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Niin on viimeinkin päästy lumesta ja pakkasesta 
eroon. Luonto herää vähitellen eloon, ja mielialat 
alkavat kohota meillä ihmisilläkin. 

Kohtalon vaaleiksikin mainitut äänestykset ovat 
ohitse, ja nyt on ryhdyttävä rakentamaan maamme 
tulevaisuutta – pelkät kauniit sanat eivät enää riitä, 
vaan eduskuntaan valtakirjan saaneiden on lunas-
tettava lupauksensa, mikäli toivomme tämän maan 
nousevan niin taloudellisesta kuin moraalisestakin 
alennustilasta.

Eikä varmasti ole yhtään huonompi ratkaisu, jos 
edustajamme muistavat aika ajoin huokaista tuon-
ne Yläkertaan saadakseen viisautta Suomi-laivan 
navigointiin.

Ensi vuonna Jerusalemissa...

Koetimme järjestää viime vuonna miesten lukija-
matkaa Israeliin, mutta yllättäen naiset olivatkin 
innostuneempia. No, peruutimme lopulta matkan, 
koska miehiä ei löytynyt tarpeeksi – eivätkö vaimot 
päästäneet vai eivätkö tosimiehet uskaltaneet lähteä 
ilman vaimoa, mene ja tiedä... 

Mutta mehän emme anna periksi, joten yritämme 
uudelleen ensi keväänä. Matkaohjelma on edelleen 
suunniteltu miesnäkökulmasta eli tutustumme niin 
Raamatun ajan sotatantereisiin kuin nykypäivänkin 
menoon. Mutta, mutta – nyt saavat naisetkin liittyä 
joukkoon, kunhan eivät pitkästy poikien sotajutuis-
ta... Tarkempi ohjelma löytyy sivulta 7, joten nyt 
vain matkakassaa säästämään!

Aurinkoista ja siunattua kevään jatkoa toivottaen,

Kesää ja 
kärpäsiä 
odotellen...
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Risto Huvila

Presidentti Franklin 
D Rooseveltin 
yllättävä kuolema 70 
vuotta sitten muutti 
maailmanhistoriaa 
odottamattomalla 
tavalla.

T asan 70 vuotta sitten, huh-
tikuussa 1945, Yhdysvallat 
sai presidentin miehestä, 

jonka mahdollisuudet päätyä 
tähän virkaan vielä vajaa vuosi 
sitten olivat olleet mitä epäto-
dennäköisimmät.

Vuodesta 1933 maata johta-
nut Franklin Delano Roosevelt 
oli 12.4. loma-asunnollaan Ge-
orgiassa lepäämässä ja valmis-
tautumassa huhtikuun lopulla 
pidettävään YK:n perustamis-
kokoukseen, kun hän yllättäen 
alkoi valittaa kovaa päänsärkyä 
menehtyen aivoveritulppaan 
vain hetkeä myöhemmin, vain 
63 vuotiaana.

Roosevelt oli vain 82 päivää 
aiemmin vannonut virkavalansa 
ja aloittanut neljännen toimi-
kautensa, mikä vielä tuolloin 
oli USA:ssa mahdollista. Roo-
seveltin kolmannella kaudella 
varapresidenttinä toimi Henry 
Wallace, joka kuitenkin toimi-
kautensa loppupuolella oli al-
kanut herättää epävarmuutta 
ja hämmennystä demokraatti-
puolueen johtomiesten keskuu-
dessa esittämällä myötämielisiä 
ajatuksia mm. Neuvostoliitosta 
sekä ammattiyhdistysliikkeestä. 
Tämä johti tilanteeseen, jossa de-
mokraattijohtajat päättivät etsiä 
uuden varapresidenttikandidaa-
tin ehdolle Rooseveltin pariksi 
syksyn 1944 vaaleihin.

Sopivaksi ehdokkaaksi löy-
dettiin senaattori Harry S. Tru-
man Kansas Citystä, Missourin 
osavaltiosta, ja heinäkussa 1945 
pidetyssä demokraattien puolue-
kokouksessa senaattori Truman 
voitti lopulta äänestyksessä istu-
van varapresidentin äänin 1031 
- 105.  

Kuka oli 
Harry S. Truman?

Harry S. Truman syntyi baptisti-
perheeseen Lamarin pikkukau-
pungissa, Missourin osavaltiossa 

Presidentti Truman 
ja Israelin 

itsenäistyminen
8.5.1884. Nuoren Harryn kerro-
taan olleen varsin kiinnostunut 
raamatullisista asioista jo lapsena 
ja oli 15 vuoden ikään mennessä 
lukenut Raamattunsa jo moneen 
kertaan läpi.

Harry Truman yritti opiskella 
taloutta ja lakia, mutta ei pär-
jännyt, osin huononäköisyytensä 
vuoksi, ja päätyi sitten Missourin 
kansalliskaartiin vuosiksi 1905-
11, edeten tykistöupseeriksi. I 

maailmansodan alettua hänet 
lähetettiin Ranskaan mistä hän 
palasi kapteenina 1918.

Vuonna 1919 kapteeni Tru-
man meni naimisiin samasta 
kaupungista kotoisin olevan 
Bess Wallacen kanssa ja vielä sa-
man vuonna hän perusti herrain 
vaatehtimon yhdessä parhaan 
ystävänsä, juutalaisen Edward 
”Eddie” Jacobsonin kanssa. Ys-
tävysten bisnekset eivät menneet 

ihan putkeen, ja yritys ajautui 
konkurssiin vain parin vuoden 
toiminnan jälkeen vuonna 1921. 
Molemmille miehille jäi varari-
kon seurauksena melkoiset ve-
lat, joita Truman maksoi aina 
vuoteen 1934.

Konkurssin jälkeen Trumanin 
oli etsittävä uusi ura itselleen ja 
hän liittyi demokraattiseen puo-
lueeseen asettuen hyvin pian 
ehdolle Jacksonin piirikunnan 

hallintotuomariksi, mihin hänet 
valittiinkin kahdeksi vuodeksi. 
Truman ei tullut uudelleenvali-
tuksi v. 1924 ja joutui etsimään 
elantoaan käytettyjen autojen 
myyjänä. Uusi hallintovirka au-
kesi kuitenkin muutamaa vuotta 
myöhemmin ja sen myötä Tru-
man nousi liittovaltiotason teh-
täviin kansallisen työllistämis-
ohjelman johtajaksi Missourin 
osavaltiossa. Tästä olikin hyvä 
ponnistaa Yhdysvaltain senaat-
tiin, minne hän tuli valituksi 
1934 ja aloitti kautensa tammi-
kuussa 1935.

Truman vakiinnutti pikku 
hiljaa asemansa senaattorina, 
mutta hänen varsinainen kan-
sallinen läpimurtonsa tapahtui 
vasta toisen senaattorikauden 
alussa, kun hän toimiessaan se-
naatin sotilasasioiden komitean 
puheenjohtajana kiinnitti huo-
mionsa epätarkoituksenmukai-
siin ja tuhlailevaisiin sopimuksiin 
armeijan alihankkijoiden kanssa 
vieraillessaan eri tukikohdissa. 
Truman jatkoi elvityksiään ja 
nosti havaitsemansa epäkohdat 
esiin senaatissa, minkä seurauk-
sena vuonna 1941 perustettiin se-
naatin erityiskomitea tutkimaan 
kansallisia puolustusohjelmia ja 
Trumanista tuli itseoikeutetusti 
komitean puheenjohtaja. 

Komitea tuli hyvin pian tun-
netuksi ns. Trumanin komitea-
na (The Truman Commission), 
ja sen ansiosta veronmaksajien 
varoja arvioitiin tulleen sääste-
tyksi jopa 15 miljardia dollaria 
seuraavien vuosien aikana. Tämä 
nosti senaattorin amerikkalaisen 
politiikan huipulle, mistä osoi-
tuksena mm. useampi kansikuva 
Time-lehdessä. 

Presidentti ja 
juutalaiskysymys

Rooseveltin ja Trumanin yhtei-
nen taival ehti kestää vain alle 
kolme kuukautta, ja tuona ai-
kana Truman oli tavannut Roo-
seveltin kahdenkeskisesti vain 
kaksi kertaa, joten  Truman toki 
ymmärsi, ettei hän kuulunut it-
sevaltiaan presidentin sisäpiiriin. 
Varapresidentin tehtävät olivat-
kin lähtökohtaisesti seremoni-
allisia sen lisäksi, että hän johti 
senaatin istuntoja.

Huhtikuussa 1945 elettiin jo 
toisen maailmansodan ratkai-
suhetkiä, ja Truman sai vas-

tuullineen myös 
USA:n armeijan 
ylipäällikkyyden, 
mikä käytännös-
sä tarkoitti koko 
liittoutuneiden 
joukkojen yli-
päällikkyyttä.

Trumanin tie-
tämys USA:n 
sotatoimista, ul-
kopolitiikasta tai 
muista hallinnon 
haasteista perus-
tui pääasiallisesti sanomalehtiin 
ja yleisellä tasolla oleviin Valkoi-
sen talon ja senaatin katsauksiin, 
ja niinpä yllättäen presidentiksi 
tullut Truman joutui melkoisen 
hämmentävä tilanteen keskelle. 

Truman oli senaattorina ol-
lut tietoinen natsien juutalais-
vainoista ja pyrkinyt saamaan 
USA:n hallintoa puuttumaan 
niihin, kuitenkin ilman vasta-
kaikua. Saatuaan tietoja keski-
tysleirien 27.1.1945 alkaneista 
vapautuksista, hän tuli hyvin 
huolestuneeksi selviytyneiden 
juutalaisten kohtalosta. Syksyl-
lä 1945 Keski-Euroopassa oli 
vielä satoja tuhansia kuoleman-
leireiltä selviytyneitä juutalaisia 
internoituina samoissa luteita 
kuhisevissa, piikkilanka-aitojen 
ympäröimissä ja sotilaiden var-
tioimissa parakeissa, aliravittuina 
ja edelleen puettuina raidallisiin 
pyjamoihin, ja talvi oli jälleen tu-
lossa. 

USA:n armeijan ja hallinnon 
välittämien tietojen mukaan 
suuri enemmistö hengissä sel-
viytyneistä juutalaisista halusi 
muuttaa luvattuun maahan eli 
Britannian hallinnassa olleeseen 
Palestiinaan, mutta brittihallinto 
suostui antamaan heille vain 

muutamia tuhansia viisumeita 
vuosittain.

Aiemmin juutalaisten puo-
lestapuhujana tunnetuksi tullut 
Britannian pääministeri Winston 
Churchill oli heinäkuussa 1945 
hävinnyt vaalit ja valtaan oli 
noussut työväenpuolueen Cle-
ment Attlee, jonka hallituksen 
ulkoministeriksi tuli Ernest Be-
vin. Molempien miesten ajatus-
maailma osoittautui hyvin juu-
talaisvastaiseksi, minkä Truman 
toi esiin monissa Valkoisen talon 
muistioissaan.

Juutalaisten asiaa ei helpotta-
nut sekään, että presidentti Roo-
sevelt, joka oli vuosikymmeniä 
esiintynyt juutalaisten ystävänä 
ja asioiden ajajana, oli sitonut 
USA:n hallinnon kädet antaessa 
mm. Saudi-Arabian päämiehelle 
kuningas Saudille sitoumuksen, 
ettei  USA tekisi mitään päätöksiä 
liittyen juutalaisen kansan kohta-
loon suhteessa Palestiinaan.

Trumanin kerrotaan olleen 
järkyttynyt ymmärtäessään, 
kuinka kaksinaamaisesti Roose-
velt oli toiminut, ja pikkuhiljaa 
uusi presidentti huomasi, että 
ulkoministeriön kaikki johtavat 
virkamiehet olivat – jos eivät 
täysin juutalaisvastaisia – hyvin 
arabimielisiä. 

Näky 
juutalaisvaltiosta

Hyvin luetun Raamatun ja par-
haan ystävänsä, juutalaisen Ed-
die Jacobsonin kanssa vietetyn 
ajan seurauksena Trumanille oli 
piirtynyt selvä kuva juutalais-
ten paluusta muinaiseen koti-
maahansa, ja hän alkaa tehdä 
hartiavoimin työtä sen toteutu-
miseksi. Toisen maailmansodan 
päätyttyä juutalaisten aktiiviset 
pyrkimykset päästä Palestiinaan 
olivat kasvaneet ja yhä useam-
min brittijoukot olivat päättäneet 

käyttää väkivaltaa estääkseen 
Haifaa lähestyvien laivojen ran-
tautumisen ja internoivat kym-
meniä tuhansia maahanpyrki-
jöitä Kyprokselle perustettuihin 
leireihin.

Truman pyrki saamaan brit-
tihallinnon myöntämään lisää 
maahanmuuttolupia Palestii-
naan, mutta uusi hallitus ei sii-
hen taivu. Pitkällisen taivutte-
lun seurauksena Yhdysvallat ja 
Iso-Britannia perustavat Anglo-
Amerikkalaisen komitean selvit-
tämään juutalaisten pääsyä Pa-
lestiinaan, mutta sekään ei johda 
konkreettisiin ratkaisuihin.

Amerikan lukuisat – ja toisten-
sa kanssa erimieliset – juutalais-
järjestöt painostavat Trumania 
juutalaisvaltion perustamisessa  
ja jossakin vaiheessa presidentti 
päättää olla ottamasta yhden-
kään juutalaisjärjestön johtajia 
vastaan. Tätä päätöstä edelsi 
konfliktiksi ajautunut tilanne 
erään juutalaisjohtajan kanssa, 
jonka poistuttua Valkoisesta 
talosta Truman tuhahti neuvon-
antajalleen ”Herran tähden, jos 
Jeesus Kristus ei kyennyt va-
kuuttamaan näitä kavereita, niin 
kuinka minä.”

Palestiinassa juutalaisten ja 
arabien välit kiristyvät äärim-
milleen eikä brittiarmeija kyke-
ne enää huolehtimaan maassa 
olevien kansanryhmien turval-
lisuudesta, ja alakynteen jäävät 
erityisesti juutalaiset, joilla ei 
ole juurikaan aseita puolustaa 
itseään arabeja vastaan. Tämän 
seurauksena Britannia ilmoittaa 
haluavansa mandaatistaan eroon 
ja sysää sen vasta perustetun 
YK:n syliin.

YK asettaa erityiskomitean 
(UNSCOP, United Nations Spea-
cial Committee on Palestine) sel-
vittämään alueen jakoa kahdeksi 
maaksi, juutalais- ja arabival-
tioksi ja komitean ehdotus hy-
väksytään YK:n täysistunnossa 
29.11.1947. Tätä istuntoa edelsi 
Trumanin hallituksen sisällä raju 
riita, jonka taustalla oli ulkomi-
nisteri George Marshallin vank-
kumaton vastustus juutalaisval-
tion perustamiselle. Kuultuaan 
ulkoministerinsä aikeista, presi-

B    Israelin ensimmäinen pääministeri 
David Ben-Gurion ja suurlähettiläs Abba 
Eban luovuttavat hanukkah-menoran 
presidentti Trumanille 1948.

C  Rooseveltin ja Trumanin presidentin-
vaalikampanjan juliste 1944.

Presidentti Harry S. Trumanin virallinen 
muotokuva Valkoisessa talossa.

A
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dentti ilmoitti itse määräävänsä 
USA:n kannan äänestyksessä, ja 
niin hän myös teki.

Turmanin ja Marshallin välit 
kiristyvät keväällä 1948 siihen 
pisteeseen, että miesten keskus-
tellessa Israelin itsenäisyydestä, 
jonka tunnustamista Marshall 
kaikin voimin vastusti, tämä 
huusi presidentille tämä virka-
huoneessa, että ”jos tunnustatte 
Israelin valtion, en enää kos-
kaan missään vaaleissa tule ää-
nestämään teitä”. Kaksi päivää 
myöhemmin, 14.5.1948 Truman 
tunnusti vastaperustetun Israelin 
valtion ensimmäisenä valtion-
päämiehenä.

Raamatun profetiat 
toteutuvat

Kun Israel oli perustettu, siihen 
liittyvät historialliset ja uskon-
nolliset seikat tulivat yhä mer-
kityksellisimmiksi Presidentti 
Trumanille, erityisesti hänen 
oma roolinsa, joka oli mahdol-
listanut juutalaisten palaamisen 
Palestiinaan. Israelin perustami-
sen vaiheisiin keskittyvä kirja A 
Safe Haven – Harry S. Truman 
and Founding os Israel kertoo 
asiasta seuraavaa:

Truman jakoi ajatuksiaan 
säännöllisesti tärkeimmäksi 
avustajakseen nouseen Clark 
Cliffordin kanssa, erityisesti liit-
tyen profetioihin, jotka koskivat 
juutalaisten paluuta Vanhan Tes-
tamentin Siioniin. Clifford, joka 
piti itseään amatöörinä Raama-
tun tuntemisessa, muisteli vaih-
taneensa aiheeseen liittyneitä 
jakeita presidentin kanssa.

Yksi häneen eniten vaikut-
taneista jakeista oli 5. Moosek-
senkirjasta 34:1-3: Mooses nousi 
Moabin tasangolta Nebonvuorel-
le, Pisgan huipulle, joka on Jor-
danin itäpuolella vastapäätä Je-
rikoa. Herra näytti hänelle koko 
maan: Gileadin, Danin, Naftalin, 
Efraimin ja Manassen alueet ja 
koko Juudan maan läntiseen me-
reen saakka, Negevin sekä Jor-
danin alangon, sen syvänteen, 
joka ulottuu Jerikosta, Palmu-
kaupungista, Soariin asti.

Kuten Clifford muisteli 1988, 
voit ottaa vanhan Raamatun kar-
tan ja kun katsot sitä, niin näet 
Israelin nykyiset rajat. Tämä, hän 
lisäsi, oli mitä Vanha Testamentti 
oli luvannut tuon ajan juutalai-
sille johtajille.

Yksi presidentin suosikeista, 
jota hän usein lainasi, on myös 
5. Mooseksenkirjasta 1:8: Tä-
män maan minä luovutan teille. 
Menkää ottamaan haltuunne se 
maa, josta minä olen valalla van-
noen antanut lupauksen teidän 
isillenne Abrahamille, Iisakille 
ja Jaakobille sekä heidän jälke-
läisilleen.’  

Muita presidentin mielijakeita 
löytyi 1. Mooseksenkirjasta, jos-
sa viitattiin ”ikuiseen omistusoi-
keuteen”.

Samankaltaisia muistoja lötyi 
Alfred Lilienthalilta, arabimieli-
seltä jakosuunnitelman ja tun-
nustamisen vastustajalta. Lilien-
thal palveli Trumanin hallinnon 
aikaan ulkoministeriössä  ja kon-
sultoi USA:n delegaatiota YK:n 
perustamiskonferenssissa.

Truman, hän kirjoitti, ”oli raa-
matullinen fundamentalisti, joka 
jatkuvasti viittasi näihin Vanhan 
Testamentin sanoihin”. Lilienthal 
viittasi samaan 5. Mooseksenkir-
jan 1:8 jakeeseen, joista Clifford-
kin puhui. Nämä profetiat toi-
mivat Trumanille korkeamman 
auktoriteetin leimana hänen 
päätökselleen tunnustaa Israe-
lin valtio.

Keväällä 1949, Eliahu Elath, Is-

raelin USA:n suurlähettiläs, tuli 
yhdessä Israelin päärabin Isaac 
Halevi Herzogin kanssa tapaa-
maan Trumania. Truman kysyi 
rabilta tiesikö tämä, mitä hän oli 
tehnyt juutalaisten pakolaisten 
ja Israelin valtion perustamisen 
hyväksi. Herzog ”mietti hetken 
ja vastasi, että vielä silloin kun 
presidentti oli äitinsä kohdus-
sa..., Herra oli asettanut hänen 
tehtäväkseen auttaa valittua 
kansaa hädän päivänä  ja olla 
mukana toteuttamassa Hänen 
lupaustaan palauttaa kansansa 
Pyhään maahan”.

Muinaisina aikoina, rabbi jat-
koi, samanlainen tehtävä oli an-
nettu erään toisen suuren valtion 
päämiehelle, Persian kuninkaalle 
Kyyrokselle, jonka vastuulla oli 
lunastaa ja palauttaa juutalainen 
kansa esi-isiensä maahan. Sitten, 
suurlähettiläs Elath muistelee, 
rabbi luki ääneen Kyyroksen 
sanat (2. Aikakirja 36:23): 

”Näin sanoo Kyyros, Persian 
kuningas: Herra, taivaan Jumala, 
on antanut minulle kaikki maan 
valtakunnat. Hän on nyt käske-
nyt minun rakentaa itselleen 
temppelin Juudan Jerusalemiin. 
Kaikkien teidän, jotka kuulutte 
hänen kansaansa, tulee lähteä 
sinne. Olkoon Herra, teidän Ju-
malanne, teidän kanssanne!”

Kun Truman kuuli rabbin sa-
nat ”hän nousi tuolistaan suu-
ressa tunnekuohussa silmät 
kyynelissä, kääntyi päärabbin 
puoleen ja kysyi, voisiko hänen 

tekemisiään todella verrata tuol-
la tavoin ja että Kaikkivaltiaan 
Jumalan käsi olisi ollut mukana 
häntä ohjaamassa”.

Rabbi sanoi Trumanille: ”teille 
annettiin tehtävä, jonka aikoi-
naan toteutti mahtava Persian 
kuningas, ja että myös te, kuten 
kuningas Kyyros, tulette saa-
maan kunniapaikan juutalaisissa 
aikakirjoissa”.

Truman otti rabin sanat sydä-
meensä. Kun Eddie Jacobson 
kertoi yleisölleen New Yorkin 
juutalaisessa teologisessa se-
minaarissa, että hän esittelisi 
heille miehen, joka ”auttoi pe-
rustamaan Israelin valtion, Tru-
man huusi nopeasti siihen väliin 
että auttoi perustamaan Israelin? 
Olen Kyyros, olen Kyyros.”

Eliahu Elath, puhuessaan vuo-
sia myöhemmin Heprealaisen 
Yliopiston presidenttinä, kertoi 
että Trumanin Palestiinan var-
haisen historian tuntemuksen 
päälähde oli Raamattu.

Lainatessaan Trumanin 
15.1.1953 pitämää virastaero-
ajaispuhetta, Elath nosti esiin 
raamatunkohdan, joka paljasti 
Trumanin toivon Israelia koh-
taan. Truman oli sanonut: ”Tigris 
ja Eufrat-virran laakso voidaan 
saada kukoistamaan kuten Ba-
bylonin ja Niiniven aikoina. Is-
raelista voi muodostua maidon 
ja hunajan maa, niin kuin se oli 
Joosuan aikaan”. Tämä jae, Elath 
ajatteli, ”ei päätynyt puheeseen 
sattumalta”.

A    USA:n presidenteistä innostunut kir-
joittaja Ronald Reaganin museossa Simi 
Valley'ssä Kaliforniassa 2012. Taustalla 
Reagania palvellut Air Force One mallia 
Boeing 707.

A

Matkanjohtaja: Tosimies -lehden päätoimittaja Kimmo Janas
Oppaat: Heikki Kangas ja Johanna Regev
Matkanjärjestäjä: Kinneret Tours

Vaikka matka on suunniteltu miesnäkökulmasta, ovat naisetkin tervetulleita matkakumppaneiksi.

ALUSTAVA OHJELMA

Perjantai 18. maaliskuuta  
SAAPUMINEN ISRAELIIN, Finnair AY797 Helsinki – Tel Aviv 20:05 - 00:30 Ajo Tiberiakseen. 
Yöpyminen: Tiberias, hotelli Nofim

Lauantai 19. maaliskuuta 
RETKI GALILEASSA, JEESUKSEN JALANJÄLJILLÄ
Autuuksien vuori, Kapernaum, Tabga, Sahnen kaunis luonnonpuisto, uintia 27-asteisessa lähdevedessä.  
Yöpyminen: Tiberias, hotelli Nofim

Sunnuntai 20. maaliskuuta 
RETKI POHJOISEEN, ISRAELIN NYKYHISTORIAN SOTATANTEREET 
Libanonin ja Syyrian rajaseutu, Golanin kukkulat, Jordanjoen alkulähteet, Haasorin kanaanilaiskaupunki. 
Yöpyminen: Tiberias, hotelli Nofim (Tiberiaan kuumien lähteiden kylpylä käytettävissä)

Maanantai 21. maaliskuuta 
KUOLLUTMERI, ANTIIKIN AJAN JUUTALAISSODAT 
Jeesuksen kastepaikka Jordanjoella Jerikon lähellä, Kuollutmeri, Herodes Suuren rakennuttama vuorilin-
noitus Masada, johon 70-luvulla huipentui juutalaisten kapina roomalaisia vastaan (hissi erillishinta).
Yöpyminen: Arad, hotelli Inbar

Tiistai 22. maaliskuuta  
ISRAELIN AUTIOMAAVAELLUS
Aradin rauniokumpu: Mooses ja israelilaiset kanaanilaisia vastaan, 12 Luvatun maan vakoojaa. Juu-
talaiset rakensivat ennen Israelin itsenäistymistä keskelle autiomaata Revivimin kibbutsin, jossa pieni 
pioneerijoukko puolustautui sankarillisesti Egyptin armeijaa vastaan. 
Yöpyminen: Jerusalem, hotelli Jerusalem Gold

Keskiviikko 23. maaliskuuta  
RETKI JERUSALEMISTA SHFELAN TASANGOLLE, KUNINGASTEN AIKA
Elan laakso, jossa Daavid ja Goljat taistelivat, Bet Guvrinin mahtavat kelloluolat ja maanalaiset asumuk-
set, Latrunin panssarimuseo. Ne, jotka eivät tule museoon, voivat tutustua hiljaisuuteen vihkiytyneitten 
trappistimunkkien luostariin ja/tai ‘’ Elämän puutarhaan’’, oliivipuumetsään, joka on istutettu pienten 
lasten muistolle. Yöpyminen: Jerusalem, hotelli Jerusalem Gold

Torstai 24. maaliskuuta 
JERUSALEMIN RETKI 
Jad Vashem (Vainojen museo), Öljymäki, Getsemane, Vanha kaupunki, Puutarhahauta. 
Iltaohjelma: Israelin armeijan reserviläisen luento. Yöpyminen: hotelli Jerusalem Gold

Perjantai 25. maaliskuuta 
JERUSALEM 
Vapaa, illalla ajo Tel Aviviin Ben Gurionin lentokentälle  

Lauantai 26. maaliskuuta 
PALUU SUOMEEN Finnair AY 798 Tel Aviv – Helsinki   01:20 – 06:00

Tämän matkan pituutta on mahdollista jatkaa lisäviikolla tai muutamalla lisäpäivällä 29.3. asti. 
Lisäviikko puolihoidolla omatoimisesti Eilatissa hotelli Americanassa 550 euroa tai Jerusalemissa esim. 
Jad Hashmonassa 29.3. asti 220 euroa. (Kuljetusten hinta määräytyy myöhemmin ryhmän koon ja 
mahdollisten lisätoiveiden mukaan.)

Matkan yhteishinta on 1685 euroa. Sisältää lennon ja Israel-paketin.
Matkasta maksetaan 100 euroa ennakkovarausmaksu matkalle ilmoittautumisen
yhteydessä. Noin 3 kk ennen matkaa maksetaan toinen erä 465 euroa. Loppuerä (1120 euroa) erääntyy 
matkalle lähdettäessä. Yksityishuonelisä 440 euroa. 
Israel -pakettiin kuuluvat bussikuljetukset, puolihoito hotelleissa, retket, opastukset sekä palvelurahat. 
Retket sisältyvät kokonaisuuteen lukuun ottamatta vapaapäivänä mahdollisesti tarjottavia ylimääräisiä 
retkiä. Kinneret Tours tukee järjestelyillään Israelissa Lev Hatsafon -yhdistyksen sosiaalista avustustyötä.  
Matkavakuutus sairaus- ja vahinkotapausten varalta on välttämätön.

Tiedustelut ja ilmoittautuminen:   
Matkanjohtaja: Tosimies -lehden päätoimittaja Kimmo Janas 
p. 050 912 7332,  email: kimmo.janas@tosimies-lehti.fi

TOSIMIES –LEHDEN LUKIJAMATKA 
ISRAELIIN 18. -26.3.2016
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LUOMAKUNTA HERÄÄ,
JA KOHTA SOI LINTUJEN LAULU 

METSISSÄ JA AITOVIERILLÄ,
JÄRVIEN  RANTAMILLA

YLI  KAUPUNGIN KOHINAN...

Reijo Pyykönen 

T ästä on jo vuosia, kun täs-
sä kirkossa Tampereella, 
Aleksanterin kirkossa oli 

tilaisuus. Ei ole jäänyt mieleen 
kenen järjestämä se oli. Yhden 
puheenalun muistan. Pastori 
Jorma Satama aloitti puheensa. 
Kun ennen laulettiin ”Kun kiu-
saus korvaani kuiskailevi, heti 
vastaan ma ei,ei,ei.” Tänään 
tämä laulun säe lauletaan ”Kun 
kiusaus korvaa kuiskailevi, heti 
vastaan mä hei, hei, hei..”

Luukas kirjoittaa luvussa 14 
jae 13 ”kun vihollinen oli kaiken 
kiusattavansa kiusannut, poistui 
sielunvihollinen hänen luotaan 
ajaksi” ja jae 14 jatkaa ”Jeesus 
palasi hengen voimassa Galile-
aan.” Olethan pannut merkille 
omassa elämässäsi, että kun Ju-
mala on jonkin vaikean asia yli 
tai läpi päästänyt, on kokenut, 
että on ollut sellainen yliluonnol-
linen hengen voima yllä. Minä 
en sittenkään taistele yksin, vaan 
niin kuin 1 Kor. 10:13 sanoo 
”Hänen salliessaan kiusauksen, 
hän myös valmistaa pääsyn siitä, 
niin, että voitte kestää”.

Apt .9 :12 sanotaan 
Sauluksesta,että hän puhkui yhä 
uhkaa ja murhaa Herran opetus-
lapsia vastaan. Saulus ajoi asi-
aansa toden teolla, mutta kun 
Jumala otti sille parhaalle tielle. 
”Hän läksi heti synakoogaan 
Damaskossa julistamaan, että 
Jeesus on Messias.”

Apt.9:20 Siitä alkoi Paavalin ju-
listus. Tämä tie maksoi hänelle 
paljon. Niin se on tänäkin aika-

na. Jumala ei sallinut eikä salli 
kiusattavan yli voimiemme. Hän 
valvoi ja valvoo, etteivät kiusa-
ukset tule suuremmaksi, kuin 
pystymme kantamaan.

Jaakob1:3 ”Älköön kukaan 
kiusauksissa ollessaan sanoko, 
Jumala minua kiusaa, sillä Ju-
mala ei ole pahan kiusattavissa, 
eikä Hän kiusaa ketään.” Usko-
vaakin koetellaan tulessa. Kiu-
saus on yhtä kuin koetus. Me 
muistamme Joosefin faaraon 
hovissa. Siellä oli talon puoles-
ta kiusaukset. Joosef joutui mak-
samaan siitä, että hän kieltäytyi 
”kuinka minä voisin tehdä niin 
pahan teon, että rikkoisin Juma-
laa vastaan” 1. Moos.39:9 Kiusa-
ukset eivät läheltäkään aina tule 
luoksemme jonakin mörkönä, ei, 
ne voivat tulla jopa tarpeellisena. 

Tänä aikana raha, joka toki on 
tarpeellinen elinehto. Mutta, niin 
monen ihmiset silmät sokaissut, 
kiusaus on päässyt voitolle, se 
on lähellä meitä jokaista.

Kiusaukset tulevat 1. Piet. 4:12 
”Älkää oudoksuko sitä hellettä, 
jossa olette joka on teille koetuk-
seksi, ikään kuin teille tapahtuisi 
jotain outoa.” Se ei siis ole mi-
tään kummallista ja outoa. Se on 
Kristuksen seuraamisesta koitu-
via ahdistuksia ja vaikeuksia..

Smyrnan seurakunnalle sa-
nottiin ”Teidän on oltava ahdis-
tuksessa 10 päivää” Ilm. 2:10. 
Se 10 päivää merkitsi rajattua 
aikaa. Me emme tiedä, kuinka 
lyhyt tai pitkä aika itse kunkin 
elämässä on tämä 10 päivää, se 
on Herran tiedossa. Mutta, käy-
köön myöten tai vastaan, eipä 

isä heitä lastaan.
”Painot ja kiusauksetkin an-

netaan sitä varten, että meidän 
ainoa turva ja toivo olisi ja on 
Jeesuksessa” Sellaisen meille so-
pivan erikoispunnuksen me tar-
vitsemme, että viisarit näyttäisi-
vät oikein. ”Me saamme lankee-
muksinemme mennä Isän eteen, 
Vapahtajan eteen Hänen tykönsä 
saa tulla ne, jotka eivät ole ky-
enneet voittamaan syntejään.” 
Jeesus on ristinpuulla  kukista-
nut sielunvihollisen vallan. ”Ei-
väthän terveet tarvitse parantajaa 
vaan sairaat.” Tässäkin hetkessä 
Jeesuksen Kristuksen pyhä veri 
puhdistaa sinut ja minut kaikesta 
synnistä ja tätä puhdistustahan 
me tarvitsemme päivittäin mat-
kalla kirkkauteen. Amen.

Pyhä veri puhdistaa
LUONNOSSA 
LIIKKEELLÄ
Jukka Ylävuo
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Teksti ja kuvat: Heikki Kangas

”Olin kyllä kuullut, 
että huumeita on 
varottava ja että niiden 
synnyttämä himo ei 
hellitä ja lopulta tuhoaa 
ihmisen.” 

Gennadi Shaulov, 48, on 
hyvä esimerkki muutok-
sesta, jonka Raamattuun 

ja rukoukseen pohjaava päih-
devierotusohjelma voi saada ai-
kaan. Tänään israelilainen Gen-
nadi auttaa toisia aineitten uhreja.  
Kun Gennadi oli tullut uskoon, 
ja haastattelin häntä vuonna 
2008 pari vuotta muutoksen jäl-
keen, hän totesi: – Uskon, että 
kaikki kauheudet ovat kohdal-
tani takanapäin. Jeesus on tullut 
elämääni ja vapauttanut minut 
siitä riippuvuudesta, jonka val-
lassa olin niin monet vuodet. 
Alkuun pelkäsin, miten pysyn 
kuivilla. Nyt tuo pelko on pois-
sa ja luotan, että Jumala pitää 
huolen ja vahvistaa.

Gennadi avioitui kuusi vuotta 
sitten Natalian kanssa, joka myös 
irtautui päihdevieroituksessa ai-
neista. Yhdessä he johtavat Go-
lanin Katsrinissa kahden vieroi-
tusyksikön toimintaa. Gennadi 
on myös seurakuntapastori. 

Gennadin elämä on ilmiömäi-
nen selviytymistarina. 7-vuo-
tiaana tupakoinnilla aloittanut 
katupoika vaihtoi 14-vuotiaana 
marihuanaan ja hasikseen. Kos-
ka hän tarvitsi rahaa jatkuvasti ja 
paljon, alkoi varastelun kierre.

simmäisen kosketuksen uskon-
asioihin, kun äiti lähetti Luuk-
kaan evankeliumin. Vanki luki 
kirjaa ymmärtämättä sen sisältöä. 
Kun Gennadi palasi siviiliin, hän 
avioitui ja pariskunnalle syntyi 
poika. Vuonna 1993 hän päät-
ti isänsä rohkaisemana muut-
taa Israeliin. Juutalainen isä oli 
mennyt jo edeltä Israeliin Gen-
nadin ollessa vankilassa ja palasi 
Tshetsheniaan poikansa häihin. 
Isä pohti, että perhe tasoittaa 
ja muuttaa pojan huonot tavat.  
Elämä ei kuitenkaan muuttu-
nut edes Israeliin tulon jälkeen. 
Vaimo ja lapsi saivat jäädä, 
kun nuori isä valitsi huume-
kaverit perhe-elämän sijaan. 
– Ryyppäsin ja poltin ruohoa. 
Siirryin koviin aineisiin, kos-
ka olin varma, etten jää kouk-
kuun. Toisin kävi, olin kiinni 
heroiinissa kymmenen vuotta. 
Tuona aikana olin neljään ottee-
seen israelilaisessa vankilassa. 
– Tiesin, että elän hyvin lähellä 
kuolemaa. Sain ystävältäni huu-
mekodin vetäjän puhelinnume-
ron, keskustelin toiminnanjohta-
ja Volodjan kanssa ja hän pyysi 

Lahjaksi uusi elämä
– Olen saanut lahjaksi uuden 
elämän. Viimeiset kymmenen 
vuotta ovat olleet parasta ai-
kaani. Kiitän elämästä ja siitä, 
että Jeesus asuu minussa. Se 
on päällimmäinen ajatukse-
ni arjessa, Gennadi todistaa. 
Shaulovin perheessä on tänään 
kaksi pientä poikaa. He elävät 
vanhempiensa kanssa vieroitus-
kotien yhteisössä, jossa aineitten 
käyttäjät ovat kertakaikkisesti 
päättäneet katkaista siteensä ai-
neisiin. Yhdyskunnan päämäärä-
nä on työn ja raamattuterapian 
kautta vapauttaa alkoholista ja 
riippuvuudesta huumeisiin. 

Israel Hai -seurakuntaver-
koston hoitokotien pääyksik-
kö on Karmel -vuorella Haifan 
keskustassa, jossa toimii myös 
raamattukoulu. Golanilla on 
toisessa kodissa toistakymmen-
tä naista, ja toisessa saman ver-
ran miehiä. Vieroitushoidossa 
olevat käyvät kotien ulkopuo-
lella töissä viljelyksillä ja jul-
kisten rakennusten siivoojina. 
Entiset narkomaanit toimivat 

A   Gennadi Shaulov soittaa seurakunta-
kokouksissa usein kitaraa.

Lahjaksi olette saaneet, 
lahjaksi antakaa

A   Israel Hai -seurakuntaverkosto pitää 
pari kertaa vuodessa yhteisiä kokouksia, 
joihin myös Katsrinin päihdevieroitusko-
din ja seurakunnan väki osallistuu.

A   Natalia Shaulov (toinen vas.) puhu-
massa elämänsä suuresta muutoksesta 
suomalaisnaisten ryhmälle.

A   Vieroituksessa olevat ja raamattukou-
lulaiset osallistuvat kotien ylläpitoon 
työnteolla.

B   Lev Hatsafon yhdistys on kerännyt va-
roja Katsriniin, jotta päihdevieroitusko-
din tarpeisiin voitaisiin lunastaa omaksi 
yksi nykyisistä vuokratiloista.

Vaikka Gennadin elämän-
muutos vuonna 2005 tapahtui 
nopeassa tempossa, sitä edelsi 
vaikea ja pitkä kierre. Huumeet 
ja niihin liittyneet rötökset veivät 
pojan vankilaan ensimmäisen 
kerran 16-vuotiaana. Kahdek-

san vuoden tuomiosta hän ehti 
istua kuusi vuotta ennen kuin sai 
armahduksen.

– Kun palasin rangaistus-
laitoksesta Azerbaidzhanin 
Bakusta syntymäkaupunkii-
ni Tshetshenian Groznyihin, 

ajattelin parantaa tapani, teh-
dä työtä ja jättää huumeet. 
Tämä päätös ei kuitenkaan pi-
tänyt kauaa. Uusi syöksykierre 
vei Gennadin tällä kertaa reiluk-
si vuodeksi vankilaan Siperian 
kylmyyteen. Siellä hän sai en-

tulemaan. Ensimmäisellä kerralla 
en jaksanut kuin kaksi päivää, 
mutta kuukauden kuluttua pa-
lasin.

Tuossa vaiheessa Gennadi otti 
tosissaan Volodjan ensitapaami-
sen sanat: ”Tiedätkö, että Jeesus 
voi sinut vapauttaa?”

A
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HUUMEITTEN KIROT
Heikki Kangas

Yli 150 miljoonaa ihmistä maapallolla polttaa marihuanaa, amfetamiinin 
käyttäjiä on useita miljoonia ja 30 miljoonaa ihmistä polttaa synteettisiä 
huumeita. Kokaiininkäyttäjien määräksi lasketaan 13,5 miljoonaa. 
Yksistään Euroopassa kuolee vuosittain yli 8 000 ihmistä huumeorjuuden 
seurauksena.

Näillä lauseilla alkoi muutamia vuosi sitten Israel Hai (Israel elää) seurakuntayhteisön promoo-
tiofilmi, joka viittaa päihteitten käytön huimaan lisääntymiseen myös Israelissa. Tämä valitettava 
kasvu alkoi 1990-luvun alusta, jolloin maahan muutti satoja tuhansia uusia asukkaita entisen 
Neuvostoliiton alueelta. Noitten maitten kulttuureissa kommunismi oli syössyt suuren joukon 
ihmisiä arvotyhjiöön, jota he täyttivät muun muassa päihteillä.

Kun itäisen blokin rautaesirippu repesi ja vapauden tuulet alkoivat puhaltaa, se 
ei automaattisesti ja välittömästi täyttänyt kärsineitten ihmisten maailmaa terveem-
millä arvoilla. Totalitäärisestä yhteiskunnasta monet juutalaiset ja heidän ei-juutalai-
set puolisonsa muuttivat porttien avautuessa paremman elämän toivossa Israeliin. 
Osalle heistä pääsy Israeliin merkitsi suhteellisen lyhyessä ajassa muutosta selvästi parempaan, 
osa ei jaksanut kilpailuyhteiskunnan rattaissa ja on sitten täälläkin joutunut kamppailemaan mo-
raali- ja muitten ongelmiensa kanssa.

Irti kärsimyksen kierteestä
Israel Hai -seurakuntayhteisö ja sen vieroituskodin työntekijät ovat nähneet ja suu-
rimmaksi osaksi itsekin kokeneet kärsimyksen, jota aineitten käyttö tuottaa. Tilasto-
jen mukaan yksi huumausaineiden käyttäjä johtaa 13 -15 muuta ihmistä narkomani-
an uhreiksi. Perheet kärsivät ja rikkoutuvat. Ongelmien jälkihoito on kallista ja raskasta. 
Vieroituskodin yli kymmenen vuoden kokemusten mukaan Israelin hallituksen toimet huumeiden 
käyttöä vastaan ovat vähäiset eivätkä kovin rohkaisevia. Yksi valtiovallan metodeista vähentää 
huumausainerikollisuutta on jakaa valvotusti ja maksutta methadonia. Tämä on synteettistä huu-
metta, jota valmistettiin jo Kolmannen valtakunnan laboratorioissa. Sen katsotaan olevan yhden 
voimakkaimmista huumeista tämän päivän markkinoilla. Methadonin vieroitusoireita on äärettömän 
vaikea kestää. Monet kuolevat vieroituksen hellittämättömään tuskaan.

Yhteiskunta on kääntänyt selkänsä näille ihmisille. Poliisipartiot kaduilla ja aukioilla antavat 
näennäisen vaikutelman siisteydestä ja järjestyksestä. Mutta varsinainen ongelma jää ratkaisematta. 
Tämän vuoksi Israel Hai –yhteisö lähti reilut kymmenen vuotta sitten liikkeelle ruohonjuuritasolta 
ja pyrkii kristillisen lähimmäisenrakkauden periaatteilla kohtaamaan kärsiviä. Tulokset ovat olleet 
tähän mennessä erittäin rohkaisevia.

Yksi merkki työn hedelmistä on Haifan lähiökaupunkien alueilla elävät seurakunnat, jotka ovat 
kasvaneet ja jakaantuneet uusiksi seurakunniksi. Näitten yhteisöjen perusjoukkona ovat uskoon 
tulleet ”reppanat”, entiset päihteitten käyttäjät.

Toimintaperiaatteeksi näissä vieroituskodeissa pätee Luukkaan evankeliumin (13:29-30) lupa-
us:

”Ja tulijoita saapuu idästä ja lännestä ja pohjoisesta ja etelästä, ja he aterioitsevat Jumalan 
valtakunnassa. ja katso, on viimeisiä, jotka tulevat ensimmäisiksi, ja on ensimmäisiä, jotka tu-
levat viimeisiksi”

tyksen kristillinen arvopohja 
on ankkuroitu Raamattuun.   
Monet muualta Israeliin tulleis-
ta juutalaisista ovat ajautuneet 
työttömyyden ja kielivaikeuk-
sien vuoksi päihderiippuvuuk-
siin ja monenlaisiin perheen 
toimentulo-ongelmiin. Lev Hat-
safon haluaa auttaa näitä väliin-
putoajia uuteen alkuun vahvis-
tamalla työtä päihdekodeissa 
ja antamalla tukea kriisiperhei-

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

kannusta myymälänhoitajaa laajentamaan 
valikoimaansa!

www.tosimies-lehti.fi

Mistä Tosimiehen 
irtonumeroita?

• Kristillinen Kirjakauppa Cor13
   Kilpisenkatu 5, 40100 Jyväskylä
• Kristillinen Kirjakauppa Suola ja Valkeus
   Sörnäisten rantatie 6, 00530 Helsinki
   Maaherrankatu 14, 50100 Mikkeli
   Katrineholminkatu 9, 24240 Salo
   Puutarhakatu 17, 33210 Tampere
• Kristillinen Kirjakauppa Toivo
   Yrittäjäntie 5, 62900 Alajärvi
• Kristillinen Kirja ja Musiikkipalvelu
   Puskantie 14, 60100 Seinäjoki
• Lahden Kristillinen kirjakauppa
   Hämeenkatu 23, 15110 Lahti
• One Way Mission House
   Kaisaniemenkatu 10, 00100 Helsinki

yhdessä ja tukevat toisiaan. 
Gennadi kertoo, miten hän koki 
rohkaisuna oman vieroituksen-
sa alkujakson. Entiset narkkarit 
palvelivat toisia, jotka vielä sy-
västi kamppailivat ongelmansa 
kanssa.

Nämä toivonsa menettäneet 
ovat löytäneet uuden perustan 
elämälleen ja kokeneet todellisen 
vapauden. Kun he ovat valinneet 
Jumalan, ehkä he keskimääräistä 
paremmin ja herkemmin osaavat 
erottaa vapauden kaikenlaisesta 
riippuvuudesta.

Gennadi ja 
Jumalan rakkaus

Gennadille on mieluinen Jee-
suksen opetus rakkaudesta 
(Joh.13:34-35). Hän korostaa, 
miten vain Jumalalla on valta an-
taa tällainen rakastamisen käsky. 
Keskinäisestä rakkaudesta mei-
dät tunnetaan Jumalan lapsiksi. 
Kyseessä on anteeksiantamisen 
ja -saamisen rakkaus, joka ei etsi 
omaansa vaan toisen parasta. 

Gennadi on vieraillut useita 
kertoja Suomessa Lev Hatsa-
fon (Pohjoisen Sydän) yhdis-
tyksen puhujatilaisuuksissa. 
Hän on kertonut koskettavasti, 
miten kaipaa matkoilla pieniä 
poikiaan. Se muistuttaa häntä 
Jumalan suhtautumista meihin: 
– Taivaan Isällä on ikävä saada 
meidät lähelleen. Aivan kuten 
minä maallisena isänä kaipaan 
päästä nostamaan omat poika-
ni syliini ja leikkimään heidän 
kanssaan, Jumala tahtoo viettää 
aikaa kanssamme. Hän haluaa 
meidän kokevan, kuinka kallis-
arvoisia olemme Hänelle. Kun 
lapsi tietää isän rakastavan hän-
tä, hän on onnellinen. Me olem-
me onnellisia, koska Jumala on 
Isämme, joka rakastaa meitä 
valtavasti.

Lev Hatsafon tukee 
päihdevieroitusta

Jumalalta 1990-luvulla Israelissa 
saatu näky alkoi toteutua syys-
kuussa 2005, kun Lev Hatsafon 
– Pohjoisen Sydän yhdistys pe-
rustettiin. Yhdistyksen nimi (Lev 
= sydän, Tsafon = pohjoinen) 
viittaa sydänten yhteyteen Suo-
men ja pohjoisen Israelin välillä.  
Yhdistyksen tavoite on auttaa 
sosiaalisesti ja humanitääri-
sesti Israelin köyhiä kansalli-
suudesta riippumatta. Yhdis-

den keskellä tehtävään työhön. 
Yhdistyksen työnäkynä on 
näiden elämän kolhuis-
ta toipuvien työllistyminen 
ihmisarvoiseen elämään. 
Raamattu kertoo, miten Paava-
lille oli tärkeää köyhien avus-
taminen. Se oli keskeinen osa 
hänen apostolista tehtäväänsä.   
”Mutta nyt minä matkustan 
Jerusalemiin viemään pyhille 
avustusta. Sillä Makedonia ja 

Akaia ovat halunneet kerätä 
yhteisen lahjan niille Jerusa-
lemin pyhille, jotka ovat köy-
hyydessä” (Room. 15:25,26).  
 
Yhdistys on vahvasti mukana tie-
dottamisessa Lähi-idän ja Israe-
lin tapahtumista. Se myös tukee 
opiskelijoita, jotka luennoivat 
oppilaitoksissa ja seurakunnissa 
Raamatun luomiskertomuksesta 
elävän uskon perustana. 

A
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B   Masajo Oy:n nykyinen toimitusjohta-
ja Johannes Kuosmanen (vas.) ja Matti 
Kuosmanen kannattelevat järeää Ruusu-
suola-kimpaletta, josta riittää terveellistä 
suolaa useampaankin keitokseen.

B   Vauvapaketti eli 4 kg Intiaanisokeri-
säkki on kaiken lähtökohta, näyttää 
Matti Kuosmanen.

Kimmo Janas

Perheyritys Masajo Oy 
on tullut tunnetuksi 
mm. eksoottisen 
Intiaansisokeri-
täysruokosokerin 
markkinoijana. Mies 
ravintorikkaiden 
tuotteiden takana on 
keväällä ”eläkkeelle” 
siirtynyt Matti E. 
Kuosmanen, johon 
päätimme tutustua 
hieman tarkemmin.

Matti Kuosmanen kertoo 
olleensa jo nelivuoti-
aasta asti kiinnostunut 

luonnosta ja sieltä löytyvistä ra-
vintoaineista samoin kuin sen 
tarjoamasta avusta terveyden-
hoidossa.

Oman maan hoitamista rakas-
tava kasvatusisä Aaro-Ville kas-
vatti ja mentoroi Matti-poikaa sii-
hen, miten maa antaa terveyttä.

– Ei tarvitse käydä lääkärissä 
eikä syödä pillereitä, kun hoitaa 
maata hyvin, niin sieltä tulee al-
kuaineet, Kuosmanen muistelee 
lapsuusvuosiensa opetuksia.

Aaro-Ville oli itse hyvä todis-
te opetuksistaan, sillä vapaus-
sodan, talvisodan ja jatkosodan 
läpikäynyt mies oli vielä täysissä 
ruumiin ja sielun voimissa nuk-
kuessaan pois 96-vuotiaana, 
Nilsiän toiseksi vanhimpana 
miehenä.

Käytännön esimerkkinä Kuos-
manen kertoo, kuinka kasvatu-
sisä oli noutanut luonnon ap-
teekista, Pisavuoren metsiköstä 
puunlehtiä, ja hoitanut pojan 
käteensä saaman haavan ilman 
tulehduksia ja kipuja.

Maaperän salaisuuksia
Varsinaisen ravitsemusherätyk-
sen Kuosmanen koki vierailles-
saan 19-vuotiaana Sveitsissä ja 
tutustuttuaan Alfred Vogelin työ-

ja sosiaalinen, ja sen oli tar-
koitus tukea tieteellis-teknis-
taloudellisesti Andien arvokasta 
kulttuuria. Intiaanit olivat myös 
toivoneet saavansa vaihtoehtoja 
kokapensaan viljelylle.

Suomen Ulkoministeriö oli ha-
lukas lähteä rahoittamaan vähin-
tään 2-3 miljoonan markan yh-
teistyöhanketta Boliviaan, mutta 
rahoituksen saajan tulisi vastata 
puolen miljoonan osuudesta.

– Kun mietimme asiaa perheen 
kesken, ymmärsimme valtion 
rahojen olevan veronmaksajien 
rahoja, eikä velkaa kannattanut 
ottaa, sillä lama teki tuloaan. Ei-
hän Vogelkaan mennyt aikanaan 
intiaanien keskuuteen hienon 
projektikansion kanssa, vaan 
avoimella ja nöyrällä mielellä, 
muistelee Kuosmanen. – Kat-
soimme, että oli parempi olla 
paikan päällä ja toimia omasta 
halusta ilman suuria lainoja.

Matti Kuosmanen matkusti 
heinäkuussa 1992 aluksi yksi-
nään Boliviaan, Santa Cruzin 
lääniin viideksi kuukaudeksi jär-
jestelemään asioita ja oppimaan 
paikallista kieltä. Marraskuussa 
hän palasi Suomeen, ja Kuosma-
set päättivät muuttaa Boliviaan 
seitsemän lapsensa kanssa.

– Vaimoni sanoi naimisiin 
mennessään, että hän on valmis 
lähtemään kanssani vaikka maa-
ilman ääriin, Matti Kuosmanen 
muistelee naureskellen.

Kuosmaset laittoivat kotinsa 

myyntiin ja ostivat lentoliput 
Boliviaan.

– Pankinjohtaja huolestui, 
kuinka asunnon myynti onnis-
tuisi laman keskellä, mutta me 
uskoimme siihen, koska olimme 
saaneet hankkeellemme vahvis-
tuksen rukouksissamme, Matti 
Kuosmanen kertoo.

Lopulta asuntokaupat syntyi-
vät lähtöä edeltävänä päivänä 
pankissa aukioloajan viimeisellä 
tunnilla…

Maa antaa voimaa
Kuosmanen kertoo suunnitel-
leensa Boliviassa paikallisen 
maatalouden tutkimuskeskuksen 
johtajan kanssa tulevaa toimin-
taa. Ensimmäisiä toimenpiteitä 
oli pienen osuustoimintatilan 
hankkiminen.

Paikalliset osuuskuntatilat oli-
vat 50-500 hehtaarin kokoisia, 
ja niissä pystyttiin mekaanisesti 
kontrolloimaan rikkaruohoja. 
Tuhansien hehtaarien suurtiloil-
la puolestaan käytettiin myrkky-
ruiskutuksia.

– Tämä sai minut vakuuttu-
neeksi osuustoiminnan tarpeel-
lisuudesta. EU:n asiantuntija, 
johon tutustuin Boliviassa, ker-
toi tutkineensa seitsemän vuot-
ta inkojen viljelymenetelmiä ja 
todenneensa inkojen pystyvän 
tuottamaan kolminkertaisesti 
ruokaa kolminkertaiselle väes-
tömäärälle.

Inkat lannoittivat maaperäänsä 
mm. linnun lannalla, ja istuttivat 
puita korkeille paikoille säilyttä-
mään mikroilmastoa. Tämä sopi 
yksiin jo kasvatusisä Aaro-Villen 
opetuksien kanssa. Maahan piti 
laittaa orgaanista ainetta elinvoi-
man säilyttämiseksi.

– Kerrotaanhan Raamatussa-
kin, kuinka maa antoi ihmisille 

voimansa, Kuosmanen huo-
mauttaa.

Sotien seurauksena myös ke-
mian teollisuus on kehittynyt. 
Kerrotaan, että maailmansotien 
jälkeen sotiville osapuolille jäi 
käyttämättömäksi sotateollisuu-
teen kehitettyjä kemikaaleja, 
joita alettiin hyödyntää rauhan 
tullen mm. maataloudessa.

Vaikka sadot kasvoivat aluksi, 
vähitellen vesiliukoiset kemikaa-
lit alkoivat liuottaa maaperästä 
tarpeellisia alkuaineita, mikä 
johti pikku hiljaa maaperän 
köyhtymiseen ja satojen romah-
tamiseen.

– Tämä johti myös siihen, 
että päädyttiin yleiseen doktrii-
niin, ettei ihminen edes tarvitse 
kuin12-14 alkuainetta pysyäk-
seen terveenä, vaikka niitä alun 
perin oli yli 60 maaperässä, Matti 
Kuosmanen kertoo.

Ilmastokasvi
Okinawan saarella todettiin 
1400-luvulla kolmen kuningas-
kunnan yhdistyttyä, ettei uusi-
en sotalaitteiden rakentaminen 
kannata, koska se vain ruokkii 
vihollisen hyökkäyshaluja. Niin-
pä Okinawalla päätettiin ryhtyä 
noudattamaan ns. hyvän tahdon 

diplomatiaa uusien sotien vält-
tämiseksi.

Kun rauhaa oli kestänyt run-
saat sata vuotta, saarelta pur-
jehti ryhmä tutkijoita Kiinaan 
kehittämään diplomatiaa ja ns. 
rauhan ruokaa, joka herättää hy-
vää mieltä. Tutkimusten mukaan 
kemialliset yhdisteet aiheuttavat 
herkemmin aggressiivista käy-
töstä, mutta ravintorikas ravinto 
tyynnyttää mieltä.

Okinawalla oli ollut vanhan 
ajan sokeriruokokulttuuria jo 
vähintään 1000 vuotta. 

Vastaavasti Andien rinteillä 
intiaanit ovat viljelleet mustaa 
alkuperäissokeria.

Tuon sokeriruokon kasvatta-
minen vie kuusi vuotta ja satoa 
saadaan puolentoista vuoden 
välein. Kasvi juurtuu nykyisiä 
sokerilajikkeita syvemmälle ja 
kestää hyvin erilaisia luonnon-
ilmiöitä kuten taifuuneja yms. 
Koska sitä ei ole jalostettu, se 
myös kasvaa lyhyempänä kestä-
en tästäkin syystä myrskyjä.

– Tällainen vanhan ajan soke-
riruoko on myös tärkeä ilmasto-
kasvi, sillä tutkimusten mukaan 
yksi hehtaari sokeriruokopeltoa 
vastaa 3-4 hehtaaria sademetsää, 
Kuosmanen lisää. – Se kuluttaa 

A   Masajon toimiston seinällä olevat 
kuvat kertovat välittömästi yhtiössä 
vallitsevasta arvomaailmasta. Vasem-
manpuoleinen kuva esittää Kristusta. 
Siinä on mm. 10 käskyä. Neljä jotka ovat 
osoittavat Kristukseen ja kuusi muualle. 
Näistä ne neljä ovat: älä pidä muita ju-
malia, jne. ja ne kuusi ovat ajallisempia: 
älä tapa, älä varasta, jne.  Hänellä on 
sauvat kädessä kuten Hesekielissä se-
litetään (Hes. 37:16). Kyyhkynen pään 
alapuolella kuvaa Pyhää Henkeä. Tämä 
kuva on jäljitelmä vanhan inkatemppelin 
(Tiwanaku) auringon portin yläpuolella 
olevasta kuvasta. 

Intiaanisokeri 
Bolivian lämmöstä

CO2 3-4 kertaa enemmän kuin 
sademetsät.

Yhteistyön hedelmiä
Okinawan saarella kuoli sodan 
aikana yli 200 000 ihmistä ja muu-
tenkin tuho oli mittava. Bolivian 
presidentti lahjoitti 1950-luvulla 
japanilaisille Okinawan saaren 
kokoisen alueen, noin 100 km2, 
josta syystä Santa Cruzin ravin-
torikkaalle viljelyalueelle on 
muuttanut japanilaisia vuosien 
saatossa.

Boliviassa toimii tänä päivänä 
myös japanilainen tutkimuslai-
tos, joka pyrkii hyödyntämään 
intiaanien viljelytietoutta. Boli-
viassa puolestaan voidaan hyö-
dyntää Okinawassa tehtyä kehi-
tystyötä, jolla on mm. parannettu 
täysruokosokerin laatua.

– Markkinoillahan on lukui-
sia ns. intiaanisokerimerkke-
jä, mutta meidän tekemiemme 
tutkimusten mukaan ne sisäl-
tävät vain puolet alkuperäisen 
Intiaanisokeri-täysruokosokerin 
alkuainemääristä, kertoo Mat-
ti Kuosmanen. – Toisaalta on 
muistettava, että Intiaanisokeri-
täysruokosokerin tuotanto on 
tuhat kertaa hitaampaa kuin ta-
vallisen sokerin tehotuotanto.

Masajo on tarjonnut mm. 
koeasemansa palveluja japani-
lais-bolivialaiselle yhteistyöku-
violle.

Kuosmaset asuivat Boliviassa 
1993-1999, jona aikana tietous 
paikallisista luonnontuotteista 
ja niiden ravintoarvoista syveni 
entisestään.

Kun perhe palasi koti-Suo-
meen, yhteistyö Andien ja Suo-
men välillä vahvistui. Kuosmaset 
perustivat yrityksen, joka työl-
listää Andien asukkaita tuomal-
la Suomeen Bolivialle tärkeitä 
luonnontuotteita, Ruususuola 
-kristallisuolaa ja Intiaanisokeri 
-täysruokosokeria.

– Sen sijaan, että olisimme 
pelkkä maahantuoja, meillä on 
Boliviassa myös tytäryhtiö, joka 
pitää huolta laadusta, työnteki-
jöiden oloista ja oikeudenmukai-
sesta palkasta, tarkentaa Matti 
Kuosmanen.

hön. Kiinnostus luonnonmukai-
seen ravintoon johtikin aikanaan 
seitsemän vuoden vapaaehtois-
työhön Boliviaan.

Kasvatusisänsä koulussa oli 
Matti Kuosmanen oppinut, että 
suomalainen maaperä on niin 
ohut, että ellei siihen joka vuosi 
laiteta orgaanista ainetta – tuh-
kaa, karjan lantaa tms. – maan 
elinvoima ei riitä. Amerikkalai-
sesta yliopistosta hän sai tiedon, 
että Boliviasta löytyy ns. intiaani-
en ikimaata, jota ei tarvitse edes 
lannoittaa.

Nuoret ovat myös olleet aina 
Matti Kuosmasen sydämellä. 
Kasvatusisä oli mm. ohjannut 
päihteettömyyteen. Kuopios-
sa opiskellessaan Kuosmanen 

valittiin 18-vuotiaana Kuopion 
nuorisoneuvostoon, jossa toi-
miessaan hän ymmärsi, kuinka 
tärkeää ennaltaehkäisevä valis-
tustyö on.

Näistä lähtökohdista alkoi 
hahmottua Matti Kuosmasen 
elämäntyö.

– Maaperä voi antaa ihmisille 
niin mielellistä kuin ruumiillista-
kin terveyttä. Toisaalta nuorille 
on tärkeää, että he eivät saa syn-
teettisiä kemikaaleja elimistöön-
sä vaan aitoja ravintoaineita.

Vaikka maailman ääriin
1990-luvun alussa syntyi ajatus 
yhteistyöhankkeesta Andien 
ja Suomen välillä. Hankkeen 
oli määrä olla humanitäärinen 
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BIG GAME
Air Force One on Suomen il-
matilassa tuomassa Amerikan 
presidenttiä (Samuel L. Jackson) 
valtiovierailulle. Matka kuitenkin 
keskeytyy, kun kone putoaa erä-
maahan, Pohjois-Suomeen, ter-
roristien hyökkäyksessä. Järjes-
tetyn salaliiton tarkoituksena on 
kaapata presidentti. Terroristien 
suunnitelma onkin toteutumas-
sa täydellisesti lukuun ottamat-
ta yhtä odottamatonta tekijää. 
13-vuotias suomalaispoika, 
Oskari (Onni Tommila), löytää 
presidentin ennen terroristeja 
ja päättää auttaa tätä. Amerikan 
presidentin kohtalo on 13-vuoti-
aan suomalaispojan käsissä.

Big Game on adrenaliinilla 
kyllästetty toimintaseikkailu, ja 
se perustuu Jalmari Helanderin 
ja Petri Jokirannan tarinaan. 

Elokuvaa kuvattiin kahdeksan 
viikkoa ympäri Baijeria (tästä 
syystä Lapin maisemat ovat yl-
lättävän jylhiä...) ja sen tuotan-
tobudjetti on n. 8,5 miljoonaa 
euroa.

Elokuvan juoni ei ole kovin 
syvällinen, mutta tekee kunniaa 
takavuosien seikkailuelokuville. 
Mukaan on laitettu suomalaista 
huumoria ryydittämään kovaa 
menoa.

Jalmari Helander on ottanut 
tiimeineen aimoharppauksen 
Rare Exportsin jälkeen. On mu-
kava nähdä suomalaisviihdettä 
"aitoamerikkalaiseen" tyyliin.

Kimmo Janas

FAST & FURIOUS 7
Hurjapäiset seikkailut ympäri 
maailmaa jatkuvat, kun tuttu 
tähtikaarti palaa Vin Dieselin, 
Paul Walkerin ja Dwayne John-
sonin johdolla elokuvassa Fast 
& Furious 7. 

James Wan on ohjannut huip-
pusuositun elokuvasarjan uuden 
osan, jossa nähdään myös jouk-
ko leffasarjassa ennennäkemät-
tömiä kansainvälisiä tähtiä, kuten 
Jason Statham, Ronda Rousey ja 
Kurt Russell. 

Ensimmäinen ajatus, joka 
nousee mieleen, kun elokuva-
sarja on ehtinyt jo seitsemänteen 
osaansa, on että nyt sukelletaan 
ja rajusti. Kyseessä on pakko 
olla jo monesti lämmitetyn kei-
tokseen vielä yksi lisälämmitys. 
Mutta ei, tällä kertaa saa elo-
kuvasalissa kokea positiivisen 
yllätyksen. Joku kolleega on jo 
ehtinyt kehua tänä 7. elokuvaa 
jopa koko sarjan parhaaksi. En 
nyt menisi ihan niin pitkälle, 
mutta menoa ja meininkiä riittää 
vaikka toisille jakaa. 

Paljon on matkaa tehty sitten 
ensimmäinen Fast & Furious elo-
kuvan, jossa keskityttiin kaupun-
gin pimeillä kaduilla käytäviin 
autokaahailuihin.

Autot ja niillä tehtävät usko-
mattomat temput/tempaukset 

FAST & FURIOUS 7
Ohjaus: James Wan 
Käsikirjoitus: Chris Morgan Gary Scott 
Thompsonin luomien hahmojen poh-
jalta 
Näyttelijät: Vin Diesel, Paul Walker, 
Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, 
Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris 
“Ludacris” Bridges, Elsa Pataky, Lucas 
Black, Jason Statham, Djimon Hounsou, 
Tony Jaa, Ronda Rousey, Kurt Russell

ovat edelleenkin pääosassa, 
mutta nyt hyppelehditään Los 
Angelesin, Dominikaanisen 
Tasavallan, Azerbaidzanin ja 
Dubain välillä. Mukana on niin 

paikallisia pahiksia kuin kan-
sainvälisiä terroristejakin jne.

Ja kuten aikaisemmissakin 
osissa, kaikkea rymistelyä ja kaa-
hailua – sekä tietenkin väkivaltaa 

–  höystetään hurtilla huumorilla, 
siis ns. äijähuumorilla.

Pakko myöntää, että paikka 
paikoin tappelu/taistelukohta-
ukset tuntuivat venytetyiltä.

Mutta edelleenkin ajokohtaus-
ten kuvaus ja varsinkin leikkaus 
ovat henkeäsalpaavan vauhdik-
kaita.

Erityisellä tavalla mielenkiin-
toisen tästä elokuvasta tekee se, 
että yksi pääosan esittäjistä  eli 
Paul Walker kuoli kesken filma-
usten – auto-onnettomuudessa. 
Tuotantotiimi laittoi pillit pus-
siin, mutta kun Walkerin veljet 
suostuivat auttamaan, päätettiin 
kuvauksia jatkaa. Eli oman jän-
nityksensä elokuvan katseluun 
tuo, kuinka monessa kohtaa 
huomaa veljen korvaavan Paul 
Walkerin tai koska on hyödyn-
netty digitaalisuutta.

Kimmo Janas

BIG GAME
Käsikirjoitus: Jalmari Helander
Ohjaus: Jalmari Helander
Näyttelijät: Samuel L. Jackson, Onni Tom-
mila, Jim Broadbent, Ray Stevenson, Feli-
city Huffman, Victor Garber, Ted Levine
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Teksti: Kimmo Janas

Kuvat: Iikka Löytty

Maaliskuussa matkasi 
täysilastillinen kuorma-
auto apua Baltiaan, 
kuorma sisälsi vaatteita, 
ruokaa, Raamattuja 
ym. Käsi kädessä 
avustuskuorman kanssa 
levitettiin matkalla 
myös evankeliumia 
rukouksien, Sanan, 
todistusten ja laulujen 
voimalla.

A vustusmatkan johtajana 
toimi Jorma Wilponen 
Seinäjoelta ja tulkkina 

Väinö Korpi Ilmajoelta, kum-
matkin avustustyössä vanhoja 
konkareita. Matkalle he olivat 
ottaneet siipiensä suojaan myös 
Tosimiehen toimittajan, Iikka 
Löytyn.

Neljän päivän matkalla vietet-
tiin kolme yötä – jokainen eri 
maassa, Latviassa, Liettuassa ja 
Eestissä.

Latviankielisiä
 Raamattuja

Matka suuntautui Seinäjoelta 
Helsingin ja Tallinnan kautta 
Riikaan, johon oli tarkoitus vie-
dä ensisijaisesti latviankielisiä 
Raamattuja.

Runsas kuukausi aikaisemmin 
oli Wilponen paluumatkallaan 
Romaniasta saanut ostettua Lat-
vian Raamattuseuran varastolta 
500 latviankielisiä Raamattuja. 

– Todella hienoa painotyötä, 
lovetut hakemistot ja muuten-
kin kauniita ulkoasultaan, Jor-
ma Wilponen kehuu. – Ihmiset, 

jotka saivat ne, olivat todella 
haltioissaan.

Riikassa juutalaisessa sairaa-
lassa miehet tapasivat ylilääkä-
rin, jonka kertomus sairaalan 
lähes satavuotisesta historiasta 
saatiin tallennettua myös vide-
olle. Ylilääkäri oli ollut työssä 
tuossa sairaalassa vuodesta 1993 
lähtien. Yli satavuotias rakennus 
on viime vuosina remonteerattu 
varsin asialliseen kuntoon.

Sairaalassa oli pieni näyttely 
sairaalan historiasta sekä juuta-
laisten kokemasta natsien vai-
nosta.

– Järkyttäviä valokuvia katsel-
lessa tuntuivat kaikki kauheudet 
todella käsin kosketeltavilta, 
Wilponen toteaa.

Avustuskuorma Baltiaan

Ylilääkäri totesi heidän kamp-
pailevan jatkuvasti talouson-
gelmien kanssa, mikä näkyi jo 
hänen itsensä vaatetuksessa – 
mutta hän kertoi heidän tulevan 
toimeen Jumalan avulla.

– Minulle syntyi suuri kun-
nioitus heidän harjoittamaansa 
toimintaa kohtaan. He selvästi 
haluavat palvella vilpittömästi 
ihmisiä siellä. Osa työntekijöis-
tä oli selvästi uudestisyntynei-
tä, jotka kunnioittavat Israelin 
Jumalaa ja uskovat Jeesukseen 
Kristukseen. Kävi ilmi, etteivät 
he saa työstään kovinkaan hyvää 
palkkaa, mutta siitä huolimatta 
palvelevat pyyteettömästi. Yh-
teiskunnalta tai valtiolta ei tule 
mitään, joten heidän oma toi-

meentulonsa on pitkälti kiinni 
saamistaan avustuksista, huo-
mauttaa Väinö Korpi.

Sovituksen 
virassa

Seuraavana aamuna miehet jat-
koivat matkaa Tuggumsin alu-
eelle, joka on hengellisesti kos-
kematonta aluetta, oikeastaan 
hengellinen tyhjiö.

Siellä ryhmä tapasi kuitenkin 
muutamia kristittyjä. 

– Jättämämme latviankieli-
set Raamatut tulivat otolliseen 
aikaan ja paikkaan, Jumalan 
järjestämään tilanteeseen. Tar-
peellisia juuri uskoon tulleille 
ja uskontiellä ensiaskeleita ot-
taville. Hedelmä näky varmasti 
tulevaisuudessa, Korpi lisää.

Wilponen kertoo heidän vie-
railleen myös toisen maailman-
sodan loppuvaiheiden traagisilla 
tapahtumapaikoilla, joissa myös 
tallennettiin videota.

Neuvostojoukkojen tullessa 
sodan viime hetkillä paikalle, 

saksalaiset olivat tuhonneet 9 
korsua, joista viimeisessä oli 40 
naista ja lasta.

Monet alueen rakennuksista 
ovat vieläkin sinä kunnossa, 
kun ne sodan päätyttyä olivat. 
Neuvostojoukot tekivät vielä 
oman jälkipuhdistuksensa siel-
lä lähettäen 100.000 älymystön 
edustajaa Siperiaan.

– Edellisellä, joulukuisella 
matkallamme rukoilimme ja ju-
listimme sovitusta, kuten Raama-
tussa kerrotaan meidän saaneen 
sovituksen viran (2. Kor 5). Ju-
listimme sovitusta kaiken men-
neen yli ja julistimme Jeesuksen 
veren anteeksi antavaa vapaut-
ta, muistelee Jorma Wilponen. 
– Muutaman viikon kuluttua 
vierailustamme löytyi alueelta 
kymmenen uskovaista, jotka al-
koivat kokoontua yhteen, ja nyt 
heillä oli jo alfa-kurssi käynnis-
tymässä yli 30 ilmoittautuneen 
voimin. Jumalan sana on elävä 
ja voimallinen, meidän on vain 
toimittava oman toimeksiantom-
me mukaan!

Raamatusta lohtua 
köyhyyden keskelle

Tuggumsista ryhmä jatkoi mat-
kaansa Liettuaan narkomaanien 
paranemiskeskukseen, jonne 
vietiin varsin monipuolisen 
avustuskuorma.

Moni sinne tuleva on miesten 
kertoman mukaan jo ottanut 

Jeesuksen vastaan ja osa tekee 
ratkaisunsa paranemiskeskuk-
sessa ollessaan, jolloin muutos 
vahvistuu heidän sitoutuessa 
ohjelmaan.

– Mielenkiintoista keskuksessa 
on, että heillä on omaa toimintaa; 
maanviljelystä ja karjanhoitoa ja 
vuohia. Pyrkivät omatoimisesti 
hankkimaan tarvittavaa siellä 
tarvittavaa toimeentuloa, mut-
ta tietenkin ottavat kiitollisina 

nelle löytyisi varmaan paremmin 
palkattuja töitä muualta. He ko-
kevat kuitenkin saaneensa tehtä-
vänsä Jumalalta ja haluavat myös 
pitää kiinni siitä.

Keskus toimii kahdessa pis-
teessä, toisessa miehiä ja toisessa 
perheitä.

Paluumatkalla pysähdyttiin 
vielä Jelgavassa Raamattuopis-
tossa, jonne myös jätettiin latvi-
ankielisiä Raamattuja.

– Otettiin todella kiitollisuu-
della kirjallisuus vastaan. Latvi-
ankielistä kirjallisuutta on rajoi-
tetusti saatavilla ja vaikka latvi-
ankielisiä Raamattuja löytyykin, 
ihmisillä ei ole yksinkertaisesti 
varaa ostaa niitä, Korpi selvit-
tää.

Alueella on paljon työttömyyt-
tä ja suomalaisittain katsoen jopa 
käsittämätöntä köyhyyttä. Avus-
tuksena vietyjen Raamattujen 

vastaan kaiken ulkopuolisenkin 
avun. Hekään eivät saa valtiolta 
tukea, lähes kaikki toimivat siel-
lä vapaaehtoispohjalla, palkkaa 
ei voi nostaa, muistelee Väinö 
Korpi.

Olosuhteet ovat todella haas-
teellisia, mutta henkilökunta on 
sitoutunut työhön, vaikka mo-

A   Matkalaiset tutustumassa juutalaisen 
sairaalan historiaan.

C A   Wladimir poikansa kanssa lahjoitti 
taulun Jorma Wilposelle.

A   Sodan jäljet ovat vielä nähtävissä 
monin paikoin.

D   500 kpl latviankielisiä Raamattuja.

A
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Auttava sydän
– meidän vuoro
 Jurvaan on perustettu avustustoimintaa kehittävä Asaria ry, Herra 
on auttaja. Se on laajamittainen avustustyöstä kiinnostuneiden 
toimijoiden yhdistys. Tehtävinä on avustustoiminnan kartoitus, 
toiminnan koordinointi ja tehokas toteutus ja tiedottaminen.  

Avustustoiminta suuntautuu Suomesta Baltiaan ja Romaniaan 
asti. Viedään ruokaa, vaatteita ja Raamattuja tarvitseville, yksi-
tyisille ja laitoksille.

Työryhmiä
Toimintaa varten on tarkoitus perustaa erilaisia työryhmiä. Isom-
paan ryhmään kuuluvat eri toimijoiden edustajat. Mukaan kutsu-
taan myös viestinnästä ja varastosta vastaavia sekä eri toimintojen 
vastuuhenkilöitä.

Perustamiskokouksessa valitun työryhmän kokoonpano:
Pertti Palomäki, Jurva, Asaria ry puheenjohtaja
Jorma Wilponen, Seinäjoki, Efraim ry
Juhani Haarala, Jurva, viestintä
Iikka Löytty, Seinäjoki, viestintä
Väinö Korpi, Ilmajoki, sihteeri, venäjänkieliset yhteydet
Vilho Luoma, Kauhajoki, avustustyö
Terho Lintala, Kurikka, varastonhoitaja
Kyösti Keväänranta, Kurikka, Elämä ja Valo ry
Hannu Jore, Parkano, Luoteis-Pirkanmaan Asaria ry
Raimo Lähteenmäki, Honkajoki, Toivon Tähti ry
Lasse Hokkala, Kortesjärvi, Celesta-yhtye
Allan Mäntyniemi, Gospel-Efraim.

A ito avioliitto ry:n etukä-
teen kohua aiheuttanut 
seminaari lauantaina 

28.3. Vantaan tiedekeskus Heu-
rekassa sujui iloisissa ja rauhal-
lisissa merkeissä. Kansalaisaloit-
teen julkistamistapahtuma koko-
si Heurekan auditorion täyteen 
väkeä. Tilaisuudessa julkistettiin 
kansalaisaloite avioliiton säilyt-
tämisestä aidosti tasa-arvoisena, 
miehen ja naisen välisenä liittona 
ja sukupuolineutraalin avioliitto-
lain kumoamisesta (www.kansa-
laisaloite.fi/fi/aloite/1175).

Kansalaisaloitteen nimienke-
ruu alkoi sunnuntaina 29.3. ja 
kestää 29.9. saakka.

Tilaisuudessa kuultiin Rans-
kan La Manif Pour Tous –liik-
keen johtajan Ludovine de la 
Rochéren luento Ranskan avio-
liittoliikkeen toiminnasta, joka 
onnistui kokoamaan 1.4 mil-
joonaa ihmistä Pariisin kaduille 
osoittamaan rauhanomaisesti 
mieltä perinteisen avioliittonä-
kemyksen puolesta. Rochéren 
mukaan Ranskan avioliittoliike 
on saanut mukaansa myös ho-
moseksuaaleja, jotka vastustavat 
sukupuolineutraalia avioliittola-
kia. Viron avioliittoliikkeen joh-
taja Varro Vooglaid kertoi paikal-
lisen avioliittoliikkeen kasvavas-
ta vaikutuksesta ja kohtaamasta 
vastustuksesta. Professori Tapio 
Puolimatka luennoi siitä miten 
sukupuolineutraali avioliittolaki 
murentaa yhteiskuntaelämän 
perustaa.   Mukana oli myös 
eri puolueiden kansanedusta-
jia ja ehdokkaita, kuten Seppo 
Särkiniemi (Kesk), Stig Kankko-
nen (RKP), Jouko Jääskeläinen 
(KD) ja Mika Niikko (PS), jotka 
rohkaisivat puheenvuoroillaan 
osallistumaan kansalaisaloittee-
seen aidon avioliiton puolesta.

Aito avioliitto ry on alkuvuo-
desta 2015 perustettu poliittisesti 
ja uskonnollisesti sitoutumaton 
kansalaisjärjestö, jonka tarkoi-
tuksena on edistää ja vahvistaa 
miehen ja naisen välisen avio-
liiton asemaa ja merkitystä aito-
na, erityisenä, luonnollisena ja 
pysyvänä instituutiona suoma-
laisessa yhteiskunnassa ja lain-
säädännössä.

Kuvat: Pentti Tuovinen 

C  Aito avioliitto ry:n hallituksen pu-
heenjohtaja Jukka Rahkonen ja tiedotus-
sihteeri Pasi Turunen esittelivät Heure-
kan yleisölle kansalaisaloitteen avioliiton 
säilyttämiseksi miehen ja naisen liittona. 
Nimienkeruu kestää 29.9.2015 saakka. 

A  Varro Vooglaid kertoi Viron avioliit-
toliikkeen toiminnasta. Tulkkina Pasi 
Turunen.

B  Ranskan suurmielenosoitukset aviolii-
ton puolesta järjestäneen La Manif Pour 
Tous –järjestön johtaja Ludovine de la 
Rochére tulkkinaan Pasi Turunen.

julkaisi 
kansalaisaloitteen 

perinteisen avioliiton 
puolesta

21,50 €

autokalat

www.suolakauppa.com
tel. (02) 733 7336

TOTUUTTA
ISRAELISTA

netissä

ISRAELUPDATE

avulla he pääsevät juurtumaan 
Jumalan Sanaan ja uskon elämä 
voi kasvaa.

Toivoa kylä täynnä
– Kotimatkalla poikkesimme 
myös Tallinnan lähellä olevassa 
Lotusen kylässä, jossa tapasim-
me ensimmäisen huumeista 
irtipäässeen ja uskoon tulleen 
Viljamin, Wilponen kertoo.

Lotusen kylä (toivon kylä) on 
syntynyt, kun Tiit Vähi -niminen 
mies palasi Eestiin itsenäistymi-
sen jälkeen ja sai takaisin per-
heeltään sosialisoidun, n. 20 
hehtaarin metsätilan. Tiit sai Ju-
malalta kehotuksen perustaa pa-
rantumiskodin narkomaaneille.

Niinpä hän kuuliaisena alkoi 
rakentaa poikansa kanssa ra-
kennuksia palstalleen metsästä 
kaadetuista puista. Hirsiä met-
sästä ajaessaan hevonen potkaisi 
Tiitiä, joka sai turmassa kallon-
murtuman.

Tunteja tajuttomana metsässä 
maannut Tiit sai näyn, jossa hä-
nen syliinsä annettiin vastasyn-
tynyt lapsi. Hän kohotti lapsen 
kasvojensa korkeudelle, ja lapsi 
potkaisi Tiitiä vahingoittunee-
seen kohtaan – kallovamma 
parantui näyssä/unessa.

Sairaalasta päästyään isä jat-
koi kuitenkin rakennusprojektia 
poikansa kanssa.

Jumala kehotti häntä mene-
mään tiettynä kellonlyömänä 
tietyn yrityksen oven eteen.

– Tehtyään kehotuksen mu-
kaan, he seisoivat pääoven 
edessä, josta astui ulos kon-
sernin pääjohtaja. He kertoivat 
tarvitsevansa tien rakennusma-
teriaaleja.

Johtaja määräsi 2700 auto-
kuormaa soraa ja mursketta 
ajettavaksi tietä varten, Jorma 
Wilponen kertoo.

Alueen asukkaat olivat ke-
ränneet 500 nimen vastustusad-
ressin, mutta hanke toteutui ja 
myöhemmin yhteistyötä lähistön 
asukkaiden kanssa on kuulem-
ma syntynyt.

Wilposen kertoman mukaan 
ruotsalaiset, norjalaiset ja suo-
malaiset ovat avustaneet raken-
nushankkeissa.

– Toimintaan oltiin selväs-
ti sitouduttu, vaikka työ onkin 
kohdannut monia vaikeuksia. 
Vilpitöntä Jumalan palvelemis-
ta, jonka tuloksena monia kuo-

reissattu. Tiivis yhdessäolo nel-
jän päivän aikana toi jokaisella 
esille mietelmiä ja elämänkoke-
muksia. Elämähän on opiskelua 
joka päivä.

– Ja me haluamme oppia var-
sinkin tässä palvelutehtävässä, 
mitä Herra haluaa opettaa meil-
le. Että tulisimme hyödyllisiksi 
välikappaleiksi Isännän kädessä, 
kertoo Jorma Wilponen.

Kaiken kaikkiaan matkasta 
jäi miehille erittäin hyvä maku 
suuhun.

– Matkan aikana olemme voi-
neet kasvaa veljien kanssa yh-
dessä uskosta.

Veljesyhteys on ollut monella 
tavalla rakentavaa. Nyt valmis-
taudutaan seuraaviin tehtäviin, 
mitä tältä alueelta löytyy, toteaa 
Väinö Korpi.

– Matkalla vahvistui ajatus: me 
jatkamme rukousta, lisäämme 
Raamatun lukua omassa elämäs-
sämme ja tarjoamme näitä mah-
dollisuuksia kaikille puutteessa 
oleville. Kehotankin kaikkia 
lukijoita rukoilemaan näitten 
ihmisten, heidän asioidensa ja 
läheistensä puolesta, lisää Iikka 
Löytty.

Mikäli asia koskettaa sydäntä, 
Baltiaan avustuskuormia vie-
viin yhteisöihin kannattaa ottaa 
yhteyttä. Esimerkiksi Asaria ry/
Pertti Palomäki puh. 046 688 
8276, perttipalomaki@gmail.
com. Avustustavaroiden eli ruo-
katarvikkeiden, vaatteiden yms. 
lisäksi rahalahjoitukset ovat tär-
keitä.

Matkan varrelta tallennettiin 
220 minuutin dvd-paketti, jon-
ka avulla pääsee sukeltamaan 
syvemmälle avustustoimintaan.

leman varjon alta on pelastettu 
elämään. Kirjaimellisesti pääs-
seet kuolemasta elämään, he 
pääsevät uuden elämän alkuun 
keskuksessa, toteaa Väinö Kor-
pi.

– Vajaan vuoden hoitoaika 
tuntuu hyvältä. Hoidon jälkeen 
miehet palaavat kotipaikkakun-
nillaan ja voivat perustaa jopa 
seurakuntia sinne, lisää Iikka 
Löytty.

Ensi vuoden suunnitelmissa 
on rakentaa vastaava parantu-

miskoti myös naisille.
Työyhteisön miehet kiertä-

vät Tallinnan ja lähialueiden 
narkomaanipaikkoja etsien 
parantumishalukkaita 10-11 
kuukauden ohjelmaan, ja 
tekevät näin aktiivista evan-
kelioimistyötä.

Summa summarum
Matka oli monessakin 
mielessä mielenkiintoi-
nen. Tässä kokoonpanos-
sa ei oltu koskaan aikaisemmin 

A

Aito avioliitto –yhdistys
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C   Skoottereiden tarjonta oli messuilla runsasta lisääntyneen 
kysynnän myötä.

Teksti ja kuvat: Kai Suonoja

Kevät on jälleen 
koittanut suloisessa 
Suomessa, ja saamme 
vain muistella menneen 
talven lumia.

M oottoripyörämessut 
Helsingin Messukes-
kuksessa keräsivät 

jälleen tänä vuonna yhteen 
suuren osan suomalaisista mo-
toristeista. TNS Gallupin haas-
tattelemista messuvieraista 71% 
omisti moottoripyörän ja 12% 
harkitsi moottoripyöräharras-
tuksen aloittamista. Saman ky-
selyn mukaan 19% harkitsi uu-
den menopelin hankintaa, kun 
viime vuonna vastaava luku oli 
vain 11%. Onko lama viimein 
taittunut…

Messuille näytteilleasettelijoita 
oli jälleen laidasta laitaan kaik-
ki moottoripyöräilyn osa-alueet 
mukaanluettuna. Messuilla ajet-
tiin myös ensimmäistä kertaa 
Pohjoismaissa Superenduron 
MM-osakilpailut, jonka eteen 
järjestäjät olivat nähneet kovasti 
vaivaa kärrätessään kymmeniä 
kuorma-autollisia hiekkaa, soraa 
ja tukkeja halliin tehdäkseen ki-
savaatimukset täyttävän radan.

Rakennettuja moottoripyöriä 
sai jälleen ihastella Petrol Circus 
Custom Bike Showssa, jossa oli 
näytteillä 100 yksilöä shopperis-
ta bomberiin.

Gospel Riders moottoripyörä-
kerho oli jälleen mukana omalla 
36 neliön osastollaan. Siellä jaet-
tiin tietoutta kerhosta ja kerto-
malla kesän evankelioimiskam-
panjasta ”7 x SF Vaihda Kais-
taa”. Tapahtumassa kierretään 
moottoripyörillä neljän ryhmän 
kanssa eri puolilla Suomea paik-
kakunnalta toiselle kertomalla 
muutoksen mahdollisuudesta 
elämässä ottamalla vastaan Jee-
sus vapahtajana ja pelastajana. 
Lisätietoa kyseisestä tapahtu-
masta saa kerhon nettisivuilta 
www.gospelriders.fi.

Bikers Church oli jo toista ker-
taa messuilla sunnuntain ohjel-
massa. 

– Bikers Church on tapahtu-
ma, johon on jokaisen helppo 
tulla sellaisena kuin on, ja jossa 
on hengellisen sanoman lisäksi 

mahdollisuus kuulla hyvää mu-
siikkia. Lisäksi keskustelut kave-
reiden kanssa ja uusiin ihmisiin 
tutustuminen sujuivat luontevasti 
kirkonmenojen jälkeen alkavan 
konsertin lomassa, kertoo tapah-
tuman ideoija Ari Santaharju.

Ari on Tampereen ev.lut.
seurakuntien liikuntakasvatus-
vastaava ja myös innokas moto-
risti. Hän on Sons Of Abraham 
MCC- kerhon jäsen ja pyöränä 
alla murisee Harley Davidson 
Sportster.

Ari kertoo, että messujärjestäjät 
ottivat itse yhteyttä ja pyysivät, 
että Bikers Church järjestetään 
MP-messujen yhteydessä osana 
ohjelmaa.

Ari Santaharjulla on edellämai-
nittujen asioiden lisäksi innostus 
kiertää kouluissa kampanjoimas-
sa ”Motoristit koulukiusaamista 
vastaan”, jossa hän toimii yhtenä 
pääpuhujista.

Kampanja aloitettiin 2013 ja he 
ovat siitä asti kiertäneet aktiivi-
sesti ympäri Suomea. Seuraava 
tapahtuma on Heinolassa 28.4. 
Lisätietoja tapahtumasta saa 
osoitteesta www.mkkv.fi.

Vierailuja kouluissa tulee 
kauden aikana kymmeniä. Mo-
net kampanjassa mukana olevat 
kiertävät mukana eri puolilla 
Suomea, mutta luonnollisesti 
suurin osa osallistujista koostuu 
sen paikkakunnan motoristeista, 
jossa kulloinkin vieraillaan. 

Palaute vierailuista on ollut 
erittäin myönteistä, ja vierailut 

ovat saaneet lapset ajattelemaan 
kiusaamisasiaa.

Ari toteaa, että vaikka kiusaa-
mista ei saada ehkä koskaan lop-
pumaan, niin teemme kaikkem-
me, että edes hiukan voisimme 
sitä vähentää.

Ari Santaharju ja Bikers Church 
on myös mukana EMC:ssä (Eu-
roopan kristityt motoristit) ta-
pahtumassa Lohjalla 1.8., jossa 
tullaan näkemään myös Won-
derfull Land bändi.

EMC tapahtuma järjestetään 
30.7- 2.8 Vivamossa, Vivamon-
tie 2 Lohja. 
Lisätietoja:
www.gospelriders.fi/toiminta-
kalenteri. 

Yhteenvetona messuista mainit-
takoon tulevien mielenkiintois-
ten tapahtumien odottelu ja val-
mistautuminen edessä olevaan 
ajokauteen. Hauskaa oli myös 
tavata tuttuja ja vaihtaa kuulu-
misia yhteisen mielenkiinnon 
kohteen äärellä. Moottoripyöriä 
ja tarvikkeita oli runsaasti esillä, 
mutta mukaan ei tarttunut tällä 
kertaa kuin yksi pusakka, joka 
sekin osoittautui kotona hieman 
ahtaaksi. Siitä motivoituneena 
aloitin projektin, jonka tarkoituk-
sena on mahtua ajovarusteisiini 
näin ajokauden kynnyksellä...

MP-2015

raimoperakylaoy.fi

C   Ari Santaharju hakemassa ajotuntu-
maa Indian moottoripyörästä.

B   Honda Gold Wing 1000cc vuodelta 
1975.

D   Gospel Riders kerhon osastolla jaet-
tiin evankeliumia ja infoa kesän tapah-
tumista.

C   Oskar Vilkevuoren Harley Davidson oli esillä Gospel Riders osastolla.

C   Poliisin Honda VFR 1200cc uusin 
värein.

B   Talvista hyötykäyttöä moottoripyö-
rälläkö?
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Teksti: Lassi Mäkinen

Kuva: Eino Manner

Musta Barbaari 
kehottaa tänä keväänä 
käyttämään voimaa 
muuhunkin kuin 
punttien nostamiseen. 
Vaikkapa Nepalin 
kastittomien lasten 
auttamiseen.

K ehonrakentaja ja rap-
artisti Musta Barbaari 
alias James Nikander on 

tottunut siihen, että toimittajat 
haluaisivat tehdä hänestä juttua 
jutun perään. ”Barbarismi” leviää 
myös somessa, jossa tykkääjä- ja 
seuraajaluvut puhuvat puoles-
taan: Facebook 96 500, Instag-
ram 95 000, YouTube 37 700, 
Twitter 16 600.

Hänellä itsellään on kuitenkin 
jalat maassa. Julkisuuspöhinä on 
kaukana kehonrakentajan tiu-
kasta ja kurinalaisesta arjesta. 

Trimmattujen muskeleiden alla 
sykkii kristityn nuorenmiehen 
sydän, joka haluaa puolustaa 
syrjittyjä ja puuttua epäkohtiin, 
kuten koulukiusaamiseen. Huu-
morin ja ironian avulla James 
taistelee rasismia ja monenkirja-
via ennakkoluuloja vastaan. 

Tällä samalla asenteella Musta 
Barbaari lähti Nepaliin tutustu-
maan viikoksi kastittomien las-
ten elämään. Vierailukohteena 
oli kylä, jossa Fidan kehitysyh-
teistyöhanke tukee kastittomien 
lasten koulunkäyntiä. Heidän 
auttamisekseen James halusi 
tehdä jotain konkreettista. 

Kastiton 
on näkymätön 

James tiesi Nepalista ennen 
matkaa varsin vähän. Maailman 
katto, valtavat vuoret, kansan 
köyhyys.

Musta Barbaari ja Fidan tiimi 
matkustivat Nepalin eteläosiin 
lähelle Intian rajaa Ramgopalpu-
rin kylään. Kyläläisiä kutsutaan 
paikallisella kielellä musaha-
reiksi eli rotansyöjiksi. He ovat 

kastittomia. 
Tämän vuoksi he joutuvat elä-

mään kehdosta hautaan yhteis-
kunnan pohjasakkana saastaisen 
leimaa kantaen. Kastittomat ih-
miset tekevät raskaat ja likaiset 
työt. Heidän kanssaan ei voi 
syödä samaa ruokaa, ei käyttää 
samaa kaivoa tai kulkea samaa 
tietä. Kastiton on muiden silmis-
sä näkymätön. 

Virallisesti kastijärjestelmä on 
Nepalissa kielletty, mutta se elää 
sitkeästi ihmisten asenteissa ja 
yhteiskunnan rakenteissa. 

Ramgopalpurin kylä ei ole 
poikkeus. Sen asukkaat ovat 
luku- ja kirjoitustaidottomia 
peltotyöläisiä. Sähköjä, puhdas-
ta vettä tai viljelysmaata ei ole 
kenelläkään. 

Toiveikkuutta 
ja elämäniloa

Kierros syrjäisellä kylällä jäi pu-
huttelemaan Mustaa Barbaaria, 
joka on tunnettu syrjinnän vas-
tustajana. 

– Mielestäni kastittomien ase-
ma oli todella surullinen. 

Lapset kouluun
Jokaisella lapsella on oikeus päästä kouluun. Fidan ja helluntai-
seurakuntien Eväät elämään -kampanja tukee tänä vuonna Nepa-
lin kastittomien lasten koulunkäyntiä. Valtakunnallinen lipaskeräys 
järjestetään viikoilla 19–20. Kampanjaan voi lahjoittaa myös netissä 
osoitteessa www.eväätelämään.fi.

Pienelläkin avulla on suuri merkitys! Yhden lapsen koulunkäynti 
maksaa vain 40 euroa vuodessa.

Fida vie kastittomien lasten asiaa myös suomalaisiin kouluihin 
kumppaninaan Helluntaiseurakuntien Koulupalvelu. Kansainvä-
lisyyskasvatustunneilla pohditaan ihmisarvoa ja koulunkäynnin 
merkitystä. Syksyllä Musta Barbaarikin käy muutamalla koululla 
kertomassa Nepalin lasten tilanteesta. 

C Musta Barbaari pitää heikompien 
puolta. Eväät elämään -kampanjassa 
hän välittää viestiä Nepalin kastittomi-
en lasten tilanteesta ja oikeudesta käydä 
koulua.

KÄYTÄ 
SUN 
VOIMAA!

C  Musta Barbaari vierailee Ramgopal-
purin kylällä. Katso video! 

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

Paikalliset ihmiset elivät hyvin 
ahtaasti. Asuintiloissa saatettiin 
pitää karjaa, minkä vuoksi ihmi-
set joutuivat olemaan kosketuk-
sissa ulosteiden kanssa. 

– Tuntui erittäin karulta, Bar-
baari toteaa haikeana.

James löysi sorrettujen mus-
aharien kylältä kuitenkin myös 
aitoa elämäniloa ja toiveikkuut-
ta. Tämä teki häneen suuren 
vaikutuksen. 

– Mä en havainnut kylässä 
minkäänlaista vihamielisyyttä, 
vaikka ihmiset on niin alistetussa 
asemassa, pohtii James. 

Barbaari 
sai ystävän

Mustan Barbaarin matkan eh-
doton valopilkku oli viisivuotias 
Ajit-poika.

Ajit oli päässyt kouluun en-
simmäiselle luokalle. Koulu on 

perustettu kyläläisten omasta 
aloitteesta muutama vuosi sitten, 
ja nyt Fida on alkanut tukea sitä. 
Koulunkäynnin lisäksi Ajitin teh-
täviin kuului vuohien ja lehmien 
paimentaminen. 

Kun Ajit esitteli kotikyläänsä 
Mustalle Barbaarille, voimamies 
sai kokeilla sadonkorjuuajan töi-
tä. Vaikka yhteinen kieli puuttui, 
ystävykset löysivät helposti yh-
teisen sävelen. 

– Ensimmäisenä kiinnitin huo-
mion pojan hymyyn ja siihen, 
miten elämäniloinen hän oli, 
James muistelee.

Töiden lisäksi iso ja pieni mies 
ehtivät leikkiä ja vähän kohel-
taakin. Kun James kantoi Ajitia 
olkapäällään, koko kylä kohahti: 
ennenkuulumatonta, joku koski 
kastittomaan! 

Barbaari ja Fidan Eväät elä-
mään -tiimi olivat harvoja ulko-
puolisia ihmisiä, jotka ylipäänsä 
ovat osoittaneet kiinnostusta ky-
läläisten elämää kohtaan. 

Ajit vei Barbaarin tutustumaan 
vaatimattomaan kotiinsa, tarjosi 
kohteliaasti tuolin jolla istua, ja 
vakuutti uteliaat naapurit siitä, 
että vieraaksi tulleet suomalaiset 
jättiläiset ovat ystäviä. 

– Mun frendillä Ajitilla ja mul-
la oli hyvä meininki, Barbaari 
toteaa. 

Tulevaisuus on onneksi va-
loisampi koko Ramgopalpurin 
kylälle. Lahjoittajien tuella Fida 
auttaa koulun rakennusprojek-
tissa, kouluttaa opettajia ja aloit-
taa lukutaitoryhmän kouluiän jo 
ohittaneille.

Ajitillakin on unelma: hän 
haluaa isona lääkäriksi, koska 
tietää, että lääkärit osaavat pa-
rantaa. 
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Teksti: Eero Ketola

Kuvat: Eero Ketola, Myrth Grimm-

Togolaisen Saman 
perheen ovelle saapui 
kaksi tuntematonta 
miestä.  Jonathan Saman 
isoveli tuli ovelle ja 
sanoi heille: – Anteeksi, 
teillä on väärä osoite. 
Osoite oli kuitenkin 
oikea. Päivän 
tapahtumat johtivat 
moniin ongelmiin, mutta 
myös suureen iloon.

T ogon kapealla, runsaan 
55 kilometrin rannikko-
kaistalla asuu runsaasti 

kristittyjä. 
– Erään seurakunnan rukous-

tilaisuudessa kahden miehen 
eteen piirtyi selvästi nuoren mie-
hen kasvot. He olivat juuri ru-
koilleet Togon muslimialueiden 
puolesta.  Miehet puhuivat kes-
kenään: ”Kuka nuori mies on? 
Missä hän asuu? Hän varmaan 
kaipaa muutosta elämäänsä?” 
Muslimialue on suuri ja siellä 
on sadoittain kyliä, joista osa on 
kookkaita. Kaksi kristittyä lähti 
liikkeelle. Osa seurakuntalaisis-
ta ihmetteli ja piti miehiä vähin-
täänkin kummallisina. Eräänä 
päivänä miehet kävelivät koti-
kyläämme. Jumala ohjasi heitä 
ihmeellisellä tavalla, muistelee 
Jonathan Sama. 

Kaksi miestä ovella
Miehet pysähtyivät Saman koti-
talon edustalle ja näkivät ensiksi 
Jonathanin isoveljen. 

– Miehet olivat ihmeissään. 
Veljeni kasvot olivat tutut. Kas-
vot olivat samat jotka he olivat 
nähneet rukoillessaan kotikyläs-
sään. Miehet tervehtivät veljeäni 
ja sanoivat, että he ovat nähneet 
hänen kasvonsa rukouksissa. 
Veljeni oli hämmästynyt ja sa-
noi helle: ”Ei, tämä on väärä 
osoite. Minulla ei ole mitään 
tekemistä kristittyjen kanssa. En 
ole kiinnostunut teidän uskon-
nostanne.”  

Miehet sanoivat rauhallises-
ti Jonathanin veljelle. – Emme 

ole uskontoa vastaan. Näimme 
kasvosi, kun rukoilimme ja ker-
romme sinulle elämästä, jonka 
Jeesus haluaa antaa sinulle. Vain 
Jeesus voi antaa synnit anteeksi. 
Hän antaa lahjana levon ja ian-
kaikkisen elämän. Kysymys ei 
ole Jeesuksen mahdollisesta sal-
limuksesta vaan totuudesta, joka 
löytyy Uudesta testamentista.  

– Veljeni elämässä alkoi tästä 
päivästä lähtien kehityskulku 
joka johti siihen, että hän tuli 
uskoon. 

Veli juoksee sisään
Jonathan  kertoo, että eräänä 
päivänä hänen veljensä lähes 
juoksi sisälle ja sanoi kuuluvalla 
äänellä: – Olen kristitty!  

– Koko perhe olisi silloin 
koolla. Aluiksi kukaan ei pu-
hunut mitään.  Sitten isä kysyi: 
"Mitä olet?" "Olen kristitty", sanoi 
veljeni. Tästä lähtien veljeni elä-
mässä alkoi vaikea aika. Häntä 
taivuteltiin luopumaan uskosta 
ja uhkailtiin toistuvaksi. Olin 
hyvin vihainen veljelleni siitä, 
että hän tunnusti niin avoimes-
ti, että hän on kristitty. Veljeni 
joutui pakenemaan kodistamme. 
Perheen lisäksi koko yhteisö hyl-
käsi hänet. 

Isä sairastuu
Vuosia myöhemmin Saman isä 
sairastui vakavasti. Hänet vietiin 
sairaalaan. 

– Lääkärin arvion mukaan 
isällä ei ollut paljon elinaikaa. 
Haimme isän pois sairaalasta. 
Lääkärinhoito on maassamme 
hyvin kallista. Rahaton ei saa 
ammattitasoista hoitoa. Isä tuo-
tiin takaisin kotiin odottamaan 
kuolemaa. Lähdin etsimään vel-
jeäni. Kun löysin hänet sanoin: 
"Vaikka olet vääräuskoinen niin 
voit vielä tulla katsomaan isää 
ennen kuin hän kuolee". 

Togolaisessa kulttuurissa on 
tapana, että jos isä kuolee, van-

D  Togolainen perheenäiti matkalla kotiin.

Jonathan Sama 
haluaa levittää 
evankeliumia

Turunen ja Jonathan Sama

C  Jonathan Sama tietää, että Raamatun sanoma tuo toivon ja valon pimeyteen. – Olen lingvisti ja tavoitteenani on kääntää 
Raamattu minulle läheiseksi tulleen akaselen kielelle.

C  Kauppias Guinean rannikon kylässä. 

hin veli ottaa vastuun koko per-
heestä. 

– Nyt veljeni oli kafir, väärä-
uskoinen. Sanoin isoveljelleni, 
että hän ei ole sen arvoinen, 
että ottaisi vastuun perheestäm-
me. Isoveljeni sanoi minulle: 
”Isä ei kuole vielä. Kuinka isä 
voi kuolla tuntematta Jeesusta. 
Tulen katsomaan ja rukoilemaan 
hänen puolestaan. Jeesus voi 
auttaa. Uskonto ei voi auttaa, 
mutta Jeesus voi auttaa." Veljeni 
tuli isän luo. Hän polvistui isäni 
vuoteen viereen ja rukoili voi-
makkaalla äänellä.  Hän rukoili 
voimakkaalla äänellä, että isä 
parantuisi. Mitään ei kuitenkaan 
näyttänyt tapahtuvan.

Valoisa yö
Jonathan Sama ei muista, oliko 
kyseessä rukousta seuraavana 
tai sitä seuraava päivä jolloin isä 
kutsui koko perheen vuoteensa 
vierelle. 

– Hän kertoi kuinka hän oli 
yöllä nähnyt kirkkaan valon ja 
ryhmän kirkkaita henkilöitä. He-
vosen selässä istui henkilö joka 
puhui kotakolia, äidinkieltämme 
ilman mitään aksenttia. "Seuraa 
minua. Minä olen Jeesus. Ku-
kaan ei tule Jumalan luo kuin 
minun kauttani. Pyydä poikaasi 
kertomaan minusta".  Isä kertoi, 
että hän havahtui tähän kirkkau-
teen.  Hän ei kuollut sairauteen.  
Isä kokosi koko perheensä ym-
pärilleen. Veljeni kertoi meille 
omasta elämästään ja kaikesta 
mitä isälle oli tapahtunut. Mi-
nulta tuli huudahdus: 

– Jumala on suuri.

Koko perhe muuttui
Jonathan Saman isä aloitti täysin 
uudenlaisen elämän. 

– Samana  päivänä minä ja 
koko perhekuntamme käänsim-
me uuden lehden elämässämme. 
Saimme kokoa kovaa vastusta ja 
painostusta kyläyhteisön puo-

lesta. Tilanne kuitenkin ajautui 
hiljalleen siihen, että meidät 
hyväksyttiin takaisin yhteisön 
jäseniksi.  

Jonathan  Sama luki yhdessä 
perheen kanssa Raamattua, kes-
kustellen ja rukoillen. 

– On vaikea selittää tarkas-
ti, miten Raamatun sana alkoi 
vaikuttaa elämässäni. Kiinnos-
tukseni kasvoi kasvamistaan. 
Samanaikaisesti sisäinen leponi 
ja rauhani kasvoi. 

Kieliopin rakentamista
Jonathan Sama pääsi opiskele-
maan yliopistoon Togon pää-
kaupunkiin Lomeen. Siellä hän 
tapasi kristittyjä, joiden kanssa oli 
miellyttävä jakaa vapaa-aika. 

– Maassamme on noin 50 eri 
etnistä kieltä. Monet kielistä ovat 
puhuttuja kieliä ilman kirjoitus-
ta. Kuulun kotakolin heimoon ja 
kiinnostuin akaselen heimosta. 
Heillä ei ole vielä kirjoitettua 
äidinkieltä, Vierailin ihmisten 
kodeissa ja kuuntelin heidän 
puhettaan. Kuuntelin äänteitä ja 
hiljalleen korva alkoi harjaan-
tua. Kerään tietoa ja sanastoa. 
Istun esimerkiksi lehmänlannan 
ja mullan sekoituksesta tehdyssä 
talon keittiössä. Perheen äiti te-
kee ruokaa ja kuuntelen häntä ja 
hän vastaa kysymyksiini. Sanoja 
kerääntyy arkisen elämän kes-
kellä. olen myös nuorten kanssa 
ja kuuntelen heidän keskustelu-
aan. Hiljalleen pääsen rakenta-
maan kieliavustajani kanssa aak-

koset ja kieliopin.

Tavoitteena Raamattu 
akaselen kielelle

Jonatan Sama on lingvisti ja hä-
nen tavoitteenaan on kieliavus-
tajan kanssa kääntää koko Raa-
mattu akaselen kielelle. Kulttuuri 
ja elinympäristö tuovat suuria 
haasteita. 

– Jeesus kertoi viisaasta ja 
tyhmästä miehestä. Togon poh-
joispuolen hiekka-aavikolla ih-
miset elävät teltoissa, jotka on 
kiinnitetty vaarnoilla hiekkaan. 
He sanoivat, että kyllä Jeesus 
oli väärässä puhuessaan kallion 
päälle rakennetusta talosta. Me 
emme ole tyhmiä, vaikka raken-
namme asuinsijamme hiekalle. 
Heille selitämme maantiedon 
poikkeavuutta Togon ja Lähi-
Idän välillä.

Togo
Togo sijaitsee Länsi-Afrikassa. 
Pohjoispuolella on Burki-
na Faso, lännessä Ghana ja 
idässä Benini. Asukkaita To-
gossa on runsaat seitsemän 
miljoonaa. Pääkaupunki on 
Lome. Togo oli Saksan siirto-
maana 1884 - 1914. Ranskasta 
Togo itsenäistyi 1960.  Togon 
asukkaista katolisia on noin 
26  prosenttia,  16 prosenttia 
on protestanttisia kristittyjä, 
18  prosenttia muslimeita ja 
kansanuskontojen seuraavia 
n noin 38 prosenttia. Maa on 
poliittisesti nykyisin suhteel-
lisen vakaa. Asukkaat ovat 
huolissaan lähialueille rie-
huvasta ebola epidemiaa ja 
Nigerian pohjoisosan väkival-
taista Boko Haram -liikettä.
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M onaasti kuuloo sanot-
tavan että pitää jem-
mata pahanpäivänva-

ralle; oli sitte rahaa taikka muuta 
hyärykestä.

Nii... pahanpäivänvaralle... it-
teasias kumma asetelma, sellaa-
nen kokolailla pessimistinen...

Eikö olisi palio mukavee 
säästää hyvänpäivän varalle ku 
kauan haavees ollu tai hetken 
miälijohtehesta löytyy tariolle 
jotaki mukavaa...

Olishan se huluppia juttu ottaa 
sukanvarresta hyvänä päivänä, 
se mistä on kauan haaveellu tai 
vaikka sillä Sulo Vileenin menta-
liteetilla: "Kun sai halavalla".

Jokahittella ku on jonkun sor-
tin unelma taikka sitte monik-
komuaros... nii... kunhan siitä ei 
tuu oravanpyärä, meinaan ku on 
saanu jonkun unelman toteutet-
tua, nii ei ookkaan aikaa jäärä 
siitä kiitollisena nauttimaha, pi-
tää taas riäntää uuren päämään 
kimppuhu ja sitähä piisaa... ihi-
minen ku on kyltymätöön, tari-
na lähi-historiasta kertoo maai-
liman rikkahimmasta miähestä, 
jolta kysyttihi, notta palioko sitä 
rahaa pitääs olla, että sitolis tar-
peheksi?

Vastaus oli: "Viälä vähä li-
sää!!!"

Siinähän se elämä hulahtaa 
ikäänku läpi käsien, olis palio 
paree välillä pirättää tekemähä 
jonkunlaasia väliitilinpäätöksiä 
ja pysähtyä kiitollisena elämähä 
täs ja nyt hetkiä, se ku on rajalli-
nen tämä elämänkaari... Tämä ei 
toki tarkoota, että pitääs laiskak-
si ruveta, syytä vaan on  laittaa 
asioota tärkeysjäriestyksehe...
onnellisuutta ku ei voi mitata 
valuutalla; hupaanen sanonta 
kumminkin on se lentävä lau-
set, että mialuummin sitä itköö 
luksusautos ku ruuhkabussis...
niinpä niin...

Samaten hyvä lohkaasu on 
se, notta useemmat jokka ajeloo 
autollansa, niinku ne omistaas 
koko tiän eivät yleensä omista 
eres autuakaan, jolla sompaa-
loovat.

Päivänä jonaki ne elinpäivät 
sitte tuloo tappihi jokahittella, 
onko se sitte hyvä vai paha päi-
vä jakaa miälipiteet tapauskoh-
taasesti, mitata sitä voi monella 
lailla, esimerkkiinä maallisen 
elämän pituurella, laarulla, elä-
mänhalulla tai sen puuttehella, 
jäikö jotaki kesken, niinku jokku 
näköö asian vai elämästä kylliksi 
saanehena niinku Kiriojen Kirias 
joistaki henkilööstä mainitaha.

Koron, uskonnon ja Isänmaan 

pualesta lukoo sankarihautojen 
muistomerkiis. Kunniootusta he-
rättävää ja niin kuuluu ollakki!

Nuarukaaset antoo kallehim-
pansa; oman elämänsä että 
meirän jäläkipolovien päivät 
olis parempia ku heirän hukat-
tu nuaruutensa epäinhimillisiis 
olosuhtehis pahoona sotavuasi-
en päivinä.

Elämä ei anna kellekkään 
täysvastuuvakuutusta tähän 
aikahan, mutta rajanylityshet-
kehe on annettu iankaikkinen 
Henkivakuutus, jota ei tartte 
eikä voi kilipaaluttaa maallisilla 
vakuutusyhtiööllä; hinta meirän 
jokahitten sialuusta on maksettu 
reilut 2000 vuatta sitte, ku Juma-
lan ainosyntyynen Poika kantoo 
meirän syntimmä Golgatan kes-
kimmääsellä ristillä, ja sen saa 
kukin vastahanottaa armosta, 
jos synti kolokuttaa omaatun-
tua, niin kuuntele silloon sitä 
tärkiämpää koputusta, ku Jee-
sus koputtaa sun syrämes ovel-
la ja tariuaa anteeksiantamusta, 
niin aukaase lukkos Hänelle ja 
vastahanota Jeesuksen Kristuk-
sen  Herraus.Silloon saat rauhan 
ja paras on erespäin; iankaikki-
suurella mitattuna!

Perähän sopiis Seppo Kohva-
kan kappale: "Paras on edessä-
päin"!!!

Samuel Saresvirta

Olin tavannut Doug 
Stringerin jo useina 
vuosina Christian Men's 
Networkin vuosittaisissa 
kokoontumisissa Dallas/
Forth Worth alueella. 
Vuoden 2014 syksyn 
kokoontumisessa 
heräsi mielenkiintoni 
tutustua ja tutustuttaa 
suomalaistakin 
lukijakuntaa 
tähän aktiiviseen 
toimijaan Usa:ssa ja 
maailmanlaajuisestikin.

D oug Stringer oli yksi 
2014 syksyn puhujista 
ja viittasi muun muassa 

isättömyyteen ja sen aikaansaa-
maan voimattomuuteen mies-
ten elämässä. Dougin elämään 
mentorina ja miesmallina voi-
makkaasti vaikuttaneen CMN:n 
perustajan Edwin Louis Colen 
kuoleman jälkeen Doug kirjoitti 
kirjan Who is your Daddy Now 
(Kuka on isäsi nyt).

Isäsuhde oli ongelmallinen 
myös hänen itsensä kohdalla. 
Hän syntyi Japanissa ja ollessaan 
3-vuotias hän muutti vanhem-
piensa kanssa Californiaan, San 
Diegoon. Isä palveli laivastossa 
ja oli mukana Korean sodassa. 
Dougin ollessa 9-10 vuoden iäs-
sä vanhemmat erosivat, ja äidin 
uusi mies oli myös laivaston 
palveluksessa. Kun Doug oli 
15 –vuotias, muutti äiti Dougin 
kasvatti-isän kanssa takaisin 

Japaniin ja siellä nuorukainen 
meni armeijan kouluun. 18 vuo-
den ikäisenä hän muutti takaisin 
Yhdysvaltoihin, länsirannikolle.

Doug tunsi elämänsä olevan 
jollakin tapaa poissa raiteiltaan 
eikä oman isän löytyminen Tek-
sasista tuonut toivottua järjes-
tystä ja voimaa nuoren miehen 
elämään.

Jumalallisen väliintulon ja hy-
vien miesmallien ”voimaannut-
tamana” Doug Stringeristä on 
kasvanut mies, joka on valmis 
vastaamaan erilaisiin esille tule-
viin haasteisiin niin kotiseudul-
laan Teksasin Houstonissa kuin 
maailmanlaajuisestikin.

Edwin Colen lisäksi hän mai-
nitsee esikuvikseen mm. Leonard 
Ravenhillin ja Stephen Hillin.

Hän johtaa järjestöä Somebo-
dy Cares, joka toimii maailman-
laajuisesti ja on ollut välittämässä 
apua useissa luonnonkatastro-
feissa mm. Katariina -myrskyn 
jälkeen.

 – energiapakkaus Teksasista!
Jo yli 30 vuoden ajan hänen 

perustamansa Turning Point 
Ministries Intl järjestö on ollut 
tuomassa apua ja pelastusta ka-
dun kasvattien elämään heidän 
köyhyys- ja huumeongelmiensa 
keskelle.

Pitkäjänteinen työ, mitä Doug 
verkostoineen on tehnyt, on 
ansainnut myös yhteiskunnan 
taholta useita huomionosoituk-
sia. Mielenkiintoista on mieles-
täni seurata pitkässä juoksussa 
opettajien ja ”opetuslasten” 
geenien ja ominaistuoksujen 
samankaltaisuutta. Edwin Lo-
uis Colen vaikutuksen aavistaa 
miehen elämässä ja itselleni 
vain kirjallisuuden kautta tutun 
Leonard Ravenhillin vaikutusta 
voi aavistella Dougin innossa 
rukoustapahtumien puhujana ja 
innossa herätyksen esilletuloon 
seurakunnissa. Leonard Raven-
hillin kirja ”Miksi herätys viipyy” 
(Why Revival Tarries) on kulu-
nut suomalaistenkin lukijoiden 

PARAS ON 
EDESSÄPÄIN

käsissä.
Lisa -vaimonsa kanssa Doug 

Stringer jo miehen iän saavut-
taneena jatkaa työtä niin Tek-
sasin Houstonissa kuin maail-
manlaajuisestikin. Olisi hienoa 
saada hänet joskus Suomeenkin 
innostamaan miehiä työhön lä-
himmäisten parhaaksi.

BETONIELEMENTIT KAUKOMAALAUS OY

Kauko Turunen
0400 368 811

www.kaukomaalaus.fi

Doug Stringer

C Fazerin suklaata Doug Stringerin kans-
sa maistelemassa suomalaistiimin Samuel 
Saresvirta (vas.) ja Petri Aalto (oik.).
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Löydä lähin jälleenmyyjä:
myyjat.intiaanisokeri.fi

Kirjoja, jotka jättävät 
jälkensä lukijaan!

Tapani Suonto

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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Joko olet lukenut?

10 €

Esa Juutilainen

VALMISTU JUMALAN KÄYTTÖÖN 1 & 2
14 €

JUMALAN SYDÄMELTÄ 1 & 2
20 €

Jumalan Sydämeltä

Esa Juutilainen
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Tämä kirja on syntynyt One Way Missionin 

kokouksissa pitämistäni puheista noin 15 

vuoden ajalta. Oikeastaan sain näyn tämän 

kirjan kirjoittamisesta melkein 20 vuotta sit-

ten, mutta en pystynyt uskomaan, että se jos-

kus olisi todellisuutta.

Tämän kirjan raamattutunnit ovat syntyneet 

pääosin tilanteissa, joissa olen lukenut Raamattua ja Juma-

la on puhunut Sanansa kautta minulle ja avannut kirjoituksia. 

En ole opiskellut teologiaa enkä itse asiassa edes lukenut us-

koontuloni jälkeen kuin muutaman hengellisen opetuskirjan 

enkä ole käynyt muuta raamattukoulua kuin helluntaiherätyk-

sen kolmen ja puolen kuukauden syyskurssin. Mutta jo pian 

uskoontuloni jälkeen sydämeni oli usein palava, kun Jumala 

puhui minulle Raamattua lukiessani ja Pyhä Henki piti minulle 

henkilökohtaisia raamattutunteja. 

Kerran kun Jumala puhui minulle hyvin voimakkaasti, sanoin 

Hänelle: Miksi puhut minulle näistä asioista, miksi et puhu niil-

le, jotka opettavat muita? Silloin Jumala sanoi minulle: Sik-

si että jonain päivänä sinä opetat näitä asioita muille. Silloin 

pelästyin ja sanoin Jumalalle: Tästä ei sitten puhuta kenelle-

kään. Vasta jos seurakuntani koko vanhimmisto tulee luokse-

ni ja sanoo tämän saman, niin kerron muille, että olet minulle 

näin sanonut.

Sitten eräänä päivänä aamupäiväkokouksen jälkeen, kun nos-

tin pääni loppurukouksesta, ympärilläni seisoi koko seura-

kuntani vanhimmisto. He sanoivat minulle: Olemme kokeneet, 

että Jumalan on puhunut sinulle ja uskomme, että Jumala ei 

ole tarkottanut sitä vain sinua itseäsi varten, vaan että opet-

taisit myös muita. 
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Tämä kirja on syntynyt One Way Missionin kokouksissa pitämistäni puheista noin 15 vuoden ajalta. Oikeastaan sain näyn tämän kirjan kirjoittamisesta melkein 20 vuotta sit-ten, mutta en pystynyt uskomaan, että se jos-kus olisi todellisuutta.
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enkä ole käynyt muuta raamattukoulua kuin helluntaiherätyk-
sen kolmen ja puolen kuukauden syyskurssin. Mutta jo pian 
uskoontuloni jälkeen sydämeni oli usein palava, kun Jumala 
puhui minulle Raamattua lukiessani ja Pyhä Henki piti minulle 
henkilökohtaisia raamattutunteja. 
Kerran kun Jumala puhui minulle hyvin voimakkaasti, sanoin 
Hänelle: Miksi puhut minulle näistä asioista, miksi et puhu niil-
le, jotka opettavat muita? Silloin Jumala sanoi minulle: Sik-
si että jonain päivänä sinä opetat näitä asioita muille. Silloin 
pelästyin ja sanoin Jumalalle: Tästä ei sitten puhuta kenelle-
kään. Vasta jos seurakuntani koko vanhimmisto tulee luokse-
ni ja sanoo tämän saman, niin kerron muille, että olet minulle 
näin sanonut.

Sitten eräänä päivänä aamupäiväkokouksen jälkeen, kun nos-
tin pääni loppurukouksesta, ympärilläni seisoi koko seura-
kuntani vanhimmisto. He sanoivat minulle: Olemme kokeneet, 
että Jumalan on puhunut sinulle ja uskomme, että Jumala ei 
ole tarkottanut sitä vain sinua itseäsi varten, vaan että opet-
taisit myös muita. Osa 2
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t
Kristillinen 
lehti naisen 
parhaaksi!
www.christina-lehti.com
puh. 019 668 135

Biolan tuo 
markkinoille uuden 

vedenpuhdistuslaitteen
Uusi suomalainen innovaatio 
tekee puhdasta juomavettä 100 
litraa tunnissa.  AquaThor-ve-
denpuhdistuslaite poistaa epä-
puhtaudet alle yhden prosentin 
suolapitoisesta järvi-, meri- ja 
kaivovedestä.  Teknologia pe-
rustuu kalvosuodattimiin ja ve-
den läpiajoon kovalla paineella. 
Kalvosuodattimista ei pääse läpi 
muuta kuin vesimolekyyli.  Bio-
lan Ekoasuminen aloittaa nyt 
myynnin Suomessa. Venäjä ja 
Baltia ovat tulevaisuudessa mie-
lenkiintoisia puhtaan juomave-
den markkina-alueita.

Kaivovesi kannattaisi tut-
kituttaa kolmen vuoden vä-
lein.  Esimerkiksi nikkelin ja 
radonin sallitut tai suositellut 
enimmäispitoisuudet ylittyvät 
suuressa osassa Suomen pora- 
ja rengaskaivoja.  Ympäristön 
epäpuhtaudet ja maaperän mi-
neraalit liukenevat helposti ve-
teen. AquaThor poistaa vedestä 
nikkelin ja fluorin lisäksi  mm. 
suolan, raudan, bakteerit, viruk-
set ja lääkejäämät. 

100 litran puhdistamiseen 
kuluu energiaa vain noin 0,5 
kWh.  Saman verran virtaa ku-
luu, kun pitää auton lohkoläm-
mittimen päällä tunnin tai pesee 
yhden koneellisen pyykkiä 40 
asteessa.  Mikäli mökillä ei ole 
verkkovirtaa, energian tarve 
voidaan hoitaa yhdellä 250 W 
aurinkopaneelilla.

Ylipaino haittaa 
myös munuaisia

Ylipaino kuormittaa koko ke-
hoa. Oletko ajatellut, että se 
vahingoittaa myös munuaisia. 
Ylipaino nostaa verenpainetta 
ja aiheuttaa diabetesta. Haitalli-
sinta on vyötärölihavuus. Vaikka 
munuainen on elimistön super-
sankari ja kestää paljon, kaikella 
on rajansa.

Kymmenesosalla väestöstä on 
merkkejä munuaissairaudesta, 
joka viidellä prosentilla johtaa 
munuaisten vajaatoimintaan. 
Munuaisia vahingoittavat muun 
muassa diabetes ja korkea ve-
renpaine. Niiden taustalla on 
usein ylipaino.

– Liika rasva ja sokeriaineen-
vaihdunnan häiriöt lisäävät riskiä 
sairastua tyypin 2 diabetekseen, 
joka on suurimpia munuaissai-
rauksien aiheuttajia. Ylipaino 
nostaa myös verenpainetta ja 
huonontaa veren rasva-arvoja, 
kertoo HYKS:n nefrologian kli-
nikan ylilääkäri dosentti Eero 
Honkanen.

Liikunta on hyväksi koko ke-
holle. Se auttaa painonhallinnas-
sa, laskee verenpainetta ja korjaa 
veren rasva-arvoja. Erityisesti se 
vähentää vyötärölihavuutta, 
vaikka painonpudotus ei olisi-
kaan suuri.

TILAA
TOSI-
MIES
EUROOPAN VANHIN 
KRISTILLINEN 
MIESTENLEHTI

6 numeroa 
vuodessa 
vain 35 €

HAAVOITETTUA 
PARANTAJAA ETSIMÄSSÄ

Lasse Riutamaa tulkitsee uudella äänitteellä 
"Sinä olet" pastori-terapeutti Seppo Jokisen 
sielunhoidollisia sanoituksia. Sanoja, jotka 
hoitavat ja johdattavan Taivaallisen Isän 
syliin.

Seppo Jokinen toteaa äänitteen kansiesit-
teessä: "Me haavoitetut ja muita haavoit-
taneet etsimme haavoitettua parantajaa. 
Hänen kasvojensa alla armo syleilee niin, 
että uskallamme luottaa ja antaa rakkau-
delle luvan tulla."

Mutta Jokisen sanoitukset tarvitsevat myös 
arvoisensa musiikin. Laulut on säveltänyt 
Hannu Huhtala ja sovittanut sellisti Aino-
Maija Riutamaa de Mata. Jousisovitukset ja 
Trio Festivon esiintyminen levyllä tuovat 
äänitteelle tyylikästä klassista sointia.

Äänitteellä esiintyy Riutamaan perheen-
jäsenistä koostuva yhtye. Levyllä on kaksi 
duettoa, joissa Lasse Riutamaa laulaa tyttä-
rensä Viljan kanssa. Vilja Riutamaa on tulut 
tunnetuksi viime vuoden Kangasniemen 
laulukilpailuista  sekä Simon Kyreneläinen 
-musikaalista.

Isä Lasse toimii laulun lehtorina Teat-
terikorkeakoulussa ja laulunopettajana 
Sibelius-Akatemiassa. Mittavan uran hän 
on tehnyt myös esiintymällä Reijo Ikosen 
kanssa Tenorissimo -duossa.

Todella nautittavaa kuunneltavaa, jäämme 
jännittyneenä odottelemaan, mikä onkaan 
Lasse Riutamaan seuraava projekti, jolla hän 
hemmottelee ystäviään.

JUMALA KANTAA 
VAIKEUKSIEN KESKELLÄ

"Kolme poikaa" on laulaja-lauluntekijä Ken-
neth Karppisen toinen soololevy. Edellinen 
äänite "Pian Hän saapuu" ilmestyi vuonna 
2011.

Jyväskylän helluntaiseurakunnan pasto-
rina toimiva Kenneth Karppinen kiertää 
maatamme myös muusikkona.

Uutuusäänitteen laulut käsittelevät elä-
män ja kuoleman samoin kuin ajallisen ja 
iankaikkisen teemoja. Karppisen sanoituk-
sissa heijastuvat kaipauksen täyttämä ru-
kous ja toiveiden täyttyminen.

Laulut eivät kaihda vaikeitakaan aiheita 
eivätkä harvinaisempiakaan näkökulmia – 
äänen saavat niin omaishoitaja kuin hyväk-
sikäytetty tyttökin. Äänitteen vahva sanoma 
on, että Jumala kantaa vaikeuksienkin kes-
kellä ja vie meidät lopulta voittoon.

Äänitteen sanoma kiteytyy nimikappaleen 

'Kolme poikaa' kertosäkeessä: "Yhden veljis-
tä vei alkoholi. Toista riivaa raha, veikkaus 
koni. Kolmas lukee tiilenpäitä katuen. Mutta 
isä huutaa Herran puoleen silti luottaen".

Karppinen on itse todennut musiikilla ol-
leen hoitava merkitys omassa elämässään.

– On Jumalan suurta lahjaa, että lauluni 
saavat levitä hoitamaan myös muita.

Karppisen sävellykset on sovittanut var-
malla otteella Leo Kunnas, joka soittaa tuot-
tamallaan levyllä myös kitaraa. Onpa mies 
osallistunut myös äänitykseen ja miksauk-
seenkin – eli varsinainen monitaho.

Musiikillisesti laulut soivat kitarapainot-
teisina, perinteisenä letkeänä kantrigospe-
lina, jota höystävät iskelmävaikutteet. Omaa 
mieltymystäni lisäsivät Arto Lappalaisen 
dobro- ja pedalsteel -soolot.

Gospelia Pohjanmaalta
Countrygospel-yhtye Musti & Hyvä Vainu on 
julkaissut  toisen pitkäsoittonsa 'Halleluu!' 
Esikoislevyllään 'Laulunjälkiä' (2012) yhtye 
versioi Siionin Kanteleen lauluja uudelleen 
sovittaen ja säveltäen. Nyt uudella äänitteel-
lä kuullaan myös aivan uutta, ennen julkai-
sematonta musiikkia. Levyn läpäisevä juoni 
ja teema paljastuu nimikkeestä.

Hienoja tarinoita, joissa evankeliumi tulee 
kirkkaasti esiin tarttuvan countrymusiikin 
tahdittamana! Raimo "Musti" Lähteenmaan 
luotsaama Hyvä Vainu soittaa folk ja country 
-vaikutteista musiikkia ja kuvaileekin itse-
ään iloisen poljennon gospelyhtyeeksi. 

Omaksi suosikikseni nousee Kim William-
sin ja Douglas Johnsonin kappale 'Kolme 
puista ristiä*, johon Lähteenmaa on sommi-
tellut suomalaiset sanat – koskettava tarina 
kerta kaikiaan.

Kimmo Janas
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Liikennelääketieteen 
professori Timo Tervo 
valotti Veho Groupin 
järjestämässä Mercedes-
Benz talviajopäivässä 
syitä, jotka vaarantavat 
liikenneturvallisuutta.

Ajoterveys ja 
liikenneturvallisuus

C  Kevyen liikenteen onnettomuuksissa osallisena olleiden alkoholin vaikutuksen alaisuus (raja 0,5 promillea) prosenttiosuuksina 
ko. ryhmän onnettomuuksien kokonaismäärästä.

kasvaa reippaasti. Ja kun onnet-
tomuus tapahtuu, vammat joh-
tavat helpommin komplikaatioi-
hin, koska keho on haurastunut 
eikä enää kestä vammoja, Timo 
Tervo luettelee.

Toisaalta hän muistuttaa, että 
iän myötä myös kokemus lisään-
tyy ja varovaisuus kompensoi 
riskitekijöitä.

– Kertyneen kokemuksen 
perusteella on myös helpompi 

suunnitella liikkumistaan etu-
käteen ja välttää esimerkiksi 
ruuhka-aikoja ja huonoa keliä, 
Tervo lisää.

Päällekkäisiä riskitilaja
Nykyinen ajokorttidirektiivi saa 
professoriltamme murskatuo-
mion.

– Se on tehty yhden sairau-
den perusteella kerrallaan. Di-
rektiivin laatineet lääkärit ovat 

kyseisen sairauden osaavia 
ammattilaisia, mutta heillä ei 
välttämättä ole mitään käsitystä 
onnettomuustutkinnasta ja lii-
kenneturvallisuudesta. He arvi-
oivat mielessään, mikä vaarantaa 
liikenneturvallisuutta ja tekevät 
siitä direktiivin. Siellä on paljon 
määräyksiä, jotka eivät perustu 
mihinkään onnettomuustutki-
mustietoon, Tervo lataa.

Hän painottaa, että kun sai-
rauksien ja lääkitysten määrä li-
sääntyy, syntyy tuntemattomia ja 
vaarallisia yhteisvaikutuksia. Di-
rektiivi ei huomioi, että samassa 
sairaudessa voi olla samanaikai-
sesti useita riskitiloja.

– Aivan äskettäin oli onnet-
tomuus, jossa kuskilla on sydä-
messä viisi eri sairaustilaa, joista 
yksikään ei aiheuttanut ilmoitus-
velvollisuuden laukeamista. On 
selvää, että jos sydämessä on 
läppävika, rytmihäiriö, sepel-
valtimotauti yms. niiden yhteis-
vaikutus on merkittävä.

Eri riskitekijäyhdistelmillä on 
myös yllättävän suuret vaiku-
tukset ihmisten sairastumisiin, 
joista esimerkkinä käynee sepel-
valtimotauti. Kun näihin lisätään 
vielä huononäkö ja alkoholi, 
liikkuu maanteillämme todelli-
sia pommeja.

Nopeudet puhuttavat
Uutisissa saa jatkuvasti lukea 
ylinopeuksista, kameravalvon-
nasta ja poliisien toimista. Timo 
Tervon mielestä kameravalvonta 
ei ole mitään poliisityötä.

– Senhän tekee kamera ja toi-
mistotyttö, hän letkauttaa.

Moottoriajoneuvo-onnetto-
muuksien taustariskit ovat säi-
lyneet lähes samoina vuosina 
2011-2013. 68 prosenttia onnet-
tomuussyistä löytyy kuljettajan 
tilasta eli alkoholi, väsymys, sai-
raus, mielentila, kiire jne. Ajono-
peus on toki toisella sijalla, mut-
ta vain runsaat 40 prosenttia.

– Loppujen lopuksi on todella 
pieni määrä ylinopeutta ajaneita 
kuljettajia, jotka ovat terveitä ja 
selvin päin.

Valvonta ei toimi
Riskejä voitaisiin vähentää ter-
veydentilaa valvomalla, mutta 
se ei Tervon mukaan toimi tällä 
hetkellä. Tarkastuksia toki on, 
mutta niiden laatu on huono.

Hän huomauttaa, että terveys-

riippuvaisia onnettomuuksia on 
kaikissa ikäryhmissä. Vanhoilla 
on vain suhteellisesti, mutta ei 
absoluuttisesti eniten.

– Lisäksi on terveysriskejä, jot-
ka pitäisi huomioida jo korttia 
ensimmäisen kerran myönnettä-
essä. On sairauksia, jotka ovat 
heti syntymästä lähtien tiedossa. 
Valvonta olisi tarpeen, mutta se 
ei toimi. Kortteja myönnetään, 
koska määräykset ovat huonoja, 
Timo Tervo toteaa.

Promillerajat…
Alkoholi on erittäin suuri on-
gelma suomalaisessa liikenne-
kulttuurissa. Liikennekuolemia 
se aiheuttaa vuosittain noin 240 
kpl, alkoholimyrkytyksiä noin 
500 kpl ja alkoholisairauksia tai 
alkoholin aiheuttamien väkival-
taisuuksien kautta kuolemia lä-
hes 3000 kpl.

Kun puhumme promillerajas-
ta, niin erittäin pieni määrä on-
nettomuuksia tapahtuu 0,25-0,5 
promillen humalassa. Tervon 
kertoman mukaan on kuitenkin 
tunnettuja viimeaikaisia tapauk-
sia, joissa kuskilla on ollut 0 pro-
millea veressä, mutta todelliset 
syyt löytyvät alkoholin aiheutta-
mista sairauksista.

– Eli kun puhutaan promille-
rajoista, ne ovat varsinaista lil-
lukanvarsia. Hoh, hoh, hoijaa, 
sakkoja vaan lisää, vaikka ne 
todelliset syyt ovat kansan huo-
no terveys ja viinankäyttö, pro-
fessori Tervo huomauttaa.

Liikaa lääkkeitä
Lääkkeiden lisääntynyt käyttö ei 
ole kuitenkaan pelkästään van-
husten ongelma, vaan nuorten 
psyykelääkkeiden käyttö on li-
sääntynyt lähes räjähdysmäisesti 
viime vuosina.

– En usko, että on joku psyy-
kelääkkeiden puutostautia, joka 
olisi lisääntynyt yllättäen. Äsket-
täin eräs potilas oli käynyt psy-
kiatrilla, joka oli yhden käynnin 
perusteella määrännyt potilaalle 
psyykelääkkeitä eikä vaatinut 
mitään kontrollikäyntejä. Lääk-
keitä määrätään nykyään aivan 
liian helposti.

V äittämä, ettei ihmisen ikä 
heikennä auton ajoky-
kyä, ei Tervon mukaan 

voi mitenkään pitää paikkaansa, 
sillä iän myötä sairaudet lisäänty-
vät, samoin erilaiset lääkitykset. 
Eivätkä reaktiot ja aistit tieten-
kään ole samalla tasolla kuin 
parikymmentä vuotta nuorem-
pana.

– Iän myötä myös totaalinen 
toimintakyvyn menettämisriski 

A  Suomalaisten 50-vuotiaiden miesten 
riski sairastua sepelvaltimotautiin (%) 10 
vuoden aikana eri riskitekijäyhdistelmillä 
laskettuna.

C  Pääaiheuttajana olleiden polkupyöräilijöiden prosenttiosuus polkupyöräonnettomuuksissa ja pääaiheuttajana olleiden ja-
lankulkijoiden prosenttiosuus jalankulkuonnettomuuksissa.
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VITARA UUDISTUI

Yläsatamakatu 10, Joensuu
puh. (013) 223 633, (013) 802 343, päivystys 0400 271 956

Palvelemme ark. 9–17, la 7–12
leo.vatanen@elisanet.fi  •  www.leovatanen.fi

Surussa kanssanne...
Surun ja menetyksen kohdatessa

haluamme tarjota lämminhenkistä,
asiantuntevaa käytännön apua

kaikissa hautajaisasioihin
liittyvissä järjestelyissä.

Joensuun Hautaustoimisto
Leo Vatanen

Smartpen Kosketus-
näyyökynä alk.0,86 e

Pyydä tarjous omalla Logolla ja määrällä!

Heijassmet
LOGO 
paineyuna
alk.0,69 e

Omalla Logolla 
varustetut karamellit 
alk.13,50 e /kg

Mainoskynät
LOGO 
paineyuna 
alk. 0,49 e

A utoverkkokauppa.com 
on Suomen ensimmäi-
sen autokauppa, jossa 

asiakas voi tehdä uuden auton 
hankinnan verkossa alusta lop-
puun saakka.

Juuri avattu Autoverkkokaup-
pa.com on asiakasystävällinen 
nettiportaali, jossa uuden auton 
ostaminen on äärimmäisen yk-
sinkertaista, autot on avoimes-
ti hinnoiteltu, lisävarusteet on 
helposti valittavissa ja kaikki 
kampanjat ovat näkyvillä. Vaih-
toautostaan asiakas saa heti sito-
van hinnan sekä koko kaupasta 
rahoituspäätöksen; myös ilman 
käsirahaa. Kaupan voi tehdä 
loppuun asti omalta kotisohval-
taan mihin kellonaikaan tahansa; 
asiakaspalvelu toimii 24/7 -peri-
aatteella.

Asiakas voi seurata uuden 
auton toimitusaikataulua ja auto 
voidaan toimittaa myös kotiovel-
le saakka, mikäli asiakas niin 
haluaa. Luovutuksen yhteydes-
sä kaikki tarvittavat asiakirjat 
käydään läpi asiakkaan kanssa, 
lisäksi Autoverkkokauppa.com 
edustajat antavat käyttöopastuk-
sen, ja samalla he vievät vaihto-
auton mennessään. Kaikille Au-
toverkkokauppa.comista myytä-
ville autoille tarjotaan 30 päivän 
palautusoikeus. Mikäli asiakas ei 
jostain syystä ole autoon tyyty-
väinen, hän voi palauttaa sen ja 
saa rahansa takaisin.

Verkkopalvelun lisäksi Auto-
verkkokauppa.com on palveluk-
sessa kaikkialla, missä asiakas 
haluaa: chatissa, puhelimessa, 
sähköpostissa, sosiaalisessa 
mediassa sekä tarvittaessa myös 
perinteisessä myymälässä, Hel-
singin Konalassa. Konalan auto-

myymälässä asiakkaalla on myös 
mahdollisuus tutustua ja koeajaa 
uudet Dacia, Hyundai, Isuzu, Re-
nault, SsangYong ja Suzuki mal-
listot. Autoverkkokauppa.com 
kuuluu Bassadone Automotive 
Nordic -yhtiöryhmään ja toimii 
edellä mainittujen merkkien jäl-
leenmyyjänä Helsingissä.

– Autoverkkokauppa.com 
-projekti aloitettiin jo kaksi 
vuotta sitten. Projekti on ollut 
meille mittava taloudellinen ja 
henkinen investointi ja uuden 
Autoverkkokauppa.comin avau-
tuminen on hieno sekä histori-
allinen hetki. Yhtiömme haluaa 
olla autokaupan edelläkävijänä 
Suomessa ja jopa koko Euroo-
passa. Vastaavaa toimintamallia 
ei tällä hetkellä ole olemassa. 
Tarjoamme palvelussamme 6 
automerkkiä ja lähes 70 erilais-
ta automallia sisältäen sekä hen-
kilö- että tavara-autot. Uuden 
verkkokaupan avauksen täyden-
tää SsangYongin –lanseeraus ja 
uuden Suzuki Vitaran lanseera-
us. Yhtiömme aloitti aikanaan 
vuonna 1997 toimintansa nimen-
omaan Vitaran myynnillä, joten 
mallin paluu on tunnepitoinen 
asia tänä merkittävänä hetkenä, 
kommentoi Bassadone Auto-
motive Nordicin toimitusjohtaja 
Antti Ruhanen.

ENSIMMÄINEN OIKEA UUSIEN 
AUTOJEN VERKKOKAUPPA AUKESI

Kimmo Janas

Uusi Suzuki Vitara esitel-
tiin Suomessa maalis-
kuun lopulla. Kyseessä 

on vuonna 1988 ensiesittelynsä 
saaneen Vitaran neljäs sukupol-
vi.

Kehitystä on todella tapahtu-
nut niin tekniikan kuin varsinkin 
muotoilun puolella.

Muotoilu on nyt entistä sport-
tisempaa ja modernia. Kohde-
ryhmänä tuntuukin olevan nuo-
rempi asiakaskunta.

Sisältä Vitara on mukavan 
tyylikäs. Mokkanahkaisilla pen-
keillä istuu yllättävän korkealla, 
mikä helpottaa kyytiin nousua ja 
siitä poistumista. Persoonallista 
tyyliä voi lisätä mm. valitsemalla 
auton ulkoväriin sointuvia lisuk-
keita kojelautaan.

Suomeen tuotavat Vitarat on 
varustettu jo Suzukin S-Crossista 
tutulla 

1,6 –litraisella VVT –mootto-
rilla. Tehoa koneesta irtoaa 88 
kilowattia eli 134 hevosvoimaa.

Tavaratilaa uudistuneessa Vi-
tarassa on 375 litraa, joka riittää 
mukavasti isommankin perheen 
viikonloppuostoksille.

Yhteistä Suzuki S-Crossin 
kanssa on niin moottori, alusta 
kuin 

AllGrip-nelivetojärjestelmä. 
Kaikki Suomeen tuotavat Vitarat 
ovatkin nelivetomalleja. Vaikka 
kyseessä onkin ns. citymaasturi, 
ei Vitara jää kiinni ihan ensim-
mäisiin esteisiin – maavaraa on 
18,5 senttiä. Toisaalta lähesty-
miskulma on 18,2 astetta ja jät-
tökulmakin 28,2 astetta. Lisäksi 
autosta löytyy vakiona niin mä-
kilähtöavustin kuin alamäkihi-
dastinkin.

Suomeen tuodaan kahta eri 

varustetasoa – GL+ ja GLX, joista 
tämä kokeilemamme, paremmin 
varusteltu GLX maksaa karvan 
päälle 25.000 euroa.

Mitä ei voi pitää pahana hin-
tana, sillä paketti on varsin mu-
kava;

On automaattiset valot ja 

pyyhkimet, tässä GLX-versios-
sa LED-päiväajovalojen lisäksi 
myös LED-ajovalot, pysäköin-
titutka edessä ja takana sekä 
takana vielä pysäköintikamera, 
mukautuva vakionopeussäädin, 
integroitu 7 tuuman navi koske-
tusnäytöllä, automaattinen hätä-

jarrutusjärjestelmä ym. ym.
Uusi Vitara vahvistaa Suzuki-

brändiä ja siitä tullee selkeä 
toinen tukijalka mallistoon S-
Crossin lisäksi.
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Miksi veli veljeä lyö?
Ihmeellisiä asioita näkee Herran viinitarhoissa, kun malttaa 
katsella. Enkä nyt tarkoita vain niitä positiivisia ihmeellisiä 
asioita, kun syntinen tekee parannuksen, saa syntinsä anteeksi 
ja aloittaa uuden, muuttuneen elämän. Enkä niitäkään, jolloin 
sairas saa kosketuksen Herralta ja tulee terveeksi. Tai Pyhän 
Hengen armolahjojen esiin tulemisia seurakunnan keskellä: 
profetoimista, kielillä puhumista, tiedon sanoja, henkien erot-
tamista, vain joitakin mainiten. Onneksi näitäkin vielä näkyy, 
vaikka valitettavan harvoin. Joskus tuntuu, että käsikirjat ja oh-
jelmaminuutit ovat tärkeämpiä kuin Pyhän Hengen spontaani 
ilmestyminen. Olisi se hienoa, jos kesken tarkasti ohjelmoidun 
Jumalanpalveluksen tuuli taivaasta sekoittaisi kuviot. Siinä sitä 
liperit ja sokeripalat tutisisivat.

Tarkoitan sitä hurjaa vimmaa, millä veli veljeä lyö. Mistä 
ihmeestä sikiää se anteeksiantamattomuus, katkeruus, kateus 
ja  pahansuopaisuus, johon törmää tahtomattaankin. Moni 
tiukkapipoinen kristitty ei vain suvaitse toisin ajattelevaa tai 
uskonsa toisin ilmaisevaa. Milloin se on hurmahenkistä, sie-
lullista, ulkokultaista, jäykkää, liian vapaata. Ainahan syitä 
löytyy. Kun vakaa korkeakirkollinen katsoo happamasti kädet 
ylhäällä ylistelevää karismaatikkoa, ei siinä juuri rakkauden 
hedelmää näy. Tai kun vakaasti kuorolauluun itsensä ank-
kuroinut uskovainen sättii räppäävää vinolippaista kaveria 
saatanan kätyriksi. 

Happamien naamojen armeijat eivät vedä syntisiä Kristuk-
sen luo. Se on saletti. Oman erinomaisuutensa liemeen rakas-
tuneet eivät siedä kuin peilikuviansa. En edes uskalla ajatella, 
mitä kahvipöydissä ja illanistujaisissa nämä soturit juttelevat. 
Luulenpa että sanan säilä sivaltelee, mutta ei sen Sanan, joka 
luo uutta. Jokainen vimmainen sana lyö veljeä yhä kovempaa. 
Ei tunnu maailman evankelioimisesta olevan niin väliä, kun 
saa antaa veljelleen turpiin.

Herramme kiittäminen on Hänen asumuksensa. Ylistyksen 
ja kiitoksen voi tuoda Herralle lukemattomin eri tavoin. Se voi 
olla hiljaista, kyynelten kanssa pyhän kokemista, virrenvei-
suun syvyyttä, ääneen kiittämistä, ylistyksen tuomista musiikin 
ja laulun avulla. Sydämen asenne ratkaisee. Monet nykyisen 
ylistysmusiikin läpitunkemat eivät millään ymmärrä muuta. Jos 
et heittäydy mukaan, olet vastustaja, tulen sammuttaja, van-
hanaikainen, surkea. Miten rajusti tällaiset ihmiset lyövätkään 
niitä, jotka eivät ole juuri heidän tyylinsä mukaisia ylistäjiä. 
Voi pyhä yksinkertaisuuden kuoro. Mitä ihmettä Herramme 
tästä kaikesta ajattelee. Kun veli veljeä lyö, taitaa ylistyksen 
pauhu nousta vain desibeleinä. Taivaaseen se ei nouse. Kas, 
kun sydämen asenne on väärä.

Herramme on luovuuden Luoja ja arvostaa monivärisyyttä. 
Mitäpä, jos emme löisikään, vaan rakastaisimme. Niitäkin, 
jotka eivät meidän käskystämme heilu.

Arla Luonto+ auttaa 
pitämään huolta perheestä
Suomalaisille jo aikaisemmin tu-
tuksi tullut Arla Luonto+ -brän-
di uudistuu täysin. Uusien Arla 
Luonto+ -jogurttien tuotekehitys 
on toteutettu tiiviissä yhteistyös-
sä kuluttajien kanssa ja erityisesti 
lapsiperheiden toiveita ja odo-
tuksia on kuunneltu. Kuluttajat 
haluavat välttää turhaa sokeria 
ja kaipaavat jogurttiinsa hyö-
dyllisiä maitohappobakteereja. 
Arla Luonto+ -jogurtit sisältävät 
Asidofilus- ja Bifidus-maitohap-
pobakteereja sekä ovat laktoosit-
tomia ja lisäaineettomia.

– Monet pitävät jogurttihyl-
lystä löytyviä tuotevaihtoehtoja 
epäterveellisinä ja liian sokeri-
pitoisina. Etenkään lapsille ei 
haluta tarjota säännöllisesti jo-
gurtteja, joissa on paljon sokeria, 
kertoo Arla Luonto+ -jogurttien 
markkinoinnista vastaava Junior 
Category Manager Eetu Viuhko-
nen.

Arla Luonto+ -jogurtit saavat 
makunsa hedelmä- ja marjaso-
seista. Herkullisia vaihtoehtoja 
on neljä: pehmeä maustamaton 
luonnonjogurtti sekä mustikka-, 
mango- ja vaniljajogurtti, joissa 

hedelmä- tai marjasose on lisätty 
luonnonjogurttipohjaan. Yhden 
kilon kartonkipakkauksesta riit-
tää kerralla syötävää koko per-
heelle.

Mene munalla töihin
Kananmunasta on moneksi ja 
kananmunan eri osia voidaan 
käyttää eri tarkoituksiin. Ka-
nanmunan valkuaisesta pystyy 
tekemään rasvattomia ja mai-
dottomia tuotteita, vaihtoisesti 
keltuaisesta hyvin ravintorik-
kaita ja enemmän hyviä rasvoja 
sisältäviä ruokia.

Tammi-helmikuussa tuli kaup-
poihin myyntiin Laitilan Protein 
Smoothie. 

Missään päin muualla maa-
ilmassa ei ole oivallettu, että 
pastöroitu munanvalkuainen, 
marjat ja hedelmät saadaan toi-
mivaksi kokonaisuudeksi jossa 
suutuntuma ja ravintoarvot ovat 
kohdallaan.  

Laitilan Protein Smoothie on 
aidoista raaka-aineista valmistet-
tu valkuais-smoothie, joka pitää 
näläntunteen pitkään poissa 
ja tarjoaa tutkitusti korkealaa-
tuista proteiinia koko keholle. 
Smoothiessa ei ole lainkaan li-
sättyä sokeria. Yhdessä purkissa 
on 40 g proteiinia. Tuote sopii 
osaksi koko perheen terveellistä 
ruokavaliota.

There Be Dragons
Ohjaus: Roland Joffé
Käsikirjoitus: Richard Nord ja Ken Black-
well
Pääosissa: Charlie Cox, Wes Bentley, Olga 
Kurylenko, Dougray Scott, Cheraldine 
Chaplin, Rodrigo Santoro, Jordi Molla
Kesto: 122 min

THERE BE 
DRAGONS

Mestariohjaaja Roland Joffén oh-
jaama elokuva on mahtava tarina 
Espanjan sisällissodasta. Eloku-
va seuraa kahden ystävyksen, 
Manolo Torresin ja Josemaria 
Escrivan tarinaa pikkupoikien 
leikeistä aina sisällissodan vas-
takkaisille puolille - toinen tais-
telee kommunistien, toinen fa-
sistien riveissä.

Sisällissota päättyi 1.4.1939, 
kun kenraali Francisco Francon 
joukot valloittivat Madridin. 
Hänen oikeistohallituksensa 
teloitutti 50.000 ihmistä ja aihe-
utti tasavaltalaisten joukkopaon 
Ranskan pakolaisleireille.

Espanja siistyi demokratiaan 
vasta vuonna 1975 Francon 
kuoltua. Hänhän kutsui itseään 

Espanjan johtajaksi Jumalan ar-
mosta...

Papiksi opiskellut Josemaria 
pyhtti loppuelämänsä Opus Dei 
-liikkeelle (Jumala toimii). Hänet 
julistettiin pyhimykseksi vuon-
na 2002. Josemarian katsotaan 
olevan kristinuskon tärkeimpiä 
todistajia.

Elokuvan tarina seuraa Ma-
nolo Torressin muisteluita kuoli-
vuoteellaan. Manolon toimittaja-
poika on kokoamassa artikkelia 
pyhimykseksi julistetusta Jose-
maria Escrivasta ja saa selville 
yllättäviä asioita isänsä vuoteen 
vieressä.

Elokuva pitää katsojaansa ot-
teessaan aivan viime metreille 
asti, jossa paljastuu vielä uusia 
juonikäänteitä.

USA/Argentiina/Espanja -yh-

teistuotantona valmistuneen 
elokuvan 'There Be Dragons' 
tuotantobudjetti oli eurooppa-
laisittain huikeat 35 miljoonaa 
dollaria, mikä myös näkyy jäljes-
sä. Varsinkin Madridin taisteluja 
kuvaavat kohtaukset ovat todella 
näyttäviä.

Joffé on tehnyt elokuvan, joka 
kunnioittaa vanhan koulukun-
nan elokuvataidetta, nyt ei her-
kutella digitaalisilla tehosteilla 
vaan paneudutaan koskettavan 
tarinan kertomiseen.

Kauniin kattauksen kruunaa 
Rob Folkin säveltämä musiikki.

Kaiken kaikkiaan erittäin mie-
lenkiintoinen ja koskettava elo-
kuva, joka herättää katsojassa 
useampiakin aatoksia.

Kimmo Janas
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D  Konepellin alla laukkaa 120 
heppaa, mutta yhdistetyksi kulu-
tukseksi tehdas lupaa ainoastaan 
n. 5,2 l/100 km.

Renault Clio Sport Tourer

www.hkinstruments.fi

AlfaTV:ssä joka torstai klo 20:45.
Antennitalouksissa kanavalla 15 ja 36 ja 

DNA Welho -kaapelissa kanavalla 64 sekä nyt 
myös Elisa Viihteellä. 

Suoratoistona netissä www.alfatv.fi

KATSO VANHOJA OHJELMIAMME ALFATV:N 
ARKISTOSTA

www.alfatv.fi/arkisto –> tosimies

osa 1 Toyota Aygo

osa 2 Opel Zafira

osa 3 Mercedes-Benz GLA & C-sarjan farmari

osa 4 Citroen Cactus

osa 5 VW Golf GTE & Ford Focus Electric

osa 6 Nissan X-Trail & SsangYong.uutuudet

osa 7 Volvo XC60 & smart-uutuudet

osa 8 Kia Carens & Mercedes-Benz S350 L

osa 9 Ford Ranger Wildtrack & Peugeot 208 T16 R5

osa 10 Renault Clio Sport Tourer 

osa 11 VW Passat Variant & Suzuki Vitara

osa 12 BMW 2 Active Tourer & American Car Show

osa 13 Seat Leon X-Perience & Citroen uutuuksia

Marko Janas

Talven viimeisillä 
lumikeleillä pääsimme 
vielä kokeilemaan 
uutta Renault Clion 
farmarimallia, Sport 
Toureria.

J ostain syystä tuntuu haus-
kalta puhua Clion farma-
riversiosta, koska moni 

sedan-malli on tätä farmaria 
isompi.

Kaikki 
tarpeellinen löytyy

Ajaminen Cliolla on kevyttä ja 
leppoisaa, ainoastaan ohjaus sai-
si olla huomattavasti jämäkäm-
pi, nyt se on turhan tunnoton 
ja lerppu.

Rengasmelu on varsinkin nas-
tarenkailla hieman häiritsevää, 
no pitää pistää vain radiota ko-
vemmalle...

 Myös pyyhkijöiden naksutta-
va ääni alkoi vähitellen rasittaa. 
Mutta sehän tietenkin johtuu 
myös osittain tästä maamme 
loskaisesta talvesta ja räntäsa-
teista.

Hieman ihmetytti myös Cli-
oon vakiovarusteena kuuluva 
nopeusrajoitin. Kyllähän se on 
kuskista kiinni, pysyykö kaasu-
jalka kurissa vai ei.

Kojelauta on varsin typistetty, 
kaikki turhat tingelitangelit on 
karsittu – mutta kaikki tarpeelli-
set säätimet löytyvät.

Kosketusnäytöllinen ajotieto-
kone toimii mukavasti – kunhan 
näpit eivät ole turhan rasvaisia.

Vaihteisto 
empii

6-portainen EDC-automaat-
tivaihteisto tykkää huudataa 
kierroksia, ennen kuin vaihtaa 
seuraavaan pykälään. Toisaalta 
tuplakytkin helpottaa omalta 
osaltaan vaihtamista.

Moottoria ei ole koolla pilattu. 
1,2 -litrainen bensakone tuottaa 
120 hevosvoimaa, jotka kyllä 
riittävät Clion kuljettamiseen. Ei 
sillä jalkoihin jää.

Kyseessä on selvä kierros-
kone, joka vääntää kiltisti 6000 
kierrokseen asti. 6500:ssa tulee 
jo rajoitin vastaan, etteivät män-
nät tule kannesta läpi.

Pysynkö penkillä?
Penkin lämmittimen nappula on 
sijoitettu Renaultille tunnusomai-
sesti kuskin penkin vasemmale 
puolelle, mistä sitä on ainakin 
talvivarusteissa yllättävän han-
kala käyttää.

Istuimiin olisi toivonut lisää 
sivutukea. Tietenkin täytyy ot-
taa huomioon, ettei Clio Sport 
Tourer ole tarkoitettu varsinai-
seen tukkaputkella menoon, 
vaan hillitympään perheajoon.

Ei maksa maltaita
Halvimmillaan Clion farkkumal-
lin saa automaatilla varustettuna 
noin 14.000 euroon, mikä on 
mukava hinta pienelle perheelle. 
Meillä kokeiltavana ollut versio 
maksaa 22.300 euroa, mikä ei 
sekään ole paljoa nykyautosta.

C  Mittariston ja säätimien muo-
toilussa on aimoannos ranskalaista 
aistillisuutta.

C A  Farkku-Clion muotoilu on varsin 
sutjakkaa, jonkun mielestä jopa silmää 
hivelevää.

D  Takapenkeille ei kovin pitkäkoipisilla 
ole asiaa, mutta muuten matkustusmu-
kavuus on kohdallaan.

B  Tavaratila on sopivan helppo lastatta-
va ilman turhia kynnyksiä ja suuaukon 
supistuksia.

B  Navigaattorin näyttö on sopivan 
suuri, ettei tarvitse tihrustaa.




