseen saatiin kyselyissä 
selvä vastaus. Leikkeleiden suo-
sikkipaksuus jakaa kansan tasan 
kahtia. Puolet haluaa kinkkusii-
vunsa ohuen ohuena ja puolet 
valitsee normaalipaksuisen sii-
vun. Leikkelesiivujen on oltava 
siistissä rivissä ja tärkein paketis-
ta tarkistettava asia on kyselyn 
mukaan pitkä päiväys.

– Näiden perinteisten ohuiden 

ja normaalipaksuisten siivujen 
lisäksi on uutena tullut vielä 
kolmas vaihtoehto, reilusti pak-
summat siivut. Näissä erityisesti 
maku ja suutuntuma pääsevät oi-
keuksiinsa. Reilusti paksumpien 
siivujen koko eli ympärysmitta 
on yleensä hiukan pienempi ja 
ne valmistetaan pääosin filees-
tä. Nämä uudet tuotteet, kuten 
Helsingin Kauppiaiden Leipä-
baari Porsaan Pippurisisäfilee, 
sopivat loistavasti sandwichien 
valmistamiseen, kertoo HKSca-
nin Suomen markkinointijohta-
ja Mikko Järvinen.

Lisätäytteistä suosituin on tuo-
re kurkku (72 %), tomaatin (60 
%), salaatin (50 %) ja paprikan 
(50 %) seuratessa kannoilla. 
Suola- ja maustekurkkuja on 30 
prosentilla vastaajien leivistä. 
Muiden lisätäytteiden lista on 
pitkä ja suosio vaihtelee 5 pro-
sentin molemmin puolin. Tällä 
listalla ovat muun muassa avoka-
do, idut, pikkelöidyt sipulit sekä 
tietysti sinappi ja ketsuppi.

Miltä ”sänkkäri” 
kuuulostaa?

Maailmalla sandwich on paitsi 
herkullisia täytettyjä kerroslei-
piä, aamiaisia, välipaloja, lou-
naita ja kokonaisia aterioita, niin 
myös tuhansittain reseptejä ja in-
spiraation lähteitä, ravintoloita, 
baareja ja oikeastaan kokonaan 

oma ruokakulttuurinsa. 
– Sandwich-sana kääntyy sa-

nakirjoissa usein suomen kielel-
le sanaksi voileipä. Samasta asi-
asta ei kuitenkaan ole kyse. Nyt 
rakennetaan monista erilaisista 
kasviksista, leikkeleistä, täytteis-
tä, levitteistä ja kastikkeista ihan 
kokonaan uudentyyppisiä täy-
tettyjä leipiä, joiden resepteissä 
maistuvat niin Aasian kuin Ame-
rikankin maut, ja mielikuvitus on 
vain rajana näiden herkkujen 
kokoamisessa. Ammattikeittiöis-
sä ja street food -ruokalistoilla 
sänkkäri on jo tuttu sana. Mikä 
muu sana sopisi kuvaamaan tätä 
uutta trendiä, kysyy Järvinen. 

Leipäbaari
Sandwich laajana ruokatrendinä 
ja siihen liittyvät leipäbaarit ja 
-ravintolat olivat esikuvina, kun 
HK lähti ideoimaan Helsingin 
Kauppiaiden Leipäbaari -kon-
septia, jossa annetaan reseptejä, 
vinkkejä ja inspiraatiota erilais-
ten leipien valmistamiseen sekä 
tietysti tarvikkeet niihin. Kape 
Aihinen on ollut mukana ide-
oimassa Helsingin Kauppiaiden 
Leipäbaari -reseptejä. Tavoittee-
na on tarjota inspiraatiota, uu-
sia ideoita ja vinkkejä erilaisiin 
sandwich-hetkiin.

– Kolmioleipä, toasti, paton-
ki tai bageli. Leffaillan purta-
vat, lounasleipä tai jotain hyvää 

evääksi. Kasviksina marinoitua 
punakaalia ja pikkelikurkkuja. 
Valmiiksi mietityt sandwich-
reseptit ja vapaus inspiroitua 
lisuke-, kastike- ja leviteide-
oistamme. Tarjoamme herkul-
lisimmat ideat päivän kaikkiin 
leipähetkiin, kiteyttää Mikko 
Järvinen Helsingin Kauppiaiden 
Leipäbaarin filosofiaa.

C   Ja Kapehan ei tunnetusti säästele 
raaka-aineissa, vaan bagelin tulee olla 
runsas. On sitten jokaisen oma asia, mi-
ten tällaisen herkun saa syötyä siististi...
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Fredrik Ekholmin Israel -kronikka

C  Vieressäni suurlähettiläs Hagit Ben-Yaakov, keskellä Kerstin Ekholm ja oikeallarabbi 
Yehudah Glick vaimonsa Hadashin kanssa.

15.-16. helmikuuta 
osallistuin vaimoni 
Kerstinin kanssa 
Jerusalem Prayer 
Breakfastille Virossa.

J erusalem Prayer Breakfast 
pidettiin Tallinnan Parla-
mentissa. Minulla oli etuoi-

keus puhua seminaarissa 16.2. ja 
kerroin, että olen aikaisemmin 
käynyt usein Virossa. Jo vuodes-
ta 1993 erilaisten avustusprojek-
tien parissa, mm. Suurupissa (en-
tinen sukellusveneasema), jossa 
uudella helluntaiherätyksellä oli 
raamattukoulu ja koulutuskes-
kus. Heidän työnsä sai lentä-
vän alun, kun he olivat saaneet 
vapautensa muutamaa vuotta 
aikaisemmin. Me toimitimme 
varusteita ja rakennusmateriaalia 
tälle sukellusveneasemalle. Jäl-
keenpäin olen vuosittain käynyt 
opettamassa raamattukoulussa 
taloudesta, antamisesta, asioiden 
hoitamisesta ja hyvistä kauppa-
periaatteista ym.

Meillä on vuosien varrella ol-
lut maassa myös useita ICCC-ko-
kouksia. Siksi oli antoisaa jälleen 
tavata virolaiset sekä luoda uu-
sia suhteita niiden kanssa, jotka 
osallistuivat JPB konferenssiin.

Oli mukava fyysisesti tavata 
israelilaisia ystäviä, kuten JPB:n 
johtaja Albert Veksler ja hänen 
vaimonsa Heli. Heidän tyttären-
sä Birgitta, joka on nykyään tun-
nettu laulaja Israelisa, osallistuu 
aina ylistykseen, ja laulaa mm. 
heprealaisia lauluja. Paikalla 
olivat myös Robert Ilatov, JPB:n 
virallinen perustaja sekä rabbi 
Yehuda Glick, Shalom Jerusalem 
Foundationin johtaja, kumpikin 
Knessetin entisiä jäseniä.

Eduskunnasta/Riigikogusta 
osallistui poliitikoita

Myös kuusi parlamentin jäsen-

Jerusalem Prayer 
Breakfast Tallinna 
Viro 2022, vuosi 5782

tä oli läsnä, mm. eduskunnan 
puhemies, entinen pääministeri 
Juri Ratas. Vierailevien puhuji-
en joukosta voi mainita päärab-
bi Shmuel Kotin, Unkarin Viron 
suurlähettilään Kristof Forrain 
sekä evankelis-luterilaisen ark-
kipiispan Urmas Viilman.

Videotervehdyksiä tuli Knes-
setistä MK Taitiana Mazarski 
sekä USA:n, nykyiseltä Regent 
Universityn Dekaanilta, entisel-
tä kongressin jäseneltä Michele 
Bachmannilta. Hän on JPB:n 
varapuheenjohtaja ja perustaja.

Suomen ja Viron Israelin suur-
lähettiläs Hagit Ben-Yaakov tuli 
vieraaksi tiistaina, kun aloitim-
me parlamentissa. Oli erittäin ar-
vostettua, että hän tuli käymään 
Helsingistä asti osallistuakseen 
vain puoleksi päiväksi.

Hyvä ystäväni Peeter Wösu, 
oikea Israel-veteraani, joka myös 
on Viron ICEJ:n johtaja, johti 
monta kokousta.

Myös eri viranomaisia osallis-
tui konferenssiin, kuten kansan-
edustaja ja entinen ulkoministeri 
Urmas Reinsalu. Oli arvokasta, 

että hän oli virallinen kutsuja 
virkavallan taholta. Hän piti vä-
kevän puheen, jossa mm. sanoi, 
että JPB on tullut jäädäkseen, 
toistuakseen. Reinsalun antau-
mus ja omistautuminen seistä 
Israelin rinnalla teki vaikutuksen 
moneen. Hän sanoi myös, että 
me emme saa pelätä seistä Is-
raelin puolella eikä meidän tule 
vaieta, meidän tulee puolustaa 
ja rohkeasti ilmaista mielipiteem-
me sekä totuus.

Ohjelmalehtisessä Urmas 
Reinsalu kirjoitti mm.

"Viro oli ensimmäinen maa 
maailmassa, joka antoi juuta-
laiselle kansalle kulttuurisen 
autonomian 1926, ennen kuin 
Israelin valtio oli syntynyt. Tä-
hän annettiin myös valtion tu-
kea. Viron toiminnasta juutalai-
sia kohtaan the Golden book of 
Jerusalem-kirjassa, 1927, omis-
tettiin sivu. Viron valtiolle.

Israel oli ensimmäinen maa, 
joka möi aseita Virolle 1993, 
Viron uudelleensyntymisen jäl-
keen 1991. Kaikki muut maat 
epäröivät tehdä niin, sillä he 
pelkäsivät vahingoittavansa 
suhteitaan naapurimaahamme 
Venäjään, joka oli miehittänyt 
meitä lähes puoli vuosisataa en-
nen tätä.

Nämä ovat vain muutama 
esimerkki yhteisistä siteistämme 
historiassa. Tänä päivänä Isra-
el ja Viro molemmat tunnetaan 
korkean teknologian maina. 
Molemmat valtiot, vaikka ovat-
kin pieniä, kuuluvat maailman 
huippuihin monella tekniikan 
alalla.

Diplomaattisia ja kaupallisia 
suhteita tärkeämpää ovat kui-
tenkin yhteiset arvomme. Näi-
den joukossa ovat oikeusvaltio, 

demokratia sekä ihmisoikeudet, 
jotka perustuvat yhteiselle juuta-
lais-kristilliselle perinnölle."

Seminaarit
Minua ja Risto Huvilaa oli pyy-
detty puhumaan yhdessä se-
minaarissa siitä, mitä tapahtuu 
Suomessa. Lisäksi jaoin henki-
lökohtaisia kokemuksia. Toin 
esille, että pelkkä ”hyvä fiilis” ei 
riitä, kun tekee Israel-työtä, vaan 
meillä pitää olla syvä vakaumus 
ja antautuminen, joka antaa voi-
maa ja motivaatiota työlle, jotta 
voimme seistä Israelin rinnalla 
painostavina aikoina. Tiedäm-
me, että totuuden puolustami-
nen voi maksaa ajassa, jossa on 
suosittua olla Israelia vastaan. 
Meillä pitää myös olla rohkeutta 
puolustaa Israelia hyökkäyksiltä. 
Voimme kirjoittaa lehtiin, kuten 
äskettäin, kun Amnesty Interna-
tional julkaisi Israelin vastaisen 
raportin, aivan suotta. Onnistuin 
saamaan mielipidekirjoituksen 
Vaasan seudun sanomalehtiin, 
joissa puolustin Israelia. Use-
amman meistä pitäisi kirjoittaa.  

Koskien Amnestyn raporttia, 
niin useat arabit ovat kritisoineet 
sitä. He ovat jopa kirjoittaneet 
siitä The Jerusalem Postiin. Is-
raelhan on täysin demokraatti-
nen maa. Nykyään Knessetissä 
on arabiedustajia. Ja siellä on 
täysi sananvapaus. Ne, noin 2 
miljoonaa arabia, jotka asuvat 
Israelissa, eivät milloinkaan va-
litsisi mennä korruptoituneen 
arabihallinnon alle. Heillä on 
hyväpalkkaiset työt, kaikilla eri 
tasoilla Israelissa.

Tämän lisäksi puhuin Israelin 
kanssa käydyn kaupan hyödyis-
tä, käytän israelilaisia tuotteita. 
Mainitsin myös Jumalan anta-
masta kutsusta, jonka saimme 
melkein 30 vuotta sitten, jolloin 
aloitimme kaupankäynnin Isra-
elin kanssa, siunataksemme sen 
liike-elämää. Toin esille sanan 
Jesaja 60:10-12, joka on ollut yksi 
sanoista, jonka varassa olemme 
seisseet.

Israelilaiset innovaatiot ja 
keksinnöt ovat siunaus koko 
maailmalle. Tapaan sanoa, että 
onneksi Israel ei boikotoi meitä.

Seminaareihin osallistui israe-
lilaisia sekä monia ulkomaalai-
sia, jotka työskentelevät Israel-
järjestöissä. Mm. hyvä ystäväni, 
pastori Jack van der Tang, joka 

johti JBP:n Haagissa, Hollannis-
sa 2019. Hän työskentelee mm. 
Aliyah-verkoston parissa Euroo-
passa. Hän on myös perustanut  
Pillars of Justice-järjestön, joka 
perustuu Raamatun totuuksil-
le Israelista, vastavetona YK:n 
tuomioistuimelle Haagissa, joka 
usein syyttää Israelia väärin pe-
rustein.

Värikkäitä 
osallistujia

Rabbi Yehudah Glick Jerusale-
mista, joka on entinen Knessetin 
jäsen. Hän johtaa Shalom Jeru-
salem Foundationia. Glick oli 
konferenssin pääpuhuja. Hän 
on hyvin värikäs ja iloinen per-
soona eikä jätä ketään kylmäksi. 
Hän on hyvin perehtynyt kirjoi-
tuksiin ja tuo esille sanomansa 
elävällä tavalla. Voidaan sanoa, 

että hänellä on erityisen vahva 
voitelu ja ilmestys, vaikka hän ei 
ole messiaaninen. Huumorissa ei 
ole mitään vikaa. Kun Yehudah 
Glick oli Knessetissä, häntä am-
muttiin rintaan neljällä luodilla. 
Hänet saatiin nopeasti sairaalaan 
ja lääkärit ilmoittivat perheelle, 
että heidän pitää tulla jättämään 
hyvästit. Ympäri maailman alet-
tiin rukoilla ja Yehudan henki 
pelastui. Se on varmasti yksi syy 
sille, miksi hän on niin iloinen ja 
kiitollinen. Hänen vaimonsa Ha-
dash on aina hänen mukanaan.

Joel C. Rosenberg, Al Israel 
News, päätoimittaja/toimitus-
johtaja sekä New York Timesin 
myydyin kirjailija. Hän on kir-
joittanut 16 romaania, ja hänen 
kirjojaan on myyty lähes viisi 
miljoonaa kappaletta. Hänen 
osallistumisensa oli oikea yllätys. 

Hän on vahva persoona, jolla on 
paljon vaikutusvaltaa. Rosenberg 
piti useamman puheen. Sain hä-
nen kirjansa, 466 -sivuisen The 
Kremlin Conspiracyn. Kirjassa 
hän kirjoittaa siitä, miten Venä-
jän presidentti hyökkää Ukrai-
naan ja sitten jatkaa matkaansa 
Viroon. Kirja on kirjoitettu noin 
kaksi vuotta sitten. Mutta, kuka 
tietää, oliko se fantasiaa vai pro-
fetiaa? Hänhän on henkilö, joka 
on tavannut ja tehnyt jonkin ver-
ran yhteistyötä Donald Trumpin 
ja Benjamin Netanyahun kanssa, 
Jumala on avannut ovia ihmeel-
lisellä tavalla tälle messiaanselle 
juutalaiselle USA:sta. Hän on 
tavannut ja keskustellut useim-
pien arabilaisten kuninkaiden ja 
valtionjohtajien kanssa. Hänellä 
on neljä poikaa, joilla on raa-
matulliset nimet: Caleb, Jacob, 
Jonah ja Noah, joka oli hänen 
mukanaan Tallinnassa. Kaksi po-
jista on ehtinyt palvella Israelin 
armeijassa.

Toisen päivän iltana, Founders 
Dinner/perustajien illallisella, oli 
paljon yhteyttä ja laulua. Osal-
listuin paneeliin, Suomen JPB:n 
kansallisena johtajana, muuta-
man muun johtajan kanssa Hol-
lannista ja Italiasta.

Jerusalem Prayer Breakfastin 
tarkoitus on rukoilla Israelin ja 
valtioiden puolesta. Juutalaiset ja 
messiaaniset juutalaiset yhdes-
sä kristittyjen johtajien kanssa, 
mikä on ainutlaatuinen asia, jota 
kukaan ei aikaisemmin pitänyt 
mahdollisena. Tämä vahvistaa 
eri toimijoiden välisiä suhteita 
sekä eri valtioiden ja Israelin 
välisiä suhteita. Seuraavat kon-
ferenssit pidetään maaliskuussa 
Teksasissa ja kesäkuussa Jerusa-
lemissa.

C  JPB Estonian isäntä, kansanedustaja Urmas Reinsalu.

B  D Joel C. Rosenberg on kirjoittanut 
16 romaania, mm. pari vuotta vuotta 
sitten ilmestyneen The Kremlin Conspi-
racyn, joka ennakoi Venäjän hyökkäystä 
Ukrainaan ja edelleen Viroon.
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A   Lataus on helppoa, jos tolpalla on tilaa 
ja jos sopiva appi löytyy maksua varten.
Pikalatauksen hitaus hieman yllätti.

Maxus e-Deliver 9

D   Jenkeissä moni säilyttää ohjaamon 
takaseinällä haulikkoa, mutta Maxukses-
sa sieltä löytyy lumiharja.

D   Latauskaapeleita voi säilyttää etu-
penkin alla olevassa tilassa.

D   Kummallakin sivulla olevat liukuovet helpottavat lastausta 
1,8 metriä pitkään kuormatilaan.

B   Kuskin työhuone on varsin mukava 
ja ergonomisesti toimiva. Edestä löytyy 
tilaa kahdelle apumiehellekin... tai apu-
naiselle.

D   Kuormatilaa löytyy 11 kuutiota, ja kyytiin mahtuu tarvitta-
essa jopa viisi eurolavaa. 

B   Kaikki hallintalaitteet ja säätimet ovat 
sopivasti käden ulottuvilla, eikä kaikkea 
ole piilotettu kosketusnäytön taakse.

B   Ajon aikana voi seurata akun tilannet-
ta isolla ruudulla. 

Kimmo Janas

Epäilevät 
ennakkokäsitykseni 
kiinalaisista autoista 
muuttuivat varsin 
nopeasti, kun 
lähdin koeajamaan 
täyssähköistä Maxus 
e-Deliver 9 pakettiautoa.

K iinalainen Maxus on vie-
lä varsin tuore tulokas 
maamme automarkki-

noilla – mutta pitäisikö sanoa, 
että todella tervetullut sellainen.

Maxus on osa kiinalaista SAIC 
Motor -konsernia, joka on yksi 
maailman suurimmista autonval-
mistajista. SAIC Motor panostaa 
vahvasti innovatiiviseen tekno-
logiaan ja liikenteen sähköistä-
miseen. Norjalainen RSA on ollut 
Maxuksen maahantuoja Pohjois-
maissa vuodesta 2018 alkaen. 
Yhtiö maahantuo täyssähköisiä 
Maxus-henkilö- ja pakettiauto-
ja Norjaan, Ruotsiin, Tanskaan, 
Suomeen ja Islantiin. 

Maxuksesta onkin tullut lyhy-
essä ajassa varsin vahva toimija 
Pohjoismaisilla sähköautojen 
markkinoilla jo yli 125 jälleen-
myyjän voimin.

Vaihtoehtoja 
riittää

Täyssähköistä e-Deliver 9:ää on 
saatavissa kahdella eri kuorma-
tilalla, on joko 9,7 m³ tai 11 m³. 

Kun kuormatila on 11 m³, tarjolla 
on kolme eri akkua, 51,5 kWh, 
72 kWh ja 88,55 kWh. Vastaa-
vasti, kun kuormatila on 9,7 m³, 
akussa on kaksi vaihtoehtoa, 
51,5 kWh ja 72 kWh.  

Maxus on mahdollista hankkia 
myös alustaversiona. Alustassa 
akkukoko on aina 65 kWh.

Rajoitettu 
nopeus

Me saimme koeajoon tuon pi-
demmän version (L3H2) 72 
kWh:n akulla. Moottorissa on 

potkua 200 hevosvoiman verran 
ja vääntöäkin 310 Nm.

Mikään rakettihan Maxus ei 
ole, mutta kiihtyy nollasta sataan 
18,4 sekunnissa, mikä riittää hy-
vin pakettiautolle.

Maxuksen enimmäisnopeus 
on rajoitettu 100 km/h, mikä mi-
nulta tietenkin unohtui lähtiessä-
ni kiireellä palauttamaan autoa 
maahantuojalle. Vaikka kuinka 
koetin polkea lisäkaasua moot-
toritiellä, eihän se tietenkään to-
tellut toiveitani... Toisaalta talla 
pohjassa ajaessa auton kulutus 

lähentelee jo 35 kWh/100 km, 
joten rajoitus on varmaankin 
paikallaan.

Tasaväkistä 
kisausta

Maxus e-Deliver 9 on jämäkkä, 
mutta samalla virtaviivainen pa-
kettiauto. 

Suunnittelussa on kiinnitetty 
huomiota ajomukavuuden lisäk-
si turvavarustukseen, joka vastaa 
uusimpien henkilöautojen tasoa.

Maxus ei häpeä markkinoita 
(vielä) hallitsevien kilpailijoiden-

sa kuten esim. Mersun Sprinterin 
rinnalla.

Eikä runsaan 75 000 euron 
hintakaan tunnu pahalta, kun ot-
taa huomioon, mitä rahalla saa.

Maxus e-Deliver 9 on varsin 
kattavasti varusteltu, vakiova-
rusteina mm. peruutuskamera, 
10 tuuman HD-kosketusnäyttö, 
adaptiivinen vakionopeuden-
säädin, älyavain, LED-ajovalot, 
sokean kulman tunnistin jne.

Tavara liikkuu 
taajamassa

Elokuun alussa tuli Suomessa 
voimaan laki ajoneuvo- ja lii-
kennepalveluhankintojen ympä-
ristö- ja energiatehokkuusvaati-
muksista. Kuntien ja kaupunkien 
lisäksi uuden lain piiriin kuulu-
vat myös valtionyhtiöt. 

Käytännössä tämä tarkoittaa, 
että esimerkiksi suurimpien kau-
punkien uusista henkilö- ja pa-
kettiautohankinnoista puolet on 
oltava vuodesta 2026 eteenpäin 
täyssähköautoja.

Juuri taajamissa tapahtuviin 
kuljetuksiin Maxus e-Deliver is-
tuukin kuin nenä päähän. Akku-
teho riittää mukavasti 200 km:n 
ajoon ja lataus voidaan hoitaa 
työvuorojen välillä. 72 kWh:n 
akku latautuu 20 %-80 %:iin 36 
minuutissa.

5,94 -metrisen auton kääntö-
säde on 7,4 metriä, joten aivan 
kaikkein ahtaimpiin sopukoihin 
on turha yrittää vääntäytyä.

Tavaraa mahtuu
Kuormatila on helppokäyttöi-
nen, tosin nostokorkeus voi lat-
tiaan sijoitetun akun takia käydä 
heikkoselkäisille. Onneksi taka-
na samoin kuin sivuovienkin 
kohdalla on matala porrasaskel-
ma, joka helpottaa raskaimpien 
tavaroiden nostamista kuorma-
tilaan.

11 kuution takatilaan mah-
tuu viisi eurolavaa ja kuormaa 

enimmillään 980 kg eli kyllä sii-
nä jo kummasti saa kuljetettua 
tavaraa.

Kuormausta helpottavat 236 
astetta avautuvat takaovet sa-
moin kuin liukuovet kummalla-
kin sivulla. Lisäksi lattiasta löytyy 
useita sidontalenkkejä kuorman 
turvallista sidontaa varten.

Summa summarum
No mitä jäi käteen viikon koe-
ajosta?

Ainakin hyvä mieli, Maxusta 
oli mukava käsitellä ja helppo 
pyöritellä pääkaupunkiseudulla 
– ja kyllähän se ihan tarpeeksi 
liukkaasti liikkui tuosta mootto-
ritie-episodista huolimatta.

Hallintalaitteet olivat lähes 
henkilöautotasoa, mikä tieten-
kin omalta osaltaan miellytti pie-
nempiin autoihin tottuneen ajoa.

Kesällä toivottavasti saam-
me ottaa tyypit Maxus Euniq 6 
Grand SUV:lla. Sitä odotellessa...
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Projektin tavoitteena on suoda Israelin syrjäseutujen 
nuorille samat mahdollisuudet tulevaisuuteen kuin

suurissa asutuskeskuksissa asuville.

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

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

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

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

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

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

Poliisihallituksen 27.4.2020 myöntämä 

rahankeräyslupa RA/2020/481

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

Nof Hagalilissa, Ylä-Nazaretissa

Onko ahdasta?
Tarvitsetko tilaa?

Korjataanko?

RaKena tmi RAKENNUTTAA
p. 044 572 4403 Karvia

Rakas isäni ja pitkäaikainen työtoverini 1995–2019 Softatalo AIDA 
Oy:ssä ylennettiin kirkkauteen Espoon omasairaalassa 7.3.2022. 
Alkuillasta 6.3.2022 hän sanoi: ”Milla ja Petri, elämä on Kristus 
ja kuolema on voitto.” Illalla 5.3.2022 sairaalassa käydessäni 
sanoin lähtiessäni ovelta: ”Periksi ei anneta”, ja isäni vastasi: 
”Ei piiruakaan”.

Isäni syntyi sota-ajan lopulla 1944 ja asui Paloheinässä Helsin-
gissä. Hänen isänsä Toivo Kalevi Aalto rakensi sotakorvauslaivoja 
Helsingin telakalla. Töiden jälkeen isäni ja isoisäni ajelivat pol-
kupyörällä pitkin Helsingin Malmin aluetta hitsaamassa kaiteita 
ja palotikkaita alueen taloihin. Niitä on ollut näkyvillä vielä lähes 
80 vuoden jälkeen Länsi-Pakilassa ja Paloheinässä.

Isäni opiskeli LVI-teknikoksi Helsingissä ja avioitui Liisa An-
nelin (os. Chorin) kanssa 2.6.1967. Äitini oli kielitaitoinen ja oli 
auttanut isääni vieraiden kielten opiskelussa. Perheeseen syntyi 
ensin Päivi Marjaana 11.4.1968, sitten Petri Mikael 10.3.1970 ja 
Mia Hannele 29.3.1972.

Kirjoitan tätä muistoartikkelia 52-vuotissyntymäpäivänäni. 
Syntymäni jälkeen perheemme asui ensiksi yhden kuukauden 
Paloheinässä ja sitten tuli muutto Soukkaan. Asunnosta näkyi 

kana mm. öljyn, maakaasun, kaukolämmön, nestekaasun, pelle-
tin, hakkeen ja käyttöveden osalta. Tekniikka on patentoitu mm. 
Suomessa, Saksassa, USA:ssa ja Isossa-Britanniassa.

Kerran Moskovassa Sheremetjevon lentokentän rakentamisvai-
heessa neuvostoliittolainen normi ei kattanut teknistä ratkaisua, 
vaan olisi pitänyt käyttää eurooppalaista normia. Vastaneuvot-
telija ei ensin suostunut tähän. Isäni pyysi suomalaista tulkkia, 
joka oli tulkannut mm. Neuvostoliiton presidentti Brezhneviä, 
tulkkaamaan, että: ”Pommitamme Moskovan kahdessa tunnissa 
lännen ystävien kanssa, jos ette hyväksy eurooppalaista normia.” 
Tulkki tenttasi: ”Oletko tosissasi?” ja isäni vastasi: ”Olen.” Hän 
halusi testata vastapuolen henkistä kanttia. Isäni komennettiin 
käytävälle ja kysyttiin: ”Oletteko samaa mieltä?” ja hän vastasi: 
”Olen.” Isälleni tuli lähtö Moskovasta. Työmaa seisoi kahden 
viikon ajan. 1–2 viikon jälkeen isälleni tuli puhelinsoitto, että 
eurooppalainen normi on hyväksytty: ”Voitte palata Moskavaan. 
Työmaa jatkuu.”

Isäni oli tavattoman kova tekemään töitä. Hän pystyi hahmot-
tamaan suuria teknisiä kokonaisuuksia mm. tehtaissa. Tämän 
seurauksena energiansäästöt olivat erittäin merkittäviä. Hän oli 
luontainen johtaja ja pystyi selviytymään tehtävistä, jotka normaa-

The memory of the righteous is blessed.
Vanhurskaan muisto on siunattu.

Snl. 10:7

Toivo Johannes Aalto 25.9.1944 – 7.3.2022
merelle, sillä asuinkerros oli 
7. kerros. Myöhemmin 1984 
perheemme muutti Espoon 
Viherlaaksoon. Äitini sai va-
lita kohteen osoitteeksi myö-
hemmin Kirsikkaportti 6.

Isäni oli töissä Serimaan 
insinööritoimistossa 1960-lu-
vulla ja myöhemmin Ekonos-
sa, jonka nimeksi tuli myö-
hemmin Pöyry ja nykyään 
se tunnetaan nimellä AFRY. 
Hän perusti A-Sprinkleri Oy 
nimisen yrityksen 1970-luvun 
lopulla, joka teki suuria put-
kisto- ja palontorjuntasuun-
nitteluprojekteja Suomessa ja 
ulkomailla. Isäni oli valvoja 
isoissakin hankkeissa mm. 
Unkarissa ja Irakissa. Olipa 
hän myös hinnoittelupäällik-
könä Helsingin laivatelakan 
hankintaosastolla.

Isäni, kutsumanimeltään 
Juhani tai Jussi, oli keksi-
jänero. Softatalo AIDA Oy:ssä 
hän kehitti venttiilitekniikkaa, 
jolla on saavutettu 5–30 % 
säästöjä yli 
1800 kohteessa Suomessa ja 
ulkomailla yli 27 vuoden ai-

listi vaatisivat 3–4 insinööriä 
samaan työhön. 

Tämä oli selkeä Jumalan 
siunaus.

Isäni sai nähdä lapsenlap-
sia niin USA:ssa kuin Kana-
dassa ja myös Suomessa. Po-
jan Petrin ja Millan lapset syn-
tyivät 2018 (Esther) ja 2020 
(Lydia). Lapsenlapsenlapset 
Kanadassa eli Saran ja John 
Peterin lapset syntyivät myös 
2018 (Sofia) ja 2020 (Holly 
Marjaana).

Puolisoa, isää, vaaria, iso-
vaaria ja ystävää jäivät kai-
paamaan puoliso Liisa, tytär 
Päivi, Jouko, Sara, John Peter, 
Sofia, Holly Marjaana, Daniel, 
tytär Mia, Alina, Olivia, Isak, 
poika Petri, Milla, Esther, Ly-
dia ja Ritva, joka oli Päivin 
appiukon Jukka Salokarin 
puoliso. 

Juhani Aaltoa jäivät kaipaa-
maan myös monet ystävät 
ja sukulaiset niin Suomessa 
kuin ympäri maailman.

Petri Aalto

Omaishoito on paljon 
muutakin kuin fyysistä 

avustamista
Monet omaishoitajat kokevat jää-
vänsä yksin, eivätkä saa sellaista 
tukea, mitä omassa tilanteessaan 
kaipaisivat. On tärkeää, että pal-
veluita kehitetään, unohtamatta 
omaishoitajan henkistä hyvin-
vointia ja jaksamista. 

Koronarajoitukset ovat vaikut-
taneet erityisesti heikoimmassa 
asemassa oleviin ihmisiin, kuten 
ikääntyneisiin omaishoitajiin. 
Tukipalveluita on vähennetty, 
joten vastuu kokonaistilantees-
ta on siirtynyt yhä vahvemmin 
omaishoitajalle.

Omaishoitajana toiminut Tert-
tu on kirjoittanut blogiin ajatuk-
siaan omaishoitajuuden arjesta 
muistisairauteen sairastuneen 
puolisonsa kanssa. 

– Usein kysytäänkin, että mi-
ten sairastunut voi, mutta kuka 
huolestuu hoitajasta? Terttu Fors-
berg pohtii.     

Ikääntyneiden puolisoiden 
omaishoitosuhteessa on oma 
dynamiikkansa, joka koostuu 
parisuhteen historiasta sekä kie-
toutuu ihmissuhteeseen liittyviin 
tunteisiin ja vanhenemisen odo-
tuksiin. Erityisesti ikääntyneet 
sukupolvet kokevat vahvana 
huolenpidon velvoitteen, jopa 
omien voimavarojen rajoille 
ulottuvana.

Omaishoitajan fyysisen ter-
veyden rinnalla myös henkisen 
hyvinvoinnin ylläpito on tärke-
ää.  Moni läheistään hoitava ja 
hänen hyvinvoinnistaan vas-
tuuta kantava henkilö tunnistaa 
hetkiä, jolloin turhautuneisuu-
den ja ärtymyksen tunteet val-
taavat mielen, eikä välttämättä 
ole ketään, jolle purkaa tunte-
muksiaan. Omaishoidon tueksi 
tarvittavien palvelujen sekä so-
siaalisen tuen puute voivat joh-
taa tahattomaan tai tahalliseen 
kaltoinkohteluun, kuten esimer-
kiksi tiuskimiseen tai uupuneena 
hoidon laiminlyömiseen.

Joka kolmannella 
suomalaisperheellä ei ole 

varaa syödä tarpeeksi 
hedelmiä ja vihanneksia

Salaattibaariyritys Picadelin teet-
tämän kansainvälisen suurtutki-
muksen mukaan suomalaisten 
ruokailutottumukset ovat kauka-
na Ruokaviraston suosituksista. 
Hedelmien ja vihannesten tulisi 
olla merkittävä osa ruokavaliota, 
mutta ainoastaan 15 prosenttia 
haastatelluista kertoi syövänsä 
WHO:n suositusten mukaisesti 
400 grammaa hedelmiä ja vi-
hanneksia päivässä. Suomalai-
sista lapsiperheistä useampi kuin 
joka kolmas kertoi, ettei heillä 
ole tarpeeksi varaa hedelmiin ja 
vihanneksiin.

WHO:n mukaan meidän tulisi 
syödä ainakin 400 grammaa eli 
noin viisi annosta hedelmiä ja 
vihanneksia päivässä. Tuoreen 
suurtutkimuksen tulokset kerto-
vat, että ainoastaan 15 prosent-
tia suomalaisista syö kasviksia 
suositusten mukaisesti. Jopa 35 
prosenttia haastatelluista kertoi, 
ettei heillä ole varaa kasvik-
siin. Tämä vaikuttaa myös las-
ten kasvisten saantiin. Tulokset 
osoittavat, että ne 81 prosenttia 
aikuisista, jotka syövät suositus-
ten mukaisesti, tarjoavat myös 
lapsilleen hedelmiä ja vihan-
neksia päivittäin. Vain 38 pro-
senttia aikuisista, jotka eivät syö 
suositusten mukaisesti, tarjoavat 
lapsilleen kasviksia päivittäin.

Tulokset ilmenevät salaattibaa-
ri Picadelin teettämästä laajasta 
kansainvälistä suurtutkimukses-
ta (The Vegocracy Report), joka 
toteutettiin seitsemässä maassa 
Euroopassa sekä Yhdysvalloissa. 
Kyselyssä selvitettiin ruokailutot-
tumusten vaikutuksia ihmisten 
terveyteen ja elämänlaatuun. 
Kyselyn toteutti kansainvälinen 
tutkimusyritys Kantar, joka haas-
tatteli tutkimusta varten yli 10 
000 ihmistä.
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6 numeroa 
vuodessa 
vain 35 €40

AHDISTUSTA TUNTEVAT 
USEIMMAT

Perussanoman toimitusjohtaja 
Jouni Lallukka valottaa uudessa 
kirjassaan ahdistuksen olemusta 
ja sen kanssa selviämistä sekä 
omien kokemustensa kautta että 
Raamatun henkilöiden koke-
muksina. Hän kirjoitti kirjaansa 
kaukana Australiassa, ja alkulu-
vuissa hän pureutuu ahdistuksen 
olemukseen vastoinkäymisten 
ja arjen ongelmien rasittamana. 
Lallukka tutustui myös tilastoi-
hin, kuinka monet Australiassa 
kokevat ahdistusta elämässään 
ja oli yllättynyt korkeista pro-
senteista kansan parissa, joka 
ulospäin vaikutti rennolta ja hy-
vinvoivalta.

Kirjailija tutustui myös jär-
jestöön Beyond Blue (www.
beyondblue.org.au). Järjestö 
koettaa auttaa ihmisiä, jotka 
kamppailevat masennuksen ja 
ahdistuksen kanssa.

Suomalaiset terapeutit Saara 
Kinnunen ja Salme Blomster 
tuovat ajatuksineen valoa ah-
distuneen maailmaan samoin 
kuin järjestön Emotionally 
Healthy Spirituality järjestön 
Peter Scazzero. Scazzero toteaa, 
kuinka yksi suurimmista esteistä 
Jumalan tuntemiselle on ihmisen 
itsetuntemuksen puute.

Lallukka on antanut kirjassaan 

Jouni Lallukka 
Ahdistus – Epäuskoa vai osa elämää?                             
Perussanoma, 2022

tilaa myös edesmenneen hellun-
taivaikuttajan Mauri Vikstenin 
ajatuksille, joka tunnettiin ar-
mollisen julistuksen edustajana, 
ja hän oli jo elinaikanaan vapa-
uttamassa ahdistuneita ja puhuu 
vielä kuoltuaankin.

Raamatun henkilöistä kirjassa 
tutustutaan mm Jaakobiin, Han-
naan, Jobiin, Eliaan, Daavidiin, 
Joonaan, Jeremiaan ja Sauliin. 
Kirjan valoisa lopputulos näistä 
kyseisistä ahdistusta kokeneista 
oli se, että kaikki muut paitsi ku-
ningas Saul löysivät ahdistuksen 
jälkeen vapautuksen tilaansa.

Henry Fordilta on ahdistuneel-
le rohkaisevaa tekstiä, kun hän 
toteaa: ”Kun kaikki vaikuttaa 
olevan sinua vastaan, muista 
että lentokone nousee tuulta 
vastaan, ei sen mukana”.

Kirjassa on kaksi lukua ni-
mellä ’Kärsivällisyyttä’ ja tällä 
kirjoittaja haluaa painottaa kärsi-
vällisyyden tarvetta ahdistuneen 
elämässä. Monet ahdistuksen 
”aineosat” ovat tulleet sisimpään 
pitkän ajan kuluessa ja niiden 
poistuminenkin yleensä ottaa 
aikaa.

Luvussa ’Rakkaus parantaa’ 
kirjoittaja tuo esille tämän ”lääk-
keen” tärkeyden ja nimenomaan 
Jumalan rakkauden mikä ei ole 
ehdollista. Kirjoittaja haastaa 
myös lähimmäisiä kulkemaan 
ahdistuneen rinnalle ja tuo esiin, 
kuinka toinen ahdistunutkin kel-
paa tähän toimeen.

Samuel Saresvirta

ISBN 978-952-396-009-1

VESA TUOMINEN

VALTATIE   
NUMERO   

KOLMETOISTA

VESA TUOMINEN        VALTATIE  NUMERO  KOLMETOISTA

Ajaessaan valtatie kolmellatoista nuoret Risi ja Marjo kokevat  
unohtumattomia hetkiä. He haluavat löytää olemassaololleen  
syvemmän totuuden. He etsivät todellista elämää – elämää joka on aitoa.

Valtatie numero kolmetoista on tarina rakkaudesta ja rehellisyyteen ja 
ehdottomuuteen pyrkivistä nuorista, joilla oli välillä harkitsemattomia 
tempauksia. Mutta emmekö me kaikki tee joskus virheitä, etenkin nuorina?

Tarina alkaa 1970-luvun alun keskisuomalaisesta kaupungista.  
Muistot palaavat Marjon mieleen, kun hän vierailee synnyinseudullaan. 
Päästäkseen muistoistaan eteenpäin Marjon täytyy kertoa tarinansa, hänen 
ja Risin; kertoa että raskaidenkin menetysten jälkeen on mahdollista 
säilyttää toivonsa, löytää uutta…

Kirjoittaja Vesa Tuominen on ollut motoristi vuodesta 1972.  
Hän on tehnyt nuorena moottoripyöräjengityötä ja erityisnuorisotyötä, 
toiminut  muun muuassa vankilapapin sekä merimiespapin 
tehtävissä. Hän kuuluu Jarno Saarisen muistolle perustettuun 
veteraanimoottoripyöräkerhoon, Paronin Poikiin. 

Kirja on Tuomisen neljäs teos.

Kirjoittaja Vesa Tuominen 2004 aloittaessaan Paimion kirkkoherrana. 
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Isännän pöydässä –
Suomalaiset miehet todistavat elävästä 
Jumalasta                        
TV7 Kustannus, 2022

Roman Sandgruber 
Alois Hitler – diktaattorin isä                          
Minerva, 2022

Vesa Tuominen 
Valtatie numero kolmetoista                        
Väyläkirjat, 2022

DIKTAATTORIN ISÄ
Itävaltalaisen talon ullakolta 
löydettiin taannoin nippu Adolf 
Hitlerin isän, Aloisin kirjoittamia 
kirjeitä. Historioitsija, talous- ja 
sosiaalihistorian emeritusprofes-
sori Roman Sandgruber päätti 
kirjeet luettuaan, että Adolf Hit-
lerin lapsuuden historia olisi kir-
joitettava uudelleen.

Sandgruber keräsi kirjeiden li-
säksi runsaasti muutakin lähde-
aineistoa ja kirjoitti kirjan, joka 
muuttaa merkittävästi tähänastis-
ta käsitystä Hitlerin perheestä ja 

kasvatuksesta sekä korjaa monia 
”Führerin” isästä ja muusta per-
heestä syntyneitä myyttejä.

Teos valottaa perheen joka-
päiväistä elämää – paikoitellen 
jopa puuduttavan yksityiskohtai-
sesti, ja avaa näkymän tyranni-
maisen isän persoonallisuuteen, 
joka vaikutti voimakkaasti Adolf-
pojan maailmankatsomukseen – 
valitettavasti.

Sekä isä että poika ylenkat-
soivat muodollista koulutusta 
ja jakoivat käsityksen itsestään 
muita parempana ja nerokkaam-
pina ihmisinä. Adolf Hitler on to-
dennut Taisteluni-kirjassaan, että 
hän olisi toki menestynyt kou-
lussa hyvin, mutta hän muka tie-
toisesti epäonnistui kokeissa…

olisi tullut yksi historian paha-
maineisimmista diktaattoreista. 
Adolf Hitlerin vaikutusvallan 
kasvaessa jos jonkinlaisten sepit-
teiden ja huhujen määrä hänen 
sukutaustastaan kasvoi merkittä-
västi, huhuttiin jopa juutalaisista 
sukujuurista.

Myös antisemitismi oli koti-
kasvatuksen peruja. Tullilaitok-
sen piirissä antisemitismillä oli 
pitkät perinteet, joten voidaan 
olettaa, että Alois Hitlerinkin 
asenteet olivat juutalais- ja vä-
hemmistövastaisia.

Alois Hitler oli innostunut me-
hiläistenhoidosta, josta kirjoitti 
myös paikkakunnan lehtiin ar-
tikkeleita. Hän yritti myös maa-
tilan pitoa, mutta se osoittautui 
tuhoon tuomituksi ideaksi. Eläk-
keellä jäätyään Alois kiinnostui 
politiikasta ja osallistui varsin 
paikallislehtien palstoilla aiheen 
käsittelyyn.

Katolisen perheen poikana 
Adolfille tulivat tutuiksi uskon-
nolliset perinteet. Pojan mieleen 
painuivat myös tuohon aikaan 
pitkänperjantain liturgiaan kuu-
luneet juutalaisvastaiset lauseet 
”Rukoilkaamme myös uskot-
tomien juutalaisten puolesta!” 
sekä palmusunnuntain Matteus-
passiossa esitetty juutalaisten 
kiroaminen ”Hänen verensä 
vuotakoon teidän ja teidän las-
tenne ylitse”.

Paljon on kiistelty, innostuiko 
Adolf Hitler hakaristin käytöstä 
perheen asuessa Lambachis-
sa. Joka tapauksessa hän olisi 
saattanut nähdä kuoripoikana 
toimiessaan symbolin, jonka 
luostarin 51. apottina 1858-1872 
toiminut Theodorich Georg 
Hagn oli valinnut laitoksen vaa-
kunamerkiksi. Hakaristejä näky 
Lambachin luostarissa kaikkialla, 
jopa kirjojen kansiin on painettu 
hänen apotinvaakunansa haka-
risteineen.

Alois oli ollut poikaansa koh-
taan hyvin ankara, ja Adolf oli 
pelännyt isäänsä. Klara-äiti puo-
lestaan oli hyvinkin rakastava 
kaltoin kohdeltua poikaansa 
kohtaan.

Pienviljelijäsuvusta lähtöisin 
ollut Alois Hitler oli syntyjään 
Schicklgruber, mutta vaihtoi ni-
mensä lähes 40-vuotiaana Hitle-
riksi laillistaen tavallaan aviotto-
man syntyperänsä. Adolf Hitlerin 
isoäiti Maria Anna Schicklgruber 
tuli raskaaksi 40-vuotiaana, eikä 
isästä ollut varmuutta. Se saattoi 
olla kiertelevä työläinen Johann 
Georg Hiedler tai isä saattoi olla 
maanviljelijä Johann Nepomuk 
Hüttler, joka otti lopulta Aloisin 
hoiviinsa. Tullilaitoksen virka-
miehenä toimineen Aloisin syn-
typerä tuskin olisi kiinnostanut 
ketään, ellei hänen pojastaan 

Adolf Hitler on todennut, että 
isäänsä hän kunnioitti, mutta äi-
tiään rakastanut.

Alois Hitlerin yllättävä kuole-
ma 3.1.1903 järkytti kuitenkin 
koko perhettä. Isän raakalais-
maisia kasvatusmenetelmiä ei 
tarvinnut enää pelätä, mutta sa-
malla 14-vuotias Adolf menetti 
johtohahmon. Äidin kuolema 
neljä vuotta myöhemmin oli 
Adolfille kova isku.

Aikalaiset ovat välittäneet 
jälkipolville kaksi täysin päin-
vastaista kuvaa Hitlerin nuo-
ruudesta. Toisaalta on kerrottu 
vallanhaluisesta, ylimielisestä 
nuoresta miehestä, joka haas-
toi opettajiaan, ryhtyi kaikkialla 
nuorisojengien johtajaksi ja oli 
valmis pahimpiin tihutöihin. Toi-
saalta taas on muisteltu äärim-
mäisen ujoa nuorukaista, joka ei 
kertaakaan uskaltanut puhutella 
palvomaansa tyttöä.

Adolf Hitler stilisoi nuoruu-
tensa taisteluksi isäänsä vastaan, 
mutta jäljitteli tätä hämmästyttä-
vän paljon.

TODISTUKSIA 
ELÄVÄSTÄ JUMALASTA

TV7-kanavan perustaja Martti 
Ojares käynnisti elokuussa 2007 
ohjelmasarjan "Isännän pöydäs-
sä", jossa hän on haastatellut 
vuosien saatossa yli 400 miestä 
johtajista elinkautisvankeihin.

Isännän pöydässä -kirjaan on 
poimittu kuuden miehen todis-
tukset. Kokemuksiaan pääsevät 
kertomaan Matti Mäki, Harri 
Hirvonen, Heikki Hilvo, Raimo 
Hynynen, Utti Hietala ja Peter 
Hopén.

Martti Ojares kertoo kirjan 
esipuheessa olleensa jo pitkään 
huolissaan suomalaisista mie-
histä. "He eivät ole ottaneet sitä 
paikkaa perheessä eikä yhteis-
kunnassa, jonka Jumala on mie-
hille tarkoittanut", Ojares toteaa.

Sodan synnyttämät henkiset 
haavat ovat siirtyneet seuraaville 
sukupolville; alkoholi, väkivalta 
ja rakkaudettomuus ovat jättä-
neet tuhoisan jälkensä.

Ojares huomauttaa, että mo-
nelle miehelle vankilakierre on 
alkanut juuri rakkaudettomasta 
ja väkivaltaisesta kodista. Moni 
poika on joutunut etsimään hy-
väksyntää vääriltä poluilta.

On ohjelmassa ollut toki  vie-
raita, joiden nuoruudessa ei ole 
ollut suurta dramatiikkaa, mutta 
jotka ovat kuitenkin kokeneet 
tyhjyyttä ja tarkoituksettomuutta 
elämässään.

Osalla tv-ohjelmassa haas-
tatelluista on uskovainen koti, 
mutta monissa tapauksissa usko 
elävään Jumalaan ei ole ollut 
arkipäivää. Uskoontuloprosessi 
onkin ohjelmasarjan keskeinen 
sisältö.

"Kun näitä miesten kerto-
muksia olen kuunnellut, ei 
ole epäilystäkään, etteikö olisi 
kaksi valtakuntaa: on Jumalan 
valtakunta ja on saatanan val-
takunta. Ihmisen pelastumiseen 
on Jeesus ainoa tie", painottaa 
Martti Ojares.

Kirjan takakannessa todetaan 
"Kun Jumala saa toimia, se voi-
ma ei ole tästä maailmasta eikä 
sitä voi maallisella ymmärryksel-
lä selittää". Tuohon lauseeseen 
kiteytyy oikeastaan koko kirjan 
sisältö, sen verran koskettavia 
miesten puheenvuorot ovat.

Anne-Riitta Isohella, Mirkka 
Jantunen, Marjut Mäntyjärvi ja 
Tuija Numminen ovat muo-
kanneet televisiossa esitetyt to-
distukset kirjalliseen muotoon. 
Paikoitellen olisi ehkä voinut 
tiivistää hieman enemmän tari-

noita.
Mutta hyvä näin. Kirja toimii 

erittäin hyvin evankeliointiväli-
neenä. Pienen kokonsa puolesta 
se sopii myös hyvin miehen kuin 
miehen – miksei naisenkin – kä-
teen ja povitaskuun.

Jäämmekin odottelemaan, 
koska ilmestyy "Isännän pöy-
dässä osa 2".

VALTATIE ON KUUMA
Paimion kirkkoherra Vesa Tuo-
misen uusin, jo neljäs kirja ku-
vaa nuorisokulttuurin kehitystä 
Suomessa 1960-70 -luvuilla.  
Teoksessa kuvataan myös Poh-
jois-Amerikan Yhdysvalloista 
maahamme tulleita nuorisokult-
tuuriin vaikuttaneita tekijöitä.

”Valtatie numero kolmetoista” 
on kasvutarina, ja monet kirjan 

tapahtumista sijoittuvat vanhan 
valtatien varrelle, josta on jäljel-
lä enää pieni pätkä Toivakasta 
Jyväskylään. Tarinaa varten Tuo-
minen on haastatellut Jyväskylän 
motoristejä, mm. JMK 40 –vuo-
tisjuhlassa vuonna 2014.

Tarina, kahden nuoren, Risin 
ja Marjon suhde kuvaa 1970 -lu-
vulle tyypillistä tapaa elää täy-
sillä, rikkoa rajoja, etsiä lähei-
syyttä. Kirjan päähenkilöt ovat 
kuvitteellisia, mutta tarinalla on 
kirjoittajan mukaan yhtymäkoh-
tia todellisuuteen. 

Kirjan kertojana toimivan Mar-
jon silmin lukija pääsee koke-
maan niin hauskoja kuin surul-
lisiakin tuokiokuvia 1970 -luvun 
nuorten elämästä.

Vesa Tuominen on ollut moto-
risti vuodesta 1972 lähtien ja hän 
on kohdannut elämänsä aikana 
useita motoristeja ja ollut mo-
nen moottorikerhon jäsen. Hän 
on tehnyt 1970-luvulla mootto-
ripyöräjengityötä, ollut erityis-
nuorisotyössä ja lyhyitä jaksoja 
vankilapapin tehtävissä sekä en-
nalta ehkäisevässä huumetyössä 
yhdessä silloisen huumepoliisin 
johtaja johtajan, Torsti Koskisen 
kanssa.

Valtatie numero kolmetois-
ta on syntynyt kaikista näistä 
vaikutteista käsin. Kirjassa kä-
sitellään elämän perimmäisiä 
kysymyksiä ja ihmissuhteiden 
monimuotoisuutta. 

Kirjan perusajatus on: aina 
löytyy toivoa ja mahdollisuus 
löytää uutta, raskaidenkin me-
netysten jälkeen. Miten uskaltaa 
tuntea ja heittäytyä rohkeasti uu-
teen…

Tuomisen elävä tapa kirjoittaa 
tekee kirjasta todella helpon lu-
ettavan.

Kimmo Janas
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KETO150 Karate Multi

UUTUUDET!

ESPOON 
SÄHKÖASENNUS OY

Klaus Salminen 0400 314 120
klaus.salminen@espoonsahkoasennus.fi

Eero Ketola

V uorten jyrkille rinteille 
lampaat ja vuohet ovat 
vuolleet vuosikymme-

nien aikana kapeita polkuja. 
Purojen varsilla kasvaa tiheää 
pensaikkoa, joka pakottaa kul-
kijan seuraamaan valmiita reit-
tejä. Tiheästä kasvillisuudesta 
puikahtaa yllättäen esiin ystä-
vällinen vanhus. Hän oli käynyt 
taittamassa rinteeltä pienen, leh-
tevän tammenoksan. 

– Se tuottaa onnea talolleni 
koko vuodeksi, hän tokaisi jat-
kaen matkaansa kohti kaukana 
häämöttävää vuoristokylää. 

Hämyisissä puronnotkoissa 
kasvavat tammet säilyttävät leh-

tensä ympäri vuoden. Syksystä 
kevääseen lehdet ovat tumman-
ruskeita, kuivia ja käpristyneitä. 
Rinteillä tammet muuttuvat pen-
sasmaiseksi, mattomaiseksi kas-

villisuudeksi. Jyrkillä kalliosei-
nämiltä ruskeankeltainen multa 
on valunut sateen avustamana 
alas laaksoon jo aikoja sitten. 
Kalliokiipijän terävästi sirahtava 

kutsuääni kajahtaa pyökkipuun 
varjostamalta kalliojyrkänteeltä. 

Pitkä historia
Rajaseutu on osa erilaista, oma-
leimaista Eurooppaa. Ympärillä 
havaitsee merkkejä monipuoli-
sesta ja mielenkiintoisesta histo-
riasta. Täällä antiikin karavaanit 
lepäsivät matkallaan Adrianme-
reltä Mustallemerelle. Myöhem-
min roomalaiset kunnostivat 
karavaanitien valtatieksi.                              

Via Egnatiaksi nimetystä ties-
tä tuli kuuluisa sillä se oli Roo-
man valtakunnan tärkein itään 
suuntautuva maayhteys. Osa al-
kuperäisestä tiestä on edelleen 
nähtävänä.

Alueen pienet kylät muuttuvat 

sitä karummiksi mitä kauemmas 
asfaltoidusta tiestä poikkeaa. 
Nelilappeiset, aumakattoiset 
talot ovat lähes kaikki yli sata 
vuotta vanhoja. Talot on usein 
tehty vuoristosta kerätyistä kivis-
tä. Talojen katot ovat harmaata 
liuskekiveä. Pihapiireissä on aa-
sin satuloita, härkien puuikeitä 
ja vahoja Zastava henkilöautoja.

Kotieläinsuojat on rakennettu 
laudoista, kotitekoisista tiiliski-
vistä tai katajanvarsilla vahviste-
tuista mullan ja lannan sekoit-
teesta.    

4000 litraa sekunnissa                                                                           
Kalliorinteellä kiivetessä kuulee 
veden kumisevan jalkojen alla. 
Sisällä kalliossa virtaavat purot 
ja pienet joet. Osa niistä saa al-
kunsa vuoriston korkeimmilta 
kohdilta. Sieltä ne juoksevat alas 
vanhoja kallion sisällä kulkevia 
kanavia seuraten.  Sopivista hal-
keamista vesi kuohahtaa ja ryöp-
pyää esiin jopa yli 4000 litran 
sekuntivauhdilla. Voimakkaasti 
virtaavien purojen läheisyyteen 
on satoja vuosia sitten rakennet-
tu pieniä kirkkoja. Puro saattaa 
jopa virrata kirkon lattian alta. 
Vanhojen myllyjen jauhinkivet 
kiertävät ja jauhavat väsymättö-
mästi päivästä toiseen.

Virtaavien vesien rannoilla 
sijaitsi aikoinaan pakanallisia 
kulttipaikkoja. Varhaiset kristi-
tyt rakensivat samoille paikoille 
basilikoja. Niissä oli kauniit ja 
huolella tehdyt mosaiikkilattiat. 
Lattioilla oli taidokkaita kuvia 
peuroista, linnuista ja kaloista. 
Osa maalauksista on edelleen 
nähtävänä. Myöhemmin, bysant-
tilaisajalla rakentajat valmistivat 
samoille paikoille pieniä kivi-
kirkkoja.

 Pyökki- ja tammimetsiköissä, 
purojen rannoilla olevat kirkot 
ovat usein osittain rehevien mu-
rattien peitossa. Erämaaluonnon 
piirittämien kirkkojen ympärillä 
aistii rauhan ja arvokkaan, juh-
lallisen ilmapiirin. Johtolampaan 
kellon kilkatus vain lisää hiljai-
suuden rauhaa.

Zupa- vuoristokyliä ja 
ystävällisiä asukkaita

Pohjois-Makedoniassa, Strugan 
kaupungista Debariin johtavan 
tien luoteispuolen ja Jablanica-
vuoriston välillä on alue, jota 
kutsutaan Zupaksi.  

Kylien asukkaat ovat turkkilai-
sia, albaaneja, valakkeja ja torbe-
seja. Torbesit ovat ottomaanien 
aikana islamilaistuneita slaaveja, 
jotka puhuvat makedoniaa. Alu-
eella on kyliä, joiden asukkaista 
yli 80 prosenttia on turkkilaisia. 
Pienempien kylien miehet ovat 
suuren osan vuodesta siirtotyö-
läisinä Italiassa tai Keski-Euroo-
passa. Osan kylistä on autiona. 
Asukkaat ovat muuttaneet Yh-
dysvaltoihin tai Australiaan. Suu-
rin osa alueen väestöstä seuraa 
kansanislamia.                                             

Evankelisia kristittyjä alueella 
ei asu. Olen vaimoni Tellervon 
kanssa jakanut alueella Uusia 
testamentteja. Strugassa sijait-
sevaan mediakeskukseen on 
toimitettu kristillisiä ohjelmia 
ja studiota on saanut käyttää 
hengellisten ohjelmien lähettä-
miseen. 

Kirjoittaja on puolisonsa kans-
sa ollut lähetystyössä Pohjois-
Makedoniassa 2000 – 2006, ja 
he vierailevat edelleen säännöl-
lisesti maassa.

Pohjois-Makedonian luoteisosan ja Albanian 

välinen vuoristoinen rajaseutu kuuluu 

Euroopan kiehtovimpiin ja salaperäisimpiin. 

Tällä alueella liikkuvat sudet, karhut, villikissat, 

rajavartijat ja salakuljettajat. Ihmiset löytyvät 

arjen keskellä pihapiireissä ja toreilla. Kylät 

ovat erilaisia. Toisissa kylissä ei saa jakaa Uusia 

testamentteja. Naapurikylässä vastaanotto voi 

olla sydämellinen, ja kirjat hupenevat nopeasti 

laatikosta.

Kylissä ja vuoristopoluilla 
eletään luonnon ehdoilla
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Jussi Kosola

J o on aikoohin eletty, kaks muuttuvaa tekijää ovat ravistellehet, niin internationaalisesti ku 
yksilötasollakin näinä aikoona. Jokahinen on kuusalla, mitä nämä rankat aiheet pitää sisällänsä. 
Elikkä taka-alalle on jäänehet ilimasto-uskonnon ym. ”maailmanpelastajien missiot” nyt, kun 

on tosi kysymykses! Koskettavaa on se auttamisen halu, mitä meiränkin maasta löytyy, kun täältä 
lähäretähän viämähän Ukrainahan runsasta arsenaalia avustustarvikkehia monenlaasella kalustolla 
ja paluumatkalla tuarahan soran jaloosta naisia ja lapsia, joiren isät / pualisot ovat hyvästellehet 
heirät jäämällä itte pualustamahan maatansa urhoollisesti.

Kunniootusta herättävää toimintaa, unohtamata maan presirenttiä, jolle USA tarios turvapaikkaa, 
mutta hän kiältäytyy esittäen pyynnön saara ”kättä pirempää”, kun jäi taistelemahan kansansa 
rinnalla. Voi kun kaikki valtiootten johtajat käyttäytyyskin nuan, eiväkkä bunkeriistansa käsin lä-
härettääsi nuarukaasia tappamahan / tapettavaksi sairahan vallanhimonsa seuraamuksena. Poh-
timisen arvoosta, jäiskö jokku sorat käymätä, jos pitääskin kingin heilua etulinias?

Tämä käynnis oleva sota on herätelly monellaasia tuntemuksia ja kysymyksiä mm. haluaako 
Venäjä ts. presirenttinsä liittää Suamenkin ”etupiirihinsä?” Lue: poistaa rajapyykit maittemma väliltä? 
Tulisko meirän liittyä Natohon? Loppuuko meiltä sähkö ym. tuantienergia? Saarahanko turvetta 
taas alakaa nostaa, kun sillä aikahansaarahan omavaraasta energiatarvesta ym. tärkeetä toimintoja. 
Pystyykö ahtahalle ajettu maataloutemma ylläpitämähän / ruakkimahan kansakuntaamma oma-
varaasesti mikäli isköö maailmanlaajuunen ruakapula? Millälailla koronan kans tilantehet jatkuu? 

Täs muutamia kysymyksiä, joita on vilielty monilla instanssiilla, joihinka ei oo olemas yksse-
littehellisiä vastauksia. Nyt viimmeestään on meirän kansana syytä ottaa taas presirentti Kyös-
ti Kallion kehootus toresta: Kääntyä Jumalan pualehen rukouksin, että Hän varielis maatamma 
näinä vaikeena aikoona.

Me oomma lähestymäs pääsiäästä, kristittyjen tärkiintä juhulaa ja otampa Matteuksesta 26 
luvusta poimintaa:

”Kun Jeesus oli Betaniassa pitalisen Simonin asunnossa, tuli hänen luoksensa nainen, muka-
naan alabasteripullo täynnä kallisarvoista voidetta, minkä hän vuodatti Jeesuksen päähän hänen 
ollessaan aterialla. Mutta sen nähdessään hänen opetuslapsensa närkästyivät ja sanoivat: ”Mitä 
varten tämä haaskaus? Olisihan sen voinut myydä kalliista hinnasta ja antaa rahat köyhille.” Kun 
Jeesus sen huomasi, sanoi hän heille: ”Miksi pahoitatte tämän naisen mieltä? Sillä hän teki hyvän 
työn minulle. Köyhät teillä on aina keskuudessanne, mutta minua teillä ei ole aina. Sillä kun 
hän valoi tämän voiteen minun ruumiilleni, teki hän sen minun hautaamistani varten. Totisesti 
minä sanon teille: missä ikinä kaikessa maailmassa tätä evankeliumia saarnataan, siellä sekin, 
minkä hän teki, on mainittava hänen muistoksensa.” Silloin meni yksi niistä kahdestatoista, ni-
meltä Juudas Iskariot, ylipappien luo ja sanoi: ”Mitä tahdotte antaa minulle, niin minä saatan 
hänet teidän käsiinne?” Ja he maksoivat hänelle kolmekymmentä hopearahaa. Ja siitä hetkestä 
hän etsi sopivaa tilaisuutta kavaltaaksensa hänet.”

Tämän kaiken seurauksenahan Jeesus päätyy ristille, mihinä Hän antoo henkensä lunastaen 
niin sun, ku munkin iankaikisuus-sialumma hinnan pualestamma.

Elikkä, vaikka on monia hualia & kysymyksiä: tulooko Venäjä, nälänhätä, pitääskö liittyä Na-
tohon, jne? Sitä emmä tiara, mutta se on varma, että Jeesus tuloo takaasi hakemahan omansa 
pois hetkenä jota emmä tiärä.

Sitä varte tärkiintä on varmistaa, että Hän, Jeesus Kristus, on sun henkilökohtaanen Herra ja 
Vapahtaja.

Jo on aikoohin eletty

Lisätietoa:
  seinajoenseurakunta.fi/tapahtumat

Hyväntekeväisyys-
konsertti

Sunnuntaina 3.4.2022 kello 17 Ylistaron kirkossa

Esiintymässä Jippii-kuoro
Iloa ja Valoa Romanian ja Ukrainan köyhille nälkäisille.

Vapaa pääsy  |  Kolehti

Järj. Ylistaron kappeliseurakunta ja Skymissio ry
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JUMALAN ILMASTA 
LÄMPÖÄ JA VIILEÄÄ KANSALLE

PIA-HEAT TMI PERTTI ANSAKORPI
pertti.ansakorpi@piaheat.fi

lämpöpumppuja ja julistusta

Matias Kumpulainen

En ole aiemmin tällaisia 
juttuja itsestäni tehnyt. 
Yritän nyt kirjoittaa 
tässä elämänpolustani.

O len kasvanut 10-lapsi-
sessa perheessä, mikä 
oli tosi iso lapsimäärä 

jo siihen aikaankin, varsinkin 
kun kyse ei ollut lestadiolais-
perheestä. Ikäeromme olivat 
suuria, joten minun lapsuudes-
sani kotona olevia lapsia oli 
vain neljä. Isälläni oli pieni paja/
autokorjaamo, jossa olin ”hom-
missa” 13-vuotiaasta saakka. Sii-
nä tulivat kaikki kylän auto- ja 
konemiehet tutuiksi. Pihalla oli 
kaikki sen ajan automerkit edus-
tettuina, esim. Bedford, Sisu ja 
Vanaja. Toimeentulo ei ollut aina 
niin runsasta, kun isällä oli niitä 
sotavammoja ja selkäsairautta. 
Kaikesta huolimatta tuli oppi-
koulukin käytyä. Taisinpa olla 
paikallisen rokkibändin mana-
gerikin, tosin keikkoja oli vain 
kolme, ensimmäinen, ainoa ja 
viimeinen. Siihen jäivät maalli-
set laulut.

Pyöräkaupassa 
syttyi kipinä

En ollut uskon asioita kuullut 
kuin rippikoulussa. 17-vuotiaa-
na sairastuin. Se muutti jonkin 
verran elämäni suuntaa, minusta 
tuli ujo ja epävarma. Sain kui-
tenkin opiskelut vietyä loppuun 
tekniseltä alalta ja pääsin ensim-
mäiseen työpaikkaani työnjohta-
jaksi, samalla tein myös laadun-
valvontahommia. 

Nuori kun olin, halusin löytää 
itselleni naiskumppanin. Minua 
ei kiinnostanut ryyppääminen 
eikä myöskään tupakointi, enkä 
niitä ole oikeastaan koskaan har-
rastanut. Olin jo silloin innokas 
pyöräilemään. Hankin itselle-
ni jopa kilpapyörän, joka taisi 
maksaa enemmän kuin silloinen 
kuukauden palkkani. Pyörän os-
tin Tampereelta ja jotenkin os-
tamistilanteessa tuli naismyyjän 
kanssa puheeksi, että hän käy 
Kansan Raamattuseuran tilai-
suuksissa ja houkutteli minua 
mukaan. Ajoin pyörän kotiin 
Urjalaan lähes 70 km matkan ja 
tuolla pitkällä matkalla mietin, 
että voisin käydä katsomassa 

Minun tarinaniMinun tarinani
siellä tilaisuudessa, koska se 
myyjätyttökin oli niin nätti. 

Seuraavalla viikolla hyppäsin 
autooni ja ajoin Tampereelle 
tilaisuuteen. Olin oikeastaan 
ensimmäistä kertaa sellaisessa 
tilaisuudessa, lukuun ottamatta 
rippikoulua. Laulut ja rukoukset 
tuntuivat oudoilta, mutta po-
rukka oli mukavaa, joten päätin 
mennä uudestaan. Tämän jäl-
keen rupesin käymään vähän 
kaikissa porukoissa ottamassa 
selvää, mitä ne pitävät sisällään. 

Nöyrtymistä 
omavoimaisuudesta

Pikkuhiljaa maalliset menot al-
koivat jäädä kokonaan taakse 
ja aloin tuntea, mitä oikeasti ha-
luan. En tullut uskoon yhtenä 

hetkenä, niin kuin jotkut, vaan 
tuntuu, että 38 vuotena jokai-
nen päivä on uusi aamu Herral-
le. Minulta on moneen kertaan 
otettu vaaleanpunaiset lasit pois 
päästä, mutta samalla on annettu 
terävämmät ja kirkkaammat lasit 
tilalle.

Olen monta kertaa joutunut 
nöyrtymään omavoimaisuudes-
ta, mutta aina Herra on minut 
ylös nostanut. Siksi minulle on 
rukoustyö tullut erityisen rak-
kaaksi ja tärkeäksi. Olen saanut 
olla mukana Viestiveljissä, joka 
on omalla tavallaan eräänlainen 
evankelioimisen muoto. Ihmi-
sistä näkyy monesti, kuinka he 
imevät laulun sanoja niitä kuun-
nellessaan. 

Myös ihmisten auttaminen 

on minulle tärkeää, koska olen 
itsekin köyhästä perheestä läh-
töisin. Siitä syystä olen mukana 
myöskin Pelastusarmeijassa. 
Siellä toimii myös kristillinen 
näytelmäpiiri, joka tuo esiin 
evankeliumia.

Hän kantaa 
meidät kotiin

Lopuksi haluan jakaa teille erään 
Raamatun paikan. Luuk. 15:4-7. 

"Silloin Jeesus esitti heille ver-
tauksen: ”Jos jollakin teistä on 
sata lammasta ja yksi niistä ka-
toaa autiomaahan, niin totta 
kai hän jättää ne yhdeksänkym-
mentäyhdeksän, lähtee sen ka-
donneen perään ja etsii, kunnes 
löytää sen. Kun hän löytää lam-
paansa, hän nostaa sen iloiten 
hartioilleen, ja kotiin tultuaan 
hän kutsuu ystävänsä ja naa-
purinsa ja sanoo heille: ’Iloitkaa 
kanssani! Minä löysin lampaa-
ni, joka oli kadoksissa.’ Minä sa-
non teille: näin on taivaassakin. 
Yhdestä syntisestä, joka kääntyy, 
iloitaan siellä enemmän kuin 
yhdeksästäkymmenestäyhdek-
sästä hurskaasta, jotka eivät ole 
parannuksen tarpeessa.”

Vertauksessa kadonneesta 
lampaasta on eräs vaikeasti ym-
märrettävä kohta. Paimen kan-
taa hartioillansa täysikasvuisen 
lampaan kotiin! Miksi? Jeesus ei 
halua meidän jäävän maahan, 
vaikka meidän epäonnistumi-
semme masentaisi meidät, vaan 
Hän kantaa meidät aina kotiin. 
Aamen.

A   Tätäkin yritettiin, mutta Herra oli 
toista mieltä...

C   Vaikka polkumme on joskus kivinen, 
Herra varjelee meitä pimeimpinäkin 
hetkinä.

D   Tämän kautta uskoon.

B   Viestiveljissä laulaminen on yksi evan-
kelioimisen muoto.

C   Olen saanut osallistua myös Pelastusarmeijan arvokkaaseen työhön.
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JARI HYTTI

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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VALAAN EVOLUUTION 

HAAKSIRIKKO

Jälleen yksi evoluution keulakuva 

karahtaa kiville

VIIKINKIEN AURINKOKIVET TRANSHUMANISMI RADIOMETRINEN TAKINKÄÄNTÖ

.FI

Kristillinen tiedelehti                   
                

                
   Numero 21                   

             s
vh. 11,90€

ISOT&

“Jotta he saisivat kuulla!”

Good News Networking
Hyvien Uutisten Verkosto

Maailmassa vielä yli 7000
saavuttamatonta kansanryhmää!

www.gnn.fi

Aiheesta täytyy lähteä todella 
kaukaa.

Suomen ensimmäinen koulu 
oli Turun katedraalikoulu, joka 
perustettiin pappien koulut-
tamista varten. Sen perustivat 
katoliset munkit 1270-luvulla. 
Oppiaineina olivat Raamatun 
tuntemus, latina, retoriikka ja 
musiikki. Opettajina toimivat 
papit, kunnes koulumestari va-
pautettiin papin työstä 1400-lu-
vulla ja häntä alettiin kutsua 
rehtoriksi.

Kirkolla on todelliset ansiot 
kansan sivistämisestä ja yleen-
sä koulutuksen tehokkaasta to-
teutumisesta. Aikanaan yleinen 
informaatio kansalle tapahtui 
kirkollisten toimitusten yhtey-
dessä. Oleellista on myös lain-
säädäntömme kehittyminen Raa-
mattuun pohjautuvaan linjaan.

Omalta osaltaan kirkon vaiku-
tusta polvesta polveen kertovat 
vanhat kirkkorakennukset. Pir-
kanmaalta mainittakoon vuonna 
1781 rakennettu Kurun puukirk-
ko ja Tampereen vanha kirkko 
vuodelta 1824 sekä vanhimpana 
lienee Messukylän vanha kirkko 
1400-luvulta. 

Puolustustaisteluihin ovat 
myös kirkolliset toiminnat an-
taneet huomattavan panoksen. 
Sotilaspapit mm. olivat mies-
ten rinnalla takaamassa meille 
torjuntavoittoa ja maamme va-
pautta.

Nythän meidän sukupolvel-
lamme on kunnia-asia kuulua 
jäsenenä arvokkaaseen insti-
tuutioon, lenkkinä sukupolvien 
ketjussa.

Kirkosta eroamisella saattaa 
olla vakavia seurauksia! Kan-
sakunnan moraali alenee, josta 
vastaavasti ilmeisesti rikollisuus 
lisääntyy. Ei hyvä!

Paavo Närvänen
Pirkanmaa

– ihmisen 
rinnalla 
kautta 

vuosisatojen!

Kirkko

Täyssähköiset Volkswagen ID. Buzz ja ID. Buzz Cargo 
Volkswagen on esittellyt uudet täyssähköiset ID. Buzz -henkilöauton 
ja ID. Buzz Cargo -pakettiauton – yhden nykypäivän kehittyneim-
män kestävään liikkumiseen tähtäävän automalliston. Kaksi täys-
sähköistä mallia siirtävät yhden maailman ikonisimman – T1-mallin 
– muotoilun perinnön sähköisen liikkumisen aikakauteen. ID. Buzz 
valmistetaan ja toimitetaan asiakkaille hiilineutraalina ensimmäisenä 
luokassaan. ID. Buzz ja ID. Buzz Cargo noudattavat Volkswagenin 
kestävän kehityksen strategiaa: suuri osa käytetyistä materiaaleista 
on valmistettu kierrätetyistä materiaaleista ja sisätiloissa ei ole käy-
tetty lainkaan oikeaa nahkaa.  

Volkswagen ID. Buzz ja ID. Buzz Cargo saapuvat ensimmäisiin 
Euroopan maihin – myös Suomeen – jo ensi syksynä. Ennakko-
myynti alkaa Suomessa tämän hetken tiedon mukaan toukokuussa. 
Euroopan markkinoille tulevat versiot on varustettu 77 kWh:n akulla 
(brutto 82 kWh). Sähkömoottori tuottaa tehoa 150 kW, maksimi-
vääntö on 310 Nm ja vetotapana on takaveto. Huippunopeus on 
rajattu elektronisesti 145 km/h. Molempia malleja voidaan ladata la-
tauslaitteella tai julkisessa vaihtovirtalatauspisteessä 11 kW:n teholla. 
Tien päällä pikalatausasemilla autoja voidaan ladata jopa 170 kW:n 
teholla. Akun latausaste 5 prosentin tasosta 80 prosentin tasoon on 
saavutettavissa noin 30 minuutissa. Kuten kaikki Volkswagen ID.-
mallistoperheen mallit myös ID. Buzz ja ID. Buzz Cargo perustuvat 
MEB-alustarakenteeseen. 

Markkinoiden kiinnostavin lataushybridi
Täysin uuden Opel Astran myynti alkaa tänään tehokkaalla 
180-hevosvoimaisella lataushybridillä: mallisto alkaen 32 390 
euroa; kattavalla Innovation-varustelulla. Saatavana on heti sekä 
tilava farmari että 5-ovinen monikäyttömalli. Modernissa, digi-
taalisessa ja ladattavassa Astra-mallistossa on saatavana neljä eri 
varustetasoa. Uusi Astra PHEV on vastuullinen valinta perheautoi-
luun: CO2-päästöt ovat 22-26 grammaa kilometriltä korimallista ja 
varustelusta riippuen, ja sähköinen toimintamatka (WLTP) jopa 60 
kilometriä. 
Ensimmäi-
set uudet 
Astrat 
saapuvat 
Suomeen 
tulevana 
kesänä.
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A

A    Takaa katsottaessa aistii Bornin me-
nohalukkuuden.

Cupra Born – 
sähäkästi sähköllä

C    Cupra Bornin muotoiluryhmä on 
saanut jätettyä sormenjälkensä mielen-
kiintoisiin yksityiskohtiin.

D    Tämän Max-version etuistuimet an-
tavat todella ryhdikkään ajoasennon.

D    Takana on tarpeeksi tilaa kolmelle 
matkustajalle, kiitos tasaisen lattian.

C    Tavaratila vetää 385 litraa eli c-segmentin keskitasoa. C    Tavaratilan pohjan alle mahtuu latauskaapelit yms. C    Koeajamamme malli on 204-hevosvoimainen.

B    Kuskilla on edessään jo VW ID.3:sta 
tuttu näkymä – lisukkeena tosin Cupran 
kuparin väriset tehosteet.

Kimmo Janas

Cupra eriytettiin Seatista 
omaksi bändikseen 
nelisen vuotta sitten. 
Nyt markkinoille 
on saapunut tämän 
haastajabrändin 
ensimmäinen 
täyssähköauto – Cupra 
Born. 

C upra Born perustuu 
Volkswagen-konsernin 
MEB-alustarakenteelle, 

kuten myös sisarmallinsa VW 
ID.3. Suomessa lanseerausvai-
heen Cupra Born -mallit on va-
rustettu 58 kWh:n akulla (net-
tokapasiteetti). Tämän Cupra 
Born -version sähkömoottori 
tuottaa tehoa 150 kW (204 hv) 
ja maksimivääntö on 310 Nm. 
Se kiihtyy 0–100 km/h 7,3 se-
kunnissa ja saavuttaa huippuno-

peuden 160 km/h. Cupra Bornin 
toimintamatka voi olla jopa 421 
kilometriä (WLTP).

Cupra Borniin saa tarvittaessa 
lisää suorituskykyä e-Boost-pa-
ketilla, jonka avulla maksimiteho 
nousee jopa 170 kW:iin (231 hv). 
Toimintamatka voi olla 77 kW:n 
akuilla jopa yli 540 km. 

Luvuilla ilmaistuna Cupra 

Born on 4 322 mm pitkä, 1 809 
mm leveä, 1 540 mm korkea ja 
akseliväli on 2 766 mm. 

Sutjakkaa 
latausta

Autoteollisuuden siirtyessä ym-
päristötietoisempaan suuntaan, 
sähköistäminen on avainase-
massa. Cupra on jo investoinut 

teknologiaan tuomalla mark-
kinoille Cupra Leonin, Cupra 
Leon Sportstourerin ja Cupra 
Formentorin ladattavat hybridi-
versiot. Cupra Born on seuraava 
vaihe brändin kehityksessä. 

Bornia voidaan ladata sekä 
vaihto- että tasavirralla (AD/
DC). Akun lataaminen on no-
peaa ja vaivatonta, olitpa sitten 
tien päällä tai kotona. CUPRA 
Easy Charging -sovelluksella hal-
litaan kaikkea lataamisen liitty-
vää. Riippumatta siitä, millainen 
latausinfrastruktuuri on käytettä-
vissä, kaikki toiminnot ovat aina 
käden ulottuvilla. Sovelluksella 
voi lisäksi helposti löytää julkiset 

latausasemat ja maksaa latauk-
sen niissä. 

Cupra Bornissa on erittäin no-
pea latauskapasiteetti, sillä 120 
kW:n latausteholla toimintamat-
kaa tulee lisää 100 kilometriä 
vain 8 minuutissa. Auton pit-
käikäisyydenturvaamiseksi val-
mistaja tarjoaa autolle 5 vuoden 
tai 100 000 kilometrin takuun ja 
akulle puolestaan takuun aina 8 
vuoteen tai 160 000 kilometriin 
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A

A    Ajosuunnan valitsin jää ohjauspyörän 
taakse katveeseen, joten kuski ei välttä-
mättä näe sitä normaalissa ajoasennossa.

KARTTULAN APTEEKKI
Kissakuusentie 2
p. (017) 383 1130

ma-pe 9-18, la 9-14

TERVON APTEEKKI
Urheilutie 2

p. (017) 387 2168
ma-pe 8.30-16.30, la 9-13
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C    Kännykän langaton lataus on yllät-
täen osittain kyynärnojan alla, mutta 
pelittää sielläkin hyvin.

B    Kuparinen tehosteväri toimii hyvin – 
myös tikkauksissa.

C    Musiikin voimakkuuden säätö vaati 
hetken opettelua, mutta viimein rullaa-
minen onnistui pitkän turhan painelun 
jälkeen.

A    Cupran lataa-
minen onnistuu 
hyvin myös koti-
pihalla...

D   ...tosin lu-
misateella piti 
turvautua Lidl:n 
muovikassin
apuun.

B   Lasinen panoramakatto antaa reip-
paasti lisää tilan tunnetta. Tosin takapen-
kin pääntila kärsii siitä hieman.

saakka – riippuen siitä, kumpi 
täyttyy ensin.

Liukukytkimet…
Keskellä kojelautaa sijaitsee 
12-tuumainen infotainment-jär-
jestelmä, jonka 1560 x 700 pik-
selin näytössä yhdistyvät koske-
tusnäytön toimintojen, fyysisten 
painikkeiden ja ääniohjauksen 
edut. Infotainment-järjestelmäs-
sä voidaan näyttää esimerkiksi 
3D-navigoinnin ja musiikin tie-
toja, yhteystietoja sekä erilaisia 
lisätoimintoja. 

Langattoman Full Link -järjes-
telmän ansiosta Cupra Bornin 
infotainment-järjestelmä voidaan 
liittää sekä Apple CarPlay- että 
Android Auto -sovelluksiin. My 
CUPRA -sovelluksella pääsee 
hallinnoimaan useita auton toi-
mintoja ja ominaisuuksia, kuten 
esimerkiksi latausta, niin tien 
päältä kuin kotoakin. 

Se iPhonen varsinainen liittä-
minen olikin sitten oma lukunsa. 
Yllättävän monimutkainen ja ai-
kaa vievä prosessi. Loppujen lo-
puksi en edes käyttänyt järjestel-
mää kokeilun lisäksi, eli hieman 
lisäkehittämistä mielestäni vaatii.

En muutenkaan oikein saanut 
makua kapasitiiviseen kosketus-
teknologiaan, jonka pitäisi pa-
rantaa vuorovaikutusta. 

Liukukosketussäätimet lisää-
vät käytön sujuvuutta esimerkik-
si ilmastointia ja äänenvoimak-
kuutta säädettäessä, mutta eivät 
suinkaan talvihanskat kädessä. 

Niin vihreää, 
niin vihreää

Cupra Born on myös tehtaan 
ensimmäinen malli, joka tuote-
taan CO2-neutraalisti läpi koko 
tuotantoketjun ja toimitetaan 
asiakkaalle täysin CO2-neut-
raalina. Kestävä kehitys otetaan 
huomioon Zwickaun tehtaan 
koko tuotantoketjussa. Vääjää-
mättömät päästöt tuotannossa 
kompensoidaan erilaisten ym-
päristöprojektien avulla. 

Bornin sisätiloissa on käy-
tetty kierrätysmateriaaleja. 
Kuppi-istuinten keskiosa on 
valmistettu merestä kerä-
tystä muovista valmistetusta 
SEAQUAL®-langasta. Rannoilta, 

merenpohjasta ja -pinnalta tai 
joki- ja suistoalueilta valtame-
riin joutuneet jätteet kerätään ja 
lajitellaan raaka-aineen mukaan. 
Muovi puhdistetaan ja kierräte-
tään kauniiksi uusiksi ja kestä-
viksi tuotteiksi, joita käytetään 
Cupra Bornin kuppi-istuinten 
valmistukseen. 

Varusteissa 
löytyy

Cupra Born -mallin erittäin kat-
taviin vakiovarusteisiin kuulu-
vat mm. lämpöpumppu, sähkö-
käyttöinen seisontalämmitys- ja 
jäähdytys, lämmitettävä moni-
toimiohjauspyörä, ennakoiva ja 
mukautuva vakionopeudensää-
din ACC ja Front Assist ympäris-
tönvalvontajärjestelmä hätäjarru-
tustoiminnolla, led-ajo- ja taka-
valot, digitaalinen mittaristo 5,3”, 
Navi System audio- ja navigoin-
tijärjestelmä 12” värikosketus-
näytöllä, älypuhelimen langaton 
lataus ja Full Link älypuhelimen 
peilaus, pysäköintitutkat edessä 
ja takana, peruutuskamera ja 
kaukovaloavustin, avaimeton 
keskuslukitus ja käynnistys sekä 
bucket seat -erikoisurheiluistui-
met kangasverhoilulla. 

Kokeilemamme Cupra Born 
Max -mallin vakiovarusteluun 
kuuluvat lisäksi mm. seuraa-
vat varusteet: AR-HUD-tuulila-
sinäyttö lisätyn todellisuuden 
Augmented Reality -toiminnolla, 
Top View Camera -ympäristön 
tarkkailujärjestelmä, panoraama-
lasikatto aurinkoverholla sekä 
Side Assist -kaistanvaihtoavustin 
ja Exit Assist -takana risteävän 
liikenteen varoitus sekä Cupra 
bucket seat -erikoisurheiluistui-
met sähkösäädöllä, hierontatoi-
minnolla ja kierrätysmateriaa-
leista valmistetusta Dinamica-
mikrokuituverhoilulla.

Riemukasta 
ajoa

Kokeilemamme Cupra Born 150 
kW 58 kWh Max maksaa kaik-
kine herkkuineen 49.000 euroa, 
minkä moni on varmasti maksa-
maan tästä uutuudesta.

Itse Seat-kuskina pidän Cup-
ran ajosta, ja kun tässä Cupra-
mallissa on vielä sopivasti pot-

kua konehuoneessa, mikäpä sen 
mukavampaa kuin polkaista me-
nemään. Liiallista revittelyä kui-
tenkin hillitsee varsin topakka, 
vai pitäisikö sanoa holhoava 
luistonestojärjestelmä, jota ei 
sitten millään ilveellä saa pois 
päältä. Huhujen mukaan Bornis-
ta olisi tulossa pian markkinoille 
myös versio, jossa saa ohitettua 
tuon hillintäjärjestelmän.

Ajotuntuma on erittäin napak-
ka, siitä pitävät huolen takavetoi-
suus ja akustojen tarjoama ma-
tala painopiste. Myös alusta on 
viritetty – ei liian kovaksi, mutta 
sopivan jämäkäksi.

Viikon koeajossa keskikulutus 
liikkui hieman yli 22 kWh/100 
km, riippuen tietenkin teiden 
sohjoisuudesta ja ajotavasta.

Yksi itsetuntoa hivelevä seik-
ka koeajossa oli tietenkin Cup-
ra Bornin pysäköintipaikoilla ja 
liikennevaloissa herättämä kiin-
nostus. Siinä sitten vaan rivakasti 
pitämään luentoa, kuinka Cupra 
eriytettiin Seatista vuonna 2018, 
mikä on Bornin sukulaissuhde 
VW ID.3:een yms.

Omaan silmäänikin Bornin 
muotoilu on varsin onnistunut, 
siinä on selvästi jotain hyökkää-
vää, aggressiivista.

Jatkoa 
seuraa

Suomessa Cupra Born mallisto 
laajenee edelleen vuoden 2022 
aikana. Markkinoille tulevat vie-
lä Cupra Born -mallit pienem-
mällä akkukoolla, 45 kWh, jonka 
toimintamatka on noin 340 ki-
lometriä. Saataville tulee myös 
58 kWh:n akku e-Boost-paketil-
la varustettuna sekä isommalla 
77 kWh:n akulla ja e-Boost ja 
Range-paketeilla varustettu mal-
liversio, jonka toimintamatka on 
jopa 540 km.
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