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C    Masajo Oy:n toimitusjohtaja Johannes 
Kuosmanen paljastaa yrityksen tuoteke-
hittelyssä olevan myös vahvaa johdatuk-
sen makua.

Tiedemaailmassa kinastellaan kovasti Jumalan ole-
massaolosta, mutta onneksi kaikki eivät suinkaan 
sulje pois Korkeamman ohjauksen mahdollisuut-
ta.

Johan esimerkiksi Isaac Newton totesi, että gra-
vitaatiolain ja mekaniikan lakien mukaan toimiva 
maailma ei pysyisi käynnissä ilman jumalallista 
luojaa ja ylläpitäjää, joka tarpeen vaatiessa myös 
puuttuu maailman fysikaaliseen kulkuun.

1600-luvulla eläneen ranskalaisen filosofin ja 
matemaatikon Blaise Pascalin mukaan tieteellisel-
lä ajattelulla on rajansa, jota ei voi ylittää. Hänen 
mukaansa tärkein probleema ihmiselle on kuitenkin 
hänen oma asemansa kaikkeudessa, joka on myös 
hänen asemansa pelastushistoriassa; Kristuksen his-
torialliseen pelastustekoon ja ihmisen mystilliseen 
osallistumiseen Kristuksen elämään.

Pascal myös totesi, että jokaisen ihmisen sydämes-
sä on Jumalan muotoinen tyhjiö, jota ei voi täyttää 
mikään luotu, vaan ainoastaan Jumala, Luoja, jonka 
tunnemme Jeesuksen Kristuksen kautta.

Täytettävä 
tyhjiö
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A

Kimmo Janas

Syyskuun alussa 
vihittiin Espoossa 
käyttöön Suvelan uusi 
kuparikatteinen kappeli, 
joka ulkokuorestaan 
huolimatta edustaa 
korkealuokkaista 
puuarkkitehtuuria. 

S uvelan uusi kappeli kor-
vaa vuonna 1981 valmis-
tuneen toimitilan, joka on 

käynyt ahtaaksi alueen asukas-

määrän lisääntymisen ja toimin-
nan vilkastumisen vuoksi. 

Toiminnallisuus ja eri toimin-
tojen yhteensovittaminen oli-
vat tärkeitä tavoitteita kappelin 
suunnittelussa. Rakennuksesta 
toivotaankin kasvavan keskei-
nen kohtaamispaikka monikult-
tuurisessa Suvelassa.

Ekologisesti puuta
Seurakuntayhtymä edellytti uu-
delta kappelilta myös ekologi-
sia ja kestäviä rakenneratkaisuja 
sekä materiaaleja. Tämä näkyy-
kin puurungossa ja runsaassa 
puun käytössä sisustusratkai-
suissa. Ulkoverhoiluun käytetty 

kupari herättää tietenkin en-
simmäisenä kalliin mielikuvan, 
mutta on kuitenkin muistettava 
kuparipellin kierrätettävyys ja 
kestävyys.

Espoossa on viisi kirkkoa, jot-
ka ovat arkkitehtonisesti varsin 
merkittäviä rakennuksia. Suve-
lan uusi kappeli jatkaa tätä pe-
rinnettä ja on jo herättänyt mie-
lenkiintoa jopa maamme rajojen 
ulkopuolella.

Kappelin on suunnitellut ark-
kitehtitoimisto OOPEAA, joka 
palkittiin viime vuonna Arkki-
tehtuurin Finlandia -palkinnolla 
Jyväskylän Kuokkalaan valmis-
tuneesta puukerrostalosta. Ark-

kitehtitoimisto vastaanotti myös 
vuoden 2015 Puupalkinnon.

Matala kynnys
– Tavoite oli tehdä Suvelaan 
maamerkki, mutta siten että 
kaikilla alueella asuvilla olisi 
mahdollisimman matala kynnys 
lähestyä sitä. Näistä lähtökoh-
dista tilaohjelma kehittyi, ollaan 
yhdessä tasossa ja kaikki tilat 
keriytyvät suojaisan sisäpihan 
ympärille, selvittää vastaava ark-
kitehti Anssi Lassila.

Vaikka kyseessä onkin kappe-
li, haluttiin luoda mahdollisim-
man kodikas miljöö.

Sisätiloissa onkin käytetty 
kuusta, josta on säteen suuntaan 
sahaamalla saatu aikaan tasai-
nen värimaailma. Näin on saa-
tu kuusesta enemmän irti kuin 
vaikkapa perinteisessä saunan 
paneloinnissa.

– Kappelisalissa on irtokalus-
teet, jotta tilaa voidaan muokata 
hyvin monenlaiseen käyttöön. 
Sopii vain toivoa, ettei salia yli-
käytettäisi, kuten tapahtui suun-
nittelemassamme Kuokkalan kir-
kossa, Lassila naurahtaa.

Minä elän
Yksi uuden kappelin huomiopis-
teitä on 16,7 metriä pitkä ja 2,1 
metriä korkea lasitaideteos, alt-
taritaulu, jonka on tehnyt taitei-

lijapappi Hannu Konola.
– Enkeliksi kehuin tätä kirk-

koherraa, kun hän viime syys-
kuussa soitti minulle juuri kun 
olin saanut näyttelyn pystyyn 
Taidekappeliin Turkuun ja olin 
vähän tyhjän päällä, että miten 
tästä eteenpäin. Hän kysyi, että 
tulenko tekemään lasiteosta 

tänne kappeliin. Ja minähän 
olin valmis kuin lukkari sotaan, 
muistelee Konola.

Koska rakennus oli jo varsin 
valmis, kävi ilmi, ettei lasiteos-
ta ollut mahdollista enää liittää 
osaksi ulkoseinän lämpölasiele-
menttiä. Niinpä 1600 kg painava 
alttarilasiteos upotettiin – ensim-

mäistä kertaa Suomessa – 10 cm 
betonilattian sisään.

Kahdeksasta lasielementistä 
koostuvan ”Minä elän” -teoksen 
on tarkoitus Konolan mukaan 
tuoda katsojansa mieleen iloa, 
toivoa ja hartautta. Teos on vi-
suaalisesti matka valosta valoon, 
varjon kautta.

B   Uusi kappeli seisoo uljaan näköisenä 
keskellä monikulttuurista Suvelan kau-
punginosaa.

C   Arkkitehti Anssi Lassila kertoo säteen 
suuntaan sahauksella saatavan kuusesta 
aikaan hallitun, tasaisen värimaailman, 
joka ei ole tyypillistä suomalaiselle puul-
le.

A   16,7 -metrinen lasitaideteos on ver-
tauskuva todellisuudesta; Kristus on seu-
rakunnan keskellä. Hän elää.

C   Nikari Oy:n valmistama saarnipuinen 
saarnastuoli on tyylikkään eleetön.

A   Lasiteoksen toisessa päädyssä Pyhän 
Hengen vertauskuva laskeutuu koh-
ti vettä kuvaavaa sinistä aaltoviivaa. 
Nämä kaksi kuviota kertovat kasteen 
sakramentista, joka osaltaan avaa meil-
le portin uuteen paratiisiin, taivaalliseen 
kirkkauteen.

B   Ylösnousseen Kristuksen väri on pu-
nainen, joka taiteilijapappi Konolan 
mukaan parhaiten kuvaa Jeesuksen 
persoonaa. Jeesus oli vallankumouksel-
linen lakiuskonnon vastustaja, Hän vuo-
datti veren ristillä, ja kaiken yhteisenä 
nimittäjänä oli rakkaus – kaikki tämä on 
punaista.

D   –  Jumalan jälkeen toiseksi eniten 
maailmassa kunnioitan arkkitehteja, 
josta lähtökohdasta lähdin pieteetil-
lä suunnittelemaan tätä ”Minä elän” 
-teosta, virnuilee taiteilijapappi Hannu 
Konola.

C   Kasteastia on sijoitettu matalan pöy-
dän päälle.

Suvelan kappeli 
vihittiin käyttöön
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A Ei mikään 
riukula ukko

Hannu Konola maalasi alttari-
teoksen figuurit öljyvärein kan-
kaalle ja siirsi ne tiedostoina 
tietokoneelle. PhotoShopissa 
hän sitten muokkasi kuvat lopul-
liseen muotoonsa. Sen jälkeen 
teos printattiin digitaalisesti ke-
raamisin värein lasille sekä pol-
tettu ja karkaistu.

Konola huomauttaa, että tä-
män päivän taide sallii jälleen 
figuratiivisuuden. Eli ei tarvitse 
olla vanhanaikainen käyttääk-
seen selvästi tunnistettavia hah-
moja.

– Jeesuksesta halusin teh-
dä punaisen, lopputulostakin 

D   Seppo Kohon suunnittelevat puiset 
Secto Design -valaisimet jatkavat tyylik-
käästi kappelin puista sisustuslinjaa.

punaisemman, mutta keraami-
set värit eivät antaneet periksi. 
Mutta tärkeintä on, että Hän on 
bodari, ei mikään riukula ukko! 
Seurakunnan täytyy tajuta, että 
Hän elää ja on voimissaan, ja 
meidän on hyvä olla voittajan 
puolella. Aamen, Konola päät-
tää lähes herätyskokoustyylisen 
puheensa.

C   Hannu Konola muistelee kehuneen-
sa Espoon tuomiokirkkoseurakunnan 
kirkkoherra Antti Kujanpäätä (oik.) 
enkeliksi tämän tarjotessa alttariteosta 
tehtäväksi.

C   Poikkeuksellisesti Tosimiehen mies-
toimittaja pääsi kurkistamaan naisten 
wc:henkin, jonka ikkunaan on printattu 
ristejä.

C   Sisätiloista huokuu kodikas ilmapiiri, josta pääansio langennee runsaalle kuusen 
käytölle pinnoissa.

D   Kirkkosalin lasiseen takaseinään on digiprintattu Raamatun jakeita 16 eri kielellä, mm. hepreaksi, urduksi, vietnamiksi, 
khmeriksi ja arabiaksi.



8TOS I M I E S   3 / 2016 9 TOS I M I E S   3/ 2016

Fredrik Ekholm

Monet varmasti 
ihmettelevät, miksi 
puhumme Israelista. 
Miksi se on niin tärkeää?
On näkemyksiä, 
jotka pitäytyvät 
korvausteologiaan - 
että me pakanakristityt 
olemme korvanneet 
Israelin. On väärin 
ajatella niin.

1Moos 17:2, 8 jne. kerro-
taan, kuinka Jumala on 
tehnyt ikuisen liiton Isra-

elin eli juutalaisten kanssa.
Jumala teki tuolloin liiton Isra-

elin kansan kanssa, joka jatkuu 
edelleen. Meidän pitää etsiä to-
siasioita Israelista ja tukea sekä 
rukoilla suojaa Israelille.

Me tiedämme, että elämme 
viimeisiä aikoja. Tänä aikana 
voimme helposti joutua eksyk-
siin, tulla petetyiksi. Paine Jeru-
salemin jakautumisesta kasvaa 
enemmän kuin koskaan. Sen 
takia on tärkeätä ottaa selvää  
tosiasioista.

Etuoikeus seistä 
Israelin rinnalla

Olkaamme  me suomalaiset sel-
laisia, jotka ottavat selvää asi-
oista ja pitävät Raamattua ohje-
nuoranaan.

Uskovaiset maallistuvat, se-
kularisoituvat, antisemitistiset 
voimat kasvavat ja ellemme ole 
varovaisia, voimme sekaantua 
niihin.

Yksi osa kutsuamme on tukea 
juutalaisia. Me olemme saaneet 
juutalaiselta kansalta niin pal-
jon.

On etuoikeutemme seistä Ju-
malan omaisuuskansan rinnalla. 
Heiltä olemme saaneet hengel-

saan.
Kaikki 66 kirjaa, jotka on 

Raamattuun kirjoitettu, paitsi 
Luukkaan kirje, ovat juutalais-
ten kirjoittamia. Tosiasia on, 
että olemme saaneet arvomme 
juutalaisten kautta. Kaikki, mitä 
olemme hengellisesti perineet 
on tullut juutalaisilta. Aabraham, 
Isak, Jaakob,  Jeesus ja opetus-
lapset, Luukasta lukuunotta-
matta, olivat juutalaisia. Maria. 
Jeesuksen äitikin, sai juutalaisen 
kasvatuksen.

Jeesus oli juutalaisen perheen 
lapsi, juutalainen. Kuinka Juma-
la voi syntyä pieneen kylään ja 
pieneen kansaan. Hän valitsi 
sen, joka ei mitään ole, joka ih-
misten silmissä on vähäpätöistä 
ja pientä  niin kuin me, sinä ja 
minä. Mariakin oli mitättömän 
pienestä kylästä, Nasaretista, 
jossa asui tuohon aikaan vain 
n. 400 asukasta.

2. Mooseksen kirja 19:5 ”Jos 
te nyt kuulette minun ääntäni 
ja pidätte minun liittoni, niin te 
olette minun omaisuuteni ennen 
kaikkia muita kansoja; sillä koko 
maa on minun.” Tämä on vahva 
lupaus.

Lisäksi 2. Samuelin kirjassa 
kerrotaan siitä, että Jumala loi 
itselleen kansan ja teki liiton hei-
dän kanssaan.

Sen pienen kansan, sen itse-
päisen kansan, jonka oli vaikea 
totella, sen Jumala valitsi. Kan-
san johon Jeesus voisi syntyä. 
Pienessä Israelin maassa. Jumala 
valitsi kansan itselleen ja sanoi 
"Minä olen teidän Jumalanne." 
2. Sam. 7:23-27

Oksastettuna 
öljypuuhun

Puhutaan pelastuksesta, jota tu-
lee viedä kaikkeen maailmaan. 
Kuuluuko se myös juutalaisille? 
Kuuluu samalla tavalla kuin kai-
kille muillekin ihmisille.

Me, jotka emme ole juuta-
laisia, olemme saaneet tämän 
hengellisen perinnön Jeesuksen 
kautta. Siksi meidän kuuluisi olla 
juutalaisten ystäviä.

Hylkäisikö Jumala oman kan-

sansa. "Pois se", sanoi Paavali 
(Room. 11:1). Eihän hän voi hyl-
jätä, vielä tänäkään päivänä.

Meidät on oksastettu jaloon öl-
jypuuhun, emmekä voi kerskail-
la luonnollisten oksien rinnalla. 
Jos me tämän menetämme, me-
netämme tärkeimpiä asioita.

Koska olemme saaneet hen-
gellisen perinnön heiltä. "Niin he 
ovat halunneet, ja he ovatkin sen 
heille velkaa; sillä jos pakanat 
ovat tulleet osallisiksi heidän 
hengellisistä aarteistaan, niin he 
puolestaan ovat velvolliset aut-
tamaan heitä maallisilla." (Room. 
15:27)

Sen takia olemme velkaa heille 
ja velvolliset auttamaan heitä. 

Miksi me puhumme Israelista? 
Koska elämme viimeisiä aikoja 
ja Raamattu puhuu Messiaan 
tulosta, joka tulee tapahtumaan 
Jerusalemissa.

Sakarjan kirjan luvussa 14 sa-
notaan selvästi, että Jeesus tulee 
takaisin Jerusalemiin, ei Helsin-
kiin eikä Tukholmaan tai Lon-
tooseen, vaan Jerusalemiin.

Raamattuun uskovana meidän 
tulee muistaa, että Jumala pitää 
juutalaisia, Israelia omaisuus-
kansanaan.

Ei romantisoida Israelia vaan 
pidetään jalat maassa ja Sanassa. 
Meillä tulee olla perusta ja pohja 
Herrassa.

Meidän ei tule myöskään 
muuttua juutalaisiksi, vaan olem-
me Jeesuksessa Kristuksessa, ja 
Hänessä olemme saaneet kai-
ken.

Me ja Israel
lisen perinnön: olemme oksas-
tetut aitoon oliivipuuhun. Israe-
lista, tulevaisuuden ja lupausten 
maasta, on pelastuksemme ja 
sovituksemme  tullut.

Sen takia meillä on etuoikeus 
seistä Israelin rinnalla. Minulle 
on tärkeää, mitä Raamattu sa-
noo, ei mitä yleiset mielipiteet 
sanovat.

Yleinen mielipide mediassa 
on olla palestiinalaisten puo-
lustaja ja valitettavasti juutalais-
vastaisia, eikä välittää heidän 
oikeuksistaan, vaikka se pyrkii 
olemaan ihmisoikeuksien puo-
lestapuhuja. Tämä on se henki, 
joka vallitsee tässä maailmassa, 

mutta ei meissä.
On siis tärkeätä, että tiedäm-

me, mihin uskomme, katsomme 
oikeita asioita,

Roomalaiskirje 11 kertoo hen-
gellisestä perinnöstämme.

Sananlaskussa 3:5 sanotaan: 
“Turvaa Herraan koko sydä-
mestäsi, äläkä nojaudu omaan 
ymmärrykseesi.”

Jumala valitsi 
pienen kansan

Israelilla on vahva historiallinen 
laillinen oikeus, mutta tutkin raa-
matullista todellisuutta. 

Jumala valitsi Israelin kansan 
ja teki ikuisen liiton heidän kans-

Kristus meissä
Tietenkin tärkeintä on muistaa, 
että osoitamme kohteliasta ystä-
vyyttä heitä kohtaan ja harjoitam-
me liiketoimia heidän kanssaan 
ja tekomme saavat heidät ikään 
kuin mustasukkaisiksi.

Se, mitä olemme, merkitsee 
paljon enemmän kuin se, mitä 
sanomme.

Saimme tällaista yhteyttä En 
Gedi -työn myötä, joka alkoi  
vuoden 1992 loppussa. Aut-
taessamme heitä liiketoimissa 
syntyi samalla hyviä yhteyksiä 
näihin juutalaisiin liikemiehiin 
ja -naisiin, ja samalla saimme 
mahdollisuuden todistaa heille 
kristillisestä elämästä sen kautta, 
millaisia olimme heille.

Ne juutalaiset joiden kanssa 
teimme tätä liikeyhteistyötä, nä-
kivät Raamatun sanan meissä. 
Teot puhuvat enemmän kuin 
sanat ja juutalaisten kateus (mus-
tasukkaisuus) herää. Juutalaiset 
pitävät käytännön liiketoimin-
nasta.

Vuosien varrella olemme ol-
leet yli kymmenen israelilaisen 
yrityksen kanssa tekemisissä 
sinä aikana, kun markkinoim-
me ja toimme Suomeen En Gedi 
-tuotteita. 

Kerran pyysimme erään tuo-
tevalmistajan mukaan kotiimme 
Vaasaan. Veimme hänet kierto-
ajelulle tutustumaan kaupungin 
nähtävyyksiin, söimme ravin-
tolassa, kävimme omassa kir-
kossamme jne. Olimme omia 
itseämme ja osoitimme ystäväl-

lisyyttä. Viedessäni hänet takai-
sin hotellille viimeisenä iltana 
ennen hänen lentoaan takaisin 
Israeliin, hänen silmistään valui 
kyyneleet, ja hän kutsui meidät 
vierailemaan oman perheensä 
luo. Hän halusi meidän tapaavan 
oman perheensä ja vanhempan-
sa, jotka olivat selvinneet holo-
kaustista. Vanhemmat eivät ol-
leet koskaan tavanneet kristittyä, 
joka rakastaisi juutalaisia.

Käytöksemme, jos se heijastaa 
Kristusta meissä,  saa aikaan sen, 
että juutalaisesta tulee vastaan-
ottavainen. Myöhemmin saimme 
tavata hänen koko perheensä 
heidän kotonaan Tel Avivissa. 
Tällaisia todistuksia on muita-
kin.

Jumalan 
pöytäjärjestys

Mennessämme yhdessä vaimo-
ni Kerstinin kanssa Floridaan 
viikoksi ICCC:n liikemiesten 
koulutustilaisuuteen, eräällä 
matkan aikana järjestetyllä ris-
teilyllä saimme matkustajakor-
tin, jonka mukaan meidän tuli 
syödä kuuden hengen pöydässä. 
Mietimme, ketä saamme syö-
mään seuraamme tuona iltana 
ja kolmena seuraavana iltana. 
Pöytäämme tuli lopulta kak-
si ikäistämme pariskunta. Kun 
he näkivät Kerstinin kaulassa 
Daavidin tähden, he huudahti-
vat ”Shalom”. Olimme saaneet 
pöytäämme juutalaispariskun-
nan Jerusalemista. 

Keskustelumme olivat raken-

tavia ja ystävällisiä. Istuimme 
samassa seurueessa monta iltaa 
syömässä vilkkaasti keskustel-
len, ja lopulta juutalaiset tote-
sivat meidän olevan enemmän 
siionistejä kuin he. He eivät 
myöskään koskaan aiemmin 
olleet tavanneet kristittyjä, jotka 
osoittavat tukea ja rakkautta hei-
tä kohtaan. Seuraavan kerran Is-
raeliin matkustaessamme meitä 
pyydettiin vierailemaan heidän 
luonaan.

Suuressa laivassa, jossa oli noin 
2000 matkustajaa, pöytäämme 
tuli juuri nämä henkilöt. Uskon, 
että Jumala vaikuttaa siihen, ke-
net meidän on tarkoitus kohdata 
kulloinkin elämässämme.

Tehtävämme on olla Israelin 
ystäviä monella käytännöllisel-
lä tavalla. Jo alussa mainitsin 
Aabrahamin. Jeesuksen kautta 
olemme päässeet osallisiksi tä-
hän perintöön, jonka jälkeläisten 
määrä tulee olemaan niin paljon 
kuin on taivaalla tähtiä.

Jumalan 
lupaus pitää

Uskon, että meillä on hyvin pal-
jon yhteistä juutalaisten kanssa ja 
tulevaisuudessa tuo yhteys tulee 
yhä lisääntymään. On etuoikeus 
tukea ja lohduttaa juutalaisia, 
jotka ovat kärsineet niin paljon.  
Näin tehdessämme palvelemme 
korkeampia päämääriä.

Israel on kaikesta vastustuk-
sesta huolimatta ollut Jumalan 
siunaama. Olen aiemminkin kir-
joittanut Israelin taloudellisesta 
fantastisesta kasvusta boikotoin-
nista huolimatta.

Jumala on suvereeni ja pitää 
lupauksensa. Hesekielin kirjassa 
36 on juutalaisille hyvin paljon 
lupauksia, joista osa on täyttynyt 
silmiemme edessä.

Meidän ihmisten kokeman 
kaaoksen keskellä, ja vaikka 
tapahtuu kaikenlaisia käsittä-
mättömiä asioita, Jumalalla on 
kaikki hallinnassa.

Jesaja 40:28 ”Etkö tiedä, etkö 
ole kuullut: Herra on iankaik-
kinen Jumala, joka on luonut 
maan ääret? Ei hän väsy eikä 
näänny, hänen ymmärryksensä 
on tutkimaton.”

Fredrik Ekholmin Israel -kronikka

C   Israelin kunniakonsuli Fredrik Ekholm yhdessä Israelin uuden suurlähettilään Dov 
Segev-Steinbergin kanssa.

B   Tammikuussa 2015 Euroopan Prayer 
Breakfastilla Brysselissä ystäviä Israelista 
ja Tanskasta.
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C   Hyökkäys israelilaisten urheilijoiden majapaikkaan käynnistyi aamuyöllä.

Arto Perämäki

Saksassa Münchenissä 
järjestettiin XX:t 
olympialaiset syyskuussa 
1972 sitten Adolf 
Hitlerin vuoden 1936 
Berliinin olympialaisten. 

K oska natsi-Saksan aikai-
set teot olivat jo takana, 
haluttiin luoda yleisölle 

miellyttävä ja rauhallinen ilma-
piiri. Pyrittiin luomaan osallistu-
ville urheilijoille ”vapaampi olo”, 
siksi turvatoimet olivat vähäisiä. 
Poliisikoiria ja aseistettuja var-
tijoita oli vähän, koska muistot 
natsi-Saksan ajoista haluttiin häi-
vyttää. Haluttiin myös unohtaa 
Münchenin lähellä sijainneen 
Dachaun keskitysleirin olemas-
saolo. Olympiakylässä media, 
urheilijat ja huoltohenkilöstö 
saivat liikkua suhteellisen va-
paasti alueella, ilman suurempaa 
kontrollia.

Münchenin kesäolympialaisten 
verilöyly 5.-6.9.1972

Painajainen toteutuu
Olympiakylässä, Connolystrasse 
31:n alueella, aamuyön tunteina 
klo 04 alkoikin tapahtua. Jouk-
ko urheilijaverkkareihin pukeu-
tuneita miehiä tunkeutui Israe-
lin joukkueen majoitustiloihin. 
Koputuksiin herännyt Israelin 
joukkueen painituomari Moshe 
Weinberg pyrki selvittämään, 
keitä sisäänpyrkijät olivat, eikä 
avannut ovea vaan varoitti muita 
huoneessa olevia. 

Weinberg menehtyi oven läpi 
ammuttuun AK-47 konepistoo-
lin sarjaan, ja Gad Tsobari pa-
keni ikkunan kautta. Huoneessa 
unessa olleet urheilijat, samoin 
kuin viereisessä huoneessa ol-
leet, otettiin panttivangeiksi, yh-
teensä yhdeksän eloonjäänyttä. 
Terroristit olivat soluttautuneet 
alueelle mm. pestautumalla keit-
tiöhenkilöstöksi ja yksi kaappa-
reista oli toiminut arkkitehtina 
olympiakylässä ja tunsi alueen 
pohjapiirustukset. Muutenkin 
turvatoimien ollessa minimaali-
set, verkkariasuiset aamuyössä 

liikkuvat henkilöt eivät kiinnit-
täneet suurempaa huomioita.

Aamun valjettua tilanne sel-
visi kaikessa dramaattisuudes-
saan, kun yhdeksän elossa ole-
vaa israelilaisurheilijaa oli otettu 
panttivangiksi ja sidottu. Loput 
reiluy kymmenen pääsi pakoon 
herättyään laukauksiin. Painija 
Jossef Romano oli menehtynyt 
myös tulituksessa. 

Terroristit joita oli kahdeksan, 
vaativat 234 Israelin vankiloissa 
olevan vangin vapauttamista 
sekä lisäksi Baader-Meinhof 
terroristijärjestön Andreas Baa-
derin ja Ulrike Meinhofin vapa-
uttamista.

Panttivankitilanteesta alettiin 
neuvotella, kun ensimmäinen 
terroristien määräaika oli annet-
tu. Neuvotteluihin osallistui Mün-
chenin poliisipäällikkö Manfred 
Schreider, mukana myös kans-
leri Willy Brandt ja sisäministeri 
Hans Dietrich Genscher.

Neuvottelut pitkittyvät
Israelin viranomaiset saivat myös 

välittömän tiedon asiasta. Asiaa 
alkoi hoitaa Israelin päässä puo-
lustusministeri Moshe Dayan, 
joka ehdotti heti israelilaiskom-
mandojen lähettämistä Münche-
niin vapauttamaan panttivangit, 
kuten oli toiminut muutama 
päivä aiemmin Sabina-suihkuko-
neen kaapanneille neljälle Mus-
ta syyskuu-järjestön terroristille. 
Golda Meir pääministerinä antoi 
Mossadin päällikkö Zwi Zaminil-
le tehtävän lähteä Müncheniin. 

Israelin viranomaiset eivät 
suostuneet kaappaajien vaati-
muksiin, vaan pyysivät lisäaikaa 
vankien selvittämiseen. Dayanin 
ehdottamasta operaatioehdotuk-
sesta luovuttiin.

Pian selvisi, että kaappauksen 
tehneet terroristit kuuluivat Mus-
ta syyskuu-terroristijärjestöön, 
joka oli Fatahin komennossa ja 
siten PLO:n johtaja Jasser Ara-
fatin alaisuudessa. Järjestö on 
perustettu vuonna 1970 Jorda-
niassa tapahtuneen kuningas 
Husseinin ja palestiinalaisten 
välillä tapahtuneesta konfliktin 

seurauksena.
Musta syyskuun johtajana 

kaappauksessa esiintyi Luttif Afif 
”Issa”, joka perusteli kidnappa-
usta oikeutetuksi palestiinalais-
ten asiassa. 

Kun toinenkin määräaika 
meni umpeen, vaati ”Issa” len-
tokonetta, jolla lentää Kairoon 
panttivankien kanssa. Egypti ei 
suostunut edes neuvottelemaan 
saksalaisten välttäjien kanssa 
asiasta. Seuraavaksi kaapparit 
vaativat kuljetusta läheiselle 
Furstenfeldrukin sotilaskentälle. 
Kaapparit siirtyivät panttivankei-
neen bussilla kahteen helikop-
teriin, joilla lensivät kentälle. 
Kentällä odotti tyhjä saksalainen 
matkustajakone, joka oli osa hä-
mäysoperaatioita.

Poliisille kritiikkiä
Operaatioita johtaneet saksa-
laisviranomaiset poliisipäällik-
kö Manfred Schreiderin johdolla 
suunnittelivat väijytyksen lento-
kentälle. Alueelle oli sijoitettu 
poliisin tarkka-ampujia, joiden 
oli tarkoitus eliminoida terroristit 
ja vapauttaa täten panttivangit. 
Israelin viranomaiset eivät olleet 
vielä saapuneen alueelle. Tämä 
uhkarohkea poliisioperaatio 
johti tulitaisteluun ja molempi-
en helikopterien tuhoutumiseen, 
ja kaikki yhdeksän panttivankia 
menehtyivät samoin viisi terro-
ristia. Loput kolme terroristia 
saatiin kiinni. 

Kaikkiaan yksitoista israelilais-
ta urheilijaa kuoli, nuorin heistä 
18 -vuotias Mark Slavin, vain 
4 kk aiemmin Neuvostoliitosta 
Israeliin muuttaneena. Terroris-
teista viisi oli Libyasta ja jo edes-
mennyt Libyan johtaja Muammar 
Gaddafi palkitsi Musta syyskuu 
-järjestön 5 miljoonan dollarin 

palkkiolla. Libyassa menehty-
neet terroristit saivat marttyyrin 
aseman ja suurta kunniaa teos-
taan.

Poliisin johtamaa operaatioita 
ja sen lopputulosta on kritisoi-
tu alun alkaen vaatimattomis-
ta olympiakylän turvatoimista 
(media kuvasi kaappausdraa-
maa paikanpäällä suoraan tv-
ohjelmaan), joka oli terroristeil-
le eduksi viranomaisten toimia 
seuratessa. Lisäksi poliisin tark-
ka-ampujien koulutusta on kri-
tisoitu, ja poliisi laski terroristien 
määrän alakanttiin sijoittaessaan 
tarkka-ampujia kentälle.

Kaiken kaikkiaan israelilais-
urheilijoiden surmaaminen johti 
Mossadin operaatioon ”Jumalan 
kosto”, jolla jäljitettiin ja surmat-
tiin Musta syyskuu -järjestön 
operaation suorittaneet tahot. 

Operaation rahoitukseen ker-
rotaan osallistuneen erään Abu 
Mazin-nimisen terroristin. Kysei-
nen henkilö tunnetaan nykyään 
nimellä Mahmoud Abbas, ja hän 
toimii tänä päivänä Palestiinan 
vt. presidenttinä, koska hänen 

toimivaltansa loppui tammikuus-
sa 2009, koska uusia vaaleja ei 
ole palestiinalaisalueilla suori-
tettu. Abbas toimii myös Fatah-
järjestössä edelleen.

Muistammeko heitä?
Nykyhetkeen em. Münchenin 
terroritekoa peilatessa muiste-
taan Lontoon kesäolympialaiset 
2012, jolloin tuli kuluneeksi 40 
vuotta tästä terroristijärjestön hir-
muteosta. Israelin valtio ja lisäk-
si presidentti Obama pyysivät, 
että pidettäisiin olympiahengen 
mukaisesti lyhyt minuutin hiljai-
suus menehtyneiden israelilais-
urheilijoiden muistolle, mutta 
islamilaiset maat kielsivät koko 
tapahtuman. Samaisissa Lon-
toon 2012 olympialaisissa oli 
päällä mm. Mossadin julistama 
terrorivaroitus ja turvatoimet oli-

vat mittavat. Oli turvahuoneita 
avainhenkilöille, poliisi, armeija 
ja ilmatilan seurantaan tutkat ja 
it-patteristot jne. Lisäksi Israelin 
Shin Bet lähetti erikoisjoukon 
turvaamaan 38 urheilijaansa.

Ainut paikka, jossa Euroo-

passa on muistettu Israelin 
olympiajoukkueen uhreja 1972 
tapahtumista, oli Saksassa 2012. 
Tilaisuutta kunnioittivat Saksan 
silloinen sisäministeri Hans-
Peter Friedrich ja Israelin edus-
tajat, sekä joukko urheilijoiden 
omaisia. Tapahtumista on teh-
ty elokuva Steven Spielbergin 
toimesta, nimeltään München 
vuonna 2005.

Asia sai positiivisen kään-
teen KOK:n (kansainvälinen 
olympiakomitea) puheenjohta-
jan Thomas Bachin pitämässä 
muistopuheessa Rio de Janeiron 
olympiakylässä ja minuutin hil-
jaisuudella palestiinalaisterro-
ristien  surmaamien 11 Israelin 
olympiaurheilijan muistoksi.

Omaiset ovat vuosia pyytäneet 
KOK:ta muistamaan tämä järkyt-
tävä olympia-aatetta rikkovaa 
terroriteko, mutta tähän asti se 
on aina hylätty. Nyt oli mukana 
kaksi surmatun omaista ja alueel-
le pystytettiin ns. suremispaikka 
turisteille ja urheilijoille.

Münchenin verilöylyssä kuol-
leet israelilaisurheilijat: David 
Berger, Joseph Gutfreud, Moshe 
Weinberg, Eliezer Halfin, Mark 
Slavin, Zeev Friedman, Jossef 
Romano, Kehar Shor, Andre 
Spitzer, Amitzur Shapira ja Jacob 
Szpringer.

 

Lähteet:
• Wikipedia: 
Münchenin verilöyly
• Wikipedia: 
Musta syyskuu terroristijärjestö
• Leo Meller: 
Patmos blogi 27.7.2012
• Verkkomedia.org: 
Lontoon Olympialaiset 2012
• David B. Tinnin: 
Iskuryhmä
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Jorma Wilponen

Tosimiehiä etsimässä

Valitettavasti edelliseen ”Tosimiestä etsimässä” tekstiin oli päässyt pujahtamaan 

kirjoitusvirhe, liekö nykytekniikan syytä se kun ehtii usein jo arvaamaan 

mitä kirjoittaja aikoo kirjoittaa. Virheet olivat tapahtuneet, kun kuudessa eri 

kohdassa sana Juuda oli vaihtunut Jumalaksi. Yhdessä kohdassa Jumala oli 

vaihtunut Juudaksi. Sitaatit olivat: 1 Moos. 37:26, 1 Moos 38:1.

Seuraavat kaksi kohtaa tulee olla ”Juudan teko raskaana painamassa” sekä 

”Juudan elämä vei poispäin” ”Jumala on paljastanut” ei Juuda. 

1 Moos. 49:10 ”Ei siirry valtikka pois Juudalta” – 1933 käännöksen mukaan.

Vaikka jo aikaisemmassa 
yhteydessä Josef tuli 
esille, on ehkä kuitenkin 
paikallaan kirjoittaa 
hänestä jotakin lisää. 
Hänen elämänsä 
kaari kun on hyvin 
ainutlaatuinen.

K un hänen isänsä Jaakob 
joutui ostettuaan esikoi-
suuden veljeltään Esaulta 

pakenemaan tämän tappouhka-
usta, tuli hän Mesopotanian alu-
eella Harranin kaupungin lähellä 
kaivolle, missä lampaat juotet-
tiin. Siellä hän tapaa todella 
kauniin itämaisen kaunottaren, 
joka tuo myös lammaslauman 
kaivolle juotettavaksi. Ehkä tuo 
Rakelin näkeminen sai sellaisen 
adrenaaliiniryöpyn Jaakobin 
olemuksessa aikaan, että hän 
sen sijaan, että olisi odottanut 
toisten lammaslauman paimeni-
en yhteistyötä vierittämään tuo 
suuri kivi kaivon suulta pois. 
Niin hän tuossa voimansa tun-
nossa myös juotti Rakelin lam-
maslauman, minkä jälkeen hän 
ilmaisi olevansa Raakelin isän 
sisarenpoika.

Murruin itkemään
Erikoista tässä on, että kun 
Jaakob suutelee serkkuaan sa-
notaan, että ”hän korotti äänensä 
ja itki äänekkäästi.”

Kun olin vierailulla Latvias-
sa Jelgavan Raamattukoulussa 
ja olimme syöneet yhdessä, jäi 
kaksi ehkä vähän yli 20 -vuotias-
ta tyttöä siihen koulun opettajan 

kanssa, kun keskustelimme. Toi-
nen tytöistä oli tumma ja toinen 
vaalea. Kysyin heiltä, ovatko he 
latvialaisia. 

”Kyllä me olemme”. 
Vastasin, että minun äitini 

esi-isä lähti Latviasta 1000 vuot-
ta sitten. Silloin nämä hyvin 
ujoilta vaikuttavat tytöt ryntäsi-
vät kaulaani minua halaamaan. 
Olin niin yllättynyt, että murruin 
itkemään.

Ymmärrän ehkä vähän Jaako-
bin käyttäytymistä tämän jäl-
keen. Raakel oli niin kuin hä-
nestä sanotaan 1 Moos. 29:17  
”Raakel oli kaunis vartaloltaan 
ja kasvoiltaan, mutta Lean sil-
mät olivat  ilman loistoa (LB). 
Ja Jaakob rakasti Raakelia ja 
hän sanoi:  ”Minä palvelen si-
nua (Laabania) seitsemän vuotta 
saadakseni Rakelin, nuoremman 
tyttäresi.”

Herra oli 
hänen kanssaan

Pitkän odotuksen jälkeen Raakel 
synnytti Josefin, tuon odotetun 
esikoisen, jota isänsä erityises-
ti rakasti. Josefin tie vei veljien 
kateuden ja vihan johdosta orja-
markkinoille Egyptiin, niin kuin 
jo edellisessä numerossa toimme 
esille.

Luemme 1 Moos. 39:1 ”Niin 
Josef vietiin Egyptiin ja Potifar, 
egyptiläinen mies, joka oli faara-
on hoviherra (eunukki) ja hen-
kivartijain päämies, osti hänet 
ismaelilaisilta.”

1 Moos. 39 Mutta Herra oli Jo-

sefin kanssa. ”Niin että hänestä 
tuli mies, jolle kaikki onnistui 
(LB) ja hänestä tuli isäntä egyp-
tiläisen taloon. ja hänen herran-
sa näki, että Herra oli hänen 
kanssansa, että kaiken mitä hän 
teki antoi Herra onnistua hänen 
kädessään niin, että hän sai ar-
mon herraltaan ja tuli hänen pal-
velijakseen. Hän (Potifar) asetti 
hänet koko talonsa haltijaksi ja 
kaiken mitä hän omisti hänen 
”kätensä” alle. Ja siitä ajasta, kun 
hän talonsa ja kaikki tavaransa 
hänelle hallittavaksi oli antanut, 
siunasi Herra egyptiläisen taloa 
Josefin tähden. Ja oli suuri siu-
naus Herralta yli kaiken mitä 
hänellä oli, talossa tai pellolla. 
Siksi hän (Potifar) antoi kaiken 
Josefin ”käsien alle”, mitä hänel-
lä oli (LB) eikä välittänyt mistään 
muusta kuin mitä hän söi ja joi. 
Ja Josef oli kaunis vartaloltaan 
ja miellyttävä kasvoiltaan. Silloin 
tapahtui, että Potifarin vaimo iski 
silmänsä Josefiin ja sanoi: ”Ma-
kaa minun kanssani” Josef este-
li ja sanoi: ”Kaiken mitä talossa 
on, on herrani  antanut minun 
käsiini, hän ei ole tässä talos-
sa suurempi kuin minä, ja hän 
ei ole sulkenut minulta mitään 
muuta pois kuin sinut, koska 
olet hänen vaimonsa. Miten voi-
sin tehdä niin suuren rikkomuk-
sen Jumalaani vastaan.” Ja tämä 
(vaimo) painosti Josefia sellaisil-
la sanoilla päivittäin. Mutta Josef 
ei suostunut makaamaan hänen 
kanssaan tai hänen vieressään. 
Mutta eräänä päivänä vaimo sai 

tilaisuuden sisällä talossa, tarttui 
Josefia vaatteista ja sanoi: ”Ma-
kaa kanssani”. Mutta Josef pääs-
ti vaatteensa hänen käsiinsä ja 
pakeni ulos. Silloin tuo vaimo 
huusi palvelusväkeä ja  näytti 
Josefin vaatteita ja sanoi: ”Tuo 
hebrealainen orja, jonka mieheni 
on tuonut, halusi maata kanssa-
ni, mutta huusin kovalla äänellä 
ja hän pakeni. Tuo valheellinen 
syytös vei Josefin vankilaan.

Mutta Herra oli Josefin kanssa 
ja saattoi hänet vankilan pääl-
likön suosioon, niin että hän 
antoi Josefin hallintaan kaikki 
vangit, ja että kaikki mitä vanki-
lassa tapahtui, tapahtui Josefin 
kautta. Ja kaikki mitä Josef teki, 
onnistui, koska Herra oli hänen 
kanssaan.

Lopputenttiä vaille
Vaikka en enempää kirjoittai-
sikaan, voisimme tästä asiasta 
johtaa yritystoimintaan perus-
opetusta, miten voidaan menes-
tyä työssä ja yritystoiminnassa. 
Mutta tämähän on vain sitä 
peruskoulun opetusta. Jälleen 
toistuu sana: ”Mutta Herra oli 
Josefin kanssa”  Vielä oli Josefilla 
”lopputentti”, jos niin voi sanoa. 
Hän oli tullut vihatuksi veljiensä 
taholta, hyljätyksi, väärin tuomi-
tuksi, jälleen unohdetuksi, vaik-
ka oli noita faaraon palvelijoita 
palvellut ja pyytänyt heitä muis-
tamaan häntä, kun heille hyvin 
käy. Eivät muistaneet. Mutta tuli 
päivä, jolloin Herra kaikkivaltiu-
dessaan eli kaikki palapelinosat 

saattanut kohdalleen. Ja Josef 
haettiin vankilasta selittämään 
faaraon unet.

Nyt oli peruskoulun kurssit 
käyty. Minua on aina elähdyt-
tänyt hänen vaunujensa edellä 
ABREK = polvillenne. Se huuto 
ei ollut Josefin, vaan hänen pal-
velijoiden, joiden herra hän nyt 
oli. Uskon, että tällä kuvauksella 
on myös merkitys hengellisesti. 
Jaak.1:12 ”Autuas se mies, joka 
kiusaukset kestää, sillä kun hä-
net on koeteltu, on hän saava 
elämän kruunun, jonka Herra 
on luvannut niille, jotka Häntä 
rakastavat.”

Hän ei hylkää
Uskon, että sitä kautta Herra 
myös voitelee Pyhässä Hengessä 
kiusaukset voittaneet, ja Hänen 
voitelunsa on se auktoriteetti 
pahan henkivaltojen ylitse eli 
”ABREK”.

Oliko Josef tosimies?

raimoperakylaoy.fi

Löydä lähin jälleenmyyjä:
myyjat.intiaanisokeri.fi

Mutta vaikka emme olisi aina 
voineetkaan olla näin sankarilli-
sia voittajia elämämme vaelluk-
sessa, saamme me tulla Hänen 
tykönsä myös tappionkin kär-
sineenä, eikä Hän hylkää (sitä) 
häntä, joka Hänen tykönsä tu-
lee.

Kiinni Herrassa
Vaikka Josefin elämästä olisi pal-
jon kirjoitettavaa tämän jälkeen, 
pidän tätä ”peruskouluasiaa” 
sittenkin tärkeämpänä, koska 
näen, että me lähes jokainen 
olemme tässä ”peruskoulussa” 
elämämme arkipäivinä.

Josef kesti moninaiset kiusa-
ukset ja koetukset, sillä hän piti 
kiinni Herrasta ja Herra oli hänen 
kanssaan.  Hän oli tosimies!

LB = Luther Bible
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Mistä Tosimiehen 
irtonumeroita?

• Kristillinen Kirjakauppa Cor13
   Kilpisenkatu 5, 40100 Jyväskylä
• Kristillinen Kirja ja Musiikkipalvelu
   Puskantie 14, 60100 Seinäjoki
• Lahden Kristillinen kirjakauppa
   Hämeenkatu 23, 15110 Lahti
• One Way Mission House
   Kaisaniemenkatu 10, 00100 Helsinki

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

kannusta myymälänhoitajaa laajentamaan 
valikoimaansa!

www.tosimies-lehti.fi

D   Talkoohengestä apua Raamattujen 
siirtoon.

Iikka Löytty

Jorma Wilponen sai 
kutsun Jumalalta 
lähteä viemään apua; 
mm. vaatteita, ruokaa 
ja Jumalan Sanaa. 
Ensimmäinen matka oli 
vuonna 1991. Matkat 
ovat suuntautuneet 
mm. Eestiin, Latviaan, 
Liettuaan, Valko-
Venäjälle, Venäjälle, 
Puolaan, Slovakiaan, 
Tsekkiin, Unkariin, 
Romaniaan ja Suomeen.
Yksistään Valko-
Venäjälle on matkoja 
ollut n. 80 kpl.

H erramme johti meidät 
toistemme tuntemi-
seen  Jorman kanssa 

muutama vuosi sitten.  Jorma 
kutsui myös minut näille evan-
keliointimatkoille. Toimimme 
Efraim ry:n nimissä. Meitä on 
muutama uskossaoleva sisar ja 
veli Suomesta ja matkojemme 
aikoina saamiamme tuttuja mat-
kan varsilta.

Syyskuussa 2015 saimme kut-
sun Latviaan. Siellä oli tilaisuus, 
missä oli paikalla paljon usko-
vaisia ihmisiä. Emme kuitenkaan 
tavanneet yhtä kutsujaa. Kysyim-
me Herralta? Hän ohjasi meidät 
toiseen leirikeskukseen vähän 
matkan päähän.

Siellä oli paikallinen johta-
ja Slava ja Sulev, jotka ottivat 
meidät sydämellisesti vastaan.  
Syötiin illallista ja keskustelussa 

Sopimusrukouksen 
voimaa

Slava nosti esiin Latvian Raamat-
tutilanteen. Latviassa opettajat 
haluaisivat saada kouluihinsa 
oppikirjaksi Raamatun.

Myöhemmin selvisi nimikor-
tista Slavan olevan alueensa 
piispa. 

Tästä asiasta rukoilimme heti 

yhteisesti sovitun sopimusruko-
uksen. Käytännön, lisenssi- ja 
muiden asioiden  selvittyä me-
nimme tammikuussa Mikkeliin 
painotalon johtajan kanssa neu-
vottelemaan Raamattujen paina-
misesta. 

Huhtikuussa saimme viedä 

rekka-autolla Raamatut Latvian 
Riikaan Slavalle. Hän toimitti 
Raamatut eteenpäin opettajil-
le  ja koululaisille. 

Raamattuja oli 20.000 kpl ja 
Romanian matkalta takaisin tul-
lessa huomasin Jorman helpottu-
neen tunteen, kun painolaskun 
rahat olivat tulleet täydellisenä 
rukousvastauksena tilille juuri 
laskun eräpäivänä.

B   Hengen miehet.

C   Slava (oik.) ja Jorma tarkastelevat 
uutta Raamattua.

D   Latvialaisia tosimiehiä.
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A   Body-Jet Evo 
on uusin ja hienoin 
vesisuihkutekniik-
kaa käyttävä laite. 
Sen tekniikkaa 
mm. nopeuttaa 
toimenpiteitä.

O ngelmana perinteisessä 
rasvansiirtotekniikassa 
on ollut rasvan kerää-

misen hitaus, rasvan vaatima 
käsittely siirtokelpoiseksi ja ot-
tokohdan kivuliaisuus siirron 
jälkeen. Siksi pääasialliset käyt-
tökohteet ovatkin olleet kohtei-
ta, joissa siirrettävät rasvamäärät 
ovat olleet pienehköjä. Rasvan-
siirto on saattanut olla paikal-
lispuudutuksessa kivulias ko-
kemus potilaalle ja toimenpide 
on ollut aikaisemmin työläämpi 
hoitavalle lääkärille.

Vesisuihkulla 
liikkeelle

Saksassa otettiin jo vuonna 1988 
käyttöön vesisuihkutekniikka 
useilla kirurgian aloilla. Siinä 
kirurgi voi vesisuihkun avulla 
leikellä hellävaraisesti verisuo-
nia, hermoja ja muita pehmeitä 

Kiputilojen ja kudospuutteiden 
hoitoa rasvansiirrolla 
– käyttäen omia kudoksia

B C   PRP:tä on ruiskutettu polviin al-
kavan nivelrikon takia tai esimerkiksi 
tenniskyynärpäähän.

B  C   79-vuotias mies oli halvaantunut selkärangan kasvaimen 
johdosta. Makuuhaavoja (vas.) ei oltu saatu parannettua pe-
rinteisillä menetelmillä, mutta viiden PRP-hoitokerran jälkeen 
haava oli sulkeutunut täydellisesti (oik.).

Kimmo Janas 

Rasvansiirrosta tulee ensimmäisenä mieleen 
rasvaimut julkimoiden reisistä, mutta 
rasvansiirtotekniikka on vanha menetelmä, jota 
on käytetty pitkään varsinkin kasvoissa ja arpien 
hoidossa. 

anatomisia kudosrakenteita.
Human Med -niminen yritys 

ja plastiikkakirurgi, tohtori Klaus 
Überreiter ovat kehittäneet plas-
tiikkakirurgien käyttöön WAL-
tekniikkaa (Water-Assisted Li-
posuction) käyttävän Body-Jet 
-laitteen, jossa on suihkuyksik-
kö, jolla puuduteliuos levittyy 
tehokkaasti ja tasaisesti kudok-

seen. Vesisuihku helpottaa ras-
van irtoamista, ja näin toimenpi-
de on entistä mukavampaa niin 

potilaalle kuin kirurgille. Potilai-
den toipuminen on perinteistä 
rasvaimua nopeampaa.

Nykyinen vesisuihkutekniik-
ka mahdollistaa isojenkin ras-
vasiirtojen onnistumisen, koska 
se on hellävaraista. Tuon hel-
lavaraisuuden ansiosta yli 60 
% siirtorasvasta tarttuu potilaa-
seen. Tekniikka mahdollistaa 
paikallispuudutuksen käytön, 
jolloin potilaat toipuvat nopeas-
ti eivätkä ottokohdat ole kipeitä. 
Tutkimusten mukaan noin 90 % 
potilaista on lähes kivuttomia jo 
neljän päivän kuluttua toimen-
piteestä.

Käyttö lisääntyy 
vauhdilla

Suomeen WAL –menetelmä tuli 
vuonna 2008 ja rasvasiirtojen 
määrä on tasaisesti lisääntynyt 
eri puolilla Suomea. Esimerkiksi 
Espoossa, Jorvin sairaalassa teh-
dään vuosittain noin 170 rasvan-
siirtotoimenpidettä. 

Uusilla menetelmillä työsken-
neltäessä hoito on täysin luomu-
hoitoa. Tyypillisiä korjausta vaa-
tivia ongelmia ovat esimerkiksi 
kiristävät arvet kasvojen tai raa-
jojen alueilla, arpimontut sekä 
lisähoitoa vaativat rintarekonst-
ruktiot. Haavahoidoissa oman 
rasvan käyttö on tämän teknii-
kan ansiosta lisääntymässä.

Plasmaa avuksi
Kun hoidetaan sairauksia ja ki-
putiloja, voidaan käyttää rasva-
siirtojen lisäksi myös verihiuta-
lerikasta plasmaa (Platelet Rich 
Plasma) tai myöskin kantasolu-
siirteitä.

Verihiutalerikas plasma on 
kasvutekijäpitoinen valmiste, 
jota saadaan potilaan omasta 
verestä. Sillä voidaan nopeuttaa 
elimistön omia paranemismeka-
nismeja sekä kudosten uudistu-

C   Rasvan keräystä Body-Jet Eco:lla.

mista.
Potilaasta otetaan verta vain 

noin 10 ml, josta erotellaan 
sentrifugoimalla verihiutalerikas 
plasma verisolujakeeseen.

Verihiutalerikas plasma ruisku-
tetaan vaurioituneeseen osaan, 
jolloin suuri määrä verihiuta-
leiden sisältämiä kasvutekijöitä 
vapautuu kyseiselle alueelle. 
Nämä puolestaan käynnistävät 
välittömän korjausprosessin sekä 
aktivoivat kantasoluja kudosten 
uusiutumisessa.

Yhdysvalloissa omasta veres-
tä saadulla verihiutalerikasteella 
on jo vakiintunut paikka orto-
pediassa (kivunlievitys ja nivel-
rikot), samoin monissa euroop-
palaisissa maissa menetelmää on 

käytetty jo vuosia esteettisessä 
plastiikkakirurgiassa (akneiho, 
atooppinen iho, revitalisointi, 
hiushoidot). Esteettiset hoidot 
PRP:llä parantavat ihon laatua, 
hoito on potilaille kevyttä, ja 
toimenpideaika lyhyt.

PRP:tä voidaan käyttää myös 
haavanhoidossa (krooniset haa-
vat, leikkaushaavojen jälkitilat, 
palovammat, makuuhaavat).

Lisätietoja:
www.soluhoito.fi
www.glofinn.com

C   Krooniset haavaumat alaraajoissa 
voivat olla haasteellisia.

C   Rasvasolujen kerääminen.

C   7Rasvansiirto kudokseen ja tulos 2 kuukauden kuluttua.
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Sakari Heino

9-vuotiaana  sain 
lehden nimeltä Lasten 
Kuvalehti, ja aloin 
kiinnostua Raamatun 
tarinoista. Isäni täti 
tilasi tuon lehden 
minulle. Isäni äiti , eli 
mummoni vei minut 
Nokian kirkkoon ja siellä 
pyhäkouluun, ja jonkin 
ajan kuluttua olin jo 
pyhäkoulun apuohjaaja. 

S amoihin aikoihin van-
hempani tulivat uskoon, 
ja pääsin jo 11-vuotiaana 

hengellisille lastenleireille Rytty-
lään ja Koivistonkylään Viljakka-
lassa. Osallistuin jo 13-vuotiaana 
katuevankeliointiin Nokialla yh-
dessä Kansanlähetyksen aktio-
ryhmän kanssa. 

15-vuotiaana kävin rippikou-
lun ja osallistuin isoiskoulutuk-
seen ja olin seuraavan vuoden 
leirillä isoisena. Tämän jälkeen 
liityin seurakuntanuoriin, jossa 
meillä olikin nuorisoherätystä 
Nokialla noin 1980.  15-vuotiaa-
na vierailimme seurakuntanuori-
na helluntaiseurakunnassa, jossa 
ensimmäisen kerran kuulin pe-
lastumispuheen, ja kutsun eteen 
antamaan koko elämäni Jeesuk-
selle.  Menin polvilleni alttarille. 
Koin tässä kohtaa Pyhän Hengen 
laskeutumisen ruumiini läpi en-
simmäistä kertaa. 

Humalahakuisuus 
astuu kuvioihin

Soitin Gospel bändissa, ja  
16-vuotiaana aloin seurustella 
tytön kanssa. Tässä kohtaa al-
koi muutos. Muutin kotoa pois, 
koska vanhempani eivät hyväk-
syneet  elämääni esiaviollisessa 
suhteessa.  Heavy rock alkoi 
kiinnostaa ja ensikosketus hu-
malahakuisesta alkoholin käy-
töstä tapahtui. Keskeytin samaan 
aikaan lukion ja menin töihin, 
jotta saisin vuokrani maksettua. 

18-vuotiaana menimme naimi-
siin, ja lähdimme opiskelemaan 
Joensuuhun, josta valmistuin 
metsätalousinsinööriksi 1990. 
Ystäväpiiri vaihtui kokonaan, 

ja alkoholia alkoi kulua entistä 
enemmän. Ostimme talon No-
kialta.

Ensimmäinen lapsi syntyi 
1991, ja toinen lapsi 1994. En-
simmäinen lapsi sairastui silloin 
munuaissyöpään. 15 kk kestä-
vät sytostaattihoidot muuttivat 
kodin ilmapiriä. Kodissamme ei 
ollut uskon lohdutusta, ei ruko-
usta eikä sanan tutkimista, sen 
paremmin seurakuntayhteyttä-
kään.

Syyttelyt puolin ja toisin värit-
tivät elämää.  

Vakavassa kriisissä jouduin 
lähtemään pois. Muutin Tampe-
reelle, jossa olin töissä. Samaan 
aikaan sain eteeni avioerohake-
muksen, jonka allekirjoitin syyl-
lisyyden tunnoissani. Talo myy-
tiin, omaisuus jaettiin ja minusta 
tuli viikonloppuisä. 

Muutosvaihe
Työ piti minut jotenkin pystyssä, 
mutta lomallani 1998 matkustin 
Unkariin, jossa olin ollut opiske-
luaikanani työharjoittelussa. Me-
nin unkarilaisen ystäväni luok-
se, jonka vaimo oli juuri kuollut 

keen hän alkoi todistaa omasta 
elämästään, ja se todistaminen 
kesti koko matkan Tampereelle. 
Oli taksikuskillakin aika moinen 
matka.

Olin aivan täynnä Pyhän Hen-
gen läsnäoloa ja kiitimme Jee-
susta, mitä Hän on tehnyt meille. 
Tampereella tarjouduin ajamaan 
naisen Ylöjärvelle, sillä taksi toi 
meidät vain rautatieasemalle.  
Ajoimme Ylöjärvelle, jossa hän 
käski odottamaan hetken pihas-
sa, hän toisi minulle jotain. Hän 
toi minulle veljensä yhtyeen ka-
setin. Se oli VIA- yhteen kasetti. 
Palasin Tampereelle kuunnel-
lessani kasettia. Pysähdyin tien 
pientareelle ja itkin vuolaasti.

Seuraavana päivänä olin vie-
lä vuosilomallani ja aloin etsiä 
seurakuntien yhteystietoja. Aika 
harvalla seurakunnalla oli päi-
vystävää puhelinta.

Yksi sellainen oli Palatsiseura-
kunta, ja sinne myös soitin. Ystä-
vällinen henkilö vastasi puheli-
meen ja kerrottuani tilanteeni ja 
että kaipasin nopeasti kristittyjen 
yhteyttä, hän teki ehdotuksen.  
Saman päivänä iltana olisi koti-
ryhmä Hervannassa, johon voi-
sin tulla vierailemaan.

Menin kotiryhmään, jossa oli 
valtava Pyhän Hengen läsnäolo. 
Kerrottuani oman tilanteeni mi-
nun puolestani rukoiltiin kätten 
päälle laitolla. Sain taas kokea 
saman Pyhän Hengen väristyk-

set kehossani kuin 18 vuotta ai-
kaisemmin. 

Olin saanut palata kotiin, tuh-
laajapoika otettiin rakkaudella 
vastaan.

Myöhemmät vaiheet
Rakastuin kotiryhmässämme 
olevan Hannelen kanssa ja me-
nimme naimisiin.

Toimimme  Palatsiseurakun-
nassa kotiryhmätyössä joitakin 
vuosia. Liityin Gideoneitten kan-
nattajajäseneksi tänä aikana.

Nykyisin kuulumme Harjun 
seurakuntaan Tampereen evan-
kelisluterilaisessa kirkossa.

Lapset ovat kasvaneet aikui-
siksi ja meillä on hyvät suhteet 
heidän kanssaan, lapsenlapsia 
on jo viisi.

Liityimme Gideonien jäsenik-
si 2014.  Osallistuin Gideonien 
suurjakeluun Chilessä 2015.

Liityin mieskuoro Viestiveljiin 
2015.

Työskentelen suuressa tele-
com yhtiössä Chief Develop-
ment Specialist-tehtävässä.

Toivomme palvelevamme 
Herraamme Jeesusta Kristusta 
elämämme loppuun  saakka. 
Suokoon Jumala sen tapahtu-
van.

Siunausta lukijalleni. Johdatta-
koon Hän Sinuakin tänä aikana 
mahdollisimman monien sielu-
jen pelastamiseksi. 

Lapsuuden 
usko

Suomen Yritysmyynnin mainos 
Tosimies 
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Siirtovoimaa
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Lapua-ketjujen valmistus on aloitettu vuonna 1947. Siitä lähtien  
olemme luoneet luotettavaa suomalaista siirtovoimaa valmistamalla 
erikoisketjuja vaativiin tarkoituksiin. Ketjujemme erinomaiset 
käyttöominaisuudet aikaansaadaan materiaalivalinnoilla ja valmistus-
menetelmillä. Yksi laatumme takeista on korkea kotimaisuusaste.

Suomalaista siirtovoimaa

syöpään. Hoidimme huonoa 
oloamme runsaalla alkoholilla 
Sopronissa.  Viikon ryyppäämi-
sen jälkeen, hän meni todella 
huonoon kuntoon, ja jätin hänet 
tyttäriensä hoitoon. Olin itsekin 
paniikinomaisessa tilassa, jossa 
pakenin suin päin Budapestiin, 
vuokrasin hotellihuoneen ja pää-
dyin suunnittelemaan itsemur-
haa. Makasin hotellihuoneen 
lattialla ja ahdistuneena mietin, 
miten tästä tilanteesta pääsisi 
eteenpäin. Jonkin ajan kuluttua 
soitin kuitenkin äidilleni, ja hän 
rukoili puolestani puhelimessa. 
Kaivoin hotellihuoneesta Gideon 
Raamatun, jonka englanninkieli-
siltä sivuilta luin Joh 3:16 : ”For 
God so loved the world, that he 
gave his only Son, that whoever 
believes in him should not peri-
sh but have eternal life. ” 

Jumala siis rakastaa minua 
niin paljon, että kun uskon hä-
nen Poikaansa, saisin ikuisen 
elämän.

Eli minun ei tarvitse uhrata it-
seäni pahojen tekojeni tähden, 
vaan Hän on kuollut tekojeni 
tähden ja voisin jatkaa elämääni 

ilman syyllisyyttä.
Tämän tajuaminen muutti ti-

lanteeni, ja miten Jumala vahvisti 
tämän seuraavina päivinä, tuntuu 
ihmeeltä. Kaikki tapahtui kuin 
hidastetussa elokuvassa jääden 
siksi voimakkaana mieleeni. 

Pääsin illalla vielä syömään 
läheiseen ravintolaan, ja tapa-
sin siellä kaksi kristittyä veljeä, 
joille sain kertoa tilanteestani. 
Tällainen kohtaaminen ei olisi 
voinut tapahtua vielä vuorokaut-
ta aiemmin, sillä kuljin sumussa. 
Sain levätä yön tutkimassa uutta 
tilannettani,

Seuraavana päivänä lensin 
Budapestista Helsinkiin, josta 
minulla oli jatkolento Tampe-
reelle.

Tervetuloa kotiin
Helsingin transit-hallissa kuiten-
kin kerrottiin, että lento Tampe-
reelle on ylibuukattu, ja joutui-
sin Finnairin maksamaan taksiin, 
joka veisi minut Tampereelle.

Taksissa oli kuljettajan lisäk-
si yksi belgialainen rouva, joka 
istui etupenkillä, sekä suoma-
lainen nainen takapenkillä vie-
ressäni. Aloimme keskustelun 
mistä olimme tulossa ja minne 
olimme menossa. Hän oli tulossa 
Ruotsista ja matkalla Ylöjärvelle 
veljensä perhettä tapaamaan. 
Kerroin hänelle omasta edelli-
sestä vuorokaudestani, jonka jäl-
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Son of Saul
Son of Saul (Saul fia) on toisen 
maailmansodan aikaan sijoittu-
va vahvatunnelmainen kertomus 
Unkarin juutalaisesta sotavan-
gista Saul Ausländeristä (Géza 
Röhrig). Elokuvan tapahtumat 
sijoittuvat kahteen syksyiseen 
vuorokauteen vuonna 1944. 

Saul toimii Auschwitzin kes-
kitysleirillä yhtenä sen sonder-
kommandoista, joiden tehtävänä 
oli vastaanottaa uusia vankeja, 
hoitaa näiden tavaroiden kerää-
minen ja avustaa vankien tuho-
amisessa.

Päivittäin Saul joutuu näke-
mään ja kokemaan kaikki keski-
tysleirin kauhut. Eräänä päivänä 
hän löytää kantamiensa ruumii-
den joukosta pojan, joka näyttää 
tutulta – hänen omalta pojaltaan, 
tai niin hän ainakin kuvittelee.

Saul ryhtyy epätoivoiseen 
hankkeeseen estääkseen pojan 
joutumisen krematorioon mui-
den surmattujen juutalaisvanki-
en joukossa. Hän haluaa haudata 
pojan juutalaisten perimäsääntö-
jen mukaisesti. Saul alkaa etsiä 
vankien joukosta rabbia, joka 
voisi lausua ”kaddishin ja siunata 

The Trust
Jim Stone (Nicolas Cage) ja Da-
vid Waters (Elijah Wood) toimivat 
Las Vegasin poliisin todistusai-
neistovarastolla. Vapaa-aikanaan 
käynnistämänsä huumediilerin 
seurannan aikana

kaksikko löytää salaperäisen 
pankkiholvin, jonka sisältö hou-
kuttelee miehet sivuun kaidalta 
polulta. 

Vanhan isänsä – jota muuten 
näyttelee yllättäen koomikkole-
genda Jerry Lewis – kanssa elele-
vä Jim saa ylipuhuttua kannabista 
pössyttelevän nuoren kolleegan-
sa. Ja sitten vaan erikoisporaa 
tilaamaan Kölnistä…

Vanhempi ja päättäväisempi 
Jim koettaa kannustaa pöllämys-
tyneen tuntuista Davidia ajattele-
maan positiivisesti ja toteaa hei-
dän olevan nyt amerikkalaisen 
unelman sydämessä.

Jimin ja Davidin suunnitelma 
ei kuitenkaan onnistu ongelmit-
ta, sen verran kohellustyylillä 
ollaan liikkeellä. Pankkiholvin 
ryöstö vie miehiä yhä syvem-
mälle rikollisuuden syövereihin, 
ja tilanne kärjistyy kärjistymis-
tään. Lopulta kaksikko huomaa 
kamppailevansa hengestään – ja 
epäilevänsä kaikkea ja kaikkia.

Elokuvan loppuratkaisu on 
varsin yllättävä, ja katsoja jääkin 
kaipaamaan hieman enemmän. 
Tuntuu kuin elokuva loppuisi 
10 minuuttia liian aikaisin. No, 
jääpähän enemmän tilaa omalle 
juonenkehittelylle...

The Trust ei varmasti ole Ni-
colas Cagen parhaimmistoa, tus-
kinpa kaveri on aikaansaannok-
sestaan edes ylpeä. Jerry Lewisin 
mukanaoloa jää myös ihmettele-

Son of Saul
Käsikirjoitus: László Nemes, Clara Royer
Ohjaus: László Nemes
Näyttelijät: Géza Röhrig
Kesto: 1 t 47 min
Valmistusvuosi: 2015
Future Film Oy

The Trust
Käsikirjoitus: Benjamin Brewer ja 
Adam Hirsch
Ohjaus: Alex Brewer ja 
Benjamin Brewer
Näyttelijät: Nicolas Cage, Elijah Wood, 
Sky Ferreira, Jerry Lewis
Kesto: 1 t 31 min
Valmistuvuosi: 2016
Future Film Oy

pojan rukouksella.
Parhaan vieraskielisen elo-

kuvan Oscar- ja Golden Globe 
-voittaja on palkittu myös mm. 
Cannesin elokuvajuhlien Grand 

Prix -palkinnolla – eikä suinkaan 
aiheetta, sen verran koskettava 
elokuva on.

Tarinan juoksutus on varsin 
verkkaista, mutta ehkä juuri sen 

ansiosta keskitysleirin kauhut 
vyöryvät katsojan ylle kaikessa 
raadollisuudessaan. Kameran 
käyttö on mielenkiintoista, sillä 
se seuraa tauotta Saulia näytte-
levää amatöörinäyttelijää ja hä-
nen ilmeitään taustan näkyessä 
hämyisenä, epätarkkana.

Kimmo Janas

mään. Miksi hänen kykyjään ei 
hyödynnetty enempää? 

No entäpä tämä hobitti Frodo 
Reppulina Taru sormusten her-
ra -elokuvissa tunnetuksi tullut 
Elijah Wood? Silmät pyöreinä 
tallustelu tässä elokuvassa ei 
varsinaisesti vaikuta. 

Kimmo Janas
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Kimmo Janas

Jaakob ja Auli 
Happonen tukeutuvat 
päivittäisessä 
elämässään tiukasti 
Jumalan johdatukseen. 
Yhtenä näkyvimpänä 
esimerkkinä on 
viikoittainen Sanan ja 
runon tuoksua -ohjelma 
TV7:ssä.

J aakob Happonen muistelee 
vanhan elämänsä olleen hy-
vin pitkälle rahan perässä 

juoksemista ennen uskoontuloa. 
Epärehellisyyskin astui kuvaan 
jo armeija-aikana samoin tieteis-
usko.

Vielä rippikouluaikaan hän 
kertoo toimineensa isosena rip-
pikoululeirillä parinakin kesä-
nä, mutta usko ei tuntunut sa-
manlaiselta kuin muista. Kaikki 
hengellisyys karisikin armeijaan 
mennessä.

Viina vei
Aktiivisen nuoren miehen elä-
mään astui mukaan viina varsin 
varhaisessa vaiheessa.

– Ensimmäisen humalan jäl-
keen olin varma, että tämä on 
minun juttuni, Happonen muis-
telee. – Monet sanoivat, että 
muuten hyvä kaveri, mutta juo 
liikaa.

Ja silloin kun ei juonut, hän 
teki töitä hullun lailla. Mutta 
opiskelua se ei kuitenkaan no-
peuttanut, vaan teekkarielämän 
riennot runsaine alkoholin käyt-
töineen veivät opiskeluaikaa. 
Opiskelussa menikin 9 vuotta. 

Mutta omien sanojensa mu-
kaan hän valmistui ihmeen kaut-
ta kemian diplomi-insinööriksi 
vuonna 1984.

– Juopon diplomityön aihekin 
liittyi olueeseen, että sain käydä 
hakemassa näytteitä kapakoista 
ja juoda ne analyysien jälkeen…, 
Happonen muistelee.

Urakehitys oli vaihtelevaa mut-
ta nousujohtoista, välillä tuli pot-
kut, mutta hän oli jo pohjustanut 
uuden työpaikan valmiiksi. 

– Koko ajan piti olla varuil-
laan, koska rikkeet tulisivat ilmi, 
siksi piti lähetellä hakemuspa-

uksen auttavan. Mutta kun hän 
ei muistanut sitäkään, oli pakko 
ottaa pölyttynyt vihkiraamattu 
kirjahyllystä ja etsiä Isä meidän 
-rukouksen sanat sieltä.

Jeesus astui elämään
– Kun Raamattu tuli otettua esil-
le, ajattelin, että ehkä sitä voisi 
ruveta lukemaankin. Ja kunnon 
insinöörinä aloitin tietenkin jär-
jestelmällisesti alusta, Jaakob 
Happonen hymähtää. – Onnek-
si olin saanut eräältä ystävältäni 
C. H. MacIntoshin selitysteoksen 
Ensimmäinen Mooseksen kirja, 
joka heijastaa Jeesusta Moosek-
sen kirjaan. Ja sitä kautta löysin 
Jeesuksen.

Jonkin aikaa myöhemmin 
hän kertoo olleensa Näky-kon-
ferenssissa, jossa puhuja kehotti 
kysymään vierustoverilta, onko 
Jeesus tullut elämääsi.

– Ja kun vieressä istuva hen-
kilö kääntyi puoleeni ja kysyi, 
vastasin hänelle, että kyllä, näin 
on käynyt. Jeesus on tullut elä-
määni.

Tämän käännekohdan jälkeen 
elämä alkoi muuttua – epärehel-
lisyys jäi ja viinanhimokin loppui 
sekä nuuskankäyttö. Vähitellen 
jäivät myös AA-käynnit.

Erorahasta pesämuna
Raamattua Happonen kertoo lu-
keneensa entistä ahkerammin.

Uskoontulon jälkeen yksi mai-
nittavimmista työpaikoista oli 
espoolaisen, paperisella pehmo-
paristolla mainetta niittäneen En-
fucellin toimitusjohtajuus. Aika 
oli yhtiön loistokautta, Happo-
set olivat mm. istuneet Davosin 
talousfoorumissa presidentti 
Halosen viereisellä paikalla il-
lallispöydässä, ja kansainvälistä 
näkyvyyttä tuli Red Herring -pal-
kinnon lisäksi monelta taholta.

– Tällekin työsuhteelle tuli 
kuitenkin loppu, koska sanoin 
aina palavereissa, että tästä saa-
vutuksesta annetaan kunnia Ju-
malalle. Kahvitunneillakin tuli 
Jeesus esille puheissani, hän 
muistelee. – Yhtenä aamuna 
hallitus toi sitten työpaikalleni 
irtisanomisilmoituksen.

Eroraha toimi pesämunana 
aloitetulle palvelutyölle, kun 
perustettiin Aabrahamin pyhät 
lapset ry.

A:lla alkavat
– Uskoontuloni jälkeen alkoi 
vastaan tulla A:lla alkavia asi-
oista, Happonen kertoo.

Vuonna 2004 hän tapasi Au-
lin, jonka kanssa Happonen 
meni naimisiin 1.10.2005. Au-
toksi valikoitui alumiinipeltinen 
Audi, ja jo aikaisemmin oli ollut 
AA-kerho.

Jumalalta tuli myös alumii-
niakkukeksintö, jonka ympäril-
le Jaakob Happonen perusti yri-
tyksen. Tämä jäi kuitenkin jäihin 
vuonna 2010, kun rahoitusta ei 
saatu järjestymään. Nyt on kuu-
lemma Tekesiltä tullut positiivi-
nen esipäätös, jonka myötä voisi 
tukea löytyäkin.

Aquagain -yrityksen on tarkoi-
tus rahoittaa evankeliointityötä 
laajemminkin, ja siksi yritys on-
kin kokonaan Aabrahamin pyhät 
lapset ry:n omistuksessa.

– Jumala näytti, kuinka kek-
sintö toimii lämpötiloja ja mui-
ta yksityiskohtia myöten! Ja se 
toimi, vaikka kaikki asiantunti-
jat väittivät päinvastaista. Siitä 
saatiin Aalto-yliopiston todis-
tuspaperi vuonna 2010, kolme 
vuotta keksinnön alkuhetkistä, 
Happonen kertoo silmin nähden 
tyytyväisenä. – Sitten tämän lä-
pimurron jälkeen rahahanat eh-
tyivät, vaikka hakemuksia lähti 

Tekesin lisäksi moniin eri suun-
tiin. – Olen rahoituksen hankki-
misen asiantuntija, ja voittanut 
kirjoittamallani business planilla 
Viralg Oy:lle Venture Cup -lii-
ketoimintasuunnitelmakilpailun 
pääpalkinnon vuonna 2004.

– Nämä kuusi vuotta ovat ol-
leet aikamoista Aquagainin kär-
sivällisyyskoulua, mutta Herra 
näyttää, koska on aika pistää 
hommaa eteenpäin.

Palvelutyö urkenee
Happoset alkoivat tehdä Sanan ja 
runon tuoksua -ohjelmaa TV7:lle 
vuonna 2008, nyt on valmiita 
ohjelmia kasassa jo liki 400. Ne 
löytyvät kaikki internetistä TV7:n 
ohjelma-arkistosta.

Happosten vetämät jokasyk-
syiset Israel-matkat Kaikkien 
kansojen Jerusalem rukouskon-
ferenssiin ja Muurinvartijoiden 
Israel-kiertueelle myös käynnis-
tyivät. Ensimmäisessä ryhmässä 
oli 45 henkeä 2-viikon matkalla. 
Nykyään ryhmän koko on va-
kiintunut 15-25 henkeen. Kak-
siviikkoista matkaa Happonen 
kuvailee esirukoilijoiden Olym-
pialaisiksi.

Jaakob ja Auli Happonen ovat 
Israelissa kansainvälisen vanhin-
tenneuvoston jäseniä.

Aviopari käy myös ehtoollis-
avustajina läheisen luterilaisen 
kirkon jumalanpalveluksissa.

Televisio-ohjelmien tekemi-
nen söi kuitenkin muutamassa 
vuodessa pesämunan.

– Rauha täytti kuitenkin sydä-
memme, tunsimme, että Jumala 
kyllä pitää huolen ja vie eteen-
päin aloittamansa työn, Jaakob 
Happonen toteaa.

TV7:ssä vapautui sopivasti 
mainosmyyjän paikka, johon 
Happonen kutsuttiin haastatte-
luun. 

Alun totuttelun jälkeen hom-
ma alkoi toimia, ja nykyinen 
myynti on jo yli kaksinkertainen 
aikaisempaan verrattuna. Mai-
nosmyyntiprovisioilla Happoset 
rahoittavat nykyään niin yhdis-
tyksen toimintaa kuin televisio-
ohjelmien tekoakin.

Jumala johdatti avioparin Kris-
tillisdemokraattien eduskunta-
vaaliehdokkaiksi kevään 2015 
vaaleissa. Eräs henkilö ilmaisi, 
että he tulivat kuin puskan ta-
kaa ehdokkaiksi. Vaalislogan 
oli "Aviopari Arkadianmäelle". 

Jaakob oli ehdokkaa-
na Helsingin ja Auli 
Uudenmaan vaalipii-
rissä, ja molemmat 
saivat suurin piirtein 
saman prosentin pii-
rinsä äänimäärästä. 
Vaikka läpi ei vielä 
mentykään, vaalitais-
to jatkuu keväällä 
2017 Espoon kun-
nallisvaaleissa KD:n 
ehdokkaina. 

– Vaalislogan voisi 
olla vaikkapa "Van-
hurskaat valtuustoon" 
, Jaakob Happonen 
vitsailee.

Kun Healing Rooms -toiminta 
rantautui Suomeen 2006, Juma-
la johdatti Happoset heti sen 
piiriin. Nykyään he käyvät pari 
kertaa kuukaudessa rukoilemas-
sa ihmisten parantumisen puo-
lesta Pasilassa rukousklinikan 
torstai-illoissa.

Heprean kieltäkin he ovat 
opiskelleet seitsemisen vuotta, 
enimmäkseen Kalliolan opis-
tossa.

Kumpaankin em. Happoset 
polkevat tandemilla – talviajoon 
sähköavusteinen tandem ja ke-
säajoon pelkästään lihasvoimalla 
kulkeva. 

– Näin saamme yhdistet-
tyä kuntoilun ja harrastuksen, 
Jaakob Happonen naurahtaa. 
– Kesällä vaihtoehtoinen kak-
sipyöräinen on tuhatkuutioinen 
museorekisterissä oleva Yamaha 
TR1 moottoripyörä.

Yhä enemmän avioparin aikaa 
vie myös yhdistysmuotoinen 
seurakunta, Menorah, jonka ju-
malanpalveluksissa Jaakob pitää 
Israel-osuuden Aulin hoitaessa 
muiden ohella vuorollaan saar-
naamisen.

Paikkoja vaihtaen
Televisio-ohjelman käsikirjoitus 
tulee saman sunnuntain evanke-
liumitekstistä. 

– Meiltä ei lopu aiheet kes-
ken, kun on käytössä kolme 
vuosikertaa, huomauttaa Jaakob 
Happonen. – Auli tekee puolet 
puheosuuksista etukäteen, ja 
joka toisessa jaksossa käymme 
puheosuudessa keskustelua ky-
seisestä evankeliumitekstistä.

– Rukoilen kirjoittaessani pu-
heosuuksia, että ne menisivät 
Jumalan mielen mukaisesti ja 

pereita eri suuntiin. Raha oli 
epäjumalani.

Juominen oli välillä varsin ko-
vaakin, saattoi mennä kaksikin 
viikkoa juomisessa.

Ryyppyputken jälkeen saattoi 
myös esiintyä epilepsiakohta-
uksia. Runsas alkoholin käyttö 
johti lopulta avioeroon vuonna 
2002.

Seinä vastaan
Juhannuksena 2003 oli miehen 
elämä ajautunut siihen pistee-
seen, että oli pakko lopettaa 
juominen jos halusi säilyä hen-
gissä.

Jaakob Happonen lähti mu-
kaan AA:han, mutta valitsi tie-
tenkin ryhmän, jossa ei puhuttu 
liikaa Jeesuksesta yms. Korke-

ammasta voimastahan siellä to-
sin puhutaan.

Puolen vuoden jälkeen tuli 
kuitenkin halu rukoilla.

– Rukoilin, että auta Jumala, 
että tämä olisi helpompaa tämä 
raittius, Happonen toteaa.

Koko ajan hän kertoo olleen-
sa kuitenkin vastahankaan, Raa-
mattua hän ei ainakaan halunnut 
lukea eikä lähteä kirkkoon.

– Rippikoulusta tuttu ”Jeesus 
tie – taivaaseen vie” oli jo kadon-
nut menneisyyteen, Happonen 
kertoo. – Luulin, että kaikki Ju-
malaan uskovat ovat mielestään 
matkalla taivaaseen, mutta minä 
tiedän kyllä puun maatuvan sii-
hen mihin se kaatuu.

Kun lyhyt rukous ei auttanut, 
hän ajatteli Isä meidän –ruko-

opastuksessa eteenpäin

puhuisin juuri oikeista asioista, 
selvittää Auli Happonen.

Ohjelmassa esitettävät runot 
Jaakob valitsee Aulin tuotannos-
ta – että ne sopivat käytettävissä 
olevaan 15 minuutin ohjelma-
aikaan jne.

– Nautin, kun joku muu lau-
suu runojani. En haluaisi olla 
niin paljon äänessä. 

Evankeliumitekstin, puhe-
osuuden ja runojen lisäksi oh-
jelmassa on laulu joka toisessa 
jaksossa.

Televisio-ohjelman alkuaikoi-
na Jaakob vastasi opetuksesta ja 
Auli runojen lausunnasta, mutta 
erään avioliittoleirin aikana he 
saivat varmistuksen paikkojen 
vaihtamiseen.

Leirillä Happosia tuntematon 
henkilö sai näyn tandem-pyöräl-
lä ajavasta pariskunnasta, jonka 
piti vaihtaa paikkoja.

Jumala ohjaa
Kun on aikansa kuunnellut Hap-
posten tarinaa, on pakko vetää 
johtopäätös, ettei aviopari tee 
mitään omassa lihassaan, vaan 
kulkee Jumalan johdatuksessa ja 
opastuksessa kaiken aikaa.

Moni on kysynyt meiltä, että 
miten ihmeessä me tulemme 
toimeen, vaikka meillä on aika 
pienet henkilökohtaiset tulot. 
Vastasin, että meistä on pidetty 
huolta, mitään ei ole puuttunut, 
Auli Happonen kertoo.

Henkilökohtaiseen Jumala-
suhteen hoitamiseen kuuluvat 
aamuisin yhteiset rukoushetket 
ja aamuin illoin Raamatun luku-
tuokio.

– Se on erittäin tärkeää meille. 
Siinä on Jumala mukana, mutta 
se myös yhdistää meitä, lisäävät 
Happoset kuin yhdestä suusta.

Jumalan

B    Happosten vetämät jokasyksyiset Isra-
el-matkat Kaikkien kansojen Jerusalem 
rukouskonferenssiin ja Muurinvartijoi-
den Israel-kiertueelle ovat suosittuja.
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BETONIELEMENTIT

Petri Janas

Kesän lopuksi otimme 
kokeiltavaksemme 
Bosen uudet 
langattomat kuulokkeet 
ja kaiuttimen. Eipä olleet 
piuhat tiellä…

QC 35

Ympäröivä maailma on 
täynnä melua, joka tun-
tuu lisääntyvän päivä 

päivältä. Nauti siinä sitten mu-
siikista lenkkeillessäsi tai vaikka 
kotisohvalla levätessäsi. Quiet-
Comfort 35 -kuulokkeet murta-
vat nykyisten taustaääniä poista-
vien kuulokkeiden rajoitteet.

Korvakuppien ulko- ja sisä-
puolelle asennettujen mikrofo-
nien avulla kuulokkeet havait-
sevat, mittaavat ja lähettävät 
häiritsevät taustaäänet paten-
toidulle mikrosirulle. QC 35 
-kuulokkeissa on kummallekin 
korvalle oma mikrosirunsa. Nuo 
mikrosirut tuottavat taustaääniä 
vastaavan, tarkan vastasignaalin 
millisekunnin murto-osassa. Vä-
hänks on nopeeta…

Kuulokkeet sulkevat varsin 

Boselta 
langattomia uutuuksia

hyvin ympäröivän hälyn, mutta 
aivan studiokuuntelutasoon ei 
tietenkään vielä ylletä.

Kuulokkeiden uudelleen la-
dattava litium-akku kestää val-
mistajan lupausten mukaan 20 
tuntia. Tätä emme testanneet, 
mutta musiikkia riitti kyllä ihan 
mukavasti. Bassot jumputtivat 
mahtavasti ja korkeat äänetkin 

tulivat läpi kirkkaina.
Oikeassa korvakupissa on 

yksinkertaiset ohjauspainikkeet; 
eli löytyy on/off –painikkeet, ää-
nenvoimakkuus, toisto/pysäytys 
sekä puheluihin vastaus/päättä-
minen.

Tuo puheluihin vastaaminen 
olikin yksi mukava ominaisuus. 

Me linkitimme Bluetooth 

-yhteyden kännykkään ja tie-
tokoneeseen, ja homma pelitti 
erittäin mukavasti. Kun kuunte-
limme tietokoneesta David Paw-
sonin saarnaa ja kesken kaiken 
soi puhelin, puhelu tuli nätisti 
läpi ja herra Pawson vaikeni 
keskustelun ajaksi. Kun puhelu 
oli loppu, saarnaaminen jatkui 
automaattisesti.

Etäisyys laiteparin välillä oli 
parhaimmillaan kolmisen met-
riä, mutta kuulokleet toimivat 
moitteetta.

Kokeilimme QC 35 –kuulok-
keita myös työmaamelussa, ja 
nehän toimivat mukavasti myös 
kuulosuojaimina ilman musiik-
kia. Tietenkin runsas 400 euroa 
on kallis hinta pelkille kuulosuo-
jaimille, joten ei kun musiikkia 
peliin ja moksi!

SoundLink
Mutta koska muu testiryhmäm-
me ei nyt päässyt nautiskelemaan 
musiikkielämyksistä, sen parem-
min kuin David Pawsonin vii-
saista sanoista, oli pakko laittaa 
välillä kuulokkeet syrjään ja siir-
tyä käyttämään uutta SoundLink 
Mini II -Bluetooth-kaiutinta.

Kyseessä on kesäkuussa jul-
kistettu uuden sukupolven 
SoundLink -kaiutin. Edelliseen 
sukupolveen verrattuna on nyt 
entistä parempi akunkesto (jopa 
10 tuntia), pariliitoksen muodos-
tamista helpottavat äänikehotteet 
ja moniyhteystuki puhelimelle ja 
tabletille.

SoundLink Mini II on Bosen 
pienin Bluetooth –kaiutin eli 18 
–senttinen pötkylä on vain 5,1 

cm korkea ja 5,8 cm leveä. Pai-
noakin on 668 g, jota joku voi 
tietenkin pitää painavana, mutta 
eipähän lähde jokaisen tuulen-
puuskan mukaan pihapöydältä.

Kaiuttimeen voi kerralla yhdis-
tää kaksi Bluetooth-laitetta, mut-
ta muistiinsa se taltioi kahdeksan 
viimeksi käytettyä laitetta, joten 
niitä ei tarvitse linkittää joka ker-
ta uudelleen.

SoundLink Mini II:n sydän on 
tietenkin hyvä, Bosen patentoi-
maan tekniikkaan perustuva ää-
nenlaatu. Kaksi vastakkaista pas-
siivielementtiä tuottavat yhdessä 
kahden tehokkaan muuntimen 
kanssa selkeän ja täyteläisen 
äänen niitä kunnon bassojum-
putuksia unohtamatta.

Kaiutinta voi käyttää myös 
kaiutinpuhelimena, ja puhe-
luun vastataan kaiuttimen pääl-
lä olevaa painiketta painamalla. 
Ja kun puhelu päättyy, jatkuu 
edeltävä musiikin kuuntelu au-
tomaattisesti.

Kaiuttimen voi ladata mukana 
tulevalla latausalustalla tai suo-
raan microUSB-kaapelilla.

Tuossa alussa kokeilemiimme 
kuulokkeisiin verrattuna tämä 
SoundLink Mini II on suorastaa 
halpa eli pyöreästi 230 euroa.
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Kimmo Janas

Klaukkalassa 
toimivan Masajo 
Oy:n Intiaanisokeri 
ja Ruususuola ovat 
tunnettuja raaka-aineita. 
Mutta mitä kaikkea niillä 
on mahdollista tehdä – 
taivas yksin on rajana.
– Ja hyvä, että tuolla 
Ylhäällä on myös 
Johtaja, joka antaa 
niitä mahdollisuuksia, 
naurahtaa 
toimitusjohtaja 
Johannes Kuosmanen.

U rheilussa – olipa ky-
seessä sitten ihmis- tai 
eläinurheilu – puhutaan 

paljon palautumisesta.
Ihamuotilan ravitalli lähti 

vuonna 2003 käyttämään Mas-
ajon raaka-aineita ja huomasi 
niiden toimivan hyvin hevosilla 
ja suositteli aineita muillekin ra-
vitalleille.

– Vuosien varrella kuulin 
kommentteja, että tuotteemme 
auttaa hevosten jalkojen aineen-
vaihduntaan ja muihin vaivoihin. 

Aloin miettiä, että meidän pitäi-
si tehdä hevosilla oma sekoitus, 
muistelee toimitusjohtaja Johan-
nes Kuosmanen.

Nesteytys 
kisojen aikana

Viime kesänä Masajolla oli töissä 
kaksi hevostyttöä, jotka innos-
tuivat viemään asiaa eteenpäin. 
Tässä prosessissa selvisi yhtiön 
tuotteita käyttävästä asiakas-
kunnasta, että siellä oli syntynyt 
jopa kolme maailmanennätystä. 
Vuonna 2007 kaksi ponia juoksi 
ennätyksen ja 2013 Massive Babe 
ravasi MM-tuloksen Ruotsissa.

– Olemme kuulleet asiakkail-
ta, että yksi suuri ongelma on 
hevosten juominen – tai parem-

minkin juomattomuus – kisojen 
aikana. Ja jos hevonen ei juo, 
suoritus kärsii selkeästi. Yksi syy 
juomattomuuteen on, että hevo-
nen on niin stressaantunut, ettei 
juoma maistu. Toinen syy voi tie-
tenkin olla hevosen makuaistis-
sa, Kuosmanen kertoo. – Mutta 
meidän tuotetta käytettäessä he-
vonen suostuu juomaan.

Jo 500-1000 hevosta on tois-
taiseksi käyttänyt Masajon tuot-
teita.

Viime kesän alkupuolella 
valmis Green Stallion -niminen 
tuote viimein lanseerattiin mark-
kinoille.

Siinä missä monia lääkkeitä 
testataan ensin eläinkokeilla ja 
sitten vasta ihmisille. Masajolla 

on toimittu päinvastoin; ihmisille 
jaksamisjuoma, josta kehitettiin 
eläintuote.

Hevoset eivät pidä  laborato-
riossa kehitettyjen kemiallisten 
elektrolyyttien käytöstä, Masajon 
Green Stallion on puhdas luon-
nontuote, luonnonelektrolyytti.

Hevonen jaksaa paremmin ja 
palautuu paremmin kilpasuori-
tuksen jälkeen.

Varsinainen ero ihmisille tar-
koitetun jaksamisjuoman kanssa 
on, että hevonen tarvitsee suh-
teessa enemmän suolaa.

Hongistojen kilpatallin ko-
kemukset ovat osoittaneet, että 
voittoja on alkanut tulla ja hevo-
set päässeet siirtymään SM-tasol-
la suunniteltua nopeammin.

Hevosen karva kiiltää, mikä 
osoittaa, että hevosella on ra-
vintoaineet kohdallaan. – Onpa 
tapaus, jossa jopa talvikarva on 
alkanut kiiltää vielä enemmän, 
Kuosmanen lisää.

Johdatuksen makua
Ihamuotilan tallissa oli taannoin 
vakava ähkytapaus. Hevonen oli 
maassa ja polki maata – mikä 
on jo vakava merkki. Hevoselle 
annettiin öljyn kanssa Masajon 
tuotetta – yksistään öljyä anne-
taan 4-5 litraa, mistä hevonen ei 
suinkaan pidä.

Nyt liuos meni kuitenkin alas 
ja ähky helpotti.

Tietenkään ei voi yksiselittei-
sesti luvata tämän parantavan 
ähkyä – varsinkin jos suolet 
menevät solmuun. Silloin tar-
vitaan jo eläinlääkäriä, mutta 
tämä toimii hyvänä ensiapuna. 
Eläinlääkärikulut ovat helposti 
2.500-10.000 €.

– Monelta tallilta olemme 
myös kuulleet, että hevosilla on 
ongelmia, koska niiden vatsassa 
on paljon hiekkaa. Sitä kertyy, 
kun hevoset syövät savea, Kuos-
manen selvittää. – Jos hevoset 
käyttävät melassia, pH on to-
della matala, ja savi neutraloi ti-
lannetta. Masajon tuotteessa pH 
on 6,5 eli se on lähes neutraali, 
jolloin tilannetta ei tarvitse kor-
jata. Näin saven ja hiekan syönti 
vähenee.

Jaksamisapua niin 
eläimille kuin ihmisillekin

Ainetta sekoitetaan joko ve-
teen tai rehunjoukkoon. Sitä 
voidaan antaa myös sellaisena, 
jos halutaan totuttaa hevonen 
aineen makuun.

Markkinoilta löytyy Kuosma-
sen mukaan paljon halpatuottei-
ta, mutta Bolivian maaperä on 
ravintorikas ja luonnon laborato-
rio on sekoittanut ravintoaineet 
valmiiksi Masajon tuotteisiin.

– Varmasti apua on tullut myös 
Yläkerrasta. Jos rehellisiä ollaan, 
niin kyllä tässä on selvää johda-
tuksen makua, Johannes Kuos-
manen tunnustaa.

Jaksamisjuoma
Viime vuodenvaihteessa Masajo 
sai hyvän yhteistyökumppanin, 
kun nuoret U20 kultaleijonat, 
jääkiekkoilijat lähtivät kokeile-
maan Jaksamisjuomaa.

– Heidän ravintovalmentajan-
sa sai tuotteitamme ja innostui 
niistä. Oli kuulemma etsinyt tä-
mänkaltaista tuotetta, Kuosma-
nen kertoo.

Kesällä Suomessa treenaa-
massa olleet NHL-pelaajat myös 
lähtivät testaamaan tuotetta sa-
man ravintovalmentajan kanssa. 
Palaute on ollut positiivista, pe-
laajat kertovat pystyvänsä kes-
kittymään peliin paremmin ja 
jaksavansa pitempään.

– Räätälöimme heille hieman 
erilaisia tuotteita, sillä he tarvit-
sevat normaalia enemmän suo-

loja, toimitusjohtaja Kuosmanen 
lisää.

Kuopiolainen lääkäriasema 
alkanut testata Jaksamisjuomaa 
vanhuksien hoidossa, voisiko 
siitä löytyä vaihtoehto kalliille 
lääkehoidolle. Tutkimuksessa 
menee vuosi, mutta jo nyt on ha-
vaittu positiivisia vaikutuksia.

– Muistan kuinka aikanaan 
tuli nimetön palaute nettisivujen 
kautta, että kiitoksia että olette 
saaneet pidettyä 90-vuotiaan 
isoisäni pois vanhainkodista, 
Johannes Kuosmanen kertoo. 
– Tuotteissamme käytettävä In-
tiaanisokerihan tulee alun perin 
Okinawalta, jossa elää maailman 
pitkäikäisin väestö.

Jaksamisen merkitys lisääntyy 
koko ajan, eläkeikää nostetaan 
ym. miten ihmeessä me jaksetaan 
– voisiko täältä löytyä apu?

Kuosmanen muistaa myös ta-
pauksia, joissa alkoholi on vaih-
tunut Jaksamisjuomaksi. Samalla 
on huomattu, kuinka kilot ovat 
myös alkaneet tippua.

– Eräs tuttumme kertoi aina, 
kuinka olut on paras ruokajuo-
ma – väitti jopa löytyvän joitakin 
terveyshyötyjäkin… No jossain 
vaiheessa hän vaihtoi ruokajuo-
maksi Jaksamisjuoman, ja huo-
mautti jo 3 kuukauden käytön 
jälkeen selvistä eroista, Johannes 
Kuosmanen kertoo.

Eräs voimakkaasti alkoholi-
soitunut mies kertoi elävänsä 

päivän kerrallaan, huominen ei 
kiinnostanut. Mies kokeili Jaksa-
misjuomaa ja kertoi päässeensä 
eroon uniongelmistaan. Uni tuli 
ja hän nukkui hyvin koko yön.

Jaksamis-mineraali
Uusin tuote on imeskeltävä Jak-
samis-mineraali, joka on puh-
dasta Ruususuolaa.

– Terapeutit ovat pyytäneet 
meitä tekemään tällaisen tuot-
teen, toteaa Kuosmanen. – Esi-
merkiksi krampit saadaan häviä-
mään tällä imeskelytuotteella.

Hän kertoo, että joitakin vuo-
sia sitten, kun oli todella kuumia 
kesiä, tuli eräs vanha rouva Mas-
ajon toimistoon ja sanoi enkelin 
kehottaneen häntä tulemaan, 
että täältä saisi apua vaivoihin. 
Nainen oli kertonut puistos-
sa ystävälleen, mitä ongelmia 
kuumuus oli hänelle tuonut, oli 
tullut mm. sydämentykytyksiä. 
Joku vieressä istuva oli kuullut 
tämän ja kehottanut naista me-
nemään Masajon toimistoon.

– Nainen osti tuotteitamme 
ja palasi jo seuraavana päivänä 
kertomaan sydämentykytysten 
loppuneen samoin kuin yölliset 
krampit, jotka olivat pitäneet 
häntä aina hereillä.

Kultaleijonien ravintovalmen-
taja uskoo tuotteesta tulevan 
parin vuoden kuluessa hitti-
tuotteen, koska urheilijat ovat 
pikkuhiljaa heräämässä suola-
tasapainon merkitykseen. Se on 
neste- ja mineraalitasapainon 
lisäksi tärkeä tekijä hyvinvoin-
nissa.

Mielenkiintoista on, että tuote 
itsessään kertoo, koska sitä on 
nautittava – eli se maistuu hyväl-
tä silloin, kun sitä on syötävä.

Ruususuola korjaa verenpai-
neongelmat, ja jos nestettä on 
kerääntynyt jatkoihin, se lähtee 
liikkeelle. Normaaliin työpäi-
vään sopiva annos on 3 raetta, 
urheilusuoritukseen 10 ja jos on 
rankempi laji, 20 raetta – yksitel-
len tietenkin.

– Tietysti voi ostaa kilon pa-
ketinkin, mutta nyt on ideana, 
että se kulkee kätevästi taskussa 
mukana, Johannes Kuosmanen 
hymähtää.

Hän kertoo koe-erän lähte-
neen suomalaisen rauhanturvaa-
jan mukana myös Maliin. Siellä 
on niin kova kuumuus, että suo-
laa on syötävä todella paljon.

A   Ihamuotilan ravitallin Massive Babe 
ravasi MM-tuloksen vuonna 2013.
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Hongisojan kilpatallin Kia Hyttinen.
Masajo Oy:n toimitusjohtaja Johan-
nes Kuosmanen myöntää tuotteiden 
kehittämisessä olevan myös selvää 
johdatuksen maksua.
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Tosimies Elisha Chowtapalli, 
lastenkodin perustaja, ala-
asteen rehtori, naisten am-
mattikouluttamisen johtaja 
on perustanut Etelä-Intiassa 
Vijayawadan alueella Gan-
navaramin kylässä Promi-
seBAGS -laukkuompelimon 
työllistääkseen reilulla palkal-
la naisia ja äitejä. Hän tietää, 
että kun äidit saavat työtä ja 
toimeentuloa, niin he huo-
lehtivat varmasti seuraavasta 
sukupolvesta. 

Elisha on työllistänyt ensim-
mäiset 10 kastitonta köyhää 
naista, ennaltaehkäistäkseen 
lasten lastenkotiin joutumisia 
äitien varattomuuden vuoksi. 
Laukkujen tuotoilla ylläpide-
tään Elishan perustamaa Light 
HOME -lastenkotia. 

Ompelimossa tehdään 
suomalaisen suunnittelijan 
suunnittelemia laukkuja suo-
malaisten naisten makuun. 
Ensimmäinen laukkumallisto 
on saapunut Suomeen heinä-
kuussa 2016. Tällä hetkellä 
laukut ovat myynnissä 
• Seinäjoella: Valkoinen Puu 
-cafe & shop, Kalevankatu 
11
• Ilmajoella: Mallan Makeat 
-kahvilapuodissa, Asema-
tie18
• Kauhajoella Valkoinen Puu 
-cafe & shop, Topeeka 15. 

MIEHILLE 
UUTTA VIRTAA

Yksin asuminen on viime vuo-
sina yleistynyt. Yksin asuvien 
yli 74-vuotiaiden osuus kaikista 
asuntokunnista on suuri syrjä-
seuduilla.  Tutkimusten mukaan 
yhdelle kymmenestä ikäänty-
neelle yksinäisyys merkitsee 

MIES, KATSO MAAILMAA 
LAPSEN SILMIN

Mieskaveritoimintaa järjestetään 
jo usealla paikkakunnalla. Moni 
lapsi odottaa aikuista kaveria, 
jonka kanssa voisi tutustua luon-
toon, urheilla tai vaan ihmetellä 
elämän asioita. Tänä syksynä al-
kaa kursseja, joiden kautta pää-
see mukaan toimintaan. Tällä 
hetkellä toimintaa on Lahdessa, 
Kuopiossa, Oulussa, Tampe-
reella, Turussa, Uudellamaalla 
ja Vaasassa. 

Mieskaveritoiminnan tarkoi-
tuksena on löytää yksin lastaan 
kasvattavien äitien lapsille va-
paaehtoisia mieskavereita har-
rastamaan ja viettämään aikaa 
yhdessä. Mieskaveritoiminnassa 
jaetaan elämän oivalluksia, ky-
sytään kysymyksiä ja etsitään 
vastauksia. Lapsen ja mieska-
verin kaveruus perustuu luotta-
mukseen ja kaikkien osapuolten 
vapaaehtoisuuteen. Lapsi saa 
elämäänsä tärkeän aikuisen ja 
aikuinen näkökulman lapsen 
elämään.

Mieskaveritoiminta on 24 vuo-
den aikana osoittanut merkittä-
vyytensä monen miehen, lapsen 
ja äidin elämässä. Kavereina toi-
mivat miehet ovat aikuisia, eri-
ikäisiä miehiä, joilla on aikaa 
ja halua viettää aikaa lapsen 
tai nuoren kanssa. Lapset ovat 
tavallisia lapsia, joilta syystä tai 
toisesta puuttuu yhteys isäänsä 
tai muihin miehiin. Kaveruudelle 
ei ole sääntöjä, vaan jokaisesta 
kaverisuhteesta muodostuu 
omanlaisensa. Välittäviä aikui-
sia ei ole koskaan liikaa lapsen 
ja nuoren elämässä. Monen ai-
kuisen elämään mahtuu lisää ka-
vereita. Perheen turvaverkostoa 
laajentamalla myös yksin lastaan 
kasvattavan äidin jaksaminen 
helpottuu.

vakavaa uhkaa terveydelle ja 
hyvinvoinnille.

Eläkeliitto käynnisti keväällä 
2016 kolmivuotisen ÄijäVirtaa-
projektin, jonka tavoitteena on 
lisätä ikääntyvien miesten hy-
vinvointia ja toimintakykyä syr-
jäytymisen estämiseksi.  Tämä 
tapahtuu ohjaajien vetämällä 
pienryhmätoiminnalla sekä eri-
laisilla teematilaisuuksilla ja ta-
pahtumilla.

Projektin erityisenä kohteena 
ovat yksin asuvat miehet.  Ohjaa-
jiksi koulutetaan yli 50-vuotiaita 
vapaaehtoistoimintaan haluavia 
miehiä. Pilottipaikoiksi on valittu 
Ilomantsi, Lappeenranta, Sasta-
mala ja Suomussalmi.

Miehille on tärkeää kuulluksi 
tuleminen ja oman elämänkoke-
muksensa jakaminen miesporu-
kassa kaverihengessä. Nyt on 
sen aika.

VUODEN POSITIIVISIN 
SUOMALAINEN

Positiivareiden ja Suomen Nuor-
kauppakamareiden raati on va-
linnut urheilutoimittaja Kaj Kun-
naksen (53) Vuoden Positiivisim-
maksi Suomalaiseksi 2016.

Raati vaikuttui niin Kunnaksen 
valoisasta persoonasta kuinhä-
nen kyvystään säilyttää positii-
visuutensa rankan vastoinkäymi-
senkin aikana.

Viime toukokuussa Kunnas 
sai kotonaan aivoinfarktin, josta 
hän selvisi ensiapuun oma-aloit-
teisuudella ja naapurien avulla. 
Tilanteessa olisi ollut helppo vai-
pua epätoivoon ja hiljaisuuteen. 
Vaikenemisen sijasta Kaj Kunnas 
kertoi julkisuudessa tarinansa 
ja toi esiin ikävän tapahtuman 
hyviä puolia: hän kiitti julkista 
terveydenhuoltoa nopeasta ja 
laadukkaasta toiminnasta ja to-
tesi, että nyt hänellä on enem-
män aikaa läheisilleen. Samalla 
hän päätti tehdä kaikkensa voi-
dakseen palata takaisin työelä-
mään ja hän onkin kuntoutunut 
lupaavasti.

Kaj KUnnas on toiminut Yleis-
radion urheilutoimittajana vuo-
desta 1989, ja hänen positiivinen 
olemuksensa on tullut suoma-
laisille urheilunystäville tutuksi 
monessa eri yhteydessä.

6 numeroavuodessa vain30 euroa !

TILAA  KÄTEVÄSTI  NETISTÄ !
www.tosimies-lehti.fi

Todellinen miehuus ja Kristuksen 
kaltaisuus ovat synonyymejä

   Tosimies! Euroopan vanhin 
   kristillinen miestenlehti

35 euroa !

I CALL YOU
Ullalta ja Peteltä on ilmestynyt oman fir-
mansa, Ronman Productionin tuottamana ja 
kustantamana 5. albumi, I call you.

Levyllä on heprean-, englannin- ja muu-
tama suomenkielinen laulu, pääosin jälleen 
juutalaismusiikkia. Lisäksi mukana on muu-
tama ylistyslaulu.

Ulla ja Pete ovat saaneet yhteistyöhön 
myös kaksi israelilaista muusikkoa, laulun-
tekijä ja laulaja Ace Eshediin sekä hänen 
tuottajansa Yogev Samina, jotka  ovat myös 
mukana levyllä. Levyllä on tietenkin myös 
suomalaisia huippumuusikkoja soittamassa, 
mm. Juhani Aaltonen (foni ja huilu) sekä 
Hillel Tokazier (piano). Levyn taiteellisena 
tuottajana on toiminut Olli Ovaskainen/ 
dBO studio. Levyn varsin persoonallisen 
kannen on maalannut taiteilija David Popa 
New Yorkista.

Levyn nimikappaleen I call you (Ana be-
koach) on säveltänyt Ovadia Chamama ja 
sanat ovat ensimmäisellä vuosisadalla elä-
neen rabbi Nehonian kynästä.

Mukana on myös Andrae Chrouchin sä-

veltämä ja sanoittama Bless the Lord. Ja 
onpa Petri Ronkaisen itsensäkin säveltämä 
psalmin 51 sanoihin perustuva kappale. 
Nuorempaa muusikopuolta edustaa Saara 
ja Rodrigo Camposin säveltämä ja sanoitta-
ma Suuri Herra (El Gadol).

Omaksi suosikikseni nousi Ace Eshedin 
säveätämä Shma Israel (Hear O Israel), jon-
ka sanat pohjautuvat 5. Mooseksen kirjan ja 
Markuksen evankeliumin jakeisiin.

Toivottavasti uutuuslevy löytää jälleen 
niin suomalaiset kuulijat kuin israelilaiset 
ja juutalaisetkin. Levy on myös sopivaa ma-
teriaalia avuksi juutalaistyöhön, kaikkialla 
maailmassa.

ARKHIMEDEKSEN PISTE
Tarvo Laakso ja Starwar -yhtye ovat myöskin 
julkaisseet 5. pitkäsoittonsa, Arkhimeden 
piste. Ja kyseessä onkin varsinainen PIT-
KÄsoitto, kokonaiset 52 minuuttia tiukkaa 
tykitystä 16 kappaleen voimin.

Julkaisuajankohta oli varsin mielenkiin-
toinen, sillä Lapuan helluntaiseurakunta oli 
kutsunut heinäkuun alussa umpiluterilaisen 
bändin Hengellisen Musiikin Festivaaleille, 
jossa julkistus tapahtui.

Progressiivista rock-gospelia soittavaa 
tamperelaista Starwaria johtaa kitaristi-lau-
laja Tarvo Laakso, joka on toiminut gospel-
muusikkona ja rokkipappina vuodesta 1973 
lähtien. Muu yhtye koostuu koskettimia soit-
tavan Marja-vaimon lisäksi lapsista, basisti 
Severistä ja rumpali Juusosta. Taustalauluista 
vastaavat Eemil, Joonatan ja Miska Laakso.

Kaikki levyn kappaleet on säveltänyt ja 
sanoittanut Tarvo Laakso. Musiikissa voi ha-
vaita mm. Floyd-, Rush- ja Camel-vaikutteita 

eli kyseessä on täysin erilainen levy kuin 
tuo edellä arvosteltu. 

Jos kyseinen musiikkityyli ei satu kolahta-
maan, kannattaa kuitenkin kuunnella levyn 
sanoituksia.

Levyn aloitus- ja päätöskappaleena on 
instrumentaalinen Toimela, jonka parissa 
on hyvä rauhoittua ja ihailla vaikka ikku-
nasta aukenevaa näkymää Luojan luomaan 
maisemaan.

Liekö Tarvon ilkikurista huumorintajua 
vai pelkkä lipsahdus, mutta kansivihkoon 
kirjoitetut laulujen sanat eivät olekaan sa-
massa järjestyksessä kuin levyn kappaleet.  
Joten saa olla tarkkana, että pysyy tahdissa 
mukana. 

Tuosta levyn nimestä vielä. Arkhimedes 
(287-211 eKr) on todennut: "Antakaa mi-
nulle kiinteä piste, niin minä vipua maan 
paikaltaan." Kyseisestä pisteestä väitellään 
kovasti tiedemaailmassa, mutta esimerkiksi 
ympäristömuutoksen professori Atte Korho-
la on todennut eräässä haastattelussa Kris-
tuksen olevan hänelle Arkhimeden piste.

Kimmo Janas Laukuille etsitään uusia näytteilleasettaja- ja 
myynninedistäjäyrityksiä. 

Mikäli tahdot mukaan humanitääriseen toimintaan, 
ota yhteyttä suomalaisen kehitysyhteistyöjärjestön 

Light and hope for the Nations ry:n 
pj. Riikka-Patricia Haapajokeen,

lightandhopeforthenations@gmail.com.

Jokaiseen laukkuun ompelija 
ompelee valokuvansa ja vies-
tin laukun ostajalle omasta 
elämästään, haasteistaan ja 
tulevaisuudennäkymistään 
työllistyttyään.

Laukkujen tuottojen peril-
le saattamisessa toteutetaan 
100%:sti lyhentämättömyy-
den periaatetta. Laukkujen 
hinnat: Käsilaukku 29,00 eu-
roa, iso laukku 25,00 euroa 
ja lounaslaukku 20,00 euroa. 

Juutti-
laukkuja!
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Eero Ketola

Pohjois-Afrikassa 
sijaitseva Espanjan 
erillisalue Ceuta 
on avainkaupunki 
Eurooppaan pyrkiville 
pakolaisille ja laittomille 
siirtolaisille. 

K aupunki on ympäröity 
piikkilanka-aidoilla ja 
kaivannoilla. Rajan ylit-

täminen laittomasti on lähes 
mahdotonta, mutta tulijoita riit-
tää siitä huolimatta. Kaupungissa 
toimivat kristityt toimivat kaikilla 
voimavaroillaan tuodakseen toi-
voa ja apua Afrikan köyhistä tai 
sodan runtelemista maista.

Matkasimme lähetystyöntekijä 
Tauno Toukolan kanssa Espan-
jan Alcericarasksen satamakau-
pungista Gibraltarin salmen yli 
Ceutaan.  

Jo Ceutan satamassa aistii, että 
olemme saapuneet toisenlaiseen 
maailmaan. Satama-alueella 
tungeksi ihmisiä ja kauppiaat 
yrittivät myydä väkisin lompak-
koja, laukkuja ja matkamuisto-
ja. Innokkaimmista oli vaikea 
päästä eroon.  Sveitsiläinen lä-
hetystyöntekijä Martin Maerk oli 
meitä vastassa vanhalla paketti-
autollaan. Hänellä oli mukana 
englantilainen, juuri eläkkeelle 
jäänyt vapaaehtoistyöntekijä 
Martin Bates. 

Maerk on asunut jo vuosia 
Ceutassa. Hän tuntee Ceutan ja 

Marokon rajavyöhykkeen hy-
vin. 

– Marokon puolella piileskele-
vät Eurooppaan matkalla olevat 
siirtolaiset. He nukkuvat luolis-
sa, kivikoissa ja hylätyissä lam-
maskatoksissa. Kylän teinikäiset 
pojat heittävät heitä kivillä ja 
lyövät puukepeillä. Siirtolaiset 
eivät uskalla lähestyä tiheästi 
asuttuja kyliä. Paikallinen väes-
tö suhtautuu usein heihin jopa 
vihamielisesti.

Vuoren harjanteella olevalla 
tiellä on runsaasti poliisiajoneu-
voja. Rajaa vartioivat sotilaat 
partioivat kaikkialla.  Ceutan ja 
Marokon väissä on syviä kaivan-
toja, piikkilankaa, sähköistettyä 
aitaa ja kahdella suunnalla meri. 
Ceutaan on pakolaisten vaikea 
päästä ilman asianmukaisia mat-
kustusasiakirjoja. 

Siirtolaisten 
kauttakulkureitti

Useiden vuosikymmenien aika-
na pakolaiset ovat käyttäneet 

Länsi-Välimeren reittiä mat-
kallaan Gibraltarin salmen yli 
Eurooppaan. Viimeisten viiden 
vuoden aikana tulijoiden mää-
rä on lisääntynyt voimakkaasti. 
Viime vuonna Atlasvuorten rin-
teiltä saapui aikaisempia vuosia 
runsaammin ihmisiä.  

Ceutan vastaanottokeskukses-
sa on tällää hetkellä noin tuhat 
siirtolaista.

Martin Maerk tunnetaan vas-
taanottokeskuksessa. Hän huo-
lehtii vaimonsa Linan kanssa 
Ceutassa sijaitsevasta, kansain-
välisestä seurakunnasta. Seura-
kunnassa on runsaat neljäkym-
mentä jäsentä, mutta yhteisö on 
merkittävä levähdyspaikka pa-
kolaisille. Maerk opetti taannoin 
pakolaisille ranskaa, espanjaa ja 
englantia, mutta nyt hänellä ei 
enää ole aikaa siihen.

Lina on Kambodzhan kiinalai-
nen.  Punakhmerien ottaessa val-
lan hän lähti pitkälle pakomat-
kalle, joka johdatti hänet vihdoin 
Sveitsiin. Hän meni pakolaisille 

tarkoitettuun kielikouluun, jon-
ka eräs opettaja oli  Markus Ma-
erk. He tutustuivat, rakastuivat 
ja solmivat avioliiton.

Punaiset khmerit oli maolai-
nen vallankumousliike, joka hal-
litsi Demokraatista Kamputseaa 
vuosina 1975 – 1979. Liikkeen 
johtaja oli Pol Pot.  Khmerien 
hallinnon aikana menehtyi 1,2- 
1,7 miljoonaa ihmistä.

Pakolaisten kasvot Ceutassa 

Piikkilankaa, kaivantoja ja esteitä

C   Ceuta on portti Gibraltarin salmen yli 
Eurooppaan. Kaupunki on kolme metriä 
korkean aidan ja meren ympäröimä.

Ceuta
Ceutan pinta-ala on noin 19 neliökilometriä, ja siellä on runsaat 

85 000 asukasta. Enemmistö asukkaista on espanjalaisia, mutta 
kaupungissa asuu myös berbereitä ja juutalaisten määrä on kas-
vussa. Ceuta kuuluu Euroopan unioniin ja sen rahayksikkö on 
euro. Ennen Espanjan liittymistä EU:hun Ceuta oli vapaasatama. 
Ceutassa on kolme evankelista seurakuntaa.

Pakolaisvirta Eurooppaan
Pakolaiset käyttävät Eurooppaan lähinnä kolmea pääreittiä. Idäs-
sä on niin sanottu Balkanin reitti. Viime vuonna reittiä käytti 
noin miljoona pakolaista. Reitti suljettiin huhtikuussa. Esimerkiksi 
Kreikkaan jäi saarroksiin satoja tuhansia pakolaisia. Toinen reitti 
kulkee Libyasta Välimeren yli Italiaan. Kolmas, läntinen reitti 
kulkee Gibraltarin salmen poikki Eurooppaan. Itäinen ja läntinen 
reitti on lähes kokonaan suljettu. Siksi kesällä keskimmäinen reitti 
saattaa kuljettaa pohjoiseen suuria määriä uusia pakolaisia.

YK rakastaa israelilaisia tuotteita
YK julkaisi hiljattain raportin, josta selviää, että YK:n alai-
set organisaatiot ovat ostaneet tavaraa ja palveluja juuta-
laiselta valtiolta lähes 91,8 miljoonalla dollarilla vuonna 
2015. Tämä on poikkeuksellista sen vuoksi, että YK on 
suhtautunut historiansa aikana Israeliin hyvin vihamieli-
sesti monilla eri poliittisilla foorumeilla. Ostettujen tuottei-
den ja palveluiden määrä on suurempi kuin lähes mistään 
muusta maasta. ”Jopa YK ymmärtää, että Israel on start-up 
valtio, ja että israelilaiset tuotteet ja palvelut ovat maail-
man huippuluokkaa”, sanoi Israelin YK:n suurlähettiläs 
Danny Danon.

Rohkaiseva tilasto 
julkaistiin maahanmuutosta

Israelin tilastokeskus julkaisi äskettäin raportin, josta sel-
viää, että Israeliin maahanmuutto kasvoi 16 prosenttia 
vuosina 2014–2015. Raportista selviää, että suurin osa 
uusista maahanmuuttajista on ammatillisen tutkinnon suo-
rittaneita nuoria aikuisia ja kotoisin entisen Neuvostoliiton 
alueelta. Muutto länsimaista on myös lisääntynyt.

Ranskan juutalaisyhteisön kattojärjestön CRIF:n uusi 
presidentti Francis Kalifat sanoi radiohaastattelussa, että 
Ranskan juutalaiset elävät tällä hetkellä vaikeinta aikaa 
toisen maailmansodan jälkeen. ”Näemme uuden antisemi-
tismin kehittyvän antisionismin valepuvussa”, hän kertoi 
haastattelussa.

Palestiinalaiset työskentelevät 
mieluummin israelilaisissa yrityksissä

Jos Israelin juutalaiset niin verenhimoisesti vihaisivat ara-
beja, niin miksi palestiinalaisarabit työskentelevät mie-
luummin israelilaisissa yrityksissä? Palestiinan TV käsitteli 
asiaa ohjelmasarjassaan, jossa haastateltiin palestiinalaisia 
työntekijöitä. Workers' Affairs -niminen ohjelmasarja oli 
Palestiinan Media Watchin kääntämä.

Useista palestiinalaisten työntekijöiden haastatteluista 
ilmeni, että arabien työolosuhteet ja palkkataso ovat is-
raelilaisten työnantajien leivissä huomattavasti paremmat 
kuin jos he työskentelisivät palestiinalaisten työnantaji-
en alaisuudessa. Hebronissa työskentelevä Qassem Abu 
Hadwan sanoo, että palestiinalaisten yritysten, tehtaiden 
ja niiden omistajien valvonnan puute sekä työntekijöiden 
hyväksikäyttö ovat tekijöitä, jotka pakottavat ihmisiä työs-
kentelemään Israelissa ja rakentamaan elämäänsä siellä. 
Hän sanoo, että työntekijöiden on mentävä Israeliin, sillä 
kukaan Palestiinassa ei maksa sitä, mitä heidän kuuluisi 
saada tekemästään työstä.

Palestiinalaishallinnon tilastokeskuksen antamien tilas-
totietojen mukaan keskimääräinen, päivittäinen palkka 
Länsirannan työntekijöillä oli noin 94 sekeliä ja Gazan 
alueella noin 62 sekeliä, kun taas Israelissa palestiinalais-
ten työntekijöiden keskimääräinen palkka oli noin 199 
sekeliä.

C   Ibrahim on lähtenyt Liberiasta kohti 
Eurooppaa. Matka on pysähtynyt Gibral-
tarinsalmen eteläpuolelle.  

D   Lina Maerk pakeni nuorena tyttönä 
perheensä kanssa Kambodzhasta Sveit-
siin.

A   Martin Maerk on tehnyt jo vuosia työ-
tä pakolaisten parissa. 

ovat  erilaiset kuin Balkanin 
reitillä. Maerk luettelee kansalli-
suuksia, joista siirtolaisia tulee: 
Nigeria, Kongo, Sierra Leone, 
Liberia, Norsunluurannikko, 
Kamerun, Keski-Afrikan tasaval-
ta… Lista tuntuu jatkuvan lähes 
loputtomiin.

– Vastaanottokeskusta tulee 
seurakuntamme tilaisuuksiin 
nuoria afrikkalaisia.  He ovat 
mukana vapaaehtoistyössä. He 
pitävät alueen siistinä, valmista-
vat ruokaa ja kastelevat pihan 
hedelmäpuita. Sunnuntain ju-
malanpalveluksessa he laulavat 
ja kertovat elämästään.  Lauan-
taisin on pakolaisille suunnattua 
Raamatun opetusta. 

Pakoon 
köyhyyttä

Ibrahim on selviytynyt pitkältä 
matkaltaan Liberiasta Ceutaan. 

– Kasvoin kristityssä perhees-
sä. Olimme hyvin köyhiä. Isän 
veli kuoli sisällissodassa. Sota 
ympäröi kotikylämme. Läh-
dimme pakolaisiksi Guineaan. 
Tulimme sieltä takaisin kotiky-
lämme. Sota oli loppu, mutta 
vaikeuksia on riittämiin. 

Liberia sijaitsee Länsi-Afrikas-
sa.  Maassa käytiin sisällissotaa 
vuosina 1989 – 1996 ja uudelleen 
1999 – 2003. Yli 300 000 ihmis-
tä menetti henkensä ja miljoona 
pakolaista ajettiin naapurimai-
den leireille.

Ebola riehui 
kotikylässä

Sisällissodan perintönä on edel-
leen vihaa ja katkeruutta. Sodan 
jälkeen maata kohtasi ebola- epi-
demia. Se sai alkunsa Guineassa, 
lähellä Liberian rajaa joulukuus-

sa 2013. Epidemian katsotaan 
saaneen alkunsa kuolleesta le-
pakosta. Pikkupoika kosketti le-
pakkoa, sairastui ja kuoli.  Libe-
riassa epidemia oli pahimmillaan 
vuosina 2014 – 2015. Tartunnan 
sai lähes 11 000 henkilöä ja noin 
5 000 menehtyi sairauteen. 

– Kotikylämme asukkaat koh-
taisivat ebolan hyvin voimak-
kaasti ja läheltä. Monet, monet 
ystävistäni kuolivat ebolaan, 
muistelee Ibrahim. – Ebola on 
virusten aiheuttama verenvuo-
tokuume joka johtaa nopeaan 
kuolemaan. Tautia on löydetty 
ihmisistä ja eläimistä. Länsi-Af-
rikassa vuonna 2014 puhjennut 
epidemia on historian vakavin. 

– Minulla ja tuhansilla sa-
manikäisillä ei ole mitään työtä 
Liberiassa. Lähdin sitten kohti 
Eurooppaa ja nyt olen täällä 
Ceutassa. Minulla on vain pieni 
mahdollisuus päästä Euroop-
paan. Olen iloinen, että saan 
käydä seurakunnassa. Minulla 
on myös paljon uusia ystäviä, 
mutta epätietoisuus tulevaisuu-
desta varjostaa jokapäiväistä elä-
määni, hän huokaisee.
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Muistot talteen
Useimmilla meistä jo muuta-
man vuosikymmenen elämää 
nähneillä on valokuvia taipa-
leeltamme ja monet niistä jos-
sakin kaapin perukoilla. Kuva-
usharrastuksessa on tosin eroja 
ihmisten välillä.

Docendon julkaisema kirja 

Harhaoppeja varoen
Aikamedialta ilmestynyt lähes 
400 -sivuinen kirja ”Koetelkaa 
kaikki” antaa suuntaviittoja ai-
kamme hengellisten ilmiöiden 
arviointiin. Leevi Launosen ja 
Elina Raution toimittamassa 
teoksessa monet nimekkäät 
kristilliset vaikuttajat antavat 
tietoa monista kristillistä kent-
tää uhkaavista harhaopeista ja 
vaaroista.

Kirja on jaettu kolmeen osaan: 
Osa 1 Terveen kristillisyyden 
tunnusmerkit, Osa 2 Kyseenalai-
sia virtauksia ja ilmiöitä ja osa 3 
Sielunhoidollisia näkökulmia. 

Osan yksi ensimmäisessä 
artikkelissa on kokemustarina 
Uskonliikkeen (Word of Faith) 
piirissä koetusta haaksirikosta ja 
ahdistuksesta. Liike toimii myös 
Suomessa. 

Heikki Salmela käsittelee ar-
tikkelissaan terveen kristillisyy-
den rajoja. Hänen tekstinsä on 
asiantuntevaa ja tasapainoista 
käsitellen muun muassa seu-
rakuntakuria alkuseurakunnan 
aikana. 

Kirjan osassa kaksi tutustutaan 
kyseenalaisiin virtauksiin ja ilmi-
öihin. 

Lähetyssaarnaaja Reijo Kuok-
kanen valottaa artikkelissaan 
Afrikan äärikarismaattisia virta-
uksia ja opillisia vinoutumia. 

Baptistiseurakunnan pastorina 

Eskola huomauttaa, että us-
konnosta kirjoittaminen ei tar-
koita suinkaan hänen tulleen 
uskoon. Pitemminkin hän sanoo 
kammoksuvansa koko ajatusta.

"Pelkään, että "uskoontulok-
si" kutsutun muutoksen jälkeen 
alkaisin monien uskovaisten ta-
voin vahtia toisten syntejä..."

Hän muistelee lapsena ajatel-
leensa vanhojen ihmisten elämää 
kuvaavan virsikirjan osasto "Mur-
he, risti ja kiusaus". Canhuus on 
murheellista aikaa ja vanhukset 
näyttävät murheellisilta.

"Risti ei tuonut mieleeni Jee-
suksen ristiä vaan kaiken sen, 
minkä vanhukset huokailevat 
olevan ristinään, me nuoret tie-
tysti pahimpana."

Seuraavan virsikomiteoan hän 
toivookin harkitsevan Luice Les-
kisen mukaanottoa:

"Mieletön karkelo soittajat 
hei! Huominen vartoo, eilinen 
ei. Haudalla seppele, kaulassa 
lei. - all my troubles seem so 
far away."

Kimmo Janas

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

Tule mukaan 
tavoittamaan 
saavuttamattomia 
kansoja!

toimiva Tapio Lohikko tutustut-
taa lukijan fundamentalismin 
luonteeseen ja kuvaa hienol-
la tavalla kokemusta oikeassa 
olemisen riemusta. Kyseisessä 
luvussa lukijalle avautuu myös 
sanan fundamentalismi merkitys 
ja Lohikko toteaakin, että funda-
mentalismi ei ole kovin selkeä-
rajainen ilmiö. 

Kirjan osa kolme pureutuu 
sielunhoidollisiin näkökulmiin. 

Tapio Puolimatkan artikkeli 
”Harhaanjohtava mielipiteen-
muokkaus hengellisissä yhtei-
söissä” pureutuu indoktrinaati-
oon (vääristymä) opetuksessa ja 
kannustaa kriittiseen ajatteluun. 

Kirjan viimeinen luku, Eli-
na Raution artikkeli ”Yhdestä 
muotista moninaiseen Jumalan 
palvelemiseen” on esimerkein 
valotettu kuvaus ihmisten eri-
laisuudesta ja persoonallisuu-
den vaikutuksesta mm. saarnaa 
kuunnellessa. Mielenkiintoista 
on myös kuvaus erilaisista ”hen-
gellisistä poluista”, joilla erilaiset 
persoonallisuudet löytävät täyt-
tymyksen omassa kristillisessä 
vaelluksessaan. 

Kirjan osaa kaksi lukiessa tuli 
allekirjoittaneen mieleen Apos-
toli Pietarin sana hänen arvioi-
dessaan Paavalin tekstejä ja aja-
tuksia. Pietarin mielestä niissä 
oli yhtä ja toista vaikeatajuista. 
Paikka paikoin kokemukseni oli 
yhtenevä Pietarin kanssa.

Samuel Saresvirta

”Vanhat valokuvat talteen” on 
teos niille, jotka haluavat tallen-
taa vanhoja paperi ja diakuvia 
paremmin säilyvään eli digitaa-
liseen muotoon. Saatesanoissaan 
kirjailija, valokuvauksen ammat-
tilainen, Jarkko Viljanen, uskoo 
lukijan, joka kyseiseen kirjaan 
tarttuu, olevan kiinnostunut 
vanhojen kuvien säilyvyydestä ja 
niiden käyttökelpoisuudesta tu-
levankin sukupolven nähtäväksi. 
Lukijalle esitellään erilaisia ja eri-
tasoisia kuvankäsittelyohjelmia. 
Erilaisia käytännön esimerkkejä 
on runsaasti, joskin maallikolle 
joidenkin ”avautuminen” vaatii 
pitkäjänteisyyttä. Myös kuvien 
kunnostus on digitaalisin kei-
noin mahdollista ja tietokonees-
sa on monenlaisia apuvälineitä 
tähän tarkoitukseen.

Docendon sivuilla on ladattu-
na kolme opastusvideota ja sa-
masta osoitteesta on ladattavissa 
kuvat, joita on käytetty kuvankä-
sittelyesimerkeissä. Kirjan sivuil-
la on useita QR (Quick Respon-
se) koodeja, joiden kautta lukija 
pääsee kätevästi lisätietolähtei-
siin. Älypuhelimeen tai tablet-
tiin on mahdollisuus asentaa 
näitä koodeja lukeva ohjelma. 
”Se on helppoa, kun sen osaa” 
tulee mieleen monissa kohdin, 
mutta pikku hiljaa asiat alkavat 
avautua, ja kirja toimii hyvänä 
oppikirjana pidettäessä huolta 
kuvista, jotka tuovat muistoja 
elämän eri vaiheista ja ansaitse-
vat vaalimista.  

Samuel Saresvirta

Tapio Ylönen

Kaveri soitti. Hän oli ollut ristiäisissä. Siellä oli laulettu virsi 499, 
Jumalan kämmenellä. Se oli jotenkin koskettanut häntä. Hän jopa 
toisteli minulle virren sanoja: ”Jumalan kämmenellä ei pelkää ihmi-
nen, Jumalan kämmenellä ei pelkää lintunen.”  Ajatella! Aikuinen, 
varttunut mies, työelämässä vielä mukana, asunnonvaihto asiat 
meneillään, kesä kauneimmillaan ja paras mökkeilyaika, ja tulossa 
lähiaikoina mielenkiintoinen autotapahtuma, jollaisista hän on pitkin 
ikäänsä ollut kiinnostunut. Kaiken tuon keskelle mahtui kuitenkin 
kaikumaan virsi Jumalan kämmenellä.

Monien vuosikymmenien aikainen ystäväni entisiltä asuinsijoilta-
ni, kaverini jo ammattikouluajoilta,   oli puhelimessa. Toista tuntia 
siinä rupateltiin. Ja monia asioita käsiteltiin, mutta eniten minulle 
jäi  mieleen tuo yksi aihe. En voi olla hämmästelemättä ja ilahtu-
matta, kun kuulen jonkun tavallisen, aikuisen suomalaisen miehen, 
herkistyvän hengellisen sanoman ääressä.  Joskus vaikuttaa siltä, että 
miehillä ei yleensä ole herkkyyttä eikä aikaa lotkauttaa korvaansa 
hengellisille asioille, kuin ehkä vasta sitten vanhana, sairaana ja 
kuolemaa lähestyvänä. Elämässä on niin paljon muuta sisältöä ja 
menemistä. Vaan eipä sittenkään aina ole näin. Jopa yksittäinen 
virsi voi pysäyttää miehen.

Luulenpa myös, että joidenkin ihmisten on vaikea sovittaa yh-
teen maallista arkielämää ja hengellistä elämää, jossa Jumala on 
mukana. Kuitenkin kaiken maallisen elämän, työn, perhe-elämän, 
pyrkimysten ja kiinnostuksen kohteiden, harrastusten, elämän ilojen 
ja surujen keskellä voi elää Jumalan kämmenellä. Jumalaa ei tarvitse 
jättää elämänsä ulkopuolelle. Hän saa olla siinä mukana, jopa niin 
suurena, että ihminen voi levätä hänen kämmenellään, turvassa 
maailman pahuudelta.

Muistan sotaveteraani- isäni maininneen eräästä samalla kylällä 
asuneesta rintamatoveristaan, että tämä ei tuntunut pelkäävän rin-
tamalla missään tilanteessa. Ehkä hän oli niin rohkea tai sitten hän 
ei näyttänyt pelkoaan muille. Tai sitten hän koki olevansa sodankin 
keskellä Jumalan kämmenellä. Joka tapauksessa useimmille rinta-
malla olleille miehille pelko oli tuttu asia. Kuoleman läheisyys oli 
karua todellisuutta. Eikä ollut ihme, että yksi jos toinen mies kaipasi 
siellä turvallisuutta ja sopersi rukouksia Taivaan Isälle.

Sanan kylvö ja rukouksen mahdollisuus, tai virren veisuu, ei ole 
turhaa miestenkään kuullen. Vaikka näyttäisi siltä, että paikalla on 
vain rohkeita, meneviä, menestyviä, karskeja, kaikesta selviäviä 
urhoja, ehkä heidänkin sydämissään on kaipausta löytää itseään suu-
rempi ja turvallinen Jumala, jonka kämmenellä ei tarvitse pelätä.

Jumalan 
kämmenellä

Leevi Launonen ja Elina Rautio (toim.)
Koetelkaa kaikki
– Suuntaviittoja aikamme hengellisten 
ilmiöiden arviointiin
Aikamedia, 2015

Antti Eskola
Vanhuus
Helpottava, huolestuttava, kiinnostava
Vastapaino, 2016

Jarkko Viljanen
Vanhat valokuvat talteen
Docendo, 2016

Positiivisesti 
vanhuudesta

Lukuisia suosittuja kirjoja uskon-
nosta julkaissut sosiaalipsykolo-
gian prosessori emeritus Antti 
Eskola tarkastelee uusimmassa 
kirjassaan vanhenemista.

Eskola kertoo vanhuudesta 
omakohtaisesti ja tutkijan sil-
min. Millaista on, kun eläkkeelle 
jääminen helpottaa elämää? Vai 
helpottaako?

"Naurettavien kävelysauvojen 
kanssa en aio kuntoilla, vaan 
hyppään suoraan rollaattorin 
puikkoihin, kun se aika tulee!" 
hän huomauttaa ilkikuriseen 
tyyliinsä.
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Kimmo Janas

Bergvikin 
toimintakeskus 
sijaitsee 110-tien 
varrella Hirsijärven 
rannalla. Kauniissa 
kartanomiljöössä ja 
vehmaan luonnon 
keskellä Bergvik tarjoaa 
rauhalliset puitteet 
erilaisten tapahtumien 
järjestämiseen.

B ergvikin kartanon historia 
ulottuu yli kahden vuo-
sisadan taakse. Kartano 

muodostettiin omaksi tilakseen 
vuonna 1796, ja sen ensimmäi-
nen omistaja oli everstiluutnantti 
Karl Gustaf de la Motte. Nykyi-
sessä asussaan kartano on ollut 
vuodesta 1907, mutta tyylillises-
ti se on peräisin 1800-luvulta 
ja saanut vaikutteita gotiikan 
tyylistä.

Kartano oli professori Aapeli 
Saarisalon ja Riitta Pätiälä-Saari-
salon yksityiskäytössä vuosina 
1966-1986 ja Riitta Pätiälä-Saa-
risalon kesäasuntona aina vuo-
teen 2002.

Yksi syy varmaankin on, ettei 
paikkaa ja sen tarjoamia palve-
luja sekä mahdollisuuksia ei ole 
markkinoitu riittävästi.

– Liikkeellä saattaa myös olla 
harhakäsityksiä, että täällä ko-
koontuu joku lahko, toteaa Yrjö 
Rossi.

Kun takavuosina oli Bergvikin 
omia isoja tilaisuuksia, joissa 
esim. Erik Ewalds puhui, sillä 
tunnetut nimet vetivät runsaasti 
väkeä, eikä tavallaan tarvinnut 
edes markkinoida ulospäin.

Varsinkin Aapeli Saarisalon 
kuoleman jälkeen toiminta vähe-
ni, sillä Riitta Pätiälä-Saarisalolla 
ei ollut enää voimia ylläpitää toi-
mintaa entiseen tapaan. Pätiälä-
Saarisalon kuoleman jälkeen 
2002 säätiön hallitus on yrittänyt 
pyörittää toimintaa. 

– Kristittyjen yhteyttä kuiten-
kin haluttaisiin, olla kohtaamis-
paikkana yli seurakuntarajojen, 
toteaa Rossi. – Riitta korosti 
usein, että Kristus ei ole jaet-
tu. Sitä periaatetta haluamme 
noudattaa tänäänkin. Raamattu-
uskollisuus on tärkeää.

Kassavirtaa tarvitaan
Bergvikissä toimintaa oli ollut 
aikaisemmin pääasiassa vain 
kesäkuukausina, mutta 2002 läh-
tien on herätelty ympärivuotista 
toimintaa. Koko ajan jatketaan 
syksyä pidempään ja aikaiste-
taan kevättä. Jouluisin on myös 
ollut isojakin vierasmääriä.

tämistä kanoottiretkeilyyn tms. 
kehitellään parhaillaan.

– Rantaviivaa löytyy ja kak-
si rantasaunaa; Aapelin sauna 
ja Riitan sauna. Lisäksi huvilan 
yhteydessä on kelluva sauna.  
Sinilevän kanssa ei ole koskaan 
minun aikanani ollut ongelmia, 
huomauttaa Yrjö Rossi.

Talvisin mahtuu yöpymään 
hänen laskelmiensa mukaan 50-
60 henkeä ja kesäisin jopa 100. 
Lisäksi tietenkin löytyy tilaa tel-
toille ja matkailuvaunuille.

– Alueen ylläpito nykyisellään 
ja jopa kunnostus entistä parem-
paan kuntoon vaatii kuitenkin 
kassavirtaa myös talvella. Tu-
kea ei tule valtiolta eikä kirkolta, 
Vesa Tiensuu kertoo.

Luonto puhuttelee
Bergvikin kartano tarjoaa seu-
rakunnille ja järjestöille puitteet 
järjestää rippikoululeirejä, per-
heleirejä, lasten leirejä yms. On 
ollut seminaareja, työntekijäkou-
lutusta jne. Myös hiljaisuuden 

Kristittyjen yhteyttä 
Bergvikin kartanossa

B   Parusia-kappelissa voidaan järjestää 
hartaushetkiä sekä normaaleja kirkol-
lisia toimituksia, kuten häitä ja kaste-
tilaisuuksia.

Ihmisten kohtaamista
Nykyisin kartanoa ylläpitää Riitta 
Pätiälän vuonna 1961 perustama 
Vapaa Evankeliumisäätiö, jonka 
tehtävä on elävän kristillisyyden 
vaaliminen ja edistäminen sekä 
kristillinen mielenterveystyö, 

jotka olivat Riittä Pätiälälle tär-
keitä.

– Meillä käy täällä paljon dia-
koniaväkeä ja AA-ryhmiä. Moni 
on huomauttanut, että täällä 
heidät kohdataan tasavertaisina 
ihmisinä. Joka paikassa he eivät 
ole saaneet ystävällistä kohtelua, 
toteaa Bergvikin pastori Yrjö 
Rossi.

– Meille jokainen asiakas on 
yhtä arvokas, lisää säätiön halli-
tuksen tuore puheenjohtaja Vesa 
Tiensuu.

Rossi toivoo mahdollisuutta 
yhdessä jakamiseen, keskustele-
miseen. Vakituinen henkilökunta 
on pitkän ajan maallikkouskovia, 
joten jokainen heistä pystyy tar-
vittaessa keskustelemaan vierai-

den kanssa luottamuksellisesti.
– Joskus voi olla vieraan kans-

sa helpompi keskustella kuin 
vaikkapa oman seurakunnan 
pastorin kanssa, huomauttaa 
Tiensuu.

Kristus ei ole jaettu
Säätiö haluaa vaalia Saarisalojen 
hengen perintöä ja jatkaa heidän 
viitoittamallansa tiellä toimimalla 
Raamatun tuntemuksen vahvis-
tamiseksi. Missiotaan säätiö to-
teuttaa Raamatun ja evankelis-
luterilaisen tunnustuksen pohjal-
ta ekumenian hengessä.

Bergvikin kartanon tunnetta-
vuus ei ole tänä päivänä paras 
mahdollinen eri kristillisissä ym-
pyröissä.

– Tämä tietenkin edellyttää, 
että saamme rakennukset talvi-
kuntoon, esim. kappeli on ollut 
hieman hatara talvikäyttöön, 
kertoo Vesa Tiensuu. 

Puitteet ovat joka tapaukses-
sa hyvät, joten toiveena on, että 
yhä useammat kristityt ja kris-
tilliset toimijat löytäisivät paikan 
omakseen.

Kartanon alueella on 100 heh-
taaria maata, ja kaksi luontopol-
kua (3,2 ja 4,7 km)., joiden var-
rella mahdollisuus keittää vaikka 
nokipannukahvit laavulla.

Alueella on 20 rakennusta, 
joista osa suojelukohteita. Löytyy 
myös lomamökkejä ja muutama 
huoneisto, joita voi vuokrata. 

– Yksi mökki on myös ilman 
sähköä, jos haluaa irti kaikesta 
sähköllä toimivista pelikoneista, 
televisiosta yms. Tällaisellekin 
löytyy aivan uusi käyttäjäkunta, 
Tiensuu lisää.

Kartanon alueeseen kuuluu 
myös pieni saari, jonka hyödyn-

B   Toimintakeskus Kumran on karta-
non entinen navetta, jonka yläkerta on 
kunnostettu ympärivuotiseen majoitus-
käyttöön.

B   Bergvikin kartanon päärakennus Her-
mon soveltuu juhlakäyttöön. Kartanon 
juhlakerroksessa on kolme salia, kaksi 
pienempää huonetta, perinteinen tupa 
ja kesäkäytössä oleva veranta. Tiloja löy-
tyy yhteensä 60 henkilölle.

C   Riitta Pätiälä-Saarisalo on haudattu kartanon puutarhaan yhdessä puolisonsa 
Aapeli Saarisalon kanssa.

C    – Näkymme on, että Bergvikin kar-
tano olisi hengellinen keskus, johon voisi 
tulla hiljentymään ja rukoilemaan, tiivis-
tää Yrjö Rossi.

A   – Paikka on ollut alusta lähtien kristit-
tyjen yhteinen paikka, ja sitä asiaa vaa-
litaan edelleen, toteavat Vesa Tiensuu 
(vas.) ja Yrjö Rossi.

C   Bergvikin pihapiirissä lähellä rantaa on huvimaja ja nuotiopaikka.

retriitit ovat olleet Rossin kerto-
man mukaan suosittuja.

Vuonna 2009 perustettu osa-
keyhtiö (Bergvikin Kartano Oy) 
hoitaa majoitus- ja ravitsemus-
puolen, joten kristillinen toimin-
ta ei ole suinkaan perusedellytys, 
mutta kun paikka on päihteetön 
ja savuton, se karsii halukkaita.

Aikaisemmin kappelissa pidet-
tiin kerran kuussa jumalanpalve-
lus. Muurlan kirkko on kuiten-
kin niin lähellä, että Bergvikissä 
luovuttiin säännöllisestä juma-
lanpalveluksesta. Nykyään eri ti-
laisuuksien yhteydessä pidetään 
jumalanpalveluksia, ja kappelis-
sa on mahdollisuus pitää myös 
kaste- ja vihkitoimituksia.

– Joka kuukausi on meillä 
rukouslauantai, joka aloitetaan 
yhteisellä kahvilla. Sen jälkeen 
on lyhyt alustus, jota seuraa ru-
kousta pienissä ryhmissä. Välissä 
syödään lounas ja päivä pääte-
tään kahvilla, Yrjö Rossi tokai-
see. – Tavallisesti, kun ihmiset 
tulevat tänne, niin he ihastelevat 
paikkaa. Moni on kokenut pai-
kan rauhan ja luonnon puhutte-
levaisuuden.
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Mihin menet, Suomi?
Jälleen kerran meni ihmetyksen sormi hämmästyksen suuhun. 
Piispat saivat aikaiseksi julkilausuman, että avioliitto on miehen 
ja naisen välinen liitto. Tosi vaikea juttu, eikö. Mutta sitten vasta 
alkoi tapahtua. Arkkipiispa kiemurteli haastatteluissa ja jahkaili 
omiaan. Samaa säesti Helsingin piispa. Sanomansa tuntui ole-
van, että eihän se nyt tietysti näin ole. Että katsotaan nyt. Tämä 
on nyt tällainen tilanne, mutta eihän tässä ketään sorreta. Että 
kyllähän osa papeista tulee vihkimään samaa sukupuolta olevia 
pareja. Joo.

Eniten minua ihmetytti, ettei luterilaisen kirkon päämies pu-
hunut mitään Raamatusta, ei sen sanomasta, ei, vaikka Raamattu 
on ylin auktoriteetti kirkolle. Pakon edessä, kun toimittaja luki 
Mooseksen kirjasta tappotuomiota homoille, arkkipiispa ryki, 
että Raamatun tulkinta on täysin riippuvainen ajasta ja kehi-
tyksen kuluista. 

Paavalin teksti Roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa on 
terävää ja suoraa. Siinä hän ottaa kantaa tähän nyt vellovaan 
kuumaan kysymykseen hyvin ymmärrettävästi. Eiköhän tämä 
sama periaate ole yhä voimassa, koska Jumala ei ole muuttunut. 
Hän on luonut ihmisen omaksi kuvakseen, mieheksi ja naisek-
si. Jos ihminen on itse sotkenut Hänen suunnitelmansa, ei tee 
tyhjäksi Jumalan Sanaa. 

Ei ole mikään ihme, että monet papit ovat pihalla avioliitto- 
ja sukupuolikysymyksissä, kun selvä ääni puuttuu. Venkoilu ja 
Raamatun sanan halventaminen johtaa väistämättä kehitykseen, 
jossa romahtavat muutkin periaatteet. Jo nyt suuri joukko pa-
peista ei edes usko kristinuskon ydinkohtia: Jeesuksen neitseestä 
syntymistä, ristin kuolemaa, kuolleista nousemista ja taivaaseen 
astumista. Hengellinen harrastelu ja filosofointi ovat ottaneet 
paikan elävältä ja toimivalta uskolta. Sääli.

Mihin menet, Suomi? Kristinuskon vaikutukset ovat olleet 
kiistattomat. Kaikilla elämän alueilla tapahtunut kehitys on pit-
kälti sen varassa, että Suomessa on kunnioitettu Jumalaa ja 
Hänen sanaansa. Nyt näyttää siltä, että tätä perustusta hajotetaan 
urakalla. Siksi on tervehdittävä ilolla ihmisiä, jotka vielä ovat 
huolissaan tästä kehityksestä. 

Rohkeiden Jumalaan ja Hänen sanaansa uskovien pitäisi nyt 
uida vastavirtaan. Nostetaan kristillinen miehen ja naisen vä-
linen avioliitto kunniaan. Vapaat seksisuhteet on uskallettava 
sanoa synniksi. Avoliitto on oikeastaan avoliito: se ei ole Ju-
malan tahdon mukainen elämäntapa. Se että Jumala loi meidät 
miehiksi ja naisiksi, ei ole muuttunut miksikään. Poikkeukset 
vahvistavat säännön.

Oikeiden elämän arvojen noudattaminen antaa ihmiselle 
tasapainon. Kaikki ihmiset ovat Jumalalle rakkaita, Jeesus on 
kuollut kaikkien syntien tähden. Siinä ei erotella heteroa eikä 
homoa. Kaikki ovat syntiä tehneet. Siksi tarvitsemme Vapahtajaa. 
Mutta kansakuntana voimme ojentautua Jumalan sanan mukaan 
ja lopettaa tämä älytön veivaaminen. Eduskunta on paljosta 
vastuussa. Uskonnolliset johtajat ja paimenet ovat paljosta vas-
tuussa. Jumala meitä armahtakoon.

t
Kristillinen 
lehti naisen 
parhaaksi!
www.christina-lehti.com
puh. 019 668 135

SKIPTRACE
Renny Harlinin ohjaama Skipt-
race on kiinalais-hongkongilais-
yhdysvaltalainen yhteistuotanto. 
Elokuvan päärooleissa nähdään 
Jackie Chan ja Johnny Knoxvil-
le. Kiinaan muuttaneen Harlinin 
ohella elokuvaan tuo suomalais-
väriä Johnny Knoxvillen tyttöys-
tävänä elokuvassa vilahtava Sara 
Forsberg. Oli huvittavaa lukea 
Rennyn haastattelu, jossa hän 
kehui Saran kykyjä… No, parin 
vuorosanan ja maha pystyssä 
seisomisen perusteella ei tosin 
vielä voi vetää kovin pitkälle 
meneviä johtopäätöksiä, mutta 
toivottavasti ura urkenee tälläkin 
osa-alueella.

Jackie Chanin näyttelemä 
hongkongilaisetsivä Bennie 
Chan on yrittänyt napata paha-
maineista rikospomoa, Victor 
Wongia jo vuosikausia. Kun 
Wongin käskyläiset alkavat kiu-
sata Bennien sukulaistyttöä Sa-
manthaa, on Bennien etsittävä 
käsiinsä ainoa mies, joka häntä 
voi auttaa: paljon ja nopeasti 
puhuva amerikkalainen uhka-
peluri Connor Watts (Johnny 
Knoxville). 

Connorin löydyttyä epäto-
dennäköinen taistelupari aloit-
taa viihdyttävän ja vaarallisen 
seikkailun Mongolian lumisilta 
vuorilta Gobin autiomaan hiek-
kadyyneille. 

Ja miesten kohelluksessa on 
todella vauhtia. Kuten arvata 
saattaa, Jackie Chan esittää jäl-
leen kerran jos jonkinlaisia akro-
baattisia taisteluotteita moskova-
laisten ja macaolaisten pahisten 
yrittäessä saada Wattsin hallussa 
olevaa kännykkää haltuunsa.

Renny Harlin yllättää matkai-
lumainosta lähentelevällä maise-
makuvauksellaan parivaljakon 
tapahtumarikkaalla taipaleella.

Ja vaikka vauhtia – suorastaan 
hengästyttävää – riittää, aika 
ajoin elokuva hidastaa meno-
aan rauhallisiin suvantovaihei-
siin, joissa kaksikko pohdiskelee 
elämän peruskysymyksiä, vas-
tuuta jne. Ehkä koskettavimpia 
hetkiä on, kun 62-vuotias Chan 

intoutuu laulamaan leirinuotiolla 
mongolialaisten paimentolaisten 
kanssa Adelen tunnetuksi teke-
mää kappaletta Rolling in the 
Deep. Tosi siistii…

Toimintakomedia keräsi Kii-
nan elokuvateattereissa jo avaus-
viikonloppunaan mahtavan 60 
miljoonan dollarin lipputulot. 
Elokuvan tuotantobudjetti oli 
noin 32 miljoonaa dollaria, jo-
ten se maksoi itsensä takaisin 
varsin nopeasti. Suomalainen 
elokuvayleisö ei ottanut aivan 
yhtä riemastuneena vastaan tätä 
”oman poikamme” luomusta, 
mutta varmasti se löytää vielä 
paikkansa karujen suomalais-
tenkin sydämissä.

Avaustulos Kiinassa oli myös 
toimintatähti Jackie Chanin uran 
paras, ja tunnustuksia tuntuu tu-
levan vaan lisää. Yhdysvaltain 
elokuva-akatemia ilmoitti syys-
kuun alussa Chanin kuuluvan 
Oscar-kunniapalkintojen voit-
tajien joukkoon tänä vuonna. 
Palkinto tulee Chanin elämän-
työstä ja poikkeuksellisista saa-
vutuksista elokuva-alalla. Lycka 
till Jackie!

Kimmo Janas

SKIPTRACE
Ohjaus: Renny Harlin 
Käsikirjoitus: Jay Longino, BenDavid Gra-
binski ja Wen-Chia Chang 
Näyttelijät: Jackie Chan, Johnny Knoxvil-
le, Sara Forsberg
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D   Hansikaslokeron yläpuolelta tulevat 
esiin pullopidikkeet.

Kimmo Janas

Tänä kesänä päätimme 
lähteä merta edemmäs 
kalaan ja suuntasimme 
kuvausmatkan 
Stuttgartiin ja Porschen 
ihmeelliseen maailmaan.

E nsimmäiseksi kokeiltavak-
semme saimme Porsche 
Macan GTS:n, joka sijoit-

tuu Macan S:n ja Macan Turbon 
väliin. 

Moottorina tässä on jo S:stä 
tuttu 3-litrainen tuplaturbo V6. 
GTS:ssä on kuitenkin S:ää kor-
keampi ahtopaine ja uudistettu 
imuputkisto, joten hevosia löy-
tyy jo peräti 360. Eli ei ihme, että 
auto kiihtyy nollasta sataan 5,2 
sekuntia. Huippunopeudeksi 
luvataan 256 km/h, jota emme 
kuitenkaan päässeet aivan tar-
kistamaan, sen verran herkästi 
saksanpojan liikennekamerat 
välkkyivät ohi ajaessamme…

Macan GTS on rehellisesti sa-
noen aito urheiluauto katumaas-
turin vaatteissa.

Muotoilu on todella mukavaa, 
eivätkä 21 -tuumaiset vanteet-
kaan mitenkään hullummalta 
näytä.

Tavaratila on ihan mukavan 
kokoinen, perusasennossa 500 
litraa ja kun takapenkit kaataa 
alas, tilaa löytyy jo 1500 litraa eli 
siinä kulkee jo vaikkapa maasto-
pyörä ja muuta rompetta viikon-
loppuretkillä.

Ajettavuutta on pakko ylistää, 
sen verran herkullinen koke-
mus Macan GTS on maantiellä. 

Porschen kyydissä matka taittuu...

Marko Janas

Legendaarinen 911
Kun olimme ensin harjoitelleet 
Porschella ajamista 360-hep-
paisella Macanilla, päätimme 
Saksan matkamme 420-heppai-
sen 911 Carrera 4S Cabriolet’n 
puikoissa.

Kun 911 -mallin valmistus 
aloitettiin, tavaratilan koko 
määriteltiin golf bagin mukaan. 
Niistä ajoista ollaan tultu pitkä 
matka, nykyisin tavaratilan koko 
on vain 125 litraa… No, tietenkin 
voi ylimääräisiä romppeita lait-
taa takapenkille, jonne mahtuu 
240 litraa.

Edellisessä mallissa käytet-
tiin 3,8 -litraista 6-sylinteristä 
vapaasti hengittävää moottoria, 
nyt on konepellin alla 3-litrainen 
tuplaturbo, joka tuottaa 420 he-
vosvoimaa eli 20 hevosvoimaa 

edeltäjäänsä enemmän. Vääntöä 
löytyy 500 Nm, joka on 60 Nm 
edeltäjää enemmän.

Paino on pienentynyt, samoin 
kulutus, mutta tehot sitävastoin 
kasvaneet. Nollasta sataan 911 
kiihtyy 4,2 sekunnissa eli ihan 
kiitettävästi.

Normaalisti ajaessa äänet ovat 
hillityt, mutta kun laittaa Sport+:n 
päälle ja polkaisee kaasua, meno 
on aivan uskomatonta. Äänimaa-
ilma suorastaan hivelee korvia.

Jonkin verran on tullut jo au-

toja koeajettua, mutta pakko 
myöntää, että tässä on ehdot-
tomasti paras ohjattavuus. 911 
Carrera 4S on selvästi tarkoitet-
tu ajamista – ja kovaa sellaista 
varten.

Jos olisi hieman enemmän 
rahaa pankkitilillä, tämä olisi 
erittäin hyvä käyttöauto jopa 
Suomen oloihin – neliveto jne. 
Eli ei edes sudi iloisemminkaan 
kaasuttaessa.

Vaihteistona 7-pykäläinen 
kaksoiskytkinautomaatti kuten 
Macanissakin. Alavääntö lähtee 
noin 1700 kierroksesta

Kuppimaiset istuimet ovat 
erittäin miellyttävät pitempään-
kin ajomatkaan. Sähkösäätöjä 
löytyy jokaiseen makuun ja jo-
kaiselle selkätyypille.

Tarkemmat koeajot loka-
kuussa AlfaTV:ssä esitettä-
vissä Tosimies testaa -oh-
jelmissa.

D   Nahkapintaiset sisätilat ovat tyylik-
käät ja yllättävän tilavat.

D   Rättikaton saa piiloon käden kään-
teessä.

B   Porsche 911:n muodot ovat silmää 
hivelevän näköiset.

Sähkömekaaninen ohjaus lisää 
omalta osaltaan ketteryyttä. Va-
kiona on mukautuva iskunvai-
mennus ja lisähinnalla saa toki 
ilmajousituksenkin.

Vaihteistona on 7-portainen 
kaksoiskytkinautomaatti, joka 
toimii erittäin nätisti.

Keskikonsoliin on kerätty 
säätimiä kuin hanurin nappeja 
ja sama teema toistuu kattopa-
neelissa.

Maavara on 15 mm pienem-
pi kuin Macan S:ssä, joten GTS 
ottaa nätimmin tiehen kiinni ja 
ajovakaus on parempi.

Mutta eihän mitään saa ilmai-
seksi eli Suomessa tästä lystistä 
saa maksaa 172 600,76 euroa

C   Tavaratilaan mahtuvat mukavasti 
perheen ostokset.

D C   Keskikonsolin tyyli jatkuu katto-
konsolissa.

A   Macanin mittaristo antaa jo vinkkejä 
auton urheilullisuudesta.
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Mieskuoro Viestiveljet, johtaa Jarmo Ojanperä

Harmonikkaorkesteri Celesta, johtaa Jorma Wilponen

Mukana Seinäjoen alueseurakunnan
johtava kappalainen Liisa Rantala

Vapaa pääsy, kolehti hengelliseen työhön

miEskuoro ViEstiVElJEt, tampErE harmonikkaorkEstEri cElEsta, pohJanmaa


