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C   Suomalaiset haluavat lisää kotimais-
ta kalaa. Siksi on käynnistetty Aalloilta 
ateriaksi -hanke.

C   StarBuck nimellä otteleva Michael 
Majalahti peräänkuuluttaa perinteistä 
miehuutta tämän päivän miehille.
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Miehillä on sisäänrakennettu tarve 

valloittaa jotain, vaikkapa vuori.

© Alec Baker/Unsplash
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C   Mauri Kuokkanen on vaimonsa Mar-
jatan kanssa viettänyt viisi kautta lähe-
tystyössä Keniassa.

36

C   Ülo Niinemägi oli ensimmäinen todel-
linen hippi, joka tuli uskoon 1970-luvulla 
Tallinnassa.
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Kyllä tämä meidän yhteiskuntamme on taas menossa niin älyttömään 
suuntaan, kun tieten tahtoen halutaan kieltää, että ihmiskunta koostuu 
miehistä ja naisista.

Ensiksi tuli julkisuuteen tieto, kuinka Helsingin kaupunki neutralisoi 
45 mies-päätteistä ammattinimikettä. Viime vuoden lopulla kaupungin 
tasa-arvotoimikunta suositteli esimies-nimikkeestä luopumista. Kau-
pungin henkilöstöjohtajan mukaan uudistus on tärkeä, koska sanoilla 
on merkitystä...

No seuraavaksi pyritään sukupuolineutraaliuteen henkilötunnuk-
sissa. Valtiovarainministriön asettama työryhmä esitti pari kuukautta 
sitten, että Suomessa otettaisiin vuodesta 2027 eteenpäin käyttöön 
sukupuoli- ja syntymäaikaneutraali henkilötunnus. Kuulemma merkit-
tävät tahot kannattavat neutraalia henkilötunnusta lähes yksimielisesti. 
Tasa-arvovaltuutetun mukaan lain mukaan Suomen viranomaisten 
tulee edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa ja ehkäistä sukupuoli-
identiteetin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää. Ihmisoi-
keusliitto puolestaan tuo esille, että väestötietorekisterissä olisi hyvä 
olla mahdollisuus merkitä sukupuoleksi myös jotain muuta kuin mies 
tai nainen...

Finanssiala ry on arvioinut tämän hetu-uudistuksen hinnan nouse-
van jopa miljardiluokkaan. Meillähän ei muita rahanreikiä olekaan 
koronan jälkeisessä elvytyksessä...

Ja tämä viimeisin hullutus on 1.6. voimaan astuneen uuden tieliiken-
nelain mukanaan tuomat uudet sukupuolineutraalit liikennemerkit. 
Enää ei ole soveliasta, että liikennemerkissä isä kävelee käsi kädessä 
tytön kanssa tai että lapsia-liikennemerkissä toisella lapsista on hame 
ja toisella ei. Tästä eteenpäin kaikki ovat pallopäisiä hahmoja.

Uskaltaako sitä enää kesällä kulkea sortsit jalassa, jos joku mielen-
säpahoittaja kokee sen provokatiiviseksi teoksi?

Koronavapaata kesää kuitenkin kaikille – sukupuoleen katsomatta!

Niin neutraalia, 
niin neutraalia...
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C    Kertakäyttöiset suu-nenä -suojukset muistuttavat ulkoisesti terveydenhuollon 
ammattilaisten käyttämiä maskeja.

Kimmo Janas

Kuluneen kevään 
ehdoton puheenaihe on 
ollut koronavirus ja sitä 
vastaan suojautuminen. 
Erilaisia, jopa keskenään 
ristiriitaisia ohjeita on 
tullut niin viranomaisilta 
kuin hallitukseltakin.

Ympäri maailmaa levin-
neen tuhoisan viruksen 
alkuperästä on liikkunut 

jos jonkinlaisia huhuja ja jopa 
salaliittoteorioita. Väitteille labo-
ratoriossa kehitetystä viruksesta 
ei ole löytynyt vahvistusta, eli 
todennäköisimmältä vaikuttaa, 
että virus on siirtynyt lepakosta 
mahdollisesti toiseen eläimeen, 
joka on ostettu kiinalaiselta mär-
kätorilta. Tietenkin on mahdol-
lista, että itse virusta kantanut 
lepakkokin on joutunut kiina-
laisperheen ruokapöytään.

Oli miten oli, Raamattu on var-
sin tarkasti kieltänyt lepakoiden 
syömisen. 3. Moos. 11:ssa luvus-
sa luetellaan puhtaat ja saastaiset 
eläimet, ja jakeessa 19 mainitaan 
yölepakko.

On tietenkin vaikea mennä 
neuvomaan toisessa kulttuurissa 
eläviä ihmisiä, mitä syödä ja mitä 
ei. Mutta tietenkin markkinoita, 
joilla myydään mahdollisesti vi-
ruksia kantavia eläimiä, pitäisi 
säädellä. Monet eläinlajithan 
ovat jo nyt laittomia, mutta kun 
ottaa huomioon, ettei COVID-19 
ole ensimmäinen Kiinasta lähtöi-
sin oleva virus, ei liene liioiteltua 
toivoa Kiinan hallitukselta hie-
man voimakkaampia rajoituksia 
märkätorien tarjontaan.

Ikämiehet vaarassa
Terveyden ja hyvinvoinnin lai- A

Maskilla 
vai ilman?

tos (THL) on kertonut, että yli 
90 prosentilla koronavirukseen 
Suomessa kuolleista on ollut 
yksi tai useampia pitkäaikais-
sairauksia, kuten esimerkiksi 

sydänsairaus tai diabetes. 
Suomessa virukseen kuolleis-

ta on miehiä ollut 51 prosenttia, 
mutta muualla maailmalla mies-
ten osuus virukseen kuolleista 

on huomattavasti korkeampi.
Lisäksi ikäjakauma kallistuu 

ikäihmisten puoleen. Mitä iäk-
käämpi ihminen on, sitä suurem-
pi on riski, että tauti on hyvin 
vakava.

Kansainvälisissä tutkimuksissa 
on esitetty myös, että lihavien 
koronaviruspotilaiden todennä-
köisyys joutua tehohoitoon on 
normaalipainoisia suurempi.

Eli siinä mietittävää vähän liik-
kuville, diabetesta sairastaville, 
tukevassa kunnossa oleville to-
simiehille.

Aerosoli ja pisara?
Uutta virusta ei vielä täysin tun-
neta maailmalla, joten sen le-
viämistavoistakaan ei ole vielä 
vankkaa tietoa. Leviääkö virus 
aerosoli- vai pisaratartuntana, 
puhuttaa asiantuntijoita. Ja tämä 
puolestaan on johtanut erilaisiin 
näkemyksiin riittävistä turvavä-
leistä ja esimerkiksi maskien 
käytöstä.

Aerosolina leviämisestä eli 
ilmatartunnasta puhutaan, kun 
tartunnan voi saada esimerkik-
si vain oleskelemalla samassa 
huoneessa sairastuneen kanssa. 
Pisaratartunta taas edellyttää lä-
hikontaktia sairastuneen kanssa. 
Yleispätevä ohje THL:n ohjeis-
tuksissa on, että 15 minuuttia 
samassa tilassa riittää sairastu-
miseen.

Kahden metrin turvavälin pi-
täminen toisiin ihmisiin ja hyvä 
käsi- samoin kuin yskimishygie-
nia ovat kuitenkin varmimpia vi-
ruksen torjuntakeinoja.

Entäpä maskit?
Kangasmaskit ovat tulleet tutuik-
si monien aasialaisten turistien 
kasvoilla niin Helsingin kaduilla 
kuin muuallakin Suomessa. Mo-
nissa Aasian suurkaupungeissa 
on kangasmaskeja käytetty jo 
vuosia esimerkiksi kaupungin 
ilmansaasteiden takia. Suomes-
sa maskien käyttöön ei olla 
vielä totuttu, mutta käyttäjät 
ovat huomanneet, että maskia 
käyttämällä saa tehtyä itselleen 
tilaa esimerkiksi ruokakaupassa 
käydessä.

Varsin monet Euroopan maat 
noudattavat koronaviruspande-
miassa Suomea tiukempaa kas-
vomaskilinjaa. Suun ja nenän 
peittävä maski on pakollinen 
mm. Saksassa, Italiassa, Bel-
giassa, Tšekeissä, Slovakiassa 
ja Puolassa, kun liikutaan jouk-
koliikenteessä ja esimerkiksi 
ruokakaupoissa. Tämä on myös 
WHO:n suositus.

Vaikka tutkimusnäyttöä mas-
kien välttämättömyydestä ei 
ole, useimmissa maissa näh-
dään maskien käytöstä olevan 
enemmän hyötyä kuin haittaa. 
Erityisesti silloin, kun halutaan 
minimoida oireettomien viruk-
sen kantajien riski tartuttaa muita 
tietämättään.

Suomessa sosiaali- ja terveys-
ministeriö julkaisi toukokuun 
lopulla selvityksensä suojamas-
kien hyödyistä. Siinä todettiin, 
että tutkimusnäytön perusteella 
kasvosuojusten käytön vaikutus 
hengitystieinfektioiden leviä-
miseen väestössä on vähäinen 
tai olematon. STM:n selvitys on 
saanut paljon kritiikkiä osak-
seen asiantuntijoilta. On mm. 
huomautettu koronaviruksen 
tarttumistavan olevan pisara-
tartunta, jota maski vähentää 
ja hyvä kirurginen maski estää 
jopa 100-prosenttisesti. Influens-
saan liittyen on osoitettu 80 % 
alenema tartuttavuudesta maskia 
käytettäessä.

Kesäkuun alussa puolestaan 
julkaistussa hallituksen asetta-

man tiedepaneelin raportissa 
suositellaan maskin käyttöä 
julkisilla paikoilla ja esim. jouk-
koliikennevälineissä. Kesäkuun 
alussa Suomen hallitus viimein 
avasi sanaisen arkkunsa. Hal-
litus ei anna yleistä suositusta 
kasvosuojusten käytöstä, mutta 
katsoo, että suojusta voi käyttää 
toisten ihmisten suojaamiseksi 
paikoissa ja tilanteissa, joissa lä-
hikontaktien välttäminen ei ole 
mahdollista.

Mitä mieltä kansa?
Toisin sanoen maskia kannattaa 
käyttää tilanteissa, joissa tur-
vaetäisyyden pitäminen ei ole 
mahdollista.

Kansainvälisen tutkijaryhmän 
mukaan jopa 80-90 % ihmisis-
tä pitäisi käyttää hengityssuo-
jainta julkisilla paikoilla suojan 
takaamiseksi. Tutkimuksessa ei 
tarkasteltu COVID-19 koronavi-
rusta, mutta tulokset viittaavat 
siihen, että kirurgiset hengitys-
suojaimet voivat hillitä myös sen 
leviämistä oireilevasta potilaasta.

Ylen Taloustutkimuksella 
teettämän kyselyn mukaan vain 
harva suomalainen innostuu 
mahdollisesta maskipakosta. 
Maskisuositusta julkisilla pai-
koilla kannattaa vajaa kolman-
nes haastatelluista, ja vain joka 
kymmenes kannattaa maski-
pakkoa esimerkiksi kaupoissa 
ja busseissa. Tutkimuksen mu-
kaan 47 % suomalaisista jättäisi 
maskin käytön jokaisen omaan 
harkintaan.

Ennen virallista suositusta tai 
määräystä kannattaa kuitenkin 
muistaa, että maskien käyttö 
suojaa ainakin muita. Jos jokai-
nen käyttäisi suu-nenäsuojusta, 
silloin meistä jokainen saisi 
myös maskin tuoman suojan – 
ja se säästäisi pitkässä juoksussa 
satoja ihmishenkiä.

Maskikirjoa
Koronaviruspandemia on saanut 
hengityssuojainkaupan käymään 
ylikierroksilla. Markkinoille on 
tullut toinen toistaan villimpiä 
yrittäjiä, jotka usein myyvät jopa 
sutta ja sekundaa – ja sitäkin pil-
viä tavoittelevilla hinnoilla.

Suomessa kuluttajakäyttöön 
tarkoitetut hengityssuojaimet ja 
suu-nenäsuojat ovat Turvalli-
suus- ja kemikaalivirasto Tuke-
sin valvonnan alaisia. Ammatti-

B    Kangasmaskia voi käyttää useam-
mankin kerran, kunhan muistaa pestä 
sen aina käytön jälkeen. Toinen tapa 
puhdistaa maski on keittää sitä viisi mi-
nuuttia kiehuvassa vedessä.

C   FFP3 -luokan maski poistaa arviolta noin 99 % tietyn kokoisista partikkeleista. 
Suojan tiiveyttää haittaa esimerkiksi parta.

A    FFP2 suojaa myös bakteereilta ja hiuk-
kasilta ja vähentää hengitysilman aero-
soleja ainakin kymmenesosaan. Tässä 
vaihdettava suojatinventtiili.

C    Suodatinvettiili voi sijaita myös mas-
kin sivussa.

C    FFP3 suojaa on saatavilla myös vent-
tiilillä varustettuna.
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Keskustori 1, 33100 Tampere
puh.03-2730145, fax. 03-2730140,

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

JARI HYTTI

A
18.9.-2.10. Kaikkien kansojen
Israelia siunaava Jerusalem
      RUKOUSKONFERENSSI 
            www.israelmatka.com
Esirukoilijoiden olympialaiset!
24/7 ylistys-,rukous-ja sanan-
julistusohjelma.julistusohjelma. Auli & Jaakob
044 513 1798, 050 537 5065.
      

Onko elämäsi solmussa ja pelkäät mikä maanpiiriä kohtaa? 
Muuta Kainuuseen! 
Koronaepidemian ja tuhoisan elämän torjuntatoimet 
Kainuussa vahvistuvat! Räätälöimme turvapaikat kaiken-
laisiin elämäsi tilanteisiin! Vahvuutemme on 
omavaraisuus ja huoltovarmuustilojen rakentaminen ja 
neuvonta. Puhtaan lähiruuan ja arktisen neuvonta. Puhtaan lähiruuan ja arktisen 
luonnonhoitokarjan kasvatus, 
jalostus ja välitys! Maallemuuton 
asiantuntemusta  ja opastusta! 
Vuokraamme ja välitämme perheille 
koteja maalta! Yhteisöille ja yrityksille
vuokrataan ja  nyt myynnissä 
toimitiloja! toimitiloja! 
Ota rohkeasti yhteyttä!
KAINUUN PARATIISI JA TURVAPAIKKA
Suomen Metsät ja Matkailu Ky
Asiamies Aaro Mikkonen
rauhantie7@gmail.com
Puh 055 5428050
rauhantie7@gmail.com
Puh. 044 542 8050

käyttöön tarkoitettujen hengitys-
suojainten valvonta puolestaan 
on STM:llä, ja hoitohenkilöstölle 
tarkoitetut kirurgiset suu-nenä-
suojukset ovat Lääkealan tur-
vallisuus- ja kehittämiskeskus 
Fimean valvottavia.

Kankaisen kasvomaskin voi 
valmistaa vaikka itse Marttojen 
verkkosivuilta löytyvien ohjei-
den mukaan. On tärkeää muis-
taa, että kangasmaski ei suojaa 

käyttäjäänsä koronavirukselta, 
mutta suojaa kanssaihmisiä, 
etteivät yskiessä tai aivastaessa 
pisarat lennä suoraan ihmisten 
päälle. Kankaista maskia tulee 
pestä tarpeeksi usein, ja se on 
voitava pestä 90 asteen lämpö-
tilassa, sillä virus säilyy maskin 
pinnalla 8-12 tuntia. Toinen tapa 
desinfioida maski, on laittaa se 
viideksi minuutiksi kiehuvaan 
veteen, jossa on hieman pesu-
ainetta.

VTT testasi sekä puuvillaisia 
että polyesteristä valmistettuja 
maskeja. Puuvillan suojausteho 
oli noin 20 %, kun taas polyes-
terin 40 %. Varsinainen hengitys-
suojain poistaa kaikista ilmassa 
olevista pisaroista yli 90 %.

VTT vertasi myös eri kangas-
maskimalleja ja paremmaksi 
osoittautui suoralinjainen, las-
kostettu malli, joka muistuttaa 
kirurgimaskia.

Kertakäyttöisiä esimerkiksi 
apteekeissa myytäviä suu-nenä-
suojaimia kutsutaan usein myös 

Evoluutio-opetus horjuttaa Raamatun arvovaltaa ja toimii näin kuin yleis-
happona, joka syövyttää useimpien kristittyjen uskoa. Luottamuksen 
puute Raamattuun on kristittyjen nuorten kaikkein yleisimmin mainitse-
ma syy uskosta luopumiseen.

Vastaavasti useimmat eivät ole koskaan kuulleet siitä 
nykyaikana saatavilla olevasta valtavasta määrästä 
todisteita, jotka tukevat Raamatun ilmoitusta luo-
misesta. Luominen-tiedelehti voi auttaa juuri tässä. 
Se on kuin vahva suoja-aine, joka kumoaa ja estää 
evoluution syövyttävän vaikutuksen jatkossakin.

Sen upeasti kuvitetut, värilliset sivut tekevät siitä 
julkaisun, jota ihmiset haluavat lukea. Onko Sinun 
tuttavapiirissäsi nuoria, joiden usko on evoluuti-
on vuoksi koetuksella? Ostaisitko heille lahjaksi 
palan Totuutta? Tilaukset: kauppa.luominen.fi

niin Kuin yleishappo
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kirurgimaskeiksi, mutta saman-
laisesta ulkonäöstä huolimatta 
terveydenhuollon ammattilaisil-
le tarkoitetut suu-nenäsuojukset 
ovat rakenteeltaan ja suodatta-
vuudeltaan erilaisia.

Kuluttajien on mahdollista os-
taa myös hengityssuojaimia, joka 
suojelevat käyttäjäänsä ilmateit-
se leviäviltä hiukkasilta, jos suo-
jaimen tunnuksessa on kirjain P. 
Silloin suojain suodattaa hengi-
tysilmasta leijuvia hiukkasia ja 
aerosoleja, mukaan lukien bak-
teereita ja viruksia.

Standardin EN 149 mukai-
set hengityssuojaimet jaetaan 
kolmeen tehokkuusluokkaan; 
FFP1, FFP2 ja FFP3. 

Jos suojaimessa on uloshen-
gitysventtiili, se ei tarjoa parasta 
mahdollista suojaa ulkopuolisil-
le, ainoastaan suojaimen käyttä-
jälle. Mutta se estää toki pärskäh-
dykset vastapuolen kasvoille.

FFP1-luokan suojaimen suo-
datusteho on parempi kuin suu-
nenäsuojaimen, ja sen voi sanoa 

Kuljetko päivästä toiseen vä-
syneenä pimeässä tunnelissa? 
Syynä voi olla uniapnea. Noin 
400 000 suomalaista aikuista sai-
rastaa uniapneatautia, joka voi 
sammuttaa valot ja viedä värit 
elämästä. CPAP-laitehoito tuo 
nopeasti valoa tunneliin.

Uniapneaa sairastaa yli kolme 
miestä kymmenestä ja liki yksi 
nainen viidestä, joten se on 
tavallisempaa kuin moni osaa 
kuvitella. 

– Uniapnea on länsimaisen 
lääketieteen helminauhassa 
hämmästyttävän tuore tauti, jota 
alettiin ymmärtää vasta 1970-lu-
vulla. Tänä päivänä uniapne-
adiagnostiikkaa tehdään enem-
män, joten potilaita löydetään 
paremmin. Ihmisten tietoisuus-
kin on lisääntynyt, joten diag-
nostiikan piiriin osataan hakeu-
tua paremmin, korva-, nenä- ja 
kurkkutautien erikoislääkäri, do-
sentti Miikka Peltomaa kertoo. 
Peltomaalla on pitkä kokemus 
uniapneapotilaiden diagnosoin-
nista ja hoidosta Coronaria Uni-
klinikka Ainossa Järvenpäässä.

Apnealla tarkoitetaan nielun 
alueen ahtaudesta syntyvää yli 
10 sekunnin mittaista hengi-
tyskatkosta. Saadakseen hen-
gityksen käynnistymään aivot 
joutuvat nostamaan ihmisen 
syvemmästä unesta pinnalli-
sempaan ja välillä herättämään. 
Uniapneapotilaan unesta tulee 
näin huonolaatuista koiran unta.

Uniapneataudilla onkin lonke-
rot monenlaiseen pahoinvointiin 
ja jopa muihin sairauksiin. 

– Hoitamattomana se voi 
heikentää muistia ja keskitty-
miskykyä, väsyttää ja aiheuttaa 
masennusta. Uniapnea kuor-
mittaa sydän- ja verisuonieli-
mistöä nostamalla verenpai-
netta ja verensokeria, jolloin 
se luonnollisesti nopeuttaa sy-
dän- ja verisuonitautien etene-
mistä. Uniapneatauti nopeuttaa 
myös muistisairauden kehit-
tymistä, Peltomaa täsmentää. 
 Tuhansia uniapneapotilaita 
hoitanut Peltomaa kutsuu CPAP-
hoitoa nuoruuden lähteeksi. 

– Lääketieteessä on harvi-
naista, että vakavaan tautiin on 
olemassa niin tehokas ja help-
po hoitomuoto. Moni potilas on 
kuin uudesti syntynyt jo parin 
viikon hoitojakson jälkeen.

CPAP-laitehoito kulminoituu 
unimaskiin, johon potilaat usein 
pienen epäuskon jälkeen rakas-
tuvat. 

– Teknologia on loikannut 
vauhdilla eteenpäin. Laitteet ja 
unimaskit ovat keventyneet ja 
pienimmät kulkevat jopa kä-
silaukussa. CPAP-hoito onkin 
mielestäni iloinen asia, joka 
avaa uuden sivun uniapnea-
potilaan elämässä. Epäillessään 
uniapneaa tutkimuksiin kannat-
taa hakeutua terveyskeskus- tai 
työterveyslääkärin kautta, jol-
loin on vain muutaman askelen 
päässä paremmasta yöunesta ja 
elämänlaadusta, uniapnealääkäri 
Peltomaa kannustaa. Tutkimuk-
siin voi hakeutua myös yksityi-
sesti uniklinikalla.

CPAP-hoito sytyttää valot 
uniapneapotilaan tunneliin

vähentävän ilman aerosoleja 
hengitysilmasta neljäsosaan. 

FFP2 suojaa myös bakteereilta 
ja hiukkasilta ja vähentää hengi-
tysilman aerosoleja ainakin kym-
menesosaan. Kansainvälisesti 
FFP2 on taso, jota on suositeltu 
pieniä hiukkasia tuottavissa toi-
menpiteissä koronavirusta sai-
rastavien potilaiden hoidossa. 
Tällaista suojainta suositellaan 
esimerkiksi teho-osastolla, kun 
potilas on hengityskonehoidos-
sa.

FFP3 puolestaan poistaa arvi-
olta noin 99 % tietyn kokoisista 
partikkeleista. Suojain on ker-
takäyttöinen, kun on tarkoitus 
suojautua infektioilta.

Maskin suodatuskykyä tär-
keämpää on kuitenkin sen oikea 
käyttö. Eli suojainta ei kosketel-
la käytön aikana. Suojauskyky 
myös huononee selvästi, jos 
suojain istuu huonosti kasvoille 
ja ilmaa pääsee ohi. Tässä suh-
teessa esimerkiksi parta haittaa 
maskin tiiviyttä.
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Iikka Löytty

Pitkän päivätyön tehnyt 
pappi ja opetusneuvos 
Esa Lipasti on viimeiset 
vuodet toiminut 
vaimonsa Irjan 
omaishoitajana.

E sa Lipasti kertoo elämän-
sä olleen täynnä alkuja 
– isoja ja pieniä, oikeita 

ja vääriä. Oleellista aluissa ja 
ratkaisussa on hänen mukaan-
sa ollut siinä, mitä paaston ajan 
Jeesus korosti seuraajilleen: ”Te 
olette maailmassa, mutta ette 
maailmasta.” 

– Tämä unohtuu ainakin mi-
nulta usein ja silloin tulee hel-
posti harha-askeleita. Tärkeintä 
lienee, että olen saanut kasvaa 
kastettuna, kristityssä kodissa 
ja Jumalaan toivonsa panevien 
ihmisten keskuudessa. Kyllä siel-
läkin on oikealta tieltä eksytty, 
mutta on myös opittu pyytämään 
ja antamaan anteeksi. Kirkastus-
hetkiä olen saanut monenlaisia, 
mutta ristille naulitun Jeesuksen 
rukous: ”Isä anna heille anteeksi, 
sillä he eivät tiedä, mitä tekevät”, 
tämä on lohduttanut taitamaton-
ta minääni monta kertaa. Tällai-
sia me olemme. 

Kohtaaminen ihmisten ja 
Jumalan kanssa

Lipasti kertoo maalla kasva-
neena haaveilleensa biologian 
opiskelusta, mutta järisyttävä 
kokemus sattui voimistelutun-
nilla lukiossa, jolloin yksi hänen 
parhaista kavereistaan punnersi 
nojapuilla turmariipuntaa, sai sy-
dänkohtauksen ja kuoli. 

– Tuo tapahtuma paljasti koke-
mattomuuteni ja taitamattomuu-
teni toimia, en osannut sanoa 
enkä tehdä mitään, vaikka olin 
ollut seurakunnan poikakerhon 
vetäjänä vuosia. Avuttomuus 

raimoperakylaoy.fi

Terveysprojekti Karpalo ry -
www.terveysprojektikarpalo.fi

– tähtää kokonaisvaltaiseen 
elämäntapamuutokseen

Lähimmäisenrakkautta 
käytännössä

ajoi etsimään ihmisenä olemi-
sen taitoja. Olen yrittänyt oppia 
ymmärtämään ihmisen mieltä ja 
kieltä. Apua olen etsinyt teologi-
asta, kasvatustieteestä, psykolo-
giasta, sosiologiasta, historiasta 
ja sosiaalipsykologiasta. 

Tieto on osoittautunut olevan 
hetken kukka, joka elää aikansa, 
vanhenee ja muuttuu, tärkeintä 
onkin Esa Lipastin mukaan koh-
taaminen ihmisten ja Jumalan 
kanssa. Sanan äärellä hiljenty-
minen yksin ja ystävien kanssa 
on varmaan heikon vahvinta 
lääkettä.

Palkitsevaa työtä
Esa Lipasti on sekä pappi että 
opetusneuvos. Ne ovat kuulem-
ma haasteita, jotka pitävät mie-
len virkeänä ja ajavat ottamaan 
selvää asioista, panemaan käsiä 
ristiin. 

Pappina hän kertoo yrittä-
neensä ymmärtää ihmistä ja elä-
mää, osatakseen puhua ihmisten 
mielellä ja kielellä, vaikka on 
vähitellen tajunnut jotain teko-
jen ja ihmisten kanssa elämisen 
merkityksestä. 

Rakkaus ja palvelu ovat sel-
kokieltä, jota ihminen parhaiten 
ymmärtää. Silloinkin kun puhu-
taan Jumalasta ja Kristuksesta. 

– Siksi kai viihdyimme pit-
kään, seurakunta- ja kansan-
opistovuosien jälkeen vaimoni 
Irjan kanssa Pieksämäen Dia-

konialaitoksella. Saimme kou-
luttaa ison joukon työntekijöitä 
seurakuntiin, hoitaa vanhuksia, 
kehitysvammaisia, vaikeuksiin 
ajautuneita lapsia ja alkoholis-
teja. Työ oli palkitsevaa ja haas-
tavaa. Työaikani sattui koulutuk-
sen kannalta tärkeisiin uudistus-
vuosiin, sain olla mukana alusta 
alkaen peruskoulun, keskiasteen 
ja ammattikorkeakoulun uudis-
tustyössä, opetusministeriön 
koulutussuunnittelukomiteois-
sa, antamassa lausuntoja laeista 
sivistys- ja valtiovarainvaliokun-
nissa. Euroopan ja Pohjoismai-
den diakoniaraateissa. Kaikki 
se antoi tarkoitusta ja sisältöä 
elämään.

Ymmärtää 
ymmärtämätöntä

Raamatun tutkimiseen ovat 
Lipastia vetäneet aluksi ym-
märtämisen tarve, uteliaisuus. 
Sananjulistuksessa piti hänen 
mukaansa vain yrittää ymmärtää, 
mitä puhui ja toivoa, että joku 
toinenkin ymmärtäisi. Mutta 
kun sai opettaa dogmihistoriaa, 
dogmatiikkaa, kirkkohistoriaa,  
kristillistä etiikkaa, psykologiaa 
ja sosiologiaa piti paneutua uu-
siutuvaan tiedon maailmaan ja 
tarkentuviin tulkintoihin, mutta 
tunteja valmistellessa, piti katsoa 
usein peiliin, eikä se ollut aina 
helppoa. Piti palata perusasioi-
hin. 

Oman lapsen, vanhimman 
pojan kuolema parhaassa iässä 
leukemiaan, ravisteli ja horjutti 
vanhempien heikkoa uskoa. 

– Olin taas avuttomana ja 
ymmärtämättömänä Jumalan ja 
kuoleman edessä. Piti vain yrit-
tää ymmärtää ymmärtämätöntä. 
Täytyi etsiä vastausta, ehkä joku 
viisaampi osaisi selittää. En löy-
tänyt tyydyttäviä selityksiä. Jo-
tain kirkastui salatusta Jumalasta 
ja ihmisen tietämisen rajoista. 
Toivo on kallis lahja, se istuu 
lujassa, vaikka usko horjuu, Esa 
Lipasti toteaa.

Vaikeudet vahvistavat 
ja yhdistävät

Lipasti ei osaa sanoa, kasvaako 
avioliiton rakkaus omaishoita-
juudessa, mutta ainakin se säilyy 
ja muuttaa muotoaan.

– Meillä on Irjan kanssa sel-
lainen kovan koulun käynyt tei-
nirakkaus, joka vei mukaansa. 

Minä olin abiturientti lukiossa, 
kun Irja tuli sairaanhoito-opis-
toon Seinäjoelle, Esa Lipasti 
muistelee.

Seurustelu alkoi heti, kirjoi-
tusten jälkeen hän meni Ouluun 
armeijaan, sitten opettajaksi Ja-
lasjärvelle, odottelemaan Irjan 
valmistumista. 

– Sitten meidät vihittiin avio-
liittoon ja lähdimme Helsinkiin, 
Irja töihin ja minä opiskelemaan.

Vanhin poika Jarmo syntyi, 
ja töitä tehtiin lukujen lomassa. 
Silloin ei ollut opintotukea, oli 
vain opintomaksuja. 

– Vaikeudet vahvistivat mei-
tä, yhdessä tehtiin ja yhdessä 
selvittiin. Olin talonmiehenä, 
tuntiopettajana, yövartijana, 
painamassa Helsingin Sanomia 
ja nuorisotyöntekijänä. Se oli 
vaativaa aikaa, Lipasti hymähtää 
muistoilleen.

Seuraajiksi kutsuttu 
ja valmistettu

Opinnot kuitenkin sujuivat, 
ja hänet käytiin pokkaamassa 
papin töihin Lahteen, josta sai 
sitten pappisvihkimyksen Tam-
pereella. 

– Irja on ollut hyvä puoliso, 
hän säilytti ammattitaitoansa 
lyhyillä viransijaisuuksilla, kun-
nes sitten Pieksämäellä toimi 
välillä opetustyössä laitoksen 
oppilaitoksissa sekä satapaik-
kaisen vanhusten hoitoyksikön 
vastaavana hoitajana. Minua on 
ymmärretty, hoidettu, etten sa-
noisi passattu ja olen iloinen, 
että minä nyt voin vuorostani 
hoitaa ja auttaa häntä. Hän on 
rakastettava kaikessa avutto-
muudessaan, muistamattomana 
ja sokeudessaan. Jumalan lapsi.

Jaakko Heinimäki kirjoittaa 
hyvän ihmisen ongelmana py-
himyksistä, poikkeusyksilöistä, 
että koska heillä oli se uskomus, 
että kristinusko on niin hyvä, 
että olisi hienoa, jos se olisi tot-
ta. Ja niin he sallivat elämästään 
tehtävän laboratorion, jossa se 
olisi totta! 

– Sellaisiksi ei meistä ole, 
mutta voimme kuitenkin yrittää 
jäljitellä heitä. Seuraajiksi meitä 
kutsutaan ja valmistetaan. Kuk-
ko ei laula käskemällä, eikä rak-
kauteen meitä komennella.

Se vain on suurta lahjaa, josta 
saamme iloita ja kiittää, Esa Li-
pasti toteaa.
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Edellisessä Tosimiehen 
numerossa kerroimme 
Pieksämäellä 
järjestetystä 
miesseminaarista. 

J utun lopussa mainittiin, että 
ihmeparanemiset olivat jo-
tain sellaista, mikä puhutteli 

kaikkia viikonloppuun osallistu-
neita. Pyhä Henki jätti lähtemät-
tömän vaikutuksen, varsinkin 
niihin miehiin, jotka poistuivat 
terveenä sunnuntaina koteihin-
sa. 

Pyhän Hengen läsnäolo
Nyt tutustumme tarkemmin yh-
teen miesseminaarissa tapahtu-
neeseen ihmeeseen.

Väinö Ruotsalainen kertoo ol-
leensa salissa kahdestaan semi-
naarin järjestäjiin kuuluneen Ahti 
Väisäsen kanssa. Ahti rukoili 
Väinön olkapään puolesta, jonka 
tämä oli hajottanut pudottuaan 
rakennustelineeltä kotonaan vii-
me vuoden toukokuussa. 

Monet lääkärit olivat tulleet 
siihen tulokseen, etteivät pysty 
leikkaamaan sitä. 

– No minä, joka olen ollut 
uskossa vasta kolmisen vuotta, 
luotin ja toivoin, että Herramme 
minut ehkä joskus parantaa tästä 
vaivasta? Väinö toteaa.

Hän kertoo käyneensä mones-
sa seurakunnassa rukoiltavana, 
mutta ei ollut saanut apua vai-
vaansa. Kunnes sitten Pieksämä-
en Miesseminaarissa tapahtui jo-

KARTTULAN APTEEKKI
Kissakuusentie 1
p. (017) 383 1130

ma-pe 9–17, la 9–13

TERVON APTEEKKI
Urheilutie 1

p. (017) 387 2168
ma-pe 8.30–16.30

BETONIELEMENTIT

Varma perustus
Tuliko epävarmuudesta uusi normaali? Sitä tässä olen joutu-
nut pohdiskelemaan kaiken koronahässäkän keskellä. Kaik-
kitietävä ja älykäs ihminen on viimeinkin joutunut sellaisen 
eteen, ettei kukaan oikeasti tiedäkään. Vaikka asiantuntijat 
kuinka yrittävät, lopulta käteen jää hyvin vähän. Miksi virus 
on joillekin vain harmiton pikku flunssa ja toiselle säälimätön 
tappaja? Miksi joku ei saa oireita juurikaan, vaikka on saanut 
tartunnan ja toinen joutuu teholle, kun kunto romahtaa? Aivan 
kuin korona leikittelisi kanssamme.

Monet pelkäävät kuollakseen. Epävarmuus jäytää kuin ruos-
te. Kuitenkin hämmästyttävän vähän (tai eipä juuri ollenkaan) 
mediat kehottavat ihmisiä kääntymään Jumalan puoleen tai 
lukemaan Raamattua, Jumalan sanaa. Sillä kaikista herjoista 
huolimatta Raamattu ei ole mikään tavallinen kirja tai kirjako-
koelma. Raamatusta löytyy totuus, joka ei pala tulessakaan.

Näinä aikoina kaikenkarvaiset valheuutiset ja salaliittoteo-
riat leviävät kuin häkä. Hirvittävintä on nähdä, miten monet 
uskovaiset ovat näiden juttujen levittäjiä. Täysin kritiikittö-
mästi. Täysin rinnoin. Näitä kuulee ja näkee niin kristillisillä 
radio- ja tv-kanavilla kuin lehdissä ja netissä. Hämmentäviä 
juttuja koronarokotteesta saatavasta pedon merkistä, ”tietty-
jen tahojen” salaliitosta, jolla ihmiskunta alistetaan heidän 
valtaansa, varmaa tietoa viruksen alkuperästä. Ikävintä tässä 
on, että monet uskovaiset ottavat nämä tosissaan.

Nyt jos koskaan on hyvä muistuttaa itselleen, että kristityllä 
on varma perustus, joka ei horju minkäänlaisten tilanteiden 
edessä: Jumalan sana, Raamattu. Olen seurannut silmät pyörei-
nä, miten jotkut itsensä uskovaisiksi luonnehtivat ihmiset ovat 
alkaneet vesittää Raamatun ehdotonta auktoriteettia Jumalan 
ainutkertaisena sanana ja ilmoituksena. Se on ollut selvää jo 
pitemmän aikaa, että suurin osa suomalaisista pitää Raamat-
tua Kalevalaan verrattavana tarinakokoelmana. Mutta se, että 
kristitty ei pidäkään Raamattua totuutena, on jo aika paksua. 
Mihin silloin usko perustuu? Ei mihinkään.

Pietari, joka oli silminnäkijätodistaja kirjoittaa kirjeessään: 
”Emmehän me seuranneet viekkaasti sepitettyjä taruja, kun 
teimme teille tiettäväksi Herramme Jeesuksen Kristuksen 
voimaa ja tulemusta, vaan olimme hänen valtasuuruutensa 
silminnäkijöitä.  (2 Piet 1:16) Kuten Johannes, myös silmin-
näkijä, kirjoittaa: ”Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, 
ja Sana oli Jumala.” (Joh 1:1) Ei näitä pysty kukaan ihmis-
järjellä selittämään, ainoastaan Pyhä Henki sen tekee. On 
todella mahtavaa, että meillä, jotka uskomme Jeesukseen, 
on kaiken epävarmuuden keskellä varma perustus. Jumalan 
Sana ei muutu, vaikka tilanteet muuttuvat. Siksi kannattaa 
opiskella, lukea, ahmia Raamattua joka päivä. Rukoillen. Ja 
jättää vaikka leffa väliin.

IHMEITÄ

tain sanoinkuvaamatonta. 
– Rukouksen aikana oli valta-

va Pyhän Hengen läsnäolo, jota 
en ole koskaan ennen kokenut. 
Ahdin käsistä tuli suunnaton 
lämpö olkapäähäni, ja minä tun-
sin miltei leijuvani – mitä muu-
ten kesti viisi päivää. Elikkä olo-
tila jatkui vielä kotiin palattuani. 

Rukous toimii
Kaiken lisäksi hän kertoo ru-
koilleensa vaimonsa poskisäryn 

puolesta, ja kuinka ollakaan…
– Totesin minunkin käsissäni 

kovan lämmön, ja vaimoni särky 
parani eikä ole palannut – Hal-
leluja! Väinö huudahtaa iloisena.

Käsi on toiminut, Väinöhän 
ei pystynyt kahvikuppia nos-
tamaan vasemmalla kädellään 
tuon tapaturman jälkeen. Mutta 
nyt käsi pelaa, joskin kerkesivät 
kuulemma vähän voimat häviä-
mään, mutta Väinö lupaa jatkaa 
jumppaamista. 

– Pyhän Hengen ilo ei ole 
tästä maailmasta. Se on niin 
valtavaa, että soisin kaikkien 
kokevan sen, sillä sitä ei pysty 
selittämään.

Kun Väinö meni Pieksämäellä 
rukouksen jälkeen aulaan, niin 
siellä olleet veljet olivat ihmettel-
leet, mitä hänelle oli tapahtunut. 

– Sanoivat että sinun naamasi 
loistaa ja olet aivan eri näköinen 
kuin ennen ruokailua. Se säteily 
johtui Pyhän Hengen läsnäolos-
ta, Väinö Ruotsalainen toteaa.

tapahtuu 
tänäänkin

C   Väinö Ruotsalaisen olkapää parani ru-
kouksessa Pieksämäen Miesseminaarissa.
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M ichael Majalahden 
helluntaisaarnaajaisä 
muutti vaimoineen 

vuonna 1972 Kanadaan suo-
malaissiirtolaisten pastoriksi, ja 
seuraavan vuoden huhtikuussa 
syntyi Ontarion Timminsissä 
Michael-poika.

Jo pikkupojasta asti Michael 
kertoo ihailleensa supersanka-
reita, kuten Hulkia ja Conan 
Barbaaria. Eipä siis ihme, että 
miehen tie vei 19-vuotiaana 
Rocky Mountain Pro Wrestling 
-liiton kehäkuuluttajaksi ja tele-
visiojuontajaksi. Michaelin oma 
painiura StarBuck-nimellä käyn-
nistyi vuonna 1994, ja on vienyt 
miestä jo 22 maahan.

Majalahden perhe palasi Suo-
meen vuonna 1996 isän ottaman 
sapattivapaan johdosta. Michael 
päätti muuttaa vanhempiensa 
mukana hetkeksi Suomeen, mut-
ta tuo hetki on nyt venähtänyt jo 
24 vuoden mittaiseksi.

Taistelua 
rahapalkkiosta

Suomalaisessa mediassa Micha-
elin urheilumuotoa kutsutaan 
showpainiksi, mutta itse hän ei 
ole samaa mieltä. 

– Se on harhaanjohtava kä-

sitys, ja nimike, jonka media 
on Suomessa luonut lajille sen 
jenkkiläisen muodon takia. Itse 
pidän itseäni ammattipainija-
na, joka on suora käännös pro 
wrestler -termistä. Se kuvaa pal-
jon sopivammin sitä, mitä teen. 
Taistelen ja ottelen rahapalkki-
osta, hän kiteyttää.

Eikä laji todellakaan ole mi-
tään esittämistä, showt, siitä ovat 
todisteena Michaelin saamat 
kahdeksan aivotärähdystä, kier-
täjäkalvon vauriot, nivelsiteiden 
revähtäminen, hampaiden me-
netykset jne. 

– Lisäksi vasemmassa kyynär-
päässäni on ollut krooninen kyy-
närnivelen tulehdus viimeiset 
kymmenisen vuotta, hän lisää. 

Kyynärpää leikattiin viime 
marraskuussa ja poistettiin kol-
meen kappaleeseen murtunut 
kyynärjänteen kalkkiutuma, 
jota mies vielä tähän päivään 
asti kuntouttaa.

Virtaa riittää
Mutta Michael Majalahti on var-
sin ehtiväinen mies ja mukana 
monessa eri aktiviteetissä. Hän 
on mm. piirtänyt lapsille suunna-
tun Hevisaurus-yhtyeen hahmot. 
Tämän lisäksi hän on kokenut 

funktionaalinen personal trainer. 
– Olen ollut tässä työssä 

vuodesta 2004 jo 11 eri maas-
sa. Vanhin asiakkaani on ollut 
91-vuotias. Olen myös kääntäjä, 
ja olen kääntänyt kirjoja kuten 
Nightwishin Marco Hietalan 
Ruostamaton-elämänkerta, So-
nata Arctican tarina sekä Night-
wishin kirjasta osan, aina Savo-
yn ruoanlaittokirjoihin saakka, 
Michael luettelee.

Hän on myös yksi Suomen 
käytetyimmistä ääniammattilai-
sista B2B, B2C ja vientialan na-
tiivin englannin voice-overien 
saralla. 

– Olen myös rocksolisti neljäs-
sä eri bandissa, kaksi niistä ovat 
harvemmin tehtäviä projekteja 
(Supernaut ja Angel of Sodom) ja 
kaksi ovat vakiokokoonpanoja, 
joilla keikkailen (Crossfyre ja 
Stoner Kings).

Taistelua miehisyyden 
puolesta

Eikä tässä vielä kaikki. Uusin 
aluevaltaus on SLAM! Pro Wrest-
ling Boot Camp 2020. Leiri, jossa 
Michael opettaa kahdesti viikos-
sa nuorille miehille ammattipai-
nin jaloa taitoa, kehonkontrollia, 
itsekuria, fokusta ja sitkeyttä. 

– Kaikki nämä piirteet kuu-
luvat miehisyyteen, ja tämä on 
yksi tapa, jolla taistelen klassi-
sen miehisyyden puolesta. En 
ole pelkkä painivalmentaja, olen 
tavallaan suunnannäyttäjä näille 
herroille, life coach ikäänkuin. 

Painin lomassa tulee kuulema 
elämänfilosofiaa väkisinkin, sillä 
oma esimerkki puhuu kovem-
min kuin tuhat sanaa. Mies tar-
vitsee taisteluareenan. 

– Se on vaan näin. Ilman, sitä, 
emme voi miehinä hyvin. Sie-
lussamme asuu soturi. Jokainen 
terve mies tunnistaa tämän. Sitä 
minä vain jalostan ja autan mui-
ta löytämään sen itsestään. Se 
tekee hyvää miehen sielumaa-
ilmalle, että tulee perusasioiden 
kanssa sinuksi, Michael toteaa.

Tässä yhteydessä tulee mie-
leen legendaarinen Chuck 
Norris, joka kouluttaa Teksasissa 
syrjäytyneitä nuoria miehiä tais-
telulajeissa eli vetää nämä pois 
kaduilta. A

Miehuus 
kadoksissa

Kimmo Janas

Kansainvälisillä areenoilla 
StarBuck -nimellä tunnettu 
ammattipainija Michael 
Majalahti kannustaa miehiä 
ottamaan heille kuuluvan 
paikkansa niin perheessä 
kuin yhteiskunnassa.

D  Michael Majalahden viesti suomalai-
sille miehille on hyvin yksinkertainen: 
”Man up or die off!” Voisiko sen parem-
min enää tiivistää?
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HALUATKO
SÄÄSTÄÄ

ENERGIAA JA
RAHAA?

HALUATKO
SÄÄSTÄÄ

ENERGIAA JA
RAHAA?

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

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

OTA YHTEYS, NIIN TEEMME TARJOUKSEN !

petri.aalto@aida-energy.com
  www.aida-energy.com

– Chuck Norriksesta puheen 
ollen, entinen karate-senseini ni-
meltä Darren McGuire Sudburys-
sä, Ontariossa kertoi minun 
kehoni elekielen olevan hyvin 
samankaltainen kuin Norriksella 
vuonna 1995-1996, Michael huo-
mauttaa. 

Pehmokristillisyys 
ei sytytä

Kansainvälisen kristillisen mies-
työorganisaation, Christian 
Men’s Networkingin slogan on, 
että todellinen miehuus ja Kris-
tuksen kaltaisuus ovat synonyy-
meja. Mitä mieltä?

– Jos jonkun Jeesus on itkevä 
ja suvaitseva pehmomies, silloin 
en jaa samaa näkemystä eikä se 
resonoi miehisyyden kanssa. Jos 
Juudan Leijona, proaktiivinen 
suorapuhuja, ankaran fyysisen 
kunnon omaava ja muita parem-

paan elämään haastava Jeesus 
on miehisyyden perikuva, niin 
silloin kuulostaa jo järkevämmäl-
tä, Michael Majalahti kertoo.

”Olen tullut tuomaan miekan”, 
Kristus sanoi. Pehmokristillisyys 
ei sytytä Michaelia lainkaan, eikä 
nykyinen kirkon ja seurakunnan 
tila tarjoa hänelle yhtään mitään, 

valitettavasti. 
– Nyky-yhteiskunnassa tar-

vitaan kipeästi voimakkaita 
miehiä, sillä Jumala loi ensiksi 
Aatamin ja teki hänestä herran 
yli kaiken luodun, ja siksi myös 
mies on vaimon pää. Tämän-
kaltainen miehisyys on se, joka 
puuttuu kokonaan nykyisestä 

tu johtajaksi, ja jos mies ei täytä 
asemaansa ja kanna vastuutaan, 
kaikki menee pilalle, Michael 
painottaa.

Nykymies on 
täysin kateissa

Feminismi on tehnyt Michael 
mielestä hirveää jälkeä yhteis-
kunnassa, ja miehet ovat anta-
neet periksi, antaneet sen ta-
pahtua. 

– Miehet ovat nykyään koulit-
tuja, munattomia ja arkoja. Nyrk-
ki oltaisiin voitu laskea pöytään 
aikaisessa vaiheessa, kun koko 
homma puhkesi kukkaan, mutta 
ei. Annoimme mennä, ja tässä 
sitä nyt ollaan. 

Nykymies on hänen mukaan-
sa aika lailla kesytetty kautta län-
simaailman. Länsimainen nainen 
ei enää kunnioita länsimaista 
miestä. Tätä saa pettää ja pelata 
tämän kustannuksella, ilman mi-
tään seuraamuksen pelkoja. Ti-
lastot ja media todistavat tämän. 

– Mikään suhde juurikaan ei 

D  – Tunnustan Kristuksen suullani Her-
raksi ja uskon sydämessäni, että Isä Juma-
la on Hänet herättänyt kuolleista, kuvai-
lee Michael Majalahti omaa suhdettaan 
Jumalaan. – Rukoilen joka päivä, ihan 
kuin puhuisin vieressä olevalle kaverille. 
Pyrin elämään niiden periaatteiden mu-
kaan, jotka olen ymmärtänyt oikeiksi. 
En tuputa, ennemminkin elän todeksi 
tekojen ja mielialani myötä. C  Painimatkoilla Michael on huomannut, että todellisia alfoja löytyy kaikista eri 

kansakunnista, joskin harvassa. Hänen mielestään Japanissa on ollut ehkä enemmän 
kunniallisia tosimiehiä.

C   SLAM! Pro Wrestling Boot Camp 
2020. Leiri, jossa Michael opettaa kah-
desti viikossa nuorille miehille ammat-
tipainin jaloa taitoa, kehonkontrollia, 
itsekuria, fokusta ja sitkeyttä.

kestä, lapset eivät tiedä ovatko 
lintuja vai kaloja vai yksisarvisia, 
ja on enemmän mielialaongel-
mia kuin koskaan. Miehen pitäisi 
nousta vastuulliseksi johtajaksi, 
jolle on turha lässyttää. Herran 
pelko olisi palautettava kotei-
hin ja yhteiskuntaan, Michael 
jyrähtää.

Miesluolat, ns. Man Cavet, 
ovat hänen mielestään vitsi.

– Ennen mies oli kuningas 
omassa talossaan ja hän varjeli 
perhettään sillä tietoisuudella. 
Tänään, mies on täysin kateis-
sa. Naisten on ymmärrettävä, 
että heidän vallankäyttönsä ja 
paine ei ole johtanut mihinkään 
hyvään, sillä ne aidot alfaurokset 
ovat nyt harvassa vähemmistös-
sä. Myös se, kuinka mies kokee 
oman miehuutensa ja sen voi-
man, heijastuu makuuhuoneen 
puolella, missä tunnetusti nainen 
haluaa, että mies vie kunnon ot-
tein. Biologia ei valehtele, ja puu 
tunnetaan sen hedelmistä. Man 
up or go extinct!

länsimaisesta yhteiskunnasta, 
ja siksi meidän kulttuurimme 
on luhistumassa. Mies on luo-
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Iikka Löytty

Useita Raamattuun 
liittyviä kirjoituksia 
kirjoittanut Jari 
Iivanainen kertoo pitkän 
prosessin alkaneen 
uskoontulostaan vuonna 
1983.

J ari Iivanainen muistelee, 
että kukaan ei puhunut hä-
nelle uskonasioista, mutta 

hän sattui löytämään Lahden 
pääkirjastosta Anne Sandbergin 
kirjan ”Matka näkymättömään 
maailmaan”. Kirjassa oli taivas- ja 
helvettikuvauksia, jotka vaikutti-
vat häneen voimakkaasti. 

– Luin tuota kirjaa, muuta 
hengellistä kirjallisuutta sekä 
Raamattua, ja jossain vaiheessa 
ymmärsin olevani uskossa. Tark-
kaa pelastumisen hetkeä en osaa 
sanoa, mutta se tapahtui vuoden 
1983 aikana.

Kysymys 
epäuskosta

Iivanainen myöntää joutuneen-
sa kamppailemaan pitkään mm. 
pelastusvarmuuden sekä Raa-
matun luotettavuuden kanssa. 
1980-luvulla oli tiedotusvälineis-
sä usein esillä mm. tunnettu li-
beraaliteologi Heikki Räisänen, 
jonka opetukset saivat Iivanai-
sen epäilemään Raamatun luo-
tettavuutta. Hän selvisi kuitenkin 
niistä karikoista, kun alkoi itse 
tutkia aihetta tarkemmin. 

– Nyt näen, että Raamattu on 
täysin luotettava historiallisesti, 
ja liberaaliteologit itse ovat hen-
gellisen sokeuden vallassa. Vaik-
ka he pitävät itseään viisaana ja 
tieteellisenä, on kysymys aino-
astaan heidän epäuskostaan, Jari 
Iivanainen toteaa.

Pitkä 
prosessi

Hän kertoo yrittäneensä saada 
jotain kirjallista tuotetta aikaisek-
si melko pian uskoontulonsa jäl-
keen, mutta siitä ei tullut mitään. 

– Tekstini olivat onnettomia 
tekeleitä, koska en ollut siinä 
vaiheessa vielä kunnolla pereh-
tynyt kirjoitettaviin aiheisiin, ja 
koska lisäksi olen verbaalisesti 
melko heikkolahjainen, Iivanai-

nen tunnustaa. – Ymmärtääkseni 
olen lahjakas nimenomaan siinä 
mielessä, että menen suoraan 
asiaan, enkä jaarittele turhia. 
Osaan ottaa kirjoittamisessa 
esille olennaisimmat asiat ja pe-
rustella niitä, ja se on mielestäni 
vahvuuteni.

Jari Iivanainen kertoo olleensa 
uskossa lähes 20 vuotta, ennen 
kuin sai aikaiseksi kelvollisia 
ja luettavia tekstejä. Niitä alkoi 
vähitellen tulla yhä enemmän, 
ja niitä hän on laittanut omalle 
kotisivulleen nettiin sitä mukaa, 
kun niitä on valmistunut.

Syvällistä 
opetusta

Iivanainen muistelee saaneensa 
profetioita noin 30 vuotta sitten, 
eli kauan ennen kuin oli kun-
nolla ehtinyt aloittaa kirjoittami-
sen. Nämä muiden kautta saadut 
profetiat ovat olleet vahvistuksia 
hänen työlleen. 

– Eräässä profetiassa sanot-
tiin: ”Tutki, opiskele, lue… tuki, 
opiskele, lue… minä voin käyt-
tää sinun lahjojasi…” Samoin 
eräässä toisessa profetiassa sa-
nottiin, että saan jakaa syväl-

listä opetusta. En itse näe, että 
kirjoitukseni olisivat mitenkään 
erikoisia, mutta kyllä jotkut ovat 
antaneet myönteistä palautetta, 
sekä sanoneet, että niissä on 
syvällistä opetusta. Tästä tietysti 
moni voi olla eri mieltä.

Valheet 
paljastuvat

Syvälliseen Raamatun tutki-
miseen on vaikuttanut paljolti 
Iivanaisen oma tausta. Ennen 
uskoontuloaan hän oli ateisti ja 
evoluutiouskova, ja juuri tämä 
alue on kiehtonut uskoontulon 
jälkeen. 

– Ajattelin jo aika varhain tul-
tuani uskoon, että haluan kir-
joittaa sen verran vakuuttavasti, 
että sillä pystyy kumoamaan 
kaikki väärät ja valheelliset aja-
tusrakennelmat liittyen evoluu-
tioteoriaan, miljooniin vuosiin 
ja muihin ateistisiin päätelmiin, 
joihin ennen uskoin. Nykyään 
näen niiden olevan valheita, ta-
ruja ja satuja.

Jari Iivanainen ei väitä tässä 
täysin onnistuneensa, mutta pyr-
kineensä siihen suuntaan. 

– Olen ajatellut, että kun val-

heet paljastuvat, niin ihmisten 
on helpompi kääntyä Jumalan 
puoleen. Lisäksi uskovat, jotka 
kamppailevat näiden asioiden 
kanssa, voivat saada vahvistusta 
uskolleen Jumalan luomistyöstä.

Taistelu 
luomista vastaan

Iivanainen huomauttaa, että mo-
net saattavat luopua Jumalasta ja 
Jeesuksesta, koska uskovat evo-
luutioteorian kumoavan Raama-
tun opetuksen luomisesta. 

– Jos he ymmärtävät, että 
Raamattu on luotettava histori-
allisesti ja myös luomisen osalta, 
ei tällaista luopumusta tapahdu 
niin herkästi, hän painottaa.

Evoluutioteoria ei ole ainoa 
asia, josta hän on kirjoittanut. 

– Minua ovat kiinnostaneet 
suuresti myös kaikki muut vas-
taväitteet, joita ihmisillä on ju-
malauskoa ja Jeesusta vastaan. 

Jari Iivanainen on kirjoittanut 
nettisivullaan esimerkiksi yh-
teiskunnassa vallitsevista ajatus-
rakennelmista, kuten seksuaa-
likysymyksistä, suurista uskon-
noista, uskonnollisuudesta sekä 
yleensä ajatusrakennelmista, 

jotka vievät ihmisiä poispäin Ju-
malasta. Hän kertoo ottaneensa 
näitä asioita esille ja pyrkinyt 
esittämään niiden ajatusraken-
nelmien valheellisuuden tai va-
hingollisuuden. Hän on kirjoit-
tanut myös asioista, jotka ovat 
tärkeitä seurakunnassa, kuten 
rukous, oikea ja väärä johdatus 
sekä lakihenkisyys ja pelastus-
varmuuden puute.

Aihepiirit 
tutuksi

Yksi Iivanaisen uusimmista kir-
joista, ”Sana tutuksi -hakusana-
kirja” syntyi aluksi nettiversio-
na ja varsinainen kirja ilmestyi 
paljon myöhemmin. Tämä kirja 
koostuu pelkästään Raamatun 
jakeista, eikä siinä ole yhtään Ii-
vanaisen omia kirjoituksia paitsi 
laatimansa otsikot. Hän on ryh-
mitellyt jakeet aihepiireittäin, ja 
siinä mukana useimmat Uuden 
testamentin jakeet sekä Vanhan 
testamentin puolelta useimmin 
käytettyjä jakeita. Nämä jakeet 
ovat kirjassa kokonaan kirjoi-
tettuina eli niissä ei ole pelkkiä 
viittauksia Raamatun jakeisiin 
vaan myös itse jakeet.

– Olen ajatellut, että kun ihmi-
nen tutustuu Raamattuun aihe-
piireittäin, oppii hän tätä kirjaa 
paljon syvällisemmin. Ainakin 
itse pidän tätä mielenkiintoise-
na tapana tutustua Raamatun 
teksteihin. Lisäksi, jos esimer-
kiksi sananjulistaja etsii johon-
kin aihepiiriin liittyviä jakeita, 
voi tästä kirjasta olla apua. Hän 
voi nopeasti löytää tarvitseman-
sa Raamatun jakeet.

Hengellistä 
sokeutta

Luomiskertomus ja Jumalan luo-
mistyö ovat yksi Raamatun tär-
keimmistä aiheista. Iivanainen 
huomauttaa, ettei Raamattu ala 
Jeesuksen sovitustyöstä vaan se 
alkaa luomisesta. Eli jos ihmi-
set eivät ymmärrä, että Jumala 
on olemassa ja Hän on luoja, 
on heidän usein silloin vaikea 
uskoa, että Jumala on myöskin 
tuomari ja vapahtaja Jeesuksen 
kautta. Siksi Jumalan ymmärtä-
minen luojana on erittäin oleel-
linen asia. 

– Monet ateistitkaan eivät 
tiedä, miten heikolla perustal-
la ateistiset maailmansynty- ja 
elämänsyntyteoriat ovat. Use-

at tunnetut tiedemiehet ovat 
myöntäneet suoraan, etteivät 
he tiedä, miten galaksit, tähdet, 
aurinkokunta sekä elämä ovat 
syntyneet. He ovat umpikujassa 
näiden asioiden suhteen, koska 
niiden puolesta ei ole kunnon 
todisteita.

Joissakin kansantajuisissa 
kirjoissa saatetaan Iivanaisen 
mukaan selittää niiden synty it-
sestään, mutta nämä ovat vain 
naturalistisia satuja, joita kuka 
tahansa voi sepittää. Tosiasiassa 
näitä asioita ei ole koskaan to-
distettu. Samoin useat tunnetut 
paleontologit ovat myöntäneet, 
ettei fossiileissa ole nähtävissä 
asteittaista kehitystä, joita Dar-
winin teoria vaatii. Pikemmin-
kin todisteet viittaavat selvästi 
luomiseen, jossa sekä taivaan-
kappaleet että eläimet ja kasvit 
luotiin heti valmiiksi, kuten Raa-
mattu osoittaa. 

– On tärkeää painottaa, että 
kaikki ateistiset tiedemiehet ovat 
hengellisen sokeuden vallassa, 
ja monet turhaan seuraavat hei-
dän vääriä käsityksiään. Mieles-
täni yksi selvimpiä esimerkkejä 
hengellisestä sokeudesta on al-
kuräjähdysteoria. Tiedemiehet 
uskovat, että kaikki alkoi nup-
pineulaa pienemmästä tilasta tai 
tyhjästä. Tämä on kuitenkin aika 
uskomaton juttu. Se on saman-
lainen asia, kuin jos joku ny-
kypäivänä väittäisi ja sanoisin: 

Ateistista 
Raamatun tutkijaksi

”Minulla on tulitikkurasia, josta 
tulee esille miljoonia galakseja, 
satoja miljoonia tähtiä, lentäviä ja 
visertäviä lintuja, kiviä ja kallioi-
ta, ihmisiä, korkeita puita, hyp-
piviä kenguruita, isoja norsuja, 
kaloja ja meri niiden ympärillä 
sekä hyvältä maistuvia mustikoi-
ta ja banaaneja. Sinun tulee vain 
uskoa minun väitteeseeni, että 
kaikki nämä asiat tulevat esiin 
tästä tulitikkurasiasta”, Jari Iiva-
nainen hymähtää. 

– Mielestäni tällaisissa ajatuk-
sissa ja teoriassa ei ole järkeä, ja 
se osoittaa selvääkin selvemmin, 
miten ”tämän maailman jumala 
on sokaissut” nämä tiedemiehet, 
kuten Paavali kirjoitti toisessa 
Korinttolaiskirjeessä.

Löydä 
pelastusvarmuus

Iivanainen kertoo kamppailleen-
sa nuorena uskovana armoky-
symyksen kanssa nähdessään 
omat vikansa, mutta ei ymmär-
tänyt katsoa Jeesukseen. Eli niin 
kauna kuin ihminen katsoo it-
seensä pelastuksen asiassa eikä 
Jeesukseen ja Hänen sovitustyö-
hönsä, on ihmisen mahdotonta 
saavuttaa pelastusvarmuutta. 

– Monet uskovat kamppailevat 
tämän asian kanssa, ja sitä varten 
olen kirjoittanut mm. kirjoituk-
sen ”Löydä pelastusvarmuus”, 
joka on nettisivuillani. Monet 
ovat saaneet avun myös Lut-

herin kirjoituksista kuten mm. 
Galatalaiskirjeen selitys. Armo, 
joka tulee itseltään Jumalalta ja 
Jeesuksen sovitustyön kautta, 
on ainoa mahdollisuus pelas-
tua, koska olemme itsessämme 
niin puutteellisia, Jari Iivanainen 
painottaa.

Kestävä 
rukous

Niin omassa elämässään kuin 
yhteiskunnassakin hän kertoo 
odottavansa tapahtuvaksi enem-
män Pyhän Hengen voimaa. 

– Olen rukoillut ja rukoillut 
vuosien ajan asian puolesta, 
mutta aikataulut ovat Jumalan 
käsissä, Iivanainen huokaisee 
ja kannustaa kuitenkin kiinnit-
tämään huomiota menneisiin 
herätyksiin. Niitä on aina edel-
tänyt kestävä rukous. Meillä on 
taipumus lannistua, kun mitään 
ei näytä tapahtuvan, mutta Jee-
sus ja apostolit opettivat tois-
tuvasti kestävästä rukouksesta. 
Esimerkiksi Jeesus sanoi Luuk-
kaan evankeliumin 18. luvussa, 
että ”heidän tuli aina rukoilla 
eikä väsyä”. 

– Joten ei lannistuta, vaan 
jatketaan rukousta, että ihmiset 
kääntyisivät Jumalan puoleen, 
että jumalanvastaiset valheet 
murtuisivat ja että tapahtuisi 
enemmän samoja asioita kuin 
alkuseurakunnan aikana, Jari 
Iivanainen kehottaa.
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PARASITE
Ki-taekin nelihenkinen perhe 
on työtön ja köyhä. Tulevaisuus 
näyttää synkältä, kunnes onnel-
lisen sattuman ja ystävän suo-
situksen ja väärennetyn koulu-
todistuksen ansiosta perheen 
vanhin poika Ki-woo onnistuu 
saamaan työpaikan Parkin per-
heestä yksityisopettajana. Työ-
paikka luo toiveita säännöllisistä 
tuloista. 

Näiden kahden perheen ja 
yhteiskuntaluokan kohtaaminen 
käynnistää tapahtumaketjun, 
joka saa katsojan nauliintumaan 
penkkiinsä ja haukkomaan hen-
keään aina elokuvan viimeiseen 
sekuntiin asti.

Elokuva lähtee rauhallisesti 
liikkeelle ja saa lähinnä koomi-
sia pirteitä Ki-Taekin perheen 
hankkiessa varsin mielenkiin-
toisia keinoja käyttäen itselleen 
työpaikat rikkaasta perheestä.

Ja juuri kun on tottunut rau-
haisaan menoon, tulee yllättävä 
juonenkäänne, joka on toteu-
tettu erittäin fiksulla tavalla, ei 
olisi voinut edes kuvitella, että 
niin kävisi. 

Kun ensisäikähdyksestä on 
selvinnyt ja ajattelee, ettei enää 
mitään jännittävää tapahdu, elo-
kuvan loppu onkin todella vielä 
asteita jännittävämpi. 

Elokuva loppui erittäin hy-
vin, koko ajan tuli jotain uutta, 
mutta sopi kuitenkin elokuvan 
juoneen hyvin. Loppuhuipennus 
saa katsojan mielessä syntymään 
monia erilaisia mielleyhtymiä.

Hyvää vaihtelua Hollywood 
-elokuvien tulvaan. Samaan 
elokuvaan on saatu mahtumaan 
monien eri genrejen palasia; on 
komediaa, jännitystä ja jopa kau-

hua.
Eteläkorealainen ohjaaja Joon-

Ho Bong on tunnettu elokuvis-
taan Okja (2017), Snowpiercer 
(2013) ja Barking Dogs Never 
Bite (2000). Parasite voitti Can-
nesin elokuvajuhlien pääpalkin-
non, Kultaisen palmun keväällä 
2019. Elokuva on palkittu myös 
parhaan vieraskielisen eloku-
van Golden Globe-palkinnolla 
sekä neljällä Oscar-palkinnolla, 
mukaan lukien parhaan elo-
kuvan palkinto ensimmäisenä 
vieraskielisenä elokuvana kos-
kaan. Eivätkä palkinnot todel-
lakaan ole tulleet turhaan, sen 
verran vangitseva – ja poikkeuk-
sellinen – Parasite on.

Kimmo Janas

THE GREAT WAR
Eletään ensimmäisen maailman-
sodan viimeisiä päiviä. Saksa on 
allekirjoittanut antautumisilmoi-
tuksen ja rauhan on tarkoitus as-
tua voimaan pian. Rauhan koet-
taessa liittoutuneiden valtaamat 
alueet luovutetaan Ranskalle, 
josta syystä saksalaiset joukot 
tekevät kaikkensa saadakseen 
viimeisinä tunteina mahdolli-
simman paljon alueita itselleen.

Luutnantti William Rivers joh-
dattaa joukkonsa läpi vihollislin-
jan paikantaakseen ja pelastaak-
seen kadonneen, mustista soti-
laista koostuneen joukkueen. 

I maailmansodan syttyessä 
USA:ssa oli neljä täysin mustaa 
rykmenttiä, joista osaa kutsut-
tiin myös buffalosotilaiksi. Noin 
380 000 afroamerikkalaista so-
tilasta taisteli sodassa, mutta 
nämä rohkeat mustat soturit 
olivat amerikkalaisille päätök-
sentekijöille ongelma. Ranska 
puolestaan suhtautui heidän 
avukseen lähetettyihin mustiin 
joukko-osastoihin kiitollisuu-
della, ja 171 afroamerikkalaista 
palkittiin Ranskan kunnialegioo-
nan mitalilla.

Onnistuakseen tehtävässään 
ja selviytyäkseen ensimmäisen 
maailmansodan kauhuista, tais-
teluväsymystä potevan luutnant-
ti Riversin pitää saada keskenään 
eri rotuiset miehet puhaltamaan 
yhteen hiileen ja taistelemaan 
toistensa puolesta. 

Rasismin vastainen elokuva 
puolustaa paikkaansa ja herät-
telee varmasti katsojissa ristirii-
taisiakin tunteita.

Toteutus kuitenkin hieman 
ontuu ja poikkeaa reippaasti 
aikaisemmista I maailmansotaa 
kuvaavista elokuvista. Vaikka 
taisteluita käydään Ranskassa, 
tuntuu kuin sotilaat käyskente-
lisivät suomalaisessa syysmet-
sässä. Taistelukohtaukset eivät 
tunnu aidoilta; saksalaisia soti-
laita suolataan kukkulan rinteil-
le, mutta verta ei näy missään. 
Toisaalta jenkkien hyökkäykset 
vaikuttavat pikemminkin jol-
kuttelulta kuin vihollisluotien 

väistelyltä.
DVD:n kannessa ratsastetaan 

Ron Perlmanin (Hellboy) ja Billy 
Zanen (Mustanaamio) osuuksil-
la, mutta kyseessä on aika rank-
ka markkinointivedätys. Kyseiset 
kaverit nimittäin esiintyvät pie-
nissä sivuosissa, eivätkä nou-
se ainakaan roolisuositustensa 
puolesta mitenkään esille.

Mutta kyseessä lienee varsin 
pienellä budjetilla toteutettu elo-
kuva, jossa sanoma – varsinkin 
Black Lives Matter -mielenosoi-
tusten aikaan – on tärkein, eikä 
niinkään toteutus.

Kimmo Janas

PARASITE
Käsikirjoitus: Joon Ho Bong, Jin Won Han
Ohjaus: Joon-ho Bong
Näyttelijät: Kang Ho Song, Sun Kyun Lee, 
Yeo Jeong Cho, Woo Shik Choi, So Dam 
Park, Jung Eun Lee, Hyae Jin Chang
Kesto: 131 min
Valmistumisvuosi: 2019

THE GREAT WAR
Käsikirjoitus: Steven Luke
Ohjaus: Steven Luke
Näyttelijät: Bates Wilder, Hiram Murray, 
Ron Perlman, Billy Zane, Edgar Damatian 
Kesto: 108 min
Valmistumisvuosi: 2019
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A  Mauri opettamassa raamattukoulussa.

Kimmo Janas

Eläkepäiviään 
Kokemäellä viettävä 
Mauri Kuokkanen 
on tehnyt vaimonsa 
Marjatan kanssa 
pitkän päivätyön 
Kenian lähetyskentillä, 
josta todisteena on 
tammikuussa ilmestynyt 
elämänkertakirja.

M auri Kuokkanen syn-
tyi Räisälässä, Kar-
jalassa vuonna 1936 

ja päätyi kahden evakkoretken 
jälkeen Kokemäelle. Juuri ennen 
asepalvelukseen lähtöä tapaa-
mastaan Marjatasta tuli rouva 
Kuokkanen marraskuussa 1957. 
Rukoilevaisuustaustainen Mar-
jatta oli tosin rukoillut tulevan 
miehensä olevan pappi, mutta 
hyvin on Mauri kuulemma suo-
riutunut tehtävästään jo 63 vuot-
ta ilman pappisvihkimystäkin. 

– Me teimme tavallaan suulli-
sen avioehdon, että kotonamme 
luetaan Jumalan Sanaa, rukoil-
laan ja käydään säännöllisesti 
kirkossa, huomauttaa Marjatta 
Kuokkanen.

Lähetystyö kiinnosti
16.1.1959 pariskunta polvistui 
kotonaan ja pyysi syntejään an-
teeksi. Uudestisyntymisen myötä 
kumpikin sai lähetystyön sydä-
melleen, joskin kului kuutisen 
vuotta, ennen kuin pariskunta 
edes puhui siitä toisilleen. 

Saman vuoden lokakuussa 
perhe kasvoi Reijo-pojalla ja 
vuonna 1962 vielä Riitta-tyttä-
rellä.

Muutettuaan Poriin Kuokka-
set liittyivät Porin helluntaiseu-

rakuntaan, ja Mauri alkoi vetää 
poikapiiriä. Muutaman vuoden 
kuluttua oli vuorossa paluu Ko-
kemäelle, jossa Mauri käynnisti 
lähetyspiirin.

Vaikka kummallekin oli halu 
lähteä lähetystyöhön, ja Englan-
nissa oli ehditty jo käydä kieltä 
oppimassa, kohdemaasta ei ollut 
vielä mitään tietoa. 

– Asia kuitenkin vaivasi mi-
nua sen verran, että ollessani 
Karvialla vuonna 1970 puhu-
jamatkalla, polvistuin maja-
paikassani sängyn viereen ja 
rukoilin, että etkö sinä Jumala 
voisi ilmoittaa, mihin me olem-
me menossa. Kuulin pehmeän, 

lempeän miesäänen sanovan: 
”Se on Kenia”. Samaan aikaan 
sängyn taakse seinälle ilmestyi 
kuin piirtoheittimellä kirjoitusta, 
jota en ymmärtänyt, muistelee 
Mauri Kuokkanen. Vasta monta 
vuotta myöhemmin paljastui kir-
joituksen olleen arabiaa.

Pioneerina 
islamilaisrannikolla

Seuraavana vuonna Kuokka-
set lähtivät ensimmäiselle ko-
mennukselleen Keniaan, jossa 
asuivat aluksi puoli vuotta lä-
hetyspioneeri Åke Söderlundin 
talossa, ennen kuin muuttivat 
vuokraamaansa taloon Elbur-

gonissa. 
– Åken luona viettämämme 

aika oli mukavan pehmeä las-
keutuminen uuteen maahan ja 
tehtävään, lisää Mauri.

Vuonna 1979 Kuokkaset 
siirtyivät Kenian islamilaiselle 
rannikkoalueelle ensimmäisinä 
suomalaisina helluntailähetteinä. 

– Toiminta rannikolla poikkesi 
voimakkaasti muusta maasta. Se 
oli hikeä ja kyyneleitä, jos voi 
näin ilmaista, muistelee Mauri. 
– Kun asetuimme Mombasaan, 
sen väkiluku oli 600 000 asuk-
kaan paikkeille, tänä päivänähän 
se ylittää jo miljoonan. Väestö oli 
hyvin kirjavaa; oli arabeja, intia-

laisia, eri kansallisia heimoja jne.
Muslimit olivat myös jalkau-

tuneet voimakkaasti jakamaan 
omaa sanomaansa. 

– Monesti me evankelioimme 
kadun toisella puolella ja toisella 
puolella katua muslimit tekivät 
omaa julistustyötään.

Jokaiseen lentolehtiseen ja 
Raamattuun oli leimattu yhteys-
tiedot paikallisesta kokouspai-
kasta, kokousajat ja tervetulo-
toivotukset.

Mauri keskittyi opetukseen 
raamattukoulussa, kun taas Mar-
jatta evankeliointiin kaduilla.

Neuvoa antavana veljenä
Kenialaisessa kulttuurissa mie-
het ovat kuninkaita ja naiset 
palvelijoita, työmyyriä ja lasten 
synnyttäjiä. Marjatta alkoi jär-
jestää perheseminaareja, joissa 
opetti naisia ja Mauri puolestaan 
avasi miesnäkökulmaa perheen 
miesjäsenille. Toisaalta siihen 
aikaan ei raamattukoulussakaan 
ollut yhtään naista, vaan kaikki 
oppilaat olivat miehiä.

Maurin työnäky oli paikal-
lisseurakunta, sen itsekannat-
tavuus ja itsemääräämisoikeus. 
Työhön kuului myös useam-
pienkin kirkkojen ja rukoushuo-
neiden rakentaminen. Keniassa 
ei suomalaista lähetyssaarnaa-
jaa ollut minkään seurakunnan 
pastorina eli työntekijänä. Mauri 
Kuokkanen lienee ainoa suoma-
lainen lähetystyöntekijä, joka on 
valittu seurakunnan vanhemmis-
toon. 

– Yllätyksekseni sekä raamat-
tukoulun että kirkkokunnan 
johtaja esitti, että tulisin hänen 
seurakuntaansa ns. neuvoa-an-
tavaksi vanhimmaksi. 

Nyt eläkepäivinään Mauri on 
ollut jo 14 vuotta Porin hellun-
taiseurakunnan vanhemmiston 
ja hallituksen jäsen ja kuulunut 
toistakymmentä vuotta Satakun-
nan edustajana ns. Neuvoa anta-
viin veljiin, joka käsittelee herä-
tysliikkeen ongelmallisia asioita.

Koskettavia muistoja
Keniassa Kuokkaset viettivät 
kaikkiaan viisi kautta vuosina 
1971-1996. Mutta maassa on pa-
riskunta vierailut useita erimittai-
sia jaksoja vielä eläkevuosinaan. 

– Siellä on vielä paljon van-
hoja tuttuja ja kansallisia työto-
vereita, joita on mukava tavata. 

Aina tulee vastaan joku, joka 
muistelee, mitä olen opettanut 
hänelle raamattukoulussa. Ja 
esimerkiksi vasta viime viikolla 
soitti piispa Zebedi Maina, joka 
on vieraillut monesti täällä Suo-
messakin ja kyseli kuulumisia, 
naurahtaa Mauri.

Positiivisia muistoja Kuok-
kasilla on kaikista sikäläisistä 
seurakunnista ja työntekijöistä. 
Vahvimmat muistot ovat vuo-
den 1980 alusta Somalian rajal-

Lähetystyötä Korkeimman 
suojassa

ta Mpeketonista. Koko työalue 
Somaliasta Tansaniaan ja pitkälle 
Ylämaahan Nairobin suuntaan 
oli luovutettu Kuokkasille. 

Paikalliset eivät viljelleet ja 
elivät hyvin luonnonvaraisesti, 
mutta olivat esittäneet toiveen 
saada koneita viljelyn käynnis-
tämiseksi. 

Presidentti Jomo Kenyattan 
vierailun seurauksena Ylämaas-
ta tulleille maanviljelijöille jaet-
tiin pieniä maapalstoja villistä 

A

luonnosta raivattavaksi. Muut-
taneiden joukossa oli kolme 
evankelistaa ja parikymmentä 
uskovaista.

Ensimmäiset tilaisuudet pi-
dettiin puun alla, mutta pian 
tuli ajankohtaiseksi rakentaa 
kirkko. Paikalliset paaluttivat 
paljon piirustuksia isomman 
alueen kirkon perustuksiksi lu-
vaten väkeä kyllä tulevan, kun-
han Mauri vaan opettaa heitä. 
600-hengen kirkko jäi nopeasti 
pieneksi. Uusi kirkkorakennus 
rakennettiin myöhemmin, johon 
sopii 3500 kuulijaa. Tämä tapah-
tui Maurin eläkepäivinä, jolloin 
Krista ja Reijo jo olivat vastuussa 
rannikon työstä. Mieleenpainu-
viin vihkiäisiin osallistui FGCK 
kirkon johdon lisäksi Mauri ja 
Marjatta Kristan ja Reijon kanssa. 
Uuden kirkkorakennuksen vihki 
käyttöön FGCK:n johto Maurin ja 
Reijon kanssa, sekä kansainväli-
set sponsorit.

– Näky oli vahvasti mieltä 
kohottava, kun muistaa alkuai-
kojamme alueella. Ja mikä kos-
kettavinta, meille on kiitokseksi 
rakennettu sinne 2-kerroksinen 
vanhuuden koti, jota meidän piti 
lähteä katsomaan viime vuonna, 
mutta USA:n ja Britannian suur-
lähetystöt ilmoittivat alueen 
korkean riskin alueeksi rauhat-
tomuuksien johdosta.

Perheen poika Reijo vaimon-
sa Kristan kanssa jatkoi Kenian 
lähetystyötä vanhempiensa jäl-
keen.

Hengen lähtö lähellä
Kenia-vuosina sattui ja tapahtui 
paljon, mutta yksi Kuokkasia 
järkyttäneimpiä tapahtumia oli, 
kun he heräsivät elokuussa 1994 
poikkeuksellisen kovaan mete-
liin yöllä puoli kahdelta. 

– Kun katsoimme ikkunasta, 
näimme 12 miehen kiertävän 
taloa ja hokevan jotain, Mauri 
muistelee.

Käsissään miehillä oli erilaisia 
aseita ja kilpien tapaiset suojuk-
set perheen koiria vastaan. Het-

B   Mauri toimi isäntänä piispa Zebedi 
Mainan Suomi-vierailulla.

B   Mauri esittelee viidakkoveistä, jollai-
sella häntä ja Marjattaa pahoinpideltiin 
Keniassa vuonna 1994.
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A  Krista, Reijo, Marjatta ja Mauri Kuok-
kanen kesää vastaanottamassa Koke-
mäellä.

L auluntekijän mukaan maa-
ilmamme on miehen maa-
ilma, muttei olisi mitään il-

man naista. Jokainen lukija voi 
omassa mielessään määritellä, 
kuinka suhtautuu lauluntekijän 
väittämään, mutta se on varmaa, 
että tällä sivulla lueteltujen nais-
ten rooli oli aikanaan hyvin mer-
kittävä. Ja koska otaksun, että he 
ovat vuosituhansien ajan jääneet 
enemmän tai vähemmän mies-
tensä varjoon, lienee korkea aika 
antaa heillekin hieman palstati-
laa.

Saara
Abrahamin vaimo Saara, jota 
apostoli Pietarikin kehuu omas-
sa kirjeessään, oli hedelmätön. 
Abraham oli rukouksen mies, jo-
ten voimme olla varmoja, että 
Abraham ja Saara eivät vain 
odottaneet, vaan myös rukoili-
vat itselleen jälkeläistä. Ruko-
usvastauksen viipyessä Saara 
– tuolloin vielä nimeltään Saa-
rai – antoi orjattarensa Abraha-
mille vaimoksi ja näin Abraham 
saikin itselleen pojan, Ismaelin. 
Kun orjatar, Haagar nimeltään, 
huomasi olevansa raskaana, 
alkoi hän halveksimaan emän-
täänsä Saaraa. Mitähän pitäisi 
ymmärtää Saaran reaktiosta, kun 
hän alkoi syyttämään Haagarin 
käytöksestä Abrahamia? Vaik-
ka jäämmekin ehkä lopullista 
vastausta vaille, tiedämme, että 
Abrahamin luvalla Saara kurit-
ti Haagaria, jonka seurauksena 
Haagar pakeni, mutta palasi 
kuitenkin myöhemmin takaisin 
aiempaa nöyremmällä asenteel-
la. Ja syntyihän se Abrahamin ja 
Saaran yhteinenkin lapsi – Iisak 
– toistakymmentä vuotta Isma-
elin syntymän jälkeen; tähän 
ihmeelliseen prosessiin tarvittiin 
kaksi uskon sankaria, sekä 
Abraham että Saara.

Rebekka
Joku voisi todeta, että tällä pals-

talla mainittujen naisten hedel-
mättömyys kulki suvussa, sillä 
myös Iisakin vaimo oli hedel-
mätön. Raamattu kertoo, että 
Iisak rukoili vaimonsa puo-
lesta ja että Herra kuuli hänen 
rukouksensa, ja hänen vaimonsa 
Rebekka tuli raskaaksi. Kun kak-
sospojat – Esau ja Jaakob – tö-
nivät sitten Rebekan kohdussa 
toisiaan, totesi Rebekka -tosin 
toisia sanoja käyttäen- että pa-
rempi olisi kuolla kuin nähdä 
lastensa taistelevan keskenään.

Raakel
Kolmaskin Jumalan valittu -Iisa-
kin ja Jaakobin jälkeen- syntyi 
perheeseen, jossa rukoiltiin Ju-
malaa lapsettomuuden tähden. 
Jaakobin vaimo Raakel ei ni-
mittäin ollut synnyttänyt ja 
sanoi Jaakobille: ”Hanki minul-
le lapsia, muuten minä kuolen.” 
Huomaamme Raakelin puheissa 
samaa dramatiikkaa, kuin aiem-
min hänen anopillaan. Tämän 
ohella havaitsemme aviopuoli-
son vaatineen mieheltään liikoja. 
Emme voi muuta kuin ymmärtää 
Jaakobia, kun hän vastasi Raake-
lille: ”Minäkö olen Jumala, joka 
olen kieltänyt sinulta kohdun 
hedelmän?” Mutta kuten tie-
dämme, eipä jäänyt Raakelkaan 
hedelmättömäksi, vaan ”Jumala 
kuuli häntä ja avasi hänen koh-
tunsa.” Jälleen kerran rukoukset 
kuultiin ja syntyi Joosef.

Kuten edellä kirjoitin, onhan 
se mahdollista, että Saaran, Re-
bekan ja Raakelin hedelmättö-
myydessä oli kyse jonkinlaisesta 
sukurasitteesta, mutta kun sama 
tapahtui toistuvasti ennen Juma-
lan suursankareiden syntymää, 
olen taipuvainen pohtimaan 
myös muita – ja varmaankin 
todennäköisempiä – syitä. Eh-
käpä oli kyse vain oikeasta 
jumalallisesta ajoituksesta? Eh-
käpä saatana koetti kaikin kei-
noin estää näiden henkilöiden 
syntymän? Tai ehkäpä Jumala 

halusi osoittaa millainen voima 
on rukouksessa, sillä voimme-
han näin jälkikäteen olla täysin 
vakuuttuneita esimerkiksi siitä, 
että Rebekan tuli Jumalan tah-
don mukaisesti synnyttää Iisa-
kille jälkeläinen. Tämä Jumalan 
tahto toteutui, kun Iisak rukoili.

Maanoahin vaimo
Tuomarien kirjassa kerrotaan, 
kuinka israelilaiset olivat taas 
tehneet pahaa Herran silmissä ja 
tämän tähden he olivat joutuneet 
filistealaisten käsiin. Mutta nyt 
tuo filistealaisten valtakausi -40 
vuotta- oli päättymässä ja Her-
ra tarvitsi israelilaisten joukosta 
henkilön, joka aloittaisi Israelin 
vapauttamisen filistealaisten kä-
sistä. Ja niinpä Herra ilmestyi 
Maanoahin vaimolle, joka oli – 
yllätys, yllätys – hedelmätön. 
Tuomarien kirjan luku 13 antaa 
selkeän ymmärryksen siitä, että 
Maanoah ja hänen vaimonsa 
olivat nöyriä ja uskonhenkisiä 
rukouksen ihmisiä ja on sano-
mattakin selvää, että he olivat 
rukoilleet itselleen lasta. Heidän 
rukouksiinsa vastattiin ja syn-
tyi Jumalan mies, sankari nimeltä 
Simson.

Hanna
Efraimin vuoristossa asui aika-
naan mies nimeltä Elkana. Hä-
nellä oli kaksi vaimoa, toinen 
oli nimeltään Peninna – Elkanan 
lasten äiti – toinen hedelmätön 
Hanna. Elkanan koko perhe 
saapui toistuvasti Siiloon rukoi-
lemaan Herraa ja uhraamaan 
Hänelle. Ja niin usein kuin he 
menivät Herran huoneeseen, 
kiusasi Peninna Hannaa hänen 
hedelmättömyytensä johdosta. 
Raamattu kertoo, että erään ker-
ran Hanna, jonka kohdun Her-
ra oli sulkenut, rukoili Siilossa 
suuren masennuksen vallas-
sa. Hän pyysi Herralta poikalas-
ta ja lupasi, että jos Herra häntä 
kuulisi, hän antaisi lapsen Her-

ran palvelukseen. Hanna sai 
mitä rukoili ja perheen päästyä 
kotiin, sai alkunsa suuri Jumalan 
profeetta Samuel.

Elisabet
Ja vielä meillä on yksi suursan-
kari, jonka vanhemmat – Sa-
karias ja Elisabet – eivät olleet 
saaneet perillistä, koska Elisabet 
oli ollut pitkään hedelmätön. 
Sakarias ja Elisabet luottivat kui-
tenkin -kuten monet muut en-
nen heitä- rukouksen voimaan. 
Ja tässäkin tapauksessa – kuten 
edellä – ihmisten ja Jumalan tah-
totila oli yhteneväinen; Sakarias 
ja Elisabet halusivat perillisen ja 
Herra puolestaan tarvitsi miehen 
oman suunnitelmansa toteutta-
jaksi. Sakarias ja Elisabet olivat 
jo kuitenkin tulleet iällisiksi ja 
Sakariaan ajattelusta päätellen 
he olivat ehkä jo ainakin osit-
tain – rukouksistaan huolimat-
ta – luopuneet toivosta saada 
lapsia. Eräänä päivänä kaikki 
kuitenkin yllättäen muuttui, kun 
Herran enkeli Gabriel ilmestyi 
Sakariaalle ja sanoi: ”Älä pelkää, 
Sakarias; sillä sinun rukouksesi 
on kuultu, ja vaimosi Elisabet 
on synnyttävä sinulle pojan, ja 
sinun on annettava hänelle nimi 
Johannes.” Ja niinpä muutamia 
kuukausia myöhemmin – enke-
lin lupauksen mukaisesti – syn-
tyi rukousvastauksena Johannes 
Kastaja naiselle, jota sanottiin 
hedelmättömäksi; sillä Jumalalle 
ei mikään ole mahdotonta.

Hedelmättömyys oli näiden 
naisten aikaan suuri häpeä. Hei-
dän otsassaan oli ikävä leima ja 
heistä puhuttiin kaikenlaista; 
Elisabetia kaikki sanoivat he-
delmättömäksi. Kukaan näistä 
naisista ei kuitenkaan omistanut 
tuota leimaa itselleen, vaan ru-
koillen etsivät muutosta, ulos-
pääsyä vallitsevasta tilanteesta. 
Tämä sopii esimerkiksi myös 
meille miehille.

A ken kuluttua helähtivät usean 
ikkunan lasit rikki ja ovia alettiin 
murtaa. Rosvot ilmoittivat halu-
avansa rahaa, mutta eivät olleet 
tyytyväisiä Maurin ikkunasta 
ojentamiin rahoihin. 

Pimeässä Mauri huomasi jon-
kun liikkuvan olohuoneesta joh-
tavassa käytävässä, ja hetken ku-
luttua hän tunsi päässään kovan 
iskun. Seuraavaksi mies suuntasi 
Marjatan huoneeseen, missä löi 
tätä puunuijalla päähän vaatien 
koruja itselleen. Jonkun ajan 
kuluttua mies löi Marjattaa vielä 
viidakkoveitsen lappeella kas-
voihin. Runsaan tunnin kulut-
tua miesjoukko poistui paikalta 
ryöstösaaliinsa kanssa. Paikalle 
hälytetyt poliisit saapuivat vasta 
aamunkoitteessa

– Samaan aikaan oli käynnis-
sä maailmanlaajuinen rukousta-
pahtuma, joka varmaan osaltaan 
auttoi tilanteen selviämisessä, 
Mauri toteaa.

Marjatta työsti tapahtumaa 
puhumalla, kun taas Mauri piti 
tuskan sisällään runsaat 7 vuotta, 
kunnes osallistui piispan illalli-
sille ja vietti yönsä tuossa samai-
sessa talossa. 

– En puhunut kenellekään mi-
tään, mutta kiersin kaikki ikku-
nat ja pesuhuoneessa oli vieläkin 
jäljellä lasinsiruja roistojen rik-
komasta ikkunasta. Menin nuk-
kumaan ja nukuin niin sikeästi 
kuin vaan voi nukkua. Mieltäni 
vaivannut huoli jäi sille tielle, eli 
vaati palaamista tekopaikalle, 
hän kertoo ja lisää: – Jumalan 
varjeleva käsi oli mukana, ja suu-
ri kiitollisuus Jumalaa kohtaan 
täyttää sydämeni.

Muistot kirjaksi
Kirjan, oman elämänkerran kir-
joittaminen pyöri Maurin mie-
lessä vuosia. Kokemuksia kir-
joittamisesta hänelle oli vuosien 
mittaan kertynyt mm. paikallis-
lehtiin kirjoittamisesta.

Tammikuussa 2015 syntyivät 
12 ensimmäistä sivua, ja hanke 
jatkui vähitellen vuosien mittaan. 

– Mutta tuolta peräkammarista 
kuului usein huuto, että mitä sinä 
siellä vielä touhuat, minä haluan 
ruveta nukkumaan. Minä koetin 
puolustella, että kun inspiraatio 

iskee, se ei katso kelloa, Mauri 
naureskelee.

Monta kertaa uhkasi kirjoitta-
minen myös lopahtaa ajan puut-
teen takia.

Mutta tämän vuoden tammi-
kuun lopulla kirja ”Korkeim-
man suojassa ja Kaikkivaltiaan 
varjossa” saapui saksalaisesta 
kirjapainosta. 

– Olen suoraan sanoen yllät-
tynyt saamastani palautteesta, 
joka on palkinnut vaivannäön. 
Kirjoittaminen ei selvästi ollut 
hukkaan heitettyä aikaa, Mauri 
selvittää.

Yksi taka-ajatus kirjan kirjoit-
tamisessa oli, että lukija voisi 
löytää tiensä Jeesuksen luo. 

– Toiseksi tietenkin toivon, 
että kirjani antaisi rohkeutta 
elämän ongelmatilanteisiin, hän 
lisää.

Palautetta onkin tullut niin kir-
jallisesti kuin suusanallisestikin, 
ja moni on avannut sydäntään 
syvällisempäänkin keskuste-
luun.

Kirja antaakin varsin realisti-
sen kuvan lähetystyöstä ja lähet-
tien kokemista vaikeuksista 

Keniassa – mutta toki myös 
ilon hetkistä sekä Jumalan siu-
naavan käden läsnäolosta. Teks-
tin sujuvuutta lisää Mauri Kuok-
kasen karjalainen huumori, joka 
pilkahtelee rivien välistä.

C  Marjatta Kuokkanen levittämässä 
evankeliumia.
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Fredrik Ekholmin Israel -kronikka

Jerusalem on erilainen kuin 
kaikki muut maailman kau-
pungit. Missään muussa 

kaupungissa ei olla vierailtu, 
eikä mitään muuta kaupunkia 
ole ihailtu, vihattu, ammuttu ja 
itketty niin kuin Jerusalemia. 
Sillä on keskeinen osa useas-
sa uskonnossa, ja se herättää 
tunteita miljoonissa ihmisissä. 
Missään muussa maailman kau-
pungissa ei ole yhtä paljon ulko-
maankirjeenvaihtajia kuin Jeru-
salemissa. Vaikuttaa siltä, että he 
odottavat jotain merkityksellistä 
tapahtuvan siellä. Kun vierailet 
kaupungissa, sinussa tapahtuu 
jotain. Ei kukaan, ei edes kai-
kista tunteettomin, pinnallisin 
tai kriittisin vierailija, jätä kau-
punkia tulematta liikuttuneeksi. 
Sen kivisten julkisivujen takana, 
kivilohkareiden alla, on jotain 
ikuisesti läsnäolevaa, jotain 
ajatonta, joka koko ajan antaa 
kaupungille leiman, joka vaikut-
taa kaikkiin. Kaupunki odottaa, 
kivet odottavat. Sillä on kohtalo, 
ja vaikka pakanavaltiot ovat vuo-
sisata toisensa jälkeen yrittäneet 
häpäistä ja tuhota sen, niin se 
säilyy. Vielä se ei kuitenkaan ole 
tullut siihen täyteyteen, mitä se 
kerran tulee olemaan.

Tulevaisuuden 
kaupunki

Kun Jerusalemissa vierailee, voi 
huomio helposti kiinnittyä kaik-
keen uskonnolliseen rihkamaan 
ja kaikkeen kaupankäyntiin ”py-
hillä paikoilla”, ”pyhillä kivillä” 
ja ”pyhillä risteillä”. Mutta kaiken 
tämän takana on aito kaipuu, 
että kaupungista tulisi se, mik-
si se on tarkoitettu. Jerusalemin 
suuruus ei ole menneisyydessä, 
vaikka sillä on kaikista muista 
maailman kaupungeista poik-
keava menneisyys. Sen suuruus 
on tulevaisuudessa, ja tämä tule-
vaisuus on lähempänä kuin kos-
kaan. On kuin näkymätön ver-
ho oltaisiin nykäisemässä pois, 

Jerusalem, Jerusalem – osa 2
paljastaakseen koska tahansa 
kaupungin kirkkauden ja ikui-
sen säännöksen. Koko ilmapiiri 
huokuu toivoa, toiveikasta odo-
tusta jonkin hyvän edessä. Mutta 
samalla tuntuu uskonnollisten 
henkivaltojen ja kapinahenki-
en läsnäolo, vihaa ja väkivaltaa 
suunnataan kaupunkia kohtaan 
enemmän kuin koskaan. Vastus-
tus sille, että Jerusalemista tulee 
koroke suurelle kuninkaalle, 
vahvistuu mitä lähemmäksi Hä-
nen tulemisensa ajankohta käy. 
Jerusalemilla on siis ikiaikainen 
historia. Kaupunki mainitaan 
ensimmäisen kerran Raamatus-
sa, merkityksellistä kyllä, kun 
Abraham on kukistanut sen ajan 
suurvallat, vapauttanut Lootin ja 
on taas matkalla kotiin (1 Moos 
14:1-20). Matkalla hän kohtaa 
pappikuningas Melki-Sedekin, 
Salemin kuninkaan, joka tarjoaa 
hänelle leipää ja viiniä, ja Abra-
ham antaa hänelle kymmenykset 
kaikesta:

”Kun Abram oli paluumatkalla 
lyötyään Kedorlaomerin ja hä-

nen kanssaan liittoutuneet ku-
ninkaat, Sodoman kuningas tuli 
häntä vastaan Savenlaaksoon, 
jota sanotaan myös Kuninkaan-
laaksoksi. Salemin kuningas 
Melkisedek toi sinne leipää ja 
viiniä. Hän oli Korkeimman 
Jumalan pappi, ja hän siunasi 
Abramia sanoen: – Siunatkoon 
Abramia Korkein Jumala, taivaan 
ja maan luoja. Kiitetty olkoon 
Korkein Jumala, joka antoi sinun 
lyödä vastustajasi. Abram antoi 
hänelle kymmenykset kaikesta 
saaliista.” 1 Moos 14:17-20

Salem on Jerusalem. Myö-
hemmin Abraham palaa Morian 
maahan, koska Jumala on käs-
kenyt hänen uhrata Isak täällä (1 
Moos 22). Jakeessa 14 luemme: 
”Abraham antoi sille paikalle 
nimeksi ’Herra katsoo’”. Niinpä 
vielä tänäkin päivänä puhutaan 
”Herrankatsomavuoresta”. Sii-
tä vuoresta, jossa Herra antaa 
nähdä itsensä, tulee myöhem-
min temppelin paikka. Se, jota 
muslimit väittävät omakseen, ja 
jossa kaikilta muilta on rukoile-

minen kielletty.

Daavidin 
kaupunki

Daavid tekee Jerusalemista Is-
raelin pääkaupungin ja hallitsee 
siellä 33 vuotta. Koko sen ajan 
hän tahtoo rakentaa Herralle 
temppelin, mutta Jumala antaa 
hänelle ohjeet, että hänen poi-
kansa tulee rakentamaan sen (2 
Sam 7:8-16). Daavid ostaa Arau-
nan puimatantereen, josta tulee 
temppelin sijaintipaikka (1 Aik 
21:24). Jumala on jo kauan pu-
hunut paikasta, johon hän kiin-
nittää nimensä. Hän on sanonut 
sen Moosekselle ja hän sanoo 
sen Daavidille: ”Nyt olen valin-
nut nimeni asuinsijaksi Jerusa-
lemin ja kansani Israelin ruhti-
naaksi Daavidin.” (2 Aik 6:6)

Juhlien 
kaupunki

Jumala sitoi siis läsnäolonsa Je-
rusalemiin ja temppeliin. Temp-
peliin tuli pyhiinvaeltaa kolme 
kertaa vuodessa, Mooseksen 

lain mukaisesti. Siellä tuli juhlia 
pesachia – pääsiäistä, shavotia 
– helluntaita ja sukkotia – leh-
timajajuhlaa. Kaikkien juhlien 
keskipiste oli Jerusalem. Siksi ei 
koskaan voi ymmärtää Jerusale-
min hengellistä merkitystä, jos 
ei kytke kaupunkia juutalaisen 
kansan jumalankaipuuseen ja Ju-
malan käskyihin ylistää ja palvoa 
häntä Jerusalemissa.

Tänään sanotaan, että Jerusa-
lem on kolmen uskonnon kau-
punki: juutalaisuuden, kristinus-
kon ja islamin. Näin annetaan 
ymmärtää, että näiden kolmen 
ryhmän tulisi jotenkin tasaises-
ti jakaa Jerusalem ja elää siellä 
yhdessä. Mutta Jerusalem ei ole 
kolmen uskonnon kaupunki. Je-
rusalem on Jumalan kaupunki, 
se paikka, jossa hän on päättä-
nyt ilmoittaa itsestään kansalleen 
ja koko maailmalle. Siksi Jesaja 
sanoo: ”Tulee vielä aika, jolloin 
Herran pyhäkön vuori seisoo 
lujana. Ylimpänä vuorista se 
kohoaa, korkeimpana kukku-
loista, ja kansat virtaavat sinne. 
Monet kansat lähtevät liikkeelle 
sanoen: – Tulkaa, nouskaamme 
Herran vuorelle, nouskaamme 
Jaakobin Jumalan pyhäkköön! 
Hän opastaa meitä tiellään, ja 
me, me tahdomme kulkea hä-
nen polkujaan, sillä Siionista tu-
lee Herran sana ja Jerusalemista 
kaikuu Jumalan puhe. ...Tällä 
vuorella hän repäisee pois ver-
hon, verhon kaikkien kansojen 

yltä, vaatteen, joka on levitetty 
niiden ylle.” (Jes 2:2-3, 25:7)

Jumalan 
kaupunki

Mitä enemmän lukee Raamat-
tua, sitä paremmin ymmärtää 
Jerusalemin merkityksen. Herra 
on sitonut läsnäolonsa kaupun-
kiin erityisellä tavalla. Samalla 
tavalla kuin Jumala puhuu ikui-
sesta liitosta Abrahamin kanssa, 
hän puhuu ikuisesta suhteesta 
Jerusalemiin. Profeettojen profe-
tioissa on kaupungille aina tule-
vaisuus. Muilla kaupungeilla on 
ollut suurempi poliittinen, kult-
tuurinen ja taloudellinen merki-
tys, mutta ne ovat silti kadonneet 
maailman näyttämöltä satoja 
vuosia sitten. Tänä päivänä niillä 
ei ole mitään merkitystä, mut-
ta Jerusalem pysyy. Jerusalem 
on kokenut kirkkauden aikoja 
mutta myös luopumisen, koette-
lemuksen, ryöstämisen ja tuhon 
aikoja. Kaupunki on aina nous-
sut uudestaan ja aina säilynyt.

Jopa silloin, kun roomalaiset 
tuhosivat kaupungin, kyntivät 
maan, nimesivät sen Aelia Ca-
pitolinaksi ja kielsivät juutalaisia 
asumasta siellä, se säilyi. Eikä 
kestänyt kauaa ennen kuin juu-
talaisia taas asui siellä. He ovat 
aina asuneet siellä, jopa pahim-
pina aikoina, koska se on heidän 
kaupunkinsa, Jumalan heille an-
tama. Juutalaisille eivät ole vain 
kaupungin historialliset tapah-

tumat tärkeitä, vaan kaupunki 
itse, juuri siksi että Jumala on 
valinnut sen. Psalmi 48 kuvaa 
Jerusalemia. Se on ”Jumalamme 
kaupunki” ja sen vuori on pyhä 
(jae 2). Siionin vuori on ”kaiken 
maan ilo” ja Jerusalemia kutsu-
taan ”suuren kuninkaan kau-
pungiksi” (jae 3). Se on ”Herran 
Sebaotin kaupunki” ja ”Jumala 
pitää sen lujana iankaikkisesti” 
(jae 9). Psalmi 50:2 sanoo: ”Sii-
onista, täydellisen kauniista, Ju-
mala ilmestyy kirkkaudessaan.”

Muita Raamatun paikkoja, 
jotka vahvistavat, että se on 
Jumalan kaupunki: ”Herra on 
perustanut oman kaupunkinsa 
pyhille vuorille. Hän rakastaa 
Siionia, sen portteja, enemmän 
kuin mitään muuta Jaakobin 
kaupunkia. Kunniakasta on 
kaikki, mitä sinusta kerrotaan, 
Jumalan kaupunki!” (Ps 87:1-3) 
”Käsieni ihoon minä olen sinut 
piirtänyt, ja niin sinun muurisi 
ovat aina silmieni edessä.” (Jes 
49:16) ”...ja sinua nimellä Kaivat-
tu kaupunki, Kaupunki, jota ei 
hylätä.” (Jes 62:12)

Profeettojen 
kaupunki

”Ota kuritus opiksesi, Jerusalem! 
Muuten käännän sinulle selkäni, 
teen sinut autiomaaksi, jossa ku-
kaan ei enää asu.” (Jer 6:8) Kun 
Jumala varoittaa, Hän tekee sen 
profeettojen kautta. Profeetat 
kuten Jesaja, Jeremia, Hoosea ja 

Aamos puhuvat Jumalan sanoja 
suoraan Israelin luopumukseen. 
Tämä ei suoranaisesti tee heistä 
maan suosituimpia henkilöitä. 
Moni heistä saa kokea suunna-
tonta vainoa, mutta Jumala vah-
vistaa heitä niin, että he yksin 
jaksavat seistä välillä koko kan-
saa vastaan. (Jer 1:17-20).

Voimme profeettakirjasta 
toisensa jälkeen toistamiseen 
nähdä saman asian. Kansa on 
liitossa Jumalan kanssa. Hän on 
asettanut kaikki siunauksensa 
heidän saatavilleen, mutta he ei-
vät voi päästä osallisiksi kaikesta 
hänen hyvyydestään, jos he ei-
vät koko sydämestään rakasta, 
seuraa ja tottele häntä. Jumala 
tahtoo kansan, joka koko sydä-
mestään palvelee häntä.  Jumala 
kaipaa kansaa, joka on halukas 
ja tottelevainen sydämeltään. 
Kansan, joka rakastaa häntä 
koko sydämestä, koko sielusta 
ja koko voimasta (5 Moos 6:4-6). 
Kun kovuus, välinpitämättömyys 
ja petollisuus pääsevät valtaan, 
alkaa luopumus. Jumala sanoo 
Hoosean kirjassa 5:4 ”Sinun te-
kosi estävät sinua palaamasta 
Jumalan luo. Sinussa on huoruu-
den henki, sinä et tunne Herraa.”

Vaikka Jumala lähettää pro-
feetan toisensa jälkeen, kansa 
ei tee parannusta. Lopulta tulee 
tuomio ja Jerusalemiin hyökä-
tään, se valloitetaan ja tuhotaan. 
Jeremia, joka oli varoittanut ja 
profetoinut tästä kehityksestä, 
saa nähdä kaikkien kauheuksien 
tapahtuvan. Hän sanoo Valitus-
virsissä Jerusalemista: ”Voi! Mi-
ten yksin onkaan nyt kaupunki, 
ennen niin täynnä väkeä! Kanso-
jen valtiatar on kuin leski. Mait-
ten ruhtinatar tekee orjan työtä... 
Kadottanut on tytär Siion kaiken 
loistonsa.” (Val 1:1,6)

Jerusalem on saanut kokea 
tämän enemmän kuin muut 
maailman kaupungit. Monet 
ovat ojentaneet kätensä tarttu-
akseen kaupunkiin. Ne kerrat, 
kun luotettiin Jumalaan, kuten 
kuningas Hiskian päivinä (Jes 
37), Herra suojeli Jerusalemia 
yliluonnollisella tavalla ylivoi-
maiselta viholliselta. Mutta kun 
kansa oli luopunut Jumalasta, ei 
ollut liiton suojaa. Viholliset sai-
vat vallan ja Jerusalem vallattiin, 
ryöstettiin ja tuhottiin.        
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AALTO
”Miksi rakentaa tavallista, 
jos voi luoda paratiisin”

Suomessa saa 4.9.2020 ensi-il-
tansa palkitun dokumentaristin 
Virpi Suutarin dokumenttielo-
kuva modernismin mestareista 
arkkitehti Alvar ja Aino Aallosta 
sekä heidän teoksistaan ympäri 
maailmaa. 

Aalto -elokuvaa on myyty jo 
useisiin maihin ja se saa elokuva-
teatterilevityksen muun muassa 
Japanissa. Aallon ovat tuottaneet 
Timo Vierimaa, Virpi Suutari ja 
Martti Suosalo Euphoria Filmille. 
Elokuvan levittää Storyhill Oy.

Elokuva perustuu laajaan 
taustatyöhön ja sitä varten on 
haastateltu Aaltojen läheisiä ja 
kansainvälisiä huippututkijoita 
eri puolilla maailmaa.

Elokuva avaa poikkeukselli-
sen pariskunnan elämää ja yh-
teistyön taustoja. Elokuvassa vie-
raillaan monissa Suomen Aalto-
kohteissa Helsingissä, Imatralla, 
Jyväskylässä, Rovaniemellä, 
Seinäjoella ja Säynätsalossa sekä 
Venetsian Paviljongissa, Viipurin 
kirjastossa ja Cambridgessa. 

Elokuva ei kuitenkaan ole 
pelkkä Aaltojen suunnittelemi-
en rakennusten ja huonekalu-

AALTO
Käsikirjoitus: Virpi Suutari ja Jussi Rau-
taniemi
Ohjaus: Virpi Suutari
Pääosissa:  Alvar Aalto, Aino Aalto ja 
Elissa Aalto

Elokuvassa on runsaasti en-
nennäkemätöntä ja -kuulema-
tonta arkistomateriaalia, ku-
ten Aaltojen rakkauskirjeitä sekä 
Göran Schildtin Aallon elämän-
kertaa varten nauhoittamia taus-
tahaastatteluja. 

Ainon ja Alvarin kirjeenvaih-
dosta käy rivien välistä selville, 
että seurallisella Alvarilla saattoi 
olla vientiä myös naispuolella. 
Aino myös varoittelee ”rakasta 
Papia” liian monista cocktaileis-
ta. 

Elokuvassa henkilökohtainen 

tarina kietoutuu orgaanisella ta-
valla arkkitehtuuriin ja työhön. 
Se on elokuva rohkeista ja ai-
kaansa edellä olleista luovista 
taiteilijoista ja yrittäjistä; Alvaris-
ta, Ainosta ja Elissasta.

Aino sairastui vuoden 1948 
lopulla, ja hänen kuolemansa 
tammikuussa 1949 oli Alvarille 
kova isku, joka johti sulkeutu-
miseen ja suunnittelutyöhön 
keskittymiseen.

Vuonna 1950 arkkitehtitoi-
miston työntekijäksi tullut Elsa 
Mäkiniemi sai kuitenkin mes-
tariin uutta virettä, ja pari avi-
oitui kaksi vuotta myöhemmin. 
Tulevien vuosien varrella Alvar 
muokkasi – tietoisesti tai tiedos-
tamatta – uudesta puolisostaan 
Elissasta hämmästyttävästi Ainoa 
muistuttavan niin ulkonäöltään 
kuin pukeutumiseltaankin.

Opiskellessani 1970-luvulla 
rakennusarkkitehdiksi Lahdessa 
arkkitehtuurin yliopettajamme 
oli Alvar Aallon opiskelutove-
reita ja ylisti kaveriaan maasta 
taivaisiin. Täytyy myöntää, että 
minun kohdallani iski nuorille 
ihmisille tyypillinen vastakkais-
reaktio ja koetin vuosia vältel-
lä legendaarista Alvaria kaikin 

jen esittelykimara, vaan matkal-
la kohdataan myös Rockefellerit, 
Le Corbusier sekä monia muita 

legendaarisia kulttuurihahmoja. 
Mutta tarinan keskiössä on ih-
minen, inhimillinen Alvar Aalto. 

tavoin. Mutta pakkohan se on 
myöntää, että ei Alvar Aaltoa 
turhaan ole ylistetty, sen verran 
mahtavaa hänen luomansa, ih-
misen mittakaavaan suunniteltu 
arkkitehtuuri on. 

Sodanjälkeistä rakentamista 
suvereenisti hallinnut Alvar Aalto 
joutui 1960-luvulla jonkinlaiseen 
boikottiin Suomessa. Nuoret ark-
kitehdit eivät halunneet seurata 
hänen jalanjäljissään oman us-
kottavuutensa takia. 1920 ja 1930 
-lukujen radikaalista oli yllättäen 
tullut vanha arkkitehti, alan di-
nosaurus, jota ei osattu arvostaa. 
Tämä vaikutti tietenkin Aaltoon 

ja hän lukkiutui entistä tiukem-
min toimistopiiriinsä. Samalla al-
koholin kulutus lisääntyi merkit-
tävästi. Mielenkiintoista on, että 
vaikka Aallon suosio kotimaassa 
laski, se kasvoi samaan aikaan 
ulkomailla.

Alvar Aalto ei koskaan ehti-
nyt jäädä eläkkeelle, vaan ark-
kitehtilegenda sai 78-vuotiaana 
sydänkohtauksen matkallaan 
toimistoon ja kuoli toukokuus-
sa 1976.

Elokuvan lehdistönäytöksessä 
istuessani kävi mielessäni jopa 
ajatus, että olisiko sittenkin kan-
nattanut pysyä töissä arkkitehti-

toimistossa eikä lähteä seikkai-
lemaan lehdistön ihmeelliseen 
maailmaan.

Aalto -elokuva on ehdot-
tomasti katsomisen arvoinen, 
vaikka ei olisikaan kiinnostunut 
arkkitehtuurista ja muotoilusta.

Kimmo Janas
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B  Kiinalainen Geely ja Volvo-linja.

Arto Perämäki

Kiina on lisännyt 
taloudellista 
vaikutusvaltaansa 
Euroopassa viime 
vuosina, ja siitä 
on muodostunut 
eräänlainen 
puskurivyöhyke 
Kiinan ja Yhdysvaltain 
vastakkainasettelulle.

K iina on saanut jalansijaa 
Etelä-Euroopan infra-
struktuurin rakentajana.

Kiinalainen Cosmo Shipping 
Corporation osti vuonna 2016 
Kreikan suurimmasta merisata-
masta, Pireuksen satamasta 51 % 
osuuden 280,5 miljoonalla eu-
rolla, ja viiden vuoden kuluttua 
16 %:n osuus satamasta siirtyy 
Cosmolle 88 miljoonan euron 
hintaan. Lisäksi yhtiö on sitou-
tunut tekemään satamaan 350 
miljoonan euron investoinnit 
tulevana vuosikymmenenä.

Sopimuksen koko hinta on 
luokkaa 1,5 miljardia euroa, kun 
mukaan lasketaan kaikki tulevat 
investoinnit ja Kreikan valtiolle 
tulevat korot ja osingot.

Satamatyöntekijät lakkoilivat 
heti kaupasta kuultuaan, koska 
pelkäsivät työpaikkojensa puo-
lesta. Kiina-asiantuntijat varoitte-
levat Kiinan valtapyrkimyksistä 
Euroopassa sanoen: ”Meidän 
pitäisi herätä ilmiöön, jolta olem-
me sulkeneet silmämme”.

Kultainen viisumi
Kiina ostaa ja hajottaa Euroop-
paa pala palalta ja siksi Euroo-
pan ei pitäisi olla sinisilmäinen. 
Huolestuneita puheita on kuulu-
nut jo pitkin Eurooppaa.

Kiinalaismiljonääri Wan Qian 
kertoo ostaneensa asunnon 
Ateenasta luotuaan omaisuuten-
sa Kiinassa omistamallaan teh-
taalla, joka valmistaa mm. optiik-

kaa kiikareihin ja kaukoputkiin. 
Shanghaista olevan miljonäärin 
lapset käyvät Ateenassa yksityis-
koulua, jossa lukuvuosi maksaa 
14 000 euroa ollen kolmannek-
sen halvempi kuin Shangjhaissa. 
Asiaa helpottaakin ulkomaalai-
sille Kreikan myöntämä ”kultai-
nen viisumi”, mikäli he ostavat 
asunnon, jonka vähimmäisarvo 
on 250 000 euroa – kuten oli 
Wanin hankkiman 200 neliön 
huoneiston arvo.

Tämä viisumi oikeuttaa liik-
kumaan kaikkialla Schengen-
maissa, joka on liikemiehelle lot-
tovoitto tässä tapauksessa, jossa 
Wanin asiakkaat asuvat pitkin 
Eurooppaa: Ruotsissa, Belgias-
sa, Ranskassa ja Saksassa. Wan 
onkin yksi arviolta jo yli 3 000:sta 
kiinalaisesta kultaisen viisumin 
haltijasta Kreikassa (2018). Toki 
muillakin Euroopan mailla on 
suosittuja viisumiohjelmia kuten 
Portugalilla, Espanjalla, Maltalla 
ja Liettualla. Viisumin saaneiden 
kiinalaisten määrä onkin monin-
kertaistunut, ja avannut EU:n 
ulkopuolisille kansalaisille ovet 
Eurooppaan.

Väärennöskauppa 
huolestuttaa

Kreikan talouden romahtaminen 
ja EU:n sanelema kova säästö-
kuuri on saanut maan ottaman 
avosylin vastaan rahan, jota Kii-
na tarjoaa. Kiinan ostettua Pi-

reuksen sataman on ostolistalla 
ollut myös Kreikan kansallinen 
energiayhtiö, josta Kiina osti nel-
jäsosan. Lisäksi Kiina on muka-
na miljardien bisneksessä, jossa 
Ateenan viereen suunnitellaan 
rakennettavaksi kolme kertaa 
Monacon kokoinen huvittelu-
keskus ostoskeskuksineen. Pi-
reuksen satama onkin Kiinan 
kaupallisten laivojen portti Eu-
rooppaan ja uuden ”silkkitien” 
solmukohta. EU onkin huoles-
tuneena seurannut kiinalaisrikol-
lisliigojen pyörittämää väären-
nöskauppaa, aillä laivat tuovat 
Pireukseen Huawein, Samsun-
gin, HP:n ja Sonyn tuotteita isot 
määrät.

Maakauppoja Ranskassa
Kiinalaiset sijoittajat ostavat 
Ranskasta viinitiloja kuten kuu-
luisa kiinalaisnäyttelijä Zhao Wei, 
yksi kansantasavallan parhaiten 
palkatuista näyttelijöistä. Näytte-
lijän intohimona on myös rans-
kalainen viini, ja näyttelijä onkin 
ostanut neljäsataa vuotta vanhan 
linnan Lounais-Ranskasta, jossa 
on seitsemän hehtaarin viinitila. 
Kaikkiaan kiinalaiset ovat os-
taneet Bordeauxin alueelta yh-
teensä 140 viinitilaa (2018). Mää-
rä oli tuolloin noin 3 % alueen 
kaikista viinitilojen pinta-alasta. 
Lisäksi jotkut kiinalaissijoittajat 
ostavat Ranskasta tuhansia heh-
taareja viljelysmaata, kuten eräs 

keskisestä Ranskasta lähes 900 
hehtaaria peltomaata.

Lisäksi kiinalaissijoittajat si-
joittavat hotelli- ja muotiketjui-
hin ja jalkapalloseuroihin, mutta 
myös satamiin ja lentokenttiin. 
Kiinalaisyhtiö China Merhants 
Holdings omistaa 49,9 % Etelä-
Ranskan Toulousen lentokentäs-
tä ja 49 % Marseillen Terminal 
Link-konttiterminaalista. Keski-
Ranskasta kiinalaiset ovat os-
taneet vanhan Chateauroux´n 
lentotukikohdan, nykyisen 
harjoituskentän läheisyydestä. 
Toulousen lentokentän vieressä 
sijaitsevat myös Airbusin lento-
konetehtaat. Vaikka kiinalais-
omistuksen osuus Ranskassa on 
vielä noin 2-3 % luokkaa, kasvaa 
se voimakkaasti koko ajan.

Saksa huolestunut 
kiinalaissijoittajista

Moni saksalaisyritys pelkää kii-
nalaisten jalkautuvan maahan 
ja ”imevän” Euroopan inno-
vaatiot. Samoin pelätään maan 
sijoittavan huippuosaamiseen 
ja nappaavan yrityksiä alueelta. 
Eurooppalaisiin pankkeihin on 
sijoitettu runsaasti kiinalaisrahaa, 
ja mobiilipalvelut, jotka yhdiste-
tään digitaalisiin pankkipalvelui-
hin, kuten N26-pankin kännyk-
kään ladattavassa sovelluksessa 
– joka saattaa toimia kiinalaistek-
niikalla. Pankkilupa on myön-
netty jo 2016 ja nyt N26 on eräs 
nopeimmin kasvaneista Euroo-
pan pankeista. Se sai sijoittajilta, 
kuten kiinalaiselta Tencentolta 
miljoonien sijoitukset. Tencen-
to on Aasian arvokkain yritys 
ja siten myös maailmanlistoilla 
Applen, Googlen, Amazonin ja 
Microsoftin joukossa.

Saksalaisrobotiikkayritys Kuka 
AG oli vielä 2016 saksalaisten 
ylpeydenaihe, mutta myytiin 
myöhemmin kiinalaiselle Mide-
alle 4,5 miljardilla eurolla. Kaup-
pa herätti kiivaan keskustelun, 
valuuko aiemmin niin tärkeä 

strateginen saksalaisosaaminen 
Kiinaan? Pelkona alkaa olla että 
”Made in China” selättää kohta 
”Made in Germanyn”. Euroopan 
unioni toi myös huolensa esiin 
asian suhteen.

Saksassa herättiin huoleen 
vasta, kun kiinalaissijoitusten 
määrä nousi vuonna 2016 kym-
menkertaiseksi verrattuna edel-
lisvuoteen, ja samanaikaisesti 
eurooppalaissijoitukset Kiinaan 
vähenivät jyrkästi. Kiinan sijoi-
tukset Saksaan vuonna 2016 oli-
vat 20,6 miljardia euroa, Rans-
kaan 14,4 miljardia, Britanniaan 
42,2 miljardia euroa ja Italiaan 
13,7 miljardia.

Kiinan uusin omistus Pohjois-
maissa on koronakriisin runtele-
ma Norwegian -lentoyhtiö, joka 
sai Norjan valtiolta 275 milj. eu-
roa tukea ja muutti veloistaan 
1,1 miljardia euroa osakkeiksi. 
Norjan pörssin mukaan uusi 
suurosakas on BOC Aviation 
Limited-niminen yhtiö, joka 
omistaa nyt n. 12.7 % yrityksen 
osakkeista – yhtiö kuuluu Kiinan 
valtiolle.

Entistä suuremmat 
velvoitteet

Kiina esitteli vuonna 2015 kun-
nianhimoisen Made in China 
2025 -suunnitelman, ja tavoite 
on saada Kiina korkean teknolo-
gian supervallaksi. Se haluaa olla 
johtava maa älyteknologiaan pe-
rustuvassa tuotannossa, ja malli-
na se käyttää Saksan vastaavaa 
”Industrie 4,0-ohjelmaa”, jossa 
on samanlaiset tavoitteet Saksan 
suhteen. Kiina haluaa ajaa kiinni 
Saksan ja vielä ohi siitä.

On totta, että Kiinan sijoituk-
set Eurooppaan ovat nostaneet 
monia eurooppalaisyhtiöitä ja-
loilleen ja pelastaneet työpaik-
koja, kuten kiinalaisen Geelyn 
ostaessa ruotsalaisen Volvon. 
Kiinalainen raha otettiinkin 
aluksi vastaan avosylin, koska 
se myös mahdollisti uusia kas-
vuyrityksiä. Vasta viime vuosina 
ollaan EU:ssa havahduttu uhkiin, 
mitä kiinalaissijoitukset ovat tuo-
neet mukanaan. EU-komission 
varapuheenjohtaja (2019) Jyrki 
Katainen luetteleekin: ”Kiina ei 
ole enää kehittyvä maa, vaan se 
on markkinajohtaja, teknologia-
johtaja, sotilaallinen suurvalta ja 
ulkopoliittinen suurvalta”. Katai-
nen näkee, että maan velvoitteet 

ovat aiempaa suuremmat.

Kiinan toiminta Italiassa
Kiinan ”silkkitiehanke” sai pot-
kua Italian antaessa maalis-
kuussa 2019 tukensa ”yksi tie, 
yksi vyöhyke -jättihankkeelle”. 
Kiina on vahvistanut läsnä-
oloaan Italian satamissa, mm. 
Genovan-satamassa. Kiina on 
investoinut satamaan, koska se 
tulee olemaan yksi pääkohde 
”silkkitie-ohjelmassa”. Hanke 
kun yhdistää Kiinan maa- ja 
meriliikenneväylän Lähi-itään, 
Afrikkaan ja sieltä Eurooppaan. 
Italia on solminut ja allekirjoit-
tanut ensimmäisenä G7-maana 
Kiinan kanssa aieprojektin. Sa-
malla solmittiin lähes 30 kahden-
välistä kauppa-ja investointisopi-
musta, joiden lasketaan olevan 
yhteensä useissa miljardeissa 
euroissa. Investoinnit koskevat 
juuri Genovan ja Triesten sata-
mia. Kiinalaisosapuoli on China 
Communications Construction 
Company.

Italian satamat kiinnostavat 
Kiinaa, koska ne tarjoavat yh-

Kiinan kaupalliset 
pyrkimykset Euroopassa

teyden Välimereltä aina Keski-
Eurooppaan. Suunnitteilla on 
myös iso rakennushanke, pato, 
joka sallisi yhä suuremmille lai-
voille pääsyn satamaan ja toisi 
liikenteeseen lisää volyymiä. 
Italian avoin tukeminen Kiinan 
”silkkitiesuunnitelmalle” on saa-
nut aikaan vilkasta keskustelua 
Yhdysvalloissa ja EU:ssa. Meneil-
lä on eräänlainen valtataistelu 
Bryssel – Washington – Kiina 
-välillä.

Kiinalainen Huawei on ollut 
jo pitkään syytettynä vakoilusta, 
mutta Italia luottaa valmistajaan 
ja yhtiön 3 miljardin investoin-
tiin televiestintäjärjestelmissä 
maahan. Suunnitelmiin liittyy 
myös 5G-verkko-hanke, jota 
Yhdysvallat pitää ”vaarallise-
na”. Italian talous on syöksynyt 
alas ja koronaviruspandemia on 
vauhdittanut syöksyä, joten Pe-
kingin investointi on ”musiikkia 
korville”.

Tie rauhaan
Kiinan Wuhanista levinnyt ko-
ronavirus, kuten vahvasti epäil-

lään, levisi/karkasi laboratoriosta 
ja sen käyttötarkoituksesta kiis-
tellään – onko se sotilaallinen vai 
biologinen, jälkipolvet varmaan 
saavat asiaan ehkä ratkaisun.

Kiina on ollut arvostelun koh-
teena pidättäydyttyään kuukau-
sia edes kertomasta, että CO-
VID-19-koronavirus on päässyt 
ns. karkaamaan laboratoriosta. 
Kiina on arvostelun jälkeen aloit-
tanut ”korona-diplomatian” toi-
mittaen isoja määriä lentorahtina 
lääketieteellisiä laitteita, maske-
ja ja suojavaatteita sairaaloihin. 
Rahtilentoja ovat saaneet monet 
Euroopan maat, kuten Italia, 
jonka poliittinen johto kiitti nyt 
pelastajan roolissa esiintynyttä 
Kiinaa.

Kiina on ottanut vahvan 
Etelä-Euroopan infrastruktuu-
rin rakentajan roolin Kreikan 
ja Italian satamissa, ja suurilla 
investoinneillaan saanut luotua 
kuvan ”ystävästä”, joka auttaa 
työllisyyttä ja kasvun tielle pa-
lautumista. On sanonta, että 
”Italia on Euroopan sairas mies”, 
koska maan bkt:n arvioidaan ro-
mahtavan lähes 10 % ja julkinen 
velka on 160 % – korkein sitten 
toisen maailmansodan. Tasoit-
teleeko Kiina tällä loppujen lo-
puksi ”silkkitiesuunnitelmansa” 
toteuttamista Europpaan? Kiinan 
silkkitien hintalapuksi on arvi-
oitu jopa 1.3 triljoonaa dollaria 
vuoteen 2027 mennessä. Kiinan 
presidentti Xi Jinping (s.1953) 
puolustaakin  projektiaan ja kut-
suu sitä ”tieksi rauhaan”.

Lähteet:
• Bloomberg:” China`s New Silk 
Road”/April 16.2019/By David 
Tweed.
• Gatestoneinstitute.org: ”Italy: 
China`s Trojan Horse into Eu-
rope”/May 10.2020/ By Giolio 
Meot
. Iltalehti:”Kiinan valtiosta tulee 
yksi lentoyhtiö Norwegianin suu-
rimmista omistajista”/20.5.2020/
  Joonas Lehtonen.
• Taloussanomat: ”Kreikka myi 
Pireuksen sataman Kiinaan – 
lakko alkoi”/Huhtikuu 8. 2016.
• Yle uutisvahti:” Kiina Kreikan 
raunioilla”/ Kesäkuu 17. 2018/
Päivi Koskinen.
• Yle uutisvahti: ”Kiinan raha 
haistaa menestyksen”/Kesäkuu 
16. 2018/ Suvi Turtiainen.

B   WHOn johtaja Tedros 
Adhanom Ghebreyeses 
ja Kiinan presidentti Xi 
Jinping.
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Veikko Jokinen 

Mies, aviomies ja isä 

J okin aika sitten minua 
pyydettiin kirjoittamaan 
erääseen koulutukseen to-

dellisesta miehuudesta. Aihe sai 
minut tuntemaan itseni pieneksi. 
Se tuntui liian laajalta ja tärkeältä 
aiheelta yrittää supistaa pieneen 
tilaan tai nopeaan läpikäymi-
seen. Mihin siinä keskittyä, mitä 
pohtia? Päätin kertoa lyhyesti 
omasta matkastani. 

Minä, kuten suurin osa meis-
tä, sain vajaan opastuksen mie-
huuteen lapsena. Toisin kuin 
joissakin kulttuureissa, meillä 
Suomessa ei ole “mentorimaista 
koulutusta” miehuuteen saatik-
ka siirtymäriittiä siihen (vielä). 
En siis lapsena ja nuorena op-
pinut tai saanut tietotaitoa mie-
huudesta kovinkaan paljoa. Ar-
meija opetti minulle monia 
asioita, mm. olemaan luovutta-
matta, ja että pystyn kovempiin 
suorituksiin kuin tiesinkään. 
Niistä tiedoista on kyllä ollut 
hyötyä matkallani sinnikkyyden 
muodossa, mutta miestä armeija 
ei minusta tehnyt. 

Lapsuuden vaille jäämiset ja 
haavat johtivat minua etsimään 
miehuutta jostakin. Itse löysin 
sitä mm. Stallonen ja Schwarzen-

eggerin luotsaamina. Se miehuus 
tuntui silloin hyvältä, koska 
machomiehuus on kylmää ja ko-
vaa, ja mikään ei tunnu miltään. 
Yksinäisyyskään ei tuntunut pa-
halta. Myöhemmin, monen vuo-
den avioliiton jälkeen, huomasin 
machomiehuuden heikkouden: 
Se alkoi murentumaan vaikeuk-
sien edessä, koska siinä ei ole 
aitoutta eikä voimaa. 

Oma valeminäni, tosiminäni 
ympärille kyhätty muuri macho-
miehuuden muodossa, aiheutti 
paljon murhetta ja ongelmia 
avioliitossani, ystävyyssuhteissa-
ni ja isyydessäni. Koska en tun-
tenut mitään, en empatiaa enkä 
rakkautta, en voinut olla läsnä 
tai kohdata muita. Pelkäsin, että 
syvällä sisimmässäni olen hir-
viö. Pakenin ja vetäydyin, koska 
pelkäsin paljastuvani. Pakenin 
välinpitämättömyyteen, pas-
siivisuuteen ja itsekeskeisyy-
teen. Halusin kovasti olla hyvä 
mies, mutta en onnistunut sii-
nä, vaikka kuinka yritin. Oma 
voimani ei riittänyt. 

Kriisit ja oman voimani heik-
kous ajoivat minut pisteeseen, 
jossa en kokenut merkitykselli-
syyttä enkä päämäärää, ja ma-
sennuin. Luulen, että tässä vai-
heessa huokasin ensimmäistä 
kertaa aidosti Jumalan puoleen, 

en jaksa, en pysty, auta, ota oh-
jat, saat kaiken. 

Pari vuotta sitten hain apua, 
pääsin terapiaan, ja tieni joh-
ti The World Needs A Fat-
her (TWNAF)-koulutusviikon-
loppuun. TWNAF ja sen pe-
rustaja Cassie Carstens sytyttivät 
minut täysin, onko tällaistakin 
miehuutta olemassa? Pystyisinkö 
sittenkin olemaan vastuullinen ja 
hyvä mies, aviomies ja isä. Koh-
tasin siellä merkityksellisyyttä ja 
päämäärää ja jotakin mitä tavoi-
tella. Siitä alkoi matkani kohti 
tosimieheyttä. Sain viikonlopus-
sa myös läheisen veljen, sak-
salaisen soturin, jonka kanssa 
olen saanut yhdessä etsiä mie-
huutta. Mies tarvitsee matkallaan 
muita miehiä. Siitä viikonlopusta 
alkoi myös avioliittoni ja isyyteni 
nousujohteisuus. 

Tosimiehuus löytyy aino-
astaan suhteesta ja matkasta 
Jumalan kanssa. Se on matka 
itseensä, jossa Jumala näyttää 
vääriä ja valheellisia rakentei-
ta ja uskomuksia, murtaa niitä, 
ja osoittaa meille keitä oikeasti 
olemme. Jumala antaa identitee-
tin. En olekaan hirviö, vaan Ju-
malan lapsi ja soturi. Hän on 
johtanut minua itsekeskeisyy-
destä muiden auttamiseen ja 
kohtaamiseen, vetäytymisestä 

TODELLINEN 
MIEHUUS

ja passiivisuudesta läsnäoloon 
ja aktiivisuuteen, rauhattomuu-
desta rauhaan ja hyväksymään 
itseäni, vastuuttomasta vas-
tuunkantajaksi ja välinpitämät-
tömyydestä välittämiseen. Oman 
voimani riittämättömyys osoitti 
minulle täydellisen riippuvaisuu-
teni Jumalasta. Matkani Hänen 
kanssaan on vasta alussa, mutta 
jo nyt se tuntuu mukaansa tem-
paavalta seikkailulta ja todella 
merkitykselliseltä.  Kyse ei ole 
ansaitsemisesta tai suorituksista, 
vaan Jumalaan luottamisesta ja 
Hänen seuraamisestaan. Juma-
la, auta minua tulemaan niin 
hyväksi mieheksi, aviomieheksi 
ja isäksi kuin voin olla. 

Lisätietoa TWNAF:sta löydät 
internetistä www.theworld-
needsafather.com, sieltä löytyy 
myös Suomen-osaston yhteys-
tiedot. Suomessa koulutukset 
alkaneet suomenkielellä 2019 
ja niitä on tallenteena saatavilla, 
kysykää lisää Suomen-osaston 
johtajalta Jouni Veltheimiltä 
(twnaffinland@gmail.com). 

Internetin välityksellä tapah-
tuivat englanninkieliset Zoom-
koulutukset: Master mentor-kou-
lutus 8.-10.5.2020 ja The Mot-
her Design 11.-15.5.2020. Niistä-
kin voi kysyä Jounilta lisätietoa. 

 

Jussi Kosola

E lämäs on joskus mukava palata muisteloohi; tuli miälehe aika Karhummäen opistovuaresta, soli 
maharottoman hyvä elämänvaihet. Opettajat oli sellaasia ihimisläheesiä, ymmärtävääsiä notta 
lämmöllä niitä muisteloo. 

Sellaaseksi isähahamoksi muarostuu Rantalan Onni, kannustavalla ottehella hämmeitä kloppia opasti 
puu, metalli ja lasikuituhommis. Sellaane ominaasuus hälloli, joka viäläki mua askarruttaa, jonka piänen 
alustuksen jäläkehe kerron. Niin ku eihä sitä tervehiä oltaasikkaa, jos aina oltaas niinku käsketähä; 
sen ikääset nuaret miähet... vai tairettihi sitteki olla poikaasia vaikkemma sitä silloon tiännehet. Nii 
meinaan sinne naisten asuntolaha välillä livahrettihi yäjuaksuulle. Mutta se oli meirän tiaros nottaku 
Onni-opettajalla oli yävalavontavuaro oli aivan turha yrittää luikkia sinne kaunihimman sukupualen 
rakennuksehe, takuuvarma käryhän siitä seuras, eli mikä se Onnin konsti oli, nyvvois joskus soittaa 
ja tiarustella.

Jostaki syystä kaveriille tuli kerran sellaanen iili notta nymmennähä yällä rooriksien pualelle vaikka 
valavojana oli Onni. Kyllä se mun kohoralta jäi ku tiäsi notta kuinka siinä käy lopuuksi. Sinne painuuvat 
ja tiätysti Onni oli menny hetken päästä perähä. Kylloli piilopaikat kelavannu kaveriille, sängyynalustat 
ja komerot sai uuren käyttötarkootuksen. No eihän Onni alakanu sänkyjen alle luurimaha, lookista 
tiätty oli tulla meirän asuntolaha ja käyrä huanes huanehelta kattomas tyhyjät petit. Sitte ku hän avas 
meirän kämpän oven ja mä siälä yksin olin jääny maata, niin kuulin Onnin suusta hämmentynehet 
ne mulle ikimuistooset sanat: Jussi täälä! Ommuute sitte ainut kerta mun elämäs ku oon saanu jonku 
hämmästymähä pelekästänsä vaan sillä, että makaan omas sängys.

Sitte aivan toisellaane muistelo. Eri kaliiperia ja eri koulusta, josta on jo aikoja sitte ammattitutkinto 
suaritettuna ja palio virrannu vettä lapuanjoes, ku tapahtuu sellaane juttu notta yhyrellä paikkakunnalla 
oli ammuttu miäs ja poliisin ettintäkuulutukses sanottihi epäällyn nimi ja asuunpitäjä. Mä kavahrin 
ku muistin notta tuan niminen kaveri kylloli samas opinahajos ja paikkakuntaki täsmää, mutta siälä 
täytyy olla joku samanniminen, se mun tuntema muistutti enämpi Jaska Jokusen Eppua, ei se ketään 
hengiltä ampuusi ku ei ollu mikään Klint Iistvuuri-tyyppi, naurahrin miälesnäni. Sitte ku kuvan kaas 
oli leheres niin kyllä hymy hyytyy, mun koulukaverihan se oli ja viäty linnaha. Mulle tuli miälehe notta 
ku vankilalähetti olin siihe aikaha niin soittaaprimpahutin vankilapastorille ja esitin asian, notta voikko 
järiestää miittingin nii hä lupas hoitaa asian, ku tutkintovankia ei taharo helepolla päästä kattomaha. 
Sitte toinen asia haluaako vanki tavata, no pastori oli hälle kertonu että sun entinen koulukaveri on 
nykyään uskos, käy meillä täälä vankilas pitämäs tilaasuuksia ja haluaas tavata sun. No tämä kaveri oli 
purskahtanu nauruhu ja saanu sitte sanottua: Sekö tullu uskoho? Kyllä hän viaraaluhu suastuu, tiärä 
sitte että halusko nähärä ja kuulla minlälaaseksi äijä ommuuttunu!

Nii mitäs se ihimises sitte muuttaa, ku Jeesuksen Kristuksen saa vastaha ottaa Herrana ja Vapahtajana. 
No omalla kohoralla orotukset oli suuret; ajattelin notta täs ny muuttuu nii hyväksi ihimiseksi notta 
linnukki istuu olokapäälle ja synninteko jää historiaha! 

Niin täs parinvuasikymmenen mittaha ei oo kottaraasia olokapäillä näkyny ja emmeinaa julieta 
sanuakkaa notta joskus timpuroores ku o pamahuttanu vasaralla sormehe, nii toivottavasti ei kukaan 
oo ollu kuuloetääsyyrellä! Se että kyllä varmasti ihiminen muuttuu, kun saa Kristuksen parahaksi 
matkakumppaniksi, mutta enkeliksi meistä kukaan ei muutu; vajavaasina armahrettuuna syntisinä 
elämmä loppuhu asti. Useen sitä on kuullu arvostelua notta uskovaaset on sellaasia ja tällääsiä; niihän 
se menöö, mutta hyvin sanoo yks saarnamiäs ku tuumas arvostelialle notta tervetulua näyttämähä 
kuinka pitää elää; sittehä meirän seurakunta saiskin  oikeen valiolampaha, mutta...varauru yllätyksihi! 
Niihä se on notta Jeesus Kristus on se joka pelastaa ja minoon se joka on pelastettava, niinku sinäki 
kuulija. Elämän kiriaha saa nimensä yksin Jeesuksen  Kristuksen Golgatan keskimmääsellä ristillä vua-
rattamansa Pyhän sovintoveren puhuristamana, uskomalla tämän omalle kohoralle, ja se on armua se.

Muisteloos
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KATSE LAITILAAN
Useimmille meistä Laitila on tut-
tu lähinnä kananmunistaan tai 
Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan 
tuotteista. Mutta lapsuutensa ja 
nuoruutensa Laitilassa viettä-
neen Raimo Siltasen uutuuskir-
ja ”Katse Laitilaan” avaa täysin 
uudenlaisen näkökulman tuo-
hon varsinaissuomalaiseen pik-
kukaupunkiin Vakka-Suomen 
seutukunnassa.

Siltaselta on aiemmin ilmes-
tynyt kaksi maakirjaa; vuonna 
2012 ”Löytöretki Espanjaan” 
(arvostelu Tosimies 1/2013) 
ja kaksi vuotta sitten ”Tarinoi-
ta Virosta” (arvostelu Tosimies 
4/2018). Kirjailijan mukaan kau-
kaa lähtemisessä ja lähtöruutuun 
palaamisessa voi kenties nähdä 
myös trilogian aineksia.

Teosta ei voi suoraan verrata 
aiempiin kirjoihin, sillä nyt ol-
laan Suomessa, eikä kyseessä 
ole varsinainen tietokirja. Fak-
toilla nytkin mennään, mutta 
muuten kirja on hyvin tarina- ja 
ihmiskeskeinen.

Uutuuskirja kertoo 1960-lu-
vusta ja 12:sta Siltasen koulu-
toverista, jotka hän on ottanut 
”käsikynkkään” johdatellessaan 
lukijaa Laitilan lähimennei-
syyteen. Joissakin tapauksissa 
tarkastellaan myös heidän van-
hempiensa ja jopa isovanhem-
piensa edesottamuksia. Kirjassa 
on myös jonkin verran Raimo 
Siltasen omaelämänkerrallisia 
aineksia.

Kirjan työstämisessä kului lä-
hes kaksi ja puoli vuotta, mutta 
panostus on todella kannattanut. 
Vaikka lukija ei tuntisikaan Sil-
tasen esittelemiä henkilöitä tai 
edes koko paikkakuntaa, useim-
mat 1950-luvulla syntyneet löytä-
vät Siltasen valottamasta mikro-
kosmoksesta varmasti runsaasti 
tuttuja juttuja. On View Masterit, 
Pauligin kahvipakettien autoku-
vat, televisiossa Rin Tin Tinin 
seikkailut, muodissa alhaalta 
levenevät farkut, maxitakit jne. 

Runsas, pääosin ennen julkai-
sematon kuvamateriaali tukee 
kirjailijan persoonallista kerron-
taa.

Täytyy nostaa hattua Raimo 
Siltasen hyvälle muistille – tai 
tarkoille muistiinpanoille – sillä 
minä en ainakaan muista, min-
kälaisia ryijyjä koulukavereitteni 
kotien seinillä oli viitisenkym-
mentä vuotta sitten. Paljon on 
kirjailija ammentanut oheistietoa 
myös Laitilan historiankirjoista, 
Kansallisarkistosta ja lukematto-
mista muista lähteistä.

RAAMATTU JA HISTORIA
Nykyajan monet ”modernit” tut-
kijat epäilevät Raamatun tapah-
tumien historiallisuutta. Varsin-
kin alkukertomukset kuten syn-
tiinlankeemus, vedenpaisumus 
ja Baabelin torni sekä evanke-
liumeissa esiintyvät ihmeet ovat 
asioita, joita tutkijat epäilevät.

Pitkän linjan Raamatun tutki-
jan Jari Iivanaisen tutkimustyön 
tuloksena on syntynyt laaja ai-
neisto eri aiheista. Viime vuonna 
julkaistua ”Sana tutuksi – Raama-
tun hakusanakirjaa” seuraa tänä 
vuonna ”Raamattu ja historia”, 
jossa Iivanainen todistaa var-
sin perusteellisesti eri lähteisiin 
tukeutuen Raamatun historialli-
suuden.

Jari Iivanainen toteaa kirjansa 
esipuheessa, että kirja on tähdät-
ty nimenomaan sellaisille ihmi-
sille, jotka haluavat vilpittömästi 
päästä selville Raamatun histori-
allisesta luotettavuudesta ja jotka 
kamppailevat asian kanssa.

Jo lähes 300-sivuisen kirjan 
layout tuo mieleen Raamatun 
kaksine tekstipalstoineen.

Iivanainen toteaa vedenpaisu-
muksesta löytyvän paljon todis-
teita Raamatun luotettavuudesta. 
Vedenpaisumuksesta todistavat 
mm. vedenpaisumuskertomuk-
set, joita löytyy eri puolilta 
maailmaa lähes 500 kappaletta. 
Tietenkään nämä kertomukset 
eivät ole täysin yhteneväisiä Raa-
matun kanssa, mutta olennaista 
kuitenkin on, että vesi mainitaan 
tuhon aiheuttajana.

Toinen vahva todiste on me-
rieläinten ja -kasvien jäänteet 
kaikilla korkeilla vuorilla. Jopa 
Everestin huipulta on tavattu kel-
taisia nauhoja kalkkikiveä, joka 
syntyi veden alla merieläinten 
jäännöksistä. Mielenkiintoista on 
myös, että sekulaarigeologit ovat 
itse tuoneet esille kirjoissaan lu-
kuisia esimerkkejä tältä alueelta. 
He eivät maailmankuvansa ta-

IHMEIDEN KIRJA
Keskiaikaisen kirjallisuuden 
klassikko ”Ihmeiden kirja” on 
ilmestynyt suomeksi. Marko 
Lambergin suomentama ja toi-
mittama teos on keskiajalta säi-
lynyt kiehtova tarinakokoelma, 
jonka tarkoitus oli johdattaa koh-
ti hyveellistä elämää. Kirjallisuu-
denlajiltaan se on exemplum-
kokoelma eli sananmukaisesti 
esimerkkikokoelma. Exemp-
lumeilla on pitkät perinteet, ja 
niitä on käytetty jo Raamatussa.

”Ihmeiden kirja” on veli Jor-
danuksen Vadstenan luostarissa 
kokoama teos, josta lähetettiin 
1400-luvulla kopio säilytettäväk-
si myös Naantalin birgittalais-
luostarissa. Kopiosta on tallella 
vain muutama sivu, mutta alku-
peräinen kappale on kokonai-
suudessaan Tukholman Kunin-
kaallisessa kirjastossa. Suomen 
ja Pohjoismaiden varhaisempaan 
historiaan perehtynyt historian-
tutkija Marko Lamberg on kään-
tänyt klassikon nyt suomeksi.

Marko Lamberg on erikoistu-
nut Suomen ja Pohjoismaiden 
varhaisempaan historiaan. Hä-
nen aikaisempia teoksiaan ovat 
muun muassa ”Noitaäiti” (SKS 
2019) sekä Mikko Kaukon kans-
sa toimitettu ”Naantalin luostarin 
kirja” (SKS 2017).

Kokoelman lyhyiden kerto-
musten tarkoitus oli johdattaa 
kohti hyveellistä elämää. Ne si-
sältävät jonkin havainnollisen – 
usein varoittavan – esimerkin ja 
sitä kautta opetuksen tai moraa-
lisen sanoman. Tarinat ahneista 
munkeista, vaeltavista rosvori-
tareista ja sielunsa myyneistä 
kertovat paljon keskiajan maail-
masta. Niistä piirtyy yhteiskunta, 
jossa yltäkylläisyys on useimpien 
ulottumattomissa eikä todelli-
suus usein vastaa ihanteita. Jois-
sakin tarinoissa paholaisella on 
yllättävästi rooli pyhimyksen ja 

muidenkin kristittyjen auttajana. 
Tuonpuoleinen on muutenkin 
vahvasti läsnä keskiajan maail-
massa, jossa hyvän ja pahan voi-
mat valvovat ihmisten maallista 
vaellusta. Monet kirjan tarinoista 
käsittelevät hengellisen säädyn 
heikkouksia ja rikoksia. 

Ihmeiden kirjan alkuteos on 
kirjoitettu pergamentille mui-
naisruotsiksi. Keskiajan Ruotsin 
valtakunnassa yhteen kootut ta-
rinat ajoittuvat antiikista 1200-lu-
vulle. Paikannimien perusteella 
voidaan päätellä, että suurin osa 
kertomuksista sijoittuu kauas 
Pohjolasta, Keski-Eurooppaan 
Välimeren alueelle ja jopa Eu-
roopan ulkopuolelle. Monet 
kertomuksista tuntuvat nyky-
lukijasta oudoilta – suorastaan 
hauskoilta, toiset taas edelleen 
ajankohtaisilta. Lukijan avuksi 
Lamberg on lisännyt jokaiselle 
tarinalle kuvaavaan otsikon ja 
lyhyen taustoituksen. 

Suurin osa kirjan tarinoista 
käsittelee asioita miespuolisten 
henkilöhahmojen avulla. Näin-
hän asia oli keskiajan kirjallisuu-
dessa yleensäkin. Exemplumien 
sanoma on lähes aina koroste-
tun uskonnollinen ja näkökul-
ma hengenmiehen, mutta tarinat 
valottavat myös yhteiskunnan ja 
kulttuurin rakenteita, jopa tapoja 
ja arkielämän käytäntöjä. Jos kir-
jasta etsii puuttuvia aiheita, niin 
ainakaan alkoholismiin ja perhe-
väkivaltaan siinä ei ole kajottu.

TAIVAS JA SYLI
Kirjan päähenkilö Päivi (nimi 
muutettu) syntyi syrjäkylällä, 
missä luonto oli lähellä. Koti oli 
järven rannalla. Elämä runsas-
lapsisessa perheessä oli kuiten-
kin niukkaa, ja alkoholi ja sen 
lieveilmiöt toivat paljon epävar-
muutta arjen keskelle. Väkivalta 
oli läsnä Päivin lapsuudenko-
dissa, ja herkän tytön minuu-
den kehitys oli ongelmallista. 
Mielikuvituselämä piti toivoa 
yllä haaveiden tasolla. Alkoholin 
”suurkuluttaja-isä” kuoli Päivin 
ollessa 5-vuotias. Pian äiti avi-
oitui uudelleen ja isäpuoli käytti 
myös alkoholia, mutta havaitsi 
Päivissä lahjakkuutta ja kehoitti 
tätä eteenpäin opiskelun saralla.

Rippileirillä Päivi alkaa poh-
diskella iäisyysasioita ja kokee 
uskoontulon. Hän muuttuu saa-
tuaan vanhat painolastit heitet-
tyä harteiltaan ja kokee uuden-
laista turvallisuutta ja vapautta.

Suviseuroissa vuonna 1975 
Eero, jonka kanssa seurustelua 
on takana jo jonkin aikaa, kysyy 
keskellä juhlamenoja Päiviltä, tu-
lisiko tämä hänen vaimokseen.

Pian häiden jälkeen avioelä-
män todellisuus paljastuu Päi-
ville. Se ei ollutkaan se taivas, 
mitä hän oli odottanut eikä se 
syli, johon hän jo lapsena ikävöi. 

Kirjan alkupuolella on mie-
lenkiintoinen kahden sivun au-
keama tärkeistä vuosiluvuista 
Päivin elämässä sekä yhteisistä 
vuosista perheenä. Rinnalla voi 
seurata yhteiskunnallista kehi-
tystä lakien ja asetusten suhteen 
perhe-elämää ja naisten asemaa 
ajatellen. 

Vuosien 1976 ja 1987 välillä 
perheeseen syntyi kahdeksan 
lasta, 4 tyttöä ja 4 poikaa.

Perhe-elämän kulisseja ko-
etettiin kuitenkin pitää pystys-
sä, tulihan uskovaisen perheen 
olla mallina ja esikuvana muil-
le. Vanhoillislestadiolaisista hoi-
tokokouksistakin haettiin apua 
tilanteeseen, mutta Päiville jäi 
tunne, että nämä miesvaltaiset 
tilaisuudet sisäistivät hyvin vail-
linaisesti hänen ahdinkoaan.

Päiviin itseensä sekä myös 
lapsiin kohdistui vuosien saatos-
sa Eeron taholta vihan puuskia, 
joissa ei jääty paitsi fyysisiäkään 
vammoja. Naisystävistä Päivi sai 
joiltakin apua ja ymmärtämystä, 
mutta suuri joukko uskonystä-
viä piti Päiviä syyllisenä asioi-
den tilaan, kun aviomies Eero oli 
monien mielestä esimerkillinen 
henkilö.

Vuosien varrella Päivi oli aja-
tellut, että hänen tulisi rakastaa 
aviopuoliso ehjäksi, mutta aja-
tus oli kuollut omaan mahdot-
tomuuteensa.

Teosta luonnehditaan kirjan 
sivuilla tutkimuksellisesti raken-
tuneeksi elämäkerraksi. Graa-
fikko Maria Mannerin piirrokset 
luovat tunnelmaa kirjassa.

Vuosina 1990-1994 pariskun-
ta elää asumuserossa ja vuonna 
1994, kun Päivi on 38-vuotias, 
lopullinen avioero astuu voi-
maan.

Raimo Siltanen
Katse Laitilaan
Media Maker Oy, 2020

Jari Iivanainen
Raamattu ja historia
KKJMK Oy, 2020

Marko Lamberg
Ihmeiden kirja
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2020

Satu Lidman                        
Taivas ja syli                          
Gaudeamus, 2020

Historiallisesti mielenkiintois-
ta antia Siltasen kirjassa on mm. 
tieto, että merkit ihmisen läsnä-
olosta Laitilassa ulottuvat noin 
vuoteen 1500 eKr. 

Sisällissota punaisten ja val-
koisten välillä puolestaan jätti 
jälkensä myös Laitilaan, jossa 
vallankumousradikalismia tosin 
kannatti vain pieni ydinjoukko. 
Raimo Siltanen arvelee vasem-
miston mielialoja tyynnytelleen 
valtakunnallisesti kuriositeetin 
asemaan jäänyt mutta Laitilassa 
suosittu Kristillinen työväenpuo-
lue. Kristinusko onkin leiman-
nut paikkakuntalaisten elämää 
kautta aikojen. Seurakunnan ja 
rukoilevaisten välit ovat aina 
olleet paikkakunnalla läheiset. 
Rukoilevaiset ovat myös näytel-
leet merkittävää roolia Laitilan 
historiassa.

Mielenkiintoinen opus, jossa 
Raimo Siltanen tarkastelee lap-
suutensa maisemia etupäässä 
kuin antropologi, ja välillä taas 
kuin sosiologi.

Koska kirjan saatavuudesta 
voi jollekulle tulla ongelma, niin 
ehkä kannattaa käydä verkko-
kaupassa:

www.mediamaker.fi/kauppa

Vaikka kirjan 192 kertomusta 
ovat keskiajalta, kannattaa ne 
lukea myös tämän päivän nä-
kökulmasta.

kia usko vedenpaisumukseen, 
mutta tuovat kuitenkin hyviä 
esimerkkejä vedenpaisumuksen 
jäänteistä vuorilla.

Jeesuksen ylösnousemukseen 
historiallisuuteen Iivanainen 
myös pureutuu. Ensimmäinen 
todiste on tyhjä hauta. Jos ruu-
mis olisi löytynyt, ylipapit ja 
Jeesuksen vastustajat olisivat 
varmasti tuoneet sen esille tu-
kahduttaakseen leviävät huhut. 
Toiseksi tulevat ylösnousemus-
kertomukset, jotka eivät olleet 
mitään opetuslasten unenomai-
sia näkyjä, vaan he söivät ja kos-
kettelivat Jeesusta, joka kumoaa 
ajatukset pelkistä näyistä. Kol-
manneksi todisteeksi Jari Iiva-
nainen nostaa kristillisen uskon 
synnyn, jota on vaikea selittää 
ilman ylösnousemusta ja sitä 
seuraavaa helluntaita eli Pyhän 
Hengen vuodatusta. Jos kristil-
linen usko perustuisi valheelle, 
se ei olisi voinut menestyä sille 
vihamielisessä ympäristössä.

Oman osansa kirjassa saavat 
myös eksyksissä olevat papit ja 
liberaaliteologit, jotka hylkäävät 
Raamatun ja historiallisen Jee-
suksen. Kyseessä on Jari Iivanai-
sen mukaan pohjimmiltaan his-
torian uudelleen kirjoittamisesta, 
jossa ei ole suinkaan kyse tie-
teestä vaan satujen kertomisesta.

Tiukkaa asiaa kannesta kan-
teen.

Kimmo Janas

Vuonna 2016 tämän kirjan syn-
tyvaiheissa Päivi toteaa: ”Joskus 
tulee näitä tunteita, jotka vyö-
ryy yli, kun tuntuu, että menetti 
koko elämänsä. Koen että olen 
kuitenkin tyyntymään päin.”

Päivi koki, että tämä kirja tuli 
saattaa julki ja valaista tällä niitä 
pimeitä huoneita, joissa asuu vä-
kivaltaa ja alistamista usein jopa 
Raamatun teksteihin ja ”uskoon 
vedoten”. 

Kirjan onnistunut ulkoasu ei 
vielä anna lukijalle juurikaan 
viitteitä sisällön rajuudesta.

Samuel Saresvirta
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Suomalaiset syövät 
nykyään kalaa kaksi 
kertaa enemmän kuin 
1990-luvun alussa. 
Kalan määrä lautasilla 
kasvoi tasaisesti 
myös 2010-luvulla. 
Kuitenkin suomalaisen 
kasvatetun kalan 
omavaraisuusaste on 
alle 15 prosenttia. Tätä 
suomalaiset eivät tiedä. 

Y li puolet suomalaisista 
luulee kotimaisen kas-
vatetun kalan omavarai-

suusasteen olevan vähintään 60 
prosenttia. Vain seitsemän pro-
senttia kansasta arvioi, Suomes-
sa myynnissä olevan kasvatetun 
kalan osuuden oikein. Tulokset 
ilmenevät Kalaneuvos Oy:n tou-
kokuussa 2020 Innolink Resear-
chilla teettämästä tutkimuksesta, 
johon vastasi 1200 suomalaista.

30 vuotta sitten Suomessa 
kasvatettiin vuosittain 20 miljoo-
naa kiloa kalaa. Nyt määrä on 
12–14 miljoonaa kiloa, ja se on 
pääasiassa kirjolohta. Suomeen 
tuodaan joka päivä keskimäärin 
miljoonalla eurolla enemmän 
kalaa kuin viedään.  

– Käytännössä moni suo-
malainen ei kalaa syödessään 
tiedä syövänsä ulkomaalaista 
tuontitavaraa. Totuus on, että 

alle 20 prosenttia suomalaisten 
syömästä kalasta on kotimaista. 
Kalan käyttö lisääntyy jatkuvasti, 
mutta kotimaisen kalan syömi-
nen vähenee. Tilanne on absur-
di. Etenkin, kun huomioi, että 
meillä on paljon hyviä kalan-
kasvatuspaikkoja, suomalaisen 
kalanjalostajan Kalaneuvoksen 
varatoimitusjohtaja Toni Huk-
kanen sanoo.

– Suomalainen kalankasva-
tusala on ajautumassa kriisiin. 
Tuontikala on syrjäyttänyt ko-
timaisen kalan suomalaisten 
lautaselta, omavaraisuusaste on 
jo hälyttävän alhainen ja koti-
maisesta kalasta tulee olemaan 
pulaa tulevaisuudessa. Suurin 
syy tähän on se, että kalankas-
vatuslupia ei ole juuri myönnetty 

ja vanhoja lupia pienennetään, 
kun niitä uusitaan. Positiivista 
on se, että ongelmaan on sel-
keä ratkaisu: kalankasvatusluvan 
saamisen helpottaminen, kuten 
hallitusohjelmassakin lausutaan, 
Hukkanen jatkaa.

Tässä juoksukilpailussa 
maalia siirretään sitä 
mukaa kun edetään

Suomessa on nykyään enää noin 
70 ruokakalan tuottajaa. Vuonna 
2006 niitä oli 120. Kalankasva-
tuslaitosten ympäristölupahake-
mukset käsitellään paikallisissa 
aluehallintovirastoissa. ELY-kes-
kukset toimivat valtion valvonta-
viranomaisena ja lausunnonan-
tajana. Alan on kriisiyttänyt paitsi 
lupien tiukka sääntely ja massii-

vinen velvoitetarkkailu, myös lu-
vanhakuprosessin konstikkuus, 
hintavuus sekä prosessin vaikea 
ennustettavuus. Viranomaiskäy-
täntö vaihtelee riippuen siitä 
mikä ELY-keskus on kyseessä. 
Kalankasvatusala kokee, että 
tässä juoksukilpailussa maalia 
siirretään sitä mukaa kun ede-
tään. Luvan saamiseksi haetaan 
sekä ympäristölupaa että vesita-
louslupaa. Vaikka syrjäseuduilla 
työllistävä kalankasvatuksen al-
kutuotanto on elintarviketuotan-
toa, niin olemattomasta ravinne-
kuormituksesta huolimatta ka-
lankasvatustoiminta rinnastetaan 
kaivos- ja kemianteollisuuteen.

Käytännössä luvanhakupro-
sessi kestää vuosia ja maksaa yri-
tykselle vähintään 100 000 euroa 

riippumatta siitä myönnetäänkö 
lupa vai ei.

– Ympäristöluvassa määrite-
tään kuormitus, jonka vesialue 
sietää. Puhtaan ja hyvän veden 
tilan saavuttaminen on meille 
elintärkeää, sijaitsevathan tuo-
tantolaitoksemme vedessä. Mi-
kään toiminta ei saa vaarantaa 
hyvän tilan luokituksen saa-
vuttamista, mutta lähtökohdan 
käytännön soveltaminen lupia 
myönnettäessä sekä taakanjako 
hajakuormituksen ja pistemäis-
ten luvanvaraisten kuormittaji-
en välillä on vielä auki. Lisäksi 
tietoa luokituksen herkkyydestä 
ei ole saatavilla ja luokitusjärjes-
telmä ei ole läpinäkyvä eikä jäl-
jitettävissä, koska se sisältää ma-
nuaalisia vaiheita ja yksittäisten 
henkilöiden tekemiä linjauksia. 
Tämä vaarantaa suhteellisuus-
periaatetta, toteaa kalankasva-
tusyritys Nordic Troutin toimi-
tusjohtaja Alf-Håkan Romar.

– Suomessa kalankasvatus-
elinkeino on ainoa Itämereen 
vaikuttava toimiala, joka on 
onnistunut saavuttamaan ve-
siensuojelun tavoiteohjelman 
asettamat ympäristötavoitteet. 
Ravinnepäästöt ovat laskeneet 
1990-luvun alusta lähes 70 
prosenttia. Hyviin tuloksiin on 
vaikuttanut erityisesti kalojen re-
hujen koostumuksen ja laadun 
muutokset. Kalankasvatus on 
tehokkain tapa tuottaa eläin-
proteiinia, yhdellä kilolla rehua 
saadaan kasvatettua melkein 
kilo kalaa. Rehutehokkuus on 

Kalan käyttö elintarvikkeeksi
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vapauttamaa fosforia

Kalajauhotehdas

ympäristönsuojelua parhaimmil-
laan, Romar huomauttaa.

Liki 90 prosenttia 
suomalaisista kaipaa lisää 

kotimaista kalaa
Suomalaiset haluaisivat syödä 
enemmän kotimaista kalaa. Näin 
kertoi 86 prosenttia Kalaneuvok-
sen jo viime vuonna teettämän 
tutkimuksen vastaajat.

– Lähes 80 prosenttia suoma-
laisista on sitä mieltä, että ko-
timaista kalankasvatusta tulisi 
lisätä. Ja vain neljä prosenttia 
ajattelee, että sitä olisi syytä vä-
hentää. Loput pitäisivät nykyisel-
lään. Kotimainen valmistus on 
kolmanneksi tärkein valintakri-
teeri kalaruokaa ostettaessa. Ko-
timaiselle kalalle olisi menekkiä 
paljon enemmän kuin nykyisillä 
kasvatusluvilla kyetään tarjoa-
maan, Hukkanen kertoo.

Tärkein kriteeri kalaa ostet-
taessa on maku ja toiseksi tär-
kein hinta. Kotimainen kala on 
elintarvikekaupassa keskimäärin 
huomattavasti ulkomaista kalaa 
hintavampaa. Siinäkin suurin te-
kijä on kasvatuksen vähäisyys. 
Kun kasvatuslupia ja kasvattajia 
olisi enemmän, tuotantovolyy-
mit nousisivat ja kotimainen, 
kasvatettu kala tulisi kilpailuky-
kyisemmäksi.

Kalan omavaraisuus on 
huoltovarmuutta

Koronakriisi on muistuttanut 
huoltovarmuuden tärkeydestä. 
Kalaravinto ei virallisesti kuulu 

huoltovarmuuden piiriin, mutta 
kalaravinnon omavaraisuus on 
nähtävissä huoltovarmuusteki-
jäksi. Omavaraisuus on sisäistä 
kykyä tyydyttää paikalliset tar-
peet.  Omavaraisuusaste taas 
tarkoittaa kansallisen tuotan-
non kykyä kattaa tuo tarve. Ja 
huoltovarmuus on kriisiajan 
poikkeusoloihin valmistautu-
mista. Kun Suomen kasvatetun 
kalan omavaraisuusaste on alle 
15 prosenttia, maa on tältä osin 
käytännössä valmistautumaton 
kriisiaikaan. 

– Kriisitilanteessa korostuu 
sen tärkeys, mitä meiltä löytyy 
omasta takaa. Mutta jos meidän 
valmiutemme kalaluonnonvaran 
hyödyntämiseen ovat nykyisellä 
tasolla, emme saa siitä paljon irti, 
Kalaneuvoksen Toni Hukkanen 
tiivistää.

Kalankasvatus pienentää 
Itämeren ravinnekuormaa

Raisio-konserniin kuuluvan 
Raisioaquan kehittämän Baltic 
Blend -itämerirehun ansiosta 
kalankasvatus voi olla myös 
ympäristöteko.

Baltic Blend -rehun valmis-
tusta varten kalastetun silakan 
ja kilohailin mukana nostetaan 
Itämerestä suurempi määrä fos-
foria kuin mitä koko kotimaises-
ta kalankasvatuksesta palautuu 
takaisin mereen. Kalankasvatuk-
sen typpikuormitus puolestaan 
pienenee ravinteiden kierron 
seurauksena merkittävästi. Jo-
kainen Baltic Blendillä kasvatet-

tu kala vähentää siis Itämereen 
muutoin päätyvää fosfori ja typ-
pikuormaa.

– Kalankasvatuksen osuus 
Itämeren kokonaisravinne-
kuormasta on ylipäätään vain 
prosentin luokkaa eikä kalan-
kasvatuksen lisäämisen tarvitse 
kuormittaa merta lisää, vaan 
päinvastoin se voi jopa poistaa 
fosforia. Baltic Blend -rehu tuli 
käyttöön vuonna 2016. Vuosi-
en 2016 ja 2019 välillä rehujen 
raaka-aineeksi kalastettujen si-
lakoiden ja kilohailien mukana 
poistettiin merestä 50 000 kiloa 
enemmän fosforia kuin koko 
kalanviljelyelinkeino oli sitä Itä-
mereen tuottanut. Kun gramma 
fosforia tuottaa laskennallisesti 
yhden kilon sinilevää, Itämeri 
on Baltic Blendin ansiosta sääs-
tynyt 50 000 tonnilta sinilevää. 
Ja koko suomalaisen kalankas-
vatuksen typpikuorma Itäme-
reen on pienentynyt vuoden 
2016 jälkeen 75 prosenttia. Ko-
timainen kalankasvatus tuottaa 
siis erittäin terveellistä ruokaa 
ja hoitaa samalla Itämeren tilaa. 
Eikö tällaisen ruuantuotannon 
tulisi siis kasvaa, Raisioaquan 
johtaja Tomi Kantola kysyy. 

Aalloilta ateriaksi -hanke 
alkaa nyt

Raisioaqua, Kalaneuvos sekä 
kotimainen Suomen ja Ruotsin 
suurin kirjolohen kasvattaja Nor-
dic Trout käynnistävät nyt laajan 
yhteistyöhankkeen. Hankkeen 
nimi on Aalloilta ateriaksi. Se tuo 
koko kalaelinkeinoon liittyvää 
tietoa aiempaa laajemmin suo-
malaisten tietoisuuteen ja edistää 
kotimaista kalankasvatusta.

Aalloilta ateriaksi -hanke edis-
tää Itämeren hyvinvointia, kalas-
tusta, korostaa kalankasvatuksen 
hyötyjä ja ihmisten terveyttä. 
Yksi hankkeen pääsanomista 
on se, että luvanvarainen ka-
lankasvatus hiipuu Suomessa 
hälyttävää vauhtia alan selkeisiin 
hyötyihin ja pieniin ympäristö-
vaikutuksiin nähden aivan liian 
tiukan sääntelyn takia.

– Miksi pitäisi rajoittaa koti-
maisen kasvatetun kalan tuotan-
toa, kun meillä on erinomaiset 
olosuhteet kasvattaa terveellistä 
ja suomalaisten haluamaa ruo-
kaa ympäristöä kuormittamatta, 
Raisioaquan Tomi Kantola ky-
syy.

Suomalaiset haluavat 
lisää kotimaista kalaa

Nordic Troutin kalankasvatusaltaita 
Ahvenanmaalla.
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Teksti ja kuvat: Eero Ketola

Ülo Niinemägi oli 
ensimmäinen, todellinen 
hippi, joka tuli uskoon 
Tallinnassa. 
– Suuntasin askeleeni 
Olevisten kirkkoon tai 
Metodistikirkkoon. 
Hippikaverini 
seurasivat minua. He 
olivat kiinnostuneita 
ja uteliaita. Ihmeitä 
alkoi tapahtua heidän 
keskuudessaan.  Erässä 
kokouksessa 147 hippiä 
tuli uskoon. 

T allinnan Metodistikirkossa 
soitettiin neuvostoaikana, 
1970-luvun alussa gospe-

lia länsimaiden tyyliin. 
– Kirkon gospelkuoro ja 

Sela -niminen yhtye kiinnos-
tivat yhteiskunnan harmaas-
sa ja painostavassa ilmapii-
rissä eläviä nuoria. Kirkossa 
oli rummut, bassot ja Andrae 
Crouchin laulut.  Kaikki laulut 
oli käännetty englannista viroksi.                                                                                                                                         
Ülo Niinemägi oli Tallinnan kuu-
luisimpia hippejä.  

– Kävelin kaupungin kaduil-
la. Minulla oli pitkä tukka. Li-
sänimeäni "fanatiko” huudeltiin 
edestä, takaa ja sivuilta. Olin 
jonkinlainen kuuluisuus.                                   

Niinemägi käveli varsin usein 
Olevisten kirkon ohi. 

– Menin sisälle ja menin uu-
delleen. Kerran vanhempi täti 
taputti minua olkapäälle.  Hän 
ei ihmetellyt pitkää tukkaani ja 
hippityyliäni. Hän sanoi: "Anna 
elämäsi Jeesukselle". Niin an-
noin elämäni Jeesukselle.         

”Kukaan ei valittanut 
tukastani”                                                                                                                        

Ülo Niinemägi oli 20-vuotias ja 
radikaali. 

– Minulla oli edelleen pitkä 
tukka. Kukaan ei kirkosta vie-
nyt minua suoraan parturiin, 

eikä kukaan puuttunut ulkonä-
kööni.  Ystäväni kuulivat, että 
olen tullut uskoon. Aluksi he 
sanoivat: "Olet tullut hulluksi".  
Missä vain liikuin, jakelin roh-
keasti lentolehtisiä. 

Suomalaiset salakuljettivat 
Raamattuja, kirjasia ja lentoleh-
tisiä tullessaan Helsingistä Tallin-
naan Georg Ots laivalla.  

– Minulla riitti jakamista. 
Kristityt kutsuivat laivayhteyttä 
Helsingistä Tallinnaan ”Elämän 
tieksi”.                                                                                                                                        

Ülo Niinemägi kävi säännölli-
sesti kuuntelemassa gospelmu-
siikkia. 

– Hippiystäväni seurasivat 
minua mennessäni Olevisten 
kirkkoon tai Metodistikirkkoon.  
Pastori Aleksander Kuum kertoi, 
että eräänä iltana hän laski, että 
parvekkeella olevista hipeistä 

147 ilmaisi käden nostolla, että 
he haluavat antaa elämänsä 
Jeesukselle.  Kaikki eivät kui-
tenkaan menneet kasteelle. Jo-
kaisena evankeliumin iltana tuli 
uskoon kymmeniä uusia nuoria. 

Salainen poliisi 
kiinnostui

KGB kiinnostui Niinemägin ak-
tiivisesta esiintymisestä evanke-
liumin työssä. 

– Minua kuulusteltiin ja kysyt-
tiin kaikenlaista ja kaikkea. Kaik-
kiin kysymyksiin en vastannut. 
KGB kuulusteli minua toistami-
seen.  Muistelen, että jo vuonna 
1973 oli Olevisten kirkon pää-
ovelle suunnattu jonkinlainen te-
leskooppikamera.  KGB tunnisti 
kaikki kirkon sisälle menevät. 

Salainen poliisi halusi, että 
kristityt kokoontuisivat yhdes-

sä. Silloin heitä olisi parempi 
valvoa.  

– KGB halusi osoittaa, että 
ihmisten usko saadaan vähe-
nemään ja lopulta kokonaan 
katoamaan. Heillä oli suunni-
telma tuoda kaikki uskovat lä-
helle KGB:n päämajaa. He ha-
lusivat pelotella uskovia, joiden 
kokoontumistilaksi määrättiin 
Olevisten kirkko.               

Tuuli käänsi 
Raamatun sivut      

Olevisten kirkossa kokoontui 
sodan aikana saksalaisia luteri-
laisia.  Sodan päätyttyä kirkko 
oli autio. Ikkunat olivat rikki. 
Kirkossa pesivät kyyhkyset ja 
lepakot viihtyivät siellä. Pieni 
ryhmä virolaisia kristittyjä rukoili 
kirkossa.  Hieman myöhemmin 
järjestettiin jumalanpalveluksia.                                                                                                                              

– Tuuli puhalsi kovasti sisällä. 
Saarnatuolissa pastori puhui ja 
tuuli käänsi aina seuraavan sivun 
Raamatusta.  Ikkunat korjattiin 
ja virolaiset jatkoivat kokoon-
tumisia, kertoo Ülo Niinemägi .                                                    
Syyskuussa 1950 suljettiin Tal-
linnassa kahdeksan eri rukous-
huoneen ja kirkon ovet.  KGB 
ja valtion viranomaiset keräsivät 
yhteen helluntailaiset, baptistit, 
vapaaseurakuntaan kuuluvat, ja 
Evankeliset Kristityt, yhteensä 
kahdeksan eri seurakuntaa.  Tal-
linnan vanhaa metodistikirkkoa 
ei kuitenkaan suljettu.   Olevisten 
kirkko oli huonossa kunnossa. 
KGB:n mielestä uskoville riittää 
tuollainen, hylätty kirkko. Kai-
ken lisäksi salaisen poliisin pää-
maja oli kadun toisella puolella.                                                                                                                                        
    Pastori Ülo Niinemägi ker-
too: – Seurakunnilla oli erilaisia, 
teologisia painotuksia ja erilaisia 
historian tuomia vivahteita. KGB 
ajatteli, että seurakunnat eivät 
tee muuta kuin riitelevät ja lo-
pulta kaikki heidän toimintansa 
tukehtuu. 

Kadut täyttyvät 
sunnuntaisin

Viranomaiset erehtyivät täysin. 
Olevisten kirkossa ei riidelty 
eikö väitelty kehällisistä asioista. 
Olevisten kirkossa syttyi voima-
kas herätys.  

– Olin mukana koko herä-
tyksen ajan. Olin keskellä sitä. 
Olin ytimessä koko ajan, tosin 
välillä kaatuneena lattialla. Näin 
ja koin siltäkin tasolta.  Nuoret 
toivat ”ylivainiollisuuden” tänne 
Olevisten kirkkoon, muistelee  
pastori Ülo Niinemägi.                                                                                                           

Herätys oli voimissaan vuo-
sina 1977 – 1980.  Arvioiden 
mukaan 10 000 tai jopa 20 000 
ihmistä tuli uskoon ja sadat pa-
rantuivat sairauksistaan. Pas-
torit ja seurakuntalaiset rukoi-
livat ja tekivät yhdessä työtä.                            
–  Ihmisiä saapui kaikkialta 
Neuvostoliitosta.  Sunnuntaisin 
Vanhan kaupungin kadut olivat 
täynnä Olevisten kirkkoon kä-
veleviä ihmisiä.

Myös Tallinnan metodisti-
kirkossa oli neuvostoaikana 
voimakas herätys. Herätyksen 
keulahahmona oli Tallinnan 
Tekniikan Yliopiston professori 
Hugo Oengo. Viikon aikana oli 
neljä kokousta. 

– Kaikki halukkaat eivät mah-

Tallinnan hipit 
kuuntelivat 
gospelia

A   Ülo Niinemägi oli 1970- luvun alus-
sa Tallinnan tunnetuimpia hippejä. Us-
koontulo muutti koko hänen elämänsä. 
Evankeliumin levittämisestä tuli hänen 
sydämensä asia.

B   Olevisten kirkossa kokoontuu nykyisin 
1400 hengen seurakunta. 

tuneet sisään. Myös Eino Manni-
nen oli kirkon kunniavieraana ja 
saarnasi siellä, kertoo kirjailija ja 
pastori Stanislav Sirel.           

Kesäolympialaisia 
boikotoitiin

 Vuoden 1980 kesäolympialaiset 
järjestettiin Neuvostoliitossa. Ne 
olivat 19.7. –3.8. Yhdysvaltojen 
johdolla 47 länsimaata boikotoi 
olympialaisia, koska Neuvosto-
liitto oli sekaantunut Afganista-
nin sisällissotaan. Purjehduslajit 
järjestettiin Piritan satamassa 
Tallinnassa.  Purjehduslajien 
aikana Tallinnan vanhassa kau-

pungissa tungeksi matkailijoita. 
He ihmettelivät kirkkoon me-
nevien ihmisten lukumäärää ja 
rautatieasemalla lepääviä, sai-
raita ihmisisä. Sairaat odottivat 
Olevisten kirkon jumalanpalve-
lusten alkua.  

– KGB  hermostui perusteel-
lisesti ja päätti lopettaa herätyk-
sen. Ankaran määräyksen joh-
dosta kirkossa sai käyttää vain 
viron kieltä. Venäläiset eivät 
ymmärtäneet viroa, ja he eivät 
enää saapuneet jumalanpalve-
luksiin,  avaa Ülo Niinemägi.                                                                                                                  
Herätyksen päätyttyä syksyllä 
1980 virolaiset jatkoivat edelleen 

kokoontumisia Olevisten kirkos-
sa. Nykyisin Olevisten seurakun-
taan kuuluu yli 1400 jäsentä.  

Olevisten kirkko
Olevisten kirkko rakennettiin 
mahdollisesti jo 1200 -luvun 
alussa skandinaavisten kauppi-
aiden pyhäköksi.  1400 -luvulla 
kirkkorakennusta laajennettiin, 
ja rakennus sai uuden ilmeen 
ja koon.  Rakennuksesta tuli 
ainutlaatuinen Tallinnan arkki-
tehtuurin historiassa. Vuoden 
1433 Tallinnan suuressa tulipa-
lossa kirkko kärsi huomattavia 
vahinkoja.  Kirkko rakennettiin 
entiselleen ja vanha osa muu-
tettiin korkeaksi basilikaksi. 
Rakennustyö kesti 16 vuotta. 
Keskilaiva holveineen nousi 31 
metrin korkeuteen. Olevisten 
torni oli 1400 -luvulla maailman 
korkein kirkontorni, joka ko-
hosi 159 metriä merenpinnan 
yläpuolelle.  Salamaniskut ovat 
sytyttäneet tornin kerta toisen-
sa jälkeen. Tuhoisin kirkkopalo 
syttyi kesäkuussa 1820. Tallin-
nassa vieraillut Aleksanteri I ja  
myöhemmin Nikolai I lupasivat 
kirkon entisöintiin valtion tukea. 
Nikolai I ilmoitti tuen ehdoksi, 
että tornin huipulle laitetaan 
risti eikä kukkoa. Luterilainen 
uskonpuhdistus alkoi Tallin-
nassa Olevisten kirkosta. Syk-
syllä 1524 muun muassa kirkon 
keskiaikaiset alttarit rikottiin.                                        
Olevisten kirkko rakennettiin 
katoliseksi kirkoksi.  1500-luvul-
ta lähtien se palveli 400 vuotta 
luterilaista seurakuntaa. Vuodes-
ta 1950 alkaen Olevisten kirkos-
sa on toiminut seurakunta, joka 
kuuluu Viron Evankelisten kris-
tittyjen ja Baptistien Seurakun-
tien liittoon. Kirkon tiloissa on 
vuosien aikana toiminut muun 
muassa koulu ja kirjasto. Herrn-
hutilaisuuden perustaja Nikolaus 
Ludwig von Zinzendorf saarnasi 
syyskuussa 1736 Olevisten kir-
kossa. Vuoden 1950 syyskuussa 
neuvostoviranomaiset pakottivat 
kahdeksan vapaaseurakuntaa, 
baptistit, helluntailaiset, vapaa-
kirkolliset ja evankeliset kristityt 
yhteen ja antoivat heille sodan 
runteleman ja tyhjäksi jääneen 
Olevisten kirkon. 
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Risto Hirvonen

Tosimiesryhmä 
teki perinteisen 
viikonloppumatkansa 
Sonkajärvelle 
Jyrkän maisemiin. 
Päätoimittaja ei päässyt 
joukon jatkeeksi 
riskiryhmäläisyytensä 
takia, mikä tietenkin 
herätti närää piskuisessa 
joukkiossa…

T osimiesten majoitukses-
ta vastasi yrittäjä Henri 
Jauhiainen, jonka ajatuk-

sia kuulostelimme viikonlopun 
aluksi. 

– Koko elämä, tämä on lop-
pusijoituspaikka, jossa haluan 
viettää loppuelämäni ja nauttia 
ympäröivästä luonnonrauhasta, 
vesistöistä, metsistä, vastaa Jau-
hiainen kysymykseen paikka-
kunnan merkityksestä hänelle.

Ruukin tupaa Jauhiainen on 
pitänyt 8 vuotta ja hänen yri-
tyksensä on toiminut Jyrkällä 
11 vuotta. Ennen Ruukin tupaa 
hänellä oli pari vuotta ravintola 
Jyrkän vanhalla koululla.

Kysynnän kautta tuli hänen 
kertomansa mukaan tarve ra-
kentaa ja investoida. Näin Jau-
hiaisen yritys pystytti pari varsin 

näyttävää hirsimökkiä. 
– Mökkivuokraus on lähtenyt 

hyvin liikkeelle, kysyntä on ol-
lut kovaa. Kaava mahdollistaa 

myös lisärakentamisen. Nyt on 
vakavasti mietittävä, että ovatko 
nykyiset käyttöasteet tarpeek-
si hyviä uusille rakennuksille, 

Jyrkälle rentoutumaan
Henri Jauhiainen kertoo.

Korona 
iski palleaan

Jauhiainen suoritti 1990-luvun 
lopulla Kuopiossa hotelli- ja 
ravintola-alan ammattitutkinnon 
ja hänen virallinen ammattini-
mikkeensä on hotellivirkailija ja 
tarjoilija. Myöhemmin mies on 
käynyt lisäksi eräopas- ja eräruo-
kakursseja sekä kokkikursseja. 

– Pitojen järjestäminen lisään-
tyy joka vuosi. Haluamme tehdä 
kotiruokaa mutta myös juhla-
vampaa ruokaa ajatuksella, ettei 
tarvitse lähteä kotoa pois – me 
tuomme ruoan ja juhlatunnun 
asiakkaan kotiin. Kesäkausi on 
nykyään niin kiireistä, että aika 
riittää ainoastaan Ruukin tuvan 
juhliin ja uusien mökkien cate-
ringiin.

Tammikuusta 2020 tammikuu-
hun 2021 on Jyrkän mökeistä 
varattu 31 %. 

– Toukokuun alusta kesä-
kuun puoleenväliin peruuntui 
varauksista 95 % koronan takia. 
Siinä menivät kaikki aktiviteet-
tipäivät, yritysryhmät, sukuko-
koukset, syntymäpäivät, kaikki 
ryhmäruokailut. Samalla kertaa 
peruuntuivat majoitukset, oh-
jelmapalvelut ja ravintolaperuu-
tukset, huokaisee Jauhiainen 
tuskastuneena. 

Nyt on onneksi saatu Pohjois-
Savosta viikonloppuliikennettä 
mökeille. 

– On ollut mukavaa huoma-
ta, että kauempaakin on tultu 
viettämään viikonloppua – mm. 
Porvoosta, Oulusta ja tosimie-
hiä pääkaupunkiseudulta, hän 

hymyilee.

EU-rahaa apuun
Jauhiaisella on ollut tarjota ret-
keilijöille ja kotimaan sekä kan- A
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sainvälisille matkailijoille erita-
soista majoitusta, mutta ympäri-
vuotinen, laadukas majoitus on 
puuttunut. 

– Päätin, että asialle on teh-
tävä jotain, ja niin järjestettiin 
osakeanti ja haettiin rahoitusta. 
Neljä vuotta kesti projekti maa-
alueen ostamisesta, ranta-ase-
makaavan teko yms. Nyt ollaan 
maalissa ensimmäisten mökkien 
kanssa.

Hän huomauttaa, että inves-
tointi ei olisi ollut mahdollinen 
ilman EU-rahaa, joka tulee ELY-
keskuksen kautta. 

– Se oli ehdottomasti tärkein 
osa rahoitusta. Osakeannilla 
saatiin toki jotain lisärahoitusta, 
mutta ELY-keskuksen tuki oli 
tärkeää. Nyt voi sanoa, että olen 
maksanut veroa hyvään maahan, 
ja nyt sitä voi saada takaisin.

Kunta on vuokrannut Ruukin 
tuvan ympäröivät alueet, vuok-
ra-aikaa jäljellä vielä 28 vuotta.

Ruukin tuvan lisäksi alueella 
rantasauna ja grillikatoksia.

Ruukin historia 
koskettaa

1830-luvulla Jyrkälle perustet-
tiin rautaruukki. 1827 alueella 
ei ollut mitään, mutta silloin sai 

A valtausluvan mies, jolla oli rau-
taruukki myös Vieremällä. Niin 
alkoi Jyrkän kylä rakentua rau-
taruukin ympärille. 

Ruukin tuvan kahvilassa pys-
tyy tänä päivänäkin aistimaan 
tämän Suomen ensimmäisen 
teollisuusalan historian. Rauta-
ruukin toiminta loppui I maa-
ilmansodan aikaan ja alueella 
jatkui lähinnä metsäteollisuus. 

– Toivon, että yritykseni toi-
minnan avulla Jyrkän kylän 
päätulonlähde tulee olemaan 
ympärivuotinen matkailu. Ei 
siis pelkkä kesämatkailukohde, 
vaan haluamme matkailijoiden 
löytävän myös talven mahta-
vat aktiviteettimahdollisuudet, 
Jauhiainen selvittää ja kertoo 
haluavansa tehdä kyläyhdistyk-
sen kanssa yhteistyössä alueen 
kehittämiseksi. 

Normaaliaikana tarjolla on ke-
säteatteri, ekumeeninen kuoro-
tapahtuma kesäkirkossa, juhan-
nusjuhla, yli 1000 henkeä vetävä 
Elotulet -valoshow. Lisäksi elo-
kuulle oli suunnitelmissa metal-
limusiikkitapahtuma. 

– Keskellä ei mitään eli tämä 
on paratiisi, täältä löytää kaiken, 
mitä ihminen tarvitsee, Henri 
Jauhiainen kiteyttää lopuksi.

Henkivakuutus ei kuulu 
parisuhdekeskustelujen 

kärkeen
Viime vuonna tehdyn kyselytut-
kimuksen mukaan vastaajat pi-
tävät henkivakuutusta kalliina. 
Kaikissa ikäluokissa hintamie-
likuva ja se, että henkivakuu-
tusasiat eivät edes tule mieleen, 
ovat yleisimmät syyt olla otta-
matta henkivakuutusta. Samaan 
aikaan moni ei kuitenkaan ole 
tehnyt minkäänlaista hintaver-
tailua ja yli puolet vastaajista 
kokee, että vakuutusten hinta-
vaihtelu eri vakuutusyhtiöiden 
välillä on suuri. Jos perheeseen 
syntyy vauva, moni tuore van-
hempi ottaa henkivakuutuksen. 
Samoin asuntolainan ottaminen 
saa pohtimaan vakuutusasioita. 
Myös kiire ja oman ajan puu-
te ovat olleet syy olla ottamatta 
henkivakuutusta. 

Henkivakuutusyhtiö Kalevan 
kyselyn vastaajista moni ei ole 
edes ajatellut henkivakuutuk-
sen ottamista sen kummemmin. 
Neljä viidestä vastaajasta ei ole 
viime aikoina rasittanut itseään 
pohtimalla henkivakuutusasioi-
ta. Vakuutusta harkitseva halu-
aa päättää itse vakuutuksestaan, 
tuttavan suosittelu ei paljoa pai-
na henkivakuutuksia otettaessa. 
Vain pari prosenttia vastaajista 
kertoi ottaneensa henkivakuu-
tuksen tuttavan suosituksen 
perusteella. Tasapuolista sen si-
jaan on se, että jos pariskunnal-
la on henkivakuutus, niin se on 
yleensä molemmilla puolisoilla. 
Samoin edunsaajana useimmissa 
henkivakuutuksissa on aviopuo-
liso.

– Parisuhdetta ei ylläpidetä 
vakuutuskeskusteluilla. Yhdek-
sänkymmentä prosenttia vastan-
neista kertoi, että puoliso ei ole 
ehdottanut henkivakuutuksen 
ottamista. Jos asiaa tarkastelee 
toisinpäin, niin vastaajista alle 
kymmenen prosenttia on siis 
itsekään ehdottanut tai suositel-
lut puolisolle henkivakuutuksen 
ottamista, kertoo Keskinäinen 
Vakuutusyhtiö Kalevan toimi-
tusjohtaja Timo Laitinen.

 Vain noin kymmenen pro-

senttia kertoo parisuhteen vi-
rallistamisen olevan syy hen-
kivakuutukselle. Jos vakuutus 
on olemassa, puolessa henki-
vakuutuksista edunsaajana on 
aviopuoliso. Sen sijaan vakuu-
tussopimus syntyy useimmiten 
silloin, kun asunnon lainapape-
rit allekirjoitetaan. Joka kolmas 
kertoo turvaavansa tilannettaan 
henkivakuutuksella asunnon os-
ton yhteydessä.

Lähes puolet 50–65-vuotiaista 
vastaajista oli ottanut henkiva-
kuutuksen omasta aloitteestaan. 
Ihminen reagoi luonnollisesti 
myös silloin, kun asiat tulevat 
itseä lähelle, ovat omaa elämää 
myönteisesti mullistavia tai va-
kavia. Kun oma lapsi syntyy, 
läheinen sairastuu vakavasti tai 
kuolee, moni pohtii omaa elä-
määnsä sekä valintojaan. Kyse-
lyyn vastanneista 80 prosenttia 
pohtii isoissa elämänmuutoksis-
sa myös omia vakuutusasioitaan

Kysely: suomalaiset syövät 
Pohjoismaiden laiskimmin 

aamupalaa
Vain kuusi suomalaista kymme-
nestä syö aamupalan päivittäin. 
Yksi suurimmista syistä aamu-
palan sivuuttamiselle on kiire. 
Tiedot käyvät ilmi Herbalife Nut-
ritionin YouGovilla teettämästä 
kyselytutkimuksesta.

Suomalaiset ja norjalaiset jättä-
vät aamupalan väliin muita poh-
joismaalaisia useammin. Suoma-
laisista vastaajista 64 prosenttia ja 
norjalaisista 69 prosenttia kertoo 
syövänsä aamupalan päivittäin. 
Vastaavat osuudet ovat Ruotsis-
sa 76 prosenttia ja Tanskassa 74 
prosenttia.

– Sille, että monet suomalai-
set eivät syö aamupalaa, näyt-
täisi olevan useita syitä. Tulosten 
valossa yksi suurimmista syistä 
on kiire, sillä lähes puolet jät-
tää aamupalan syömättä vasten 
tahtoaan, kertoo ravitsemusyri-
tys Herbalife Nutritionin Pohjois-
maiden johtaja Mia Bergmann.

Ajanpuutteeseen harvimmin 
vetoavat tanskalaiset: 16 pro-
senttia kertoo, ettei heillä ole 

aikaa aamiaiselle, kun vastaavat 
osuudet ovat Suomessa 23 pro-
senttia ja Norjassa 24 prosenttia. 

– Kiire yksinkertaisesti ajaa 
aamupalan ohi. 49 prosenttia 
niistä suomalaisista, jotka jättävät 
aamupalan väliin, toivoisi löytä-
vänsä enemmän aikaa sen syö-
miseen. Tanskassa puolestaan 
34 prosenttia ja Norjassakin vain 
42 prosenttia tarvitsisi lisää aikaa 
aamiaisen syömiseen, Bergmann 
taustoittaa.

Turvallisuuspolitiikan 
tietopankki julkaistu 

verkossa
Kadettikunta ry on julkaissut uu-
den Turvallisuuspolitiikan tieto-
pankin verkossa. Tietopankki on 
tarkoitettu avoimeksi tietoläh-
teeksi kansalaisille, mutta siitä 
on löydettävissä tietoa myös 
opiskelijoiden ja alan amatti-
laisten tarpeisiin. Tietopankki on 
osoitteessa www.turpopankki.fi. 

Kadettikunta julkaisi Turval-
lisuuspolitiikn tietopankin en-
simmäisen version 2000-luvun 
alussa. Tietopankin päätoimit-
tajana on toiminut eversti evp, 
valtiotieteen tohtori Pekka Visu-
ri. Multimedian on toteuttanut 
Ad Nikolai Ylirotu Sarvikuono 
Desing -yrityksestä.

Kolmannen sukupolven 
Renault ZOE on kompaktien 

sähköautojen uusi 
standardi

Kolmannen sukupolven Renault 
ZOE:lla pääsee entistä pidem-
mälle ja vaivattomammin. Ulko-
näköä on hiottu ja sisustus on 
Renaultin nykytyyliin kokenut 
vallankumouksen. Mukavuus, 
varustelu ja yhdistettävyys ovat 
ZOE:ssa nyt aivan uudella ta-

solla. 
Uuden kolmannen sukupol-

ven ZOE:n tarkka mallimerkin-
tä on Z.E. 50. Luku viittaa ajo-
akun energiasisältöön, joka on 
todellisuudessa 52 kWh eli yli 
neljänneksen enemmän kuin 
aiemmassa ZOE:ssa.

Uuden ajoakun ansiosta 
ZOE:n toimintamatka on WLTP:n 
mukaan enimmillään 395 kilo-
metriä eli neljänneksen pidem-
pi kuin ennen. Mahdollisimman 
vähäiseen energiankulutukseen 
on päästy monella tavalla, ku-
ten käyttämällä lämmityksessä 
ja viilennyksessä ilmalämpö-
pumppua sekä jarrutusenergian 
talteenotolla. 

Latausaika täyteen on kotona 
7 kW Wallboxia käyttäen yh-
deksän tuntia ja 25 minuuttia 
eli akun saa täyteen yön aikana. 
Yleisillä paikoilla 120 kilometrin 
ajoon tarvittavan virtamäärän saa 
ladattua 22 kW tehoisella laturil-
la tunnissa. Lisävarusteena saata-
valla pikalaturilla saa pidemmillä 
matkoilla 50 kW:n teholla 150 ki-
lometrin ajoon tarvittavan ener-
gian ladattua puolessa tunnissa.

Moottoreina uudessa ZOE:ssa 
ovat vuonna 2018 esitelty 80 ki-
lowatin tehoinen ja uusi 100 ki-
lowatin tehoinen sähkömoottori. 
Uudella R135-moottorilla varus-
tettuna ZOE kiihtyy nollasta sa-
taan sähäkästi 9,5 sekunnissa ja 
80 - 120 km/h kiihdytys sujuu 
yli kaksi sekuntia nopeammin 
kuin ennen.
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SE todella hyvä  
pyöräkauppa

PERUSPYÖRÄT
RETKIPYÖRÄT
MAASTOPYÖRÄT
KILPAPYÖRÄT 
ERIKOISPYÖRÄT
SÄHKÖPYÖRÄT 45 eri mallia!
CHEBICI-mittatilauspyörät

Vanha Yhdystie 2 • 04430 Järvenpää • 09 286 559 
www.chebici.fi • avoinna ma–pe 9–18, la 9–14

Sydämellä ja  
suurella ammattitaidolla

Järvenpään
Yrittäjien 
Vuoden 

uranuurtaja
2017

Huolto • varaosat • varusteet • asusteet • pyörävuokraus

Kaikki rakentamispalvelut 
yhdellä puhelinsoitolla

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

Puh. 0400 887 331
kari@eksaktirakenne.fi

Seat Ibiza FR TGI

C   Ulkoisesti TGI-version erottaa poltto-
moottoriveljestään vain takana olevasta 
kaasun täyttösuulakkeesta (vas.).

D   Ibizan 6-portainen manuaalivaihteis-
to pelittää nätisti.

D   Kun perus-Ibizan tavaratila on 355 litraa, tässä kaasuversiossa se on 262 litraa.D   Ibizan sisätilat ovat Seatin modernia laatua, urheilulliset penkit ovat FR-lisä.

C   8-tuumaiselta kosketusnäytöltä voi 
seurata jäljellä olevaa ajomatkaa kum-
mallakin polttoaineella.

C   Mittaristossa on oma mittari kaasulle (vas.) ja bensiinille (oik.).

Kimmo Janas

Espanjalainen Seat on 
noussut kaasuautojen 
markkinajohtajaksi 
Suomessa. Päätimme 
tutustua kokeeksi Ibizan 
kaasuversioon.

Seat Ibiza on varustettu kol-
mesylinterisellä, 12-venttii-
lisellä 1,0 TGI-moottorilla 

ja kuusiportaisella manuaalilla 
vaihteistolla. 90-heppaiseen 
moottoriin on lisätty erityiset 
kromi-nikkelipäällysteiset män-
nät, jotka on sovitettu kaasu-
käyttöön. 

Huippunopeutta kaasu-Ibizal-
le luvataan 180 km/h ja kiihty-
vyyttä 0-100 km/h 12,1 sekuntia. 
Eli kyseessä ei ole mikään tykki, 
mutta ei myöskään jää jalkoihin 
viikonlopun mökkiliikenteessä.

Tiuhaa 
tankkaamista

TGI-Ibiza on varustettu neljällä 
polttoainesäiliöllä, joista kolme 
on maa-/biokaasusäiliöitä (13,8 
kg) ja neljäs 9 litran bensiinisäi-
liö. Toimintamatkaa kaasulla 
kertyy noin 360 km ja bensiinillä 
vielä noin 150 km eli kokonis-
toimintamatka liikkuu 510 km 
paikkeilla. Lopullinen kulutus 
riippuu tietenkin kuskin kaasu-
polkimen käytöstä ja ajotavasta.

Auto soveltuu erin-
omaisesti varsinkin
Etelä-Suomeen,
jossa kaasu-
tankkausase-
mia alkaa jo olla
varsin mukavasti. Jyväskylän 
pohjoispuolelle en kuitenkaan 
vielä uskaltaisi lähteä...

TGI-malli käyttää pääasialli-
sena polttoaineena kaasua, ja 
bensiini vaihtuu polttoaineeksi 
vasta kaasutankin tyhjennettyä. 
Siirtymä kaasusta bensiiniin ta-
pahtuu lähes huomaamatta, eikä 
kuskin tarvitse puuttua asiaan 
millään lailla.

Kaasuteknologia tarjoaa alhai-
sia kustannuksia kilometriä koh-
den, jopa 50 % pienempiä kuin 

vastaavalla bensiinimallilla ja 30 
% edullisempaa kuin dieselillä.

Verokoukku 
puuttuu

Varustelutasoja on kolme; Style, 
Xcellence ja meillä ajossa ollut 
FR. Vakiovarusteet ovat samat 
kuin polttomoottoriversioissa, 
pois lukien FR-versiossa SEAT 
Drive Profile -ajoprofiilin valinta 
ja urheilullinen alusta.

Valitettava puute on, ettei mi-
hinkään varustevaihtoehtoon ole 
mahdollista liittää vetokoukkua.

Hinnat lähtevät liikkeelle 
17.607,72 eurosta, tämä FR-ver-
sio maksaa 23.256,24 euroa.

Pirtsakka 
menopeli

Vaikka Seat Ibizan kaasumootto-
ri onkin hieman laiskempi kuin 
bensiinimoottori, 4-metrinen Ibi-
za TGI on näppärä pyöriteltävä 
kaupunkiliikenteessä eli ajetta-
vuus on entisellä tasolla.

Ibizahan on tunnettu herkästä 
ja tarkasta ohjaustuntumastaan, 
jämäkästä alustastaan ja hyvästä 
äänieristyksestään. Samoin ajo 
on mukavan vakaata matka-
ajossakin. 

Kuskin näkyvyys niin eteen 
kuin taaksekin on riittävä.

Kaasusäiliöt vievät tavaratilas-
ta 93 litraa bensiiniversioon ver-
rattuna. Säiliöiden paino myös 
heijastuu Ibizan liikahtavuuteen, 
mutta onneksi ei häiritsevästi.
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