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Niin se on taas vuoden vehrein aika koittanut tänne koti-
Suomeenkin.

Euroviisut menivät nyt miten menivät, eivätkä nuo halli-
tusneuvottelutkaan tainneet kaikkien mieleen olla... 

Mutta onneksi sentään tuli Maailman Mestaruus jääkie-
kossa – ei paha.

Nyt kun monella jää kaikkein kovin kiire taakse – aina-
kin joksikin aikaa – eikö kannattaisi ottaa kaikki irti tästä 
vapauden tunteesta. Levätään, rentoudutaan ja nautitaan 
kauniista luonnosta – kyllähän me tiedämme, kuka senkin 
on luonut.

Mutta ei tuijoteta vain omaan napaamme, joku lähim-
mäinen saattaa tarvita apuamme tai tukeamme. Osoitetaan 
sitä kristillistä lähimmäisenrakkautta, josta meidät uskikset 
pitäisi tuntea.

Ja tietenkin muistetaan käydä edes jollain lukemattomista 
hengellisestä kesäjuhlista.

Oikein lämmintä, aurinkoista – ja siunattua kesää kaikille!

Kesä keikkuen 
tulevi
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A

Kimmo Janas

Maailman valtameriin 
päätyy vuosittain 
runsaat kymmenen 
miljardia kiloa 
muovijätettä, josta 
suurin osa vanhoja 
kalastusverkkoja ja 
muuta muoviroskaa. 
Suomalaisilla 
alushousuilla on nyt 
tarkoitus helpottaa 
tilannetta omalta 
osaltaan.

T ommi Lähde on tehnyt 
markkinoinnin kanssa 
töitä 25 vuotta ja vuoden 

2014 alussa hän lähti yhtiökump-
paninsa kanssa työmatkalle New 
Yorkiin. Matkan tarkoitus oli sel-
vittää erilaisia maksujärjestelmiä 
ja minkälaisia vaihtoehtoisia tu-
levaisuuksia finanssimaailma 
näkee yrityksille tarjottavien pal-
veluiden suhteen. Tapaamisiin 
kuului isojen konsulttiyritysten 
edustajia ja pankkiireja. 

Aamuisin ennen tapaamisia 
kaverukset kävivät lenkillä Cent-
ral Parkissa, mutta epäonneksi 
Lähteen ystävän alushousut hier-
sivät tämän ”paikat” verille. Hier-
tymät ja niiden rasvaukset hallit-
sivatkin sitten loppumatkaa.

Lähde toteaa, että asialle voi 
nauraa näin jälkikäteen, mutta 
viisi vuotta sitten tilanne oli täy-
sin toinen.

– Jaoimme saman hotellihuo-
neen ja jouduin seuraamaan 
ystäväni rasvauksia valitettavan 
läheltä. Maailmasta ei löydy niin 
paljon klooria, että saisin huuh-
dottua kuvat verkkokalvoiltani, 
hän naurahtaa.

Yhtenä iltana kaveri päätyi 
rasvailemaan paikkojaan Wall 
Streetillä sijaitsevan klubin nais-
ten wc:hen, ja tuli tietenkin yl-
lätetyksi kirjaimellisesti housut 
kintuissa. Tarjoilija ilmoitti kuu-
luvasti, että tämän kohun teille 
järjesti ”the other danish guy, 
who has some problems”. 

– Lennettyämme ulos baaris-
ta perjantai-iltana klo 18 aikaan 
valittelin kaverille, että kaikkea 
ne sun kalsarit saakin aikaan. 

Miksi et hyvä mies osta kunnon 
alushousuja, jotka eivät hierrä. 
Kaveri vastasi, että kun niitä on 
niin vaikea löytää, Tommi Lähde 
muistelee.

Silloin Lähde vasta tajusi, et-
tei hänelläkään 44 vuoden ikään 
mennessä ollut koskaan ollut to-
sihyviä alushousuja. 

– Olen aina vaan ostanut jot-
kut housut, jotka sitten menivät 
haaroista rikki, jonka jälkeen 
niistä tuli varsinainen vannesaha 
ja syntyi pahaa jälkeä.

Hän alkoi tutkia asiaa tar-
kemmin, ehkä on alushousu-
merkkejä, joista me emme vain 
yksinkertaisesti tiedä mitään. 
Mutta mitään ei löytynyt, vaikka 

kuinka etsi. 
– Aloin miettiä, että onkohan 

tämä sellainen markkinarako, 
johon kannattaisi mennä.

Vitsistä 
liiketoimintaa

Tommi Lähde oli nuorempana 
haaveillut omasta brändistä. 
Tuotteen pitäisi olla nopeasti 
liikkuva kuluttajatuote, jota ei 
ole millään tavalla säännelty. 
Kaikenlainen regulaatio tappaa 
busineksen. Ja hän myös halusi 
hyödyntää osaamistaan, eli ka-
tegorian pitäisi olla sellainen, 
jossa kilpailuetu voitaisiin saa-
vuttaa brändäämällä.– Brändää-
minenhän ei ole sitä, mitä meille 

täällä Suomessa markkinoinnin 
proffat opettavat. Brändissä on 
kysymys luottamuksesta ja siitä, 
että löytää asian, joka oikeasti 
resonoi ihmisten sisimmän kans-
sa. Ensisijaisesti kysymys ei ole 
myynnistä vaan paljon isommis-
ta asioista taustalla.

Lähde alkoi miettiä alushousu-
ja busineksena. Se on päivittäin 
liikkuva kuluttajatuote, sitä ei ole 
säännöstelty ja markkinat ovat 
mahtavat – 25 miljardia vuosita-
solla. Globaalisti miehiä vaivaa-

THE OTHER 
DANISH GUY vat varmasti samat asiat. Hän 

huomasi markkinan elävän ja 
sen olevan isossa muutoksessa, 
koko sähköinen kaupankäynti 
on mullistanut sen. Pelisäännöt 
menevät uusiksi eli tässä olisi 
hyvä paikka.

– Meillä oli paljon oppimista, 
mutta päätimme kysellä oikeilta 
ihmisiltä tyhmiä kysymyksiä ja 
suhtautua avoimin mielin kuule-
maamme. Tapasimme paljon ih-
misiä ja kerroimme tarinaamme. 
Vitsistä alkoi oikeasti kehittyä lii-

lapsikaan menetä toivoaan ope-
tellessaan kävelemään, vaikka 
pyllähtää kuinka monta kertaa 
nurin. Olemme menettäneet lap-
senuskomme ja meistä on tullut 
pelkureita.  Olemme liian ylpeitä 
voidaksemme epäonnistua. 

– Päätin, että osoitamme tällä 
brändillä ihmisille, mitä itseensä 
luottaminen ja tosiasioiden tun-
nustaminen, peiliin katsominen 
merkitsee. Tietenkin kaikkia 
pelottaa, mutta ne, jotka siitäkin 
huolimatta hyppäävät sinne tun-
temattomaan, kokevat jotakin 
ennen kokematonta. Mieluum-
min puidaan nyrkkiä taskussa 
kuin julkisesti epäonnistutaan. 
Häviäjän osa niin julma ja kat-
kera. Minä haluan muuttaa tä-
män ja siksi haluan tehdä tämän 
brändin, Lähde julistaa.

C   Huolestuttava ympäristökatastrofi 
on kehittymässä valtamerten muovi-
saasteen johdosta.

A   – Mitä sitten, jos epäonnistun, tulee-
ko minusta huonompi ihminen? Teen 
tämän kiusallanikin, että voin sanoa, 
etten pelkää epäonnistumista, Tommi 
Lähde aprikoi.

keidea.4.8.2015 Lähde sitten esit-
teli suunnitelmansa. Oli mark-
kinatietoa, suurimmat toimijat, 
mitä muutosvoimia kohdistuu 
sähköiseen kaupankäyntiin tai 
alusvaatebusinekseen, ja mistä 
materiaaleista suurin osa alus-
housuista tehdään.

– Puuvillan teossa käytetään 
paljon vettä ja sen vesijalanjälki 
on todella murheellinen, olipa 
kyseessä sitten luomupuuvilla 
tai reilun kaupan puuvillakin, 
Tommi Lähde tarkentaa.

Yhtiön strategiassa luki, että 
alushousut tullaan tekemään val-
tamerien muovijätteestä.

Suomalaisuuden 
kompastuskivi

Eräs kokenut Business Advisor 
huomautti, että tämä olisi tosi-

C   Ljubljanalaisessa tuotantolaitoksessa 
muovijäte ja vanhat kalaverkot regene-
roidaan nylonrakeeksi.

C   Nylonrakeista on eroteltu kaikki vie-
raat aineet pois.

C   Nylonrakeet vedetään kuiduksi, joista kehrätään Econyl -lanka.

kova juttu, mutta myös tosihaas-
teellinen eikä mikään helppo 
tehdä. 

– Kysyin silloin, että onko 
tässä se meidän suomalaisuu-
den kompastuskivi? Meitähän 
arvostellaan julkisesta itseruos-
kinnasta, kun ruotsalaiset teke-
vät aina kaiken paremmin kuin 

me suomalaiset, Tommi Lähde 
toteaa. – Meillä on niin paljon 
huonompi itseluottamus kuin 
ruotsalaisilla. Miksi me pelkääm-
me epäonnistumista? 

Hän muistuttaa, että pelko on 
yksi suurimpia ihmistä lamautta-
via tekijöitä. Kukaan ei sano, että 
mitä sitten, jos sinä kaadut. Ei 
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Jäljellä vain 
tuotemerkki

Niin käynnistyi matka, josta on 
Tommi Lähteen mukaan jopa 
vaikea puhua. Siihen liittyy 
monenlaista syöksykierrettä ja 
epäonnistumista. Panokset olivat 
todella kovat. 

– Meillä meni ihan kivasti, pol-
timme 2015-2016 puoli miljoo-
naa euroa. Joulukuussa 2016 ta-
jusin betoniseinän häämöttävän 
ja mittarissa oli 120 km/h. Niin 
pääsin käytännössä todistamaan, 
mitä on epäonnistuminen.

Lähde myöntää langenneensa 
itseään kohtaan epärehellisyy-
teen, sillä hän tiesi sisimmäs-
sään, ettei homma sellaisenaan 
tule toimimaan, mutta uskoi kui-
tenkin liikeideaan. 

Tilanne meni lopulta toistensa 
ja olosuhteiden syyttelyksi. 

2017 alussa jäljellä ei ollut 
kuin tuotemerkki. Verkkokaup-
pa ei toiminut, varasto oli tyhjä, 
toimittajasuhde tehtaalle oli kat-
kennut, kassa oli tyhjä ja velkaa 
oli puoli miljoonaa euroa. 

– Minulla ei ollut jäljellä kuin 
usko tähän tuotteeseen, tiesin, 
ettei tarina loppunut siihen.

Tilintarkastaja antoi kaksi 
viikkoa aikaa luoda umpirehel-
linen toimintasuunnitelma, jolla 
voidaan ensimmäiseksi estää 
selvitystilaan joutuminen ja toi-
seksi saada mahdollisuus jatkaa 
suurempaa tarinaa, jossa New 
Yorkin tapahtumat ovat vain en-
simmäinen luvun ensimmäinen 
kappale.   

Totuus 
tekee vapaaksi

Teknologiayrityksessä operatii-
visenasjohtajana toimiva Harri 
Nikkanen ehdotti lounasta näh-
tyään Tommi Lähteen eräässä 
tilaisuudessa varsin loppuun 
ajetun näköisenä. 

– Totuus tekee vapaaksi, lai-
naa Lähde parituhatta vuotta 
siten elänyttä Tosimiestä. – Ker-
roin, ettei minulla ole mitään 
hävettävää. Kerroin totuuden. 
Silloin kun mikään muu ei tun-
nu toimivan, kokeiltaisiinko to-
tuutta. Tunnustin Harrille kaikki 
omat virheeni, joita olin tehnyt. 
Olin tavallaan valehdellut itselle-
ni, että tästä ei seuraisi ongelmia. 
Olin tehnyt kaiken vastoin omia 
arvojani.

Sanoin, että haluaisin nähdä 

tämän vielä nousevan tästä, mut-
ta maalliset resurssit alkavat olla 
loppu.

Harri Nikkanen totesi, että on 
pahemmistakin paikoista selvit-
ty. Hän oli 1990-luvun alussa 
pyörittänyt pääasiassa valuutta-
lainoilla rahoitettua, kymmenien 
miljoonien kiinteistösijoitustoi-
mintan. markan devalvoinnin 
ja kelluttamisen jälkeen oli pää-
dytty tilanteeseen, jossa koko 
henkilökohtainen omaisuus oli 
menetetty, yritys konkurssissa 
ja edessä pitkä oikeustaistelu 
’roskapankki’ Arsenalin kanssn. 
Siihen verrattunnitämä tilanne ei 
ollue ollenkaan niin paha.  aikea 
tottakai, mutta ei mahdoton

– Harri oli varsin hyvällä pal-
kalla, mutta ilmoitti lähtevänsä 
mukaan yritykseeni. Hänelle 
kuulemma syntyi tunne, että tä-
män tarinan ei saa antaa päättyä 
näin, Tommi Lähde muistelee.

Totuus vapauttaa, ja se myös 
vapauttaa sellaisia resursseja, 
joita ihminen ei itse edes tiedä 
omistavansa. Oma potentiaali tu-

lee sieltä esille. Missä olet hyvä 
ja missä et ole hyvä. Miten tosi-
asiat pitää kohdata.

Syöksykierre 
poikki

Miehet kävivät keskustelemassa 
pankissa lisäajasta ja esittelivät 
suunnitelman tilintarkastajalle.

Otettiin lentoanalogia käyt-
töön: nyt ollaan syöksykier-
teessä ja syöksykierrehän kat-
kaistaan kahdessa osassa; en-
sin katkaistaan kierre ja sitten 
oikaistaan syöksy.

Maaliskuun lopussa 2017 en-
tinen yhtiökumppani jäi lopulta 
pois. Ja sitten alkoi tapahtua.

Tavoite oli puolittaa tappio – 
edelliseltä tilikaudelta tappiota 
350 000 euroa – ja tuplata liike-
vaihto. Ja niin myös kävi.

– Kirjoitin vuoden 2018 toi-
mintasuunnitelmaan, että tulem-
me kymmenkertaistamaan liike-
vaihtomme ja tulemme minimoi-
maan tappionkin lähelle nollaa. 
No, vuoden 2018 liikevaihto oli 
lopulta yli 12-kertainen edellis-

vuoteen verrattuna ja teimme 
yli 25 % nettotuloksen, Tommi 
Lähde hymyilee ymmärrettävän 
tyytyväisenä.

Ei ympäristöeetosta
the other danish guyn alushou-
sut on valmistettu valtamerten 
muoviroskasta ja hylätyistä kala-
verkoista valmistetusta kankaas-
ta. Ekologisuutta ei kuitenkaan 
valittu kampanjan pääviestiksi. 
Kukaan ei osta alushousuja sen 
takia, että ne on ekologisesti val-
mistettu, vaan sen takia, että ne 
ovat mukavat. 

– Totesimme jo alkuvaiheessa 
sen, että ympäristöeetosta peu-
kuttavat eivät osta. Se on vain 
tapa ihmisille osoittaa sosiaalista 
paremmuuttaan, Tommi Lähde 
toteaa.     

Tällä hetkellä yhtiön vanhin 
asiakas on Lähteen kertoman 
mukaan yhdeksänkymppinen ja 
nuorin 12 -vuotias poika, joka 
on 9 -vuotiaasta alkaen halunnut 
käyttää vain näitä alushousuja.

Housut miehen 
muotojen mukaan

Ensimmäisen sukupolven alus-
housut suunnitteli legendaari-
nen tekstiilisuunnittelija Martti 
Kellokumpu. Mutta uudella 
joukolla liikkeelle lähdettäessä 
vuonna 2017 huomattiin, että 
housujen mitoitusta piti muuttaa, 
ja silloin Ari Virtanen suunnitteli 
uudet kaavat. 

– Eroamme varsinkin desig-
ner-vetoisista muotitaloista sii-
nä, ettemme vaihda housujen 
leikkausta ja muotokieltä ker-
ran kaudessa. Haluamme pitää 
homman omissa käsissämme. 
Meidän alushousumme eivät ole 
kenenkään designerin egotrippi, 
Lähde huomauttaa.

Oma osa 
markkinakakusta

Koossa on nyt Tommi Lähteen 
mukaan todella hyvä joukko, 
joka pelaa kaverin parhaimmak-
si ja seisoo sanojensa takana. 

– Me tiedämme, että pystym-
me ottamaan tällä tuotteella ja 
brändillä siitä 25 miljardin mark-
kinasta 2 miljardia vuoteen 2030 

A

mennessä. Mutta se ei ole syy 
tähän toimintaan. Eikä sekään, 
että samalla tyhjennämme val-
tamerien muoviroskaa.

Vauhdilla netistä
The other danish guy -alushou-
suja on mahdollista ostaa vain 
yhtiön nettikaupasta. Mutta se 
käykin sitten todella sutjakkaasti: 
tein tilauksen puolenpäivän ai-
kaan, ja tilausvahvistus tuli vajaa 
tuntia myöhemmin sähköpostii-
ni. Ja kolmen tunnin kuluttua 
sähköpostissa oli jo viesti pake-
tin lähtemisestä.

Ja mikä ihmeellisintä, seuraa-
vana aamuna – lauantaina – tuli 
postin tekstiviesti, että paketti on 
noudettavissa! Eikä sähköposti-
viestittely loppunut tähän, vaan 
kahden viikon kuluttua tuli vielä 
palautekysely kokemuksista.

Ai mitäkö vastasin? Harvoin 
mainokset pitävät paikkansa 
näin hyvin. Alushousut ovat to-
dellakin mukavat ja hiertämättö-
mät. Eivätkä haise kalalle, vaikka 
kalaverkkoja onkin käytetty...

Tommi Lähde myöntää, että 
yhtiössä on paneuduttu logistii-
kan suunnitteluun, esim. minkä-
laisia paketteja kannattaa lähet-
tää asiakkaille jne. Arvo syntyy 
aina asiakaskokemuksesta, mi-
ten asiakas saa tilaamansa tuot-

teen nopeimmalla mahdollisella 
tavalla.

Laatu maksaa
Siinä missä Lidl myy omia kol-
men boxerin pakettejaan 7,99 
eurolla, the other danish guy 
-alushousut maksavat 33 euroa 
kappale.

Yhtiön strategiaa kirjoittaes-
saan Lähde olisi toivonut hinnan 
olevan halvempi, mutta raaka-
aine on kalliimpaa samoin kuin 
käytettävä tuotantoteknologia.

– Mummini aina sanoi, että 
köyhällä ei ole varaa ostaa hal-
paa. Eli parempi on ostaa sel-
laista, joka kestää, vaikka se olisi 
jonkin verran kalliimpi. Pelkän 
halvan hinnan perässä joutuu 
useimmiten pettymään ja lop-
putuloksena saa niitä hiertymiä 
arempiin ruumiinosiinsa. Voin 
sanoa suoraan, että vastustan pi-
kamuotia ja kertakäyttömuotia.

The other danish guy ei ole 
profiloitunut, eikä Lähteen mu-
kaan tule profiloitumaan vihre-
äksi brändiksi koskaan.

– Haluamme tehdä niin kestä-
vän tuotteen, että ihmiset yllät-
tyvät, kuinka kauan se kestää. 
Minulla itselläni on vieläkin yh-
det ensimmäisistä valmistamis-
tamme alushousuista, eivät ne 
ole menneet miksikään neljässä 

vuodessa.
Arvo syntyy myös siitä, ettei 

alushousuja tarvitse heittää pois. 
– Pestä tietenkin kannattaa 

välillä, se on jo ympäristöteko 
lähipiiriä ajatellen, Tommi Lähde 
naurahtaa.

Mainonta
The other danish guyn mainon-
ta poikkeaa valtavirran mainok-
sista. Itse asiassa ajatus tähän 
haastatteluunkin syntyi juuri 
tuota mainontaa seuratessa. Sitä 
on tehty selvästi kieli poskessa, 
mutta ei ketään loukkaavasti.

Tommi Lähde ei suostu val-
lalla olevaan nykyaikaiseen pai-
nostukseen, että toisten arvot 
ovat parempia kuin toisten.

Yhtiön markkinointiviestin-
tääkin ohjaa ajatus, että he eivät 
koskaan halua loukata asiakkai-
taan. 

– Emme puhu koskaan mitään, 
joka voisi loukata asiakkaittem-
me tunteita tai arvoja. Jos muut, 
jotka eivät ole asiakkaitamme, 
eivät siedä meitä, eiköhän se 
ole heidän ongelmansa.

Ja kun kyseessä on ”tanska-
laiskaveri”, televisiomainoksis-
sakin äänenä on tanskalainen 
näyttelijä.

Tommi Lähde muistaa, kuin-
ka Tanskaan tehdyiltä perhe-

B   Nettikaupasta tilatut the other da-
nish guy -alushousut tulevat pakattuina 
tyylikkäisiin – kierrätettäviin – pahvilaa-
tikoihin.

C   –  Vaikka mainontamme herättää 
huomiota ja joku voi kokea sen räävittö-
mänä, sen verran Jumalaa pelkäävä mies 
olen, että tiedän missä raja menee. Sano-
jani ja tekojani en saa tekemättömiksi – 
se ohjaa päätöksentekoaa, Tommi Lähde 
huomauttaa.

matkoilta 1982-1983 oli jäänyt 
mieleen piippua polttelevan 
Larsenin sedän matala ääni. Ja 
tanskalaisesta äänipankista löy-
tyi sopiva ääni, joka vastasi tuota 
mielikuvaa.

Ihmeitä 
tapahtuu

Tommi Lähde kertoo tärkeim-
män mission tällä brändillä 
olevan, että ihmiset oppisivat 
olemaan rehellisiä itselleen. 
Kun opimme puhumaan totta, 
huomaamme, mikä potentiaa-
liemeissä ihmisissä on. Ja kun 
sitä kautta löytää itsessään ole-
van potentiaalin, huomaa myös 
ympärillään olevat samanlaiset 
ihmiset ja syntyy yhteistyötä.

– Moni kulkee seurakunnis-
sakin vain tavan vuoksi, mutta 
kun löytää sen totuuden sieltä 
taustalta, seurakunta saa aivan 
uuden ulottuvuuden. Ja kun 
tällaiset ihmiset alkavat toimia 
yhdessä, tapahtuu asioita, joista 
me puhumme ihmeinä.
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Eero Sorila

Moottoripyörä 
on törmännyt 
kolmipyöräiseen 
rahtiskootteriin 
Cotonoun pääkadulla 
Länsi-Afrikan Beninissä.   
Onnettomuuspaikalle on 
kerääntynut suuri parvi 
ihmisiä. 
Seuraan sivusta, kun he 
kiistelevät aiheuttaen 
kovan metelin. En pääse 
selville, miten ja miksi 
kolari tapahtui.

   

O n maaliskuun ilta 
13.03.2019. Päivälämpö 
on laskenut sen verran 

40 asteesta, ettei hiki virtaa jat-
kuvasti.

Tuhansien keltapaitaisten 
moottoripyörätaksien virta jat-
kaa onnettomuuspaikalta ko-
vaa vauhtia eteenpäin. Vauhti 
kuuluu normaaliohjelmaan Co-
tonoussa.

Kaiken sekamelskan keskel-
lä huomaan, kun suutari tekee 
työtään jalkakäytäväverstaas-
saan. Sinne on vain puoli kort-
telia vaatimattomasta Petite Pere 
-hotellista, jossa asun. Suutarin 
näköpiirissä on päivittäin paljon 
liikkuvia elokuvia, tosielämää 
kuten tänäänkin.

Suutarinverstas 
puun varjossa

On liikeonnettomuuksia, outoja 
ihmistyyppejä, kaupuskelijoita, 
kanoja ja kukkoja, jotka vierai-
levat suutarinkin avonaisessa 
verstaassa aina silloin tällöin.

Seurattuani etäämmältä suu-
tarin toimintaa, menen häntä 
lähemmäksi ja teen tuttavuutta.

Hän pyytää kohteliaasti val-
koihoista vierasta istumaan peh-
mustettuun verstaan tuoliin. On 
suorastaan juhlallista levähtää 
pitkän ja hikisen päivän jälkeen. 

Katukuvassa tummien joukos-
sa en näe yhtäkään valkoihoista 
ihmistä moneen päivään.

Benin itsenäistyi Ranskan alai-
suudesta 01.08.1960, joten viral-
lisena kielenä Beninissä puhu-
taan ranskaa ja maan alkukielinä 

Fon ja Yoruba kieliä.
Kysyttyäni tältä Luukas Aballo 

-nimiseltä suutarilta yhtä ja tois-
ta, hän avaa mielenkiintoisia tie-
toja elämästään. 

Luukkaan isä, joka on nyt 68 
-vuotias, toimi suutarina tällä sa-
malla paikalla 20 vuotta. 

– Tuo viereinen kolatio -nimi-
nen puu oli hyvin pieni silloin, 
kun aloitin tässä opiskella isältä-
ni suutarin taitoja, nyt 28 -vuotias 
Luukas muistelee. 

Katselen puuta, joka on noin 
100 metriä korkea. Sen varjo 

kattaa suutarin verstaan ja pari 
muuta jalkakäytävän vieressä 
toimivaa yritystä. Luukas, hä-
nen vaimonsa ja viisivuotias 
tytär asuvat Cotonoussa, mutta 
eri alueella.

  
Suurin aarre

Pidätkö työstäsi? Hän hymyilee 
onnellisesti ja vastaa: – Kyllä oi-
kein paljon. Jos korjattavia ken-
kiä kerääntyy suuri määrä, teen 
työtä vaikka puoleen yöhön.

Lestin ympärillä onkin aika 
paljon korjattavia kenkiä, hänen 

aarteitaan.
Pian käy selville, että Luukas 

omistaa kaikkein suurimman 
aarteen. Käden puristus on tun-
tuvasti veljellinen, kun kaksi 
miestä täysin toisenlaisista kult-
tuuritaustoista tapaavat toisensa. 

Yhdistävänä tekijänä heillä on 
sama Jumala.

Suutari jatkaa harkituin ilmein: 
– Rukoilen, että Jumala antaisi 
minulle viisautta tehdä oikeita 
päätöksiä tässä työssäni, ja muu-
tenkin elämässä. Kun asiakkaani 
pyytävät, että korjaisin heidän 

kenkiään sunnuntaina, kieltäy-
dyn. Se on pyhäpäivä, jolloin 
menen kirkkoon. 

Hän kertoo käyvänsä hellun-
taiseurakunnassa. 

– Tule sunnuntaina minun 
kanssa kirkkoon? hän pyytää. 
On perjantai päivä, enkä voi 
varmuudella mitään luvata, sillä 
matkaohjelmani vaihtuu jatku-
vasti. 

Unelma elää
Palaamme nykyhetkeen ja suu-
tari aiheeseen. Onko sinulla 
unelmia? 

– Minulla on suuri unelma. 
Mielestäni italialaiset kengät ovat 
maailman parhaita. 

Hän ottaa käteensä korjaa-
mansa laatukengän ja lukee sen 
pohjasta, “Made in Italy”.

– Haluaisin mennä Italiaan vä-
hintään kolmeksi kuukaudeksi 
oppimaan mestarisuutareilta 
kenkien valmistamis- ja korjaus-
taitoja. Beninissä on suutarialan 
työkalut ja koneet alkukantaisia. 
Italiassa ne ovat viimeistä huutoa 
ja paljon tehokkaampia, joilla 
laatutyö käy nopeasti. Ostaisin 
niitä omaan verstaaseeni ja myi-
sin muillekin suutareille Beninis-
sä, hän kertoo innostuneena. 

Luukkaan viisi vuotta van-
hempi veli on myös suutari Co-
tonoussa.

Kysyn, mitä hänen isänsä ja 
veljensä ajattelevat unelmasta. 

– Isäni kannustaa minua, mut-
ta veljeni ei ole ollenkaan samaa 
mieltä asiasta. Itse olen täynnä 
intoa ja toivorikas unelmani to-
teutumisesta. 

Ajattelen kuunnellessani Luu-
kasta, että tämä unelma vaatii 
miehekästä itseluottamusta ja 
uskoa, ennenkaikkea uskoa Ju-
malan apuun. 

Elämä halpaa – 
länsimaisesta vinkkelistä

Benin on köyhä kehitysmaa, 
jonka 11 miljoonasta asukkaas-
ta vain 38 % on lukutaidollista 
väkeä. Keskimääräinen vuositu-
lo henkilöä kohti Beninissä on 
noin 720.000 Länsi-Afrikan fran-
gia eli 1.100 euroa.

”Sieltä minulle 
tulee apu”

B   Suutari Luukkaan korjaamat ja lank-
kaamat kengät ovat uuden näköisiä, 
kuin ne olisivat juuri kaupasta ostettu-
ja. Tässä italialainen mallipari. Suutari 
on taustalla jalkakäytäväverstaassaan.

C  Eräässä hetkessä suutari Luukas nos-
taa katseensa onnellisena ylös kuin sa-
noen, sieltä minulle tulee apu. 

Kysyttyäni suutarin tuloista, 
hän kertoo voivansa korjata 40 
kenkäparia viikossa ja hankki-
vansa niistä 16.000 Länsi-Afrikan 
frangia eli noin 25 euroa. Huo-
maan, että korjattaviksi tuodut 
kengät ovat laadukkaita, joka 
merkitsee että, hänen asiakkaat 
ovat varakkaampaa väkeä. Ta-
vallinen kansa Beninissä kävelee 
enimmäkseen, kertakäyttöisillä  
rantatossuilla. 

Ilman lomaa paitsi sunnuntai-
sin suutarin vuosituloiksi kertyy 
1.280 euroa. Se ylittää keski-
määraisen vuositulon Beninis-
sä, joten ahkeran suutarin virka 
on kannattavaa ainakin yhdes-
sä Länsi-Afrikan köyhimmässä 
maassa. 

Elatuksen kulut ovat länsi-
maihin verrattuina hyvin pie-
niä Beninissä. Trooppisessa il-
mastossa ei ole lämmityskuluja 
eikä talvivaatteita tarvitse ostaa. 
Kadunvarsikuppiloista saa tuke-
van riisi-vihannes-liha-annoksen 
juomaveden kanssa alle 1.50 
eurolla. Cotonoussa, jossa asuu 
800.000 ihmistä, pääsee lähes 
kaikkialle moottoripyörätaksilla 
70 eurosentillä. Jalkakäytävä-
kojujen ostaminen tai vuokraa-
minen on myös halpaa, kuten 

asuntojenkin. 

Jumalan avulla 
kaikki mahdollista

Arvioikaamme, että suutari Luu-
kas pystyy säästämään vuositu-
loista 50% eli  574 euroa.

Halvin edestakainen lentolip-
pu Cotonou – Roma – Cotonou 
maksaa (2019) 463 euroa.

Siihen menisi Luukkakselta lä-
hes vuoden säästöt. Jos lisätään 
kolmen kuukauden kisällikou-
lutus Italiassa mestarisuutarien 
alaisuudessa, huone, ruoka, 
suutarin työkalut ja koneet, kaik-
kiaan vaikka viidelle suutarille, 
unelman toteuttamisen hinta 
Italian matkalle olisi varovasti 
laskettuna noin 16.000 euroa. 

Tämän summan säästämiseen 
kuluisi suutarilta 30 vuotta. Sil-
loin hän olisi 58 -vuotias. In-
flaation myötä hänen olisi myös 
nostettava työpalkkoja vuosien 
varrella.

Inhimillisesti ajatellen tämän 
unelman toteutuminen tuntuisi 
lähes mahdottomalta. Jos Luu-
kaksella on luottamusta itseensä 
ja ennenkaikkea Jumalan apuun, 
kaikki on mahdollista.

– Kun teen ensimmäisen ken-
käparin Beninissä italialaisilla 

suutarin työkaluilla ja koneil-
la, tekisi mieleni laittaa kenki-
en pohjaan polttoleima, Made 
in Italy. Se ei olisi kuitenkaan 
rehellistä, joten leimaan niihin, 
Made in Benin. 

– Sitten Beninissä valmistetut 
kengät tulevat laadultaan kuu-
luisiksi, sanon. Hän vastaa tä-
hän väläyttämälla toiverikkaan 
hymyn.

Unelmassa voi elää monet 
vuodet, mutta tässä hetkessä 
Luukas jatkaa onnellisena suu-
tarin työtään Beninissä.

Eräässä hetkessä hänen hy-
myilevä katseensa kohoaa ylä-
suuntaan, kuin sanoen, sieltä 
tulee minulle apu.

Maisemakuvaaja Eero Sorila, 
omatoimi budjettimatkailija, on 
reissannut 180 maassa. Hän on 
kokenut Jumalan huolenpitoa 
kriittisissä tilanteissa ja valinnut 
kirjaansa niskakarvoja nostavia 
seikkailuja 30 maasta.
”Taskurahalla maailman ympä-
ri” 324 sivua – 72 valokuvaa on 
saatavana kirjakaupoista. 
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Fredrik Ekholmin Israel -kronikka

H yvät Tosimies-lehden 
lukijat. Ajattelin tällä 
kertaa käsitellä joitakin 

juutalaisille osoitetuista raama-
tullisista lupauksista sekä profe-
taalisen sanan toteutumista.

Meidän täytyy muistuttaa itse-
ämme siitä, mikä ihme juutalais-
ten paluu heidän maahansa itse 
asiassa on. Samoin kuin Israelin 
valtion syntyminen 14. touko-
kuuta 1948, sekä maan nopea 
kasvu ja kehitys nykyajassa.

Myös se tosiasia, että juutalai-
set ja Israel on selvinnyt monista 
sodista. Mukaan lukien viiden 
naapurimaan hyökkäys touko-
kuussa 1948, kun Israel ei vielä 
ollut valmistautunut sotaan, ja 
silti kykeni selviytymään, on to-
diste Jumalan kädestä kansansa 
yllä. Siihen aikaan maassa oli 
vain reilut 700 000 asukasta.

”Minä käännän kansani Is-
raelin kohtalon. He rakentavat 
jälleen hävitetyt kaupunkinsa 
ja asetuvat niihin asumaan. He 
istuttavat viinitarhoja ja nautti-
vat niiden viinin. He istuttavat 
puutarhoja ja nauttivat niiden 
hedelmän. Minä istutan heidät 
maahansa, eikä heitä enää revi-
tä irti maasta, jonka minä olen 
heille antanut, sanoo Herra, si-
nun Jumalasi.” (Amos 9:14-15)   

Tässä näemme selvästi Juma-
lan suunnitelman kansansa va-
ralle. Kun he ovat olemassa, asu-
vat ja rakentavat maassaan, to-
teutuu tämä sana. Jumala valvoo 
sanan toteutumista ja kansaansa 

yliluonnollisella tavalla. Se tosi-
asia, että Israelia rakennetaan, se 
kasvaa ja menestyy vastoin kaik-
kia odotuksia on myös todiste 
Sanan toteutumisesta.

Meidän osuutemme 
profetaalisen sanan 

toteutumisessa
On hyvä tietää, mitä Sana sanoo 
ja saada ilmestystä siitä, mitä se 
tarkoittaa minun ja sinun koh-
dalla, sekä seurakunnan – Kris-
tuksen ruumiin kannalta.

Mutta vielä tärkeämpää on 
tiedostaa, mitä Sana sanoo ole-
misesta itse osana profetaalisen 
sanan toteutumista. Miten voim-
me olla sitä?

Voimme rukoilla, että Jumalan 
suunnitelma toteutuu. Että juu-
talaiset tekevät alijahin omaan 
maahansa, Israeliin. Meidän tu-
lee myös rukoilla heidän maa-
han asettumisensa puolesta, 

työpaikkojen, asuntojen, varje-
luksen jne. puolesta.

Auttamalla heitä tekemään 
alijahin. Sen voi tehdä tuke-
malla taloudellisesti järjestöjä, 
jotka auttavat juutalaisia palaa-
maan maahansa. Tukea tarvitaan 
myös, kun he ovat päässeet Is-
raeliin.

”Lohduttakaa, lohduttakaa 
minun kansaani, sanoo teidän 
Jumalanne.” (Jes 40:1)

”Jos kerran pakanuudesta 
kääntyneet ovat päässeet osalli-
siksi Jerusalemin pyhien hengel-
lisistä aarteista, heillä on puo-
lestaan velvollisuus auttaa näitä 
aineellisesti.” (Room 15:27)

Jumala kutsuu kotiin
Hengellisistä aarteista, totisesti 
Jeesus oli juutalainen, opetus-
lapset olivat juutalaisia ja 64 
Raamatun 66:a kirjasta on juuta-
laisten kirjoittamia. Olemme saa-

neet evankeliumin juutalaisilta, 
joten meidän tulee kunnioittaa 
hengellisiä isiämme. Meitä ke-
hotetaan myös tukemaan heitä 
aineellisesti – rahoillamme.

En ollut itse suunnitellut teke-
väni konkreettisesti töitä Israelin 
hyväksi ja auttaakseni juutalaisia 
palaamaan kotiin. Mutta, kun 
odottamatta noin vuonna 1990 
sain selkeän ja väkevän kutsun 
olla osa Sanan toteutumista, se 
muutti elämäni.

Pidän toiminnasta, joten aloin 
suunnitella suuria Israel-koko-
uksia ja -juhlia kotiseurakun-
nassani, Vaasan Sionissa. Näkyni 
ja strategiani, joiden uskon ol-
leen Jumalan antamia, oli tehdä 
kaikkeni järjestääkseni hyviä 
ja juhlallisia tapahtumia, jotka 
houkuttelivat paljon ihmisiä, 
niin suomen- kuin ruotsinkieli-
siä. Yritimme myös saada hyviä, 
osaavia puhuja, jotka pystyivät 

motivoimaan ja opettamaan, 
jotta ymmärtäisimme, mitä Sana 
sanoo juutalaisten ja Israelin kut-
susta sekä heidän paluustaan ta-
kaisin maahansa.

Lisäksi minulla oli intohimo 
kerätä rahaa aliyahia varten. Pi-
din hyvin valmisteltuja kolehti-
puheita, siitä että meidän pitää 
auttaa juutalaisia kotiin ja jaoim-
me lupausuhrilomakkeita. Tällä 
tavalla saimme kerättyä suuria 
summia exodus-työlle.

Siihen aikaan Venäjä, maa 
pohjoisessa, oli juuri auennut ja 
pystyimme konkreettisesti autta-
maan venäläisiä juutalaisia ko-
tiin. Tiedämme, että siitä lähtien 
(1990) tähän päivään mennessä 
lähemmäs 1,5 miljoonaa venäjän 
juutalaista on muuttanut Israe-
liin. Voidaan sanoa, että se on 
enemmän kuin maahanmuuttoa, 
Jumala kutsuu heidät kotiin ja he 
tietävät sydämissään, että heidän 
tulee lähteä liikkeelle ja vastata 
tähän kutsuun.

”Näin sanoo Herra Jumala: En 
minä teidän tähtenne, israeli-
laiset, tee sitä minkä teen. Minä 
teen sen pyhän nimeni tähden, 
jonka te olette tahranneet, min-
kä kansojen keskelle olettekin 
joutuneet. Minä osoitan, miten 
pyhä on suuri nimeni, vaikka 
se on tahrattu kansojen keskuu-
dessa – te olette tahranneet sen 
kansojen keskellä. Kansat tule-
vat tietämään, että minä olen 
Herra – näin sanoo Herra Juma-
la – kun minä siinä, mitä teille 

maahanmuutto Israeliin

A   Taustalla juuri saneerattu Family 
home, johon asutetaan Aliyahia tekeviä  
ihmisiä joilla ei ole omaisia Israelissa.
Toiminnanjohtaja Chim Malespin (vas.), 
mina, Kerstin, partnerimme Miri Moriah-
sekä ARC perustaja Dean Bye.

B C  1990-luvun lopulla järjestimme 
suuria Israel-tilaisuuksia Vaasan Sionissa.

teen, osoitan pyhyyteni niiden 
nähden. Minä otan teidät vie-
raiden kansojen keskeltä, minä 
kokoan teidät kaikista maista ja 
tuon teidät omaan maahanne.” 
(Hes. 36:22-24)

Hän vie juutalaiset kotiin kan-
sojen keskeltä osoittaakseen, 
että hän on Herra Jumala, jolla 
on valta toteuttaa se minkä hän 
on suunnitellut.

Siihen aikaan, kun 1990-lu-
vulla teimme töitä saadaksem-
me juutalaiset kotiin, luimme 
usein Jer. 16:14-16, että Jumala 
tuo heidät pohjoisen maasta ja 
yhtäkkiä se tapahtui, noin 2600 
vuotta Jeremian profetian jäl-
keen. Silloin monet ”kalastivat” 
juutalaisia. Mutta näimme myös 
Sanasta, että tulee suuri alijah 
”joka on suurempi kuin se, kun 
hän toi heidät Egyptin maasta”. 
Osa profetian täyttymisestä on 
vielä tulevaisuudessa. Olkaam-
me siis hereillä ja valppaina, että 
näemme mitä Jumala tässä ajassa 
tekee. Raamatussa on noin 700 
kohtaa, joissa puhutaan juuta-
laisten paluusta ja siitä, että hän 

istuttaa heidät omaan maahan.
Kun me olemme uskollisia 

vähässä, Herra antaa enemmän. 
Siksi olen muiden perheenjäsen-
teni ja seurakuntalaisten kanssa 
saanut tehdä työtä uusien haas-
teiden kanssa mm. lastenkotilas-
ten parissa. Lisäksi on syntynyt 
yhteistyötä monien järjestöjen 
kanssa vuosien varrella.

Aliyah Return 
Center (ARC)

Tänä keväänä meillä oli mah-
dollisuus järjestää 10 Israel-ko-
kousta ARC:n toiminnanjohtajal-
le, Chaim Malespinille. Heidän 
tekemänsä työ on hyvin konk-
reettista ja käsinkosketeltavan 
profetaalista. He kunnostavat 
taloja kansakunnista tulevien 
vapaaehtoisten avulla (Jes 60:10) 
ja valmistavat tiloja yksinäisille 
juutalaisille maahanmuuttajille ja 
muille tarpeessa oleville ryhmil-
le. On mielenkiintoista ja merki-
tyksellistä saada olla osallisena 
projektissa, jossa profetiat toteu-
tuvat, josta Chaim kertoi kuvien 
ja videonpätkien avulla.

Kun Jumala sanoo jotain, mei-
dän pitäisi uskoa, että asia on 
niin. Mutta kun Hän sanoo sen 
satoja kertoja ja näemme sen 
toteutuvan silmiemme edessä, 
silloin sen täytyy olla tärkeää! 
Monet kristityt eivät ole tietoisia 
tästä ulottuvuudesta, siitä mitä 
Jumala tekee Israelissa. Mutta 
toivon, että sinä, joka luet tätä, 
annat Sanan puhua omasta puo-
lestaan. Jer 23:3-8 puhuu selvästi 
kokoamisesta (alijah) ja Jumala 
sanoo, että he saavat asua omas-
sa maassaan.

Jos vain maailmanyhteisö voisi 
myös uskoa tämän, eikä vetää 
ylleen onnettomuutta jakamalla 
maata ja tuomitsemalla juutalai-
sia/Israelia.

Myös Jer 32:37-42:ssa Jumala 
sanoo 11 kertaa, mitä hän tulee 
tekemään. ”Minä kokoan sen 
asukkaat kaikista maista” (j 37), 
”minä annan heille yhden mie-
len” (j 39), ”minä teen heidän 
kanssaan ikuisen liiton” (j 40), 
”minä iloitsen tehdessäni heille 
hyvää” (j 41) jne.

Lopuksi, meillä pakanoilla on 
tärkeä rooli, kuten aluksi sanoin. 
Jesaja 49:22: ”Näin sanoo Herra, 
minun Jumalani: – Minä koho-
tan käteni, kutsun kansoja ja 
nostan merkiksi viirini. Sylis-
sään he tuovat poikasi ja olal-
laan kantavat tyttäresi.”        

Alijah –
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B   Assaf Luxembourg kannustaa pereh-
tymään Raamattuun mahtavana yrittä-
jyysoppaana sekä etsimään sitä omaa 
Luvattua maataan, jos mieliin yrittäjäksi.

Startup-oppia Moosekselta
Kimmo Janas

Suomi-Israel 
Kauppayhdistys (FITA) 
juhli 25-vuotista 
toimintaansa 
juhlaseminaarin 
merkeissä maaliskuun 
lopulla.

S eminaarin puhujavieraik-
si oli saatu Israelista kaksi 
liike-elämän ammattilais-

ta, jotka johdattelivat kuulijat 
israelilaiseen yritysmaailmaan. 

Assaf Luxembourg on yri-
tysten kehittämisen ja markki-
noinnin ammattilainen. Dr. Etay 
Shilony puolestaan on S2R Stra-
tegy2Results -yhtiön perustaja ja 
toimitusjohtaja. 

Startup-kansakunta
Israel on yksi maailman inno-
vatiivisempia maita, taitaa vain 
Kalifornian Silicon Valley men-
nä edelle. Joka vuosi Israelissa 
perustetaan toistatuhatta startup-
yritystä, joista kuitenkin vain 
murto-osa menestyy. Yhtenä 
syynä on tietenkin maan pieni 
koko eli kaikille ei yksinkertai-
sesti riitä tilaa. Yrityksiä perus-
tetaan hyvin laajalla spektrillä, 
mutta it-ala on ehdottomasti 
suosituin; ohjelmistot, internet ja 
media näyttelevät lähes kolmas-
osaa kaikista uusista yrityksistä.

Menestyksen kriteereitä tar-
kastellessa vain noin 2,5 % is-
raelilaisyrityksistä yltää yli 100 
työntekijään ja tuloissa yli 100 
miljoonaan dollariin. Kuutisen 
prosenttia puolestaan työllistää 
50 henkeä ja tulot liikkuvat 50 
miljoonan dollarin paremmalla 
puolella.

Oppia 
Moosekselta

Raamattu on yksi yrittäjyyden 
mahtavimmista opaskirjoista. 
Tarkastellaanpa hieman Moo-
sesta yrittäjänä.

Hän ei haaveillut vapauttavan-
sa kansansa Egyptin orjuudesta. 
Mooseksen isä ei kertonut pojal-
leen, että tämä on perheyritys ja 
sinä otat hommat haltuusi minun 
jälkeeni. Mooseshan ei varttunut 
oman kansansa parissa vaan kas-
voi faaraon hovissa, ja kaikki 
hänen parhaat ystävänsä olivat 
egyptiläisiä. Häntä tosin muistu-
tettiin alinomaa syntyperästään. 

– Eli jos haluamme perustaa 
yrityksen, meidän tunnettava 
itsemme ja tiedettävä miksi ha-
luamme tehdä jotakin merkityk-
sellistä, painottaa Assaf Luxem-
bourg.

Mooses tunsi erämaan jo en-
nen Exodusta, hänhän oli asunut 

appensa Jetron luona vuosikau-
sia. 

Mooses ei kerännyt tietojaan 
googlaamalla, vaan henkilökoh-
taisesti tutustumalla alueeseen. 
Hän ei laatinut graafisia esityksiä 
erämaan kuivuudesta ja ilman 
kosteudesta yms. – hän eli siellä. 

– Tämä kaikki oli hyödyksi, 
kun hän lähti johtamaan kan-
saansa kohti Luvattua maata. 
Eli meidän on tunnettava mark-
kinamme. Yksi tapa on työs-
kennellä kyseisellä markkinalla 
toimivassa yrityksessä ja kerätä 
tietoja ja kokemuksia, Luxem-
bourg lisää.

Faaraolle uhoaminen oli 
helppoa. Jopa erämaataipaleel-
le lähtö oli helppoa. Punaisella 
merelläkin Mooseksella saattoi 
olla ensikertalaisen onnea. En-
simmäiset kilometrit olivat help-
poja, koska edellisenä päivänä 
oli tullut syötyä.

Työpaikalla monet saattavat 
ihailla, kun lähdet ovet pauk-
kuen. Aluksi voit tuntea itsesi 
vahvaksi ja kaikkivoivaksi, mutta 
entä jonkin ajan kuluttua?

Me voimme lanseerata uuden 
tuotteen, josta tulee välittömästi 
somen kautta suosittu, tuhansia 
ja tuhansia klikkauksia. 

– Mutta tarkoittaako se, että 

olemme todella hyviä vai onko 
meillä vain ensikertalaisen on-
nea? Ja miten jatkossa, Moo-
seksellakin oli Punaisen meren 
jälkeen edessään vielä 40 vuot-
ta erämaataivalta. Ja erämaa 
on säälimätön. Ei juotavaa, ei 
syötävää, ei varjoa. Paahtavan 
kuumaa päivällä, hyisen kyl-
mää yöllä. Myös liike-elämä on 
säälimätön, Assaf Luxembourg 
muistuttaa.

Yksinäistä 
touhua

Vaikka johdattaisitkin 400 000 ih-
mistä, jotka silloin tällöin tuotta-
vat sinulle vielä pettymyksiä (vrt. 
kultainen vasikka), olet kuiten-
kin yksin johdossa ja sinun on 
tehtävä päätökset. 

Myös yrittäjyys on hyvin yk-
sinäinen taival, ei mikään huvi-
matka. Kaikki luottavat sinuun, 
vaikka et välttämättä tietäisi mi-
ten selvitä ensikuusta.

Eikä Luvattu maakaan ole 
mikään Edenin puutarha, josta 
jotkut vielä haaveilevat. Luvattu 
maa ei ole haave, vaan se on 
todellinen paikka. Mutta sinne 
pääseminen saattaa viedä kau-
emmin kuin uskot. Ja se on 
päämäärä, vaikka et välttämättä 
pääsisikään sinne. 

Tiellä saattaa olla suuriakin 
vastuksia, ja moni kääntyykin 
takaisin ja palaa erämaahan.

No miksi sitten kannattaa jat-
kaa? Miksi kannattaa perustaa 
yritys? 

– Löydät jotakin, joka on 
voittamisen arvoinen tai se on 
jotakin, jonka takia kannattaa 
menettää jotakin toista. Jos epä-
onnistut, ainakin yritit. Ehkä 
kaikki on kuitenkin sen arvois-
ta. Koeta löytää se oma Luvattu 
maasi, joka on etsimisen arvoi-
nen. Sinun taipaleesi ei välttä-
mättä vie 40 vuotta! Luxembourg 
kannustaa.

Juutalainen 
tausta 

ja yrittäjyys
Myös Etay Shilony ottaa opetuk-
sensa lähtökohdaksi 40 vuotta 
kestäneen Exoduksen, jonka 
projektijohtajana oli itse Kaik-
kivaltias Jumala. Exoduksessa 
oli itseasiassa kyse intuitiosta, 
innovaatiosta ja viimehetken 
sovelluksista.

Tarina on täynnä toinen tois-
taan suurempia vaikeuksia, jois-
sa Jumalan oli puututtava peliin 
pelastaakseen kansansa – meri 
piti halkaista kahtia, että juuta-
laiset pääsivät pakoon faaraon 

joukkoja yms. 
– Monesti kyse oli myös joh-

tajuusongelmista. Sillä aikaa, 
kun Mooses oli hakemassa la-
kitauluja vuorelta, kansa pisti 
hulinaksi. Monet juutalaisten 
tänä päivänäkin viettämät juhlat 
liittyvät jotenkin viime hetken 
selviytymiseen, kuten esimer-
kiksi hanukkaa vietetään öljyn 
riittämisen johdosta jne., Shilony 
selvittää.

Traumainen 
kansakunta

Pitää muistaa, että lähes jokai-
nen israelilainen joutuu suorit-
tamaan asevelvollisuuden, jolla 
on paljon positiivisia vaikutuksia 
nuorten organisatorisiin ominai-
suuksiin. Nuori oppii luottamaan 
itseensä ja ratkaisemaan erilaisia 
ongelmia. Hyvistä asioista huo-
limatta armeijassa ei opita win-
win -seikkoja, ei taloudenhoi-
toa eikä busineksen tekemistä 
muiden kanssa, koska Shilonyn 
mukaan armeija opettaa katsele-
maan maailmaa kiikareiden läpi.

Israelhan on jatkuvasti tarkkai-
lun alla, olipa sitten kyse armei-
jasta tai yhteiskunnasta. Miten se 
vaikuttaa nuoriin? Kaikki heidän 
ystävänsä ovat armeijasta tuttuja. 
Nuorilla on päällä jatkuva selviy-

tymismode.

Valittu 
kansa

Juutalaiset ovat tunnetusti viisas 
kansa, sitä ei käy kieltäminen, 
jos tarkastelee vaikkapa juuta-
laisten saamia Nobel-palkintoja. 
Juutalaiset suhtautuvat ulko-
maalaisiin, ei-juutalaisiin sekä 
ihaillen että varauksella. Kautta 
historian juutalaiset ovat tottu-
neet luottamaan vain itseensä. 
Yhteistyössä muiden maiden 
ja muista kulttuurista tulevien 
kanssa on aina haasteensa. Sik-
si kulttuurierojen tunnistaminen 
onkin tärkeää.

Juutalaiset ovat hyviä oiko-
maan turhia kulmia päästäkseen 
tavoitteisiinsa.

Shilony kertoo esimerkin ka-
nadalaisesta yrityksestä, jonka 
henkilöstöllä oli hyvin tarkoin 
rajatut vastuualueet. Tämä yritys 
osti israelilaisen yrityksen, joka 
ei tietenkään ollut yhtä ”lokeroi-
tunut”. 

– Kun israelilaisia koetettiin 
opastaa sulautumaan kanada-
laiseen yrityskulttuuriin, tuli 
ongelmia. Israelilaiset totesivat, 
että jos he joutuvat käyttämään 
kanadalaisten järjestelmää, teh-
taan pystyttäminen vie 10 vuotta, 
kun taas israelilaisella tyylillä se 
olisi pystyssä puolessa vuodessa, 
hän naurahtaa.

Meillä pitää olla oikeanlaista 
pelisilmää selvitäksemme tällai-

sistakin tilanteista. Joskus kan-
nattaa rohkeasti astua ulos tu-
tulta turvallisuusvyöhykkeeltä, 
jos haluamme saavuttaa jotakin. 
Sääntöjä ja totuttuja tapoja voi-
daan aina myös haastaa ja ky-
seenalaistaa.

Periksi antamattomuus on yh-
teistä Suomen ja Israelin kansa-
kunnille. Siinä missä suomalai-
set käyttävät ”sisua”, juutalaiset 
käyttävät puolestaan ”chutspaa”. 
Mikään ei ole mahdotonta -asen-
ne on varsin tuttu Israelissa. 

– Jos ratkaisu ei löydy täältä, 
se voi löytyä tuolta.

Ihmisten väliset suhteet ovat 
kuitenkin Shilonyn mukaan 
avainasemassa, ja israelilaiset 
ovat nopeita solmimaan ystä-
vyyssuhteita toisten kanssa.

Käyttäytymismalli 
ei ominaispiirre

Yritysjohtamisen guru Peter F. 
Drucker on kiteyttänyt israelis-
min sanoihin:

”Systemaattinen innovaatio-
toiminta koostuu johdonmu-
kaisesta tilaisuuksien etsimisestä 
ja taloudellisia sekä sosiaalisia 
innovaatioita tarjoavien mah-
dollisuuksien johdonmukaisesta 
analyysistä.”

Yrittäjyys onkin Druckerin 
mukaan pikemminkin käyttäyty-
mismalli kuin henkilökohtainen 
piirre. Ja sen perusta on konsep-
tissa ja teoriassa intuition sijasta.

A   Dr. Etay Shilony painottaa toimivien 
ihmissuhteiden merkitystä yritysmaail-
massa selviytymisessä.
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Emme saa unohtaa
Vierailin tänä keväänä jo ties kuinka monennen kerran Jeru-
salemissa Yad Vashem -museossa. Tämän käsittämättömän 
upeasti rakennetun Vainojen museon sanoma ei jättänyt taas-
kaan kylmäksi. Kurkkua kuristi. Kyynel tahtoi nousta silmiin. 
Natsi-Saksan yli ymmärryksen käyvät julmuudet toisen maa-
ilmansodan aikana eivät tahtoneet millään mahtua järkeen. 
Kuinka paha ja julma ihminen voikaan olla? Järjestelmällinen 
ja systemaattinen juutalaisten vainoaminen, heidän omai-
suutensa varastaminen, kodeistaan häätäminen, gettoihin 
ja keskitysleireille tunkeminen, kiduttaminen, tappaminen. 
Hulluus riehui kaikkialla Euroopassa. Kuusi miljoonaa juuta-
laista murhattiin ja heidän lisäkseen lukuisa määrä romaneita, 
vammaisia, homoseksuaaleja.

Kuinka se on ollut mahdollista? Sivistyneessä Euroopassa? 
Antisemitismi on kummallinen ilmiö. Se on seurannut juutalai-
sia vuosisatojen ajan. Mutta se ääretön julmuus, jonka Hitleriä 
ihannoiva Natsi-Saksa loi, ylittää kaikki inhimillisen ajattelun 
rajat. Natsit käyttivät erittäin taitavasti tiedotusvälineitä hy-
väkseen. He manipuloivat taitavasti yleistä mielipidettä. Pik-
kuhiljaa juutalaisista, joiden kanssa saksalaiset olivat eläneet 
ja työskennelleet rinta rinnan, tehtiin epäilyttäviä, pelureita, 
valehtelijoita, muiden riistäjiä. Julma vyörytys jatkui. Kun 
juutalaiset kuvattiin syöpäläisiksi, rotiksi, saastaksi, kynnys 
oli ylitetty: näiden eliöiden tappamisesta ja hävittämisestä tuli 
hyve. Ja loppu on hirvittävää historiaa.

Kuinka on mahdollista, että samanlaiset pohjavirrat vyöry-
vät yhä? Juutalaisvastaisuus on  yllättävän yleistä ja se näyttää 
olevan kasvussa. Kummallisinta tässä on, miten kritiikittömäs-
ti sivistyneet ihmiset nielaisevat myrkyn. Monet perustelevat 
kirkkain silmin ajatuksiaan Israelin valtion julmuuksilla pa-
lestiinalaisia vastaan ja samalla sulkevat silmänsä jatkuvilta 
hyökkäyksiltä Israelia vastaan. Niin taiteilijat, tieteilijät, jou-
ralistit kuin muut itseään avarina ajattelijoina ja suvaitsevina 
pitävät malli-ihmiset huutavat kurkut suorina boikottivaati-
muksia Israelia vastaan. 

Uusnatsien tempaukset eivät enää naurata. Ensin näille 
tuikeille marssijoille naureskeltiin, mutta hymyt ovat hyyty-
neet. Kuitenkin suurin uhka on muualla: suuren sivistyneen 
enemmistön välinpitämättömyys ja hiljainen hyväksyntä 
juutalaisvastaisille asenteille. Hiukan vino uutisointi, pienet 
asenneheitot kummallisista juutalaisista, salaliittoteoriat. Häm-
mästyttävän yleistä jopa Suomessa. Näinhän se on ennenkin 
mennyt: manipulointi, asennevyöry, muutos, murhat. Ja ih-
miset vaikenevat. Mitä se minulle kuuluu?

Rajatonta pahuutta katsellessani Vainojen museossa taju-
sin taas kerran: emme saa koskaan unohtaa. Maailmassa 
on menossa hurja asennevaikuttaminen: holokaustia ei ole 
koskaan ollutkaan. Se on taas vain yksi juutalaisten likaisista 
valheita. Siksi emme saa unohtaa. Siksi emme saa vaieta. 
Ihmiset nielevät liian helposti valheet. Siksi tarvitaan rohkeita 
totuuden puolustajia.

Eero Ketola

Espanjalainen Seth 
Vano kohtaa nuoret 
kuulijansa Dolar One 
-taiteilijanimellä ja 
muutoksella, joka 
kuljetti hänet kouluihin, 
vankiloihin ja rannoille. 
Kaikkialle missä nuoriso 
kokoontuu.

S eth Vanon vanhemmat 
kuuluvat Espanjan Alican-
tessa evankeliseen seura-

kuntaan.  
– Vietin kaksoiselämää. Elä-

määni peitti onnellisuuden naa-
mari. Sisältäpäin en voinut hy-
vin. Olin tyhjä, ilman todellista 
iloa ja tasapainoa.  Yhdeksän 
vuoden vanhana, vuonna 1984, 

Muutos huomioitiin 
mediassa

Seth Vano aloitti opiskelut raa-
mattukoulussa. Koulun pää-
tyttyä hän aloitti pastorin työn 
Alicantessa  La Federacion De 
Asambleas de Dios De Espan-
ja (FADE) helluntailiikkeeseen 
kuuluvassa seurakunnassa. 

– Vuonna 2007  Europe Teen 
Challengen Euroopan työn joh-
taja tapasi minut. Hän oli kuullut 
graffiittitaiteestani. Olin maalan-
nut laillisiin paikkoihin useiden 
neliöiden suuruisia graffiitteja. 
Ne olivat yleisön suosikkeja. 
Teen Challengen johtaja sanoi 
minulle: ”Sinulla on lahja, jonka 
olet haudannut. Eräänä päivänä 
Jumala pyytää sinua tilille täs-
tä”. Ajattelin asiaa ja rukoilim-
me puolisoni kanssa. Osallistuin 
graffiittikilpailuun, jonka jälkeen 
minua pyydettiin maalaamaan 
julkisiin tiloihin eri puolille Es-
panjaa. 

Dolar One
Sanomalehdet tekivät Vanosta 
näyttäviä artikkeleita. 

– Kerroin rohkeasti elämässä-
ni tapahtuneesta muutoksesta.  
Lehden otsikoissa oli esimerkiksi 
ilmaisuja: ”Tunnettu graffiittitai-
teilija  maalaa Jeesukselle” tai 
”Evankelinen pastori on graffiit-
timaalari”.  Käytän taitelijanimeä 
"Dolar One".  Yksityisessä TV-
kanavassa ilmoitettiin: ”Kuului-
sia Dolar One tänään haastatel-
tavana Movistarissa” tai ”Graffiit-
timaalaaja puhuu Jeesuksesta”. 

Julkisuuden siivittämänä ja 
kaupunkien päättäjien luvalla 
muun muassa Alicantessa graf-
fiitit ovat tulvillaan sanomaa Jee-
suksesta. 

– Minua  kutsutaan ylä-asteen 
kouluihin, lukioihin, perhekotei-
hin, vankiloihin.  Olin äskettäin 
koulussa ja kerroin, kuinka Jee-
sus muutti elämäni. Nuori tyttö 
tuli luokan eteen ja sanoi itki-
en: ”Haluan muuttua”. Kaikkien 
ystäviensä ja opettajien edessä 
tämä vaatii aikamoista rohkeutta. 

 Dolar One -nimen kuullees-
saan nuoret nyt tietävät kuka 

hän on. 
– Nimi herättää mielenkiintoa. 

Jätän kauluspaidan ja kravatin 
sunnuntain jumalanpalveluk-
seen.  Pukeudun armeijan maas-
tokuviohousuihin, t-paitaan ja 
astun sisälle rap-muusikoiden 
ja hip hoppari-kulttuuriin.  Graf-
fiittitaiteilijana pääsen heidän 
maailmaansa. Graffiitti on onki-
mato. Nuoret tarttuvat matoon, 
julistan evankeliumia ja näen 
nuorten muuttuvan. Maalaan 20 
minuutissa suuren graffiitin, joka 
viestittää pitkälle tulevaisuuteen: 
”Jeesus on pelastaja”. Grafiitit 
ovat hip hopparien kieli ja tapa 
imaista itseään. 

Rannalta 
Berliinin muurille

Kesällä Alicantessa 20 000 nuor-
ta juhli rankasti rannalla. Evan-
kelinen seurakunta pystytti tel-
tan, jossa nuoret seurakuntalai-
set hoitivat sammuneita nuoria. 
Toiset hakivat heitä kaduilta. 

– Olin mukana ja kerroin nuo-
rille evankeliumia.  Toisessa kä-
dessäni oli spraypullo, toisessa 
Raamattu. Kutsun nuoria Jee-
suksen luo spraypullo kädessä. 
Alicanten rannoilta minut on 
kutsuttu maalamaan Berliinin 
muuria jäljellä olevaa osaa ja Wa-
terloon asematunnelia Lontoos-
sa.  Graffiitien tekeminen ilman 
lupaa on laitonta.  Kaupungin 
antavat kuitenkin tilaa luovalle 
taiteelle surkean harmaille muu-
reille ja seinille.

Espanjan FADE helluntailiik-
keen seurakuntaistutustyöryh-
män jäsen, pastori Seth Vano 
kertoo, että työn alla on Hip 
hopparien Raamattu. - Siitä tulee 
samanlainen kuin Motoristien 
Raamattu.  Jumalan sanan lisäksi 
kirjassa on mukana  Hip hoppa-
rien uskoontulotapahtumia.  

Seth Vano on jäsenenä Gospel 
Graffit Crew -järjestössä. Siihen 
kuuluu vain kaikkein parhaat 
graffiittitaiteilijat  Euroopasta, 
USA:sta ja Australiasta.  Heitä 
on noin parikymmentä. Vano 
näyttää lippalakkia ja t-paitaa, 
jossa on painettuna hänen gra-
fiittityönsä. 

– Ensi vuonna 1500 evankelis-
ten seurakuntien nuorta kiertää 
9 viikkoa Espanjassa. He käyttä-
vät samaa, nuorille tutuksi tule-
vaa vaatetusta ja vievät sanomaa 
Jeesuksesta nuorille rannoille ja 
kaduille.

B  Seth Vanon graffiittitaidetta. Vano 
tekee muun muassa suuria muraaleja, 
joihin kuuluu runsaasti värejä ja hah-
moja. Graffiittien ja tägien tekeminen 
ilman lupaa on laitonta. Espanjassa tälle 
taiteenmuodolle osoitetaan laillinen tila 
ja kuvataiteilijat ovat kysyttyjä.

kuuntelin rap -musiikkia ja aloi-
tin  breakdancen.  Hieman myö-
hemmin ryhdyin maalailemaan 
graffiitteja.   Aluksi halusin kir-
joittaa kaikenlaisiin muureihin 
katujen varsilla ja kaikenlaisiin 
pieniin kohteisiin.  Tarkoituk-
seni oli jatkaa vain muutamia 
päiviä tai kuukausia. Ajattelin, 
että tässä on menossa jokin vä-
liaikainen vaihe elämässäni. Päi-
vät kuitenkin seurasivat toisiaan 

ja samoin kuukaudet.  Ajattelin 
maalaavani graffiitteja satunnai-
sesti, mutta siitä tuli hallitseva 
elämäntapani.  

Spraymaalia väärään 
paikkaan

Seth Vanon vanhemmat olivat 
aluksi tyytyväisiä poikansa luo-
vasta taiteellisuudesta. 

– Maalailin myös laittomiin 
paikkoihin. Poliisit juoksivat 

perässäni ja vanhemmat saivat 
siitä tiedon. Heidän tyytyväi-
syytensä vaihtui kyyneliin ja he 
olivat surullisia.  Joka viikko otin 
spraymaalini, lähdin ulos ja maa-
lasin graffiitteja.  Vuoden vierivät 
ja kaikki tuntui menevän hyvin.   
Elämässäni oli onnellisuuden 
naamio, mutta sisäisesti en ollut 
onnellinen. 

Graffiitit eivät todellakaan voi-
neet täyttää Serh Vanon sisintä. 

–  Olin lähes 18 vuoden ikäi-
nen ja kesäyö alkamassa.  Van-
hemmat  hieman pakottivat mi-
nut Evankelisen kirkon nuorten 
tapahtumaa.  Aluksi ajattelin, 
että tärkein syy minulle on näh-
dä siellä kauniita tyttöjä. Yön ai-
kana tiesin, että syy oli toinen. 
Kuulin voimakaan viestin Juma-
lan rakkaudesta. Sain todellisen 
kokemuksen, että Jumala on to-
dellinen. Elämäni teki 180 asteen 
käännöksen.  Ymmärsin mikä 
merkitys on Jeesuksen ristillä. 
Tein parannuksen elämässäni. 

Vano jätti kesällä 1993 graffiit-
tien maalaamisen. 

– Ajattelin, että ne kuuluvat 
tähän aikaan.

Seth Vano kutsuu 
taiteellaan Jeesuksen luo

A  Espanjalainen pastori Seth Vano on 
kuuluisa graffiitintaiteilija. Dolar One 
-taiteilijanimi on maailmanlaajuisesti 
tunnettu.
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Jussi Kosola

Tämä otsikko voi olla joittenkin lukijootten miälestä lähinnä aprillipila. Meinaan kuukkelilla 
poimaastu otsikon mukaanen määritelmä: Suamalaanen hyvinvointivaltio koostuu kaharesta pe-
rusosasta: sosiaaliturvasta ja hyvinvointipalaveluusta. Keskeenen niitä eroottava tekijä on, että 
sosiaaliturvan olles kysees, kansalaaset hakoovat ja saavat erilaasia rahamuatoosia etuuksia, mutta 
hyvinvointipalaveluus on kyset toisten ihimisten tariuamista palaveluusta. Sosiaaliturvas on kyse 
elämän aineellisten erellytysten turvaamisesta, mutta hyvinvointipalveluus on sen sijahan kyset 
ihmisten välisestä vuarovaikutuksesta. 

Näillä molemmilla sosiaalipolitiikan keskeesillä lohkoolla pyriitähän takaamahan ja eristämähän 
kansalaasten hyvinvointia, mutta niiren painopistehet ovat hyvinvoinnin eri ulottuvuuksis. Sosiaa-
liturvalla turvatahan lähinnä elintasua ja hyvinvointipalaveluulla eristetähän pääasias elämänlaatua.

Että tälläänen määritelmä.
Monikohan lukija täs vaihees jo narskutteloo hampahia?
Kukaan ei oo voinu olla kuulemata lasten päiväkoti- ja vanhustenhoiron räikeestä laiminly-

änniistä.  

Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskus (STEA) on jälleen myäntäny avustuksia kansa-
laisjärjestöölle.

Yllättäville tahoolle avustusrahoja jaettihin avokätisesti, mutta Hurstin laupeurentyä, joka tun-
netahan parahite vähävaaraasten leipäjonoosta ei saanu latiakaan!!!

Kun luin mihinkä kaikkihin kohteehin niitä rahoja paasattihin, niin väkisinkin tuli miälehen se 
vanha sanonta: Kansa tarttoo leipää ja sirkusshuvia, mutta nyt on kyllä menny poskellensa, ku 
kaikemmaailman sirkushuviihin kyllä sponssia löytyy, mutta leipähän ei!!!

On se kumma, ku ahtahalle joutunehet lähimmääset, joille sois ruakaa, mikä ny on vähintä 
mikä hyvinvointivaltios kuuluus kaikille, eivät saa mitään!

Rahan voimalla, tuumas kaveri, ku ruuvimeisseliä ei ollu käsillä, niin kolikolla väänti ruuvin auki.
Rahaa valtiolle yhyrellä esimerkillä: Näen tukkirekan baanalla. Tukkipuusta mettänomistaja 

joutuu maksamahan 30 % veroja. Rekka joka on maksanu omistajalle ns. kallihin tyäpaikan. 
Monellaasekko verot siitä valtio saa? Rekkaa saattaa ajaa renki, joka maksaa tuloverojensa jat-
keeksi monemmooset välilliset verot, kun palakkarahoollansa ostaa hyärykkehiä, maksaa lastensa 
koulunkäyntikuluja jne.

Tämänkaltaasella esimerkillä vois kuvitella, että kun valtio tosiaankin kerää mitä moninaasimmat 
verotulot, jolloon olis maharollisuus hoitaa kunnolla se ikäluakka, joka tämän maan on jälleenra-
kentanu; samaten ku ahtahalle joutunehet ihimispolooset, jokka irtisanomisten, sairauksien jne. 
takia ovat joutunehet aharinkoho.

Mutta ku ei!!!
Hurstin toiminnasta jos leivänjako loppuu, nii mitä siihen tarvittaas? Varmahankin Jeesusta, 

joka ruakkimisihimeen teki viirellä leivällä ja kaharella kalalla!!! Silloosilla ”Herättäjäjuhuliilla” tuli 
ruakittua 5000 miästä, naiset ja lapset siihen päälle.

Sotekin meni niinku meni, sen suunnitteluhun on kiinnitetty moninaasia valiokuntia ja byro-
kraattia. Silläkin rahasummalla olis hoirettu lukematoon määrä sairahia. Näinollen raamatullisia 
parantumisihimeetäki tarvittaas, ku kaikilla ei oo varaa eres välttämättömihin lääkkeehi eikä 
muihinkaan hoitomuatoohin.

Vasta ollut pääsiäänen muistutti meitä taas siitä kristittyjen tärkiimmästä virstanpylyvähästä, ku 
Golgatalla tapahtuu meirän jokahitten iankaikkisuussialumma täyrellinen lunastus. Jumalan lihaksi 
tullu Poika, Jeesus Kristus kantoo meirän jokahitten syntitaakan tuskallisella ristinkualemalla vua-
rattaen Pyhän kallihin sovintoveren, sialujemma hinnan. Ristin yläpualelle oli kiriootettu: Jeesus 
Nazaretilaanen, juutalaasten kuningas.

Se on täytetty! Nämä viimmeeset sanat Hän lausuu ja antoo henkensä.
Mikä on lukija meirän tehtävä? Se on ottaa vastahan tämä Jumalan kärenojennus!
Yksinkertaasta teologiaa, ja jos et viälä oo Hänen kans lyättäytyny kimppaha, nii rukoole vaikka 

näin: Jeesus, minoon syntinen ihiminen ja tarvitten Sua. Anna mun syntini anteeksi ja tuu mun 
syrämmeni Herraksi ja Vapahtajaksi.

Suami – 
hyvinvointivaltioKUTSUMUS 

AFRIKASSA
Pertti Söderlund lähti vanhempi-
ensa mukana matkalle vuonna 
1955. Yhdysvalloissa rakennet-
tu miinanraivaaja, jolla muuta-
ma lähetysinnon valtaama perhe 
matkusti Aasian vesille vuonna 
1955, oli myös heidän kotinsa.

Söderlundin perheeseen kuu-
lui isä Åke, äiti Pirkko ja lähdön 
aikoihin parin vuoden ikäinen 
Pertti-poika. Ceylonin saarelle 
matkalaiset pysähtyivät pidem-
mäksi ajaksi. Nyt kolmevuotias 
Pertti onnistui pääsemään valvo-
jien silmien tavoittamattomiin ja 
tipahti meren syleilyyn, mutta 
viime hetkellä tilanne huomat-
tiin, ja elämä jatkoi tasaista kul-
kuaan.

Vuonna 1958 Söderlundit 
ymmärsivät, että Afrikka ja sen 
tumma kansa oli heidän kutsu-
muksensa, ja niinpä tie johti Itä-
Afrikan Keniaan.

Täällä nyt nelihenkinen perhe 
aloitti uutta tulevaisuutta itsenäi-
syyttään etsivässä maassa. Sama 
tavoite oli monilla entisillä siir-
tomailla Afrikassa. Vuonna 1956 
oli perheeseen syntynyt Ceylo-
nilla tyttö, joka sai nimen Anne. 
Monet valkoiset jättivät maan 
itsenäistymisen aikoihin, mutta 
Söderlundit olivat tulleet jäädäk-
seen vaikka alkutaival oli monel-
la tapaa haastavaa toimeentulon 
ankeuden ja sairauksien koetel-
lessa perhettä.

Kirsi- Klaudia Kangas
Afrikka valitsi minut
Aikamedia, 2018

Pertin oma näky afrikkalaisten 
auttamisesta oli joutunut mur-
rokseen nuoruusvuosina. Vii-
dakkoveitsin varustautuneiden 
rosvojen hyökättyä Söderlun-
din perheen kimppuun, lupasi 
nuorukainen ahdingon puristuk-
sessa itsensä Jumalan käyttöön 
jos perhe pelastuisi rosvojen 
raivolta.

Nyt jo pian puoli vuosisataa 
on Pertti elänyt Afrikalle yhdessä 
vaimonsa Heidin kanssa. Heidän 
kolme tytärtään ovat kaikki avi-
ossa kaukana vanhemmistaan ja 
lapsenlapsiakin on jo runsaasti.

Söderlundien esikoinen Daisy 
syntyi maailmaan oikea käsi 
lyhyempänä päättyen hiukan 
kyynärpään alapuolelle. Tämä 
ongelma ”poiki” aikanaan Daisy 
Centren, vammaisten lasten 
koulun ja samalle tontille nousi 
myös Kakamegan helluntaikirk-
ko. Suuri ja pitkäaikainen raken-
nusprojekti monine vaiheineen 
oli koetellut Pertin ja Heidin 
yhteiseloa ja luottamusta niin 
Jumalaan kuin ihmisiinkin.

Pian näiden vaiheiden jälkeen 
heidän tiensä johti naapurimaa-
han Ugandaan. Seikkailun ma-
kua ja monia vaikeuksia tarjosi 
elämä täälläkin tulijoille. Tämä 
Winston Churchillin ihailema 
maa oli hirmuhallitsijoiden vai-
kutuksen tuloksena monella ta-
paa ”raunioina”, ihmisten usko 
tulevaisuuteen oli rakennettava 
pala palalta.

Sam Childers: Machine Gun 
Preacher, on tässä rakennustyös-
sä hiukan toisenlaisin asein kuin 
Pertti, mutta se ei ole ollut estee-
nä ystävyydelle ja yhteistyölle.

Kirja on mielenkiintoinen 
katsaus miehen elämään, joka 
vastaa myöntävästi Jumalan kut-
suun. Siihen kutsuun oli ensin 
vastannut isä Åke, mutta isän 
kutsu ei riittänyt Pertille. Näyttää 
siltä, että tämän saman kutsujan 
ääni puhuttelee suvun tuleviakin 
sukupolvia.

Samuel Saresvirta

Seppo Häkkinen
Rohkeasti kristitty
Kirjapaja, 2019

KRISTITTYNÄ 
2000-LUVULLA

Mikkelin piispa Seppo Häkkinen 

mukaansa voimavarat toisarvoi-
seen ”puuhasteluun”. 

– Työntekijöillä riittäisi teke-
mistä ilman seurakuntalaisiakin. 
Ensimmäisten kristittyjen todis-
tus on tyystin toisenlainen, Sep-
po Häkkinen toteaa.

”Ole rohkea ja luja” on pai-
menen viesti epävarmuuden 
keskellä.

Teologian tohtori Seppo Häk-
kinen on työskennellyt Mikkelin 
hiippakunnan piispana vuodesta 
2009 lähtien. Häneltä on aikai-
semmin ilmestynyt paimenkirje 
Rohkeasti luterilainen (2013) 
sekä hartauskirja Luottaen huo-
miseen (2015).

”Rohkeasti kristitty” on piristä-
vä puheenvuoro piispalta, tänä 
päivänähän piispoilta on yleensä 
vaikea saada selkeitä mielipitei-
tä mistään päivänpolttavista ai-
heista.

Kimmo Janas

pohtii uutuuskirjassaan, millai-
nen kirkon toimintaympäristö 
on tänään ja miten kirkko reagoi 
ajankohtaisiin asioihin. Mikä on 
kirkon merkitys nykyihmiselle ja 
miten luottaa huomiseen, kun 
tulevaisuutta varjostaa ilmas-
tonmuutos?

Aikamme on täynnä monen-
laisia uskomuksia. Mikä on us-
kon ja kirkon merkitys nykyih-
miselle? Miten ajankohtaiset 
ilmiöt vaikuttavat siihen, mitä 
kirkossa puhutaan ja opetetaan? 
Entä miten kertoa kaikesta siitä 
hyvästä, mitä kirkossa tehdään? 

”Rohkeasti kristitty” on Häkki-
sen toinen paimenkirje hiippa-
kunnalleen. Kirja koostuu hänen 
saarnoistaan, kirjoituksistaan ja 
puheenvuoroistaan. Piispa ko-
rostaa rauhan, ihmisarvon ja 
yhteisen vastuun merkitystä ai-
kana, jota monenlaiset uhkat ja 
kriisit varjostavat.

Piispa Häkkinen kirjoittaa 
lohdusta, armosta, rauhasta ja 
rohkeudesta – toisen ihmisen 
kohtaamisesta ja auttamisesta 
arjessa. Siellä esimerkiksi seu-
rakuntien diakoniatyötekijät ja 
nuorten ja perheiden parissa 
työskentelevät ovat, vaikka työ 
ei ylitäkään uutiskynnystä.

Häkkinen ottaa kantaa kris-
tillisten arvojen pohjalta myös 
niin ilmaston lämpenemiseen, 
ruokahävikkiin kuin vanhusten 
hoivaamiseenkin.

Eikä kirkkokaan ja sen toimin-
ta säästy piispan kommenteilta. 
Hän huomauttaa kirkkoa uhkaa-
van vaara kääntyä sisäänpäin. 
Seurakunnissa ohjautuvat hänen 
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RAKENNA TAI REMONTOI

HRKKONEVUOKRAAMOT
Vantaa Tampere Lahti Hämeenlinna Pirkkala Kangasala

SE todella hyvä  
pyöräkauppa
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Sydämellä ja  
suurella ammattitaidolla

Järvenpään
Yrittäjien 
Vuoden 

uranuurtaja
2017

Huolto • varaosat • varusteet • asusteet • pyörävuokraus

Olavi Savolainen

N uoren, alle kouluikäisen 
pojan muistiin oli josta-
kin syystä jäänyt muisto 

kesäisestä sunnuntaipäivästä. 
Aika oli jotakuinkin 1950 -luvun 
alkua.  Olimme isän ja äidin sekä 
kahden veljen kanssa kävelyl-
lä pientä harjun lakea myöten 
mummon ja papan luokse ky-
lään. Isä lauloi laulua, joka on 
siitä asti nämä vuosikymmenet 
pysynyt mielessäni ”Jeesukses-
ta laulan Jeesuksesta vain, jol-
ta syyni suuret anteeks sain ja 
saan…”

Turvallinen 
koti

Ensimmäisiä kokemuksia elä-
mästäni nuorena, oli elää elämää 
maalaiskodin lapsena. Olinhan 
kahdeksanlapsisen perheen 
toiseksi vanhin ja pientilallisen 
lapsena tiesin, että kodin ulko-
puolelta tulee meistä useamman 
leipänsä ja työnsä hankittavaksi.

Myöhemmin olen todella ym-
märtänyt, että on ollut suuri onni 
kasvaa turvallisessa kodissa, 
jossa vielä oli mummo ja pappa 
sekä isä ja äiti sekä minun lisäk-
seni seitsemän lasta.

Yksinäisyys 
ja koti-ikävä

Viisitoistavuotiaana oli sitten 
minun aikani lähteä työhön. 
Syksyllä 1962 pääsin enoni ja 
kummisetäni myötävaikutuksel-
la Tampereen Raholaan, kerros-
talotyömaalle rakennustöihin. 

Vuoden päästä nuori mies 
sitten siirtyi Lahteen, kaluste-
tehtaalle harjoittelijaksi, kun oli 
tavoitteena tulla kalusteasenta-
jaksi. Yksinäisyys vaivasi, kun 
olin vuokrahuoneen saanut ja 
jäi vapaa-aikaa, silloin ilmeises-
ti aika ujona poikana kiertäes-
säni jalkaisin ympäristössä olin 
todella yksinäinen. Mieleen tuli, 
että tämäkö on elämän tarkoitus? 
Yksinäisyys ja koti-ikävä yhteen-
laskettuna sai minut palaamaan 
kotiin.

Kuukauden kotona olon jäl-
keen sitten avautui mahdollisuus 
siirtyä pääkaupunkiseudulle ra-
kennustöihin. Siellä oli myös 
samalta kylältä tuttuja nuoria, 
joten elämä tuntui taas saavan 
positiivisen otteen. 

Aika kului, työ, armeija, avi-

B   Marja-Leena ja Olavi Savolainen Lep-
päjärven Liankivaaralla.

oituminen vuonna 1965, ja lisä-
opiskelu ammattiin ja taas työ.  
Kaikki tuo edellä luettelemani 
ikään kuin soljui juoksevan ve-
den lailla, vuodet kuluivat.

Oli seesteisen ja kiireisen elä-
män aikaa. Tuntui, että kaikki oli 
hyvin, minä olin vapaa-ajallani  
junioreiden jääkiekon harjoitus- 
ja valmennustiimissä, ja poikani 
oli myös mukana juniorikiekko-
ympyröissä.

Esirukoukset 
toimivat

Alkoi tapahtua asioita, joita mi-
näkin alkuun ihmettelin, mutta 
olin todella iloinen, kun vaimo-
ni ilmoitti, että hän on tullut us-
koon, mistä tuo ilo oli kotoisin? 
sitä silloin itsekin ihmettelin.

Olinhan minä elänyt kodissa, 
jossa kyllä kunnioitettiin Juma-

laa. Pappani istui keinutuolis-
sa ja lauloi virsiä ja hänellä oli 
patteriradio, josta hän kuunteli 
hartaudet ja kirkonmenot päivä-
uutisten lisäksi.

Lähellä olevat setäni ja tätini 
olivat helluntaiuskovia, joskus 
myös kävimme setäni pitämissä 
kokouksissa.

Uskoon tultuaan vaimoni 
monesti pyysi minua kokouk-
siin mukaan. Jos hän innok-
kuudessaan kolmannen kerran 
ehti asiasta mainita, niin menin 
ikään kuin takalukkoon, enkä 
ollut valmis lähtemään mukaan. 
Kuitenkin asiaa puntaroidessani 
ajatus palautui iankaikkisen elä-
män kysymyksen eteen, aluksi 
ajattelin, että enhän minä kenel-
lekään ole pahaa tehnyt. 

Sydämeeni ei rauha enää pa-
lannut. Tuntui kuin vyö kiristäi-
si rintani ympärillä, kun kävin 
hengellisissä tilaisuuksissa, Hel-
singin Saalem -seurakunnassa.  
Vuoden 1984 huhtikuussa tuli 
sitten ilta, jolloin minun oli tehtä-
vä ratkaisu, synnintunto saavutti 
sydämeni ja ainoa vaihtoehto oli 
polvistua alttarille ja pyytää, että 
Jeesus tulisi minunkin sydämee-
ni. Puolestani rukoiltiin ja oloni 
keveni siinä hetkessä, eikä tullut 
edes mieleen, että silloin selkäni 
takana oli useampi sata sanan-
kuulijaa, olihan herätyskokous ja 
salissa oli paljon väkeä. 

Helsingissä asuessamme myö-
hemmin olimme osallisina Kan-
nelmäen kahvitupatyössä ja Van-
taalle muutettuamme Myyrmäen 
Asemakappelin eri toiminnoissa, 
mm. kuorossa ja miestenpiirissä.

Merkki 
sydämeen

Lappi tuli tutuksi, kun miesten-
piirin kanssa kävimme ensim-
mäisen kerran kokemassa 62 

km mittaisen Kevon reitin vael-
luksen ruskaviikolla syyskuussa 
1991. Siellä aavalla tunturilla 
kulkiessaan sai kokea Luojan 
luoman luonnon todella voi-
makkaasti. Itse tunsin olevani 
todella tomuhiukkanen ja kui-
tenkin Jumala pitää meistä huol-
ta. Luomakunnan luoja painoi 
sydämeen sellaisen merkin, jota 
ei voi poistaa, ja aina uudelleen 
tulee mieli päästä uudistamaan 
tuo kokemus. 

Rukousvastaus
Vantaalta muuttaessamme työni 
perässä Turkuun, Kaarinassa 
asuva iäkäs tätini iloitsi ja sa-
noi, että olemme Marja-Leenan 
kanssa rukousvastaus hänelle, 
kun tulimme sinne. Saimme 
olla hänelle apuna miltei kym-
menen vuotta, kunnes hän siirtyi 
ajan rajan tuolle puolen. Työni 
loputtua Turussa ja siirtyessäni 
eläkkeelle muutimme Loimaalle, 
jossa edelleen asumme. 

  
Rukouksessa 
on voimaa

Nyt kun ikää on tullut lisää ja 
eläkeaika on saavutettu, olem-
me Kristillisten karavaanareiden 
kanssa saaneet kulkea eri pai-
koissa myös kertomassa omasta 
uskosta erilaisin tavoin, rinnalla 
kulkien ja tukien. 

Vuoden 2017 syksystä olen 
ollut mukana Viestiveljien kuo-
rossa ja siellä olen tuntenut 
sellaista, sanoin kuvaamatonta 
yhteishenkeä yhteiskristillisellä 
pohjalla, jossa raja-aidat on kaa-
dettu, eikä niitä nosteta pystyyn. 
Rukoilemme yhdessä ja viemme 
toistemme sekä muidenkin ystä-
vien asioita Jumalalle tiettäväksi, 
oli sitten kysymyksessä kiitos tai 
avunpyyntö.

Rukouksessa on voimaa, se 
kannattaa aina.

Herran 
murrettavana

Loppu toteamukseksi mielessäni 
on taas, miten hellät kädet uu-
delleen saavat muovata minun 
astiaani, joka oli kovettunut ja 
mennyt rikki ja muutenkin kol-
hiintunut. Vielä harmaatukkaise-
na haluan olla Herran pöydällä 
hänen murrettavanaan, oman 
tahtoni kovettumat hän taivu-
telkoon.

Kiitos Herra kaikista päivistä
 

”Savea mä vain olin, 
Herra, pöydälläsi…”
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A   Petri Aalto  valotti raamatullista talou-
denhoitoa ja muistutti kymmenysten 
maksamisen tärkeydestä.

Veli Johansén

Syksyllä Bergvikin 
kartanon mailla 
järjestetyn onnistuneen 
miestenleirin 
innoittamana päätettiin 
järjestää uusi leiri, tällä 
kertaa keväisemmissä 
merkeissä 12.-14.4.

M onet yhteensattumat 
– eduskuntavaalien 
äänestyspäivästä nyt 

puhumattakaan – olivat syöneet 
miesmäärää, mutta 20 tosimie-
hen voimin leiri onnistui odotus-
ten mukaisesti. Pääosa miehistä 
oli pääkaupunkiseudulta, mutta 
olipa yksi autollinen peräti Son-
kajärveltä huristellut. Yllättävää 
oli, että ns. paikkakuntalaisia ei 
ollut mukaan uskaltautunut Tu-
run, Raision yms. alueelta kuin 
yksi salolaismies. Liekö syy-
nä sitten ollut matalanprofiilin 
markkinointimme. Lupaamme 
parantaa näkyvyyttä seuraavalla 
kerralla!

Iskän kädestä 
kiinni pitäen

Leiri käynnistyi perjantaina 12.4. 
keittopäivällisellä, jonka jälkeen 
vetäydyttiin Beet-Suurin luento-
saliin kuuntelemaan Bergvikin 
Säätiön varapuheenjohtajan Yrjö 
Rossin esitystä Bergvikin karta-
non ja sen kuuluisan omistajan 
Aapeli Saarisalon historiasta.

Kristittyjen Miesten Verkosto 
ry:n puheenjohtaja Kimmo Ja-
nas kyseli omassa osuudessaan, 
voiko tosimies olla onnellinen.

Samaan aikaan, kun Suomi on 
sijoittunut monissa mittauksissa 
onnellisimpien maiden jouk-
koon, suomalaisten kokema 
stressi on lisääntynyt, ja OECD:n 
tutkimuksen mukaan me koem-
me työn ja muun elämän väli-
sen ristiriidan 4. voimakkaimmin 
OECD:n jäsenmaista. Janas us-
koo kuitenkin, että tosimies voi 
olla onnellinen ahdistuksenkin 
keskellä.

Ihan niin kuin me pikkupoi-
kina kävelimme isän kädestä 
kiinni pitäen, meidän pitäisi 
Kimmon mukaan tänäkin päivä-
nä pitää Jumalan kädestä kiinni, 
roikkua Iskässä luottavaisena.

– Minulla ei itselläni ei ole ol-
lut sisaruksia, mutta Jeesukses-
sa minulla on nyt isoveli, jonka 
apuun voin aina turvata. Pikku-
veljet katsovat usein isoa velje-
ään ihaillen alaviistosta. Näin mi-
näkin koen suhteeni Jeesukseen. 
Eli kun minulla on Taivaan Isä 
ja Jeesus matkakumppaneina-
ni, eivät ’isojen poikien’ ilkeilyt 
paljoa hetkauta, Kimmo kertoi. 
– Eli siitä minä olen onnellinen, 
Jumalan ja Jeesuksen antamasta 
turvasta!

Oppia elefanteilta
Lauantain avasi Samuel Sares-
virta, joka valotti isä-poika -suh-
teen koukeroita. Hän huomautti 
monilla suurmiehillä olleen on-

gelmallisia suhteita omiin poi-
kiinsa. Vaikka mies olisi taitava 
monilla elämänalueilla, lasten – 
varsinkin poikien – kasvatus ei 
aina ole onnistunut. Esimerkki-

nä Samuel kertoi mm. Daavidin 
ongelmallisen suhteen poikaan-
sa Absalomiin.

Hyvänä esimerkkinä nuorten 
ja vanhempien uroiden eroista 
Samuel kertoi tarinan Afrikasta, 
jossa kansallispuistossa oli vain 
nuoria elefantteja, jotka olivat 
yllättäen alkaneet tappaa puis-
ton virtahepoja. Kun puistoon 
tuotiin toiselta paikkakunnalta 
muutama vanhempi elefantti, 
tilanne rauhoittui heti.

Seuraavana nousi lauteille Pet-
ri Aalto, joka opetti leiriläisille 
Raamatun periaatteita talouden-
hoidosta.

Lounaan jälkeen leiriläiset 
jalkautuivat neljäksi tunniksi ri-
susavottaan ja polttopuiden pi-
noamiseen. Talkoilla saatiin tie-
tenkin leirin hintaa alemmaksi, 
mutta samalla miehille tarjoutui 

Miestenleiri 
Bergvikissä

erinomainen tilaisuus vaihtaa 
keskenään syvällisiäkin mielipi-
teitä kuulluista luennoista.

Rakkautta 
ja grillimakkaraa

Päivällisen jälkeinen osuus on 
aina haastavin, kun mahassa mu-
hiva ruoka saa silmäluomet lurp-
sahtelemaan. Harri Verkkoperä 
ei kuitenkaan pelännyt haasteita, 
vaan otti yleisön kitarallaan säes-
täen. Harrin opetuksen aiheena 
oli rakkaus.

Viikonlopun ehkä koskettavin 
esitys koettiin, kun Pekka Ruo-
komäki pyyhälsi ovesta sisään 
verhoutuneena säkkikankaa-
seen. Pekan monologin aiheena 
oli ”Pietari ja tyhjä hauta”.

Lauantaipäivän kruunasivat il-
tasauna ja huvimajassa nautitut 
Kari-Pekka Juurikkalan paista-
mat muurinpohjaletut ja Ari Vä-
häkainun grillaamat Wotkin’sin 
suussasulavat makkarat. Ja ai-
toon tosimiestyyliin hyvää iltapa-
laa ei tietenkään pilattu turhilla 
viherkasveilla.

Pakko myöntää, että lievää 
ylensyöntiäkin esiintyi, kun 20 
miehen eteen tuotiin 12 litraa let-
tutaikinaa ja 80 grillimakkaraa… 
Mutta kyllä unikin maistui sitten 
normaalia paremmin.

Kaikki hyvä 
loppuu aikanaan

Miestenleirin päätöstilaisuutena 
pidettiin Kappelissa ehtoollis-
jumalanpalvelus. Saarnassaan 
Yrjö Rossi kyseli, miten Jee-
suksen ratsastaminen aasilla 
Jerusalemiin vastasi juutalaisten 
odotuksia Messiaan tulosta. Mo-
nilla juutalaisillahan oli käsitys 
Messiaasta sotasankarina, joka 
ratsastaisi uljaalla hevosella pe-
lastamaan heitä ja rakentamaan 
uuden valtakunnan.

C   Kimmo Janas kehotti roikkumaan 
Taivaan Iskän kädessä.

C   Samuel Saresvirta muistti kuulijoita, että lasten kasvatus - varsinkaan poikien 
kasvatus ei ole helppo laji, ja monen suurmiehenkin taustalta löytyy ongelmallisia 
isä-poika -suhteita.

C   Harri Verkkoperä säesti opetustaan 
kitaransoitolla.

A   Leirin päättäneessä jumalanpalveluk-
sessa ehtoollista jakoi Yrjö Rossi (oik.) 
Kimmo Janaksen avustuksella.

C   Otsa hiessä on sinun leipäsi ansaittava... Lauantain iltapäivään kuului talkootöitä.

C   Pekka Ruokomäen monologi veti miesjoukon hiljaiseksi.
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Arto Auranen

”Isä tulee, isä tulee”, 
hoki äitini ja kiikutti 
nelivuotiaan poikansa 
katsomaan kamarin 
ikkunasta, kun väsynyt 
sotilas palasi kotiin. 
En ollut nähnyt isääni 
kuin muutamana 
hänen lomapäivänään. 
Lapsuuttani varjosti 
sota. Kaikesta oli 
puutetta. 

M aatalon tuotot olivat 
pienviljelijäperhees-
sä sen verran pienet, 

että isäni hankki tuloja puutava-
ranostajana. Äitini perusti Lehti-
palvelu Aurasen, jossa jo ennen 
murrosikää naputtelin kirjoitus-
koneella asiamiesten tilauslisto-
ja. Vanhempani joutuivat sodan 
takia luopumaan koulutuksesta 
ja heillä oli kova halu laittaa ai-
noa lapsensa oppikouluun. Sin-
ne menin vanhempieni tahdosta. 

Juuri kun elämä alkoi pienes-
sä perheessämme ottaa siipiä 
alleen, isäni sairastui ja meneh-
tyi. Olin seitsemäntoistavuotias 
silloin. Äidille puolison kuolema 
oli kova paikka ja hän tukeutui 
minuun lähes kaikessa. 

Minulle jäi isän ikävä, liian var-
hain. Lukion aloittaminen loppui 
lyhyeen, kesti vain kolme päivää 
ja niistäkin yksi oli kirkkopäivä. 
Ilmoittauduin varusmiespalve-
lukseen vapaaehtoisena.

Silloisen varusmiespalveluk-
sen aikaan ei juuri lomia heru-
nut, mutta minä sain elämänti-
lanteemme takia monta lomaa, 
yhden työlomankin. Kotitalon 
katto piti uusia. Sen työn oli jo 
aloittanut naapurissa asuva mi-
nua vanhempi poikamies, Jaak-
ko. Hänen kanssaan saunoimme 
usein ja kävimme tansseissa. Lo-
milla hän aina pistäytyi meillä 
kuulemassa armeijajuttujani. Il-
meisesti hän oli käynyt meillä 
muulloinkin, koska äitini ilmoit-
ti, että he ovat menossa Jaakon 

kanssa avioon. Tavallaan kysyi-
vät, mitä mieltä asiasta olin. Mitä-
pä minulla siihen oli sanomista, 
kun tunsin Jaskan työteliääksi ja 
’lookiksi’ mieheksi. Hänestä tuli 
siis isäpuoleni, vaikka enemmän 
pidin häntä isoveljenä.

Ajokortin myötä minusta tuli 
lehtipalvelun markkinointipääl-
likkö. Tuossa vaiheessa meillä 
oli yli 200 asiamiestä. Kiertelin 
autolla Keski-Pohjanmaan pitä-
jissä innostamassa ja koulutta-
massa asiamiehiä. He saivat ot-
taa vastaan kaikkien lehtitalojen 
tilauksia ja osa heistä menestyi 
hyvin, myös me. Kun televisio 
alkoi näkyä Kalajoella, niin vik-
kelänä poikana aloin myydä ja 
asentaa niitä muun liiketoimin-
tani ohella. 

Epäpätevästä 
päteväksi

Äitini toimi usein opettajien 

viransijaisena. Kerran hän oli 
lupautunut sijaiseksi, mutta 
ei muistanut, että maakunta-
kuoron solistina hänellä oli 
Norjan matka samaan aikaan. 
Kansakoulun tarkastaja Halme 
totesi yks’kantaan, että onhan 
sulla poika. Niin tämä poika 
tullessaan juuri varusmiespal-
veluksesta ajoi mopolla suo-
raan Merijärven Pyhänkosken 
koululle. Jalat tärisivät kylmästä 
ja jännityksestä, kun poljin ur-
kuharmonia aamuhartaudessa.  
Kevätlukukausi meni niin mu-
kavasti, että kysyin tarkastajalta, 
onko ensivuodeksikin paikkoja 
epäpätevälle. Hän kertoi kol-
mesta koulusta, joista sain va-
lita. Valitsin lähimmän eli Rauti-
on kylän Kärkisen kyläkoulun. 
Vanha opettajani Anna Saari 
oli toisena ja vasta valmistunut 
Reino Mielonen kolmantena 
opettajana. Anna tunsi lapset ja 

Reino opetusmetodit, kuunte-
lin kahvitauolla korvat höröllä 
heidän ohjeitaan. Opettajan työ 
liiketoiminnan ohella alkoi viedä 
voiton ajattelussani. Kierreltyäni 
kolme vuotta opettajana päätin 
hakea seminaariin.

Ollessani Haapaveden kes-
kuskoululla tapasin aivan ihas-
tuttavan Leenan, jolla oli muuta-
kin päässä kuin maalia. Hän oli 
jo valmis lastenhoitaja Helsingin 
Lastenlinnassa, ja hän pitkillä 
yökkövapailla kävi vanhempi-
ensa luona. Seurustelu alkoi ja 
jatkui kirjeiden välityksellä ja 
tapaamisilla noilla yökkövapail-
la. Syvällisesti ajatteleva Leena 
oli silloin uskova tyttö, mutta 
ihastuessaan minuun, maailman 
mieheen, kadotti hän uskonsa. 
Meidät vihittiin avioliittoon 1965 
Haapaveden kirkossa. Lupasim-
me rakastaa myötä ja vastoinkäy-
misissä aina kuolemaan asti.

Opiskelija-avioliitto alkoi 
pienessä yksiössä Kajaanissa. 
Viimeisenä lukukautena meil-
le syntyi tyttö, se oli uutta sii-
hen aikaan seminaarilaiselle. 
Valmistuin kansakoulun opet-
tajaksi 1969. Nyt ei ollutkaan 
opettajan virkoja, mistä valita ja 
hakea, kuten kymmenen vuotta 
sitten.  Koko maassa oli kolme 
vakinaista paikkaa haettavaksi. 
Leena sai lastenhoitajan viran 
uudesta Kainuun keskussairaa-
lasta. Tämän takia ei ollut vii-
sasta vaihtaa paikkakuntaa. Mi-
nulle järjestyi väliaikainen virka 
Kajaanin maalaiskunnan uudes-
ta kansalaiskoulusta puutyön ja 
kuvaamataidon opettajana. Kol-
men vuoden päästä oli minun 
vuoroni saada vakituinen virka 
Kajaanin keskuskoulusta.

Tiilitalossa asuu 
onnellinen perhe 

Kerrostalon hankalien saunavuo-
rojen takia aloimme unelmoida 
omakotitalosta. Unelma lähti 
nopeasti toteutumaan, saimme 
pankista lainan ja kaupungilta 
tontin Kajaanin Variskankaalta. 

Talo valmistui nopeaan tah-
tiin. Seuraavana syksynä muu-
timme uuteen kotiin. Mainos-
lauseen mukaan tiilitalossa 
asui onnellinen perhe joskus 
hampaat irvessä. Tyttäremme 
syntyivät neljän vuoden välein. 
Urheilullinen kun olin, niin lap-
setkin syntyivät olympiavuosina, 

ensimmäinen Meksikon, toinen 
Münchenin ja kolmas Montrealin 
kisojen vuosina. Tytöillähän poi-
kia saa, lohduttelin sukulaisia. 
Moskovan kisoja muu maailma 
boikotoi, niin mekin tässä lasten 
hankinnassa.

Osallistuimme perheenä 
muun muassa Kajaanin Kame-
rakerhon toimintaan. Meillä 
vanhemmilla oli luottamustoi-
mia ammattiyhdistysliikkeessä. 
Leena oli perustamassa TEHY’ä 
ja minä Luokanopettajaliittoa 
OAJ:n siipien suojaan. Kesäisin 
opetin Kameraseurojen liiton va-
lokuvauskursseilla. 

Vaarallinen r
ukous

Lastenhoito-ongelmat tutustutti-
vat meidät naapurin perheeseen. 
Menin kysymään, ottaisiko rou-
va lapsemme hoitoon. Talossa 
oli aina siistiä ja viidestä villis-
tä pojastaan huolimatta uskova 
hoitotäti oli kuin itse rauhalli-
suus. Samaan aikaan Leena alkoi 
kaivata paluuta seurakuntayhte-
yteen. Hän pelkäsi, että jos nyt 
kuolee, ei pääse taivaaseen. 

Päivähoidosta tullessaan lap-
set lauloivat usein tuttua laulua 
”Milläs minä pääsen taivaaseen?” 
Sen laulun loppu kertoi ratkai-
sun. ”Syntini kun hylkään ja 
tunnustan silloin minä taivaan jo 
omistan! Uskomalla Herraan Jee-
sukseen pääsen minä varmasti 
taivaaseen!”  (trad.) 

Vaimoni paluu uskonelämään 
ja tyttöjeni laulu puhuttelivat 
minua ja aloin käydä Leenan 
mieliksi Kainuun Kansanlähe-
tyksen seuratuvassa. Kun pu-
hujat alkoivat puhua minun 
synneistäni, ajattelin että vaimo 
on heille kertonut elämäni on-
gelmista. Minulle oli kertynyt jo 
’viisi virkaa ja kuusi nälkää’ ja 
tuli hätä omasta elämästä. Ker-
ran kuuntelin saarnaa radiosta ja 
pappikin tiesi syntini. Hänelle ei 
vaimo ollut voinut kertoa, joten 
ymmärsin Jumalan puhuttelevan 
minua.

Lopulta annoin periksi, vaikka 
olin aina valmis lisäämään jotain 
omaa ansiota taivaspaikkaani. 
Rukoiltuani ensimmäisen vaa-

rallisen rukouksen, että Jeesus 
ratkaise sinä minun ongelmani, 
minusta tuli syntinen mies. Luin 
Markuksen evankeliumista ”Mut-
ta jos joku johdattaa lankeemuk-
seen yhdenkin näistä vähäisistä, 
jotka uskovat minuun, hänelle 
olisi parempi, että hänet heitet-
täisiin mereen myllynkivi kau-
lassa. (Mark. 9:42)

Minä olin se mies, jonka kau-
laan kuului myllynkivi, koska 
olin vietellyt maailmaan vaimo-
ni. Tarvitsin oikein vanhanaikai-
sen ripin, että pääsin kuulemaan 

Neljä isää

A

nuo ihanat sanat ’Se on täytetty’. 
Rippi-isä joutui vielä vakuuttele-
maan minulle, että luulenko Jee-
suksen jättäneen jonkun syntini 
sovittamatta. Ei jättänyt.

Toinen 
vaarallinen rukous

Uskoon tultuani toimin vapaa-
ehtoisena vastuunkantajana ja 
puhujana Kansanlähetyksen pii-
rissä. Muutaman vuoden kulut-
tua kerran palattuamme Leenan 
kanssa puhuttelevista päiväseu-
roista esitimme toisen vaarallisen 

rukouksen: Olemme valmiita, 
vaikka kokoaikaiseen Jumalan 
valtakunnan työhön. Samana 
iltana jo soi puhelin ja kysyttiin 
yhteen hengelliseen tehtävään. 
Tuosta järjestöstä ei myöhemmin 
otettu yhteyttä, mutta se pani 
prosessin liikkeelle. Saimme 
vielä odottaa puolitoista vuot-
ta, ennen kuin minuun otettiin 
yhteyttä Etelä-Saimaan Kansan-

A   Kalajoella pihapiirimme aitan portail-
la. Tässä aitassa nukuimme isäni kanssa 
kesät.

A   Yhdennäköisyyttä riittämiin biologi-
sen isän kanssa.

C   Luottaen Jumalaan olemme menneet 
Leenan kanssa vaikeiden aikojenkin yli. 
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lähetyksestä.  
Päätös syntyi nopeasti ja muu-

timme Lappeenrantaan kesällä 
1988. Aloitimme uuden kodin 
rakentamisen välittömästi. Koke-
musta Kajaanista oli sen verran 
kertynyt, että piirsin ja suunnit-
telimme Leenan kanssa omako-
titalon niin valmiiksi, että vain 
puhtaaksi piirtäminen jäi raken-
nusmestarille. Asuimme naapu-
ritontilla asuntovaunussa kolme 
kuukautta ja tytöt nukkuivat tel-
tassa. Kesä oli lämmin ja Leena 
laittoi ruokaa rakennusmiehille 
pihalla. Syksy oli sateinen ja kos-
teus hidasti rakennuksen valmis-
tumista. Lopulta talo tarkastettiin 
ja pääsimme asumaan. Jumalan 
aikataulut ovat tarkkoja, samana 
yönä, kun tytöt muuttivat taloon, 
tuuli repi teltasta katon.

Kansanlähetyksen piirin työ 
Lappeenrannassa seitsemässä-
toista seurakunnassa vei miehen 
mukanaan ja vaimokin sai sih-
teerin paikan piirin toimistosta. 

Järjestimme seurakunnissa 
pikkumissioita ja vähän isom-
piakin. Kaikki julkkisuskovat-
kin tulivat tutuiksi, kun kutsuin 
heitä 7- 8 päiväisiin ISO ILO 
-tapahtumiin Lappeenrantaan. 
Saarnalupatutkinnon suoritin 
työn lomassa. Seurakunnat kut-
suivat mielellään mukaan omiin 
tapahtumiinsa. En ollut työssäni 
tiukkapipo, vaan evankeliumin 
ilon saarnaaja. Taisin siinä ilossa-
ni unohtaa vapaapäivätkin. 

En olekaan se, 
mikä olen

Usein lapsuuskodissa ja lähio-
maisten luona käytyämme jäi-
vät jotkut sanat, katseet, eleet 
ihmetyttämään. Etsin yhdennä-
köisyyttä isä suvun kanssa, ei 
löytynyt. Syntyi epäilys, kuka 
oikein olen. Muutaman vuoden 
kuluttua rohkenin kysyä enoni 
puolisolta: ”Olenko Väinön poi-
ka?” Suoraan kysymykseen suo-
ra vastaus, ”et ole”, hän vastasi. 
Lopulta äitini kertoi, miten asia 
oli. Olen hänen nuoruutensa 
rakkaudenhedelmä. Huugo, lap-
sen isä ei saanut lupaa äidiltään 
avioliittoon ja välittömästi tuli 
sotaan lähtö. 

Väinö oli jo pitkään katsellut 

Y läotsikoinnin perus-
teella en voine kirjoit-
taa ensimmäisessä To-

simies-kolumnissani mistään 
muusta kuin helluntaipäivän 
väkevästä tuulispäästä, tuos-
ta taivaallisesta humauksesta, 
joka muutti maailmanhistorian, 
ja jonka vaikutuksesta olemme 
edelleen osalliset.

Oikeaan aikaan, 
oikeassa paikassa

Omassa itsekeskeisyydessään ih-
minen saattaa helposti unohtaa, 
että elämä on lukuisista paloista 
koostuva palapeli, jota kaikki-
valtias Jumala taidokkaasti koko-
aa yhteen. Ihmettelemme, kun 
asiat eivät etene, vaikka olemme 
olleet valmiit seuraavaan siirtoon 
jo ties kuinka kauan. No, ensin-
näkin saattaa olla, että me vain 
luulemme olevamme valmiita. 
Mutta voi olla myös niin, että 
joudumme odottamaan, koska 
kaikki meidän ympärillämme 
olevat palaset eivät ole vielä val-
miita muodostamaan kokonai-
suutta, johon Jumala tähtää. Niin 
tai näin, Hänen suunnitelman-
sa kuitenkin lopulta toteutuvat 
Hänen aikataulussaan ja Hänen 
aivoituksensa mukaisesti. Inspi-
roidun aina uudestaan, kun ha-
vaitsen Raamatussa kohtia, joissa 
osoitetaan, että nimenomaiset 
asiat tapahtuivat juuri oikeaan 
aikaan ja oikeassa paikassa. Ja 
tähän liittyen siitä, kuinka tapah-
tumien keskiössä olleet ihmiset 
tulivat johdatetuiksi oikeaan 
aikaan juuri oikeaan paikkaan. 
Ja edelleen, kuinka nämä asiat 
ovat tapahtuneet luovasti, eikä 
vain yhdellä ja samalla kaavalla. 
Esimerkiksi nostettakoon tapah-
tumat, jotka liittyvät Jeesuksen 
syntymään; erinäiset tahot ko-
kivat Jumalan johdatusta unien 
ja enkelien välityksellä, mutta 
Joosefin ja Marian Jumala saat-
teli Betlehemiin keisarin käskyllä 
verollepanosta.

Ja kun helluntaipäivä 
oli tullut

Myös Apostolien tekojen luku 
kaksi alkaa ilmaisulla, joka 
osoittaa asioiden tapahtuneen 
jumalallisen aikataulun mukai-
sesti: ”Ja kun helluntaipäivä oli 
tullut…” Se mitä tapahtui, ta-
pahtui tarkasti oikeaan aikaan, 
eikä milloin tahansa. Jeesuksen 
opetuslapset eivät tosin toden-
näköisesti tienneet, että juuri 
tuolloin Pyhä Henki tulisi ilmes-
tymään sellaisella voimalla, että 
kyseinen tapahtuma tulisi muut-
tamaan koko maailmanhistorian. 
Viimeisinä sanoinaan Jeesus oli 
kehottanut opetuslapsia seuraa-
vin sanoin: ”Älkää lähtekö Jeru-
salemista, vaan odottakaa Isältä 
sen lupauksen täyttymistä, jonka 
te olette minulta kuulleet. Sillä 
Johannes kastoi vedellä, mutta 
teidät kastetaan Pyhällä Hen-
gellä, ei kauan näitten päivien 
jälkeen.” Ja nyt kun opetus-
lapset olivat helluntaipäivänä 
yhdessä koolla, alkoi tuulla 
toden teolla. Lääkäri Luukas 
taltioi tuon päivän tapahtumat 
ja kirjoittaa meille:

Huoneen, 
jossa he istuivat

”Ja tuli yhtäkkiä humaus tai-
vaasta, niinkuin olisi käynyt 
väkevä tuulispää, ja täytti koko 
huoneen, jossa he istuivat.” 
Tätä raamatunjaetta tutkiessani 
päädyn ajattelemaan, että joko 
Luukkaan tai hänen jälkeensä 
tulleiden raamatunkääntäjien 
on ollut vaikeaa tyhjentävästi ku-
vailla, millainen oli tuon hetken 
ulkoinen ilmentymä. Suomen-
kielisen version luimme juuri 
edellä, eräs englanninkielinen 
käännös toteaa taivaasta tulleen 
äänen olleen rajusti etenevän 
voimakkaan tuulen kaltainen 
(Amp). Kokemus oli voimakas ja 
mitä ikinä tarkkaan ottaen tapah-
tui, se otti haltuunsa koko tilan 
ja kosketti jokaista huoneessa 
ollutta. Meitä karismaatikkoja 

saattaa hieman ihmetyttää, että 
opetuslapset aluksi vain istuivat.

Ja kun tämä ääni kuului
Sen ohella, että opetuslapset 
kuulivat taivaasta tulleen hu-
mauksen, he myöskin näkivät 
”ikäänkuin tulisia kieliä, jotka 
jakaantuivat ja asettuivat hei-
dän itsekunkin päälle”. Ja Luu-
kas jatkaa: ”Ja he tulivat kaikki 
Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja 
alkoivat puhua muilla kielillä, 
sen mukaan mitä Henki heille 
puhuttavaksi antoi.” Myöhem-
min samaisessa luvussa kuva-
taan, kuinka Jerusalemissa asui 
tuohonkin aikaan ”juutalaisia, 
jumalaapelkääväisiä miehiä, 
kaikkinaisista kansoista, mitä 
taivaan alla on”. En tiedä, josko 
nämä kaikkinaisia kansoja edus-
taneet miehet kuulivat ja näkivät 
kaiken sen, mitä opetuslapset-
kin kuulivat ja näkivät, mutta 
varmaa on, että he kuulivat ja 
näkivät sen, kuinka opetus-
lapset käyttäytyivät tultuaan 
täytetyiksi Pyhällä Hengellä. 
Lääkäri Luukas kirjoitti muistiin: 
”Ja kun tämä ääni kuului, niin 
kokoontui paljon kansaa; ja 
he tulivat ymmälle, sillä kukin 
kuuli heidän puhuvan hänen 
omaa kieltänsä.” Myös Pyhällä 
Hengellä täyttyneiden opetus-
lasten käytöksen voidaan hy-
vällä syyllä olettaa olleen varsin 
poikkeuksellista, sillä ”toiset 
pilkkasivat heitä ja sanoivat: ́ He 
ovat täynnä makeata viiniä`”. 
Näiden mielenkiintoisten tilan-
teiden saattelemana Jeesuksen 
antama lupaus oli toteutunut. 
Opetuslapset olivat saaneet 
voiman. Jeesus oli luvannut: 
”Kun Pyhä Henki tulee teihin, 
niin te saatte voiman, ja te tulette 
olemaan minun todistajani sekä 
Jerusalemissa että koko Juudeas-
sa ja Samariassa ja aina maan 
ääriin saakka.”

Puolustaja, Pyhä Henki
Jeesus sanoi: ”Mutta Puolus-

taja, Pyhä Henki, jonka Isä on 
lähettävä minun nimessäni, hän 
opettaa teille kaikki ja muistuttaa 
teitä kaikesta, minkä minä olen 
teille sanonut. Kun perehdym-
me kyseiseen jakeeseen hieman 
tarkemmin, huomaamme, ettei 
Pyhä Henki todellakaan ole vain 
jokin epämääräinen voima, vaan 
Persoona, joka on tullut meidän 
avuksemme. Tässä jakeessa sa-
nan ”Puolustaja” paikalle voisim-
me sanakirjan mukaan kirjoittaa 
ainakin Lohduttaja, Asianaja-
ja, Esirukoilija, Neuvonanta-
ja, Vahvistaja sekä Rinnalla 
kulkija, johon voi turvautua 
ennen kaikkea hätätilanteis-
sa. Tätä kaikkea on Pyhä Henki!

Kuinka tämä 
voi tapahtua?

Yksi minua eniten inspiroivista 
raamatunjakeista löytyy Luuk-
kaan evankeliumista. Sen ensim-
mäisessä luvussa tuodaan julki, 
kuinka enkeli ilmestyi Marialle 
kertoakseen, että tämä tulisi 
synnyttämään pojan, jolle oli 
annettava nimeksi Jeesus. Täs-
sä yhteydessä Marian luonnol-
linen kysymys kuului: ”Kuinka 
tämä voi tapahtua, kun minä en 
miehestä mitään tiedä?” Mutta 
kuinka rohkaiseva onkaan en-
kelin vastaus! Se innoittaa vielä 
tänäänkin: ”Pyhä Henki tulee 
sinun päällesi, ja Korkeimman 
voima varjoaa sinut…” Kun 
olemme mahdottoman edes-
sä, Pyhä Henki on vastaus. 
Pyyntöni on usein: ”Tule kans-
sani, Pyhä Henki.”

Toisenlainen tuuli
Taivaasta puhaltaa toisenlainen 
tuuli, Pyhän Hengen tuuli. Se ei 
ole kylmä maailman tuuli, joka 
yrittää puhkua meidät nurin. Se 
on lämmin Jumalan tuuli, joka 
tuo tullessaan rakkautta, iloa ja 
rauhaa; kaikkea sitä, mikä on 
vanhurskasten osa Jumalan val-
takunnassa. Antakaamme tämän 
tuulen puhaltaa.

A äitiäni, ’sillä silmällä’, ja piirittä-
nyt häntä. Vanhempana ja koke-
neempana, hän otti nuoren äidin 
ja syntyvän lapsen vastuulleen. 
Yhdessä he päättivät, että lap-
selle ei kerrota asiasta, ellei ole 
pakko. Sitä pakkoa ei heidän 
mielestään tullut.

Olisin suhtautunut tähän tie-
toon ehkä toisin, ellen olisi ol-
lut uskossa. Sain myös 8 uutta 
sisarusta, joista nuorinta olin 
opettanut Kajaanin seminaaris-
sa. Hän jäi usein juttelemaan ja 
sanoi, että kyllä sinä olet minun 
veljeni näköinen. 

Sain nähdä dementoituvan 
biologisen isäni ja siunata häntä. 
Huugo-isä oli seurannut elämää-
ni. Hän oli käynyt katsomassa 
minua salaa, kun olin vierailulla 
serkkujeni luona Alavieskassa. 
Olipa kysellytkin elämäni vaihei-
ta. Isäasian tiesi lähes koko suku 
ja puoli kylää, mutta en minä.

Jumalan koulussa ollaan, 
mutta ei viitata

Olen varustettu uuden aloitta-
misen armolahjalla ja niin työ 
vei minut Jyväskylään Keski-
Suomen Kansanlähetyksen pii-
rijohtajaksi vuonna 2000. Siellä 
työ oli laskettu niin alas, että 
haastetta riitti uusien suhteiden 
luomisessa seurakuntiin ja pii-
rin työn nykyaikaistamisessa. 
Jyväskyläänkin hankin uuden 
Lähetyskodin, kuten olin tehnyt 

Lappeenrantaan. 
Jyväskylässä oli paljon nuori-

soa. Erään kerran tuli opiskelija 
kyselemään meidän nuoriso-
työstämme. Vastasin, että onhan 
meitä tässä jo kaksi. Niin alkoi 
nuorisotyö, kolmen kohtaami-
sen työmuoto erilaisine tapahtu-
mineen. Nuoret innostuivat, kun 
saivat vastuuta ja vasta hankittu 
Lähetyskotikin kävi pieneksi.

Leena sairastui akuuttiin leu-
kemiaan 2003, ja se laittoi monta 
asiaa uusiksi. Raskaiden hoitojen 
ja Jumalan avulla Leena selvisi 
sairaudesta jääden sairaseläk-
keelle. Minä aikaistin eläkkeel-
le jäämistäni ja jäin SEKLin val-
takunnalliseen julistustyöhön. 
Teen toiminimeni puitteissa net-
tisivuja yhteisöille ja yksityisille. 

Minulla oli tuttuja rautatieläisiä 
Kajaanin ajoilta ja sain pyynnön 
tehdä Rautatieläisten Kristillisen 
yhdistykseen nettisivut. Meidät 
kutsuttiin Leenan kanssa tutus-
tumaan heidän omistamaansa 
Rautialan pikkupappilaan Ve-
silahdessa. Siellä kokoontui 
mielenkiintoisia persoonia eri 
hengellisistä taustoista. Autoin 
heitä uppoutumalla koko per-
soonallani heidän työnäkyynsä, 
myöhemmin löysin itseni yhdis-
tyksen puheenjohtajan paikalta.  
Kymmenen vuotta jaksoin tehdä 
heidän kanssaan työtä. Ikääni ja 
Leenan uuteen sydänsairauteen 
vedoten en asettunut enää eh-

dolle puheenjohtajaksi vuonna 
2019. Saarnamatkoja teen aina 
pyydettäessä ja niitä näyttää riit-
tävän.

Paras Isä
Varsinkin kasvatti-isäni Väinön 
osuus on korostunut, kun olen 
tutustunut Raamatun isiin. Vaik-
ka hänen kasvattajan tehtävänsä 
mielestäni jäi kesken, opetti hän 
minut ottamaan vastuuta niin 
maallisessa kuin hengellises-
sä elämässä. Häntä voi hyvällä 
syyllä verrata Joosefiin, Jeesuk-
sen isään, joka otti Marian ja 
syntyvän Vapahtajan omakseen 
ja huolehti heistä.  

Isäpuoli Jaakko oli enemmän 
isoveli, kuin isä. Välillämme 
vallitsi luonnikas kaverisuhde 
hänen elämänsä loppuun asti. 

Huugo -isästä jäi muistoksi 
kirkkaat siniset silmät ja lem-
peä katse tavatessamme yhden 
ainoan kerran sisarusparven 
keskellä.  

Paras kaikista on kuitenkin 
Isä taivaassa. Hänen askelissaan 
olen saanut kulkea ennen kuin 
ymmärsin, millaisen rikkaan elä-
män hän on minulle antanut. 
Isoksi veljeksi hän on antanut 
Jeesuksen, johon voin aina tur-
vautua. Jospa voisin tämän välit-
tää lapsille ja lastenlapsille. Isä-
nä ja ukkina minulla on tärkein 
rooli kulkea heidän rinnallaan ja 
rukoilla.

A  Rautatieläisten Kristillisen Yhdistyksen 
(RKY) kirkkotilaisuudessa Kajaanissa.
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Arvi Seesjärvi ja Elias Järvinen

YAPS eli Young Adults 
Promoting Peace, Justice 
and Solidarity in the 
Middle-East, on jo parin 
vuoden ajan vireillä ollut 
projekti tarkoituksena 
varustaa ja 
innostaa nuoria 
osallistumaan 
keskusteluun ja 
vaikuttamiseen koskien 
Israelia ja Lähi-idän 
konfliktia.

P rojektin alusta saakka on 
ollut tarkoitus järjestää 
matka Israeliin ja luoda 

suhteita paikallisten tahojen 
kanssa, jotta voimme ymmärtää 
paremmin konfliktia täältä kau-
kaisesta Suomesta käsin. 

Matkaa varten koottu poruk-
ka oli ensimmäistä kertaa kool-
la Helsinki-Vantaan lentoken-
tällä juuri ennen lentoa. Suu-
rin osa lähtijöistä oli entuudes-
taan toisilleen tuntematto-

mia, mutta siitä huolimatta tun-
tui, kuin olisimme tulleet ta-
paamaan vanhoja tuttuja. Mat-
kalle lähtenyttä kirjavaa jouk-
koa yhdisti halu oppia li-
sää konfliktista ja soveltaa opit-
tua käytäntöön. Myös yhtei-
nen usko oli tärkeä yhdistä-
vä tekijä.  

Kannustusta itsenäiseen 
ajatteluun

NGO-monitor toimi pääisäntä-
nämme matkan aikana ja heil-
tä saamamme informaatio sekä 
käytännön vinkit olivat korvaa-
mattomia. Muita tahoja olivat 
muun muassa MyTruth (israeli-
laisten reservisotilaiden järjes-

YAPS-opintomatkalaisten 
terveiset Israelin sykkeestä

tö), StandWithUs (Israel-myön-
teinen koulutusorganisaatio) 
ja INSS (itsenäisesti toimiva 
israelilainen turvallisuusinsti-
tuutti). Jokainen toimija lupa-
si tarjota meille apua jatkossa 
esiin nouseviin kysymyksiin. 
Israelilaisista yhteistyötahoista 
jäi erittäin miellyttävä ja yhteis-

työhaluinen vaikutelma ja he ko-
rostivat, että kynnys yhteyden-
ottoon on matala. Israelilainen 
kulttuuri yleisestikin kannustaa 
yksilöä itsenäiseen ajatteluun 
ja kyseenalaistamiseen. Auk-
toriteettejakaan ei nosteta tar-
peettomasti norsunluutornei-
hin, vaan heitä halutaan haas-
taa keskusteluun.  

Ymmärryksen 
syventämistä

Päivät täyttyivät vierailuista 
kuuntelemassa eri tahojen järjes-
tämiä luentoja sekä keskusteluis-
ta luentojen tiimoilta. Tiiviiseen 
aikatauluun kuului niin paljon 
eri kohteita, että olimme koko 
ajan liikkeessä. Eri päivinä oli 
hieman erilaista ohjelmaa, mut-
ta punaisena lankana oli syven-
tää ymmärrystä Israel-Palestiina 
konfliktista sekä siihen liittyvistä 
suuremmista kuvioista. Onnek-
si iltaisissa keskustelutuokioissa 
asunnollamme saimme purkaa 
ajatuksiamme valtaisan infor-
maatiotulvan jäljiltä. Aiheina 
olivat usein ne asiat, joista län-
simaihin välitetään hämmen-
tävää kuvaa tai joista vaietaan 
kokonaan. 

Mistä väärät väitteet 
kumpuavat?

Oli kiehtovaa käydä paikan 
päällä kohteissa, joista yleensä 
näkee vain vilauksia uutislä-
hetyksissä sekä ajankohtaisoh-
jelmissa. Mieleenpainuvimmat 
paikat konfliktin ytimestä olivat 
Gazan raja, Hebron sekä Juu-
deassa ja Samariassa sijaitsevat 
siirtokunnat. Nämä ovat myös 
kohteita, joista useimmiten le-
vitetään vääristelevää tietoa. 
Huolimatta alueiden kiistan-
alaisuudesta ja tulenarkuudes-
ta koko matkan ajan vallitsi 
turvallisuuden tuntu, emmekä 
joutuneet todistamaan yhtäkään 
väkivallantekoa. Poliittisesti tär-
keiden kohteiden lisäksi meil-
lä oli mahdollisuus vierail-
la Yad Vashemin holokaustimu-
seossa; Gush Etzionin pienviini-
tilalla, jossa saimme syödä us-
komattoman maittavan ateri-
an sekä Ashkelonin kaupungis-
sa Välimeren rannalla.  

Erityisesti Hebron oli melko 
erilaisen näköinen kaupunki 
kuin ennakkokäsitykset antoi-
vat ymmärtää. Juutalaisyhteisö 

kaupungin reunamilla on erittäin 
pieni, ja on vaikea käsittää, mistä 
kumpuavat väitteet sen aiheutta-
mista vaikeuksista palestiinalais-
kaupungin arjessa. Hebronissa 
näimme myös konkreettisesti 
sen, miten palestiinalaislapset 
kävelivät koulusta kotiin isra-
elilaissotilaiden katseiden alla, 
vailla minkäänlaista merkkiä pe-
losta. Muutamat lapset leikkivät 
vartioaseman juurella ja eräällä 
pojalla näytti olevan paljonkin 
asiaa vartioiville sotilaille.

Gazan maisemassa konfliktis-
ta muistuttivat tarkasti vartioi-
tu rajaseutu, bunkkeroidut bus-
sipysäkit ja korkeat muurit isra-
elilaisasutuksen ympärillä.   

Israel-myönteinen 
toiminta uudelle tasolle

Kuitenkin jo pian matkam-
me jälkeen Israelista tuli uu-
tisia terrori-iskuista: sotilai-
den päälleajo Samarian alueel-
la, palopommi-isku Temppe-
livuorella ja viimeaikaisis-
ta iskuista hälyttävin, eli Tel-
Avivin liepeille osunut Hama-
sin raketti, joka tuhosi juuta-
laisperheen kodin täysin. Israel 
on keskittänyt joukkojaan Ga-
zan rajalle ja vastannut ohjusis-
kuun tuhoamalla Hamasin soti-
laskohteita. Kevään aikana on-
kin odotettavissa lisääntyvää levot-
tomuutta vaalien ja Gazan mella-
koiden vuosipäivän yhteydessä.  

YAPS:n tulevaisuus näyttää 
lupaavalta nyt kun meillä on 
tiiviimmät yhteydet ensikäden 
tietolähteisiin. Tulevaisuudessa 
on suunnitteilla lisää matkoja 
konfliktialueille, jotta voimme 
yhä lisää syventää nuorten tie-
tämystä aiheista. Tavoitteena 
kotimaassa on nostattaa Israel-
myönteistä toimintaa uudelle 
tasolle ja vaikuttaa myös poliit-
tiseen päätöksentekoon. Täh-
täimessämme ovat erityisesti ne 
tahot, jotka tarkoituksellisesti 
tuottavat harhaanjohtavaa tietoa 
Israelin tilanteesta. Tähän jouk-
koon ja tehtävään kaipaamme 
lisää nuoria ja valveutuneita tu-
levaisuuden tekijöitä.  

Artikkelin kirjoittajat ovat Arvi Seesjär-
vi, 19-vuotias historian opiskelija ja Elias 
Järvinen, 29-vuotias poliittisen historian 
opiskelija. Molemmat Turun yliopistos-
ta. Arville matka oli ensimmäinen kerta 
Israelissa ja Eliakselle kolmas.  
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Palestiinalaislapsi tuli juttelemaan 
vartiossa oleville israelilaissotilaille.

C   Koko yksitoistahenkinen ryhmämme sekä vasemmassa päädyssä oleva Usva Cohen, joka toimi oppaanamme useissa kohteissa 
ja meitä ulkoministeriössä opastanut mies. 

Israel siivoaa tulipalojen jälkiä
Israelin palo- ja pelastuslaitos ilmoitti, että toukokuun lopulla al-
kunsa saaneet tulipalot on saatu suurimmalta osin sammutettua 
naapurimaista lähetettyjen palokuntayksikköjen avustuksella. 
Ympäri Israelia syttyi arviolta noin tuhat tulipaloa Lag BaOmerin 
juhlan seurauksena (juhlan aikana poltetaan kokkoja) ja osa 
tulipaloista oli myös tahallisesti Gazasta lähetettyjen tulileijojen 
sytyttämiä.

Tulipalojen seurauksena menehtyi yksi pieni lapsi ja useita 
kymmeniä ihmisiä loukkaantui. Kymmeniä rakennuksia tuhou-
tui tai vaurioitui, mukaan lukien Mevo Modi’imin moshav, joka 
tuhoutui lähes täysin.

Useat Israelin viranomaiset ilmaisivat kiitoksensa avulle, jota 
saapui naapurimaista, kuten Egyptistä, Kreikasta, Kroatiasta, 
Italiasta ja Kyprokselta. Apua tarjottiin myös Venäjältä ja pa-
lestiinalaishallinnolta.

Rautakupoli suojelee israelilaisia raketeilta
Israelin ohjuspuolustusjärjestelmä Rautakupoli on vuodesta 
2011 lähtien torjunut jo lähes 2000 rakettia, joita on ammuttu 
Gazasta, Libanonista ja Syyriasta. Tähän mennessä Rautakupoli 
on neutralisoinut yli 80 % niistä raketeista, jotka olisivat osuneet 
asutusalueille.

Rautakupoli pystyy havaitsemaan raketit 70 kilometrin säteel-
lä. Järjestelmä laskee raketin lentoradasta, osuuko se todennä-
köisemmin asutusalueelle vai asumattomalle seudulle ja sotilaat 
joutuvat sekunnin murto-osassa päättämään aktivoivatko he 
ohjuspuolustusjärjestelmän.

Koska raketin uudelleen lataaminen kestää useita minuutte-
ja, on myös sotilaiden vaisto hyvin tärkeässä roolissa. Hamas 
ampuu mahdollisimman monta rakettia kerralla, koska se on 
vuosien varrella oppinut, että Rautakupolin on vaikeampi teh-
dä laskelmia, kun raketteja saapuu samalta suunnalta useita. 
Harkinta on tarpeen myös sen vuoksi, että yhden raketin lau-
kaiseminen maksaa noin 130 000 euroa. Viimeisimmän raket-
tihyökkäyksen aikana Israeliin ammuttiin 690 rakettia ja näistä 
240 tuhottiin Rautakupolin avulla.

Israelilaiset tiedemiehet tekivät läpimurron
Israelilaiset tiedemiehet ovat printanneet maailman ensimmäi-
sen 3D-sydämen, joka on valmistettu ihmisen kudoksista ja 
biologista molekyyleistä. Erityisprintteri pystyy tuottamaan toi-
mivan, pumppaavan sydämen, jossa on verisuonet ja kammiot. 
Koska sydän valmistetaan ihmisen omista kudoksista, tällöin ei 
pitäisi ilmentyä hylkimisreaktioita.

Tämän mullistavan teknologian avulla olisi periaatteessa mah-
dollista valmistaa kaikkia elimiä. Tästä erikoisesta innovaatiosta 
raportoivat Tel Avivin yliopiston professorit Tal Dvir ja Assaf 
Shapira.

Ensimmäinen printattu sydän on noin jäniksen sydämen ko-
koinen ja sen toimivuutta testataan ensin eläimellä. ”Ihmissydä-
men printtaamiseen käytetään käytännössä samaa teknologiaa”, 
professori Dvir selitti. ”Meidän pitää kuitenkin kehittää sydäntä 
pidemmälle”, hän sanoi.

Kestää luultavasti vielä vuosia, ennen kuin tämä uusi tekno-
logia voi tuottaa elimiä, jotka on mahdollista laittaa ihmiseen. 
Tämä israelilaisten tiedemiesten saavutus on kuitenkin merkit-
tävä askel eteenpäin elinsiirrännäisiä koskevassa lääketieteessä.
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Teksti: Mikko Tienhaara

Kuvat: Kari Lahti

A urinkoisena lauantai-
aamupäivänä 27.4. vie-
tettiin Lapualla hotelli 

Simpsiön Kullaksessa miesten 
aamua. Samalla päivänmäärällä 
1945 päättyi lopullisesti jatko-
sota, kun viimeinenkin saksa-
lainen sotilas poistui Suomen 
rajojen ulkopuolelle. Päivä on 
nimetty ”Veteraanipäiväksi”.

Noin 80 raavasta miestä ko-
koontui yhteen Sanan äärelle. 
Runsaan aamiaisen jälkeen ti-
laisuus aloitettiin voimakkaalla 
virrellä ”Jo joutui armas aika 
ja suvi suloinen.” Tapahtuman 
juontajana toimi Jari Karppi ja 
Sanalla miehiä palvelivat Tapio 
Sippola Lapualta, Jussi Kosola 
Ylihärmästä sekä Aatos Ämmälä. 
Tapahtumassa lauloi Kauhavan 
veteraanikuoro Esko Kivimäen 
johdolla. Eerikki Tienhaara säes-
ti pianolla kuoroa sekä voimak-
kaasti yhteisesti lauletut hengel-
liset virret ja laulut. 

Alkuvirren jälkeen Aatos Äm-
mälä lausui lapualaisen eläk-
keellä olevan poliisin, Hannu 
Räisäsen kirjoittaman runon ”Isä 
ja poika”:
Isä, miksi reppuasi pakkaat?
Isä, mihin lähdet, milloin palaat?
Isä, miksi äiti kaiken aikaa itkee
eikä minulle hän vastaa?
Näitä kysyi poika viisivuotias.

Isä pöydän ääreen istuu.           
Äiti pannustansa kahvin kaataa ja 
isän poskea hellästi koskettaa.
Vielä poika kysyy ja vastausta vaatii:
Tahdon tietää miksi lähdet, 
minne menet?
Viimein isä vastaa: Sotaan lähden.

Ennen lähtöänsä isä pojan ottaa syliin,         
hellästi rutistaa ja sanoo:
Minä lähden. Sulle annan miehen 
vastuun. 

Poika ikkunasta katsoo, kun isä 
pihan halki tielle kulkee,
naapuriaan tervehtii, vilkuttaa
ja portin sulkee.
Niin lähtee naapurukset 
käyden yhtä matkaa.

Kolmisin kotiin jäivät 
äiti, poika ja tytär kolmivuotias.

Vuoden päästä äiti ikkunasta näkee
kirkkoherran kävelevän tiellä.
Tämä portin kohtaan pysähtyy 
ja pihaan katsoo, sitten kulkuansa
jatkaa – naapuriin.

Isä viimein pääsee lomalle,
hautajaisiin, kantajaksi naapurin.
Varmaan isä lomamatkan olis
tehnyt toisin mielin.
Hämärästi poika hautajaiset muistaa, 
muistaa vain itkun ja matkamiehen 
virren.

Oli perheen vuodet pelkoa ja odotusta.
Milloin sota loppuu?  Selviääkö isä siitä?

Viimein isä matkaltansa palaa,
varassa kyynärsauvojen hän kulkee
ja vain toista jalkaansa voi käyttää.
Poika ihmettelee isän vammaa
ja sitten kysyy: Isä, miten vamma syntyi?
Isä vastasi: Idän karhun kynsi siihen osui!
Mutta vielä karhun kaatoon palaan!

Sota loppui, mutta isän sota jatkui.
Vamman kivut ja tuskat tuntui yötä 
päivää.
Unessaankaan hän ei saanut rauhaa,
sillä mieleen palas sodan kauhut;
tulimyrsky, luodit vinkuvat ja
räjähtävät kranaatit.
  
Sodan jälkeen kunniaa ei saanut
isä eikä veteraanit muut.
Heitä jopa halveksien katsottiin.
Isä alla mielin mietti: Teinkö jotain 
väärin, 
kun puolesta isänmaan taistelin ja
terveyteni annoin?

Vasta jälkeen vuosikymmenten
sai arvostuksen veteraanit, sankarit.

Haudan äärellä nyt seisoo myötä 
saattoväen
mustissansa äiti, poika ja pikkusisar.
Muistopuheet ylväät kertoo miehen
tarinaa, veteraanin elämää; rohkeutta,
sankaruutta puolesta vapaan isänmaan.
Miksi kiitosta nyt vasta isä saa?

Äärellä haudan poika kuiskii itsekseen: 
Isä, nyt kysymättä tiedän miksi sotaan 

lähdit! 

Tarvitsee vain uskoa
Miesten aamussa Tapio Sippola 
palasi vielä pääsiäisajan tunnel-
miin. 

– Usein Raamatun tekstiä lu-
kiessa tai sitä kuullessa sieltä 
pompahtaa esiin jotain, mitä 
ei muista koskaan ennen huo-
manneensa. Minulle kävi niin, 
kun kuulin pääsiäsviikolla kir-
kossa luettuna tekstin Jeesuksen 
matkasta kohti Golgataa. Siinä 
matkalla Jeesus sanoo sanat: ”Jos 
näin tehdään vihannalle puul-
le, mitä tapahtuukaan kuivalle!” 
(Luuk. 23:31), sanoo Sippola.

Mitä tämä tarkoittaa? Jeesus 
tarkoittaa vihannalla eli tuoreel-
la puulla itseään ja kuiva puu 
on juutalaiset. Jeesus sai kuo-
lemanrangaistuksen ja joutui 

teloitettavaksi, vaikka oli elävä, 
hyvää hedelmää tuottava puu. 
Juutalaiset uskonnolliset johta-
jat saivat jo Johannes Kastajalta 
varoituksen, että: ”Kirves on jo 
pantu puun juurelle. Jokainen 
puu, joka ei tee hyvää hedel-
mää, kaadetaan ja heitetään 
tuleen.” (Matt. 3:10). Jos Jeesus 
joutui tuomittavaksi kuolemaan, 
vaikka teki hyvää hedelmää, 
kuinka meillä on sitten mitään 
mahdollisuuksia? Onneksi tilan-
teemme ei ole toivoton. Jeesus 
teki meidän puolestamme sen, 
mihin me emme itse pysty voi-
daksemme olla Jumalan lähellä 
ja läsnäolossa. 

– Ajatukseni johdattuivat Jee-
suksen kertomaan vertaukseen 
viinipuusta ja oksista. ”Minä 
olen viinipuu, te olette oksat. Se, 
joka pysyy minussa ja jossa minä 
pysyn, tuottaa paljon hedelmää. 
Ilman minua te ette saa aikaan 

mitään. Joka ei pysy minussa, on 
kuin irronnut oksa: se heitetään 
pois, ja se kuivuu. Kuivat oksat 
kerätään ja viskataan tuleen, ja 
ne palavat poroksi.” (Joh. 15:5-
6).

Tarvitsee siis vain pysyä kiin-
ni Jeesuksessa. Kuinka se sitten 
tapahtuu? Vastaus löytyy roo-
malaiskirjeen luvusta yksitoista. 
Siinä Paavali vertaa Jumalan va-
littua kansaa jaloon oliivipuuhun 
ja me olemme peräisin villistä 
oliivipuusta. Jalosta oliivipuus-
ta on katkaistu oksia ja meidät 
on oksastettu niiden tilalle. ”Ne 
katkaistiin pois epäuskonsa täh-
den, mutta sinä pysyt, kun us-
kot.” (Room. 11:20).

Ja apostolien tekojen luvussa 
kuusitoista kerrotaan tilantees-
ta, jossa Paavali ja Silas kertovat 
vanginvartijalle mitä tämän tulee 
tehdä pelastuakseen: ”Usko Her-
raan Jeesukseen, niin pelastut, 

sinä ja sinun perhekuntasi.” 
(Apt. 16:31).

Tarvitsee siis vain uskoa Jee-
sukseen. Niin helppoa – ja niin 
vaikeaa! On vaikeaa vain uskoa. 
Pitäisi itsekin saada tehdä asi-
an eteen jotain. Varsinkin tääl-
lä Etelä-Pohjanmaalla, kun on 
pienestä pitäen oppinut, että 
”minä itte”. Ja ”paree yksin ku 
huanon kaverin kans”. Tai ”ei 
tartte auttaa”.

– Hyvät herrat! Kirves on jo 
pantu puun juurelle, mutta ar-
monaikaa on vielä, sanoi Tapio 

Miesten aamua vietettiin Lapualla veteraanipäivän tunnelmissa
Sippola ja luki Roomalaiskir-
jeestä: ”Sillä jos sinä tunnustat 
suullasi Jeesuksen Herraksi ja 
uskot sydämessäsi, että Jumala 
on hänet kuolleista herättänyt, 
niin sinä pelastut; sillä sydämen 
uskolla tullaan vanhurskaaksi 
ja suun tunnustuksella pelastu-
taan.” (Room. 9:9-10 KR38).

Syrämmen uskolla ja 
suun tunnustuksella

Jussi Kosola puheli omalla per-
soonallisella antaumuksella sa-
nomansa. Jussin puhuessa ei 
kukaan varmasti nukahda. Tässä 
tiivistelmä puheesta: 

kuinka käytihi sillä seurauksella 
että rinnasta,vasemmalta pualen  
luati sisään ja lapaluun viärestä  
uloos eli läpitte.

Sinne oli talavisoran 40 asteen 
pakkaases viäty latoho vainaji-
en joukkoho, jonka uutisen oli 
vaimonsa sukulaanen kuullu ja 
pyynny päästä kattomahan vai-
najaa.No siinä oli monta kuu-
raasta/jäätynyttä sankarivainajaa 
ollu mutta yks olikin ollu kasvot 
sulana, justihin tämä siskoonsa 
miäs.Siältä viäty hoitua saama-
han ja kuntoutuu niin että jat-
koasotahanki määrättihi ja soran 
loppuhun asti miäs rintamalla 
olikin.

Kertomus kylän rikkahimmas-
ta miähestä ja köyhästä kiven-
hakkaajasta: Äijä oli rossannu 
viisooren komiaa mettää, pel-
toja summuita ilimaasten että 
minoon kylän rikkahin miäs. 
Köyhä kivenhakkaaja kuunnel-
tuansa aikansa kysyy viisaten 
taivasta: Omistakkos tuan?No 
ehännyttoki, eihän sitä voi omis-
taa!

Iltamyähän tämä kollloo äijä 
oli kuullu selevähän sanottavan: 
Kylän rikkahin miäs kualoo tä-
näyänä.

Kovasti levottoman yän jä-
läkihi aamulla totes olevansa 
hengis mutta uutinen tavootti 
hänet: Köyhä kivenhakkaaja on 
kuallu yällä. Hän omisti sen la-
hajavanhurskauren minkä Jeesus 
Kristus, Jumalan Poika on tehe-
ny ristillä sovittaan jokahitten 
synnit jolle tämä armonsanoma 
kelepaa.

Pappi jonka srk.kasvoo, tuli 
herätystä ja nostetta kaikellata-

paa herelminä mitä herätys tuaa 
tullessansa. Niin käytihi että pap-
pi rupes vähä tykkäämähän it-
testänsä että hälläkin tähän joku 
osuus on. Mutta ku hänet otet-
tihin ilimestykses lähestymähän 
Jumalan pyhyyttä niin olotila tuli 
niin tukalaksi ja paheni vaan 
mitä lähemmäksi häntä eteni 
Pyhää Jumalaa.Oma syntisyys 
ja saastaasuus tuntuu niin kam-
mottavalta että hän ei kestäny 
kokemaansa ja olis vaikka he-
levettihin paennu kun ei voinu 
sitä Pyhyyttä kestää.Sitte hänen 
viärellensä ilimestyy hahamo 
joka oli Jeesus.Silloon helepot-
ti ja Jeesuksen sanat:Kaikesta 
mistä häntä syytetähän;pankaa 
se Minun tiliini sillä hän tunnus-
taa nimeäni maan päällä.Tämän 
kokemuksen jäläkehen srk.sai 
erittäin nöyrän papin jatkama-
han virkaansa.

Viimmeesellä katsastuskont-
torilla mäkin orotan samaa kun 
elämän kiria avatahan ja kaikki 
tekoni/elämäni on nähtävillä.
Siihen tarvitten Jeesusta Vapah-
tajakseni niinku tämä kertomuk-
sen pappikin.

Syrämmen uskolla ja suun 
tunnustuksella niinku Sippoolan 
Tapio sen omas puheenvuaros-
sansa julukitoi.” 

Tilaisuus päättyi seisaaltaan la-
pualaisittain veistattuun virteen: 
”Herra hyvä kiittäkää, iloiten 
ylistäkää!”

”Aamulehti uutisootti feminis-
tin tuatosen: Onko valakoonen 
heteromiäs ihiminen lainkaan.

Näytin naisen kuvaa toreten, 
että valakoihoonen heteromiäs 
on hänekkin siittäny ihonväris-
tänsä päätellen lisäten että toi-
vottavasti on isäksi tätä henkilyä 
nimittäny.

Kansallisena  veteraanipäivä-
nä on syytä muistaa niitä suu-
rimmaksi osaksi valakoihoosia 
heteromiähiä jokka joutuuvat 
aikananansa itärintamalle ko-
vapanosammuntoohin jokku 
antaen kaikkensa jokku invalii-
riina ja kertomus mulle läheesen 
iäkkähän naisen oman isänsä 
kokemasta ku venäläänen tark-
kaampuja oli osunu kaverihinsa 
ja hän oli menny kattomahan 

D  Tapahtuman juontajana toimi Jari Karppi.

C  Tosimiehen kolumnistinakin tunnettu 
Jussi Kosola.

A  Tapio Sippola jakoi Sanaa.
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BETONIELEMENTIT

Terveysprojekti Karpalo ry -
www.terveysprojektikarpalo.fi

– tähtää kokonaisvaltaiseen 
elämäntapamuutokseen

Ohjelman tarkoituksena on vähentää monia 
elämäntavoista johtuvia riskejä kuten 

ylipainoa, verenpainetta, korkeaa kolesterolia 
ja kohonneita sokeriarvoja. Peruskoulutus 

kestää neljä vuorokautta, jonka jälkeen 
osallistujat jatkavat ohjelmaa kotonaan viiden 

viikon ajan. 

Tunnetko tarvetta muutokseen? Ota yhteyttä.   

Terveysprojekti Karpalo ry – Arto Hyvönen 
p. 040 581 6155

1 km

41

OKRA 
Maatalousnäyttelyssä
Oripään lentokentällä

3.- 6.7.2019

Tervetuloa!

Olemme mukana

osasto: 

352 
Alue E

Hirvikoskentie 290

Markku Huopana 

Jo perinteeksi 
muodostunut 
tapahtuma HMF, 
Hengellisen Musiikin 
Festivaalit Lapualla 
Vanhan Paukun alueella 
on taas ovella.

K esäkuun 15. klo 14.30 
starttaa tämä pidetty ta-
pahtuma.  HMF on alan 

suurin ilmaistapahtuma Suomes-
sa.  

Festivaaleilla käy yli 2000 eri 
henkilöä / festivaalit, siis kes-
kimäärin 300 hlöä (uutta) per 
konsertti.

Monet ovat useammassakin 
konsertissa, että tarkkojen lu-
kujen ilmoittaminen on vaikeaa.

Parhaat yksittäiset konsertit 
on vetäneet noin 1200 kuulijaa.  
Jos lasketaan, kuinka paljon eri 
konsertit keräävät yhdessä kuu-
lijoita, päästään yli 4000.

Tänä vuonna tarjonta on niin 
ainutlaatuista, että varmaan use-
at viipyvät useissa. Ehkä jopa 
kaikissa konserteissa.

Seuraavassa läpileikkaus tar-
jonnasta.

Kuoromusiikkia 
Suomen huipulta

PopUp Gospel, ehdotonta Suo-
men huippua kuoromusiikin sa-
ralta.  Kuorossa laulaa noin 40 
laulajaa ja orkesterissa soittaa 
lähes 10 soittajaa.  Ohjelmistos-
sa on paljon mustan gospelin 
helmiä, mutta myös uudempaa 
gospelia.  Kuorolla on muuta-
ma toinen toistaan parempia 
solisteja.  Tavaramerkkinä on 
erittäin harmoninen lopputu-
los.  PopUp Gospel aloittaa heti 
virallisuuksien jälkeen oman 
osuutensa, noin tunnin sessio.  
Kuoroa johtaa Tarja Kultalahti,  
Saksasta oppinsa saanut armoi-
tettu kuoronjohtaja,  orkesteria 

johtaa hänen miehensä Mikko 
Kultalahti, joka on soittanut mm. 
sotilassoittokunnassa 300 keikan 
vuosivauhtia.

Yhteislaulua
Erittäin toivottu yhteislauluosuus 
on vuorossa klo 17, vetäjänä on 
viimevuoden tapaan Mika Karo-
la, monista musiikaaleista tuttu 
laulaja. Muistatte varmaan, että 
hän on erittäin värikäs ja innos-
tava persoona.

Nostalgiaa
Unohtumattomat melodiat vah-
valla sanomalla tarjoaa Wonder-
ful Land, 50- ja 60 -luvun pop, 
rock ja rautalankamusiikin tyy-
lillä ja meiningillä.  Myös live-
esiintyminen on silmiä hivele-
vää,  on fifti -henkisiä kampa-
uksia, tummat herrasmiespuvut 

ningas, mutta hänen juurensa ja 
mielimu-siikkinsa oli gospelia ja 
hänen ainoa Grammy -palkinto-
kin on gospellevystä ̀ How great 
thou art`.

Seppo Juntusen taustabändinä 
on kuusi musiikin ammattilaista.

Aurora Wander
Illan päättää uusiseelantilainen 
David Lyle Morris.  Hän on 
Suomen ystävä ja tehnyt ´Auro-
ra Wander ´ nimisen äänitteen 
Suomen Lapissa. Äänite on jo 15. 
hänelle. David vierailee muuta-
man vuoden välein Suomessa, 
joskin keikkarundi kiertää ym-
päri maailmaa, hän onkin erit-
täin tunnettu ja haluttu artisti 
maailmalla. Gospelmusiikkia 
maailman huipulta voisi kuvata 
hänen osuuttaan.

Samppa Lajunen
Festivaaleilla on paitsi musiikkia, 
myös seurakuntien tervehdyk-
set, samoin kaupungin.

Oman panoksensa tuo Samp-
pa Lajunen, 3 -kertainen olym-
piavoittaja, joka kertoo elämästä 
huippu-urheilijana ja uskostaan 
Jeesukseen ja miten ne sopivat 
yhteen vai sopivatko. Taatusti 
mielenkiintoinen osuus. Yh-
teislaulutilaisuuden ennen ja/tai 
jälkeen.

Lapsia ei ole 
unohdettu

Toisella puolen pihaa Teatteri 
Hiomossa on lapsille ohjelmaa 
klo 15 ja 17.  Lapinjärveläinen 
Henna Nieminen ja team laulat-
tavat ja teettävät hauskoja tehtä-
viä lapsilla. Ohjelma on todella 

monipuolinen ja innostava.

Keskustelua, 
sielunhoitoa 

ja rukouspalvelua
Lastenohjelman jälkeen teatterin 
tiloissa sinulla on mahdollisuus 
henkilökohtaiseen keskusteluun 
ja rukoukseen.  Sielunhoidossa 
palvelevat seurakuntien edus-
tajat sekä Seppo Juntunen ja 
Samppa Lajunen.

Pitsireunaisia 
lättyjä

Vaikka ohjelmaa on koko ilta-
päivän ja illan, emme ole unoh-
taneet ruokahuoltoa. Koko fes-
tivaalien ajan on virvoketeltta 
auki.  Virvoketeltassa on tarjolla 
suolaista ja makeaa, kylmää ja 
kuumaa.  Aina maukkaita Atrian 
käristeitä ja tietenkin pitsireunai-
sia lättyjä.

Erikoiset 
arpajaiset

Festaripäivän aikana on myös ar-
pajaiset, joissa joka arpa voittaa. 
Arpa maksaa 10 euroa  ja arpa-
jaisvoiton arvo on aina vähin-
tään 10 euroa, siis miten tämä on 
mahdollista, no tietenkin hyvien 
sponsorien. Pidä kiirettä, arpoja 
on vain 99 kpl.

Näin ainutlaatuista tarjontaa on 
tuskin Suomessa ollut koskaan 
musiikin saralla unohtamatta 
henkilökohtaisia sielunhoidolli-
sia tarpeita.

Kiitän jo tässä vaiheessa yh-
teistyökumppaneita, mainostajia 
ja esiintyjiä.  Tervetuloa  kaikki !!!

Ainutlaatuista musiikkia  
Hengellisen Musii kin Festivaaleilla

miehillä ja tottakai kellohame 
heilahtaa.  Jopa soittimia on 
sen ajan henkeä kuvaavia, esim 
kontrabasso.  Wonderful Landia 
kunnellessa ja katsoessa tulee 
hyvälle mielelle.

Elvis is back
Kyllä,  Elviksen musiikkia saat 
kuulla kun Seppo Juntunen ali-
as Elvis astuu lavalle.  Elviksen 
musiikki elää, vaikka itse henki-
lö on kuollut jo noin 40 vuotta 
sitten.  Elvis on maailman tunne-
tuin ja myydyin musiikkibrändi 
koskaan.  Elvis oli rockin ku-
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C  Vannetukun Kouvolan toimipisteessä 
on katettua hallitilaa 16.500 neliötä.

Karhuntassut Vannetukusta

D  Vanteet pakataan yksilöllisesti pah-
vilaatikoihin asiakkaille lähetettäviksi.

B  Varastoissa on tilaa 300.000 renkaalle.

D  Toiminta on varsin automatisoitua 
rekasta purettujen renkaiden siirtyessä 
lähetykseen.

B  Kontio Motors brändin alta löytyy säh-
köisiä menopelejä.

A  Vaikka Vannetukku toimittaa lähes 
15 % Suomessa ostetuista henkilöauton 
kesärenkaista, on toki tarjolla myös näyt-
tävä valikoima vanteita.

C  Ja niin sai Seat Arona alleen uuden 
karheat Kontio BearPaw -kesärenkaat.

A  BearPaw Sport macro on näyttävä 
sporthenkinen mutta erittäin hiljainen 
kesärengas voimaa ja tehoa haluaville.

B  Kouvolan toimipiste on Suomen suu-
rin yksityinen rengaslogistiikkakeskus.

Kimmo Janas

Keväällä lanseerasi 
nokialainen Kontio 
Renkaat Oy markkinoille 
täysin uudet premium-
luokan Kontio BearPaw 
-kesärenkaat. Otimme 
setin ”Karhuntassuja” 
koekäyttöön ja 
tutustuimme samaan 
yhtiöryppääseen 
kuuluvaan 
Vannetukkuun 
Kouvolassa.

V annetukulla on listoillaan 
runsaasti eri rengasmerk-
kejä, mutta valikoiman 

rikastuttamiseksi syntyi Kontio 
Renkaat Oy. Kontio Renkaat on 
juridisesti eri yhtiö kuin Vanne-
tukki.fi, vaikka omistuspohja on 
osin sama.

– Halusimme kehittää valko-
sivurenkaan, joiden markkina-
hinta on kova, leikata hinnat 
puoleen ja myydä laajalla maan-
tieteellisellä alueella. Halusimme 
myös kehittää todellisen pitävän 
pohjoismaisen nastarenkaan 
mutta kohtuulliseen hintaan. 
Kontio BearPaw -kesärengas 
täydentää valikoimaamme mai-
niosti.  Suomessa on pakko olla 
valikoimassa niin kesä- kuin 
nastarengas.  Muutoin toisen 
myynti kärsii, toteaa Kontio Ren-
kaat Oy:n toimitusjohtaja Jukka 
Heiskanen.

Jokamiehenoikeus
Neljä vuotta siten alkanut tuo-
tekehitys on johtanut maalis-
kuussa markkinoille tulleiden 
Kontio BearPaw -kesärenkaiden 
syntyyn. Matkaan on mahtunut 
paljon vastoinkäymisiä, mutta 
loppu hyvin, kaikki hyvin.

– Kontio Renkaiden ydinajatus 
kiteytyy siihen, että renkaiden 
hyvän pidon on oltava joka-
miehenoikeus. Siitä ei voi tinkiä 
ikinä. Hyvä pito on renkaiden 
tärkein ominaisuus, jonka lähes 
kaikki autoilijat asettavat etusi-
jalle – niin kesällä kuin talvella. 
BearPaw-kesärenkaita suunni-
teltaessa ja oikeanlaisten kumi-
seoksien valinnassa renkaiden 
hiljaisuus ja miellyttävät ajo-omi-
naisuudet olivat hyvän pidon li-
säksi keskeiset tekijät, selvittää 
toimitusjohtaja Heiskanen.

Kontio Renkaat haluaa iskeä 
markkinarakoon, jossa laatua 
saa nyt edullisemmin turvallisuu-
desta tinkimättä. Yhtiön tavoite 
on saada 10 % markkinaosuus 
Suomessa ja vientimarkkinoille-
kin tähytään ponnekkaasti.

Uusin teknologia 
käytössä

Kontio Renkaat valmistetaan 
rengasalan moderneimmalla 
teknologialla. Yhtiöllä ei ole 
omaa valmistusta Suomessa 
vaan lähes kaikki osa-alueet os-
tetaan alihankintana. Yrityksellä 
on sopimus kolmen eri tehtaan 
kanssa, joita käytetään tuoteryh-
mien mukaan.

Pohjoismaissahan on tällä 
hetkellä vain yksi rengastehdas, 
joka sekin on huhujen mukaan 
siirtymässä Venäjälle. Samaan ai-
kaan Itä-Eurooppaan nousee toi-
nen toistaan uudenaikaisempia 
uusia tehtaita – Serbia, Slovakia, 
Puola jne.

Sähköisesti eteenpäin
Koska liikkuminen kehittyy 

sähköiseksi kevyemmässä pääs-
sä, syntyi myös aputoiminimi 
Kontio Motors, joka tarjoaa 
kustannustehokkaita versioita 
sähköiseen liikkumiseen. On 
tasapainolaitetta, potkulautaa, 
skootteria, kevytnelipyörää jne.

– Myynnissämme korostuu 
volyymi, joka saavutetaan hyvin 
edullisella hinnalla ja pitämällä 
laatu korkealla.  Kulut pitää 

sitten peittää myymällä paljon, 
huomauttaa Heiskanen.

Aronaan 
uudet kesärenkaat

Seat Aronassani oli 205/55/17 
-kokoiset renkaat, jota ei löyty-
nyt Kontio-valikoimasta. Niinpä 
otimme koeajoon halkaisijaltaan 
vastaavankokoiset 225/50/17 
Kontio BearPaw Sport macrot. 
Neljän kappaleen setin ohjehin-
ta on 325 euroa, joten hinta ei 
ainakaan ole paha.

Näille kumeille luvataan kor-
keaa suorituskykyä sekä tarkko-
ja ajo-ominaisuuksia eli turval-
lista ja täsmällistä hallittavuutta 
ääritilanteissa.

No noita ääritilanteita ei ole 
onneksi vielä sattunut kohdalle, 
mutta parin tuhannen kilometrin 
ajokokemuksen perusteella voi 
olla todella tyytyväinen. Rengas 
sopeutuu mukavasti tienpien-
taan ja rengasmelu on todella 
vähäistä – eli ei tarvitse huudat-
taa radiota täysillä ja matkustus-
mukavuus on kohdillaan. Myös 
auton ohjattavuus on erittäin 
kiitettävää näillä Karhuntassuilla.
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KIHNIÖN 
APTEEKKI
ark. 9–17, la 9–13

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

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

JARI HYTTI

Kaikki Rakentamispalvelut 
yhdellä puhelinsoitolla

• Tilamuutokset, saneeraukset 
ja uudet tilat

• Teollisuuden rakenteet, 
toimitilat

• Uudisrakentaminen jne.

P. 0400 887 331
kari@eksaktirakenne.fi

Kuudennen sukupolven 
Opel Corsasta 

täyssähköversio
Täyssähköisen Opel Corsa-
e:n toimintamatka on 330 km 
(WLTP1) ja siinä on tehoa 
136hv (100kW). Corsa-e:ssä on 
myös kovasti kiitellyt IntelliLux 
LED® Matrix -valot – ensim-
mäistä kertaa pienten autojen 
segmentissä.

Viisipaikkaisen täyssähkö-
Corsan 50 kW:n akulla on kah-
deksan vuoden takuu ja akun 
voi ladata pikalatauspisteessä 80 
prosenttiin 30 minuutissa. Va-
raustilan voi tarkistaa kätevästi 
”MyOpel”-sovelluksen avulla 
ja näin ollen optimoida muun 
muassa latausajankohtaa ja kus-
tannuksia.

Ajotiloja on kolme – normaali, 
Eco ja Sport. Sport-ajotilassa Cor-
sa-e vastaa kaasuun herkemmin. 
Eco-tila puolestaan pidentää toi-
mintamatkaa ajomukavuudesta 
tinkimättä. 136-hevosvoimaisen 
moottorin ja 260 Nm:n välittö-
män väännön ansiosta Corsa-e 
on ketterä ja nopeasti reagoiva. 
Corsa-e kiihtyy nollasta 50km/h 
nopeuteen vain 2,8 sekunnissa 
ja nollasta 100 km/h nopeuteen 
8,1 sekunnissa.

Subaru Forester e-Boxer
Suomen suosituin Subaru-auto-
malli Forester uusiutui kauttaal-
taan ja sai uuden sähköistetyn 
e-Boxer voimalinjan. Joulukuus-
sa Suomeen saapuvan Forester 
e-Boxerin hinnat alkavat 44 393 
eurosta.Kookosmaitopohjainen 

vegaaninen proteiinijuoma
Kasvipohjaiset tuotteet ovat 
kasvava tuoteryhmä päivittäis-
tavarakaupassa ja tuotteiden 
vegaanisuus kiinnostaa kulutta-
jia. PULS Nutrition haluaa vastata 
kuluttajien kysyntään ja kehittää 
vegaanisia vaihtoehtoja myös ur-
heiluravinteisiin.

Ensimmäinen vegaaninen 
uutuuslanseeraus on kookos-
maitopohjainen proteiinijuoma, 
Cocoshake. Cocoshakessa peh-
meä kookosmaito muodostaa 
täydellisen liiton raikkaan ana-

Sexpon neuvontapuhelin 
palvelee lapsikohteisen 

seksuaalisuuden 
kysymyksissä kesän ajan 

SeriE-hanke järjestää kesällä yh-
teistyössä Sexpon neuvontapal-

Dynaamisesti muotoiltu Cor-
sa-e on 4,06 m pitkä ja ketterä, 
viisipaikkainen perheauto. Cou-
pemainen katto on 48 mm edel-
tävää mallia matalammalla, mut-
ta pääntilasta ei sisätiloissa ole 
tarvinnut tinkiä. Kuljettaja istuu 
28 mm aiempaa matalammalla.

velun kanssa puhelinpäivystyk-
sen. Päivystykseen voivat soittaa 
henkilöt, jotka ovat huolissaan 
omasta tai läheisensä lapsiin 
kohdistuvasta seksuaalisesta 
mieltymyksestä. Puhelimeen 
vastaa koulutettu seksuaalite-
rapeutti, joka on erikoistunut 
lapsikohteisen seksuaalisuuden 
kysymyksiin.

Neuvontapuhelin päivystää 
numerossa 050 472 4257. Lap-
sikohteinen seksuaalisuus -tee-
mainen päivystys pidetään joka 
keskiviikko klo 9:00-10:00. Päi-
vystys palvelee ajalla 5.6.-14.8. 
Neuvontapuhelimeen voi soittaa 
myös muissa seksuaalineuvon-
nan kysymyksissä neuvontapal-
velun verkkosivuilla ilmoitettui-
na ajankohtina.

Sexpon ja Kriminaalihuollon 
tukisäätiön yhteisessä SeriE-
hankkeessa pyritään ennaltaeh-
käisemään lapsiin kohdistuvia 
seksuaalirikoksia tarjoamalla 
tukea henkilöille, jotka ovat 
huolissaan lapsiin kohdistuvista 
seksuaalisista mieltymyksistään. 
Hankkeella on STEA:n rahoitus 
vuoden 2020 loppuun asti.

naksen, tai täyteläisen suklaan 
kanssa. Herkullinen Cocoshake 
sisältää 15g kasviproteiinia, eikä 
yhtään lisättyä sokeria. Pääasi-
allisena proteiinin lähteenä 
juomassa toimii herneproteiini. 
Herneproteiini on erinomainen 
vegaaninen proteiinilähde, jolla 
on hyvä aminohappoprofiili. Se 
sisältää etenkin runsaita määriä 
L-glutamiinia, joka on keholle 
tärkeä rakennusaine. L-gluta-
miini myös edesauttaa palautu-
mista.

Cocoshake on loistava väli-
palana, treenin jälkeen tai kun 
vain kaipaat jotain herkullista. 
Tuote on gluteeniton. 
Juoman koko on 310 ml ja suo-
situshinta on 2,49 euroa. Uudet 
Cocoshaket ovat saatavilla K- ja 
S - ryhmän vähittäiskaupoista 
toukokuusta alkaen. Tuotteet 
löytyvät urheiluravinnehyllystä.

Sitten Subaru Foresterin lan-
seerauksen vuoden 1997 Fores-
ter-malleja on maailmanlaajui-
sesti myyty jo yli 3,8 miljoonaa 
kappaletta. Vuonna 1972 ensiesi-
telty Subarun kuulu symmetri-
nen AWD-neliveto löytyy sen 
sijaan jo 18 miljoonasta Subaru-
henkilöautosta. Subaru Forester 
on jo usean vuoden ajan ollut 
Suomen suosituin Subaru-malli.

Uusi viidennen sukupolven 
Subaru Forester on uudistunut 
tuttua voimalinjaansa myöten. 
Kysymyksessä on järjestykses-
sään kolmas Subaru-malli, joka 

on rakennettu turvallisuutta ja 
suorituskykyä parantavalle Su-
barun uudelle Global -perus-
rakenteelle. Uusi perusrakenne 
ohjaa törmäysenergiaa aiemman 
kahden reitin sijasta kolmea eri 
tietä pois ohjaamon matkusta-
jista ja se vaimentaa törmäys-
energiaa 40 prosenttia edellistä 
perusrakennetta tehokkaammin.

Langinkosken keisarillinen 
kalastusmaja juhlii koko 

kesän 
Venäjän keisarien yksityiseksi 
kesänviettopaikaksi Kymijoen 
rannalle Kotkaan rakennettu 
kalastusmaja täyttää tänä kesä-
nä 130 vuotta.

Juhlakaudella tutustutaan kei-
sarillisiin kesiin muun muassa 
kalastuksen, musiikin, muiste-
lutuokioiden ja teemaopas-
tuksien kautta ainutlaatuisen 
luonnon äärellä. Langinkosken 
keisarillinen kalastusmaja on 
tänä kesänä avoinna 2.5. alka-
en aina elokuun loppuun asti. 
•  Keisarillinen  kalastusmaja 
130 vuotta 13.-14.7. klo 11-18 
Langinkoskella juhlistetaan ka-
lastusmajan monivaiheisia kym-
meniä vuosia. Ohjelmassa on 
musiikkia, riemukkaita muis-
telutuokioita, mielenkiintoisia 
teemaopastuksia ja hartaita 
hetkiä luonnon äärellä. 13.7. 
museoon on vapaa pääsy . 
•  Suuriruhtinattaren  sivelti-
menjäljissä 2.-4.8. klo 12-18 
Langinkoskella syvennytään 
akvarellimaalaukseen suuriruh-
tinatar Olga Aleksandrovnan 
hengessä. Viikonlopun aika-
na järjestetään kolme ohjattua 
maalauskertaa, joiden keisaril-
lisen tason varmistaa Pietarin 
taideakatemian Alexander No-
voselov. Anna Langinkosken 
luonnon koskettaa, lumota ja 
inspiroida! Maksuton tapahtu-
ma, ennakkoilmoittautuminen, 
rajattu osallistujamäärä. Omat 
tarvikkeet mukaan.

Langinkoski on rakennuksi-
neen osa vuonna 2014 perustet-
tua Kotkan kansallista kaupunki-
puistoa sekä Kymijoen laakson 
valtakunnallisesti arvokasta mai-
sema- ja luonnonsuojelualuetta. 
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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

raimoperakylaoy.fi

Eero Ketola

Marketta ja 
Markku Helin ovat 
väsymättömän 
innokkaita 
matkustamaan ja 
kouluttamaa uusia 
terveyskasvatusohjelman 
kouluttajia. 
– Kuullessamme 
ensimmäisen kerran 
Lääkintälähetyksestä, 
nykyisestä Fida Health 
Promotion´in (FHP) – 
ennaltaehkäisevästä 
terveyskasvatusohjel-
masta, tuumattiin 
heti, että onpa 
mielenkiintoista, 
tämäpäs taitaa olla 
meidän juttu. Tästä on 
kulunut kohta 23 vuotta 
ja edelleen tämä on 
ehdottomasti ”meidän 
juttumme”, kertoo 
Markku Helin. 

FHP kouluttaa ja varustaa äi-
tejä, isiä, opettajia, kasvat-
tajia, lapsi- ja nuorisotyön-

tekijöitä, pastoreita sekä muita 
vastuunkantajia toimimaan 
myös terveyskasvattajina heidän 
omassa, tärkeässä tehtävässään. 
Marketta ja Markku Helin ovat 
FHP -työn  vapaaehtoispohjilta 
toimivia koordinaattoreita. 

– Työn tavoitteena on oh-
jata lapsia ja nuoria tekemään 
elämässään viisaita valintoja. 
Sellaisia valintoja, joita heidän 
ei tarvitse myöhemmin katua. 
On melkoisen haastavaa, mutta 
myös hyvin palkitsevaa olla mu-
kana työssä, joka auttaa lapsia ja 
nuoria, toteavat Helinit.

FHP:n terveyskasvatusohjel-
man avulla seurakuntien edus-
tajille on avautunut yhteistyö-
mahdollisuuksia muun muassa 
koulujen ja päiväkotien kanssa 
sekä usein yhteyksiä myös lasten 
vanhempien kanssa.  FHP:n ter-
veyskasvatusohjelma on luonte-
va tapa kohdata lähimmäinen ja 
saavuttaa hänen luottamuksen-
sa. Luottamuksen synnyttyä on 
hyvä edetä, koska luottamusta 
seuraa varsin usein myös halu 
kuunnella mitä muuta mielen-
kiintoista asiaa ohjaajalla on 
kerrottavanaan. 

Toimintaa eri puolilla 
maailmaa

Koulutusseminaareissa kurssilai-
set saavat valmiudet materiaalin 
käyttöön ja jatkossa mahdolli-
suuden päästä myös koulutta-
jiksi. 

– Useat kurssilaiset ovatkin 
jo toimineet eri puolilla maail-
maa. Koulutukseen osallistujilta 
ei edellytetä terveysalan koulu-
tusta. FHP kouluttaa kouluttajia 
kouluttamaan. Toiminnan perus-
periaatteet ovat kouluttaminen 
ennaltaehkäisevään terveyskas-
vatukseen, toiminnan suunnit-
teluun, ennaltaehkäisevän ter-
veyskasvatusmateriaalin tuotta-
miseen ja kehittämiseen. Lisäksi 
toimintaperiaatteisiin kuuluu 
terveyskasvatusmateriaalin tuot-
taminen niiden maiden kielille, 
joissa on koulutustoimintaa, lis-
taa Markku Helin.

Edunsaajana ovat 
lapset ja nuoret

Markku Helin kertoo, että en-
naltaehkäisevän terveyskasva-
tuksen sisältönä on suun ter-
veydenhuolto, päihdekasvatus, 
ihmissuhdetaitojen perusteita, 
HIV:n sekä ihmiskaupan ennal-
taehkäisy. 

FHP:n toiminta alkoi vuonna 

1996  nimellä ”Lääkintälähetys”. 
–  Fidan kehitysyhteistyö-

osaston edeltäjän, Lähetyksen 
Kehitysavun (LKA) puuhamies, 
edesmennyt Vilho Kivikangas 
oli innostunut asiasta ja esitteli 
toimintamahdollisuuksia muun 
muassa Helsingin Lähetyskon-
ferenssissa vuonna 1997. Kon-
ferenssista muodostui monessa 
mielessä merkittävä tapahtuma. 
Siellä puhuttiin Lääkintälähetyk-
sestä ja vedottiin vapaaehtoisten 
löytymiseen.  Vilhon sanoma 
kosketti meitä ja niin lähdettiin 
mukaan mielenkiintoiseen työ-
hön.

Edellisenä vuonna Vilho Ki-
vikangas ja Jan Wiklund olivat 
käynnistäneet Lääkintälähe-
tyksen työn Terijoen alueen 
lastenleireillä, entisillä Venäjän 
pioneerileireillä.

Markku Helin kertoo, että 
aluksi merkittävänä opetuksena 
oli ennaltaehkäisevä suun ter-
veyshuolto, koska lasten suun-
terveys oli suurimpana terveys-
ongelmana. 

– Seuraavana kesänä työ laaje-
ni leirinjohtajien toivomuksesta 
ennaltaehkäisevään päihdekas-
vatukseen, koska niin monilla 

nuorilla oli ongelmia päihteiden 
käytössä.  

Tunneilla yhteensä 
280 000 lasta

Työ sai Suomen Ulkoministeri-
östä (UM) viiden vuoden ajan 
lähialuetukea.  Markku Helin 
kertoo, että tuen avulla materi-
aalia kehitettiin ammattitaitoisen 
tiimin kanssa. 

– Vuonna 2000 yhden leirin 
ohjelmapäällikkö pyysi mate-
riaaliamme omaan työhönsä 
myös talviaikana. Silloin aloitet-
tiin pedagogien kouluttaminen 
terveyskasvattajiksi. 

– Alkuvuosina ”Lääkintälähe-
tystiimit” olivat tärkeässä ase-
massa terveyskasvatustyössä 
Venäjän lastenleireillä. UM:n lä-
hialuetuen päätyttyä Suomen ja 
Australian Love for Kids -tiimit 
jatkavat työtä edelleen. Terveys-
kasvatus on yksi tärkeä tiimien 
ohjelmaosuus. Viime kesään 
mennessä terveyskasvatustun-
neilla on ollut yli 280000 lasta, 
nuorta ja aikuista.

Vuonna 2004 allekirjoitettiin 
Pietarin opetuskomitean pyyn-
nöstä koulutusyhteistyösopimus, 
joka oli voimassa 2018 loppuun 
asti. Näiden vuosien aikana kou-
lutettiin noin 2000 henkilöä noin 
1000 eri toimipaikasta.  Vastaan-
otto oli aina poikkeuksellisen 
hyvä, kurssilaiset olivat erittäin 
innokkaasti asiassa mukana!

– Terveyskasvatustyön edetes-
sä tuli koulutustoiminnan laa-
jentamispyyntöjä läheltä, omas-
ta maastamme, jossa hyvästä 
terveydenhuollosta huolimatta 
motivoivalle ennaltaehkäiseväl-
le terveyskasvatukselle oli ja on 
edelleen suuri tarve. Vastasim-
me haasteeseen ja olemme tähän 
mennessä järjestäneet kotiseura-
kunnassamme Hämeenlinnassa 
lasten- ja nuorten parissa työs-
kenteleville suomalaisille 12 
kurssia. 

Opetusta yli 50 maassa
Vuoden 2018 loppuun mennessä 
on 51 maassa käytetty tai käyte-
tään  FHP:n ennaltaehkäisevää  
terveyskasvatusmateriaalia. Oh-
jelman puitteissa myös koulu-
jen ovet ovat monessa maassa 
avoinna.  -  Olemme käyneet 
Espanjassa kymmenen kertaa 
kouluttamassa ja työ jatkuu 
vielä.  Viime syksynä oli upeaa 

Helineillä riittää energiaa kouluttaa
C  Marketta ja Markku Helin kaipaavat 
terveyskasvatustyöhön lisää nuoria.

seurata Mijasissa kuinka hienosti 
kevään kurssilaisemme La Roca 
-seurakunnasta toimivat koulu-
ryhmien ”reittioppaina” kurssiin 
kuuluvassa Valintojen Polku -ta-
pahtumassa. Mukaan tuli myös 
Mijasin TV tekemään hienon uu-
tisen illan lähetykseen. Kierrok-
sella oli mukana myös Mijasin 
apulaiskaupunginjohtaja, joka 
oli tapahtumasta erittäin vaikut-
tunut ja halusi ehdottomasti yh-
teistyön jatkuvan.  

– Terveyskasvatuskurssien li-
säksi veimme Espanjaan myös 
Kairos -kurssin. Nyt on ollut 
siunaavaa seurata, kuinka se työ 
on siellä edennyt innokkaiden 
ja osaavien henkilöiden toimes-
ta!  Mielenkiintoinen oli myös 
kurssimme Albaniassa, ensim-
mäinen maa Venäjällä aloitetun 
koulutuksen jälkeen.  Kurssille 
tuli osallistujia myös Kosovos-
ta ja Montenegrosta. Unkari on 
seuraava maa, johon terveyskas-
vatuskurssia suunnitellaan. 

Kurssimateriaali käännetään 
aina sen maan kielelle jossa 
kurssi pidetään, näin varmiste-
taan opetuksen taso.  

– Unkarin kielinen materiaali 
on jo osittain käännetty. Terveys-
kasvatusohjelma ja materiaali 
ovat työväline, etenkin lasten ja 
nuorten kanssa toimivien ”työ-
kalupakkiin”.  Monet kysyvät: 
”Mitä voisimme tehdä?” Tätä voi 
tehdä! vakuuttaa Markku Helin. 

Evankeliumi ja terveys
Helineillä on myös vakava kysy-
mys jaettavana. 

– Missä ovat ne henkilöt, jotka 
jatkavat tätä työtä? Työn koordi-
naattoreja ja kouluttajia tarvitaan. 
Tämä on vapaaehtoistyötä. Nyt 
eletään muutosvaihetta. Tämä 
on seurakunnan työtä. Varmasti 
maassamme on henkilöitä jotka 
voisivat jatkaa työtä oman koti-
seurakuntansa tukemana. Myös 
taloudellista tukea tarvitaan. Il-
man rahaa työtä ei voi tehdä. 
Terveyskasvatustyössä voidaan 
luontevasti liittää evankeliumi 
ja terveys. Samat lainalaisuudet 
ovat kaikkialla maailmassa. Kai-
killa ihmisillä kasvavat hampaat 
ja huumeita käytetään kaikkialla. 
Nuorten itsetuntoa tulisi vahvis-
taa ja huolehtia siitä, että jokai-
sella olisi joku, joka tukisi häntä 
– silloinkin kun elämässä tulee 
ongelmia.
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D  Pieni ohjauspyörä ja sen yli katsotta-
va mittaristo kuuluu Peugeotin nykyisiin 
erikoisuuksiin.

PEUGEOT 508 GT

D  Kymmentuumainen HD-kosketus-
näyttö on keskellä kojelautaa. Näytön 
käyttö onnistuu myös hauskoilla piano-
koskettimilla.

B  Sisätilat ovat varsin maukkaan oloiset. 
Tässä GT-versiossa urheilulliset istuimet 
ovat Alcantaraa/nappanahkaa. Tukea 
löytyy mukavasti kovemmassakin kur-
vailussa.

C  Full LED -takavaloissa tuttu leijonan 
raapaisu.

A  Tavaratilaa löytyy perusasennossa 487 
litraa. Kuormauskynnyksen mataluus 
ja tavaratilan leveä aukko helpottavat 
lastaamista.

C  Digitaalista mittaristoa voi muokata mieleisekseen. Minimissäänkin toimiva.

B  Uusi 8-portainen EAT8-automaattivaih-
teisto pelittää sulavasti.

C  Kehyksettömät sivulasit ovat mukava 
piristys nykyautossa.

B Sähköisesti avautuva kattoikkuna so-
veltuu miellyttävään kesäkruisailuun.

Kimmo Janas

Helsingin 
messukeskuksessa 
järjestetyssä Auto 
2018 -näyttelyssä iskin 
silmäni uuden Peugeot 
508:n linjakkaaseen 
muotoiluun, ja nyt 
kesän korvalla pääsin 
lopultakin kokeilemaan 
kaunokaista maantiellä.

U usi Peugeot 508 on to-
dellinen namupala tä-
män päivän autotarjon-

nassa. Tehtaan pitkäaikainen 

tavoite tehdä Peugeotista kor-
keatasoisin yleisautonvalmistaja 
on selvästi toteutumassa.

Samaan aikaan kun muut au-
tovalmistajat ovat panostaneet 
kasvavaan SUV-segmenttiin, 
Peugeotin design-osasto asetti 
tavoitteekseen siirtyä perintei-
sistä 4-ovisista konttiperäisistä 

sedaneista 5-oviseen coupémai-
seen fastback-versioon. Ja aina-
kin viikon koeajon perusteella 
voi vaan nostaa pojille (ja tytöil-
le) hattua onnistuneesta työstä.

Silmiä hivelevää 
muotoilua

Ensimmäisenä kiinnittyy huo-

mio tietenkin 508:n muotoiluun. 
Auto on matala, ainoastaan 1403 
mm. Aerodynaamiset linjat ko-
rostavat coupémaista tyyliä. 
Konepeltiä on madallutettu puh-
daslinjaisuuden korostamiseksi. 
Se perinteinen leijonalogo on 
sijoitettu shakkiruutumaisesti 
koristellun etusäleikön keskelle, 

ja 508-logo konepellin etuosaan 
– tulee väistämättä mieleen ta-
kavuosien 504- ja 504 Coupé 
-mallit.

Pituutta uutuudella on 4,75 m, 
kun sen edeltäjä oli 4,83 m pitkä.

Eikä sulava muotoilu jäänyt 
muiltakaan huomioimatta. Ihas-
tuneita katseita 508 sai osakseen 
niin huoltoaseman pihassa kuin 
naapurinaidan takaakin.

Korea 
sisältäkin

Sisään laskeutuminen on mie-
lenkiintoinen kokemus. Koska 
auto on noinkin matala, sijaitse-
vat istuimetkin tietenkin varsin 
alhaalla. No, toisaalta alas istuu-
tuminen on tietenkin helppoa, 
mutta ylösnouseminen – aina-
kin näillä muodoilla – jo saattaa 
herättää myötähäpeän tunteita 
lähistöllä liikkuvissa.

Peugeot 508:n sisätilat eivät 
kalpene ulkokuoren rinnalla. 
Ohjaamo on varsin futurologisen 
oloinen. Ensimmäisenä huomio 
kiinnittyy kolmannen sukupol-
ven i-Cockpit -ohjaamoon; näp-
pärän kokoinen ohjauspyörä, 
kojelautaan integroitu HD-kos-
ketusnäyttö ja katseen korkeu-

puu – meillä tässä GT-versiossa 
harmaa tammi.

Ja sitten 
baanalle...

Mutta nyt kun on herkuteltu 
muotoilulla jo tarpeeksi, läh-
detään tien päälle ja katsotaan, 
miten kaunokainen kulkee.

Ja kyllähän se kulkee. 224 -he-
vosvoimainen, 1.6 -litrainen Pu-
reTech moottori kyyditsee kulki-
jaa maksimissaan 250 km/h – tä-
män todenperäisyys jää tietenkin 

delle sijoitettu digitaalimittaris-
to. Seitsemän piano-kytkimen 
avulla voi säätää niin radiota, 
ilmastointia ja navigointia kuin 
auton asetuksia, puhelinta ja 
mobiilisovelluksia.

Matkustamoon on tarjolla laaja 
valikoima ylellisiä verhoilumate-
riaaleja. Viimeistelyn täydentää 
satiinikromi, musta lakka ja aito 

Suomessa kokeilematta. 300 Nm 
vääntö saa moottorin toimimaan 
nöyrästi kuskin kaasupolkimen 
tahdittamana, ja 8-portainen au-
tomaattilaatikko välittää voiman 
tiehen sulavasti.

Pienen ohjauspyörän käyttö 
vaatii hetken opettelua, mutta 
sitten kurvailu onkin jo pelkkää 
juhlaa.

Jousitus on asiallisen jämäkkä, 
ja mukautuva iskunvaimennus 
parantaa ajomukavuutta huo-
nommallakin alustalla.

Entäpä hinta?
Meillä kokeiltavana ollut Peu-
geot 508 oli GT-versio eli hin-
naston yläpäästä. Kokonais-
hinnaksi kaikkine herkkuineen 
muodostui 57 902,17 euroa, 
mutta väittäisin, että rahalle saa 
myös vastinetta.

Uusi Peugeot 508 on vaka-
vasti hätyyttelemässä premium-
segmentin kilpailijoitaan.
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