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  TV7:n Martti Ojares (vas.) ja Land of 
Promise Foundationin toiminnanjohtaja 
Rami Levi sopivat TV7:n nimikkometsikön 
perustamisesta Jerusalemin vuorille.
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 Mäntsälässä vietettiin maanjäristyksen 
siivittämää miestenpäivää.
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  Pastorit Areenalla on julkaissut jo toi-
sen levynsä.
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  777 RR Motorsportin Pauli Pekkanen 
ja Reetta Laukkonen päivystivät MP 11 
-messuilla Helsingissä.
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 Ari Lantea lähti Thaimaahan sukeltele-
maan Suomen talven keskeltä.

Syyskuussa 2009, noin yhdeksän kuukautta Gazan sodan päät-
tymisen jälkeen, tuomari Richard Goldstone esitti johtamansa 
tutkintakomission raportin. Hän hyökkäsi raportissa lähes yksi-
puolisesti Israelia vastaan syyttäen sitä vakavista kansainvälisen 
ja humanitaarisen lain rikkomuksista. Israel oli muka käyttänyt 
suhteetonta voimaa, eikä ollut tehnyt eroa siviilien ja sotilashen-
kilöiden välillä. Hän jopa sanoi siivileihin tähtäämisen kuuluvan 
Israelin ”toimintatapoihin”, mutta Hamasin puolelta hän ei löy-
tänyt sellaisia aikeita.  

Huhtikuussa 2011 Goldstone julkaisi yllättäen mielipidekirjoi-
tuksen  The Washington Post -lehdessä.  Sen johdannossa hän 
kirjoitti: ”Jos olisin silloin (2009) tiennyt mitä tiedän nyt, Gold-
stonen raportti olisi ollut erilainen asiakirja.” Goldstone jatkoi, 
että päinvastoin kuin raportti oli väittänyt, Israelin toimintatapana 
ei ollut tähdätä siviilejä kohti. Hamasista Goldstone sanoo, että 
”on itsestään selvää”, että sen hyökkäykset oli tahallaan osoitettu 
kohti siviilejä. 

Kun Goldstonen raportti aikanaan julkaistiin, se sai aikaan otsi-
koita kaikilla uutiskanavilla useiden viikkojen ajan. Sen löydöistä 
keskusteltiin monissa eri paneeleissa ja keskusteluohjelmissa. Kun 
Goldstone kirjoitti puolitoista vuotta myöhemmin peruuttavansa 
paljon siitä, mitä hän alunperin sanoi, ei esimerkiksi The New 
York Post –lehti suostunutkaan julkaisemaan sitä! Muissakaan 
medioissa hänen peruutustaan on tuskin mainittu. Valtamedian 
hiljaisuus tässä tapauksessa on ollut varsin mielenkiintoista. 

YK:ssa raporttia pidetään edelleen lähes pyhänä kirjana ja sen 
katsotaan tarjoavan todenmukaisen kuvan siitä, mitä oikeasti ta-
pahtui. YK:n eri kanavien kautta raportin suosituksia toteutetaan 
päivittäin. Toisin sanoen, joka päivä tehdään Israelin-vastaisia 
päätöksiä ja tekoja perustuen raporttiin, joka on osoittautunut 
vääräksi…
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Kimmo Janas

Mies kristillisen TV7:n 
työnäyn takana on 
viestintäneuvos Martti 
Ojares. Kommentteihin, 
että kyseinen 
televisiokanava on 
Jumalan ihme, hän 
toteaa kyseessä olevan 
pikemminkin sarja 
ihmeitä. Ja onneksi tuo 
sarja tuntuu jatkuvan…

Martti Ojares toteaa mei-
dän elävän selkeästi 
lopunaikoja, jolloin 

Israelissa tulee tapahtumaan 
paljon sellaista, mistä ihmisten 

Heaven TV7 Jerusalemissa

Uutisstudion taustaseinä on mielenkiintoinen, sillä siinä 
on samaan kuvaan saatu niin protestanttinen kirkko, 
katolinen pyhän paikka, islamilaisten pyhä paikka, juu-
talainen haustausmaa kuin itkumuurikin.

A   Martti ja Mirja Ojares uskovat TV7:n 
toiminnan Israelissa laajenevan lähivuo-
sina useallakin eri tavalla.

D  Israelissa kuvattavat ja editoitavat 
ohjelman lähetetään Suomeen ja Eestiin 
MP2 -muodossa.

B   Ants Seiler kokee olevansa etuoikeute-
tussa asemassa päästessään työskentele-
mään suomalaisella kristillisellä televisio-
studiolla Jerusalemin sydämessä.

C  Jonathan Hessen kertoo uutisia ke-
rättävän monista eri lähteistä mahdolli-
simman puolueettoman ja oikean tiedon 
saamiseksi.

A
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Jos paikkakuntasi kristillisessä kirjakaupassa 
ei vielä ole Tosimies -lehteä myynnissä, 

kannusta myymälänhoitajaa laajentamaan 
valikoimaansa!

www.tosimies-lehti.fi

Mistä Tosimiehen 
irtonumeroita?
• Kotisataman Kristillinen Kirjakauppa

Sörnäisten rantatie 5, 00530 Helsinki
Puutarhakatu 17, 33210 Tampere

• Kristillinen Kirja ja Musiikkipalvelu
Puskantie 14, 60100 Seinäjoki

• Kristillinen kirjakauppa Cor 13
Yliopistonkatu 36, 40100 Jyväskylä

• Lahden Kristillinen kirjakauppa
Hämeenkatu 23, 15110 Lahti

• Neste Jari-Pekka
Pieksämäentie 15, 41520 Hankasalmi
Yhdystie 2, 19600 Hartola

• One Way Mission House
Kaisaniemenkatu 10, 00100 Helsinki

”Isä, sinä joka rakennat Siionin ja Jerusalemin,
anna mielisuosiosi levätä maasi yllä, 
armahda kansaasi.
Vuodata hyvyytesi ja armosi sen ylle.
Siunaa sitä kasteella, 
anna runsaitten sateitten tiukkua ajallaan.
Salli niiden kostuttaa jokainen kasvi ja puu 
sekä nämä pienet taimenet, 
jotka istutamme eteesi tänään.
Salli niiden juurtua syvälle,
ja avarra niitten latvat,
että ne kukoistaisivat armossa 
kaikkien Israelin puitten joukossa,
sen kauneudeksi ja parhaaksi.
Ja vahvista kaikkien veljiemme kädet,
niiden jotka uurastavat muokatessaan pyhää maaperää,
tehdäkseen erämaan hedelmälliseksi.
Oi Herra siunaa heidän työnsä ja 
olkoon heidän kättensä työ sinulle mieluista.
Katso alas pyhästä asunnostasi, taivaasta
ja siunaa tätä maata,
että se jälleen kukoistaisi
ja vuotaisi maitoa ja mettä.
Aamen.”

täällä Pohjolassakin pitää olla 
perillä. Tässä yksi syy, miksi 
TV7 käynnisti lähetystoiminnan 
Jerusalemissa kolme vuotta sit-
ten, huhtikuussa 2008.

Jumalan ohjaamana 
Eestiläissyntyinen Ants Seiler oli 
ensimmäinen Israeliin palkattu 
työntekijä ja on vetänyt tällä 
hetkellä seitsemän henkeä työl-
listävää TV7:n toimintaa siellä 
alusta lähtien.

Toiminta koostuu hänen ker-
tomansa mukaan useammasta 
osasta. Toisaalta kerrotaan Isra-
elin tapahtumista, mutta myös 
niiden taustoista arki-iltaisin Jo-
nathan Hessen toimittamissa TV7 
Israel News -lähetyksissä. Lisäksi 
Israel Art -ohjelmissa kerrotaan 
maan rikkaasta kulttuurista.

Lauantaisin lähetetään Israel 
puhuu -ohjelmaa, jota tekee ai-
noa Suomesta lähetetty työnteki-
jä yhdessä Netanel Bar Davidin 
kanssa.

Eestiin lähetettävien ohjelmien 
kääntämisestä vastaa puolestaan 
jo toista vuotta Jerusalemissa 
asunut Moonika Jaagudi.

– On varsinainen Jumalan 
ihme, että Suomen kaltainen 
pieni maa omistaa tällaisen tuo-
tantopisteen keskellä Jerusale-
mia, kun isommat kansakunnat 
ja kristilliset organisaatiot eivät 
ole pystyneet samaan. Jumala 
haluaa selvästi käyttää Suomea 
ja TV7:ää hyväkseen levittääk-
seen tietoa Israelista niin Suo-
meen kuin Eestiinkin televisiolä-
hetysten kautta ja internetin vä-
lityksellä kaikkialle maailmaan, 
Seiler toteaa.

A–  Viime vuosien aikana olemme istut-
taneet kristittyjen yhteistyökumppanien 
kanssa runsaat 2 miljoonaa puuta Isra-
eliin, kertoo Rami Levi ja toivoo TV7:n 
istutustalkoista tulevan vuotuinen ta-
pahtuma Jerusalemissa.

TOS I M I E S   2 / 2011

Pulppuava lähde 
kaupungin sydämessä

Jonathan Hessen kertoo studion 
ikkunasta näkyvän Jerusalemin 
vanhan vedenottopaikan, joka 
on jo vuosia sitten kuivunut.

– Me olemme tulleet tänne
korvaamaan sen ja olemaan 
pulppuava lähde koko Jerusa-
lemille ja lähettämään totuuden 
sanomaa teille Suomeen, hän 
toteaa.

Hessenin toimittamiin uu-
tislähetyksiin pyritään kerää-
mään uutisia Israelista ja koko 
Lähi-idästä. Hänen kertomansa 
mukaan tavoite on myös välit-
tää mahdollisimman tarkkaa ja 
oikea tietoa.

– Koska Jumala on totuus, ja
me haluamme olla Hänen kaltai-
siaan, pyrimme myös kertomaan 
teille mahdollisimman oikeaa 
tietoa täältä Israelista.

TV7:n metsikkö
Tämän kevään uusia suunni-
telmia on lähteminen mukaan 
Keren Kajemet LeIsrael – juuta-
laisen kansallisrahaston metsi-
tyshankkeeseen mukaan.

Vuonna 1901 perustettu Keren 
Kajemet on maailman vanhin 
ekologinen järjestö. Perustami-
sesta lähtien Israelin aavikoi-
tumista on estetty tehokkaasti 
istuttamalla noin 250 miljoonaa 
puuta ja ojittamalla suoalueita.

Keren Kajemet, ikuinen rahas-
to, sai alkunsa ensimmäisessä 
sionistikongressissa Baselissa, 
Sveitsissä. Tuolloin luotiin ra-
hasto, jonka tarkoituksena oli 
hankkia maa-alueita silloisesta 
turkkilaisesta Palestiinasta. Va-
roja alkoi tulvia ja 1905 ostettiin 
ensimmäinen maa-alue. Rahas-
ton tärkeänä tehtävänä oli tu-
kea tieteellistä retkikuntaa, joka 
selvitti asumismahdollisuuksia 
silloisessa Palestiinassa. Lisäksi 
se myönsi lainan maan ensim-
mäisen juutalaisen kaupungin, 
Tel Avivin, rakentamiseen. Maa, 
jolle maanviljelysyhdyskuntia 
eli kibbutseja rakennettiin, oli 
suurelta osin Keren Kajemetin 
ostamaa. 

Israelin valtion perustamisen 

A B   Istutettavana oli mm. erilaisia tammia, 
mantelipuita, mistaaseja ja rosmariinia.

B   Martti Ojares luki puun istutusrukouksen hanketta ideoimassa olleen Pentti Holin 
avustuksella.

jälkeisinä vuosina Keren Ka-
jemet avusti maahanmuuttajia 
tarjoamalla heille työtä metsien 
istutuksessa ja teiden rakenta-
misessa. 

Tämän vuoden huhtikuun 
alussa pidetyssä tilaisuudessa is-
tutettiin TV7:n nimikkometsikön 
ensimmäiset, runsaat 40 puuntai-
menta Jerusalemin vuorille.
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Jukka Ylävuo

LUONNOSSA 
LIIKKEELLÄ
Jukka Ylävuo

Luontokirjallisuutemme ehdottomat klassikot, Veikko Huo-
vinen, Pentti Haanpää ja A.E.Järvinen kuvasivat suomalaista 
luontoa ja ihmistä – paremmin kuin kukaan. Mutta Konsta 
Pylkkänenpä yritti räknätä klubiaskin kanteen avaruuden mitat, 
Järvinen itse jäi  kuin haikein mielin harhailemaan sisäiseen, 
kauniintyhjään erämaahansa, ja Haanpään ronskit tukkijätkät 
tyytyivät kuittaamaan elämän henkisen puolen; uskonasioita 
pilkaten ja sadattelemalla...

Tein yllättävän divarilöydön, K.M.Wallenius: Miesten meri 
(Otava 1952), jossa on nippu varsinaisia äksön-erätarinoita 
Pohjoisen tuntureilta ja kalastajista puisine laivoineen  Jääme-
ren hyisillä vesillä.
  Ohessa lainaus tarinasta Kuu ja Pummangin pahta, jossa  
erämies Aleks Karhakkamaa iloitsee luonnossa liikkumisesta  
ja kohtaa siellä Rinnallakulkijan:

”Näiden valkoisten lumikenttien keskellä, tämän sinervän 
taivaan alla kukaan ei paina päätäsi alas, niskaasi köyryyn tai 
takerru jalkoihisi. Sinä hengität vain Jumalan puhdasta ilmaa, 
silmäsi loistavat, jalkasi on kevyt.

Eikä tämä laakea, näperreltyjä yksityiskohtia vailla oleva ava-
ruus ole kuitenkaan kuollutta; ja vain sokaistu rohkenee väittää, 
että valkea on vailla värikkyyttä. Päinvastoin. Se on pelkistettyä 
lupausta kuin luomisen ensimmäinen päivä. Eikä tämän maan-
paikan Jumala ole tuomari, jonka kainalossa on lakikirja  täynnä 
pykäliä; ei piiskuri eikä teennäinen moralisti. Hän on vapaiden 
aavojen Jumala, joka on lähellä, aivan vieressä, ymmärtää rehdin 
teon, ja tekee itsekin, ymmärtää naurua, ja nauraa itsekin, joka 
ei lähetä vain jotakin suojelusenkeliään  miljoonaisista parvistaan 
talsimaan  tähän vierelle, vaan jolla on aikaa, halua ja valtaa itse 
kahlata aivan rinnalla, koko ajan.

Kun tällaisia ajattelee, tuntuu kuin puhtaaksi pesty vaate las-
keutuisi sieluun ja ruumiiseen, koko luontoon, kaikkialle, kuin 
kaikki ihmisessä olisi yhtä valkeata ja tahratonta kuin hanki ja 
taivas.

Ja kaikki elää, jos katselet tarkoin. Lumikide, jumalallinen ra-
kenteeltaan, kimmeltää. Vaivaisvarvussa virtaa elävä neste, jon-
ka kevätaurinko kuohuttaa luomistilaan... Ja tässä minä olen, 
onnekas ihminen”.

Kimmo Janas

Uusiutuvan energian 
hyödyntäminen 
lämmityksessä 
on lisääntynyt 
energiahintojen 
noustessa vuosi 
vuodelta, ja huoli 
ilmastonmuutoksesta on 
osaltaan vauhdittanut 
kasvua.

M aanviljelijäperheen 
poikana kasvanut 
Heikki Nurmela ker-

too monesti miettineensä Raa-
matun kehotusta viljellä ja var-
jella maata. Energian- ja ympä-
ristönsäästöstä puhuminen ei 
siis suinkaan ole pelkkää ny-
kypäivän muotipuhetta, vaan 
Jumalan sana velvoittaa meitä 
jokaista huolehtimaan elinym-
päristöstämme.

Mistä löytyy tietoa?
Kolmekymmentä vuotta yrittäjä-
nä ja viimeiset kaksitoista vuot-
ta lämpöbisneksessä mukana 

ollut rakennusmestari Nurmela 
on huolissaan nykykuluttajan 
tietotasosta tarjolla olevista eri 
lämmitysmuodoista. Saatavilla 
oleva tieto on varsin pirstaleista, 
eikä hankkeeseen ryhtyvä tunnu 
kohtaavan oikeaa asiantuntijaa 
turvaamaan oikeiden ratkaisujen 
tekemistä.

– Kun toisessa ääripäässä on 
passiivienergiatalon ja toisessa 
1950-luvulla tehdyn rintama-
miestalon energiatarve, johon ei 
ole tehty minkäänlaisia energia-
remontteja, on tavallisen kulutta-
jan erittäin vaikea hahmottaa tätä 
skaalaa, Nurmela tarkentaa.

Hän kertoo laajentavansa Sa-
vo-Karjalan alueella viime vuon-
na käynnistämäänsä uusiutuvien 
luonnonvarojen tehokkaaseen 
käyttöön opastavaa Luonnon-
Lämpö -palvelukonseptia.

Oikeilla ratkaisuilla 
selvää säästöä

– Maa, ilma, tuli ja vesi ovat 
kaikki otettavissa käyttöön te-
hokkaina ja taloudellisina kodin 
lämmönlähteinä. Nykyisillä kor-
keilla energianhinnoilla oikean 
lämpöratkaisun valinnut voi saa-
da peräti 80 prosentin säästön 
lämmityskuluihin vuodessa, jol-

loin lämmitykseen laitettu inves-
tointi on maksanut itsensä jopa 
viidessä vuodessa! Kun siirrytään 
uusiutuvan energian käyttöön 
lämmityksessä, niin omakotiasu-
jakin on silloin sitoutunut omalta 
osaltaan valtiovallan asettamiin 
päästötavoitteisiin, korostaa 
Heikki Nurmela.

Uuden lämmitysjärjestelmän 
rakentaminen tai vanhaan tehtä-
vät muutokset ovat suuria inves-
tointeja. Nurmela painottaakin, 
että asiantuntijan kanssa kannat-
taa käydä lävitse, minkälainen 
lämmitysratkaisu parhaiten sopii 
mihinkin kohteeseen, pyytämäl-
lä energialaskelmaan perustuva 
tarjous, jossa todentuvat myös 
säästöt euroissa. Niin löytyy oi-
keanlainen ja optimimitoitettu 
lämmitysratkaisu, ja vältytään 
turhilta investoinneiltakin. Opti-
maalisen ratkaisun mitoitukses-
sa huomioidaan muun muassa 
rakennuksen nykyinen energi-
aluokka kulutuslukemineen ja 
asuinpaikkakunnan vuotuinen 
keskilämpötila.

Valtion tuki tärkeää 
lämpösaneerausten 

vauhdittajana
Hän muistuttaa, että siirryttäessä 

pientalossa öljy- tai sähkölämmi-
tyksestä uusiutuvaan energiaan, 
oli laitehankintoihin  haettavissa 
energia-avustus ja asennustyön 
osalta voimassaoleva kotitalo-
usvähennys on merkittävässä 
osassa. Budjetissahan varattiin 
30 miljoonaa euroa energia-
avustuksiin, ohjaamaan  pääläm-
mitysjärjestelmän muuttamista 
uusiutuvan energian käyttämi-
seen.

Toisaalta valtiovallan ener-
giapoliittiset ratkaisut tuntuvat 
Nurmelan mukaan  turhan lyhyt-
kantoisilta muun muassa puun 
käytön suhteen, mikä vaikeuttaa 
niin tavallisten kuluttajien kuin 
isompienkin käyttäjien inves-
tointipäätösten tekoa.

Hän kumoaa myös harhakä-
sityksen, jonka mukaan uudet 
lämmityslaitteet, kuten maaläm-
pö- tai ilma/vesilämpöpumput 
söisivät varaavan tulisijan mer-
kityksen.

Uuni on aina hyvä varmistus 
poikkeustilanteissa. Toisaalta 
se  voidaan suunnitella osaksi 
nykyaikaista  lämmitystekniik-
kaa unohtamatta ruoanlaittoon 
saatavaa hyötyä sekä pelkän 
rentouttavan tulen katselunkin 
luomaa lämpöä ja viihtyisyyttä.

Viljellen ja varjellen 
– myös lämmityksessä

Heikki Nurmelan (vas.) yritys toimii 
Savo-Karjalan alueella IVT lämpö-
pumppujen ja Tulikivi-Kermansavi 
tulisijojen jälleenmyyjänä.
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Eero Ketola

Juutalaisvastaisuus on to-
dellisuutta tämän päivän 
Euroopassa kuten Isossa-

Britanniassa, Saksassa, Hollan-
nissa, Slovakiassa, Latviassa, 
Sveitsissä, Itävallassa ja mones-
sa muussa Euroopan maassa.                                                   
Juutalaisvastaisuus on lisäänty-
nyt myös Ruotsissa.  Malmön 
kaupungin 40 000 muslimis-
ta vain pieni osa on ilmaissut 
juutalaisvastaisuutensa, mutta 
kaupungissa asuvat juutalaiset 
tuntevat elämänsä hyvin turvat-
tomaksi. Yli kolmekymmentä 

B    Tuhoutunut synagoga Moldovan 
pääkaupungissa, Chisinaussa. Synagogaa 
ympäröi hautausmaa, jossa on 23 430 
hautakiveä. 

Juutalaisvastaisuus 
tuli takaisin 

vanhaan Eurooppaan
Euroopassa juutalaisten vainoamisella on pitkä, 
surullinen perinne. Valitettavasti antisemitismi 

ei päättynyt toisen maailmansodan 
loppumiseen. Juutalaisvastaisuus on tullut 

takaisin ja se kasvaa nopeasti vanhassa 
Euroopassa. Korkeassa asemassa olevat 

poliitikot vakuuttavat, että ongelmaa ei ole. 
Samaan aikaan Euroopassa juutalaisia syrjitään 
ja pahoinpidellään. Vihamielisen hyökkäyksen 

voi laukaista tytön kaulakoruna käyttämä 
Davidin tähti, tai nuoren miehen julkisesti 

käyttämä kipa.

C    Bosnianjuutalaisen Mire Papon vanginpuku Sarajevon juutalaismuseossa. – On 
erittäin tärkeää, että myös kasvava, nuori sukupolvi tulee syvällisesti tietoiseksi Eu-
roopan historian synkistä lehdistä ja juutalaisten kokemasta joukkotuhosta. Historian 
tutkimisen vaaliminen on yksi tärkeimpiä välineitä antisemitismiä vastaan, toteaa 
Sari Essayah.

C    Sarajevon synagogan ikkuna.

Antisemitismi voimistunut 
yllättävissä maissa

juutalaisperhettä muutti Malmös-
tä viime vuonna Israeliin.  Juuta-
laisiin kohdistuvasta syrjinnästä 
ja ahdistelusta on kaupungissa 
tullut arkipäivää.  Malmön kou-
luissa on lähes mahdoton puhua 
holokaustista, vaikka se sisältyy 
koulun opetussuunnitelmaan. 
Simon Wiesenthal -keskus an-
toi joulukuussa ohjeita Ruotsiin 
matkustaville juutalaisille. Oh-
jeessa suositeltiin Etelä-Ruotsiin 
matkustavia ”äärimmäiseen va-
rovaisuuteen”.  Natsien hyökä-
tessä Tanskaan ruotsalaiset va-
paaehtoiset evakuoivat Tanskan 
8000 juutalaista turvaan Ruotsiin. 

Nyt juutalaiset kokevat Ruotsissa 
itsensä suojattomiksi. 

Medialla suuri merkitys 
– Juutalaisvastaisuuden nousu 
Euroopassa on huolestuttavaa 
ja monesti aivan ”yllättävissä” 
maissa kuten viime aikoina Un-
karissa, toteaa Sari Essayah ( kd, 
EPP). Ranskassa päärabbi on ke-
hottanut uskonnollisia poikia ja 
miehiä käyttämään kodin ulko-
puolella mieluummin baseball 
kypärää kuin yarmukia (kipaa). 
– Kaikki tutkimukset osoittavat, 
että antisemitismi on kasvanut 
viime vuosina, mutta sitä media 
ei ole suuremmin huomioinut. 
Median pitäisi kirjoittaa aiheesta 
enemmän. Poliitikkojen ja sivii-
liyhteiskunnan tulee selkeästi 
vastustaa antisemitismiä. Kristil-
lisillä johtajilla on historiallinen 
velvollisuus asettua eturiviin 
mitä tulee taisteluun antisemitis-
miä ja muukalaisvihaa vastaan, 
kertoo toiminnanjohtaja Tomas 
Sandell European Coalition for 
Israel -järjestöstä. Järjestö on 
perustettu sen keskeisen yh-
teisymmärryksen varaan, että 
Euroopalla ja Israelilla on sama 
juutalais-kristillinen perintö ja 
niitä uhkaavat samat avoimen 
yhteiskunnan ja juutalaiskris-
tillisten arvojen viholliset. Siksi 
Euroopan ja Israelin välisten 
suhteiden vahvistaminen on 
strategisesti ja hengellisesti ää-
rimmäisen tärkeää.  ECI :llä  on 
vuodesta 2004 ollut Euroopan 
Unionissa lobbaaja, joka yrit-
tää vaikuttaa päätöksentekoon.                                                                                              
Suomessa juutalaisilla ei ole sa-
manlaista riskiä joutua antisemi-
tistisen väkivallan kohteeksi 
kuin monissa muissa Euroopan 
maissa. 
– Tietyissä tiedotusvälineissä on 
kuitenkin piilevää antisemitismiä 
sitä kautta, että Lähi - Idän kon-
fliktista raportoidaan hyvin yksi-
puolisesti. Israelin valtioon koh-
distetaan samoja ennakkoluuloja 
kuin aiemmin juutalaiskansaan, 
lisää toiminnanjohtaja Sandell.

Antisemitismi nyt 
voimakkain

 vuoden 1945 jälkeen  
Juutalainen maailmankongressi 
tiedotti äskettäin, että antisemi-
tismi on nyt Euroopassa voimak-
kainta vuoden 1945 jälkeen. Pa-
lestiinaan toisen intifadan 2000 – 
2005 jälkeen juutalaisvastaisuus 
lisääntyi. Gazan joulukuussa 
2008 alkanut 22 päivän sota lisä-
sivät antisemitismiä entisestään. 
Mitä tahansa maapalloistunees-
sa maailmassa tapahtuu, kaik-
kiin löytyy  syyllinen, joka an-
tikemistitien mielestä tietysti on 
juutalainen.  Euroopan Unionin 
maiden asukkaista 60 prosenttia 
pitää Israelia suurimpana uhkana 
maailmanrauhalle eikä Pohjois-
Koreaa tai Irania. Antisemitismin 
voimakkaimmat kannattajat löy-
tyivät aikaisemmin natsityylisistä 
äärioikeistoryhmistä, rasistisista 
liikkeistä ja äärivasemmistosta. 
Nyt juutalaisvastainen asenne 
on voimakasta Euroopassa asu-
van, nopeasti kasvavan muslimi-
väestön keskuudessa. Koulujen 
muslimioppilaat seuraavat ulko-
maalaisia radio- ja tv -ohjelmia. 
Opettajat kertovat, että juutalais-
viha on arkipäivää kouluissa.

Euroopan tulevaisuus 
huolestuttaa

Sari Essayahin ( kd, EPP) mie-
lestä tulevaisuus herättää mo-
nia huolenaiheita. - Joudumme 
puntaroimaan esimerkiksi sitä, 
miten mm. muuttoliike ääri-
islamilaisista maista vaikuttaa 
Euroopan arvopohjaan, kun sa-
manaikaisesti puhutaan jälkikris-
tillisestä Euroopasta ja väestön 
ikääntymisestä ja vanhenemi-
sesta. Kuinka meidän siteemme 
Israeliin ja juutalaiseen kansan 
kanssa jakamamme, yhteinen 
historia tullaan määrittelemään 
tässä uudessa tilanteessa? Kuinka 
pääsemme yhteisymmärrykseen 
siitä, mitkä ovat eurooppalaisia 
arvoja lähitulevaisuudessa? Mie-
lestäni nämä ovat tärkeitä ky-
symyksiä, joihin ei ole valmiita 
vastauksia, vaan muokkaamme 
ne itse samalla kun määritte-
lemme Euroopan arvopohjaa.                                                                                                                                     
Historia opettaa, että kun juuta-
laisvastaisuus ylittää yhteiskun-
nassa tietyn rajan, ovat samalla 
myös avoimuus ja ihmisoikeuk-
sien kunnioittaminen menneen 
talven lumia.
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Kimmo Janas

Yhteiskristillisyyttä 
aidoimmillaan edustaa 
kolmen laulavan 
pastorin, Hannu 
Grönroosin, Seppo 
S. Kososen ja Asko 
Tynjälän trio, joka 
julkaisi jo toisen levynsä 
kahden vuoden sisällä.

Pastorit Areenalla -nimellä 
esiintyvä kolmikko edus-
taa kolmea eri kirkko-

kuntaa; Grönroos helluntaiseu-
rakuntaa, Kosonen luterilaista 
kirkkoa ja Tynjälä Vapaakirkkoa. 
Mutta opillisten eroavaisuuksien 
ei anneta estää evankeliumin 
eteenpäin viemistä.

Valkopukuisten joukkoa
Vuositasolla Pastorit Areenalla 
esiintyy noin kymmenessä ta-
pahtumassa, jonka lisäksi tule-
vat mm. Patmos Lähetyssäätiön 
järjestämät hyväntekeväisyysti-
laisuudet.

Huhtikuun lopulla pastorit 
esiintyvät STELKin (Suomen 
Täyden Evankeliumin Liikemies-
ten Kansainvälinen Veljesliitto) 
vappuaaton kokouksessa Hel-
singin Kalastajatorpalla yhdessä 
Kalevi Lehtisen ja Markku Vuo-
risen kanssa.

– Toivottavasti STELK-veljet 
saavat mukaan myös uskosta 
osattomia ystäviään, joille voi-
simme välittää evankeliumin 
sanomaa lauluillamme ja välipu-
heenvuoroillamme, huomauttaa 
Hannu Grönroos.

Tuleva vappuaaton kokous on 
hyvä esimerkki yhteiskristillisestä 
toiminnasta. Aivan samoin kuin 
STELKin piirissä toimii miehiä 
useista eri kirkkokunnista pu-
haltaen yhteen hiileen, haluavat 
Pastorit Areenallakin toimia yli 
tunnustuksellisten rajojen.

Grönroos muistuttaa Raama-
tun kohdasta, jossa Johannek-
selta kysytään perille päässeistä, 
keitä ovat nämä valkopukuiset.

– Jeesus vastasi tähän, että 
nämä ovat niitä, jotka siitä suu-
resta ahdistuksesta tulevat ja 
he ovat pesseet ja valkaisseet 
vaatteensa Karitsan veressä. Eli 
Jeesus ei luetellut, että siinä on 
osa helluntailaisia ja osa luteri-
laisia jne.

– Mitä enemmän me sisäistäm-
me tätä – unohtamatta tieten-
kään sitä, mihin kuulumme – se 
antaa Pyhälle Hengelle mahdol-
lisuuden poistaa uskonnollisuu-
destamme turhia asenteita, joita 
voi löytyä sieltä syvältä.

Kaikki mukaan
Vaikka suomalaistrion esiintymi-
sestä onkin alun perin etsitty yh-
tymäkohtia katolisten pastorien 
The Priests -yhtyeeseen, ei suo-
malaisilla kollegoilla ole ehkä 
yhtä korkeataiteellisia tavoitteita 
ja yhteiskristillisyys nousee esille 
aivan eri tavalla.

– Koska emme tavoittele tai-
teellisuutta levyllämme, esittä-
miimme lauluihin voi kuunte-
lijakin tulla mukaan, tarkentaa 
Seppo S. Kosonen.

– Musiikillisen monivivah-

Pastorit jälleen areenalla

C    – Tämä on Jumalan työtä. Hän al-
kaa yhdistää niin sydämen tasolla kuin 
myös niissä käytännön kuvioissa, joissa 
tarvitaan yhteisiä esilleastumisia, huo-
mauttaa Hannu Grönroos.

Esimerkillä rohkaisten
Syksyllä 2009 ilmestyneen ensi-
levyn saama vastaanotto vakuutti 
pastorikolmikon tarpeesta lähteä 
myös uudelleen liikkeelle.

Uusimmalle levylle valituista 
kappaleista valtaosa on kaikille 
tuttuja vuosikymmenten takaa, 
mutta joukkoon on otettu myös 

jokunen uudempi kappale. Täl-
lä kertaa mukana on myös yksi 
englanninkielinen kappale, 
Asko Tynjälän esittämä ”Battle 
Hymn Of The Republic”, joka vie 
aatokset Amerikan sisällissodan 
aikaan.

– Kappaleiden kuuleminen 
kolmen pastorin esittämänä 

antavat niille varmaankin uu-
denlaista perspektiiviä. Samalla 
levyllämme tulee esille myös 
kristityt yhdessä -periaate. Eli 
samalla areenalla tässä ollaan ja 
samaa evankeliumia julistetaan, 
Grönroos huomauttaa. – Halu-
amme rohkaista esimerkillämme 
muita uskovia.

den toimituksenkin mukaansa 
jutuntekomatkoilla, ja monesti 
on liikennevaloissa viereisistä 
autoista katseltu ihmeissään, kun 
päätoimittaja on laulanut täysin 
palkein CD:n tahdissa…

Tunteet pinnassa
Asko Tynjälä kertoo uuden ää-
nitteen olevan myös yllättävän 
herkkä levy.

– Joskus meinasi laulu loppua 
itkuun ja piti oikein terästäytyä, 
että sai laulettua kappaleen 
kunnialla päätökseen. Moneen 
laulun liittyi niin paljon omia, 
matkan varrella kerääntyneitä 
tuntoja.

Yksi uuden levyn, Pastorit 
Areenalla II, koskettavimmista 
kappaleista on irlantilaisen Josh 
Grobanin takavuosien euroviisu-
kappale ”You Raise Me Up”, joka 
on Seppo JJ Sirkan sanoittamana 
saanut suomalaisen nimen ”Sä 
annat voiman”.

Hannu Grönroos kertoo tul-
kitsemansa kappaleen olevan 
itselleenkin kuin Jumalan viesti 
maailmoistaan.

– Kun tässä joutuu kristittynä 
kokemaan niin monenlaisia ti-
lanteita, ja varsin usein juuri niitä 
pimeyden laakson kulkemisia, 
niin tämä kappale vakuuttaa 
Jumalan antavan uuden voiman 
sitä haluaville.

B    –  Meillä on makea sanoma kerrot-
tavanamme, siksi meillä on sokeripalat 
kaulassa esiintyessämme, naurahtaa 
Seppo S. Kosonen.

A    – Uskon esiintymisestämme välittyvän 
selvästi Jumalan Hengen synnyttämä yh-
teenkuuluvuuden tunteemme. Eli tässä 
on kolme eri kirkkokunnista tulevaa vel-
jeä, jotka uskovat samaan asiaan, toteaa 
Asko Tynjälä.

teisuuden sijasta pyrimme yk-
sinkertaisempaan julistukseen, 
jossa on melodia mukana, lisää 
Hannu Grönroos.

Täytyy tunnustaa, että levyn 
kappaleet ovat tempaisseet leh-
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Tarvitsetko personoitua toimivaa
laskutusohjelmaa? Joka on samalla:
• asiakasrekisteri • työnhallintaohjelma
• automaattinen laskutusohjelma hintalaskurilla
• varastonhallintaohjelma • kellokortti ym.
Edullinen! Työt pysyvät järjestyksessä,
säästää työaikaa, nopeuttaa laskutusta.
Soita, jos olet kiinnostunut!

Puh. 09 346 3146 • juutiprint@juutiprint.fi • www.juutiprint.fi

• ENEMMÄN KUIN DIGIPAINO •

Teemme painotyösi
alusta loppuun.
Graafinen suunnittelu,
lehdet, mainokset,
suurtulosteet.
Uutuutena:
akustiikkalevyt
tulosteilla yms.

Jumalan Sydämeltä
Omakohtaiseen kokemukseen
perustuvaa Pyhän Hengen 
innoittamaa Raamatun 
opetusta, joka ei
jätä kuin kuolleet
kylmäksi.

182 s. A5
Hinta 20,-

Osta auto meiltä
Ostetaan käytettyjä!

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

Osta auto meiltä
Ostetaan käytettyjä!

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

VAIHTOAUTOJEN
OSTO-MYYNTI-VAIHTO

RAHOITUS
MYÖS TUONTIAUTOT

MINÄKÖ EMOTIONAALINEN 
PEUKALONIMIJÄ?

John Naish on tiukka äijä. Hän 
elää kuten opettaa. Hän ei mat-
kustanut Riittää jo -kirjaa kirjoit-
taessaan tuntia kauemmas ko-
toaan. Junttura ei omista edes 
kännykkää. Erikoisia ratkaisuja 
vapaalta toimittajalta. Tinkimät-
tömälle Naishille tarjottiin The 
Timesin päätoimittajan paikkaa, 
mutta miehellä oli kanttia kiel-
täytyä. Moni toimittaja olisi anta-
nut vasemman kätensä päästäk-
seen unelmatyöhön, mutta Naish 
asetti oman leppoisen elämänsä 
etusijalle. Raha ja menestys eivät 
saa määrätä elämää. 

Naish elelee mieluummin his-
sukseen vapaana kirjoittajana 
kuin hankkii mahahaavan pää-
toimittajan tuulisella paikalla. 
Hän suosittelee muillekin vastaa-
via sivuaskelia työssä kirjassaan 
Riittää jo. Aina löytyy innokkaita 
uraohjuksia, jotka tahtovat kivu-
ta ylöspäin. He uskovat onnen 
löytyvän huipulta. Naish on us-
kottava riittävyyden filosofian 
puolestapuhuja.

“Psykiatrien ammattikunta on 
varmasti tyytyväinen saadessaan 
esitellä addiktioita, jotka voivat 
kohdistua seksiin, rakkauteen, 
shoppailuun, tekstiviestien lä-
hettelyyn, sijoitustoimintaan, 
internetiin, luottokortteihin tai 
steroideihin”, Naish kirjoittaa. 
Usein riippuvuuden takana on 
masennus tai ahdistus jotka 
ahdistunut yrittää pitää loitolla 
maanisella puuhailulla. Lisää 

ISÄSUHDETTA 
TUTKIMASSA

Perheterapeutti Pekka Hämä-
läisen kirja "Isä ja minä" avaa 

John Naish
Riittää jo. 
Irti maailmasta, jossa kaikkea on 
ihan liikaa 
Atena Kustannus, 2011

Sakari Kirjavainen 
Tinaharkko
WSOY, 2011

TAKAISIN NUORUUTEEN
Myönnän auliisti. En ole aivan 
jäävi arvioimaan Sakari Kirjavai-
sen mainiota kirjaa Tinaharkko. 
Olen itsekin kotoisin Kirjavai-
sen hienosti ja tarkkanäköisesti 
kuvaamamasta legendaarisen 
Itä-Helsingin Mellunmäestä. 
Silti ihmettelen miten tarkasti 
Kirjavainen palauttaa mieleen 
Mellumäen sillan hiekkapuhal-
luksen 70-luvulla, nuorisotalon 
edessä notkuvat teinit Jokerit-
takeissaan, Kukkurakaupan ja 
Mellunmäkeen hitaasti Itäväylää 
junnaavat punaiset bussit, jotka 
toivat mellunmäkeläisiä työläi-
siä nukkumaan rakkaaseen lä-
hiöönsä.Pekka Hämäläinen 

Isä ja minä   
–   ainutlaatuinen ihmissuhde 
hyvässä ja pahassa        
Minerva, 2011

kaikkea -ajattelu johtaa vain 
henkilökohtaiseen konkurssiin 
ja pahempaan itsensä hukkaa-
miseen. 

“Työ voi olla emotionaalista 
peukalonimemistä, pakoa to-
dellisuudesta siinä missä tarkoi-
tukseton ja loputon aina vain 
enemmän tavaran ostaminen”, 
Naish lohkaisee. Naish käy kir-
jassaan läpi riippuvuuksiamme 
ruokaan, onneen, tavaran, kas-
vuun, informaatioon, kauneus-
leikauksiin ja työhön. Meidät 
on ehdollistettu Pavlovin koiran 
tapaan kuolaamaan heti uuden 
tuotteen nähtyämme. Meille tus-
kin myydään meditaatiota, kun 
näemme lootusasennossa istus-
kelevan mietiskelijän. Ikään kuin 

elämä sujuisi lootusasennossa 
teetä siemaillen ottaessamme 
uuden vakuutuksen. 

“Meidän on muutettava suh-
tautumisemme statussymbolei-
hin. Ne on saatava näyttämään 
yhä surkeammilta, halpahintai-
simmilta, itsekkäämmiltä, tu-
hoisimmilta ja surullisimmilta” 
Naish jyrisee. Hän itse kertoo 
häiriköineensä monesti park-
kipaikalla kun hikoileva kuski 
yrittää parkkerata maastohir-
viötään “Avuliaana” hän koittaa 
nolata kuskin kailottamamalla 
kovaan ääneen miten voi auttaa 
parkkeeramisessa. On tuo Naish 
aika öykkäri. Hän on ilmeisen 
tosissaan riittävyyden filosofian-
sa kanssa.

Naish on haastatellut kirjaan-
sa vaikuttavan määrän tutkijoi-
ta, jotka todistavat hitaamman ja 
laadukkaamman elämän puoles-
ta. Meillä jokaisella on mahdol-
lisuus priorisoida, hidastaa ja 
keskittyä olennaiseen. Parasta 
Riittää jo -kirjassa on sen letke-
ys vakavista aiheista huolimatta. 
Naish ei ole synkkä maailmanlo-
pun julistaja, vaikka pohdiskelee 
riittävyyden filosofiaa jopa maa-
pallon kestokyvyn kannalta. Kir-
jaa lukiessa saa nauraa ääneen 
monta kertaa.

Janne Viljamaa

näköaloja tärkeän ihmissuhteen 
merkityksestä pojan elämässä. 
Kirjassa on myös esimerkki-
tapauksia muutamista muista 
isä-poika ja isä-tytär -suhteista. 
Kenraali Ehrnroothin tyttären 
kirjoittaman kirjan innoittama-
na valotetaan hänen isäsuhdet-
taan. Hämäläinen antaa lukijan 
ymmärtää, että tutustuminen 
omiin juuriin suvun kautta on 
hyödyllistä kaikkine kipuineen, 
ja vaikka omatkin mustat pisteet 
pelottavat. Kirjoittaja on pyrki-
nyt omalla matkallaan isä-poika 
-suhteen työstämisessä saavutta-
maan positiivis-realistisen ihmis-
kuvan. Hän mainitsee myös ter-
min mallioppiminen, jossa lapsi 

saa 'perintöä' omilta vanhemmil-
taan geeniperimän lisäksi.

Kirjailijan oma isä, Sulo, oli 
sodan kokenut suomalaismies ja 
ne arvet, henkisetkin, tulevat kir-
jassa esille, fyysisesti Sulo säilyi 
haavoittumattomana sodasta.

Löytäessään kristillisen uskon 
elämäänsä ja lopullisen 'kehyk-
sen' kristillisyyden harjoittami-
seen 'viidesläisten' parissa, isä 
Sulo oli tiukka kannoissaan ja 
tämä toi kitkaa isän ja pojan suh-
teisiin. Hämäläisen kokemus sii-
tä, että isä ei milloinkaan täysin 
hyväksynyt poikaansa omana 
itsenään eikä saavutuksia, on 
varmaankin tuttu tuhansien lu-
kijoiden kokemus omassa isä-
suhteessaan. 

Kirjan lukeminen onkin var-
maan monelle miehelle tera-
peuttinenkin kokemus, ovat-
han nämä niin universaaleja 
kokemuksia, vaikka jokainen 
isäsuhde onkin myös henkilö-
kohtainen ja intiimi asia.

Kirjan viimeisellä sivulla to-
detaan: ”Kannan isäni geenejä, 
luonteenpiirteitä, ominaisuuksia 
ja omituisuuksia mukanani niin 
hyvässä kuin pahassa, halusinpa 
sitä tai en.”

Lämpimät muistot sulkevat 
kirjan lopputeksteissä. Moni 
mieslukija käy läpi omaa isä-
poika -suhdettaan ja toteaa löy-
täneensä yhtymäkohtia tämän 
kirjan tarinaan ja kenties lukija-
nakin avartuu ymmärtämään ja 
antamaan anteeksi.

Samuel Saresvirta

Kärpäsen elämästä. Periaatteessa 
kaikki 60-70 -luvulla rakennetut 
lähiöt on rakennettu samalla tek-
niikalla tiputtelemalla samanlai-
sia betonimöhkäleitä keskelle 
peltoa. Sitten nämä möhkäleet 
täytettiin suuren rakennemuu-
toksen aikana maalta kaupun-
kiin muuttaneita juuriansa kai-
paavia ihmisiä, joista maaseutu 
ei kulu pois. Autoradiossa raikaa 
Kirje Kotiin ja muut pateettiset 
maaseutuelämän kaipuut. 

Pitkissä japsiautoketjuissaan 
me matkaavat kesämökeilleen 
viikonloppuisin.   Nuorimies Jap-
pe Kärpänen yrittää ottaa elämän 
haltuunsa. Siinä on hakemista, 
mutta aikansa taiteiltuaan Jappe 
löytää paikkansa maailmassa. 
Hän pääsee leikimään lopulta 
isääkin, vaikka avovaimon lap-
sen isästä ei kellään ole varmaa 
tietoa. Elokuvaohjaaja, käsikir-
joittaja Sakari Kirjavaisen kirja 
Tinaharkko on hyvin kirjoitettu 
nostalgiatrippi 70-luvulle. 

Se herkistää betonimöhkä-
leessä varttuneen. Ihminen on 
siitä kummallinen otus että hän 
kiintyy niin pihakoivuun kuin 
elementtitaloonkin. Pihakoivuih-
misen on vaikea tajuta betonin 
viehätystä, mutta Kirjavainen ta-
juaa ja kuvaa sen kauniisti. Kir-
jassa on iso annos Mellumäkeen 
sopivaa julmaa herkkyyttä. 

Janne Viljamaa

Uskon jokaisen entisen lähiö-
nuoren voivan eläytyvän Kirjavai-
sen elävään kuvaukseen Jappe 

Erkki O. Auranen 
Henkivaltojen taistelu Suomessa
Misericordia-Kustannus Oy, 2011

TAISTELU KIIHTYY
Erkki O. Auranen on julkaissut 

oman "Mein Kampf" -kirjansa, 
jossa ruotii varsin reippaalla ot-
teella vallassa olevien toimia. 

Yksi kirjan peruskysymyksiä 
on, miksi vauraassa hyvinvoin-
tivaltiossa on niin paljon pa-
hoinvointia? Auranen muistuttaa 
mm., että yli 700.00 suomalaista 
syö masennuslääkkeitä, runsaat 
300.000 on ulosotossa ja yli 
50.000 lasta jonottaa huostaan-
ottoon...

Oman osansa kritiikistä saa 
myös luterilainen kirkko sen 
johtajien hylätessä Raamatun 
sanan.

Yli 400-sivuista kirjaa ei lue 
yhdellä istumalla, vaan aikaa 
kannattaa todella varata, sen ver-
ran mielenkiintoista sanottavaa 
Erkki O. Aurasella on.

Kimmo Janas
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Giulietta – Italian kaunotar

Marko Janas

Giulietta, jonka 
mallinimi tekee 
kunniaa Alfa Romeon 
satavuotiselle 
taipaleelle, on 
ulkoasultaan 
erehtymätön Alfa 
Romeo. Kuten jokainen 
Alfa, sekin on kiehtova 
sekoitus hallittua 
urheilullisuutta ja silmää 
hivelevän kaunista 
muotoilua.

C    Uusi Giulietta on kaunis ja kompakti 
paketti. Se on 4,35 m pitkä, 1,46 m kor-
kea ja 1,8 m leveä. Sen akseliväli on 2,63 
m ja tavaratilan vetoisuus 350 l.

C    DNA-kytkin on tuttu Alfa Romeon 
MiTosta ja se toimii vaikuttamalla moot-
torin, vaihteiston, ohjausjärjestelmän, 
Q2 elektronisen lukon ja VDC-ajonhal-
lintajärjestelmän toimintaan.

A uton linjakasta sivupro-
fiilia korostavat coupé-
maiset sivuikkunat ja 

häivytetyt takaovien kädensijat. 
Kylkien pitkänomaisen muo-
toilun vastapainoksi ajoneu-
von takaosa on kulmikkaampi 
muotoilultaan korostaen auton 

voimakasta ja urheilullistakin 
luonnetta. Katseet kiinnittyvät 
ennen muuta näyttäviin takava-
loihin, jotka etuvalojen tapaan 
hyödyntävät LED-teknologiaa.

Kaunis muotokieli
Kompaktin muotoilun ansiosta 

Giulietta on ketterä käsiteltävä. 
Lisäksi sen ajo- ja turvallisuuso-
minaisuudet ovat samaa huippu-
luokkaa kuin mitä Alfa Romeolta 
on totuttu odottamaan.  Uudel-
le C-Evo-pohjalevylle rakentu-
va Giulietta tarjoaa alfamaista 
ajamisen nautintoa ja matkusta-
misen mukavuutta mm. uuden 
jousitusratkaisun, uuden suku-
polven ohjausjärjestelmän ja ke-
vyen, mutta jämäkän rakenteen 
ansiosta.

Takaovien kahvat on naami-
oitu tyylikkäästi. Varsin moni si-

vusta katsellut luuli autoa jopa 
kolmeoviseksi.

Kaunis italialainen muotokieli, 
laadukkaat materiaalit ja intohi-
mo yksityiskohtiin. Siinä päh-
kinänkuoressa ne seikat, jotka 
tekevät Alfa Romeo Giuliettan 
sisätiloista niin nautinnolliset, 
ettei niistä tahtoisi poistua lain-
kaan. 

Elegantti matkustamo on va-
loisa ja selkeälinjainen. Urhei-
lulliset istuimet ovat mukavat 
pitkilläkin matkoilla ja 8C Com-
petizione -mallin  mukaisesti 
muotoillut hallintalaitteet on si-
joiteltu järkevästi ryhmittäin.

Ei pitkille miehille
Linjakkaat muodot heijastuvat 
myös negatiivisesti sisätiloihin. 
Vaikka penkit ovat melko tuke-
vat istua, 190 -senttisellä kuskilla 
on hieman ongelmia saada hy-
vää ajoasentoa. Jalat tuppaavat 
olemaan liian pystyssä, samalla 
kun kojelauta tulee liian alas.

Jos kuski puolestaan säätää 
istuimensa tarpeeksi kauaksi, ei 
taakse ole ainakaan samanko-
koisella kaverilla mitään asiaa. 
Kattokin tahtoo laskea vähän 
liian jyrkästi takapenkin koh-
dalla.

Polkimet ovat jämäkät ja kyt-
kin ottaa tarpeeksi alhaalta. On-
gelmana on kuitenkin polkimien 
keskinäinen etäisyys. Isokenkäi-
set polkaisevat nimittäin helposti 
yhtäaikaa kaasua ja jarrua.

Moottorit vakuuttavat
Alfa Romeo Giuliettan moottori-
valikoimasta löytyy viisi vaihto-
ehtoa. Meillä kokeiltavana ollut 
urheilullinen Quadrifoglio Ver-
de -varusteltu 235 hevosvoimaa 
tuottava 1750 Tbi-bensiinimoot-
tori tekee kunniaa Alfan kilpa-
autoperinteelle tarjoten runsaan 
väännön jo matalilla kierroslu-
kemilla, minkä ansiosta auto 
kiihtyy reippaasti. 

Mittarissa löytyy kierroksia 
8000 asti, mutta punaiselle men-
nään jo 6000:ssa ja samalla tulee 

Quadrifoglio Verde 1750 TBi:n 
varustelutasoon sisältyy mm. 
VDC-ajonhallintajärjestelmä, Alfa 
DNA -järjestelmä, sumuvalot, 
lämmitettävät etuistuimet, säh-
kötoimiset etu- ja takasivuikku-
nat, nahkaverhoiltu ohjauspyörä 
sekä audion kaukosäätö ohjaus-
pyörässä, kaksialueinen auto-
maatti-ilmastointi, Blue&Me™-
multimediajärjestelmä, blue-
tooth-hands-free, vakiono-
peudensäädin, sadetunnistin, 
18-tuumaiset renkaat kevytme-
tallivantein, urheilullinen ja ma-
dallettu alusta, sivuhelmasarja, 
nahka-/kangasverhoillut istui-
met punaisin tikkauksin, punai-
set jarrusatulat, tumma sisäkat-
toverhous sekä metallipintaiset 
polkimet.

C    Ajotietokoneen näytöltä löytyy tietoa enemmän kuin lääkäri määrä – ja mikä parasta, todella selkeässä muodossa.

C    Syvälle upotetut selkeät mittarit henkivät urheilullisuutta.

D    Käsinojasta löytyy mukavasti säilytystilaa. Toisaalta käsinojan sijainti häiritsee 
niin käsijarrun kuin turvavyönkin  käyttöä.

D   8C Competizione -mallin  mukaisesti 
muotoillut hallintalaitteet on sijoiteltu 
järkevästi ryhmittäin.

D   Takaistuimella viihtyy kaksi aikuista, mutta kolmannen kanssa on jo tiukkaa.D    Kuppimaisiin istuimiin laskeudutaan kuin aitoon urheiluautoon ikään.

rajoitin vastaan...
Auto kiihtyy suht' mukavasti, 

kun tallan polkaisee pohjaan 
sport-asetuksella, mutta etuve-
toauto lähtee hakemaan liikaa, 
varsinkin jos tie sattuu kaartu-
maan. Jos autossa on yli 200 he-

vosvoimaa, niin toivoisi takave-
toa tai nelivetoa. Menoa haittaa, 
ettei kaikki estoja saa kerralla 
pois päältä...

Varusteita riittää
39 990 euron hintainen Giulietta 
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Kimmo Janas

Mittava miesjoukko 
kokoontui maaliskuussa 
viettämään 
veljesyhteyttä 
Mäntsälän 
seurakuntakeskuksen 
tiloihin teemalla ”Mies 
tekee hyvää!”

Miestenpäivän järjestäji-
nä toimivat Mäntsälän 
seurakunta yhdessä 

Kansan Raamattuseuran kanssa. 
Jotain tilaisuuden väkevyydestä 
kertonee se, että samaisena lau-
antaina kello 13.22 rekisteröi-
tiin Mäntsälän eteläpuolella 2,6 
magnitudin maanjäristys. Päivän 
puuhamiehiin kuulunut Marko 
Näätänen toteaakin, että nyt kun 
on koettu maanjäristys, ensi vuo-
delle odotetaankin sitten varsi-
naista herätyksen tsunamia.

Miehet mukaan 
seurakuntatoimintaan

On niin paljon miehiä ja naisia, 
jotka painiskelevat joka päivä 
omassa elämässään selvitäk-
seen eteenpäin. Ja suomalainen 
luonnehan ei välttämättä taivu, 
kun vasta viimeisessä hädässä – 
jos silloinkaan. Marko Näätäsen 
mielestä seurakunnissa toimin-
taa pitäisikin suunnata käden 
ojennukseen niin, että ihminen 
voisi tarttua siihen. Toiminnan 
sisältö pitäisi olla sellaista, että 
kukaan ei tuntisi itseään toista 
huonommaksi.

Mies teki 
hyvää 

Mäntsälässä

B   Vihdin Mieskööri piti miehekkäästi 
huolen tilaisuuden musiikkipuolesta.

C   Marko Näätänen (vas.) ja Timo Naapuri ojensivat Mäntsälän seurakunnan ja Mäntsälän Miestyön puolesta päätoimittaja Kimmo Janakselle 1. Kädenojennus -tunnus-
tuspalkinnon 10 -vuotisesta työstä Tosimies-lehden kustantamiseksi.

C   Miehet olivat rakentaneet iglun.C   Soppaa odotellessaan miehet saivat tutustua Hummerin limusiiniversioon.

C   Kalle Virta istahti juontotehtäviensä 
lomassa flyygelin ääreen.

C   Armoitettu evankelista Ilkka Puhak-
ka kysyi raamattutunnillaan, mitä armo 
on?”

– Miesten seurakuntatoiminta 
antaa miehille mahdollisuuden 
tulla mukaan toimintaan. Koen 
että mitä näkyvämpää ja avoi-
mempaa toiminta on, sitä use-
ampi pystyy tulemaan joukkoon 
mukaan. Ja mielestäni  aktiivisil-
le miehille, jotka ovat seurakun-
tayhteydessä, olisi hyvä tarjota 
mahdollisuutta myös itsensä ke-
hittämiseen niin, että he voisivat 
myös paremmin kohdata uusia 
miehiä vapaaehtoisvoimin. 

Miestenpäivää lähdettiin Mänt-
sälässä rakentamaan ajatuksella 
että, mahdollisimman moni ak-
tiivi on alusta asti mukana suun-
nittelemassa ja myös mukana 
toteutuksessa. 

– Pyrkimys oli, että saisimme 
vapautuneen tunnelman päi-
ville ja samalla ehkä herätettyä 
uusia näkökulmia miestyöhön 
seurakunnassa. Halusimme li-
sätä paikkakuntalaisten miesten 
yhteenkuuluvuudentunnetta, 
olemme samalla yhteisellä tiellä, 
menossa samaan suuntaan. Päi-
ville on helppo tulla, myös rik-
kinäisen miehen. Miestenyhteys 
jo sinänsä voi olla vapauttava, 
Marko Näätänen kertoo.

– Kun mietin tulevaisuutta, 
miehen ja poikien näkökulmas-
ta, minua huolestuttaa miesku-
van rikkoutumien, esimerkkien 
vääristymät… Näen isona haas-
teena tulevaisuudessa miehet, 
jotka ovat joutuneet lähtemään 
ja miehet, jotka ovat lähteneet 
perheidyllistä. Kysymykset ovat 
olleet itselleni aika arkoja, mutta 

myös painavia kysymyksiä. Ne 
ovat olleet suoraan yhteydessä 
myös omaan itsetuntooni. On 
jäänyt halu auttaa niitä, jotka 
kamppailevat pimeässä ja etsi-
vät sitä pientä valonpilkahdusta 
elämäänsä, toteaa Näätänen.

Miehen tarina
Päivän käynnisti Arto Myllärisen 
monologinäytelmä ’Korjausarja’, 
jossa Myllärisen kävi läpi suoma-
laisen miehen tarinaa kahdeksan 
varsin koskettavan ja puhuttele-
van roolihahmon välityksellä.

Myllärisen esityksessä oli me-
noa ja meininkiä, ja se kirvoitti 
niin heleitä naurunpurskahduk-
sia kuin välillä haikeuden kyyne-
leitäkin miesten silmäkulmiin.

Ilkka Puhakka aloitti opetuk-
sensa siteeraamalla Jesajan kir-
jaa: "Niin tulkaa käykää oikeut-
ta keskenämme. Vaikka teidän 

syntinne ovat veriruskeat, tule-
vat ne lumivalkeiksi. Vaikka ne 
ovat purppuran punaiset, tulevat 
ne villan valkoisiksi" ja jatkoi ky-
symällä, mitä armo on. Armolla 
on hänen kertomansa mukaan 
monta ulottuvuutta, mm. men-
neisyys, josta usein löytyvät mei-

tä painavat asiat.
– Syvimmät taakat kannetta-

vanamme ovat menneisyyden 
asioita, Puhakka totesi.

Luther kuitenkin kertoo an-
teeksiannon koskevan niin 
mennyttä, nykyisyyttä kuin tu-
levaakin.

– Hyvät veljet, meidän elä-
mämme syntymästä kuolemaan 
on armahdettu, Ilkka Puhakka 
lausui. – Pelastuksemme ei pää-
ty siihen, vaikka dementoitui-
simme, emmekä muistaisi enää 
kuka Jeesus on!

D  Arto Myllärisen roolit vaihtelivat mieskouluttaja Otto Kontaktista haudankaivajan ja Jukolan Jussin kautta aina itsetuhoiseen mieheen ja epäilevään saarnamieheen asti.
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Olen ollut vajaan viikon lomamatkalla Kyproksella. Kirjoitan tätä 
Protaraksessa itäisellä Kyproksella, lähellä Turkin miehittämää 
Kyproksen pohjoisosaa. Täällä  kohtaavat historialliset perinteet 
ja nykyaika. Kansanryhmien väliset jännitteet eivät näy ulospäin 
ja silti ne ovat läsnä, sitä enemmän mitä lähemmäksi keinote-
koista rajaa mennään.

Kyproslainen hengellisyys oli aluksi näkymätöntä omille 
silmilleni elämäniloa lukuuottamatta. Matkatoimiston järjestä-
mällä viiniretkellä aloin havahtua siihen. Matkaoppaame, 29 
vuotta täällä asunut suomalaissyntyinen Helena, kiinnitti mat-
kalaisten huomion moniin rukouspaikkoihin, kertoi kristittyjen 
kamppailusta turkkilaisten valloittajien alaisuudessa, ihmisten 
kiitollisuudesta Jumalalle ja siitä, miten he sitä osoittivat. Aina 
kun hän mainitsi vuosilukuja, hän sanoi joko ”ennen Jeesuksen 
Kristuksen syntymää” tai jälkeen ”Jeesuksen Kristuksen synty-
män”. Kyse olisi voinut olla tietysti vain sanontatavasta, mutta 
jokin hänessä viestitti syvempää hengellisyyttä. Hän kertoi Kyp-
roksen ortodoksien pääsiäisperinteistä ja siitä, miten vakavasti 
paastolla valmistaudutaan Jeesuksen ylösnousemuksen juhlaan. 
Oppaamme iloinen, mutkattoman harras usko ja välitön leikin-
lasku tekivät retkestä ikimuistoisen.

Ajoimme seuraavana päivänä vuokraamallamme autolla pitkin 
itäisen Kyproksen maaseutua ja päädyimme Pano Lefkaraan, 
perinteisen pitsinvalmistuksen, hopeaseppien ja käsityön kylään. 
Lefkaran pitsit tunnetaan nimellä lefkaritika, ja niitä ompelevat 
usein vanhat naiset. Hopeasepät ovat puolestaan useimmiten 
miehiä. 

Lefkaran Pyhän Ristin kirkolta avautui huikea maisema alas 
laaksoon. Kirkon ikonostaasi on todella kaunis ja koko kirkko 
henkii pyhyyttä. Osuimme sinne iltapalveluksen alkamisen ai-
kaan. Papin puheesta emme ymmärtäneet mitään, emme myös-
kään kahden seurakuntalaisen, naisen ja miehen, lukemista luku-
kappaleista. Palveluksessa huomiomme kiinnittyi siihen, miten 
rennosti noin 10-vuotias poika tuli mukaan liturgiaan, lauloi 
kauniilla äänellä oman osuutensa liturgiassa, heitti reppunsa 
selkäänsä ja siirtyi istumaan paikalleen. Myöhemmin miespuo-
lisen lukijan poika tuli nykimään isäänsä housun lahkeesta, 
mihin isä suhtautui kauniin levollisesti. Samoin pappi vaihtoi 
muutaman sanan pienen pojan kanssa kesken liturgian ja laski 
leikkiä tämän kanssa. Koko palveluksessa oli mukavan rento ja 
samalla harras meininki. Vaikka en ymmärtänyt mitään teksteistä, 
Jumalan sana välittyi suoraan sydämeen. Ei uskon tarvitse olla 
ryppyotsaista ja korkeakirkollista, se voi olla arkista, iloista ja 
jopa leikkisää.

Olen rukoillut ahkerasti koko matkan ajan, nauttinut siitä 
mutkattomasta hengellisyydestä, jota olen kokenut ympärilläni 
ja iloinnut elämästä kyproslaiseen tapaan. Olen nauttinut ouzo’n 
silloin tällöin, juonut hyvää viiniä lammasaterialla (täällä on 
muuten helppo saada myös hyviä kasvisaterioita) ja koettanut 
olla murehtimatta työasioita. Ja koska emme me murehtimalla voi 
lisätä elämämme päiviä, miksi emme nauttisi niistä elämän anti-
mista, jotka Luoja on meille suonut. Nauttikaamme elämästä.

Kirjoittaessani tätä istun hotellihuoneen parvekkeella, ihailen 
kimaltelevaa Välimerta ja kuuntelen lintujen laulua, lasten iloisia 
ääniä ja nautin tästä sapatin rauhasta. 

Toivotan kaikille lukijoille siunatttua ja levollista kevättä. Ol-
koon Jumalan rauha ja elämän ilo matkaseuranamme. Anta-
kaamme hänen käsivarsiensa kantaa meitä. Aamen.

Janne Viljamaa

Tavallisesti netistä 
kuuluu huonoa. 
Pelaaminen koukuttaa 
ja vaara väijyy verkossa. 
Nyt kuitenkin kuului 
hyvää. Tuoreen 
tutkimuksen mukaan 
Facebookin käyttäjät 
saivat sivuilta 
itsetuntobuustia. 
Facebookia käyttävät 
olivat tyytyväisempiä 
ulkonäköönsä kuin 
itseään peilistä 
katselevat. 

P eili on karu tuomari. 
Muutaman valvotun yön 
jälkeen vaatii kanttia kat-

soa kokovartalopeiliin. Faceboo-
kissa voi pinnistää hymyn, voi 
laittaa itsestä kuvia yläkulmasta 
otettuna ettei kaksoisleuka näy. 
Voi maalata mustat silmänaluset 
piiloon ja voi hymyillä aurin-
koisesti. Facebookissa jokainen 
saa kaipaamansa 15 minuuttia 
julkisuutta. 

Sosiaaliseen mediaan voi tuot-
taa sisältöä ja voi kertoa kaikille 
(parille hassulle) lukijalle ole-
vansa kaikkien alojen guru. Ne-
tin vahvuus ja heikkous on sen 
epätasaisuus. Sosiaalinen media 
on vapaa temmellyskenttä kau-
nalle, mukatieteellisyydelle, ag-
gressiolle ja kostolle, tahallisel-
le ja tahattomalle hämäykselle. 
Sosiaalisessa mediassa on myös 
ilmaiseksi huippuarvokasta tie-
toa, jonka sinne ovat tuottaneet 
huippuasiantuntijat. Ongelma 
on siinä, miten erottaa puoskarin 
ammattilaisesta. Sosiaalinen me-
dia vaatii lukutaitoa aivan kuin 
uutiset vaativat kykyä erottaa 
olennainen epäolennaisesta. 

Tuoreet Facebook-tutkimuk-
set kertovat myös miten naama-
kirja tuo käyttäjilleen ahdistusta. 
Kun epämiellyttävä tyyppi pyrkii 
kaveriksi, ei ressukkaa kehtaa 
kieltää. Tämä aiheuttaa ahdis-

tusta. Mitä kauemmin kaverin 
hylkäämistä kaverilistalta viivyt-
tää, sitä pahemmaksi ahdistus 
käy. Kun elämässä pitäisi tehdä 
muutakin kuin päivittää sivuja ja 
lukea kaverin päivityksiä lasten 
synttäreiltä ja lomamatkoilta, 
tuhraantuu surffailuun ja päi-
vityksiin enemmän aikaa kuin 
halusi. Lapset jäävät hoitamatta, 
spagetti lämmittämättä ja liikun-
nat tekemättä. 

Netti käyttää 
minua

Toiminnallista addiktiota on vai-
kea määritellä, mutta erään mää-
ritelmän mukaan toiminnallinen 
riippuvuus tarkoittaa kontrollin 
katoamista. Nettipokeri pelaa 
peliriippuvaista. Seksi pyörittää 
seksiriippuvaista. Hölkkäriip-
puvainen hölkkää vaikkei siitä 
nauti. Hänelle hölkkä on ilotonta 
pakkosuorittamista. Ihminen voi 
tulla riippuvaiseksi käytännössä 
mistä tahansa toiminnasta Pe-
liriippuvaisia kartoittaneessa 
tutkimuksessa kolmen neljästä 
peliriippuvaisesta huomattiin 
kärsivän alkoholismista elämän-
sä jossain vaiheessa. 

Persoonallisuushäiriöt ovat 
tavallisia peliongelmaisilla. Nar-
sistiset häiriöt ovat myös hyvin 
yleisiä. Narsisti katsoo voivansa 
hallita itseään, onnetarta ja mui-
ta ihmisiä. Narsistisen häiriön 
ihmisen syyttää muita ongel-
mistaan. Terapiassa hän tahtoo 
terapeutin faniryhmäänsä. Kun 
terapeutti grillaa häntä, narsisti 
hermostuu ja tahtoo vaihtaa ikä-
vää terapeuttia. Riippuvainen ei 
löydä syytä itsestään. Hän pyrkii 
vierittämään vastuun ongelmis-
taan muille.

Fabebook-sukupolvi 
päivittää elämänsä nettiin

Sukupolvi Z on syntynyt vuoden 
1992 jälkeen. He eivät tiedä maa-
ilmasta ilman internetiä ja kän-
nykkää. He ovat eläneet koko 
aikuisen elämänsä mobiiliaikaa. 
Tämän takia Z-sukupolven elä-
mästä on tullut erilaista kuin hä-
nen vanhemmillaan. Yksityisen 
ja julkisen ero on hämärtynyt. Z-
persoonan on mahdoton erotella 
asioita, jotka kerrotaan ainoas-

taan perheelle ja jotka kerro-
taan luottoystävillä. Z-aikuinen 
elää vanhempiaan huomattavasti 
laajemmassa verkostossa ja tämä 
verkosto toimii usein myös netis-
sä. Facebookissa on tuttuja ja tu-
tun tuttuja. Nuori elää julkisessa 
domainisssa, jossa hän päivittää 
viikonlopun biletyksensä, mat-
kansa ja ostoksensa esimerkiksi 
Facebookiin. 

Omat asiat saavat kernaasti tul-
la muiden ihmeteltäviksi. Jokai-
nen voi olla Facebookissa tähti ja 
esitellä parhaita puolia itsestään. 
Ei tarvitse edes pyrkiä Idolsiin tai 
Fear factoryyn. Yksityisestä on 
tullut julkista, eikä itsensä ko-
rostaminen ja esille tuominen 
ole enää mikään häpeä. Osaksi 
tämän takia narsistinen persoo-
nallisuushäiriö poistuu amerikan 
psykiatriyhdistyksen DSM-luoki-
tuksesta ja sille luodaan tarkem-
mat kriteerit. Narsistisuus alkaa 
olla arkipäivää. Minä näyn, minä 
matkustan, mikä elän. Te muut 
voitte seurata minua netistä. Elä-
mä on sarja päivityksiä. 

Elämä siirtyy 
nettiin

Nettiaktiivi päivittää verkkoon 
ystävyyssuhteensa, rakastumi-
sensa, lomamatkansa, arkiset 
harmituksensa ja ehkä myös 
poliittiset mielipiteensä. Sosiaa-
lisen median voittokulkua ehkä 
liiankin innostuneesti kuvaa-
vassa kirjassa Uusi kultakausi 
pääasiassa 70-luvulla syntyneet 
netti-innostuneet kirjoittajat suit-
suttavat sosiaalisen median voit-
tokulkua ja pilkkaavat vanhaan 
kekkosslovakin ajan jääriä, jotka 
eivät korviaan lotkauta verkon 
ihmemaailmalle. Vaikka välillä 
tulee tunne, että nuoriso on nyt 
lian tohkeissaan sosiaalisesta 
mediasta ja uudesta viestintä-
kulttuurista, on sanoma paina-
vaa ja hyvin argumentoitua. 

Sosiaalisessa mediassa jokai-
nen voi osallistua, jäykkiä orga-
nisaatioita ei ole ja mielenosoi-
tuksen tai lakon saa järjestettyä 
muutaman tunnin päähän muu-
tamalla kipakalla rivillä oikeaan 
foorumiin. Jäykkä ylhäältä-alas 
–käskytyskulttuuri on katoamas-
sa monilta aloilta, mutta nuo 

vanhat jäärät päättävät vielä 
pitkään Suomen asioista, ennen 
kuin kuin Z-sukupolvi pääsee 
puikkoihin.  

Bussikuskilla ei ole läppä-
riä sylissään, eikä laitoshoita-
ja ehkä bloggaa. Sosiaalisen 
median voittokulku ei tavoita 
asiasta kiinnostumattomia, köy-
hiä, iäkkäitä ja syrjäytyneitä. 
Facebook- sukupolven elämää 
määrittää Facebookin Tykkää-
painike. Kaikki eivät tuota pai-
niketta tahdo painaa ja heillä on 
tähän täysi oikeus. Elämää on 
naamakirjan ulkopuolellakin. 
Vaatii tiukkaa asennetta vas-
tustaa Facebook-hyökyaaltoa. 
Ehkä kannattaa kuitenkin käyt-
tää aikansa viisaammin ja panos-
taa live-elämään. Jokainen saa 
päättää itse, mutta olisi viisasta 
hyväksyä myös kaverin naama-
kirjattomuus.

 
Tiedot julki 

netissä
Avoimuutta tarvitaan koplailu-
jen paljastamiseksi. Britanniassa 
hallitus julkistaa kaikki yli 25000 
punnan hankintansa data.gov.uk 
–sivuilla selkeästi kategorisoi-
tuna. Miksei samanlaista avoi-
muutta nähdä meillä. Parasta 
Uusi kultakausi –pamfletissa on 
ajatukset joukoälyn voittukulus-
ta suhteessa perinteiseen johta-
juuteen. Netissä ajatuksia ei voi 
padota. Pienestä sysäyksestä voi 
kirvota loistavia ajatuksia ja val-
lankumouksia. Joukkoäly laittaa 
muutoksen liikkeelle ja jokainen 
voi olla mukana vaikuttamassa. 

”Vanhoillisten kirkusliitto ei 
halua avata näitä uusia ideoiden 
kanavia, koska se uhkaisi liiton 
omaa asemaa; liittohan kuvitte-
lee tietävänsä itse parhaiten, ole-
vansa kaiken älyn ja viisauden 
lähde”, Uusi kultakausi -kirjan 
kirjoittajat  pilkkaavat taantu-
musta. Itse kyynikkona epäilen, 
että kaikkitietävä Vanhoillisten 
keskusliiton junttura ei kirjaan 
tartu. Hän pitää sitä hölynpöly-
nä ja haihatteluna. Aivan samalla 
kuin koulun vanhempainilloissa 
eivät istu ongelmalasten van-
hemmat. Mallilasten vanhemmat 
patsastelevat naama muikeana 
eturivissä. 

Elämää naamakirjassa

IVT Center Sawo | Volttikatu 6, 70700 Kuopio
p. 0400 632 725, 0500 632 725 | luonnonlampo.fi 
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Lawrence Blakeslee on ame-
rikkalainen lähestystyön-
tekijä, joka on asunut Sak-
sassa vuodesta 2002 lähti-
en. Hänen intohimonsa on 
auttaa lapsia kehittämään 
hengellistä potentiaaliansa, 
raamatullisiin periaatteisiin 
nojautuen, niin varhain 
kuin mahdollista. Blakeslee 
myös kannustaa vanhempia 
ja aikuisia tunnistamaan 
Jumalan voitelun heidän 
lapsilleen.

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

Jätä perintö       osa 9

Vanhempina meillä on 
velvollisuus siunata 
lapsiamme. Lausunto 
saattaa ensin tuntua 
hätkähdyttävältä, mutta 
kyllä se on totta. 

Jos me ymmärrämme, kuin-
ka paljon voimme vaikuttaa 
lastemme tulevaisuuteen, 

me suorastaan vaadimme saada 
siunata heitä. Puolustuksemme 
voisi todeta, että me emme ehkä 
siunaa lapsiamme, koska olem-
me aikojen saatossa menettäneet 
ymmärryksen, emmekä tajua asi-
an merkitystä.

Läpi koko Raamatun, me 
näemme esimerkkejä ihmisistä 
antamassa ja vastaanottamassa 
siunauksia. 1. Moos. 12:1-3 me 
näemme Jumalan vuodattamas-
sa siunauksen Abramin ylle. Sit-
ten 1. Moos. 28:1 Iisak siunaa 
poikansa Jaakobin. Samanlaisia 
esimerkkejä löytyy monia Raa-

”Kielen varassa on 
elämä ja kuolema”

Siunauksen perusteet
matusta. Joskus siunaaminen 
tapahtui patriarkan elämän lop-
pupuolella.

Mitä tarkoittaa ”siunata” lap-
sesi? Siunauksen julistaminen on 
ääneen rukoilua lapsesi tulevai-
suuden ja kohtalon puolesta. 
Ennen kuin alat rukoilla, pyydä 
Pyhää Hengeä ohjaamaan ruko-
uksiasi ja odota Hänen tekevän 
niin. Kun rukoilet, aseta kätesi 
lapsesi pään päälle. Kun laskem-
me kätemme rukoiltavan päälle, 
tapahtuu voiman hengellinen 
siirtyminen tai voitelu. Koske-
tus saa aikaan niin fyysisen kuin 
hengellisenkin yhteyden.

Meidän rukouksemme van-
hempina eivät toimi ainoastaan 
hengellisessä maailmassa, vaan 
ne ovat myös rohkaisuksi lap-
sille. Lapsesi kuulevat sinun 
puhuvan hyvin positiivisia asi-
oita heistä ja heidän tulevaisuu-
destaan. Se kylvää positiivisen 
siemenen heidän sydämeensä. 
Siunauksen puhuminen lastesi 
ylle on itse asiassa puhumista 
luonnolliselle ja yliluonnolliselle 
maailmalle yhtä aikaa.

Raamatullinen siunaus voi olla 
hyvin tarkka. Voit lukea Raama-
tusta, kuinka esi-isämme laskivat 
kätensä lastensa päälle julistaen 
siunauksen tuolle lapselle, ja 
siunaus oli sekä profetaalinen 
että luonnollinen. Siunaus pu-
hui lapsen tulevasta kohtalos-
ta ja samaan aikaan se saattoi 
avoimesta julistaa jo olemassa 
olevaa lahjaa tai voitelua, jonka 
lapsi omisti.

toteen. Hyvä esimerkki löytyy 
Room. 4:17 viimeisistä jakeista, 
…Häneen, joka tekee kuolleet 
eläviksi ja kutsuu olemattomat 
olemaan. Jumala profetoi Abra-
hamille, että tämä tulisi monien 
kansakuntien isäksi, vaikka hän 
ja Saara olivat jo liian vanhoja 
luonnolliselta iältään saamaan 
lapsia. Sinä voit tietenkin väit-
tää, että vain Jumala pystyy tuol-
laiseen, mutta Snl 18:21 toteaa, 
että ”Kielen varassa on elämä ja 
kuolema – niin kuin keiltä vaa-
lit, niin korjaat hedelmää”. Tämä 
kohta painottaa, että meillä on 
uutta luova ja samalla tuhoava 
voima sanoissamme. Kummas-
sakin em. kohdassa Raamattu 
kertoo meille asioiden lausumi-
sesta ja niiden muuttamisesta.

Rukoilemmeko siunauksen 
vain kertaalleen ja asia on sillä 
selvä? Ei, kuten minkä tahansa 
muunkin rukouksen kohdalla 
me tulee kastella rukoustamme 
uskollamme ja luottaa Jumalaan 
ja Hänen Sanaansa.  Jos kerran 
pyysimme Pyhää Henkeä ohjaa-
maan rukouksiamme, voimme 
olettaa rukouksemme tulevan 
Jumalan sydämeltä lapsillem-
me.

Ajan mittaan voimme nähdä, 
kuinka rukouksemme lastem-
me siunaukseksi alkavat toimia 
heidän elämässään. Se voi alkaa 
pienestä mutta kehittyy vähitel-
len. Älä muuten unohda siunata 
puolisoasikin.

Sen lisäksi, että sinulla on Ju-
mala elämässäsi, puolisosi on 

jaamaan rukouselämääsi. Kun 
tunnet saaneesi oikean suunnan 
rukoilla lastesi puolesta, niin ota 
uskon askel ja tee se. Olisi hienoa, 
jos voisit selittää lapsillesi, mitä 
olet tekemässä, niin he alkavat 
vähitellen ymmärtää hengellisiä 
toimenpiteitä. Kuka tietää, ehkä 
he seuraavat esimerkkiäsi ja ru-
koilevat aikanaan omien lasten-
sa (sinun lastenlastesi) puolesta. 
Vanhempina me haluamme aina 
antaa parasta lapsillemme. Joten 
miksi emme alkaisi rukoilla lap-
sillemme mahtavaa tulevaisuutta 
juuri nyt.

Me olemme keskustelleet 
aikaisemmin, kuinka Raamat-
tu puhuu suoraan kielemme 
voimasta tai lausumiemme sa-
nojen voimasta. Läpi Vanhan 
ja Uuden Testamentin monia 
asioita lausuttiin tai profetoitiin 

toiseksi tärkein persoona elä-
mässäsi. Hän tarvitsee siunaus-
tasi, rukouksiasi ja rohkaisuasi 
aivan yhtä paljon kuin itse ha-
luaisit saada häneltä.

Aloita tänään rukoilemalla ja 
pyytämällä Pyhää Henkeä oh-

HALUATKO
SÄÄSTÄÄ

ENERGIAA JA
RAHAA?

HALUATKO
SÄÄSTÄÄ

ENERGIAA JA
RAHAA?

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

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

OTA YHTEYS, NIIN TEEMME TARJOUKSEN !

petri.aalto@aida-energy.com
  www.aida-energy.com
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Dying 
To 
Live

Kai Suonoja

MP moottoripyöränäyt-
tely järjestetään vuo-
sittain helmikuun en-
simmäisenä viikonlop-
puna. Poikkeuksellisen 
välivuoden 2010 
jälkeen messut järjes-
tettiin jälleen Helsingin 
messukeskuksessa.

MP messut järjesti Suo-
men Messut toimek-
siantajanaan Teknisen 

Kaupan ja Palveluiden yhdistys 
ry:n moottoripyöräjaos. Viime 
vuoden MP-messut peruttiin ja 
Lahdessa järjestettiin kilpaile-
vat moottoripyörämessut totut-
tuna ajankohtana, helmikuun 
ensimmäisenä viikonloppuna, 
jossa kävijämäärä ylsi 40 000 
kävijään .Tänä vuonna Helsin-
gissä yllettiin 66 251 kävijään.

Tarjolla oli neljä hallillista 
– yli viiden jalkapallokentän 
verran – motoristin taivasta.. 
Mukaan ilmoittautuivat kaik-
ki suurimmat maahantuojat, 

MP 11 messut Helsingissä
joten tapahtumassa pääsi 
tutustumaan muun muassa 
Yamahan, BMW:n, Hondan, 
Victoryn, Peugeotin, Ducatin, 
KTM:n Husqvarnan, Cagivan, 
MV Agustan, Harley- Davidso-
nin, Kawasakin, Piaggion, Ves-
pan, Gileran, Suzukin, Derbin 
ja Aprilian tarjontaan.

Markkinat näyttävät seuraa-
van meneillään olevaa vuo-
denaikaa, sillä valoisammalta 
näyttää , kertoo MP 11 -mes-
sujen näyttelytoimikunnan 
puheenjohtaja Juha Torkkola 
-moottoripyörämarkkinat seu-
raavat autoalan markkinoiden 
liikkeitä vuoden viiveellä. Nyt 
kun automarkkinat ovat jo hy-
vässä kasvussa, viime vuonna 
jo lähes 24 % kasvua, myös 
kaksipyöräisten kaupan ar-
vioidaan kasvavan kaudella 
2011. Vuodenvaihteen ennak-
kokauppa on käynyt viime-
vuotista vilkkaammin ja osa 
joidenkin merkkien uutuus-
malleista uhkaa loppua kes-
ken. Asian vahvistavat tapah-
tuman toimeksiantajan, Tekni-
sen Kaupan ja Palveluiden ry:n 
moottoripyöräjaoksen jäsenet 
eli moottoripyörien, mopojen 

ja skoottereiden maahantuojat. 
Moottoripyöriä rekisteröitiin 
Suomessa vuonna 2010 yh-
teensä 6 054 kappaletta. Myy-
dyimmät merkit olivat Yamaha, 
Honda, Suzuki, Kawasaki ja 
Harley-Davidson.

TNS Gallupin tekemän kä-
vijätutkimuksen mukaan 81 % 
kyselyyn vastanneista aikoo 
tehdä tulevan vuoden aikana 
yhtä paljon tai enemmän har-
rastukseen liittyviä hankintoja 
kuin kuluneena 1-3 vuotena. 
Vastaava luku edellisessä MP-
näyttelyssä kaksi vuotta sitten 
oli 76 %. Vastaajista 43 % uskoo 
kuluttavansa harrastukseen 
peräti enemmän rahaa kuin 
1-3 edellisenä vuotena. TNS-
Gallup haastatteli 300 messu-
vierasta.

MP messut ovat oiva paik-
ka hankkia varusteita tulevaa 
kautta varten, sillä varusteiden 
myyjillä on usein hyviä messu-
tarjouksia ja jäännöseriä, joita 
kannattaa hyödyntää .Gospel 
Riderssilla oli jälleen totuttuun 
tapaan osastonsa, jossa jaettiin 
ilosanomaa kokemuksien ja 
Tässä on tie raamattujen kera . 
Mielenkiintoista oli myös haas-
tatella uudehkon 777 roadra-
cing teamin tallipäällikköä, 
kuljettajia sekä muita vastuu-
henkilöitä heidän näkemyksis-
tään tälle kaudelle, niin kilpai-
lullisesti, kuin hengellisestikin. 
777 RR Motorsport haluaa olla 
omalla sarallaan levittämässä 
evankeliumia siellä, missä he 
kilpailevat ja tapaavat tuhan-
sittain ihmisiä, jotka eivät vielä 
tunne Jeesusta vielä pelastaja-
naan. Talli on saanut myön-
teistä julkisuutta niin koti- kuin 
ulkomaillakin vieraanvaraisuu-
destaan sekä siisteydestään VIP 
tiloja myöden.

777 RR talli jatkaa kilpaile-
mista Englannissa British Su-
perbike/ British Supersport – 
sarjoissa. Suomessa he kisaavat 
SM- tasolla sekä Pohjoismaiden 
mestaruussarjassa. Tavoitteena 
heillä on rakentaa ja kehittää 
MM- tason Supersport pyö-
rä, jolla tullaan mahdollisesti 

kilpailemaan MM- tasolla tai 
muulla vastaavalla kaudella 
2012. Kuljettajinaan heillä on 
Pauli Pekkanen, jolla oli loista-
va kausi British Superbikessa, 
Valter Patronen, kaksinkertai-
nen minimotojen mestari, Erno 
Kostamo, GP 125-luokan Suo-
men ja Pohjoismaiden mestari, 
Jasmin Sarjos, Suomen nopein 
nainen sekä Perttu Korpela 
jolla oli viime vuonna hieno 
tulokaskausi ja tulevalla kau-
della hän kilpailee Suomen ja 
Pohjoimaiden mestaruudesta.

MP messut ovat paitsi läh-
tölaukaus tulevaan kauteen, 
myös sosiaalinen tapahtuma, 
jossa tavataan samanhenkisiä 
ja tietysti tuttuja eri kerhoista , 
ajoreissuista , varuste- ja mp-
myymälöistä sekä” haistellaan 
uusia tuulia” tulevaan kesään.

Tätä lukiessasi saatat kuul-
la  moottorien malttamatonta 
mylvintää pilttuissaan innok-
kaimpien jo ruopiessa roudan 
halkaisemia ajorännejä naapu-
rustossasi, kuitenkin nopeasti 
loittonevana Akrapovicin ujel-
luksena.

C Harley Davidsonin uudempaa mal-
listoa.

CD  Bombereita moneen makuun.

B  Gospel Riderssillä oli oma osastonsa , 
jossa jaettiin ilosanomaa!

C  Kawasaki VN 1700 Voyager. C  Yamaha V-Max Akrapovicin putkilla 
varustettuna.

A  Telaketjuilla varustettu raskaan sarjan 
mönkijä moneen menoon.

D  Jawa 250 cc -52 Klassikko Suomessa.

UUTUUS!

VALMISTU JUMALAN KÄYTTÖÖN 1 
14 €  (4. painos)

VALMISTU JUMALAN KÄYTTÖÖN 2
24 €

NÄKY VOITTAVASTA 
SEURAKUNNASTA

Tapani Suonto
Joko olet lukenut?

Saatavana kirjakaupoista tai suoraan
kustantajalta: tilaukset@onewaymission.fi

puh 045 261 3925, PL 21 02361 Espoo

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

Thaimaan Phuketti 
ja lähiympäristö 
antavat hyvät 
mahdollisuuden kokea 
sukelluksen riemua. 
Turha kysyä mikä 
saa urheilusukellusta 
harrastavan 
kiinteistövälittäjän 
Aasian riutoille. 
Kirkkaat, lämpöiset 
vedet ja Thaimaan 
ystävällinen ilmapiiri.  

Kun 10 tunnin lentomat-
kasta on toivuttu, on jo 
seuraavana aamuna hin-

ku päästä veteen. Tällä kertaa on 

Sukellusta Thaimaassa, Suom en sukelluskelejä odotellessa
valittu sukellusryhmäksi kolmes-
ta Phuketissa pitkään toimivasta 
suomalaisesta  sukellusyritykses-
tä Shalong Sea Sport. Sukelluspa-
riksi ensimmäiselle retkipäivälle 
lähti divemaster Satu Aalto.

Retki alkoi jo heti aamusta klo 
07.15 autonkuljettajan hakiessa 
hotellilta. Satamassa odotti tule-
va ryhmä, uudet ihmiset ja uudet 
kokemukset. Reilun kokoisessa 
aluksessa oli mukavien suoma-
laisten kanssa hieno aloittaa var-
sinainen lomailu. Kokopäivän 
retki, johon sisältyi aamiainen, 
kahvit ja päivällinen, oli kerän-
nyt snorklaajia, auringosta ja 
vedestä nauttivia. Päämäärämme 
tällä kertaa oli Racha Yai -saari, 
muutaman tunnin päässä man-
tereesta. 

Matkan aikana käytiin läpi tu-
levia sukelluksia, joita tällä ret-
kellä oli kaksi.  Saavuttuamme 
ensimmäiselle etapille, huoma-

simme ettemme  olisikaan yksin, 
sillä aluksia oli ainakin 15. – No 
eihän se mitään haittaa, tuskin 
pohjassa törmäillään…

Turvallisuus etusijalla
Oli aika valmistautua päivän en-
simmäiseen sukellukseen. Ennen 
veteen menoa on sukellusparin 
tai ryhmän kanssa käyty läpi 
tuleva sukellus turvaohjeineen; 
mihin sukelletaan, kuinka syväl-
le, käsimerkin annot, syvyys ja 
sukellusaika määritelty. Tämän 
jälkeen seuraa paritarkastus, jos-
sa kumpikin tarkastaa toistensa 
varusteet, painot, liivit, soljet, 
kiinnitykset, ilman jne. ja OK 
-merkki.  

Ei muuta kuin menoksi. Pitkä 
loikka laivalta ja kohta aukeaa 
huikea näkymä kirkkaassa ve-
dessä. Hetken kuluttua syvyys-
mittari näyttää 25 metriä, hieman 
on virta pöllyttänyt pohjaa, mut-

ta näkymä on upea, merimak-
karoita, joita ei tee mieli mais-
taa – eivät ehkä yhtä hyviä kuin 
Tapolan, kaloja, joille en keksi 
nimeä, koralleja ja jokunen raus-
ku. Haita ei tällä kertaa löytynyt 
vaikka etsittiinkin, eikä vaaral-
lisia merikäärmeitäkään. Toisen 
sipoolaisen sukeltajan räpylästä 
yritti korallinsyöjäkala ottaa koe-
palaa, siinä onnistumatta. Noin 
35 minuutin sukelluksen jälkeen 
oli aika nousta pintaan yhtä su-
kelluskokemusta rikkaampana.

Loman aikana tuli tehtyä  kah-
deksan upeaa sukellusta eri saa-
rissa useamman eri sukellusryh-
män kanssa, niin thaimaalaisten 
kuin saksalaistenkin seurassa.

Koulutus tärkeää
Sukellus harrastuksena on kas-
vanut räjähdysmäisesti. Yhä use-
ampi käy peruskurssit jollakin 
lomareissulla ja jatkaa harrastus-

ta Suomessa ja tulevilla lomilla. 
Yleensä virikkeen harrastukseen 
saa lomamatkoilla koettu snork-
lausretki, mistä on helppo siirtyä 
laitesukelluksen pariin.

Sukellusorganisaatioita ja 
kursseja järjestävät esim. PADI 

(Professional Association of Di-
ving Instructors), CMAS (Confe-
dederation Mondiale des Activi-
tes) ja NAUI (National Associa-
tion of Underwater Instructors), 
joista PADI on tunnetuin järjestö. 
Padin laajan koulutuksen kautta 

voi edetä aina snorkkelikokei-
lusta kouluttajaksi asti.

Harrastesukelluksen musta-
vyö divemaster -koulutus on 
ensimmäinen ammattiin tähtää-
vä koulutus, jota ennen pitää 
olla riittävä määrä sukelluksia, 

tenttejä, rescue -luokitus, hätä-
ensiapu kurssit käyty jne.. Ja jos 
intoa riittää, niin vaikka koulut-
tajakurssille.    

A
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Kimmo Janas

Sukellusvälineet 
laitesukelluksessa

Räpylöinä käytetään joko avo-
kantaisia tai umpinaisia, suk-
kien kanssa käytetään yleensä 
avokantaisia. Maski tarvitaan 
näkyvyyden parantamiseksi ja 
snorkkeli pintauintia varten.  
Märkä- tai kuivapuku on hyvä 
lämmönpitämiseksi. Tasapai-
noitusliivi, joissa selkäteline 
painepulloa varten, liiveillä tasa-
painotetaan myös  nosteen hal-
linta. Paineenalennin joka tasaa 
pullosta tulevan ilman helpoksi 
hengitettäväksi, annostin (regu-
laattori )joka annostelee ilman 
sukeltajan hengitysrytmin mu-
kaisesti, okto vara-annostin on 
tarpeellinen hätätilanteita varten. 
Painepullo, Lisäksi tulevat pai-
novyö, syvyys- ja painemittari, 
joka ilmoittaa hengityskaasun 
määrän sekä kompanssi, sukel-
luskello tai sukellustietokone, 
jolla on helppo seurata etappi-
pysähdyksiä ym.

Luojan luomia ihmetellen
1980 -luvun alussa alkanut 
harrastus on jatkunut pitkien 
paussien jälkeen uudestaan 
uudella innolla. Harrastukseni 
alkuaikoina oli porukka enem-
mänkin miesvoittoista ja ehkä 
harrastusta turhaankin pidettiin 
jonain macho -lajina. Nykyisin 
harrastajista jo noin puolet on 
naisia. Harrastuksesta on tullut 
myös perheitä yhdistävä tekijä. 
Isukit, tyttäret, pojat ja vaimot-
kin uskaltautuvat. Ikähaitari on 
myös laaja, 12-70 vuotta. 

Machoilu on turhaa tässä la-
jissa. Ainoastaan oikeanlainen 

asenne, koulutus ja turvanor-
meissa pysyminen tekevät har-
rastuksesta turvallisen ja nautit-
tavan. Usein sukellusonnetto-
muuksiin, sairaskohtaukset ja 
tekniikan pettäminen poislukien, 
liittyy jonkinlaista ylenkatsomista 
ja itsensä yliarviointia sekä välin-
pitämättömyyttä. Mutta niinhän 
se on muissakin lajeissa. Esimer-
kiksi luolasukellus ilman lajiin 
perinpohjaista perehtymistä, on 
flirttailua kuoleman kanssa.

Ei aina tarvitse hakea syvyyk-

siä ja onkaloita, useimmat hienot 
hetket voidaan kokea matalissa 
vesissä. Sukellus itselleni edus-
taa arjesta irtautumista hyvässä 
porukassa Luojan luomia katsel-
lessa ja ihmetellessä.

Hintatietoutta
Peruskurssit: 
PADI  Open Water Diver 300-400 
eur, mahdollinen jatko Advanced 
open water noin 200-300 eur.

Välineet: 
Maski 30-100 eur, snorkkeli 

A 20-50 eur, räpylät 40-150 eur, su-
kat 25-50 eur, hanskat 25-50 eur, 
märkäpuku 150-400 eur, kuiva-
puku 750-1400 eur, tasapainoi-
tusliivi 350-600 eur, rekusetti 
tarvittavine letkuineen, syvyys 
ja painemittari+okto  350-1000 
eur, pullo 12L/200 bar 200-300 
eur sukelluskello tai tietokone 
220-900 eur. Hyvä perus pullo-
paketti setti liveineen ja letkui-
neen alkavat 1200 eur. 

The Moment After
Affirm Films/Sony Pictures, 1999
kesto 1 h 25 min

The Moment After 2
Affirm Films/Sony Pictures, 2007
kesto 1 h 33 min

ENTÄPÄ KUN LOPPUTEMPAISU 
TAPAHTUU?

Täydellisen kaaoksen uhatessa maailmaa 
kaksi FBI-agenttia, Adam Riley ja Charles 
Baker, määrätään tutkimaan miljoonien ih-
misten äkillistä katoamista. 

Pian agentit huomaavat eräällä toisinajat-
telijalla saattavan olla avain heidän etsimään-
sä totuuteen. Tämän salaperäisen miehen, 
rabbi Jacob Krausen mukaan käynnissä on 
hallituksen salaliitto, ja hän johdattaa epä-
tavallisen joukkonsa paljastamaan uskomat-
toman totuuden.

USA:n presidentti kertoo televisiopu-
heessaan Maailman kansojen neuvoston 
puheenjohtajan pyytäneen USA:ta liitty-
mään Maailman talousliittoon, johon moni 
Euroopan kansakunta jo kuuluu. Samalla 
siirrytään yhteisen valuutan käyttöön ja ote-
taan henkilökohtaiset biologiset mikrosirut 
ihon alle – korvaamaan mm. perinteiset 
luottokortit jne.

Agentit kohtaavat myös henkilökohtaisel-
la tasolla menetyksiä, ja joutuvat pohtimaan 
omaa suhdettaan Jeesukseen. Baker ei anna 
paineille periksi, mutta Riley auttaa rabbi 
Krausea pakenemaan Global Alliancen 
joukkoja joutuen itse vankilaan, jossa tekee 
henkilökohtaisen uskonratkaisun.

Elokuvissa "Mercy Streets – kiirastules-
sa" ja "Six: The Mark Unleashed" loistaneet 
David A.R. White, Kevin Downes ja Brad 
Heller näyttelevät tässä salaliitosta, johtajuu-
desta ja uskosta kertovassa trillerissä. Kevin 
Downes on osallistunut myös käsikirjoituk-
sen laadintaan Wes Llewellynin ohjaamassa 
elokuvassa.

Vuonna 1995 valmistunut elokuva "The 
Moment After" on tehty varsin pienellä 
budjetilla, hyvin pitkälle ystävien ja ystävän 
ystävien kanssa talkoilla. Tekijät kertovat 
rukoilleensa päivittäin Jumalalta viisautta ja 
apua elokuvan tekoon – ja moni ongelma 
myös ratkesi yllättäen.

Elokuva on tehty X-Files -buumin kes-
kellä, josta näkyy myös selvästi vaikutteita 
lopputuloksessa.

Tarina jatkuu vuonna 2007 valmistuneessa 
"The Moment After 2" -jatko-osassa, joka on 
selvästi ensimmäistä osaa viimeistellympää 
työtä. Pääosin Etelä-Kalifornian erämaassa 
kuvatun elokuvan juonen kehittely samoin 
kuin kohtausten rakentelukin ovat huomat-
tavasti kehittyneempiä.

Ohjaaja Wes Llewellyn kertoo DVD:n 
lisämateriaalissa heidän saaneen ensim-
mäisen osan jälkeen niin paljon positiivista 
palautetta, että päättivät tehdä kuusi vuotta 
myöhemmin jatko-osan. Toisaalta hän ker-
too uskovansa Jumalan käyttävän tällaisia 
elokuvia koskettaakseen nykyihmisiä.

Ensimmäisen osan lopussa USA:n presi-
dentti totesi: "Tämä on kukoistuksen aikaa, 
kirouksen jälkeistä siunauksellista aikaa." 
Ajat kuitenkin käyvät yhä vihamielisemmik-
si, josta siunaus on kaukana.

Jeesuksen toista tulemista seuraavina se-
kasorron päivinä entinen FBI-agentti Adam 
Riley, jota syytetään väärin perustein mur-
hasta, pakenee teloituskuljetuksen aikana 
Global Alliancena tunnettua maailman uut-
ta sortohallitusta tavoitteenaan löytää Jacob 
Krausen johtama pieni kristittyjen ryhmä.

Global Alliancen komentaja Fredericks 
kiristää Rileyn entistä agenttiparia Charles 
Bakeria ja pakottaa tämän etsimään rabbi 
Krausen uskonnollisen terrotistiryhmän ja 
Rileyn käsiinsä. Samaan aikaan myös armei-
jasta irtautunut joukkio pyrkii toteuttamaan 
omaa väkivaltaista suunnitelmaansa.

Nämä tiiviit taistelut nivoutuvat yhteen 
viimeisessä yhteenotossa, jolla on odotta-
mattomat seuraukset – silloin kun kaikki ei 
olekaan sitä, miltä näyttää.

Demoniksi paljastuva Fredericks pieksee 
Rileya mielin määrin, mutta tämä ei suostu 
vastaamaan muuten kuin Raamatun jakeita 
toistellen.

Kaiken verenvuodatuksen keskellä rabbi 
Jacob Krause kehottaa miehiä luopumaan 
vihastaan ja rakastamaan vihollisiaan.

The Moment After 2 onkin elokuva us-
kosta, enteistä ja voimaa antavasta anteek-
siannosta.
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30.4. STELKin vappuaatto Ka-
lastajatorpalla
Puhujina Kalevi Lehtinen ja 
Markku Vuorinen, musiikista 
vastaa Pastorit Areenalla.

10.5. Torpan miestenilta
Harjun (Tampere) seurakunnan 
miestenilta Torpan kurssikes-
kuksessa aiheena "Kristityn mie-
hen matka kulttuurien välillä, 
lauluja ja tarinoita" alustajana 
Sakari Löytty. Illan sanan pitää 
Teuvo Suurnäkki, ehtoollinen 
kodassa.

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

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

20.-22.5. FGBMFI Euroopan 
kokous
Full Gospel Business Men's Fel-
lowship Internationalin (Suomessa 

STELK) vuotuinen Eurooppakokous 
Vuosaaressa kokoushotelli Ranta-
puistossa.

23.5. Miestenilta
STELK Helsingin järjestämä mieste-
nilta hoteli Arthurissa.

31.5.-1.6. Miestyön Foorumi 
IV
Miestyön Foorumi on valtakunnalli-
nen sosiaali- ja terveysalan ammatti-
laisille sekä järjestötoimijoille suun-
nattu koulutus- ja verkostotapaami-
nen Kokoushotelli Rantapuistossa.
Lisätietoja:
www.miestyonfoorumi.fi

23.-25.9. Matalan kynnyksen 
leiri tosimiehille
Miestenleiri Perheniemen Evanke-
lisella Opistolla Iitissä. Opettajina 
mm. Reijo Telaranta, Aarni Kontturi 
ja Kimmo Janas.

30.10. Moninainen mies
Nakkilan seurakunnan miestenilta, 
alustajana Kimmo Janas aiheesta 
"Moninainen mies: Pojan isä".

Tule viettämään erilainen vappuaatto Hotelli Kalastajatorpan 
Siirtomaasaliin lauantaina 30.4.2011 klo 18.30.
Ohjelmassa hyvää hengellistä musiikkia, laulua, vaikuttavia puheenvuoroja 
ja lopuksi henkilökohtaista rukouspalvelua.
Ohjelmasta vastaavat evankelista, rovasti Kalevi Lehtinen, sujuvasanainen 
radio- ja tv-pastori Markku Vuorinen sekä Pastorit Areenalla; Hannu Grön-
roos, Seppo S. Kosonen ja Asko Tynjälä.

Tee varauksesi viimeistään 25.4. sähköpostilla stelkespoo@gmail.com 
Ilmoita nimi, henkilömäärä, puhelinnumero ja mahdolliset erikoisruokava-
liot. Voit myös ilmoittautua: Michael Preisfreund p. 050 554 9702. 

Illalliskortti: Aikuiset 50 €, 4-12v 20 €, alle 4v veloituksetta. Hinta sisältää 
maittavan illallisen, eteismaksun sekä valvotun lastenhoidon. Illalliskortit 
jaetaan maksaneille paikan päällä.
Maksut: STELK-Espoo ry:n tilille FI05 8000 1101 3960 01.

Varsinainen ohjelma päättyy noin klo 22.00, jonka jälkeen on mahdollisuus 
jäädä ravintolaan keskustelemaan ja viihtymään.

VAPPUAATTO
KALASTAJATORPALLA

Vihapuheita ja muita vainon siemeniä
On se hirveä juttu, että joku uskaltaa tässä sairaassa maassa 
kertoa muuttuneensa heteroksi. Ja vielä niin, että on ensin 
tullut uskoon. Mikä riemu siitä nousi: oikein ministerismies 
kiirehti sanomaan, että ällöttää. Arkkipiispa hiippa heiluen 
perässä. Kaiken tietävä ja itseään täynnä oleva media sai 
polttoainetta omahyväiseen vatkaamiseen. Merkillisintä koko 
asiassa on, että nuori nainen ei loukkaa ketään, puhuu ym-
märrettävästi, rauhallisesti ja kokeneen ihmisen varmuudella. 
Mutta sehän ei käy tässä maassa, jonka koko hyvinvointi, 
sivistys, koulutus,  rakenteet, lait ja pitkä historia perustuvat 
Raamattuun ja kristillisille elämän arvoille. Hatun nosto kam-
panjan luoneille järjestöille.

Mihin olemme menossa? Mitä tämä kaikki on? Suvaitsevai-
suutta suut vaahdossa huutavat kaikkien asioiden asiantun-
tijat suvaitsevat kaikkea muuta paitsi uskovaisia ja heteroita. 
Valtiollisen, meidän kaikkien, uskovaistenkin, rahoittama YLE 
antaa aikuisviihteen ammattilaisen tovereineen kailottaa vihaa 
homovastaisen kampanjan toteuttajille. Pauli Aalto-Setälän 
vetämä Pyöreän pöydän keskustelu täytti kaikki vihapuheille 
ominaiset piirteet. Mitä ihmeen homovastaista? Annin puhees-
sa ei ole pienintäkään homovastaisuutta eikä vihaa. Kampanja 
kertoo vain sen, minkä jokainen tolkullinen ihminen tässä 
maassa tajuaa: ei pidä alistua mielivallalle, joka kumpuaa 
syvästä itsekkyydestä ja Jumalan Sanan hyljänneiden mie-
lettömyydestä.

Maan suurin sanomalehti antaa tilaa kirjailija Riku Korho-
selle, joka nostaa vihaa ihmisryhmää vastaan kolumnissaan 
Uskovaisporno kiihottaa. Olen koko elämäni tehnyt erittäin 
haasteellisia tehtäviä, maksanut veroni mukisematta (vaikka 
osa veroeuroistani käytetään asioihin, joita en voi hyväksyä), 
kasvattanut ja kouluttanut itse lapseni ilman yhteiskunnan 
erityistukia ja minut on todettu ihan tervejärkiseksi mieheksi. 
Ehkä minun suurin syntini tämän rääväsuun mielestä on, 
että olen ollut kristillisessä, uskollisessa ja onnellisessa avio-
liitossa yhden naisen kanssa neljäkymmentä vuotta ja että 
uskon Jeesukseen omana Vapahtajanani ja syntieni anteeksi 
antajana. Vai mitä ajattelet hänen järjenjuoksustaan: ”Usko-
vaispornolle on yhtä ominaista se, että sille alistuvien äly 
sammuu ja käsiteltävä yhteiskunnallinen kysymys muuttuu 
vain tunneasiaksi.” ”Ylen lokakuinen Homoilta oli uskovais-
pornoa, ainakin möykkymäisen Pentti Oinosen puhuessa 
ihmisestä Jumalan kuvana ja maan täyttämisestä Oinosen 
kaltaisilla. Uskovaispornoa on iloton Päivi Räsänen esitte-
lemässä sääriään ja määrittelemässä oikeaa tapaa naida.” 
”Sotaporno näyttää ihmisen alhaisimmillaan, tappamassa 
tappamisen vuoksi. Ehkä uskovaisporno kiihottaa samasta 
syystä. Se esittää ihmisen vähä-älyisimmillään, tuomitsemassa 
tuomitsemisen vuoksi, ilman ainoaa järkisyytä.” Eli olen vähä-
älyinen ja toisia tuomitseva hylkiö, koska uskon Jumalaan. 
Vainon siemen on kylvetty.Koukussa pornoon -verkkosivuston tarkoitus on lisätä tietoi-

suutta, avoimuutta sekä vastuullisuutta pornografi aan liittyvissä 
asioissa. Me kerromme pornoriippuvaisten vaiennetut tarinat, 
tarjoamme toimivaa apua ja pidämme esillä toisenlaista näkö-

kulmaa pornon kyllästämässä yhteiskunnassa.

www.koukussapornoon.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasse Heikkilän laatimat pikkuristikot haastavat hoksottimia. 
Ratkaisun kirjaimet voivat piillä vihjeissä vaikkapa takaperin 
tai anagrammina.  
OLEKKOS´EKSYNY’ PALATESSA?  (=SOKKELO).  
Muunkinlaiset vihjeet ovat käytössä. Avain löytyykin joskus 
toisesta vihjeestä. Pitäisi vain keksiä se oikea… 
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Elämänläheinen
kristillinen
naistenlehti

Ainoa laatuaan
Tilaa puh. (019) 668 135 

tai
www.christina-lehti.com

 
Ilmestyy 6 x vuodessa

kaksi kalaakaksi kalaa
Kaksi Kalaa, Koskivaarantie 2,  82730 Tuupovaara 

•  Tatu Vatanen GSM: 0400 35 35 91 
www.kaksikalaa.fi • tatu.vatanen@kaksikalaa.fi

Luonto. Puhdas ilma. Hiljaisuus. Erämaa. Rentoutus. Kiireettömyys.
Vapaus. Laatu. Raikas vesi.

Ne ovat niitä sanoja, joilla useimmat asiakkaamme kertovat
tuntemuksiaan Kahdesta Kalasta. Tule meille, kirjoita oma tuntemuksesi 

mökkipäiväkirjaan. Sydämellisesti tervetuloa!
Edullinen hintaso. Mökit alkaen 70 e/yö.  Kysy viikkopaketteja!
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Lassi Makkonen
Seisahda hetki
Aikamedia, 2010

Christian-Charles de Plicque
Dying To Live!
Angel House Records, 2011

Rammas Atas
'Til Life Do Us Part
Bullroser Records, 2011

Takametsien miehet
Näin minä uskon
Aikamedia, 2010

Jukka Tolonen
Juudan Leijona
Aikamedia, 2011

DYING TO LIVE!
On kulunut melkein 4 vuotta siitä, kun 
Christian-Charles 'Risto-Kalle' de Plicquen 
edellinen soololevy ”Spirit In The Dark!” 
julkaistiin. Täytyy tietenkin muistaa, että 
tämä gospel-musiikin ikiliikkuja ehti myös 
vuoden vaihteen tienoilla julkaista levyn 
monivuotisen ystävänsä, Jarkka Rissasen 
kanssa. Nyt on uunista saatu ulos kuitenkin 
hartaasti odotettu uutuus, joka loistaa alusta 
loppuun: ”Dying To Live!”

Cd on julkaistu de Plicquen omalla le-
vymerkillä, Angel House Records, joka on 
osa Angel House International Missions Mi-
nistries Associationia Kokkolassa.

Kuten kaikissa levytyksissä, joita Christi-
an-Charles on tehnyt Suomessa, myös tällä 
levyllä on mukana hänen pitkäaikainen kita-
ristinsa Jarkka Rissanen – varsinainen blues/
gospel-legenda itsekin. Rytmiryhmää on 
johtamassa myös tunnettu jazz/gospel-vir-
tuoosi Christian Gull, joka soittaa flyygeliä. 
Bassoa soittaa Miika Halmetoja ja rumpali/
perkussionistina on Olli Estola. 

Jouko Kantola, joka on tehnyt mahtavat 
jousisovitukset, lisää kappaleisiin soulia 
soittamalla kuuluisaa Hammond B-3 -ur-
kua. Risto-Kallen kertoman mukaan, jos 
Hammond-urkua ei ole mukana, niin se ei 
ole edes gospelia!

Taustalaulajina toimivat myös sooloar-
tisteina upeat: Daniela Forsén, Sebastian 
Holmgård ja Camilla Cederholm, jotka yh-
dessä antavat de Plicquen äänelle sieluk-
kaan gospel-taustan ja nostavat sen kunni-
aan ja takaisin.

”Erityisvieraana” tässä projektissa on toi-
nen Kokkolan upea ”tuote”, pastori Sarah 
Tiainen. Hän ja Christian-Charles laulavat 

yhdessä dueton: ”The Lord Is My Every-
thing!” joka vie meidät takaisin gospelin 
juurille. Laulun on tehnyt legendaarinen 
levyartisti, rock n’ roll- ja gospel-pianisti 
Hillel Tokazier.

Lisäksi levyllä on mukana Kokkolan Ka-
mariorkesterin jouset. 

Kun tähän keitokseen lisätään vielä täy-
simittainen torvisektio, jota johtaa Rickard 
Slotte, mukana Michael Ford, niin saadaan 
aikaiseksi resepti, joka tyydyttää vaativim-
mankin hyvän musiikin tuntijan.

Erikoisherkkuna levyllä on aikaisemmin 
levyttämätön laulu, jonka on tehnyt legen-
daarinen, monta Grammy- ja Gospel Dove-
palkintoakin voittanut artisti, pastori Andraé 
Crouch.

On ollut mielenkiintoista seurata levypro-
jektin edistymistä ja sitä, millä antaumuksella 
kaikki muusikot ovat lähteneet mukaan. 

Jokin aika sitten pidetyssä seminaarissa 
Helsingissä totesi Työ- ja elinkeinominis-
teriön TEMin edustaja, että parhaimmillaan 
suomalaiset ovat kun vientiartikkelina on 
luovuuteen ja taiteeseen liittyvä tuote. No 
tämä Dying To Live! -levy on juuri tuota.Täy-
tyy myöntää, ettei ensikuulemalla edes us-
koisi kyseessä olevan suomalaisia artisteja, 
sen verran vankkaa tavaraa tuutista tulee.

Kimmo Janas

JUUDAN LEIJONA
Jukka Tolosen ensimmäinen henegllinen 
levy, Juudan Leijona on saanut todella pal-
jon palstatilaa eri medioissa - eikä tieten-
kään aivan suotta.

Uutuuslevy sisältää Tolosen ja Markus 
"Marzi" Nymanin uudelleensovittamia kört-
tivirsiä.

Tolosen levy ei varsinaisesti istu vallal-
la olevaan virsibuumiin, mikä ei ehkä ole 
tarkoituskaan. Levyn varsinainen myyn-
tiargumentti lieneekin pikemminkin Jukka 
Tolosen selviytymistarina huume- ym. on-
gelmistaan.

Tolonenhan sekoili aikoinaan huume-
höyryissään Tasavallan Presidentti -yhtyeen 
keikan jälkeen sen verran reippaasti, että 
päätyi kahdeksi vuodeksi vankilaan, jossa 
tuli uskoon.

Levyn kannessa on kuva Tolosen sellin 
seinällä olleesta ikonista, mikä tuo lisää kos-
kettavuutta CD:hen.

"Kiitos Jeesus, kun tulit voimallisesti mun 
elämääni ja pelastit mut synnin orjuudesta. 
Kiitokset kaikille mun tukihenkilöilleni ja 
niille, jotka ovat rukoilleet mun puolesta." 
kirjoittaa Jukka Tolonen CD:n kansiteks-
teissä.

Toistakymmentä vuotta kestänyt huume-
matka on kuitenkin vaatinut veronsa, eikä 
legendaarinen kitaravirtuoosi enää tänä 
päivänä pysty soittamaan lempisoitintaan 
haluamallaan tavalla. Levyllä pääkitaristin 
roolin kantaakin Marzi Nyman Jukka Tolo-

NÄIN MINÄ USKON
Vuoden 2003 joulun alla Kihniön Hellun-
taiseurakunnan joulujuhlaa varten kerättiin 
miesporukka laulamaan joululauluja. Siitä 
sai alkunsa lauluyhtye Takametsien miehet. 
Laulajien määrä on tästä lisääntynyt, niin 
että yhtyeeseen kuuluu tällä hetkellä seitse-
mäntoista 27- 73 -vuotiasta miestä, 

Takametsien miesten lauluvalikoima 
on pääosin vanhoja hengellisen musiikin 
klassikoita, joskin muutamia uudempiakin 
lauluja kuuluu valikoimaan. Tilaisuuksiin, 
joissa Takametsien miehet ovat laulamassa, 
kuuluu erottamattomasti henkilökohtaiset 
uskoontulokertomukset. Yhtyeen jäsenille 
on tärkeää evankeliumin sanoman vieminen 
eteenpäin.   

Takametsien miehet toimii läheisessä 
yhteistyössä Gospel Karting ry:n kanssa, 
jonka toiminnan tukemiseen menevät kaik-
ki palkkiot, joita lauluyhtyeen vierailuista 
maksetaan. 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää 
karting-harrastamista ja toimia kristillisellä 
arvopohjalla pyrkien ohjaamaan lapsia ja 
nuoria Jeesuksen Kristuksen tuntemiseen, 
terveisiin elämäntapoihin ja oikeaan liiken-
nekäyttäytymiseen. 

Takametsien miehet ovat tehneet nyt 
ensimmäisen cd-levynsä. Nauhoitukset 

KUNNES ELÄMÄ 
MEIDÄT EROTTAA

Vuonna 2009 perustettu suomalainen Kan-
ta-Hämeestä kotoisin oleva, industrial tek-
nometallia soittavan viisihenkisen yhtyeen 
Rammas Ataksen debyyttialbumi "Til Life Do 
Us Part" levy ilmestyy 27. huhtikuuta. Yhtye 

on saanut taakseen suomalaisen Bullroser 
Records -levy-yhtiön.

Rammas Atas on hieman erikoisempaa 
metallia tuottava yhtye, jonka takana on 
henkilöitä, jotka ovat tuttuja kotimaisista 
gospel- ja metallipiireistä. Rammas Atas on 
hyvään alkuun päässyt yhtye, joka tunne-
taan visuaalisista ja energisistä keikoistaan. 
Heidän toinen keikkansa oli ulkomailla Hol-
lannissa Night of Metal -festivaaleilla, jota 
sadat ihmiset olivat todistamassa.

Debyyttialbumi pitää sisällään yksitoista 
groovaavaa kappaletta. Rammas Atas yh-
distelee musiikissaan raskaita riffejä tans-
sittaviin biitteihin. Musiikillisesti sitä voisi 
kuvailla, jos heitetään samaan soppaan 
yhtyeitä, kuten Pain, Apoptygma Berzerk 
ja Rammstein.

Visuaalisuuden myötä myös yhtyeen jä-
senet esiintyvät taiteilijanimillään: 'Corvus 
Candidus', 'Dj Ridhu', 'Arktos', 'Peach' ja 
'Miss Tery'.

Rammas Atas yhdistelee mukavasti myös 
brutaalia karjunta/murinalaulua ja naispuo-
lista melodista laulua. Vokalistit Peach ja 
Miss Tery tuovat yhteistyöllään kappalei-
siin tyylikkään balanssin. Musiikissa on me-
kaanisia biittejä sekä ruhjovaa kitarointia. 
Levyllä päästään tehokkaisiin musiikkisuo-
rituksiin, jotka jytisevät hyvin. Parhaisiin 
tuloksiin kuuntelussa pääsee, kun pistää 
soittimesta napit kaakkoon.

”Danceable, moshable” eli tanssittavaa 
ja moshattavaa, lainaten itse yhtyettä, siinä 
kiteytyy selkeästi levyn ydin.

Levyä voisi suositella metallimusiikin 
kuuntelijoille, jotka ovat kyllästyneet sa-
maan vanhaan menoon tai elektromusiikin 
kuuntelijoille, jotka haluaisivat kallistua ras-

kaampaan musiikkiin.
”Danceable, Moshable, Rammas Atas!”

Petri Janas

sen keskittyessä lähinnä lauluun ja pianon 
soittoon.

Koska kyseessä ovat körttivirret, on me-
nokin varsin yksitotista, johon Tolosen ma-
talan karhea ääni soveltuu. Mukavaa lisä-
väriä lauluosuuksiin tuo Johanna Tolosen 
nuori naisääni.

suoritettiin Gospelrekalla Kihniössä viime 
syksynä. 

10 kappaletta sisältävän ensilevyn kap-
paleet soveltuvat mieskuoron esittämisiksi. 
Valikoima on useimmille tuttuja kappaleita, 
kuten Soittaa pasuunat, Pohjalainen uskon-
tunnustus ja Onnellinen vaeltaja.

Sovitukset ovat mukavan meneviä, ja levy 
onkin varsin hyvää matkamusiikkia haastat-
telukeikoilla kuunneltavaksi. 

Ei kuin onnea sinne Kihniön takametsiin  
– ja karting-harrastukseen tietenkin!

SEISAHDA HETKI
Lassi Makkonen kehottaa uutuuslevynsä 
kansiteksteissä kuulijaa pysähtymään het-
keksi ja miettimään, mikä on elämässä to-
della tärkeää.

Levyn "Seisahda hetki" kaksitoista kappa-
letta ovat kaikki Makkosen omia sävellyksiä 
ja Juhani Konolan sanoituksia.

Lassi Makkonen kertoo tulleensa uskoon 
vuonna 1995, josta lähtien hengellinen 
musiikki on näytellyt tärkeää roolia hänen 
elämässään. Konolan tekemät tekstit hän 
sai kymmenen vuotta myöhemmin, jolloin 
myös sävellykset syntyivät. Kimmo Piiroisen 
sovitusten jälkeen levyä on kypsytelty, ja 
valmis tuote syntyi viime vuoden lopulla.

Lassi Makkonen on oululainen laulaja-
lauluntekijä, joka tuo lauluissaan arjen pie-
niä iloja ja ihmeitä riemastuttavalla tavalla 
esiin. Omat rakkaat ja läheiset, suomalainen 
luonto ja vahva luottamus Jumalaan yhdis-
tävät lauluntekijöitä.

Musiikkityylinä liikutaan lähellä 30-lu-
vun swing- ja bigband -tyylejä, mutta silti 
musiikki on sovitettu tämän päivän asuun. 
Hyväntuulinen ja oivaltava sanoittaminen 
yhdessä tarttuvien laulujen kanssa luovat 
oivan pohjan Makkosen esikoislevylle.

Levyn sanoma on selkeä ja helposti ta-
voitettavissa, mutta se ei hyökkää silmille, 
vaan antaa kuulijan itse oivaltaa sanojen 
syvällisyyden.

Helppoa kuunneltavaa useammankin 
kerran verran.

Kimmo Janas
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C   Tavaratilan lattian alta paljastuu  vielä 
lisää säilytyslokeroita.

Sportage pesi kasvonsa

Kimmo Janas

Kian suosittu 
katumaasturi 
Sportage on täysin 
uudistunut tyyliltään 
ja tekniikaltaan. 
Kolmannen 
sukupolven Kia 
Sportage on perinteiset 
automerkit haastavan 
Kian taidonnäyte. 

R ohkea, joukosta erottuva 
muotoilu, parantuneet 
ajo-ominaisuudet sekä 

modernit ja taloudelliset moot-
torit vetoavat niin nykyisiin Kia-
kuljettajiin kuin varmasti myös 
kilpailevien merkkien asiakkai-
siin. Ostopäätöstä tukee lisäksi 
seitsemän vuoden tehdastakuu.

Sporttista ilmettä korostavat 
uutuusmallin korkea vyötärö-
linja, kylkilinjan voimakas pok-
kaus ja matalat, pitkälle taakse 
ulottuvat sivuikkunat. 

Nyt testaamamme varsin pir-
teä  Common Rail -turbodiesel 

Kia Sportagessa on edistyksel-
linen Magna Dynamax-neliveto-
järjestelmä. Normaalitilanteessa 
ajoneuvo on etuvetoinen, mut-
ta tilanteen vaatiessa vetovoima 
välittyy automaattisesti myös ta-
kapyöriin. Tarvittaessa neliveto 
on lukittavissa 40 km/h:ssa asti 
napin painalluksella.

Pitemmällä matkalla hieman 
tunnoton ohjaus alkaa rasittaa. 
Kaupunkipyörittelyssä siihen 
tottuu nopeasti.

Uudistuneiden mittasuhteiden 
ansiosta Kia Sportage on ajetta-
vuudeltaan vakaampi. Lähes sata 
kiloa kevyempi rakenne tekee 
autosta henkilöautomaisemman 
sekä menosta ketterän. Aiempaa 
pienempi maavara ja entistä suu-
remmat takaovet helpottavat au-
toon astumista.  

33.990 euron hintaisen Kia 
Sportage 2.0 AWD CRDi-R EX:n.
varusteluun sisältyy muun mu-
assa HAC-mäkilähtöavustimella 
sekä DBC-alamäkihidastimella 
varustettu ESC-ajonvakautusjär-
jestelmä, automaattinen kaksi-
alueilmastointi, Led-päivävalot 
ja Suomen sääoloihin todella 
hyvin soveltuvat takaistuimien 
lämmittimet. 

B    Kia Sportagen tavaratilan koko on 
parhaimpia luokassaan ja vaihtelee nor-
maaliasennon 564 litrasta parhaimmil-
laan 1353 litraan penkit alastaitettuina.

C   Peruutuskameran näyttö on peruu-
tuspeilissä – kätevää!

D   Takaluukun alareunassa sijaitseva 
peruutuskamera likaantuu yllättävän 
nopeasti.

C   Iso lasikatto tekee sisätilat todella tilavantuntuisiksi.C   Uudistuneen Sportagen ohjaamo ja sisätilat ovat tyylikkään sporttiset.

(136 hv) tuottaa 320 Nm:n vään-
nön (A/T 373 Nm), mutta hiili-

dioksidipäästöt jäävät vain 149 
grammaan kilometriltä. 

C   USB-liitännän ansiosta matkalla on hyvä kuunnella vaikka Ääniraamattua.




