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C   Kiovalainen Oleg Vasylevskyi on jou-
tunut jättämään autotoimittajan työt 
sivuun Ukrainan sodan takia.
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C   Tänä vuonna järjestetään jo 52. Pir-
kan Hölkkä, jonka alkuvaiheita muiste-
lee Paavo Närvänen.
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C   Keväisessä koeajossamme oli itsela-
taava Honda HR-V e:HEV.
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Viheriäisille niityille Hän vie minut 

lepäämään, virvoittavien vetten tykö Hän 

minut johdattaa. Hän virvoittaa minun 

sieluni. (Psalmi 23)
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C   Antisemitismi alkoi jo ennen sotia ja 
jatkuu valitettavasti edelleen.

14

Kovin on maailma myllerryksessä tänä päivänä. Juuri kun ollaan 
pääsemässä irti koronapandemiasta, ja matkailu alkaa jälleen avau-
tua, meitä jo pelotellaan mahdollisesti syksyllä tulevalla uudella 
korona-aallolla… Eikä ensimmäisen apinarokkotartunnan löytymi-
nen Suomesta suinkaan vähennä kansalaisten ahdistusta.

Aivan oma lukunsa ovat tietenkin Venäjän kauhistuttavat sota-
toimet Ukrainassa – epäinhimilliset niin ukrainalaisia kuin Venäjän 
omia sotilaitakin kohtaan.

Eipä olekaan ihme, että toveri Putinin seikkailuja seuratessa suo-
malaisten enemmistö kääntyi NATO-jäsenyyden kannalle. Mutta 
vaikka useimmat NATOn jäsenet toivottavat kilvan Suomen ja Ruot-
sin tervetulleeksi, löytyyhän sieltäkin kanto kaskesta – nimittäin 
Turkki naurettavine vaatimuksineen.

Nyt täällä ollaankin peloissaan, kuinka kauan ”harmaa aika” voi 
kestää ja olemmeko sen aikaa nyt varmasti suojassa idän karhulta.

Ei tietenkään sovi unohtaa tuon sodan aiheuttamia muita ongel-
mia, nimittäin hintojen nousua. Siinä kun venäläiset pommittavat 
Euroopan vilja-aittaa – ja varastavat sieltä löytyvää viljaa itselleen 
– ruokavarastot alkavat ehtyä, ja varsinkin vähävaraisten kohdalla 
edessä voi olla todellinen nälänhätä.

Suomalaiset ovat osoittaneet kiitettävällä tavalla yhteistyökykyä 
ukrainalaisten auttamisessa ja myös turvaan saattamisessa. Toivot-
tavasti tuota yhteistyöhalua ja lähimmäisen rakkautta löytyy myös 
oman maan kansalaisille, kun jotkin elintarvikkeet alkavat huveta 
kauppojen hyllyiltä ja toisten hinnat kohoavat monien tavoittamat-
tomiin.

Kovasti nuo merkit alkavat näyttää Raamatun esittämien lopun 
ajan kuvauksilta. Eli kannattaako tässä huolestua? Huolestua toki 
voi, mutta hätääntyä ei kannata. Eikö siellä Raamatussa myös luvata 
Isän pitävän huolen omistaan?

Kyllä Isä auttaa meitä, mutta meidän on myös tehtävä oma osuu-
temme.

Mihin oikein  
olemme menossa?
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C   Raamattukaan ei säästy kolhuilta sodan keskellä.

A

Saamme päivittäin 
lukea lehdistä uutisia 
venäläisjoukkojen 
käsittämättömästä 
raakuudesta Ukrainan 
siviiliväestöä kohtaan. 
Nyt Tosimiehen lukijoilla 
on mahdollisuus 
kuulla kolmen 
uhrainalaismiehen 
kertomus arjesta sodan 
keskellä.

O leg Vasylevskyi (50) on 
toimittajakollega Ukrai-
nasta. Hän on työsken-

nellyt 27 vuotta autojournalismin 
parissa, pääosin kansainvälisissä 
julkaisuissa autolehtien kustan-
tajana ja päätoimittajana – Mo-
tor News (Auto Motor und Sport 
-perhe) ja Auto Bild Ukraine. 
Mutta hän oli myös televisio-
ohjelmien käsikirjoittaja ja TV-
juontaja Ukrainan autokanavalla.

Hän kertoo autojen olleen 
ihastuksen kohde lapsuudesta 
lähtien. Hän aloitti osallistumi-
sen autokilpailuihin koulupoi-

Sodan kauhujen keskellä
kana – ensin kartingissa, sitten 
oli kuorma-autokilpailuja, joita 
seurasivat nuorten formulakil-
pailut. Valmistuttuaan autoinsi-
nööriksi Oleg joutui jättämään 
ammattiurheilun keskittyäkseen 
uraansa, joka johti lopulta auto-
journalismiin.

Mutta hänen ajohaalarinsa ei 
roiku komerossa käyttämättö-
mänä. Oleg osallistuu puoliam-
mattilaiskilpailuihin, eikä jätä 
koskaan käyttämättä tilaisuutta 
kokeilla sellaisia   tosileluja kuin 
Formula 1. Ja hän todella mie-
lellään tuli Ivaloon Nokian testi-
alueelle osallistumaan rengastes-
teihin. ”Jäätanssi” on yksi hänen 
lempiharrastuksistaan.

Toistaiseksi Oleg edustaa Uk-

rainaa kansainvälisissä Vuoden 
auto -kilpailuissa, kuten Auto-
Best, ja se löytyy hänen autob-
logistaan   olegtestdrive.blogspot.
com. Mutta hän joutui jättämään 
autojournalismin selvästikin so-
dan takia.

Jatkuvaa ahdistuksen 
tunnetta

Oleg asuu Kiovassa ja hänellä 
on kolme lasta. Toisena päivä-
nä sodan alkamisen jälkeen hän 
lähti perheineen esikaupunkiin, 
missä hänen mukaansa on vä-
hän rauhallisempaa. Tämä on 
hänen ”viikonloppu” talonsa, 
joka sijaitsee metsässä. 

– Täällä ei ole sotilasyksiköi-
tä tai kriittistä infrastruktuuria, ja 

luonto on tarjonnut luotettavan 
suojan tankkeja vastaan, Oleg 
toteaa.

Tietenkin lähimmän kylän 
asukkaita on edelleen suojeltava. 
Täällä, kuten jokaisessa Ukrai-
nan kaupungissa, kaupungissa 
asuvista miehistä koostuvat itse-
puolustusyksiköt ovat vastuussa 
turvallisuudesta. Sodan kahden 
ensimmäisen päivän aikana pai-
kallisiin joukkoihin oli haluk-
kaita enemmän kuin tarvittiin. 
Siksi monet paikkakuntalaisista 
tai saapuneista miehistä, kuten 
Oleg, torjuttiin ja heidän ehdo-
tettiin jäävän reserviin.

Hänen vanhin tyttärensä asuu 
myös Kiovassa, kaupungin toi-
sessa päässä. Tytär ei halua läh-
teä, mutta hän on ahdistunut. 
Siksi Oleg sanoo, että hänen on 
joka päivä vakuutettava tyttärel-
leen, ettei Ukrainan pääkaupun-
kia miehitetä. Toisaalta Kiovan 
päivittäiset pommitukset pakot-
tivat Olegin etsimään uusia ar-
gumentteja. 

– Aiemmin odotimme perjan-
taita, viikonloppuja, palkkoja, 
lomia... Nyt odotamme aamua 
soittaaksemme sukulaisillem-
me, ystävillemme, rakkaillem-
me, kuullaksemme tutut äänet ja 
huokaistaksemme – me olemme 
elossa!

En tiedä, voitko kuvitella 
vuonna 2022, että menetät yh-
dessä päivässä kaiken, mitä oli 

niin vaikea saada: kodikkaan 
kodin, työpaikan, joka ruokkii 
sinut ja mitkä mahdollisuudet on 
palauttaa kaikki vuosien kulut-
tua. Rakkaat lemmikkisi näkevät 
nälkää ilman sinua. Ikääntyneet 
vanhempasi pysyvät tässä maa-
ilmassa vain uskoen voittoon 
ilman tarvittavia lääkkeitä.

Kuinka voit kuvailla lyhyesti 
niiden tilaa, jotka asuvat 30 ki-
lometrin päässä etulinjasta? Nyt 
se on jo vähän helpottanut, mut-
ta yli kuukauden ajan olimme 
jatkuvan ahdistuksen tunteen 
vallassa. Löydämme itsestämme 
voimaa olla menettämättä sydän-
tämme, olemaan panikoimatta 
ja olemaan surematta menettä-
määmme. Koska meillä ei ole 
ketään muuta, johon luottaa.

Vaimoni näkee joka yö unta 
sodasta. Kumpikaan meistä ei 
halua rakastella. Opimme ulkoa 
sukulaistemme puhelinnumerot, 
tutkimme Molotov-cocktailin 
koostumusta, joka on jo ni-
metty ”Bandera smoothieksi”. 
Pakkasimme myös ”hätälaukut” 
ollaksemme valmiita lähtemään 
nopeasti pois sodan jaloista, jos 
se vihdoin tulee Kiovaan, ja jos 
joukkotuhoaseita käytetään.

Taistelemme edelleen itsem-
me kanssa – pysyäkö täällä vai 
lähteäkö pakoon? Pysyminen 
tarkoittaa uskoa armeijaamme. 
Se tarkoittaa olla hyödyllinen 
taloudelle, rintamalle, ja tulla 

moraaliseksi turvapaikaksi suku-
laisillesi ja ystävillesi. Älä pani-
koi, äläkä varasta mahdollisuutta 
löytää uusi koti niiltä,   jotka ovat 
menettäneet sen ikuisesti.

Lähteminen tarkoittaa aidon 
huolen osoittamista perheestä-
si. Eristä se mahdollisista uhis-
ta. Mihin hintaan tahansa. Las-
tesi tulevaisuuden takaamiseksi, 
rauhoittaviksi uniksi vaimollesi 
ja vanhalle äidillesi. Joillekin se 
on myös mahdollisuus siirtää 
perheensä sotilaallisten mene-
tysten taloudellinen taakka ys-
tävällisen naapurimaan talouden 
ja sen asukkaiden harteille.

Elämme tässä dilemmassa. 
Minusta on sääli olla pako-
lainen, jos kaupunkisi yllä ei 
lennä pommikoneita. Perheeni 
ja minä jäimme, kuten monet 
sukulaiseni, ystäväni ja tuttuni. 
Koska voimme tehdä täällä pal-
jon voittaaksemme ilman, että 
edes painamme liipaisinta.

Kuten useimmat mekaniikan 
asiantuntijat, sain myös toisen, 
sotilaallisen koulutuksen. Olin 
yliopiston paras ampuja. Van-
noin uskollisuudenvalan Ukrai-
nalle, mutta minua ei koskaan 
kutsuttu armeijaan. Vihaan so-
taa. Tämä on langennut osakse-
ni, Oleg tilittää.

Kuolemanpelko 
katoaa

Oleg pitää yhteyttä kollegoihin-
sa. Sodan kuuman vaiheen al-
kaessa hän pystyi käyttämään 
yhteyksiään. Esimerkiksi Liettu-
an autoseura, Olegin suosikin 
International Press Rallyn järjes-
täjä, toimitti Olegin välityksellä 

A   Oleg Vasylevskyi on joutunut jättä-
mään autotoimittajan työt sivuun sodan 
takia.

D   Asuintalot ovat kärsineet Kiovassa. D   Tuhoutuneita venäläisiä tankkeja.C   Miljoonat ukrainalaiset ovat menettäneet kotinsa venäläisten hyökkäyksessä.

B   Entisestä urheiluhallista on enää muis-
to jäljellä.
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C   Tärkeimpiä muistomerkkejä on jouduttu suojaamaan mm. Odessan kaupungissa.
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D  Lohduton näkymä sodan keskellä.

A nelivetoajoneuvoja Ukrainan 
armeijan tarpeisiin.

Myös monet ukrainalaiset 
autotoimittajat ja autoalan liike-
miehet liittyivät vapaaehtoisliik-
keeseen. Ennen sotaa tunnetut 
autobloggaajat etsivät lääkkeitä, 
varusteita armeijalle, pakolaisten 
kuljetusmahdollisuuksia, pelas-
tavat hylättyjä lemmikkejä. 

Olegin entinen työntekijä 
Sergiy (50) on asunut pitkään 
Espanjassa, mutta vaihtoi het-
keäkään epäröimättä rauhallisen 
valtameren rannan Kiovan puo-
lustamiseen. Hän oli yksi aktii-
visimmista vapaaehtoisista Kio-
van Maidanin talvitapahtumissa 
vuonna 2014 ja sitä seuranneessa 
Venäjän hyökkäyksessä Etelä- ja 
Itä-Ukrainassa. Hän ei lopettanut 
Ukrainan armeijan auttamista, 
vaikka lähti maasta vaimonsa 
kanssa vuonna 2016. 

– Kun saimme tietää sodan 
alkamisesta aamulla 24. helmi-
kuuta, teimme yksimielisesti 
päätöksen – maani tarvitsee mi-
nua miehenä, Sergiy kommen-
toi. – Lähdin Espanjasta samana 
päivänä, lensin Varsovaan, sieltä 
menin bussilla Lviviin, ollakseni 
Kiovassa heti seuraavana päivä-
nä. En saanut kutsua mobilisaa-
tioon, koska en ole reserviläi-
nen, mutta ilmestyin välittömästi 
erään Kiovaa vartioivan vapaa-
ehtoispataljoonan esikuntaan. 
Ja seuraavana päivänä otin pa-
taljoonan tukiupseerin tehtävät. 

masta miehitystä, ja on jo kah-
desti saanut kiitosta Ukrainan 
asevoimien johdolta vihollisen 
varustevarastoiden kohdenta-
misesta. Kaksi kertaa, hänen 
toimittamiensa koordinaattien 
ansiosta Ukrainan tykistö pystyi 
toimimaan tarkasti. Näin hän 
romutti tusinan venäläistankkia 
painamatta edes liipaisinta. 

– Menetin yhteyden häneen 
kahdesti – aluksi viikoksi ja kah-
deksi sietämättömäksi viikoksi 
ennen vapautumista. Kun soitin 
hänelle viimeksi, hänen äänen-
sä kuulosti itsevarmalta. Viikko-
ja aikaisemmin tilanne oli täysin 
erilainen. Hän ei juuri nukkunut, 
ja kun hän eräänä päivänä meni 
ulos pihalle, risteilyohjus lensi 
kirjaimellisesti hänen päänsä yli 
kohti Kiovaa, Oleg muistelee. 

– Kun seuraavana päivänä 
kuulin taloa lähestyvän vihel-
lyksen, tajusin, että tällä kertaa 
raketti lentää suoraan kohti ta-
loani, Evgen kertoo. – Sekuntien 
ajan, jotka tuntuivat ikuisuudelta, 
onnistuin henkisesti sanomaan 
hyvästit perheelleni. Jonkin ajan 
kuluttua tajusin, että vedenkeitin 
vain vihelsi keittiössäni.

Evgen kertoi, että näiden vii-
den viikon aikana hän on pait-
si laihtunut 15 kiloa, oppinut 
lopulta nukkumaan tykistöjen 
pauhinan ja seinien tärinän kes-
kellä, mutta myös muuttanut täy-
sin elämänarvonsa. 

– Lakkasin myös pelkäämästä 
kuolemaa. 

Hän kommunikoi rohkeasti 
venäläisten sotilaiden kanssa, 
jotka uhkasivat tappaa hänet, 
mutta moraalisen voiman osoit-
tamisen edessä nämä olivat 
aseettomia. 

En unohda, 
en anna anteeksi

– Kun kuuntelin häntä, mieleeni 
tuli isäni. Hän sai kohdata toisen 
maailmansodan kauhut sen hel-
vetillisimmässä paikassa, Orshan 
kaupungissa Valko-Venäjällä. 

– Sota palautti meille elävän 
kommunikoinnin ilon. Emme 
kirjoita toisillemme viestejä, vaan 
soitamme kuullaksemme tutun 
äänen. Valitettavasti kuulemme 
pelkoa ja kyyneleitä, etsimme 
tukea, jaamme luottamusta, ai-
van kuin viimeistä kulausta vet-
tä erämaassa, Oleg kommentoi 
toisen entisen toimittajan tarinaa, 
joka työskenteli hänelle toimi-
tuksessaan.

Evgen (41) oli sodan alkaessa 
30 km päässä Kiovasta, lähellä 
surullisesti kuuluisaa Buchaa. 
Sota tuli hänen kaupunkiin-
sa heti ensimmäisinä päivinä, 
koska se sijaitsi hyökkääjien 
tiellä Ukrainan pääkaupunkiin. 
Muutamassa päivässä kaupunki 
menetti sähköt, kaasun, mat-
kapuhelinverkon ja internetin. 
Jatkuvan pommituksen vuoksi 
hänen koko perheensä joutui 
viettämään suurimman osan 
ajastaan   kellarissa, jonka Evgen 
varusti pommisuojaksi.

Heti kun ensimmäinen hu-
manitaarinen käytävä avattiin, 
Evgen lähetti vaimonsa ja kak-
si lastaan   pois sodan kauhuista 

B   Moni kantaa huolta myös rakkaista 
lemmikeistään.

B   Evgenin naapuritalo tuhoutui varsin 
pahoin venäläisten tulituksessa.

C  Evgen on kunnostautunut toimitta-
malla Ukrainan tykistölle koordinaatteja 
venäläistankkien tuhoamiseksi.

A  Ukrainaan palattuaan Sergiy otti vas-
taan Kiovaa vartioivan vapaaehtoispatal-
joonan tukiupseerin tehtävät.

D  Venäläisohjuksen jättämä kraateri.

A   Ukrainalaisvalmisteinen Antonov-225 
Mriya -rahtikone, maailman suurin len-
tokone tuhoutui venäläisten hyökkäyk-
sessä helmikuussa Kiovan lähellä sijaitse-
valla Hostomelin lentokentällä.

C  Kun tieto sodan syttymisestä tuli, Sergiy ei epäröinyt, vaan jätti Espanjan Aurin-
korannikon ja palasi vaimoineen Kiovaan.

Puolaan. Evgen jäi, koska talo 
tarvitsi suojaa, eikä koiraa voinut 
jättää kenellekään, koska monet 
naapurit olivat myös lähteneet. 
Heidän eläimistään tuli myös 
hänen huolenaihe. Mutta Evgen 
kieltäytyi passiivisesti tarkkaile-
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Joka toinen asukas kuoli siellä. 
Natsit ampuivat isoisäni isäni, 
silloin 7-vuotiaan pojan, edessä. 
Isäni vihasi sotaa ja rukoili koko 
ikänsä, etteivät hänen lapsensa 
ja lastenlapsensa koskaan näkisi 
sotaa.

Isä, mikä siunaus, että et näh-
nyt fasismin elpymistä maassa, 
joka on ollut ylpeä voitostaan 
77 vuoden ajan. Ja nyt se on 
tullut viemään meidät takaisin 
kuvitteelliseen tuohivirsuim-
periumiinsa. Meidät, vapaat 
ukrainalaiset, jotka valitsimme 
eurooppalaisen demokratian. 
Maan, maailman ensimmäisen 
perustuslain kirjoittajan.

Äidinkieleni on venäjä. Mut-
ta lapseni syntyivät Ukrainassa. 
Rakastan tätä maata, sen kieltä, 
sen historiaa, kulttuuria, sen elä-
mäntapaa, ihailen ukrainalaisia. 
Nautin tämän melodisen kielen 
puhumisesta, vaikka kukaan ei 
vaadi minulta sitä. Ei lännessä 
eikä idässä. Katsokaa: venäjän-
kielinen Kharkiv, ukrainankie-
linen Tšernigov ja kreikkalais-
venäläinen Mariupol taistelevat 
yhtä epäitsekkäästi.

Olen siis yksi niistä kymme-
nistä miljoonista ukrainalaisista, 
jotka eivät anna Venäjälle an-
teeksi kuolleita lapsia. En anna 
anteeksi tyttärieni kyyneleitä ja 
poikani silmissä olevaa pelkoa. 
En unohda, millä barbaarisella 
mielihyvällä he tuhosivat ylpey-
temme, suuren lintumme ”Mriy-
an”, Oleg huokaisee tuskaisesti.

A  Evgen lähetti vaimonsa ja kaksi lastaan 
sodan jaloista turvaan Puolaan, mutta jäi 
itse suojaamaan kotitaloa.
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A   Pirkan Hölkkä syntyi vuonna 1970. 
Kuvassa Hölkän mainosmies Paavo 
Närvänen (oik.) esittelee juuri painosta 
tulleita paitoja kulttuurisihteeri Helena 
Lehtoselle ja koulutoimenjohtaja Jaakko 
Saarekselle.

ESPOON 
SÄHKÖASENNUS OY

Klaus Salminen 0400 314 120
klaus.salminen@espoonsahkoasennus.fi

Hitsausalihankintaa vaativiin kohteisiin
Teemme mm.

• ajoneuvoyhdistelmien uusia päälirakenteita 
ja perävaunujen osia

• puutavaranosturin alustat, motojen kuljetuslavetit ym.

Wintersteel Oy
Sakari Yrjölä

Mäyrämäentie 9, 47450 Perheniemi
0400 570 288, sakari.yrjola@wintersteel.inet.fi

Paavo Närvänen

Noin viisikymmentä 
vuotta sitten tuskin 
kukaan käytti hölkkä-
sanaa, kunnes 
1970-luvun alussa 
synnytettiin Pirkan 
hölkkä.

T ampereen Taivaltajien sil-
loinen puheenjohtaja DI 
Altti Luoma kutsui Matti 

Niemen (nyk. Mattias Puronnie-
mi) ja allekirjoittaneen koolle. 
Hän kertoi uudesta ideastaan 
synnyttää liikuntatapahtuma Val-
keakoskelta Tampereelle metsi-

en läpi kulkien, jota hän kutsui 
syysauringon taivallukseksi.

Keskustelimme asiasta ja Ma-
tin kera totesimme idean toteu-
tuskelpoiseksi ja hölkkä -nimi 

tuntui sopivalta. Keskustelussa 
Altti arveli, että jos saisimme 100 
vaeltajaa avaamaan tapahtuman. 
Totesin siihen, että ainakin 200-
300 lähtijää löytyy.

Pirkan Hölkkä 50 vuotta

Tasan viikon päästä pidimme 
samalla kokoonpanolla uuden 
kokouksen. Tällöin jatkoimme 
tapahtuman suunnittelua. Altin 
ajatukset tarkoittivat lähinnä 

rauhallista vaellusta, ilman ve-
renmaku suussa kilpailua. Ta-
pahtuma-ajaksi ajateltiin syksyä, 
jolloin ei enää oli muita – ei edes 
suunnistustapahtumia.

Tehtävien jakoa kaavailtiin ja 
tehtävikseni valtuutettiin tapah-
tuman mainostus, kuljetukset 
ja maalin kuulutustorni. Viikon 
keskusteluiden pohjalta rohke-
nin kokouksessa luvata, että ellei 
400 vaeltajaa tule, niin tarjoan 
teille veljet, kahvit leivosten 
kera. 

Sytyin asialle ja aloin tehdä 
kaikkeni, ettei kahveja tarvit-
se tarjota, vaan Pirkan Hölkkä 
tulee lähtemään lennokkaasti 
”siivilleen”.

Monistutin omalla kustannuk-
sella 900 selkeää esitettä ja Sorin 
poliisipiiriä palvellessani minulla 
oli tilaisuus yövuorojen passia 
tehdessäni jakaa esitteitä auto-
jen tuulilaseihin. Hyvän kaveri-
ni Pertti Jussilan sain tekemään 
paikallislehti Tamperelaiseen 
ison jutun hölkästä. Esitykseni 
mukaisesti hän haastatteli ku-
vien kanssa partiojohtaja Paavo 
”Piusa” Meriluotoa ja urheilu-re-
serviläisaktivistia Bruno Silekos-
kea sekä työpaikkojen mukaan 
kutsumiseksi Auto-Lammisen 
työnjohtajia Eero Harvaa ja Tais-
to Kauppilaa. Haastatellut antoi-
vat ymmärtää olevansa innolla 
lähdössä mukaan hölkkäämään. 
Juttu oli otsikoitu – enteellisesti 
”Pirkan Hölkkä – historiallinen 
massakävely”.

Käytössäni oli hevoskuljetus-
auto, jonka sivuilla ja takana 
mainostettiin ”kisankokoisin” 
kirjaimin hölkkää päivämääri-
neen. Autolla ajelin ympäri Pir-
kanmaata, mm. Hämeenkatua 
edestakaisin. Aamulehti siivitti 
tapahtumaa julkaisten kolmen 
palstan ison ”tapahtuman”, jos-
sa formulapukuisena haastoin 
formulapukuisen pysäköintival-

voja Raija Niemisen kautta kaikki 
valvojat mukaan hölkän reitille 
vaihteeksi kaduilla kulkemiseen. 
Lisäksi kiersin perjantaisin jo 
kuukautta aikaisemmin tavara-
taloja, joissa kovaäänisissä kuu-
lutettiin hölkästä ja mainostettiin 
urheiluosastoja tossujen hankki-
miseksi. Joissain taloissa mikro-
foni annettiin allekirjoittaneelle. 
Painatin myös hölkkäaiheisia 
t-paitoja jonkun sata kappaletta.

Tampereen Taivaltajien halli-
tus saatiin innolla mukaan, sa-
moin Valkeakosken Retkeilijät. 
Talkoisiin ovat sadat ja sadat tal-
koolaiset tehneet valtavan paljon 
työtunteja tapahtuman onnistu-
miseksi vuodesta toiseen – 50 
vuoden ajan.

Kiittää tulee
Omalta osaltani olen varsin kii-
tollinen kaikille talkoolaisille ja 
jokaiselle hölkkääjälle tapahtu-
maan osallistumisesta! Olimme 
synnyttäneet hyvän uuden lii-
kuntatapahtuman Pirkanmaalle. 
Laaja mainostustyöni ei mennyt 
hukkaan. Ensimmäiseen hölk-
kään osallistui 742 henkeä, joten 
minun ei tarvinnut tarjota kahvia 
työvaliokunnalle. Hölkkä kasvoi 
vauhdilla; 2. Hölkkä 1804, 3. 
Hölkkä 2416, 4. Hölkkä 2373 jne.

Edellä olevasta ilmenee, että 
minulla oli ollut tilaisuus käyn-
nistää valtakunnallisestikin 
huomattava liikuntatapahtuma. 
Hölkkä on kerännyt vuodesta 
toiseen yhteensä yli 50 000 hölk-
kääjää ja harrastajat ovat myös 
ahkerasti harjoitelleet, joten 
mitään mahtavampaa hanketta 
en ole voinut saada aikaiseksi. 
Pirkan Hölkkä ei syntynyt itses-
tään – Altti Luoman idealle täytyi 
jonkun syttyä ja laitaa toimeksi. 
Tästä se alkoi.

Viisikymmentä vuotta – vaan 
ei suotta!
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D   ”Sinä päivänä on Israel oleva kol-
mantena Egyptin ja Assurin rinnalla, 
siunauksena keskellä maata”. Jes. 19:24.

Vesa Liljamo

”Minä otan teidät pois 
pakanakansoista ja 
kokoan teidän kaikista 
maista ja tuon teidät 
omaan maahanne”.
Näin profeetta Hesekiel 
kertoo tapahtumaa, 
jonka Jumala on 
toteuttamassa 
silmiemme edessä. 
Kyseinen jae kertoo 
Jumalan suunnitelmista 
juutalaisille kansalle, 
ja siitä, kuinka Hän on 
sitonut toimintansa 
Pyhään Sanaansa. 

I sraelin perustamisen jälkeen 
vuonna 1948 maahan on 
muuttanut satojatuhansia 

elämän moninaisia tilanteita 
kokeneita juutalaisia, joista Ju-
mala Jeremian kirjan 32. luvus-
sa kertoo: ”Niinkuin minä olen 
tuottanut tälle kansalle kaiken 
tämän suuren onnettomuuden, 
niin minä myös tuotan heille 
kaiken sen hyvän, minkä minä 
heille lupaan” ja edellisessä ja-
keessa peräti sanoen, että minä 
teen tämän kaikesta sydämestäni 
ja kaikesta sielustani. Kyseessä 
on alija – paluu kotimaahan.

 
Yhteys löytyi

Eräs edellä mainittujen profetioi-
den sisään kuuluva henkilö on 
kaukaa itäisen Venäjän alueelta 
Israelin muuttanut Andrey Tep-
linsky. Alijan vuonna 1997 teh-

dessään hän ei vielä tuntenut 
omakohtaisesti Israelin Jumalaa, 
mutta yhteys löytyi Luvatussa 
maassa messiaanisten juutalais-
ten hengellisen työn seurauk-
sena 2000-luvun alkuvuosina. 
Tänään Andrey vaikuttaa Hai-
fan Karmel -vuorella sijaitsevan 
Kehilat HaCarmel seurakunnan 
työyhteydessä. Hän on sanan 
opettaja, kirjailija sekä perhees-
sään vaimonsa kanssa kolmen 
kouluikäisen lasten kasvattaja. 
Hänen hengellinen palvelutyö 
perustuu Carmel Streams mi-
nistry -nimisen järjestön toimin-
taan, jossa päämäärä on luoda 
ja vahvistaa yhteyttä Israelissa 
Jeesukseen uskovien ja muissa 
maissa asuvien Messiaan ruu-
miin jäsenten välillä. Työnäky 
pohjaa Raamatun efesolaiskir-
jeen 2:14-15 sanomaan ”Yksi 
uusi ihminen – One new man”.

Pyhän Hengen 
liikehdintää

Teplinsky on vieraillut asuinalu-
eellani (Oulu) muutaman kerran 
ennen korona-ajan alkua, vuosi-
na 2019-2020. Näiden vierailujen 
lomassa nousi tuolloin esiin aja-
tus vierailuista ja työnäyn perus-
teiden kertomisesta laajemmin 
Pohjois-Suomen maakuntien 
alueella. Ajatus toteutui touko-
kuussa 2022 koronarajoitusten 
löysättyä ja seurakuntien toimin-
nan palautuessa normaalimmak-
si. Oulainen, Tornio, Kemi, Hau-
kipudas ja toki Oulukin olivat 
tilaisuuksien paikkakuntina, ja 
väkeä oli liikkeellä. Seurakun-

nissa oli ja on kiinnostusta kuul-
la Israelin tuoreita kuulumisia ja 
tietysti sanomaa Raamatun yti-
mestä. Varsinkin Tornion hellun-
taiseurakunnassa la-seminaari 
klo 12-16 antoi mielenkiintoisia 
näkökantoja niin historiallisesti 
kuin myös tulevaan aikaan liitty-
en sekä kuulijalle omakohtaises-
ti pohdittavaa ja mahdollisuutta 
aktivoitumaan lähetystyön ete-
nemisen loppunäkymiin. Israe-
lin ennalleen asettaminen, kor-
vausteologian juuret, Jumalan 
suunnitelma Lähi-idälle, näistä 
teemoista Torniossa kuultiin. 
Perämeren alueella Tornion ja 
Kemin helluntaiseurakuntien yh-
teistyönä toteutettu viikonloppu 
päättyi Kemin seuraavana päivä-
nä su-tilaisuuteen opetusaiheella 
”Jumalan Luonteen Tunteminen 
- Knowing God´s Character”. 
Kiertueen päätöspäivän sunnun-
tai 22.5.2022 tilaisuudet aamulla 
Kemissä ja illalla Haukiputaalle 
nostivat voimakkaasti esiin apos-
tolisen aikakauden tunnelmat, 
Pyhän Hengen liikehdinnän täs-
sä ajassa. Liikumme kohti Hänen 
tulemustaan.

Yhtä ruumista
Efesolaiskirjeen 3. luvussa mai-
nitaan Paavalin kautta Jumalan 
armon taloudenhoidosta ja salai-
suudesta. Voimme pohtia, mitä 
sillä tarkoitetaan monistakin 
lähtökohdista, mutta kyseinen 
teksti (Ef. 3:6) sanoo kylläkin 
näin...”että näet pakanatkin ovat 
kanssaperillisiä ja yhtä ruumis-
ta”. Siis kenen kanssa pakanat 

ovat perillisiä ja yhtä ruumista? 
Vastaus on tietysti, että valitun 
kansan eli juutalaisten kanssa. 
Jumalan salaisuutta on syytä 
vaalia, siitä kertoa, edesauttaa 
sen ymmärtämisessä. Toisin sa-
noen messiaanisten juutalaisten 
ja maailmanlaajuisen pakanaus-
kovien joukko synnyttää juma-
lallista yhteyttä ja yhteystyötä 
tehdessään hyödyttää koko 
maailmaa. Raamatullinen siu-
naus ja viisaus levitetään koko 
maailman hyväksi tämän salai-
suuden ”kypsyvä hedelmä” seu-
rauksena. Osapuolten on hyvä 
työskennellä läheisesti toistensa 
kanssa, jota Teplinskyn työnä-
ky Raamatun selkeän sanoman 
kautta edustaa.

Hän voi 
palautaa yhteyden

Jumala on liikuttanut juutalaista 
kansaa monien vaiheiden kautta 
tähän päivään, eikä vaiheista ole 
puuttunut kärsimystä eikä uskon 
koettelemuksia. Liikutellessaan 
valittua kansaansa kohti raama-
tullisia tarkoitusperiä me emme 
voi ohittaa uuden testamentissa 
roomalaiskirjeen lukujen 9-11 si-
sältöä. Näissä luvuissa apostoli 
Paavali läpivalaisee olennaisia 
Jumalan ajatuksia liittyen yhtey-
teen juutalaiset ja pakanat. Huo-
maamme kuinka tällaista Herra 
varmaankin hakee niiltä, joita 
hän savenvalajan tavoin muo-
vailee läpi historian. Luvussa 
11 puhutaan siitä, kuinka Herra 
voi hakata tahon pois, jolloin 
yhteys Häneen katkeaa. Mutta 

Jeesus tulee – oletko liikkeellä?

pullasta”. Valitettavasti ns. länti-
nen kirkko on näin tehnyt unoh-
taessaan juutalaiset juurensa. 
Meillä pakanauskovilla on var-
sin hyvä esimerkki juutalaisista, 
heidän historiastaan ja raama-
tullisesta merkityksestä Jumalan 
silmissä. Olkaamme herkällä 
korvalla kuuntelemassa messiaa-
nisia veljiämme/sisariamme, me 
olemme heille velassa siitä, että 
saamme olla yhteydessä Suureen 
Lunastajaamme. Rakentamalla 

voimallaan Hän myös palauttaa 
yhteyden. Emme saa pöyhkeillä 
väärin saamallamme siunauksel-
la, emme myöskään saa valita 
itselle niin sanotusti ”rusinoita 

On May 2022, estimated 
at 9,500,000 residents. 

7,020,000 are Jews

lujempaa yhteistyötä ja kuunte-
lun aallonpituutta valitun kansan 
edustajien kanssa, silloin eläm-
me efesolaiskirjeen opastamassa 
”Yksi uusi Ihminen” -työnäyn to-
dellisuudessa.

Yhteistyöllä 
eteenpäin

Oulaisten tilaisuuden yhteydessä 
syntyi peräti ajatus seuraavasta 
askeleesta. Paikallisen pastorin 
esittämä ajatus lähestyä naapuri-
seurakuntia ja esittää yhteistyön 
mahdollisuutta rakentamaa seu-
raavaa vierailukokonaisuutta. 
Haapavesi, Nivala, Ylivieska, 
Kalajoki tarkoittaen... heitä Har-
ri -pastori on aikeissa lähestyä. 
Elämme mielenkiintoisessa vai-
heessa pakanaseurakuntien ja 
messiaanisen liikkeen kehityk-
sessä liittyen tässä artikkelissa 
esitettyihin näkemyksiin. Odo-
tamme, että Herra vahvistaa 
askelten etenemistä ja sitten 
siunaa kohti yhteistyön laajem-
pia haasteita. Haasteet ja uudet 
mahdollisuudet antavat pohjaa 
tulevaisuuteen, edessä olevan 
nuoremman sukupolven ottaes-
sa lähitulevassa vastuuta seura-
kuntien toiminnoissa. Rukoillaan 

yhdessä näiden näkymien puo-
lesta, kukin mahdollisuuksien 
mukaan viemään ”elämä kuol-
leista” -sanomaa, yhtenäisenä 
Jeesus -joukkueena juutalais-
ten ja pakanoiden yhteistyöllä. 
Uskomme päämäärä, sielujen 
pelastus 1. Pietarin kirjeen 1:9 
mukaisesti, on ykkösasiamme. 
Tähän linkittyy odotus Jeesus 
tulemisesta toisen kerran maan 
päälle, ja se tapahtuu, kun kan-
sa (juutalaiset) sanoo ”Siunattu 
olkoon hän, joka tulee Herran 
nimeen - Baruch Haba B´Shem 
Adonai” (Psalmi 118 ja Matteus 
23:39). 

Ole mukana 
armon ajassa

Olemme yhteydessä suureen 
yliluonnolliseen Jumalaan. Hä-
neen sitoutumalla paras on 
edessä. Tämä vaatii myös oman 
osuutemme sanoman viennin 
loppuunsaattamisessa, messiaa-
nisten juutalaisten sekä pakana-
uskovien välillä pitkään yhteis-
työtä verhonnut väliverho on 
syytä poistaa sivuun.  Ole siinä 
mukana, Herran armon ajassa 
on syytä liikehtiä. Jeesus tulee 
– oletko sinäkin siinä liikkeellä?

C   Tässä Tornionjoen rannalta perämerellistä todellisuutta. Tosimiesten kalajutut 
ovat aina tosia.

C   Kiertue päättyi Haukiputaalle.C   Torniossa isäntänä toimi Juha Juola ja Kemissä Ossi Karjalainen.C   Kiertueen aloituskokous Oulaisissa.
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Rauhan kaipuu

Sen piti olla ohi muutamassa päivässä. Näin kaiketi Venäjän 
johto oli ajatellut päätettyään hyökätä Ukrainan, itsenäisen 
valtion, kimppuun. Se oli alusta alkaen kuin Daavidin ja 
Goljatin taistelu. Venäjä näytti lähtevän ylivoimaisella so-
tilaallisella voimallaan voittamaan. Toisin on käynyt. Sota 
jatkuu yhä, kun Venäjä juhlii Voiton päivää. 

Omat juureni ovat Karjalassa, luovutetulla alueella. So-
dan rumuus ja arvet ovat yhä olemassa, vuosikymmenten 
jälkeen. Suomineito sai pysyvät vammat. Evakkoon läh-
teneet joutuivat jättämään kaiken taakseen. Sinne jäivät 
kodit, metsät, pellot, kylät ja kaupungit. Vieraat ottivat 
omakseen, mutta juuria he eivät ole pystyneet repimään. 
Ne ovat yhä syvällä sielussa. Selittämätön ikävä ja kaipaus. 
Ja intohimoinen rakkaus rauhaan.

Maailma on uuden edessä. Se on yhä syvemmin jakautu-
nut. Miljoonat ovat jälleen liikkeellä: evakkojen kyyneleet 
kastelevat maan. Mitä tästä kaikesta seuraa? Loppuvatko 
järjettömyydet vai onko edessämme maailman palo? Sitä 
ei tiedä kukaan. Se on varmaa, että vanhaan normaaliin 
ei ole enää paluuta. 

Kristittyinä, Jeesukseen uskovina, meillä on toivo, joka 
elää. Vaikka edessämme olisivat miten synkät ajat tahansa, 
voimme aina turvata Jumalaan. Pelko on saanut otteen 
monen sielusta. Se ei ole mikään ihme. Ihmisinä olemme 
inhimillisten lakien alaisia, olimme sitten uskovia tai emme. 
Mutta uskovina voimme nojata Sanaan ja sen lupauksiin. 
Omaa sieluani ravitsee Jeesuksen sanat: ”Rauhan minä 
jätän teille: minun rauhani – sen minä annan teille. En 
minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän 
sydämenne olko levoton älköönkä pelätkö. ” (Joh 14:27, 
Raamattu Kansalle)

Sodan jälkeen syntyneet ovat saaneet elää rauhassa maas-
samme. Hyvinvointi on lisääntynyt, koulutustaso nous-
sut, kansainvälisyys arkipäiväistynyt ahkeran matkustelun 
myötä, vauraus on tullut useimpien ulottuville. Samalla 
olemme menettäneet jotain hyvin arvokasta: usko Juma-
laan on harvinaistunut. Yhä harvemmat uskovat Raamatun 
ilmoittamaan Jumalaan, syntiemme tähden ristiinnaulittuun 
ja ylös nousseeseen Kristukseen. Yhä harvemmat uskovat, 
että taivas ja helvetti ovat totta. Mutta monilla on rauhan 
kaipuu, sillä sisimmissä myllertävät kylmät tuulet. Oli sitten 
sota tai rauhan aika.

Nyt monet pelkäävät sotaa, eivätkä syyttä. Arvaamaton 
naapuri voi tehdä mitä vain. Siksi NATO on monille kuin 
pelastava enkeli. Hienoa, että meillä on vastuullisia ja ajassa 
kiinni olevia päättäjiä. Mutta tyydyttyykö rauhan kaipuu so-
tilaallisesti liittoutumalla. Uskallan epäillä. Sydämen rauha 
syntyy Jeesuksen lupauksesta: Rauhan minä annan teille. 
Se kestää, oli sotaa tai ei.

Martti Tiilikainen 

O li vuosi 1946 Tyyne ja 
Heikki Tiilikaisen per-
he asui Kiihtelysvaaran 

pienessä Keskijärven kylässä, 
kun heille syntyi kesäkuussa 
poikavauva ja hänelle annettiin 
nimeksi Martti Juhani. Poika oli 
perheen viides lapsi ja nyt oli 
perheessä kaksi tyttöä ja kolme 
poikaa. Minä olin perheen kuo-
pus, joksi oli tapana perheen 
nuorinta kutsua. 

Koti oli pieni ja vaatimaton, 
ison maalaistalon vuokramök-
ki. Isäni ja mahdollisuuksien 
mukaan myös äitini kävi tuon 
maalaistalon maataloustöissä. 
Kun olin 5 - 6 -vuotias isä osti 
naapurikylästä parin hehtaarin 
metsäpalstan, jota hän raivasi ja 
rakensi sinne oman kodin. 

Kotona hengelliset asiat eivät 
silloin olleet kovin paljon esillä. 
Äitini oli tehnyt uskonratkaisun-
sa joskus aiemmin ja kävi ko-
tiseuroissa, kun sielläkin kylillä 
evankelistat aina joskus pitivät 
tupakokouksia. Muistan selvästi, 
kun äiti otti minut mukaansa ja 
talvella mentiin potkukelkalla 
kokoukseen ja minä istuin kyy-
dissä. Kokouksissa olin äidin 
vieressä, tottakai, ja kun siinä 
rupesi väsy tulemaan, laitoin 
pääni äidin syliin ja usein uni 
voitti. Kun tuli laulun aika, pie-
nen pojan korviin kuului laulu ja 
niin siitä sitten herättiin. Myöskin 
hyvin tärkeä oli päästä sunnun-
taisin pyhäkouluun. 

Koulunkäynti ja 
uskonratkaisut perheessä

Uudesta kodista käsin alkoi sit-
ten koulu-urakka. Koululle oli 
kotoa kaksi kilometriä. Talvella 
koulumatka taittui hiihtäen, syk-
syllä ja keväällä kävellen. Asiat 
sujuivat kaikin puolin kohtuulli-
sen hyvin. Perhe meillä oli hyvin 
sopuisa, enkä muista, että äiti ja 
isä olisivat koskaan riidelleet. 
Varmaan tämä rauhallisuus ja 
sopuisuus on periytynyt jälkipol-
villekin. Voin sanoa, että minä 
olin saanut lapsiaan rakastavat 
vanhemmat ja hyvän lapsuuden. 

Oli vuosi 1957 helmikuun 27 
päivä, kun Löytöjärven kansa-
koululle oli ilmoitettu hengel-
linen kokous illalla. Päivä oli 
kulunut, ja alkoi olla aika läh-
teä kokoukseen. Muistan hyvin 

Jumala pitää huolen
selvästi, kun äiti sanoi isälle: 
”Lähtisitkö sinäkin kokouk-
seen?”, isä sanoi: ”No, voishan 
tuota lähtee”, ja niin me kaikki 
lähdimme. 

Tuona iltana tapahtui suuri 
Jumalan ihme. Silloin isä, sis-
ko, veli ja minä saimme tehdä 
uskonratkaisumme henkilökoh-
taisesti, ja tuo sopimus Taivaan 
Isän kanssa on edelleen voimas-
sa. Isämme sai kutsun Taivaan 
kotiin vajaa puolitoista vuotta 
sen jälkeen, kun hän sai antaa 
elämänsä Jumalalle. ”Isä, me 
kohta tapaamme.” 

Tuon illan jälkeen kyllä kylällä 
tiedettiin, mitä oli koululla illalla 
tapahtunut, viesti kulki ”Tiilikai-
set on tullut uskovaisiksi”. Tupa-
kokouksia pidettiin edelleen ja 
evankelistat tulivat Joensuusta. 
Nyt meillekin veljen kanssa tuli 
tehtävä, kun olimme saaneet 
lahjana kohtuullisen laulutaidon. 
Lauloimme kokouksissa usein 
kahdestaan.

Töihin ja armeijaan
Alkoi nuoruus olla siinä vaihees-
sa, kun kansakoulu oli käyty 
eikä jatko-opiskelu oikein tun-
tunut kiinnostavan, halusi lähteä 
oppimaan työntekoa. Läheisen 
naapurin maatilalla oli usein töi-
tä tarjolla traktorihommia kesäi-
sin. Lisäksi kävin veljen kanssa 

lähinnä talvisin opettelemassa 
metsätöitä, ja sitten muutaman 
vuoden kuluttua oli aika lähteä 
varusmiespalvelukseen, pal-
veluspaikka oli Tikkakoskella 
ilmavoimien viestikomppani-
assa. Siniset laatat kaulukses-
sa, sepä oli pieni ”ylpeyden” 
aihe. Armeijan aikana suoritin 
kuorma-auton ammattiajokortin, 
kun tuntui autoala kiinnostavan. 
Jostain syystä hengellisessä elä-
mässä tuntui, että kaikki ei ole 
kunnossa.

Se ensirakkaus, jonka silloin 
ihanasti reilu kymmenvuotiaana 
sain sisimpääni, oli haalistunut 
kovasti. Houkutukset maailman 
rientoihin alkoivat lisääntyä, ja 
hengelliset tapahtumat ja koko-
ukset alkoivat jäädä toisarvoi-
siksi. Sitä haaleata aikaa kesti 
kyllä aika kauan, kun sitten oli 
Jumalan aika puuttua asioihin. 
Minulla oli muutama suunnitel-
ma, joka ei ollut Jumalan mie-
leen, tiesin sen. Hän salli minulle 
auto onnettomuuden, jossa hur-
jastelussa auto meni katon kaut-
ta ympäri. Olimme poikakave-
rin kanssa tällä reissulla, meille 
kummallekin tuli vain pieniä 
naarmuja, mutta auto meni kor-
jaamokuntoon. Tässä oli pysäy-
tys minulle Jumalalta. Sain palata 
takaisin Jumalan yhteyteen ja 
aloittaa uudestaan. On se kyllä 

ihana hetki, kun saa virheensä 
ja syntinsä anteeksi, eikä Jumala 
niitä enää muista. 

Puoliso ja perheemme
Puolison löytyminen minun 
kohdallani tapahtui mielestäni 
aika erikoisella tavalla. Tämä 
asia tapahtui 1968. Asuin silloin 
vielä kotona, kun eräänä päi-
vänä äitini luona tuli käymään 
eräs tuttu uskova täti. Siinä kun 
hän istui ja minä touhusin jota-
kin siinä tuvassa, sanoi minulle: 
”Tuolla meidän kylällä se olisi 
sellainen tyttö, joka voisi sinusta 
tykätä”. En muista sanoinko hä-
nelle mitään, mutta tiesin, mistä 
tytöstä hän puhui. Miettiessäni 
asiaa, päätin muutaman päivän 
kuluttua lähteä asian tarkasta-
maan. Tämän tytön perhe oli 
kyllä meille tuttu jo entuudes-
taan. Kyllä se asia oli ihan tot-
ta. Olemme olleet tämän tytön 
kanssa avioliitossa 53 vuotta. 

Meille on annettu viisi tyttöä ja 
yksi poika. Lasten lapsia on 13 
ja lastenlasten lapsia 3. Olin kyl-
lä aina hiljaisuudessa rukoillut, 
Jumala jos sinä tahdot johdata 
minulle hyvä puoliso. Kyllä Ju-
malamme kuulee meidän pyyn-
tömme. 

Työuran aika
Minulla varsinainen ammattiura 
aukeni linja-autonkuljettajana 
1971, ja se kesti kymmenen 
vuotta. Sitten vaihdoin ammattia 
ja siirryin Joensuun kaupungil-
le talonmies/vahtimestarin toi-
meen, jossa sivutoimena ajoin 
linja-autoja tilausajoja. 1996 
saimme taksiluvan, missä toimin 
22 vuotta. Linja-auton kuljettajan 
työssä olin vuoteen 2021. Tuli 
täyteen 50 vuotta. Eläkkeellä 
olen ollut jo 13 vuotta. Kiitos 
Taivaan Isälle, että olen saanut 
olla terveenä. 

Markuksen evankeliumi 2:11 
kerrotaan, kun Jeesus sanoi hal-
vatulle: ”Ota vuoteesi ja mene 
kotiisi”. Varmasti hän oli kovas-
ti kiitollinen Jeesukselle ja luja 
usko Jeesukseen, joka voi ja 
tahtoo auttaa. Jotain samanlais-
ta olen minäkin saanut kokea. 
Olin rakennustöissä ja taisin olla 
vähän huolimaton, tikkaat kaa-

tuivat ja minä tikkaiden mukana. 
Putosin vain alle metrin korkeu-
delta betonilattialle lonkalleni, 
lonkkamaljan pohja murtui. Ei 
leikkaushoitoa. Parani kohta-
laisen hyvin, ja puolen vuoden 
kuluttua aloitin taas työt. Kysyin 
kerran tutulta lääkäriltä, mikä on 
ennuste leikkaamattomasta mur-
tumasta, hän sanoi: ”Siihen voi 
tulla nivelrikko”. 

Kolmen vuoden päästä lonk-
ka alkoi jälleen oireilla, joka ilta 
piti ottaa särkylääke saadakse-
ni unta. Eräänä päivänä odotin 
taksilla lentokoneesta saapuvaa 
asiakasta ja kuuntelin hengellis-
tä musiikkia – yhtäkkiä lonkassa 
tuntui kuin olisi koneella vedetty 
ruuveja kiinni sur, sur, sur, kol-
me kertaa se tuntui. Säpsähdin, 
mikä tuli lonkkaan. Siihen kaikki 
päättyi. Siitä tapahtumasta on nyt 
kulunut n. viisi vuotta. Ei ole tar-
vinnut ottaa yhtään särkylääkettä 
sen takia, lonkka on täysin terve. 
SE oli kyllä Uskon vahvistus ja 
kiitosmieli valtaa edelleen sydä-
men. Jumala voi. 

Harrastukset
Matkailuvaunuharrastus meillä 
alkoi 1982, joka vaihtui sitten n. 
1995 matkailuautoon. Tärkein 
matkojen suunta on ollut Lap-
pi ja sitä kautta hyvin monesti 
myöskin Norjan puolelle. Kerran 
on käyty matkailuautolla Islan-
nissa parin viikon reissu. Ta-
lonrakennus on ollut mieluinen 
harrastus varsinaisen ammatti-

työn ohessa. 
Kuorolaulu on ollut myös hy-

vin rakasta, siinä kokee olevan-
sa Jumalan käytössä julistamassa 
evankeliumia sanoin ja sävelin. 
Viimeisimpänä olen saanut lau-
laa Viestiveljien isossa kuorossa 
sekä myöskin pienemmässä ryh-
mässä. On hienoa, kun pukee 
valkoisen paidan päälle, jossa 
lukee Viestiveljet, takki päälle 
ja matkaan. Halleluja! 

Paljon olisi asioita, joissa ko-
kee Jumalan johdatuksen. Juma-
lan täytyy meitä aina kolautella, 
toiset pääsee vähemmällä, toi-
set tarvitsee ohjausta enemmän. 
Minä sain jälleen muistutuksen 
viime vuoden marraskuussa, 
kun yllättäen joudun lähtemään 
ambulanssilla sairaalaan, ja siel-
lä todettiin sydäninfarkti. Vasen 
sepelvaltimo oli ollut tukossa. 
Siitäkin selvittiin Kiitos Herran. 
Ilm.3:11 ”Pidä, mitä sinulla on, 
ettei kukaan ottaisi sinun kruu-
nuasi”. 

Jeesuksemme luona armo anne-
taan. Ristin pyhä voima siellä 
kohdataan. 
Haavoistansa aukes lähde tai-
vainen; Puhdistaa se voipi kur-
jan syntisen. 
Jeesuksemme luona taivaan ko-
dissa, ootko kerran siellä kirk-
kaudessa?
Tahdothan sä päästä luokse Jee-
suksen,  siksi nyt jo riennä Ristin 
juurehen. 
 Paavo Virtanen 

C    Karavaanarit Apo ja Martti.
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Eero Ketola

Ilman paikallisten 
apua juutalaisten 
kansanmurha ei 
olisi toteutunut Itä-
Euroopassa niin suuressa 
laajuudessa kuin se 
toteutui.  Antisemitismi 
ei päättynyt toisen 
maailmansodan 
päättymiseen. 
Holokaustista 
pelastuneita juutalaisia 
vainottiin sodan jälkeen.

A ntisemitismin historia 
Itä-Euroopassa on pitkä. 

– 1800-luvun lopulta 
lähtien juutalaisvastaisuus voi-
mistui maailmassa ja erityisesti 
Itä-Euroopassa. Esimerkiksi Ro-
maniassa tapahtui väestömää-
rään nähden vuosisadan alusta 
toisen maailmansodan alkuun 
saakka suhteessa enemmän vä-
kivaltaisia antisemitistisiä iskuja 
kuin Saksassa. Ukrainan kan-
salaissodan aikana 1918-1920 
pogromeja kohdistui juutalaisiin. 
Näissä tapahtumissa kuoli 100 
000 juutalaista, kertoo nykyisin 
Keravalla asuva pastori Petri 

Holokausti alkoi ennen sotaa
ja jatkui sen jälkeen

Nurminen. 

Jännitteet lisääntyivät
Nurminen on suorittanut kurs-
sin, jonka oli järjestänyt Venäjän 
Holokausti-säätiö yhdessä Mos-
kovan humanistisen ylipiston 
kanssa. Kurssi käsitteli holokaus-

tin tapahtumia Itä-Euroopassa ja 
Neuvostoliiton alueella. Kurssi 
antaa valmiuksia opettaa näistä 
tapahtumista venäläisissä oppi-
laitoksissa. 

Juutalaisvastaisia puolueita 
perustettiin eri puolille maailmaa 
1930- luvulla. 

– Se oli ajan muotisuunta kom-
munismin ohella. Itä-Euroopassa 
ja Venäjällä oli suhteessa muu-
hun väestöön runsaasti juutalai-
sia. Esimerkiksi Venäjällä 5 mil-
joonaa, Puolassa 2,5 miljoonaa ja 
Romaniassa 330 000. Taloudel-
liset, sotilaalliset ja elintarvike-
huoltoon liittyvät kriisit lisäsivät 
jännitteitä yhteiskunnissa. Syy 
vieritettiin juutalaisten niskoille. 
Juutalaiset ja kommunistit yhdis-
tettiin toisiinsa. Taustalla lienee 
se, että monet Neuvostoliiton 
alkuaikojen vallankumouksel-
lisista olivat juutalaisia. Lisäksi 
ikivanhat rituaalimurhasyytök-
set nostivat päätään, kertoo Petri 
Nurminen.

Ilmiannot yleisiä
Hitlerin Saksan valtiopäivillä 
30.1.1939 pitämä puhe päättyi 
sanoihin: ”Sodan tuloksena tu-
lee olemaan juutalaisen rodun 
hävitys Euroopasta!”. Valtiollinen 
terrori vahvistettiin vielä niin sa-
notussa Wannseen konferenssis-
sa 20.1.1942. Adolf Eichmann 
tunnusti oikeudenkäynnissä, 
jota käytiin häntä vastaan Isra-
elissa, että varsinaisen kokouk-
sen jälkeen puhuttiin varsin va-
paasti ”lopullisesta ratkaisusta” 
eli kaikkien juutalaisten surmaa-
misesta sekä keinoista, miten se 
toteutetaan.  

Saksan joukot etenivät no-
peasti itään.  Valloitetuilla alu-
eilla oli valmiina paikallisia 
nationalisteja, äärioikeistolaisia 

ja poliiseja tai muuten vain an-
tisemiittejä. He olivat valmiita 
yhteistoimintaan saksalaisten 
SS-joukkojen aloittaessa juuta-
laisten tuhoamisen. 

– Heitä oli esimerkiksi Liet-
tuassa 8400 ja Valko-Venäjällä 
4000. Vapaaehtoiset olivat usein 
jopa innokkaampia teloitusteh-
täviin kuin saksalaiset sotilaat. 
Esimerkiksi Liettuan turvalli-
suuspoliisi surmasi valikoimatta 
kaikki juutalaiset, kun saksalai-
set teloittivat pääasiassa miehiä. 
Tämän lisäksi oli suuri jouk-
ko ilmiantajia. Ilmiannosta sai 
palkkioksi elintarvikkeita, joista 
oli huutava pula. Juutalaisten 
avustamisesta oli määrätty kuo-
lemantuomio. Paikallisia avus-
tajia toimi myös keskitysleirien 
henkilöstössä. Ilman paikallisten 
apua ei holokausti olisi ehtinyt 
toteutua niin suuressa laajuu-
dessa kuin se lopulta tapahtui, 
painottaa Nurminen. 

Kuoleman odotushuoneita
Sodassa oli SS-joukkoja lähes 
jokaisesta Saksan liittolaismaasta 
tai valloitetuilta alueilta. 

– Kuinka paljon kukin näistä 
joukoista osallistui holokaustiin, 
sitä pyritään edelleen selvittä-
mään. Myös Suomen SS-patal-
joonan toimet ovat tutkimuksen 
kohteena. 

Gettojen tilanne oli järkyttävä. 
Pelkästään Puolassa oli yli 400 
gettoa eri paikkakunnilla. 

– Getot olivat ”kuoleman odo-
tushuoneita” kunnes logistiikka 
ja surmakoneisto antoi mahdol-
lisuuden kuljettaa erä kerrallaan 
juutalaisia pois getosta joko en-
sin pakkotyöhön keskitysleirille 
ja vähitellen nääntymään siellä 
tai sitten suoraan tuhoamisleirille 
surmattavaksi. Gettoon ahdet-
tiin käsittämätön määrä ihmisiä. 
Esimerkiksi Varsovan getossa, 
joka oli suurin, asukkaita oli 
enimmillään 450 000. Se oli 30 
% koko kaupungin asukasmää-
rästä, mutta pinta-ala, jonne hei-
dät oli sijoitettu, oli vain 2,4 % 
kaupungin pinta-alasta. Geton 
ylläpitoon ei panostettu paljon. 
Ruoka-annokset olivat pieniä, 
koulut olivat lapsilta kiellettyjä, 

taudit ja aliravitsemus harvensi-
vat rivejä, lääkkeitä ei juuri ol-
lut. Raskaudet olivat kiellettyjä 
ja naiset pakotettiin abortteihin.

Uskoa tulevaisuuteen
Asukkaat getoissa eivät kuiten-
kaan vaipuneet apatiaan. 

– He järjestivät salaa lapsil-
le kouluja, musiikinopetusta, 
teattereita ja lukupiirejä. Tämä 
kuvasti heidän uskoaan, että tu-
levaisuus ainakin osalla heistä 
vielä tulisi olemaan parempi.   
Määräajoin SS-miehet suoritti-
vat ratsioita, joissa tietty määrä 
ihmisiä kerättiin pois vietäväksi 
keskitysleireille. Näissä yhteyk-
sissä monet menettivät henken-
sä jo ennen leirille saapumista. 
Ruuan, lääkkeiden ja aseiden 
salakuljettamisesta seurasi väli-
tön kuolemanrangaistus. Lapset 
toimivat yleensä salakuljettaji-
na, koska pienikokoisempina 
he mahtuivat viemäreihin ja 
aidanrakoihin, joiden kautta 
pääsi kaupungille. Pienemmät 
getot ”likvidoitiin” aina sitä myö-
ten, kun leireille tai suurempiin 
gettoihin tuli tilaa. Juutalaisten 
kohtaloa kuvastaa se, että esi-
merkiksi Latvian 94 000 juuta-
laisesta selvisi sodasta hengissä 
vain 200 henkeä. 

Sodan aikana oli juutalaisten 
itse paikallisesti organisoimia 
avustusjärjestöjä. Petri Nurmi-
nen jatkaa. 

– Lisäksi merkittävä toimija 

B    Majdanekin keskitysleiri Puolassa.

oli The American Jewish Joint 
Distribution Commitee. Niin 
kauan kuin USA ei ollut viral-
lisesti sodassa Saksan kanssa, 
järjestö sai toimia Puolassa. Sen 
kautta autettiin nälänhädässä 
olevia gettojen asukkaita. Sodan 
loppuvaiheessa Ruotsin Punai-
nen Risti pääsi myös auttamaan 
keskitysleirien asukkaita kuljet-
tamalla heitä Ruotsiin. Tämän 
lisäksi oli tuhansia yksittäisiä 
tavallisia ihmisiä, jotka auttoivat 
pakenemaan, piilottivat turva-
paikkoihin ja väärensivät doku-
mentteja pelastaakseen juutalai-
sia oman henkensä vaarantaen. 

Antisemitismi 
nousee jälleen

Antisemitismin aate ei poistunut 

sodan päättyessä. Siitä ovat esi-
merkkeinä lukuisat tapaukset, 
joissa holokaustista pelastuneita 
vainottiin sodan jälkeenkin. Petri 
Nurminen kertoo, että Neuvos-
toliitossa vuonna 1948 ei annet-
tu keskitysleireiltä selviytyneille 
takaisin heiltä takavarikoituja 
koteja. 

– Monissa kaupungeissa juu-
talaisten oli pakko asua entisen 
geton alueella turvallisuuten-
sa vuoksi. Juutalaisia syytettiin 
juurettomasta kosmopoliittisuu-
desta. Romaniassa satoja keski-
tysleireiltä palaavia juutalaisia 
surmattiin levottomuuksissa.  
Puolassa juutalaisvastaisissa 
väkivaltaisuuksissa vuosina 
1944-1946 menetti henkensä 
327 juutalaista. Myös Unkarissa, 
Slovakiassa ja Ukrainassa kuoli 
ja loukkaantui keskitysleireiltä 
selvinneitä juutalaisia. 

Antisemitismi on nousus-
sa koko Euroopassa. Osittain 
tämä johtuu tietämättömyydes-
tä, osittain siitä, että vedotaan 
valheelliseen informaatioon ja 
salaliittoteorioihin juutalaisten 
maailmanvalloituksesta. 

Saksankielisissä Telegram-
ryhmissä antisemitismi on yleis-
tä. Juutalaisia syytetään muun 
muassa koronapandemiasta.

Myös Venäjällä on antisemitis-
mi nousussa. 

– Se nojaa pääasiassa lännes-
sä julkaistuun antisemitistiseen 
materiaaliin ja holokaustin kiel-
täviin julkaisuihin. Tavalliset ih-
miset eivät niinkään mitenkään 
erityisesti puhu juutalaisista, jos-
kin osalla on tietynlaista kieltei-
syyttä heitä kohtaan erilaisista 
syistä.  Suoranaista vainoa, yk-
sittäistapauksia lukuun ottamat-
ta, ei voi sanoa olevan, vaikka 
antisemitismi onkin huolestutta-
vasti kasvussa. Toistaiseksi nämä 
ryhmät ovat kuitenkin pieniä, to-
teaa Nurminen. 

Itä-Euroopan valtiot ovat sää-
täneet lakeja, joissa antisemitismi 
ja Holokaustin kieltäminen mää-
ritellään rikokseksi. 

– Useat maat ovat mukana 
YK:n suosituksen mukaisissa 
koulutusohjelmissa. Oppilai-
tokset ovat mukana, jotta uusi 
sukupolvi ymmärtäisi ja tietäisi 
nämä tapahtumat, tämä lienee 
parasta ennaltaehkäisevää työtä, 
vakuuttaa Petri Nurminen.

C    Vanhan synagogan ikkuna Saraje-
vossa, Bosnia-Hertzegovinassa.

A    Petri Nurminen on perehtynyt ho-
lokaustin tapahtumiin Itä-Euroopassa.

A    Kiskot kohti varmaa kuolemaa. Bir-
kenaun keskitysleiri Puolassa.
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Juha Yli-Jaakkola 

Perinteeksi 
muodostunut Miesten 
Yö -tapahtuma 
teki paluun usean 
vuoden tauon jälkeen 
päivämäärällä 29.4. Tällä 
kertaa oltiin liikkeellä 
Vielä hengissä teemalla. 
Tämä Koirasten poikien 
(KRS-miestyö Turussa) 
kokouksessa syntynyt 
slogan jäi eloon ja 
valikoitui teemaksi. 
Viimeiset pari vuotta on 
oltu koronan kourissa, 
ja sitten vielä Venäjä 
hyökkäsi Ukrainaan. 
Näin olleen saadaan olla 
kiitollisia, että täällä 
vielä ollaan.

T apahtumaan paikalle 
saapui yli 60 miestä, jota 
voidaan pitää hyvänä lu-

kumääränä. Suurin osa oli n. 60 
-vuotiaita tai vanhempia, mutta 
muutama milleniaalimieskin (n. 
40-vuotias) löytyi joukosta it-

seni lisäksi. Meri-Karina tarjosi 
hienot puitteet tälle tilaisuudelle. 
Ilta aloitettiin kalakeiton ääressä 
jutustellen. 

Minä (Juha Yli-Jaakkola) toi-
min tapahtuman juontajana 
yhdessä Hannu Välimäen (KRS 
opiskelijatyöntekijä) kanssa. 
Hannulla irtosi hyvin vitsejä 
ja perusilme oli iloinen, koska 
Tappara oli juuri voittanut lät-
kän Suomenmestaruuden (tai 
ainakin osittain siitä syystä). On 
tärkeää, että saimme tehdä yh-
teistyötä, koska edustimme sa-
malla Kansan Raamattuseuran 
työntekijöiden kasvoja Turussa.

Ensimmäisenä puhujana oli 
käsikirurgian erikoislääkäri 
Veikko Viljanen. Hän muisteli 
KRS:n yhdessä paikallisseura-
kuntien kanssa 1970– 1980-lu-
vulla toteuttamia Tässä Elämä 
-kampanjoita. Niissä rohkaistiin 
ihmisiä hengellisten kysymysten 
äärelle. Hänellä oli mukana lu-
kuisia valokuvia ja artikkeleita. 
Todellinen kokemusasiantuntija 
siis. Mielenkiintoista oli katsella 
niitä, koska ne huokuivat sen 
ajan tunnelmaa. Kampanjoista 
viimeisin, reilut 40 vuotta sitten 
toteutettu Tässä elämä/Se löytyi 
oli varsinainen menestys, koska 
sen ansioista syntyi monia kris-
tillisiä ryhmiä, jotka jatkuivat 
vuosia. Kampanja siis tavoitti 

evankeliumilla ihmisiä.

Petri Välimäki (kouluttaja-
pastori) oli illan toinen puhuja. 
Armon parantava voima sai lihaa 
luiden ympärille siitä omakohtai-
sesta tarinasta, jonka hän kertoi. 
Petri Välimäki piti omakohtai-
sen, Jeesuksen armosta kerto-
neen puheen. Hän on entinen 
ateisti ja nykyinen kristitty, joka 
syvän masennuksen, konkurssin 
ja lapsen menetyksen kokenee-
na tietää, mistä puhuu. Minua 
kosketti erityisesti se, miten Ju-
mala lähetti hänelle ystäviä, jotka 
pitivät heidän perheestään huol-
ta. Jumalan parantava voima on 
toivottavasti todellisuutta meille 
kaikille, jotka olemme saaneet 
kokea enemmän tai vähemmän 
synkkiä jaksoja elämässämme. 
”Jeesus huusi: ’Se, joka uskoo 
minuun, ei usko minuun, vaan 
lähettäjääni. Se, joka näkee 
minut, näkee lähettäjäni. Olen 
tullut valoksi maailmaan, ettei 
kukaan minuun luottava jäisi 
pimeyteen.’” (Joh. 12:44–46) 
Silmäkulmat kostuivat monille 
miehillä puheen aikana. Petri 
esitti myös uskoontulokutsun. 
Hän koki itsekin tilaisuuden 
merkittäväksi.

Muistimme Timo Kuokkasen 
(KRS vapaaehtoinen) 70-vuotis-
päiviä laulamalla. Sen jälkeen 

Miesten Yö Turussa

oli kakkukahvit. Illan huipensi 
Viis Papeista yhtyeen humoris-
tinen ja reipas musisointi. Osa 
lauluista oli omaa tuotantoa ja 
osa lainattua. Selvästikin bändi 
on näille pappismiehille henki-
reikä ja tapa ilmaista itseä. 

Illan lopuksi tulimme vielä 
Taidekappeliin iltahartauteen. 
Kerroin puheessa papastani Hei-
kistä, joka oli sodassa vapaaeh-
toisena 1944 Neuvostoliittoa vas-
taan. Ympyrä sulkeutuu nyt, kun 
myös suomalaisia on lähtenyt 
Ukrainan puolelle taistelemaan. 
Pappani sai lähteä kotiin rauhas-
sa ja uskossa Jeesukseen. Saim-
me tulla vielä yhdessä armopöy-
tään ja lähteä siunattuina yöhön 
Hyvyyden voiman ihmeelliseen 
suojaan kätkettyinä.

Miesten yö oli kaivattu ja 
odotettu. Sillä on paikkansa. 
Palautteen perusteella voimme 
kehittää sitä yhä ja tarjota ensi 
kerralla vielä, vaikka yösaunat. 
Olen kiitollinen Koirasten poi-
kien aktiivisesta panoksesta sen 
toteuttamisessa, kuten myös 
hyvästä yhteistyöstä Ruskon 
seurakunnan kanssa, joka oli 
rinnakkaisjärjestäjä.

Kirjoittaja on KRS kaupunki-
työntekijä, ”citypappi” Turussa.

Kompaktin kokoluokan 
premium tila-auto

Uudessa Mercedes-Benz T-sar-
jassa yhdistyvät kompaktit ulko-
mitat ja reilut tilat. Viisipaikkai-
sen Tsarjan kokonaispituus on 4 
498 millimetriä, leveys 1 859 mm 
ja korkeus 1 811 mm. Uutuuden 
hinnasto julkaistaan kesäkuussa 
ja ensimmäisen autot saapuvat 
Suomeen Q3 lopulla. Pitkän 
akselivälin jopa seitsemänpaik-
kainen malli on tulossa myö-
hemmin.  

T-sarjan tavaratilan tilavuus 
vaihtelee vajaasta 520 litrasta 
aina 2 390 litraan saakka. Tavara-
tilan kuormausreuna on 56 sent-
timetrillään erittäin matala, joten 
tavaroiden pakkaaminen ja pur-
kaminen onnistuu miellyttävästi.

Kattokaiteet muuntuvat muu-
tamalla kädenliikkeellä katto-
telineeksi, jolle voi kuormata 
80 kiloa tavaraa.

T-sarjalla voi vetää asunto-
vaunua ja venetraileria, sillä sen 
jarrullinen perävaunupaino on 
1 500 kg. 

Molempien liukuovien aukot 
ovat leveydeltään 614 millimet-
riä ja korkeudeltaan 1 059 mm.

MBUX-multimediajärjestel-
män (MercedesBenz User Ex-
perience) älykäs puheavustin 
”Hey Mercedes” ymmärtää jopa 
28 kieltä. Sen avulla on mukava 
ja helppo käyttää auton tieto- ja 
viihdetoimintoja. Esimerkiksi 
Mercedes me connect -palvelu-
jen yhteydessä navigointijärjes-
telmää voi ohjailla puhekielisillä 
komennoilla.  

Moottorivaihtoehtoina tulevat 
olemaan kaksi bensiini- ja kaksi 
dieselmoottoria. Vaihteistoina on 
valittavissa manuaali tai 9-portai-
nen automaattivaihteisto. 

Täyssähköinen EQT-malliver-
sio esitellään myöhemmin tänä 
vuonna.

Parittomilla sukilla 
vähennetään yksinäisyyden 

stigmaa
Lähes 80 prosenttia suomalai-
sista kokee, että yksinäisyy-
destä ja sen vaikutuksista tulisi 
puhua yhteiskunnassa nykyistä 
enemmän. Huolestuttavaa on, 
että joka neljäs kokee yksinäi-
syyden vähentämisen olevan 
yksinäisyyttä kokevan vastuul-
la. Valtakunnallisesti toimiva 
HelsinkiMissio haluaa näihin 
lukuihin muutoksen – yksinäi-
syyden vähentäminen on kaik-
kien yhteinen asia. Nyt järjestö 
on lanseerannut parittomat “Ka-
verisukat” yhteistyössä Prisman 
kanssa lisäämään keskustelua 
yksinäisyydestä sekä hälventä-
mään siihen liitettyä stigmaa.

Parittomien Kaverisukkien 
suunnittelijana on toiminut parit-
tomasta kenkätyylistäänkin tun-
nettu laulaja-lauluntekijä Robin 
Packalen. Packalenille musiikki 
on asia, jonka avulla hän halu-
aa yhdistää ihmisiä. Hän kertoo 
saaneensa palautetta faneiltaan, 
kuinka hänen kappaleensa ovat 
auttaneet heitä vaikeissa elämän-
tilanteissa. Moni on kertonut 
myös saaneensa helpotusta yk-
sinäisyyteen sekä uusia ystäviä 
artistin musiikin kautta, esimer-
kiksi faniyhteisöstä.  

Yksittäin myytävien Kaveri-
sukkien ilmeestä välittyy ystä-
vyys, yhteisöllisyys ja välittämi-
nen, sekä tietenkin musiikki. Os-
tamalla Kaverisukan ja vetämällä 
sen jalkaansa kuka tahansa voi 
osaltaan auttaa hälventämään 
yksinäisyyteen liitettyä leimaa 
sekä näyttää tahtonsa yksinäi-
syyden vähentämiseksi. Sukat 
ovat saatavilla Prisman verkko-
kaupasta sekä myymälöistä ym-
päri Suomen.
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Kimmo Janas

Madeiralla pidettävien 
vuotuisten 
Kukkaisfestivaalien 
(Festa da Flor) ohessa 
järjestettiin toukokuun 
puolessa välissä myös 
klassikkoautojen 
paraati.

Klassikkoautoja FunchalissaKlassikkoautoja Funchalissa

T urismi on elintärkeä Ma-
deiran saaren taloudelle, 
ja nyt kun viimeisetkin 

koronarajoitukset on poistettu, 
ala pääsee elpymään. Pande-
mian aikana saarella on moni 
ravintola ja pienempi turismiin 
nojautuva yritys joutunut lait-
tamaan lapun luukulle. Usko 
parempaan tulevaisuuteen on 
kuitenkin korkealla, ja koronan 
kurimuksesta noustaan kuin se 
ammoinen felix-lintu tuhkasta.

Madeiralaiset 
osaavat juhlia

Tänä vuonna Madeiran Kuk-
kaisfestivaalit järjestettiin 5.-29.5. 
Festivaalien päätapahtuma oli 
8.5. järjestetty Kukkaisparaati, 
joka keräsi Funchalin katujen 
varsille tuhansia turisteja ja pai-
kallisia ihastelemaan lähes kol-
metuntisen kulkueen kukkalois-
toa ja esiintyjien näyttäviä asuja.

Seuraavana sunnuntaina oli 
sitten vuorossa Madeira Flower 

Classic Auto Parade eli kukkais-
festivaalien klassikkoautoparaa-
ti. Paraatia kunnioitti läsnäolol-
laan myös paikallishallinnon 
presidentti Miguel Albuquerque. 
Paraatia sponsoroivat Classic 
Motor Exhibition Association 
(ACME) ja Clube Carocha da 
Madeira.

Autojen lisäksi paraatiin osal-
listui yhdeksän soittokuntaa (180 
soittajaa) ja kahdeksan kukka-
ryhmää ja tanssiryhmää, joissa 

oli noin 500 nuorta ja lasta.
Varsinaisen paraatin jälkeen 

autot olivat vielä yleisön ihas-
teltavina Madeiran oman po-
jan, Christiano Ronaldon nimeä 
kantavan Pestana CR7 -hotellin 
edessä.

Vanhoja kaunokaisia
Näyttävään paraatiin osallistui 
noin 130 hienoilla kukka-asetel-
milla koristeltua autoja, jotka on 
valmistettu ennen vuotta 1979. 

Jokaisessa autossa istui tietenkin 
myös kukkaisfestivaaliasusteisia 
nuoria naisia.

Paraatiin osallistuvien autojen 
joukossa oli mm. Madeiran au-
tonomisen alueen kokoelmista 
paraatin avaava Mercedes-Benz 
D300 (Adenauer), kaksi palo-
kunnan autoa sekä Poodle Auto 
Companyn Chevrolet -bussi ja 18 
vintage-autoa Wood Classic Car 
Clubin kumppaneilta.

Paraatissa autot oli jaoteltu 
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Projektin tavoitteena on suoda Israelin syrjäseutujen nuorille samat mahdollisuudet tulevaisuuteen  
kuin suurissa asutuskeskuksissa asuville.

Keren Kajemet Finlandin (KKF) ajankohtainen projekti
”Huippuosaajien Talo”, Nof Hagalilissa, Ylä-Nazaretissa

Lisätietoa: www.kkl.fi/2020/05/uusi-projekti-alkaa-tule-mukaan    
Pankki: NORDEA FI83 1023 3000 2472 42 – Viitenumero: 20255     
Poliisihallituksen 27.4.2020 myöntämä rahankeräyslupa RA/2020/481

Huippuosaajien Talot ovat koulutuskeskuksia, jossa nuoret voivat kokoontua koulupäivien jälkeen.  
Loistavat puitteet sekä ammattiohjaajat tukevat nuoria heidän opinnoissaan. Nuorilla on mahdollisuus  
kehittää kykyjään ja toteuttaa itseään uudella tavalla. Huippuosaajien Talot tukevat myös nuorten  
sosiaalisia kanssakäymisen taitoja, mikä edistää hyvinvointia ja näin ollen vaikuttaa merkittävästi koko 
yhteisöön. Kiitos tuestasi!

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
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A merkkinsä mukaan. Volkswage-
neita oli 12, Mercedes-Benzejä 
10, BMW:tä 8, Opeleita 8, Peu-
geoteja 9, MG:tä 13, Minejä 10, 
Fiateja 5, Land Rovereita 13 sekä 
14 ajoneuvon ryhmä, johon kuu-
lui Datsuneita, Hondia, Suzuke-
ja, Toyotoita ja Mitsubishejä.

Kukkaisfestivaalin päätösvii-
konloppuna Fuchalissa järjestet-
tiin vielä yli 500 klassikkoautoa 
kerännyt autonäyttely Parca do 

Povolla.
Madeiralaiset ovat myös ralli-

kansaa, ja saarella järjestetäänkin 
vuoden mittaan lukuisia rallikil-

pailuja. Katsotaan, saammeko 
syksyllä raportoitua jostakin 
sellaisesta...
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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

www.tosimies-lehti.fi

Miestenlehti, 
jota tytötkin 

kehtaavat lukea

6 numeroa 
vuodessa 

vain 40 euroa

Pelastusarmeijan ylisihteeri

majuri Saga Lippo

Sinä päivänä, kuten 
kaikkina muinakin 
päivinä, rampa mies 
kannettiin temppelin 
portinpieleen 
kerjäämään almuja 
rukoilemaan tulevilta. 
Sisälle temppeliin hän 
ei vammansa takia ollut 
tervetullut. Paikalle 
saapui kaksi Jeesuksen 
opetuslasta, Pietari 
ja Johannes. Miesten 
katseet kohtasivat. 
Nasaretilaisen seuraajilta 
saattoi odottaa 
vähintään kohtuullista 
lahjaa. Opetuslapsilla ei 
ollut kuitenkaan käteistä 
mukanaan, mutta heillä 
oli miehelle enemmän 
annettavaa. Jeesuksen 
Kristuksen nimessä 
he nostivat miehen 
jaloilleen. Kerrotaan, 
kuinka mies sai voimaa 
jalkoihinsa. Toisin 
sanoen: hän voimaantui.

T ämä Apostolien teois-
ta löytyvä kertomus on 
vahva kuvaus siitä, mitä 

kristillinen diakoniatyö on par-

haimmillaan. Almut olisivat aut-
taneet miestä hetkellisesti, mutta 
Pietari ja Johannes antoivat hä-
nelle jotain pysyvää. Parannut-
tuaan mies seurasi opetuslapsia 
sisälle temppeliin. Hän ei ollut 
enää ulkopuolinen, vaan hänet 
hyväksyttiin osaksi yhteisöä. 
Tuosta päivästä eteenpäin mies 
käveli omin jaloin eikä tarvinnut 
enää kantajia. Miehessä tapahtu-
nut muutos ei ollut vain ulkoista. 
Kaikki näkivät, kuinka mies ylisti 
Jumalaa. 

Ettei kukaan jäisi yksin
Valtakunnallinen mediamissio 
”Se löytyi” pyrkii välittämään 
evankeliumin sanomaa suoma-
laisille monin eri tavoin ja vä-
linein. Yksi keskeinen osa mis-
siota on diakoninen ulottuvuus, 
jonka avulla pyritään auttamaan 

erityisesti yksinäisyydestä kärsi-
viä ihmisiä. Yksinäisyyttä saate-
taan herkästi pitää vain vanhus-
ten ongelmana. Monelle voi olla 
yllätys, että tutkimusten mukaan 
työikäisistä aikuisista jopa joka 
kolmas kärsii yksinäisyydestä. 
Yksinäisyydestä ei aina ole help-
po puhua, koska siihen saattaa 
liittyä myös häpeää ja epäonnis-
tumisen tunnetta. Yksinäisyys ei 
ole pelkästään tunnetila, vaan 
se aiheuttaa myös monenlaisia 
terveysongelmia ja jopa ennen-
aikaisia kuolemia.

Mediamissio 2022 varustaa 
seurakuntia kohtaamaan yksi-
näisiä ja haluaa herättää kes-
kustelua siitä, mitä kristillinen 
diakoniatyö voi olla parhaim-
millaan. Sosiaalinen auttaminen 
voi olla paljon muutakin kuin 
”almujen jakamista”. Pietarin ja 
Johanneksen esimerkin innoit-
tamina meidänkin tulisi pyrkiä 
nostamaan ihmiset jaloilleen ja 
ottaa heidät osaksi yhteisöä – 
ettei kukaan jäisi yksin.

Soppaa ja saippuaa
1800-luvun loppupuolella Eng-
lannissa seurattiin tiiviisti Venä-
jän ja Turkin välistä sotaa ja val-

mistauduttiin siihen, että myös 
Englanti saattaa tulla mukana 
vedetyksi sotaan. Lehtien lööpit 
huusivat sotauutisia. Metodis-
tipastori William Booth käytti 
mediaa taitavasti hyväkseen 
ja omaksui sotilaallisen kielen 
myös seurakuntaelämään. Syn-
tyi liike nimeltä Pelastusarmeija. 
Sodan lisäksi toinen asia, joka 
tuolloin nousi otsikoihin, oli 
saippua. Tutkijat olivat nimit-
täin hiljan oivaltaneet baktee-
reiden yhteyden sairauksiin ja 
todenneet, että hyvä hygienia 
on paras tapa estää tautien le-
viäminen. Oli kuitenkin suuri 
työ saada ihmiset uskomaan, 
että sairaudet eivät johdukaan 
Thamesista nousevista salape-
räisistä myrkkykaasuista, vaan 
siitä, että ei peseydytä ja pidetä 
kotia puhtaana. Kaupunki täyttyi 
saippuamainoksista ja Pelastus-
armeijakin loi niiden pohjalta 
oman mainoslauseensa: ”Sop-
paa, saippuaa ja sielunpelastus-
ta” (Soup, Soap and Salvation). 
Slogan tunnetaan edelleen ym-
päri maailmaa.

Teollistunut Lontoo oli houku-
tellut kaupunkiin satoja tuhansia 
työnhakijoita. Työtä ja asuntoja 

Loppuelämän 
ensimmäinen päivä

ei kuitenkaan riittänyt kaikille. 
Köyhyys ja siitä seuranneet on-
gelmat olivat räjähtäneet käsiin. 
Soppaa nälkäisille Itä-Lontoon 
kaduilla jakoivat muutkin kuin 
Pelastusarmeija, mutta se ei 
riittänyt poistamaan itse ongel-
maa. ”Soppa” kuvaa edelleen 
sitä apua, jota tarjotaan akuu-
tissa hädässä oleville ihmisille. 
Se voi olla esimerkiksi Ukrainan 
sotapakolaisten ruokkimista tai 
ruokakassien jakamista toimeen-
tulotuen varassa sinnitteleville 
suomalaisille. 

Sopan lisäksi tarvitaan edel-
leen myös ”saippuaa” eli pit-
käkestoisempaa tukea kohti 
pysyvää muutosta. Nykyajan 
Suomessa kulkutaudit eivät ole 
suurin elämän laatua uhkaa-
va ongelma. Koronan aikana 
suomalaiset oppivat pesemään 
kätensä, mutta meillä voi edel-
leen olla monia opittavia asioita. 
Ehkä jonkun on opittava hillitse-
mään itsensä, ja toisen ehkä vas-
taavasti opeteltava puhumaan 
tunteistaan. Jotkut tarvitsevat 
tukea jaksaakseen nousta aamul-
la sängystä, mutta jonkun toisen 
on opittava pysähtymään. Moni 
haluaisi oppia elämään ilman 
päihteitä tai vapautua muista 
riippuvuuksista. Yllättävän usein 
erilaisten ongelmien taustalla on 
yksinäisyys. Mediamissio 2022 
haastaakin seurakuntia vastaa-
maan ihmisten moninaisiin so-

siaalisiin tarpeisiin, ei pelkästään 
köyhyydestä johtuviin. 

Pelastettu kahta 
maailmaa varten

William Boothin teologian mu-
kaan ihminen on pelastettu kah-
ta maailmaa varten. Tärkeintä 
on iankaikkisen sielun pelastus, 
jonka Jeesus Kristus voi ihmiselle 
antaa. Ikuinen elämä ei kuiten-
kaan ala vasta kuoleman jälkeen, 
vaan sitä eletään jo täällä maan 
päällä. Elämä on arvokas lahja, ja 
siksi ei ole samantekevää, miten 
ihmiset sen kuluttavat. Ei pidä 
ajatella pelkästään, että sitten 
kerran ikuisuudessa asiat kor-
jaantuvat. Ne voivat korjaantua 
jo täällä ajassa. Kristillisen dia-
koniatyön tavoitteena on auttaa 
ihmisiä elämään ihmisarvoista 
elämää sellaisina, millaisiksi Ju-
mala on heidät tarkoittanut. 

Jos temppelin portin pielessä 
istuva kerjäläinen ei olisi sinä 
päivänä kohdannut Pietaria ja 
Johannesta ja kuullut sanomaa 
Jeesuksesta, hänen elämänsä 
olisi jatkunut entisenlaisena. Al-
mujen turvin hän olisi pysynyt 
hengissä päivästä toiseen. Hän 
olisi edelleen istunut matollaan 
ja katsellut elämää ympärillään 
kykenemättä osallistumaan sii-
hen. Mutta yllätyksekseen hän 
tuli huomaamaan, että elämällä 
oli hänelle vielä paljon enem-
män annettavaa.©
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YK:n ensimmäisissä 
rauhanturvajoukoissa 
Suezilla palveli vuosina 
1956-1957 lähes 450 
miestä. Yksi heistä oli 
tuolloin vasta 21-vuotias 
Jorma Reinimaa.

I sraelin itsenäisyyssodan jäl-
keen aseleposopimus oli 
muodostanut 1949 aselepo-

linjan Israelin ja Egyptin välille. 
Rauhansopimusta ja lopullisia 
rajoja ei kuitenkaan saatu aikai-
seksi. Egypti sulki heinäkuussa 
1951 rannikkotykistöllä Akaban 
lahden Tiranan salmen kohdalla 
ja esti merenkulun lahden pohju-
kassa olevaan israelilaiseen Eila-
tin satamakaupunkiin. Egypti ei 
myöskään sallinut israelilaisten 
laivojen käyttää Suezin kanavaa, 
joten Israelilla ei ollut meritietä 
etelään eikä sitä kautta itään.

Suezin kanava-alue edusti 
Egyptille siirtomaavallan jään-
nettä, ja Englannilla oli ollut oi-
keus pitää siellä vahva sotilas-
tukikohta. Vuonna 1954 Egypti 
ja Englanti tekivät kanava-alueen 

evakuointisopimuksen, ja Eng-
lanti veti joukkonsa kanava-
alueelta kesäkuussa 1956. 

Heinäkuussa Yhdysvallat il-
moitti, ettei se osallistu Niiliin 
suunnitellun Assuanin padon 

kustannuksiin, ja samoin teki 
Englanti. Tämän johdosta pre-

sidentti Nasser kansallisti kana-
van 26.7.1956, mikä tietenkin 
raivostutti erityisesti Englantia 
ja Ranskaa. Kanavan käyttömak-
sut olivat menneet Suezin kana-
vayhtiölle, jonka osakkeet olivat 
englantilaisten ja osittain myös 
ranskalaisten hallussa. Nasser 
halusi nyt varat käytettäväksi 
padon rakennuskustannuksiin. 

YK:n joukkojen 
perustaminen

Englanti ja Ranska aloittivat vä-
littömästi elokuun alussa suunni-
tella hyökkäystä Egyptiin. Syys-
kuun lopulla Ranska ja Israel 
käynnistivät salaiset neuvottelut 
sotilaallisesta toiminnasta Egyp-
tiä vastaan. Englannin päämi-
nisteri Anthony Eden vastusti 
aluksi Israelin ottamista mukaan 
suunnitelmiin, mutta 22.10.1956 
Englanti, Ranska ja Israel pitivät 
salaisen kokouksen Ranskassa, 
Sévressä. Sovittiin, että Israel 
hyökkäisi Egyptiin ja antaisi si-
ten tekosyyn Englannin ja Rans-
kan inventiolle.

Israel hyökkäsi sovitusti 
29.10.1956. Englantilaiset ja rans-
kalaiset aloittivat ilmasotatoimet 
Egyptiä vastaan kaksi päivää 
myöhemmin.

Marraskuun 2. päivänä isra-
elilaisjoukot miehittivät Gazan 
ja suuren osan Siinaita. Samana 
päivänä YK:n yleiskokous vaati 
tukitaukoa, jonka Israel hyväk-
syi ehdolla, että Egypti tekee 
samoin. Egypti tukki kanavan 
upottamalla laivoja siihen 4.11.

Samana päivänä YK:n yleis-
kokous päätti YK:n valvonta-
joukkojen perustamisesta. YK:n 
joukon tehtävä olisi valvoa, että 
osapuolet keskeyttävät viholli-
suudet ja vetäytyvät voimassa 
olleiden aselepolinjojen taakse. 
Joukko olisi luonteeltaan tark-
kailijaryhmä eikä sotilaallinen 
voima.

YK:n pääsihteeri Dag Ham-
marskjöld otti 7.11.1956 yhteyttä 
Suomen YK:n suurlähettilääseen 
Gripenbergiin ja pyysi Suomen 
hallitusta ehdottamaan suoma-
laista kenraalia pääsihteerin 
neuvonantajaksi perustetavan 
joukon asioissa. Hallitus ehdot-

Ensimmäinen YK:n suomalainen komppania

A

B   Nuori rauhanturvaaja Jorma Reinimaa  
ensimmäisellä ulkomaanmatkallaan.

ti tehtävään kenraalimajuri A.E. 
Martolaa.

YK:n joukkoon halukkaiksi 
ilmoittautui 28 maata, joista va-
littiin kymmenen maata; Kanada, 
Kolumbia, Tanska, Ruotsi, Norja, 
Brasilia, Intia, Indonesia, Jugo-
slavia ja Suomi.

Suomi tekee 
nopean päätöksen

Tasavallan presidentti Urho 
Kekkonen antoi suostumuk-
sensa, että Suomi lähettää noin 
250 vapaaehtoista käsittävän 
joukko-osaston liitettäväksi YK:n 
valvontajoukkoihin. Esitystä ei 
eduskunnassa vastustettu, jos-
kin yhdessä puheenvuorossa 
kehotettiin olemaan tarkkoja 
lähtijöiden valinnassa, koska 
”suomalaiset eivät yleensä osaa 
käyttäytyä ulkomailla”.

Suomen osallistumisen mer-
kitystä kuvaa se, että Nasser 

hyväksyi Tanskan ja Norjan 
joukko-osastojen saapumisen 
vasta sen jälkeen, kun oli saanut 
vakuutuksen, että ruotsalaiset ja 
suomalaiset osallistuvat myös 
tehtävään.

Suomalaiseen joukko-osas-

toon valittiin normaalin asepal-
veluksen suorittaneita miehiä. 
Jokaiseen joukkueeseen sijoitet-
tiin myös sodassa olleita henki-
löitä tuomaan tärkeää tietoa ja 
näkemystä.

Ilmoitukset Suomen YK-
komppaniaan hakemisesta 
julkaistiin lehdissä ja radiossa 
14.11. ja hakuajan umpeutuessa 
19. päivänä hakemuksia oli tul-
lut 1779. YK:n Suomen komp-
pania oli kasassa 28.11.1956 – 
vain 23 päivää sen jälkeen, kun 
pääsihteeri Hammarskjöld esitti 
pyynnön Suomen osallistumis-
ta. YKSK oli suomalaiseksi soti-
lasyksiköksi ainutlaatuinen jouk-
ko. Se oli hyvin palkattu, koko-
naisuudessaan vapaaehtoisista 
koostuva yksikkö. Se oli myös 
sotilaallisesti hyvin koulutettu 
yksikkö, jossa useimmat miehet 
toimivat reservin sotilasarvoaan 
alemmalla arvolla.

Rauhanturvaoperaatio 
käynnistyy

Israelilaiset joukot olivat vetäyty-
neet joulukuun 3. päivänä koko 
kanavan varrelta 50 km päähän 
ja seuraavana päivänä ensimmäi-
set YK:n joukot ylittivät kanavan 
ja siirtyivät Siinaille.

YK:n Suomen komppania lähti 
kohti Egyptiä 10.12.1956 USA:n 
ilmavoimien kolmella suurella 
C-124 Globemaster -kuljetusko-
neella ensin Napoliin, josta edel-
leen Egyptiin muilla koneilla. 
Koko joukko-osasto oli koossa 
neljä päivää myöhemmin Abu 
Suweirissa, jonne oli perustettu 
YK:n joukkojen kokoamisleiri.

21-vuotias Jorma Reinimaa 
kuului Egyptiin lähteneeseen 
238 suomalaisen rauhanturvaa-
jan joukkoon. 

– Olin laittanut hakupaperit 
lähes heti Parolan panssariryk-
mentissä suorittamani varus-
miespalveluksen jälkeen. Muis-
tan, kuinka Parolasta lähtiessäni 
vannoin, etten enää koskaan 
vedä armeijan vaatteita päälleni, 
mutta kuinka ollakaan, puolen 

A   Jorma Reinimaa viettää eläkepäivi-
ään vaimonsa Pirkon kanssa Helsingin 
Myllypurossa.

C   Joukkue  yöpynyt  erämaassa, aamul-
la matka jatkuu.

C   Ensimmäinen ateria Egyptissä; itse 
keitettyä rusinasoppaa, huolto ei vielä 
toiminut.

Ensimmäinen YK:n suomalainen komppania
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A   Jorma Reinimaa toi kotiin repussaan 
Egyptissä muistoksi saamansa patsaan.

vuoden päästä seisoin Egyptissä 
armeijavetimet niskassani, Reini-
maa naureskelee muistoilleen. 

Egypti ei halunnut päästää 
amerikkalaisia sotilaskoneita 
maahan, joten Napolissa suurin 
osa siirtyi odottamaan kanada-
laista kuljetuskonetta, ja osa jat-
koi matkaansa saman tien Swis-
sairin matkustajakoneella. 

– Swissairin kone oli todella 
hieno – ainakin minusta, joka 
en ollut koskaan aikaisemmin 
ollut matkustajakoneessa. Siinä 
minä istuin konepistooli sylissä 
ja kypärä jaloissa. Muistan, kuin-
ka poistuessani koneesta kone-
pistoolin tähtäin tarttui edessä 
olevan istuimen hienoon kan-
kaaseen ja repäisi siihen pienen 
palkeenkielen. Häpesin, että 
näkiköhän kukaan, Jorma Rei-
nimaa tunnustaa.

Mä vartiossa seison…
Suomalaiskomppania siirtyi 
aluksi Port Saidiin, jossa oli Jor-
ma Reinimaan kertoman mu-
kaan käynnissä täysi sotatila. 

– Paikalla olleet ranskalaiset ja 
englantilaiset joukot pitivät päi-
visin kaupungin hiljaisena, mut-
ta öisin maanalainen vastarinta-
liike ampui sitäkin enemmän. 
Ja me olimme siinä välissä, hän 
muistelee. 

YK:n joukoista kaupungis-
sa oli kaikkien Pohjoismaitten 
komppaniat sekä kolumbialai-
nen pataljoona. Suomalaiset sel-
visivät ilman miehistötappioita, 
mutta joissakin muissa joukko-
osastoissa öiset yhteenotot päät-
tyivät surullisemmin.

Pääsääntöisesti suomalaisjou-
kon tehtävät olivat vartiointia, 
eikä varsinaisia vaaratilanteita 
päässyt syntymään. Ainoita huo-
lia aiheuttaneita olivat erämaasta 
löytyneet miinat.

Reinimaan ryhmä sai 22. 
maaliskuuta 1957 käskyn lähteä 
miehittämään Ras Nasranin var-
tioasemaa.  Vartioasema oli pa-
rinkymmenen kilometrin päässä 
komppanian leiristä Tiranan sal-
men rannalla olevassa tuhotussa 
egyptiläisessä rannikkolinnak-
keessa. Vartioaseman tehtävä oli 
seurata kapean Tiranan salmen 
kautta alkanutta laivaliikettä 

Akaban lahden päässä olevaan 
israelilaiseen Eilatin kaupunkiin 
ja raportoida siitä. Egyptiläiset 
olivat aikaisemmin sulkeneet 
tykeillään salmen kautta kulke-
neen liikenteen Israelin laivoilta. 
Perääntyessään olivat egyptiläi-
set räjäyttäneet rannikkotyk-
kinsä ja muutenkin tuhonneet 
linnakkeen ja liikenne oli nyt 
julistettu vapaaksi myös Israelin 
satamaan kulkeville laivoille. A

miinakenttiin, mutta niitäkään 
ei ollut ehditty kaivaa maahan, 
Reinimaa kertoo. 

Huhtikuun 12. päivä hän sai 
Sharm el Sheikhissä toverinsa 
kanssa tehtäväksi valmistaa mii-
navaroitusmerkkejä. He leikke-
livät pellistä kolmion muotoisia 
kappaleita, jotka maalattiin pu-
naisiksi. 

– Sitten aloimme kiinnittää 
niitä miinakentän merkkinä ole-
vaan piikkilanka-aitaan. Seisten 
aidan vieressä kiinnitin rautalan-
galla yhtä kolmiota paikalleen. 
Sattumalta vilkaisin alas ja huo-
masin, että aivan oikean jalkani 
vieressä hiekka valui alas pienen 
kohouman päältä. Polkumiinan 
kulma tuli näkyviin. Pieni hiki 
nousi otsalle, kun huomasin, 
kuinka lähellä oli ollut. Sentti 
enemmän, ja jalka olisi mennyt. 
Varovaisempi pitäisi olla, mutta 
tämäkin miina oli hieman aidan 
ulkopuolella. Ei niistä varmuu-
della tiennyt missä ne olivat. 
Asia unohtui nopeasti. Ei tällaisia 
asioita siinä iässä mietitty, Jor-
ma Reinimaa huokaisee ja ker-
too suomalaisjoukon muutenkin 
säästyneen miestappioilta. Ker-
ran korjauksen jälkeen tehtävällä 
koeajolla puolikuorma-auto ajoi 
panssarimiinaan ja hajosi korja-
uskelvottomaksi. 

– Miehille ei onneksi käynyt 
mitenkään, yhdellä taisi isovar-
paan luu murtua, mutta sekään 
ei vaatinut leikkausta tms. Jos 
kyseessä olisi ollut jeeppi, jälki 
olisi ollut paljon tuhoisempaa.

Pyhän Katarinan luostari
Hienoin paikka, jossa Jorma 
Reinimaa kertoo vierailleensa, 
oli keskellä muslimialuetta si-
jainnut Pyhän Katarinan luosta-
ri, joka on vanhin kristikunnan 
yhtäjaksoisesti toiminut luostari. 
Korkeiden muurien sisällä on 
kirkon vieressä myös moskeija. 

Luostari sijaitsee Siinainvuo-
ren juurella, jossa Raamatun 
kertomuksen mukaan Mooses 
sai laintaulut. 

– Kyllä mekin sinne Moosek-
sen vuorelle kiivettiin, ja mah-

YK:n rauhanturvajoukot pitivät 
huolen vapaasta liikenteestä 
salmessa.

Miinat huolena
Vartiotehtävien lisäksi miehille 
jäi paljon vapaata aikaa. Vartio-
asema oli YK:n rauhanturvajouk-
kojen UNEF:in etäisin ja syrjäisin 
asema. 

– Kävelimme katselemassa hä-
vitettyä rannikkolinnaketta. Sen 

ympärillä oli laajoja keskeneräi-
siä miinakenttiä.  Egyptiläiset 
eivät näköjään olleet osanneet 
odottaa israelilaisten hyökkäys-
tä Eilatin suunnasta, koska sieltä 
ei ollut tietä, vain vaikeakulkui-
nen vuoristoinen erämaa. Siksi 
he eivät olleet ehtineet kaivaa 
kaikkia miinoja maahan. Niitä oli 
valmiina kasoissa miinakenttien 
laidoilla.

Osa oli jo levitetty riveihin 

A   Toukokuun 22. päivänä 1957 Reinimaa 
ja kersantti Mielonen, tauko matkalla 
Sharm el Sheikhistä Gazaan.

A   Matkalla Pyhän Katarinan luostarille, 
Wadi Feiran.
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Jussi Kosola

K ahtiajakua on taas ilimas, mitä ny toki ollu kautta aikaan. Tälläkertaa päällimmääsenä tiätty, 
Nato -jäsenyys. Remokratias ku elämmä, niin täälä vallittoo sananvapaus tästä aiheesta. Toi-
sahalta sananvapaus, ainakin teorias, mutta ei koske kaikkia, kun esim. valtakunnansyyttäjä 

ottaa loppukiriä ennen eläkkehelle siirtymistänsä ja hussaa verorahoja vainotessansa Päivi Räsästä, 
ollen tyytymätöön käräjäoikeuren päätöksehen vapauttaa tämän Raamattua lukenehen naisen kai-
kista syytteestä. Eiku hovihin vetämäs ja meirän verovaroolla, hintalappo on ollu tähänki asti kallis. 
Oliskohan jättäny homman siksensä, jos olis joutunu itte maksamahan kallihit käräjööntikulut; minkä 
maksetahan nyt sä ja mä, meirän verovaroolla!!!

 
Sitte tämä Elokapinakin on taas heränny talaviuniltansa. Tarkenoovat taas istuskella karulla ja jos 

ei tiättyjen instanssien ”suajelukses” olisi niin siitä saattaas jäärä joiltakin lentopisteet saamata kun 
vaikeuttivat lentoturvallisuuttakin ja juririsesti mittarootuna syyllistyyvät näinollen vakavahan rikokse-
hen. Miksei valtakunnansyyttäjä tähän kajua? (tiätääseni ei, toivottavasti oon vääräs.) Mitenkähän tälle 
kapinaliikkeelle käytääs, jos löisivät ahterinsa Moskovan karulle parkkihin? Siälä tuskin vois onnistua 
tilata pizzaa ja juara kokista ym. Kahtiajakohan täskin vallittoo: Tämä orkesteri ”pelastaa maailmaa” 
sillävälin kun oikiat luannonsuajeliat, maan hiliaaset  istuttaavat puita, keräävät roskat tiänposkista, 
teköövät linnunpönttöjä muuttolinnuulle jne.

 
Ruakahävikistä kans on olemas kahtiajako: Vanhakansa piti syntinä heittää mitään ravintua hukka-

han, pula-aijan nähänehinä. Tänä päivänä joillakin ei tihkaase yhtään heittää menemähän ylijäämää. 
Mitä tähän Raamattu ohojeestaa? Joh.6 luku: "Sen jälkeen Jeesus meni Galilean, se on Tiberiaan, 
järven tuolle puolelle. Ja häntä seurasi paljon kansaa, koska he näkivät ne tunnusteot, joita hän teki 
sairaille. Ja Jeesus nousi vuorelle ja istui sinne opetuslapsinensa. Ja pääsiäinen, juutalaisten juhla, oli 
lähellä.  Kun Jeesus nosti silmänsä ja näki paljon kansaa tulevan tykönsä, sanoi hän Filippukselle: 
”Mistä ostamme leipää näiden syödä?” Mutta sen hän sanoi koetellakseen häntä, sillä itse hän tiesi, 
mitä aikoi tehdä. Filippus vastasi hänelle: ”Eivät kahdensadan denarin leivät heille riittäisi, niin että 
kukin saisi edes vähän”. Niin toinen hänen opetuslapsistansa, Andreas, Simon Pietarin veli, sanoi 
hänelle:  ”Täällä on poikanen, jolla on viisi ohraleipää ja kaksi kalaa, mutta mitä ne ovat näin mo-
nelle?” Jeesus sanoi: ”Asettakaa kansa aterioimaan”. Ja siinä paikassa oli paljon ruohoa. Niin miehet, 
luvultaan noin viisituhatta, laskeutuivat maahan. Ja Jeesus otti leivät ja kiitti ja jakeli istuville; samoin 
kaloistakin, niin paljon kuin he tahtoivat. Mutta kun he olivat ravitut, sanoi hän opetuslapsillensa: 
”Kootkaa tähteeksi jääneet palaset, ettei mitään joutuisi hukkaan."

 
Näillä evähillä Jeesus maanpäällä, lihaksi tullehena Jumalan Poikana sai aikahan kahtiajaon: Joko 

Hänestä tykättihin tai sitte ei. Silimäätekevät: Fariseukset, kirianoppinehet ja ylipappi-orkesteri ei fanit-
tanu, mutta kansa senkin erestä!!! Tämän ensimainitun eliitin myätä Jeesus sitte tuamittihin tuskallisehen 
ristinkualemahan. Siälä sitte kolome ristillä riippuvaa, Jeesus, Messias keskimmääsellä jakoo maailman 
kahtia: Toinen ryäväriistä pilikkas, toinen sanoo ne Joh. 6 sanaa uskoen: Ja hän sanoi: ”Jeesus, muista 
minua, kun tulet valtakuntaasi”.  Niin Jeesus sanoi hänelle: ”Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä 
pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa.”

Tämä nyvvaan on mun Raamatun feivoritti. Sovellan sitä: Kiitos Jeesus että oot muistanu muakin 
siälä Valtakunnassas. Jeesus ottaa vastahan sunkin kannanottos.

Kahtiajakua ilimas

doton kiipeäminen siinä olikin. 
Vastaanottajana oli maallikkove-
li isä Nikiforos, joka konjakki-
pullon hinnalla esitteli paikkaa 
meille.

Luostarin kirjastosta löytyi 
ennen Qumranin luolalöytöjä 
siihen mennessä vanhin Raama-
tun käsikirjoitus. Joku kuitenkin 
varasti käsikirjoituksen ja vei sen 
Venäjän hoviin. Vallankumouk-
sen aikaan kommunistit myivät 
sen rahapulassaan British Mu-
seumille Lontooseen, jossa se 
on vielä tänäkin päivänä. 

– Israelilaiset eivät pitäneet 
YK:n joukoista, jotka tulivat sot-
kemaan heidän hyökkäyksensä, 
mutta egyptiläiset puolestaan 
suhtautuivat kunnioituksella 
YK:n sotilaisiin. Ei meitä uhat-
tu millään tavalla, vaan saimme 
liikkua vapaasti.

Seuraava puolen vuoden 
komennus

Joukkue oli Sharm el Sheikhissä, 
kun joukkueen luutnantti kysyi 
Jorma Reinimaalta, oliko hän 
aikonut jatkaa YK-komennusta 
vielä toisen puoli vuotta. 

– Minä sanoin, että kyllä minä 
taidan lähteä kotiin. Mutta luut-
nantti kysyi, että jäisinkö, jos 
saisin kersantin vakanssin. Vasta-
sin, että kyllä minä sitten ainakin 
miettisin.

Keskustelu jäi siihen, eikä mi-
tään hakemusta täytetty. Mutta 
kun Gazassa julkistettiin lista jat-
kokaudelle hyväksytyistä, siellä 
komeili Reinimaankin nimi.

Joukkueen johtaja, luutnantti 
nimitettiin väliaikaiseksi sotilas-
tarkkailijaksi Israelin ja Libano-
nin rajalle. Joukkueen vääpeli 
joutui väliaikaiseksi joukkueen 
johtajaksi, eikä pystynyt laati-
maan joukkueen työlistaa. 

– Kun minä olin ensimmäisen 
ryhmän johtaja, vääpeli työnsi 
homman minulle, enkä päässyt 
siitä enää eroon loppuaikana. 
Listan tekemiseen minulta kului 
noin puoli tuntia päivässä. Olin 
todella ikävystynyt ja ihmette-
lin, mitä järkeä on lähettää mi-
nut Egyptiin ja maksaa palkkaa 
puolen tunnin työstä, Reinimaa 
hymähtää.

Palkka oli varsin hyvä, kol-
me kertaa suurempi kuin, mitä 
Reinimaa olisi saanut sorvarina 
kotimaassa. 

– Lisäksi tulivat päälle päivä-
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A rahat, joilla käytännössä elettiin 
Siinalla, palkka meni suoraan 
Suomeen tilille.

Paluu kotimaahan
Vuoden YK-komennus avasi 
nuoren miehen silmät ja maail-
ma avautui hänelle aivan uudella 
tavalla. Kaikki oli uutta ja ennen-
näkemätöntä ja -kokematonta.

 – Kurjuutta näimme paljon 
ympärillämme, mehän emme 
asuneet missään hotelleissa. 
Kielitaitoni ei pahemmin kehit-
tynyt, koska erämaassa kamelit 
eivät puhu englantia, Reinimaa 
naurahtaa.

Palattuaan kotimaahan hän 
kuitenkin ihmettelee täkäläistä 
suhtautumista.

Jorma Reinimaa kertoo olleen-
sa tilaisuudessa, jossa esiteltiin 
kirja ”Suomen puolustusvoimat 
100 vuotta”. Kappaleessa ”Rau-
hanturvaamisesta kriisinhallin-
taan” eversti evp Kalle Liesinen 
mainitsee mm. seuraavan asian:

… Kersantti Jorma Reini-
maa kuvaa päiväkirjassaan 9. 
kesäkuuta 1957 kotilomansa 
aikaista tunnetta, jonka tuhan-
net rauhanturvaajat ovat hänen 
jälkeensä kokeneet. 

”Kotona tutussa Linnavuores-
sa oma oloni oli outo. Minä olin 
tuossa lyhyessä ajassa nähnyt 
ja kokenut minulle aivan uusia 
ja outoja asioita. vieraita tapo-
ja, vieraita uskontoja, vierasta 
ympäristöä, sotaa, ruumiita, 
äärimmäistä köyhyyttä, kerjä-
läisiä, suukaupungin vilinää 
ja erämaan hiljaisuutta, lap-
sia, joiden silmät olivat täynnä 
kärpäsiä. lapsia, joita miinan 
räjähdys repi. Minä en aivan 
sama Jorma ollut, joka puoli 
vuotta aikaisemmin lähti.

Kukaan Linnavuoressa ei 
näistä kokemuksistani ja nii-
hin liittyvistä tunteistani ollut 
kiinnostunut, enkä minä niistä 
oikein osannut kertoakaan, edes 
kavereillenikaan.”… 

– Näihin rauhanturvaamis-
kokemuksiin kuuluu tällainen 
myös, vaikka sitä ei aina tule 
ajatelleeksi. Mutta tämä on eh-
dottoman tärkeä asia. Tällaista 
ovat monet rauhanturvaajat ko-
keneet, lähes kaikki, näin olen 
kuullut monelta, toteaa Jorma 
Reinimaa, joka vielä 87-vuoti-
aanakin pitää yhteyttä elossa 
olevien YK-veteraanien kanssa.
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Kimmo Janas

Grillauskausi starttaa 
perinteisesti pääsiäisenä 
– säätilasta tai 
pääsiäisen ajankohdasta 
riippumatta. Niinpä 
HKScan polkaisi 
grillikauden käyntiin 
Olympiastadionilla 
lumisateen keskellä.

Y hä useampi valmistaa 
kesällä ruokaa grillissä. 
Grillaajien määrä koko-

naisuudessaan on kasvanut kah-
den koronakesän aikana. Ne-
kin, joilla ei ole mahdollisuutta 
grillata kotona tai mökillä, ovat 
löytäneet ulkoruoanlaiton iha-
nuuden hyödyntämällä yleisiä 
nuotiopaikkoja tai käyttämällä 
erilaisia retkigrillejä. Perusg-
rillaajien lisäksi voimakkaasti 
kasvava ryhmä ovat erilaisiin 
grilleihin tai grillausmenetelmiin 
hurahtaneet ruoanlaittajat, joista 
monet grillaavat ympäri vuoden.

pulien ja pehmeän cheddarin 
yhdistelmä. Chef's special -uu-
tuusmakkaran resepti on Akseli 
Herlevin käsialaa ja siinä mais-
tuu tulinen tabasco. Raakamak-
karauutuuden maun viimeistelee 
hienostunut tryffeli. Kananpojan 
uutuusgrillimakkaran makuna 
on savujuusto, kertoo HKSca-
nin Suomen markkinointijohtaja 
Mikko Järvinen. 

Kananpoika 
takamatkalta eturiviin 

Grillaustrendeissä näkyvät samat 
ilmiöt kuin ruoanlaitossa muu-
tenkin. Broilerista on tullut suo-
situinta grillattavaa lihaa, vaikka 
se on historiallisesti melko uusi 
herkku grilleissämme. Viimeiset 
10–15 vuotta ovat olleet kanan-
pojan grillaamisen voimakkaan 
kasvun aikaa. Suosion kasvu se-
littyy monilla eri asioilla. 

– Olemme oppineet grillaa-
maan kananpoikaa ja yksi sen 
valteista on nopea kypsymi-
nen. Kun broileri on itsessään 
niin miedon makuista, on sitä 
helppo maustaa. Siksi mo-
net eri makumaailmat ovat 
lyöneet läpi paremmin kuin 
muissa lihatyypeissä. Kauppo-
jen hyllyillä on paljon erilaisia 
kanavaihtoehtoja grilliin. Ku-
ten esimerkiksi paistileikkeitä, 
varraspaloja, minuuttipihvejä, 
fileepihvejä, perhosleikattuja 
fileitä ja siipiä. Kesän uusia ka-
namakuja ovat muun muassa 
hedelmäinen guajillo- chili, gril-
lattu sitruuna, hunaja-inkivääri 
ja karibian jerk, kertoo Järvinen. 

Pekoni grillaustilaston 
kovin nousija 

Yksi jo pitkään vallalla ollut gril-
laustrendi on se, että kaikkea voi 
grillata. Lihojen ja makkaroiden 
lisäksi vihannekset, grillijuustot, 
kalat, sienet ja jopa hedelmät 
ovat tuttuja grillisuosikkeja. Var-
taat ovat oivallinen tapa yhdistää 
kasvikset, lihat ja makkarat. 

– Varrastrendi näkyy 
kesätuotteissamme. Tämän ke-
sän uutuuksina on valmiiksi 
maustetut kananpojan varraspa-
lat sekä viljaporsaan varraspalat, 
joiden mukana on tuoremaus-

tekastikkeet, jotka tuovat aasia-
laisen katugrillauksen klassiset 
maut kotigrilleihin. Vartaiden 
kasviksia ja lihoja kääritään mo-
nesti myös pekoniin. Pekonin 
käyttö grillaamisessa on kasva-
nut 17 %. Pekonihan tekee ruo-
asta kuin ruoasta aina pykälää 
parempaa, huomauttaa Mikko 
Järvinen. 

Kokeile rohkeasti 
picanhaa tai 

ulkofileelankkua 
Grillaajat valitsevat yhä 
enemmän pitkään kypsytettäviä 
lihoja, koska monen mielestä 
parasta herkkua tulee juuri 
haastavimmista ruhon osista. 
Keittiömestari ja ravintoloitsija 
Kari Aihisen ravintoloidenkin 
ruokalistoilta tuttuja herkkuja 
kannattaa rohkeasti kokeilla. 

Kapen grillausvinkit kesään: 
• Veitsimureutettu picanha 

on naudan ulkopaistin kärki, 
joka on voimakkaan makuinen 
ja muuta ulkopaistia mureampi. 
Muista käyttää picanhan grillaa-
misessa lihalämpömittaria. 

• Viljaporsaan ulkofileestä 
tehty lankku-uutuus on veitsi-
mureutettu, joka takaa murean 
lopputuloksen ja tuo lisää maus-
teista pintaa ja makua. Grillaa 
kohtalaisen kovalla lämmöllä 
noin 15 minuuttia muutaman 
kerran kääntäen. Tärkeää! Muis-
ta antaa lihan vetäytyä folion alla 
vielä noin 10 minuuttia. 

• Rakenna lopuksi herkul-
linen to share -pöytä ja kutsu 
koko perhe ja ystävät syömään. 
Yhdessä syöminen on parasta 
kesässä! 

Ei pelkkää grillausta 
Vaikka kesä on grillauksen kulta-
aikaa, kaikki ruoanlaitto kesällä 
ei ole grillaamista. Mitä kuu-
mempi ilma, sitä helpompaa ja 
kevyempää halutaan syödä. Val-
misateriat ja valmiit salaatit ovat 
erityisen suosittuja kesällä. 

Via-valmisruokasarjaan tulee 
kesäuutuuksina tuorebowlit. 
Bowl on kerroksittain pakattu 
ateria, jossa pohjana oleva riisi 
tai nuudeli sekä tofu, kana tai 
katkarapu lämmitetään, ja an-
nos viimeistellään pakkauksen 
tuoreilla kasviksilla ja mauste-
kastikkeella.

B    Siinä missä HKScanin Suomen markki-
nointijohtaja Mikko Järvinen oli pukeu-
tunut lämpöliiviin ja takkiin, grillasi Kape 
Aihinen uutuuslihoja lumisateessa lyhyt-
hihaisessa paidassa – hytisten tietenkin.

B    Tämän kesän HK Maakarit® -uutuu-
dessa maistuu valkosipulien ja pehmeän 
cheddarin yhdistelmä. Chef's special -uu-
tuusmakkaran resepti on Akseli Herlevin 
käsialaa ja siinä maistuu tulinen tabasco.

B   Via-valmisruokasarjaan tulevat 
kesäuutuuksina tuorebowlit. 

C  Kesän uusia kanamakuja on muun muassa grillattu sitruuna.

C  Kape Aihinen muistuttaa käyttämään picanhan grillaamisessa lihalämpömittaria. 

Makkara 
miehen tiellä pitää

Makkara pitää edelleen paik-
kaansa ylivoimaisesti suo-
situimpana grillattavana. 
Kesäkuukausina, toukokuusta 
elokuuhun Suomessa syödään 
110 miljoonaa grillimakkaraa. 
Jos ne laitetaan peräkkäin, niin 
jono ulottuisi kymmenen kertaa 
Hangosta Utsjoelle. Suosituim-
pana grilliin sujahtaa niin sanot-
tu laadukkaampi ja lihaisampi 
grillimakkara (64 % grillaajista) 
ilmenee HKScanin teettämästä, 
Crowstin toteuttamasta grillaus-
tutkimuksesta, johon vastasi 800 
henkilöä kesällä 2021. 

– Artesaanimakkarailmiö käy 
kuumana. Käsintehdyt makka-
rat ja chef's special -grillimak-
karat ovat monien suosikkeja. 
Kesäkaudelle tulevia uusia ma-
kuja odotetaankin aina innolla. 
Tämän kesän HK Maakarit® 
-uutuudessa maistuu valkosi-

Ei kun grillaamaan!
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GNN Finland ry.
Good News Networking
Hyvien Uutisten Verkosto

 Pioneerit menevät . . .

“Jotta he saisivat kuulla!”

www.gnn.fi

Lähde mukaan ja
haasta ystäväsi!

Lahjoita osoitteessa missio2022.fi/lahjoita

OLETKO SINÄ 
yksi kolmestatuhannesta 

kristitystä, joka voisi lahjoittaa 
500 € suomalaisten 

tavoittamiseksi evankeliumilla?

Lahjoita ja haasta!

Missio muodostuu seuraavista:
• Laaja medianäkyvyys

• Henkilökohtaiset kohtaamiset
• Seurakuntien tapahtumat

• Diakonia

PoHa on myöntänyt IRR-TV ry:lle uuden, toistaiseksi voimassa olevan 
rahankeräysluvan 1.1.2022 alkaen. Rahankeräyslupa on voimassa Suomessa 

Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Varat käytetään IRR-TV:ryn sääntöjen ja 
keräysluvassa määriteltyyn toimintaan kotimaassa ja ulkomailla. 

Luvan numero on RA/2021/1755.

Valtakunnallinen
mediakampanja
19.9. – 16.10.2022
Yhteistyössä eri kirkko-

kuntien, herätysliikkeiden, 

kristillisten järjestöjen ja 

seurakuntien kanssa

Euroopan vanhin kristillinen miestenlehti 
– miesten asialla jo vuodesta 2001 lähtien

Tilaa ilmainen näytenumero!

www.tosimies-lehti.fi

TOSIMIESTOSIMIES

Kristillinen      miestenlehti

2/ 19  6,00 €
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Ilmaherruus – taivaan ylivoimaa

Keren Kayemeth LeIsrael katsoo tulevaisuuteen

Lähetyslentäjät ilmastotalkoissa

Ilmaherruus – taivaan ylivoimaa

Keren Kayemeth LeIsrael katsoo tulevaisuuteen

Lähetyslentäjät ilmastotalkoissa

Kristillinen      miestenlehti

2/ 22  7,00 €

4

12

22

Eräs Puolan matka 
 
 

Rohkaisijan armolahja käytössä

Mikä nimeksi uudelle ruokatrendille?

Eräs Puolan matka 
 

Rohkaisijan armolahja käytössä

Mikä nimeksi uudelle ruokatrendille?

6 numeroa 
vuodessa 

vain 40 euroa!

Kautta aikojen 
taloudellisin Bentley

Uusi Flying Spur Hybrid – toi-
nen sähköistetty grand tourer 
Bentleyn mallistossa – on to-
distetusti suorituskykyisin ja 
taloudellisin Bentleyn ladattava 
hybridimalli tähän mennessä. 
WLTP-sertifioinnin ja tyyppihy-
väksynnän mukaan Flying Spur 
Hybridin keskimääräiset hiilidi-
oksidipäästöt ovat vain 75 g/km. 

Flying Spur Hybrid ja Ben-
tayga Hybrid aloittavat Bentleyn 
sähköllä liikkuvien autojen sar-
jan, joka vahvistaa Bentleyn 
siirtymää täysin hiilineutraaliksi 
organisaatioksi ja maailman joh-
tavaksi kestävän luksusliiken-
teen yritykseksi. Juuri tyyppihy-
väksytty Flying Spur Hybrid on 
nyt tilattavissa myös Suomessa. 
Vuoteen 2024 mennessä koko 
Bentley-mallistoon on tarjolla 
hybridivaihtoehto. Ensimmäinen 
täyssähköinen Bentley tuodaan 
markkinoille vuonna 2025 ja 
vuonna 2030 yhtiön mallistossa 
on ainoastaan täyssähköautoja.  

Flying Spur osoittaa, että hy-
bridisaatio ei tarkoita tinkimistä 
ylellisyydestä tai suorituskyvys-
tä. Liikkuminen polttomoottorin 
ja sähkömoottorin yhdistelmällä 
on hienostuneen levollista riip-
pumatta ajotilasta tai -tyylistä. Se 
tarjoaa vastaavaa joustavuutta ja 
käytännöllisyyttä kuin nykyään 
tarjolla olevat W12- ja V8-voima-
linjat. Ajokokemus on herkästi 
reagoiva, mukaansatempaava ja 
äärimmäisen hienostunut.

Uusi voimalinja yhdistää 
2,9-litraisen V6-bensiinimootto-
rin edistyneeseen sähkömootto-
riin. Yhdistelmä tuottaa yhteensä 
544 hevosvoiman tehon ja 750 
Nm vääntömomentin – tehoa on 
95 hevosvoimaa enemmän kuin 
Bentayga Hybridissä. Uudesta 
Flying Spurista tulee kaikkien 

aikojen suosituskykyisin ladat-
tava Bentley-malli, jolla pystyy 
ajamaan jopa 800 kilometriä il-
man pysähdyksiä. 

Uusi opas antaa 
vanhemmille 

toimintaohjeita, kun nuori 
kohtaa groomingia netissä 

Lapsiin ja nuoriin kohdistuva 
seksuaaliväkivalta digitaalisissa 
ympäristöissä on kasvava haaste. 
Pelastakaa Lapset julkaisee Tur-
vaa ja tue -oppaan nuorten van-
hemmille. Opas lisää vanhem-
pien tietoa nuorten kohtaamista 
seksuaaliväkivallan muodoista 
ja antaa vanhemmille vinkkejä 
turvataito- ja seksuaalikasva-
tukseen. Opas on tarkoitettu 
11–17-vuotiaiden vanhemmille.   
Turvaa ja tue -opas vastaa tar-
peisiin, jotka nousivat esiin Pe-
lastakaa Lasten Grooming lasten 
silmin -selvityksessä (2021). Sel-
vityksen mukaan netissä tapah-
tuva grooming, eli houkuttelu 
seksuaalisiin tarkoituksiin, on 
yleistä. Moni lapsi ja nuori saa 
netissä yhteydenottoja tuntemat-
tomilta aikuisilta. Aikuiset voi-
vat esimerkiksi pyytää lapsilta 
kyseenalaisia kuvia tai lähettää 
seksuaalissävytteisiä viestejä. 
Lapset ja nuoret tarvitsevat tietoa 
ja aikuisen tukea pystyäkseen 
suojautumaan netissä entistä 
paremmin.   

– Opas tarjoaa vanhemmil-
le ohjeita, miten keskustella 
nuoren kanssa groomingista ja 
seksuaaliväkivallasta. Oppaassa 
olevat esimerkit auttavat tun-
nistamaan netissä tapahtuvaa 
seksuaaliväkivaltaa. Nuoren 
on tärkeää pystyä kertomaan 
kokemuksistaan turvalliselle ai-
kuiselle, kuten omalle vanhem-
malle, kertoo Pelastakaa Lasten 
Nettivihjeen asiantuntija Eveliina 
Karhu. 



35 TOS I M I E S   3 / 202234TOS I M I E S   3 / 2022

Arto Perämäki
                                           

Geneven kolmas 
yleissopimus koskee 
mm. sotavankeja ja 
neljäs vaatii suojelua 
siviileille. Kansainvälisen 
rikostuomioistuimen 
perussäännön 
mukaan ”siviilien ja 
muiden suojeltavien 
henkilöiden läsnäolon 
hyödyntäminen alueen, 
aseiden tai armeijan 
saattaminen immuuniksi 
sotatoimialueella 
” – on sotarikos 
kansainvälisissä 
konflikteissa. 

I hmiskilpien käytöstä on mo-
nen armeijan käsikirjoissa 
ohjeistus ja siksi se on hyvin 

monen valtion lainsäädännössä 
rikos. Esim. vuosina 1990-1991 
kansainvälinen rikostuomiois-
tuin tuomitsi sotavankien ja 
siviilien käytön Irakissa ihmis-
kilpinä, joka tuolloin tuomittiin 
myös sotarikokseksi.

Vastaavasti toisen maailman-
sodan aikana sotavankien käyt-
tö ihmiskilpinä, oli esillä Iso-
Britannian sotatuomioistuimes-
sa Lynebergissä. Ihmiskilpien 
käyttö kielletään käytännössä 
vaatimuksella ”siviiliväestön ja 
yksittäisten siviilien yleisellä 

Ihmiskilpien käyttö konflikteissa
suojalla sotatoimialueella”. Ih-
miskilpien käyttö rinnastetaan 
panttivankien ottamiseen, joka 
on myös luonnollisesti kiellettyä. 
Siviilien tarkoituksellinen käyttö 
sotilasoperaation suojaamiseksi 
on ristiriidassa erottaa siviilit ja 
sotilastoimet tavoitteiltaan.

Käyttävätkö 
terroristijärjestöt 

ihmiskilpiä?
Vuonna 2014 tuli julkisuuteen 
Lähi-idässä lähinnä Syyriassa 
ja Irakissa toimiva äärimmäisen 
väkivaltainen jihadisti-terroris-
tijärjestö ISIS (The Islamimic 
State of Irag and Syria). Irakin 
ihmisoikeuskeskus (IOHR) do-
kumentoi 2017 Mosulin lähellä 
ISIS:n toimina mm. pidättäneen 
perheitä ja käyttäneen lapsia ih-
miskilpinä. Lapsia iältään 11-17, 
mukana myös vammaisia, sijoi-
tettiin ampuma-alue sektoreille 
suojaamaan taistelijoita.

Satoja lapsia riistettiin van-
hemmiltaan, eivätkä he tienneet 
heidän olinpaikkaansa, kukaan 
ei myöskään uskaltanut ottaa ris-
kiä yrittää vapauttaa vangittuja 
lapsia.

Gazassa käytiin 2021, yhteen-
sä 11 päivää kestävä aseellinen 
konflikti, jossa aloitteellisena 
oli alueella toimiva terroristijär-
jestöksi julistettu (EU) Hamas, 
ampuen yhteensä runsaat 4 300 
rakettia ja kranaattia israelilaissi-
viilikohteisiin. Israelin joukot ei-

vät ylittäneet missään vaiheessa 
Gazan-rajalinjaa, vaan vastaiskut 
tehtiin tykistön ja ilmavoimien 
(IAF) tuella alueen sotilaskoh-
teisiin. Gazan-konfliktin aikana 
löytyi runsaasti näyttöä Hamasin 
ihmiskilpien (siviilien) käytöstä 
konfliktissa.

Useat ulkopuoliset tarkkaili-
jat mm. AP (Yhdysvaltalainen 
uutistoimisto), kertoi palestiina-
laistaistelijoiden (Hamas, PIJ), 
toimivan selvästi rakennetuilla 
asuinalueilla, sijoittaen sinne 
raketinheittimiä, tunneleita, ko-
mentokeskuksia ja ohjusinfraa. 
Tällaisia alueita ovat mm. kou-
lut, kodit ja moskeijat – aikaan-
saaden joka rakettilaukaisussa 
nämä kohteet – sotarikoksen 
täyttäviksi, jossa alueen siviilit 
olivat ihmiskilpinä. 

YK:n Lähi-idän erityiskomis-
saarin toimisto sanookin Hama-
sin sekä alueen muiden militant-
tiryhmien laukaisemien rakettien 
Israelin siviilikohteisiin, olevan 
rikos kansainvälistä lakia koh-
taan.

Todisteita riittää
Israelin puolustusvoimien IDF:n 
tiedustelu luetteloi useita esi-
merkkejä Hamasin ja Palestinian 
Islamic Jihadin (PIJ) ihmiskilpi-
en käytöstä: Sotilastiedustelu 
päämaja – päiväkodin vieressä.  
Asevarastoja – kerrostaloissa ja 
kodeissa. Sotilassuunnittelua 
operaatioon – siviilikodeissa.  

Asetehtaita ja pajoja – tiheään 
asutuilla siviiliasuinalueilla jne.

Israelin tiedustelu julkaisi 
runsaasti valokuva-tiedustelu-
materiaalia Hamasin käyttämis-
tä ihmiskilpikohteista: 14 raket-
tia – Gazan koulun pihamaalla. 
Hamasin raketinheitin – siviilira-
kennuksen vieressä. Hamasin ra-
kettien laukaisupaikka – koulun 
vierestä. Hamasin sotilastunnelin 
aukot – lähellä sairaalaa ja kou-
lua. Sotilastunnelin sisäänkäynti 
– sairaalan ja moskeija vieressä. 
Sotilastunnelin sisäänkäynti – 
Gazan rantahotellin alta. Hama-
sin sotilastunneli – koulun alla 
jne. Lisäksi Israelin TV julkaisi 
kuvaa palestiinalaisen pakolais-
järjestö UNRWA:n koulun alle 
kaivamasta Hamasin tunnelista.

Gazan metro
Elokuussa 2021, jolloin Gazan 
rajalla taas mellakoitiin ja nuoret 
mellakoijat käyttivät tainnutus-
kranaatteja ja Molotovin-cock-
taileja israelilaissotilaita kohtaan. 
Nuoria opiskelijoita käytetään 
terroriin rajoilla, ja yritetään 
saada Israel syylliseksi mella-
koijien haavoittumiseen tai jopa 
menehtymiseen. Opiskelijat, 
kuten mm. 19-vuotias Farid sa-
noi opiskelevansa päiväsaikaan 
Gazan yliopistossa insinööriksi 
ja toimivansa yöaikaan

mellakoihin osallistuen. Luon-
nollisesti länsimaisista avustusra-
hoista nauttiva Gazan yliopisto 

kannustaa opiskelijoitaan Hama-
sin ohjeistuksella osallistumaan 
mellakointiin Israelin vastaisella 
rajalla.     

Järjestö pitää tunneliverkos-
toaan strategisena sotilaallisena 
kohteenaan ase- ja ampuma-
tarvikkeiden säilyttämiseen ja 
israelilaissotilaiden tai siviilien 
sieppaamiseen. Israelin käyttä-
essä laajasta tunneliverkostosta 
nimitystä, ”Gazan metro” – tais-
telijoiden voidessa täysin va-
paasti liikkua maan alla, ilman 
että Israelin tiedustelu havaitsee 
heitä.

Viime konfliktissa Israel tu-
hosikin, Hamasin yllätykseksi, 
arviolta n.150 km maanlaista 
tunneli-infraa. Tunneleita oli 
rakennettu lisää vuodesta 2005 
lähtien, alueen luovutuksessa 
”rauhaa vastaan”, palestiina-
laishallinnolle. Voimme vain 
kuvitella miljoonien dollarien 
betonimäärää, joka tunneleihin 
on käytetty – anastaen se ga-
zalaissiviileille tarkoitetusta ns. 
humanitaariavusta. Länsimaat 
(myös Suomi ) on lahjoittanut 
EU:n kautta viime vuosina run-
saasti varoja ns. Gazan jälleen-
rakennusapuun.

Toimiiko Human Shields-
laki käytännössä?

Yhdysvaltain kongressi antoi 
Shields-lain 21. joulukuta 2018, 
sen läpäistessä yksimielisesti 
kongressin äänestyksen. Laki 
velvoitti presidenttiä seuraavan 
vuoden sisällä toimittamalla 
kongressille luettelon  kaikista 
ihmiskilpiä käyttävistä henkilöis-
tä (terroristijohtajat, poliitikot) 
määräten seuraamuksia (pakot-
teet ym.). Yhdysvallat on huo-
mioinut ainakin Hamasin johtoa 
tai Hizbollahiin kuuluvia jäseniä. 
Gazassa pakotteita on harkittu 
ainakin Hamas-johtaja Yahya 
Sinwarille. Huolimatta Geneven 
sopimuksista

ihmiskilpien käytöstä, presi-
dentti Trump ei asettanut kau-
tenaan lain edellyttämiä pakot-
teita – mitä asialle tekee uusi 
presidentti Biden?

Asiantuntijat näkevät, että 
presidenti Bidenin tulisi tarttua 
asiaa pontevasti, tukeakseen Yh-

dysvaltain liittolaista Israelia ja 
lukuisia NATO-maita ja heidän 
joukkojaan –  heidän törmätes-
sään samoihin ihmiskilpiongel-
mien käyttöön eri konflikteissa. 
Tämä olisi eräs tapa viestittää 
terroristijohtajille, että myös 
heidän vastuullisuuttaan toimis-
taan siviilejä kohtaan, seurataan. 
Tätä samaa argumenttia voisi EU 
halutessaan tuoda esille Hizbol-
lahin toimista Libanonissa – pu-
huttaessa maan jälleenrakennus-
korvauksista ja niiden käytöstä 
kansalaisten aseman parantami-

lanteissa, voisi olla Kansainväli-
nen rikostuomioistuin ICC (per. 
1998) jonka päämaja sijaitsee 
Haagissa Hollannissa. Jäseniä 
organisaatiossa on 119 maan 
verran. Organisaation tehtävä-
nä tulisi olla tuomita henkilöitä, 
joita epäillään sotarikoksista. 
Vuonna 2002 jäsenmaat ratifioi-
vat ns. Rooman perussäännön, 
tämänhetkisille sopimusvalti-
oille. Tuomiosistuimessa toimii 
180 tuomaria, yhdeksän vuoden 
toimikaudella ja työntekijämäärä 
on n. 900.  Budjetti oli vuonna 
2020 noin 172 milj euroa.

ICC voi toimia tutkinnoissa 
vain jäsenvaltioiden parissa ja 
Israel ei ole jäsen, eikä Palestiina 

ydessä gazalaisia ihmiskilpinä – 
lähettäen tulipalloja, kranaatteja 
ja raketteja Israeliin. Organisaa-
tio jättääkin yllättäen huomiotta 
terroristijärjestöjen toiminnan. 
ICC:n käytävillä ja raporteissa 
ei mainita sanallakaan  sanaa 
”Hamasia tai PIJ”, terrorismin 
lähteinä – miksiköhän ?

Miten EU näkee asiat ?
Toisaalta EU:n ulkoasian johta-
jan Joseph Borrellin lausunnot 
ovat vähintäänkin asenteellisia 
Gazan-konfliktista, liittyen myös 
ihmiskilpi-sotarikoksiin. Moni 
eurooppalaismaa (mm. Saksa, 
Ranska) tukivat Israelin puolus-
tustoimia Gazan-sodassa 2021, 
samalla epäsuorasti tuomiten 
Iranin terroristirahoitustoimet 
Gazassa. Hamas on todistetusti 
toiminut aloitteellisena tähänkin 
konfliktiin – Borrell välttää sano-
masta sanaa

 ”Hamas ”, edes ääneen EU-
lausunnoissaan. Onko tämä 
myös EU:n julkinen mielipide – 
jota Suomikin mantrana toistaa ?

Onko Suomi ja monet muut 
EU-maat ”Borrellin mielipiteiden 
vankina”, jota toistellaan mm. ul-
kopoliittisissa lausunnoissa (tuo-
miten väkivalta)? Kansalaisten ja 
konfliktia seuranneiden luotto 
alkaa olla vähissä YK:n toimie-
limiä ja EU:ta kohtaan, huolimat-
ta siitä, että asiaa on vatvottu jo 
vuosikymmeniä?

Lähteet: 

• FDD (Foundation for Defence 
of Demokracies ): ” Hold Hamas 
accountable for Human-Shields 
use during the May 2021 Gaza 
War ”/ June 23.2021./ by Orde 
Kittie.
• ICRC Customary IHL: Rule 97: 
Human Schields (ihmiskilvet).
• ICEJ: Sana Jerusalemista-lehti: 
” Israel kansainvälisen rikostuo-
mioistuimen hampaissa ”/ Nro 
2/2021. / by Jani Salokangas, 
toiminnanjohtaja.
• Reliefweb.int: ” ISIS uses 
children and people with disabi-
lities as human chields ” / March 
31. 2017./ Iraqi Observatory for 
Human Rights.
• Ynetnews.com: ” Gaza rulers 
Hamas wage perilous campaign 
of harassing Israel ” / 9.8.2021./ 
by AFP.

seksi. Asiaan voisi myös peilata 
Hamasin toimiin Gazassa, pu-
huttaessa kansainvälisten avus-
tusten perillemenosta…katoami-
sesta ja hallinnon korruptiosta.

 
Organisaatioita 

jakamassa tuomioita
Perusteltu kysymys kuuluukin, 
toimiiko laki ja toteutetaan-
ko sitä jo käytännössä ? Mikäli 
Human Shields-lakien pakot-
teita asetettaisiin Hamas ja PIJ 
- johtajille (myös Hizbollahille), 
auttaisiko se YK:n ihmisoike-
usneuvosto (UNHCR) ymmär-
tämään asioiden tilaa, tuomita 
Hamas ja PIJ? Nyt ihmisoike-
usneuvosto keskittyy lähinnä 
”Israel vastaiseen” tuomitsemi-
seen päätöksissään. Neuvosto 
kun katsoo Israelin olevan aina 
lähtökohtaisesti syyllinen jokai-
seen Gazan konfliktiin ja sanaa 
”Hamas”, neuvosto ei käytä edes 
lausunnoissaan ja raporteissaan.

Toinen organisaatio joka voi-
si (halutessaan) ottaa ihmiskil-
piproblematiikan esille sotati-

ole virallinen valtio. Siitä huo-
limatta Palestiina on haastanut 
Israelin ”sotarikoksista” oikeu-
teen, vaikkakin virallista ”Pales-
tiinan valtioita” ei ole olemassa. 
Tällä toiminnalla organisaatio 
”venyttää käsitteitä”, pyrkien 
vaikuttamaan itsenäisen valtion 
toimiin, ilman laillista toimival-
taa – toiminnasta jääkin hyvin 
politisoitunut kuva.

Onko ICC:llä tarkoitus mää-
ritellä ”Palestiinan valtio” uu-
delleen, Rooman perussäännön 
puitteissa? Toiminnasta jääkin 
kuva, että palestiinalaisjohtajat 
ovat nyt löytäneet organisaation, 
joka voisi synnyttää (ilman neu-
votteluj) ” Palestiinan valtion”?

Kysymys ICC:lle pitäisikin 
asettaa: Voidaanko itsenäisen 
demokraattisen valtion itsepuo-
lustus nyt asettaakin terroristeja 
vastaan käytäväksi sotarikoksek-
si – 30 000:n Israeliin ammutun 
raketin ja ohjuksen jälkeen?  Nyt 
kun ICC:n tulisi huomioida to-
distettavasti, Hamasin ja PIJ:n 
käyttävän raketti-iskujensa yhte-
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Keijo Niskala

Eräässä vanhassa, 
monille tutussa 
hengellisessä laulussa 
sanotaan: ”Tule 
Jeesuksen luo, Tule 
nuorena oi! Hälle uhriksi 
tuo kevätpäiväsi koi!  
Miten harmeta pääs 
Sinä synnissä soisit Ja 
sun talves ja jääs Vasta 
Herralle toisit?”

M eillä ihmisillä on ta-
pana pohtia erilais-
ten asioiden kohdalla 

mikä, miten, missä ja milloin 
mikäkin olisi parasta. Tekisinkö 
niin vai toiminko näin?

Olin aikoinaan – tuohon alus-
tukseeni viitaten – kuin uuden 
työurani keväässä olevana, juu-
ri siirtynyt entisestä ammatistani 
pienteollisuuden parista täysin 
toisentyyppiselle työuralle, va-
kuutusyhtiön palvelukseen. Siltä 
ajalta on jäänyt mieleeni loppu-
lause eräästä puheesta, jonka 
jouduin kenttäjohtajan työnoh-

jaukseen kuuluvana pitämään 
hyvin kriittiselle kuulijakunnalle 
erään paikallisen ravintolan sa-
lissa tuon kevään abiturienteille, 
joista käsitin jo etukäteen, että 
heitä ei kuolemanvara-, enem-
pää kuin sairausvakuutukset-
kaan taatusti pahemmin kiin-
nostaneet. 

Tuossa iässä ja elämäntilan-
teessa elämän realiteetit ovat 
enimmäkseen hyvin kullanhoh-
teisia ja esiin nostamieni näky-
mien mahdollisuus useimpien 
kuulijoideni mielestä oli hyvin 
epätodennäköistä – miksi niihin 
pitäisi nyt varautua? Ainakin mi-

Tule Jeesuksen luo

KARTTULAN APTEEKKI
Kissakuusentie 2
p. (017) 383 1130

ma-pe 9-18, la 9-14

TERVON APTEEKKI
Urheilutie 2

p. (017) 387 2168
ma-pe 8.30-16.30, la 9-13

nusta tilaisuuden tunnelma oli 
tuollainen. 

Loppusanat ovat ainoat, joita 
puheestani on jäänyt mieleeni: 
Ne olivat: ”Muistakaa, että va-
kuutus on parhaimmillaan silloin 
kun sitä ei tarvita!”

Tuossa tilanteessa on jotain 
yhteistä sille ajatukselle, joka 
nousee esiin keskusteltaessa us-
kosta ja Jeesuksesta, jonka olen 
monesti todennut: Ilman Jeesus-
ta voimme jollakin tavoin selvitä 
tästä elämästä, mutta jos tämän 
elämän jälkeen mielimme päästä 
taivaaseen, josta Jeesus puhuu 

Raamatun lehdillä meille, ja ai-
kalaisilleen – Sinne emme selviä 
ilman Jeesusta!   Hän puhui sii-
tä selkeästi siellä missä liikkui. 
(Joh.14: Minä olen tie ja totuus ja 
elämä; ei kukaan tule Isän tykö 
muutoin kuin minun kauttani.) 
Eli tuohon Jumalan taivaaseen 
meillä ei ole asiaa ilman Hä-
neen kohdistuvaa omakohtaista 
uskoa, Jeesuksen vastaanotta-
mista ja Hänen tuntemustaan. 
On tärkeä tuolloin, että tuttuja 
olemme molemmat!

Monen nuoren mielestä usko, 
ja Jeesus – niistä puhuminen 
kuuluu eri ikäluokalle – sille 
porukalle, jonka toinen jalka on 
jo haudan partaalla ja toinenkin 
mieluiten liukkaan banaanin-
kuoren päällä!

Mutta eikö tuo ajattelutapa 
ole kuin lähtisi palovakuutuk-
sen tekoon silloin kun talo on 
jo tulessa?

Nuo ajatukset ovat sitä sielun-
vihollisen esitelmää, että vanha-
na ehtii! Mutta nuorena, silloin 
täytyy elää ja kokeilla. Maistaa, 
miltä elämä todella maistuu, kun 
sitä elää täysillä. Kuinka mon-
ta surullista tarinaa maailmassa 
onkaan kuultavana heistä, jotka 
ovat toimineet tuon sielunvihol-
lisen ohjesäännön mukaan. On 
vedetty vähän Norttia ja lyöty 
korttia, ja siinä sivussa pikku 
huikkaa otettu, että päästään 
turhista estoista irti. Siitä niin 
monen nuoren elämän alamäki 
on alkanut!  

Kotkan koukut ovat tarttuneet 
noista valheen pyydyksistä, ovat 
joka kerta painuneet syvemmäl-
le, ja lopuksi on jouduttu verk-
koon, josta itsellä omin voimin 

ei ole irtipääsyä. On vain yksi tie! 
Oletpa nuori tai varttuneempi. 
Se tie on noissa alussa mainit-
semissani laulun sanoissa, jotka 
ovat kytköksessä Jumalan Sa-
naan – Raamattuun, ja siihen, 
mistä Jeesus sanoi Luukkaan 
mukaan 19 luvun 5-6 jakees-
sa tullimies Sakkeukselle, joka 
seurasi Jeesuksen toimenpiteitä 
puusta. Hän sai Jeesukselta toi-
mintaohjeen omaan elämänti-
lanteeseensa henkilökohtaisesti: 
”Tule nopeasti alas, sillä tänään 
minun pitää oleman sinun huo-
neessasi”. Ja hän tuli nopeasti 
alas ja otti Hänet iloiten vastaan.”

Sakkeus tuli, otti Jeesuksen 
vastaan ja hänen elämänsä 
muuttui todistettavaksi.

Joku voi sanoa; minä en tarvit-
se Jeesusta – pärjään kyllä omil-
lani! Näennäisesti tässä elämäs-
sä voi jotenkin selvitä vahvalla 
luonteenlujuudella ilman suuria 
kömmähdyksiä joku ilman Jee-
susta, mutta elämän jälkeen, 
kuoleman edessä emme selviä, 
kuten jo edellä totesimme.

Jos olet nuori, sinusta voi tun-
tua, että Jeesus ja usko eivät ole 
sinua varten. Se on sielunvihol-
lisen uskottelua ja valhe. Vakuu-
tan sinulle, että usko Jeesukseen 
on parhaimmillaan silloinkin, 
kun elämä on mennyt ilman 
suurempia kolhuja, ja Jeesus on 
ollut kantavana voimana mat-
kaseurueessasi omakohtaisen 
valintasi perusteella. Hän on 
tärkein vakuutesi ja vakuutuk-
sesi silloin, kun ylität sen rajan, 
josta ei ole paluuta ja  astut Ju-
malan eteen. Heikkouksistasi tai 
vahvuuksistasi huolimatta tuolla 
perillä sinulla on asianajaja, jon-
ka kanssa olette tuttuja!

Otan pienet päikkärit, ennen kuin jatkan 
Tosimies -lehden lukemista...

Tilaa oma lehtesi netissä
www.tosimies-lehti.fi

Otan pienet päikkärit, ennen kuin jatkan 
Tosimies -lehden lukemista...
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ONNI MEILLÄ 
VAIHTELEE

Teologian tohtori, tietokirjailija ja 
puheen opettaja Juhana Torkki 
on kirjoittanut suosittuja puhe-
taidon oppaita ja kouluttanut 
tuhansia suomalaisia puhumaan 
paremmin. Torkilta on ilmesty-
nyt aiemmin antiikin filosofien 
ajattelua käsittelevät kirjat ”Se-
neca – Elämän lyhyydestä” sekä 
”Plutarkhos – Mielen tyyney-
destä”. Torkin uusin teos ”Dion 
Prusalainen – Onnellisuudesta” 
on kirkasta vuoropuhelua antii-
kin ajattelun ja nykymaailman 
välillä. Se osoittaa, miten monin 
tavoin kysymys onnellisuudesta 
on säilynyt muuttumattomana.

Rikkaan perheen poika, aikan-
sa ihailtu puhuja ja keisarienkin 
tuttava, mutta myös maanpaossa 
elänyt kulkuri Dion Prusalainen 
(n. 40–120 jKr.) tunsi onnen ai-
lahtelevaisen luonteen.

touhuja kuin teatterin katsomos-
ta, hiukan ulkopuolisen silmin, 
pilke silmäkulmassaan.

Dion Prusalaisen ajattelussa 
löytyy paljon yhtymäkohtia ny-
kyhetkeen. Hän pohtii nautis-
kelua, matkustelua, elämysten 
keräilyä, valtaa ja uran rakenta-
mista. Kiinnostavasti hän ottaa 
kantaa myös downshiftaami-
seen taloudellisen riippumatto-
muuden turvin. Tarkkasilmäi-
nen Dion ei jätä huomaamatta 
sudenkuoppia, joita kuhunkin 
onnen tavoittelemisen keinoon 
liittyy.

Torkki huomauttaa, että yksi 
nykyajan suosittu fantasia on, 
että onnellisuus löytyy, kun os-
taa 40 sijoitusasuntoa velkavivul-
la, pääsee irti velvollisuuksistaan 
ja saavuttaa taloudellisen riippu-
mattomuuden keski-iässä. Dion 
kuitenkin opettaa, että tämäkään 
ei tuo onnea, jos sisäinen maa-
ilma on epäjärjestyksessä – jou-
tilaisuus on hänen mukaansa 
erityisen vaarallista ihmiselle, 
jolla on rahaa ja valtaa, sillä 
hänen päähänsä voi pälkähtää 
mitä kohtalokkaimpia kummal-
lisuuksia. Myös päämäärätön 
matkustelu saa filosofin tuomion 
ajanhaaskauksena eivätkä kilpai-
leminen tai palkinnotkaan takaa 
kestävää onnea.

Dionin värikkään elämän var-
relta on säilynyt meidän päiviim-
me noin 80 puhetta ja dialogia, 
jotka käsittelevät mehukkaasti 
ja iskevästi arjen filosofisia ky-
symyksiä. Torkki on valinnut 
kirjaansa tekstejä, jotka liittyvät 
juuri onnellisuuden tavoitteluun.

Kimmo Janas

Juhana Torkki
Dion Prusalainen onnellisuudesta
Otava, 2022

PROFETIOIDEN 
SANOMAA

Käytännöllisen filosofian dosent-
ti/kirjailija Tapio Puolimatka on 
ottanut haasteen vastata kirjan 
”Jäähyväiset uskonnolle” ajatuk-
siin. Kirjassa todetaan, kuinka 
ihminen on sidottu maailman-
sisäiseen näkökulmaan ja sen 
ulkopuolelle meno on mieliku-
vituksen tuotosta.

Tapio Puolimatka
Kun ennustukset toteutuvat
Päivä, 2022
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Voiko köyhä olla onnellisempi 
kuin rikas? Voiko koditon kulku-
ri olla vapaampi kuin valtansa 
huipulla oleva diktaattori?

Onnellisuuden olemusta on 
pohdittu aina, ja kukin aikakausi 
luo omat teoriansa siitä, mistä 
hyvä elämä ja onnellisuus ra-
kentuvat. Onneen liittyy vahvas-
ti myös paradoksi: se pakenee 
määrittelyjä ja tavoittelijaansa.

Juhana Torkki toteaa, että 
usein Dion katselee ihmisten 

Kirjassa Puolimatkalla on run-
saasti profeetallisia ennustuksia 
sisältäviä Raamatun jakeita Van-
han testamentin puolelta esim. 
Danielin, Hesekielin ja Hoosean 
kirjoista.

Sivulla 66 todetaan, kuinka 
Vanha testamentti ei ainoastaan 
ennusta Messiaan tulemista, 
vaan myös kuvaa ja yksilöi hä-
net niin tarkasti, että Jeesuksen 
tullessa maailmaan häntä oli 
odottamassa ihmisiä, jotka tun-
nistivat hänet Messiaaksi. Samal-
la sivulla siteerataan Luukkaan 
evankeliumin lukua 24:27, mis-
sä todetaan: ”Ja hän selitti heille 
Mooseksesta ja profeetoista al-
kaen mitä hänestä oli kaikissa 
kirjoituksissa sanottu”.

Sivulta 94 löysin itselleni hel-
men: siinä Puolimatka siteeraa 
Risto Santalan tekstiä. Meidän 
tulisi löytää Jumalan kasvot 
tervehtyäksemme sisäisesti. Jos 
lapsi ei ole saanut kokea lapsuu-
dessaan isän ja äidin ”eläviä kas-
voja”, hänen maailmastaan tulee 
kasvoton ja kuollut. Tämä teksti 
ei ole kirjan varsinaista ydinsa-
nomaa, mutta sodanjälkeisen 
Suomen kamaralla on varmaan 
monia miehiä ja naisia, joilla on 
vajausta rakastavien kasvojen 
katselusta. Herra kääntäköön 
kasvonsa meidän puoleemme 
ja antakoon meille rauhan.

Samuel Saresvirta

Jouko Aaltonen & Seppo Sivonen
Kongon Aleksi
Into, 2022

Mikko Kuustonen
Omaelämäkerta
Johnny Kniga, 2022

 Kuva 21: Karannut ja sen  
jälkeen kiinni saatu tyttö. 

Kuvan on ottanut  
tanskalainen kapteeni 

Knut Jespersen noin 1904.

Kuva 22: Isä katsoo viisivuotiaan tyttärensä kättä ja jalkaa. Kumiyhtiön vartijat ovat surman-
neet miehen vaimon, tyttären ja pojan. Kuva on otettu 1904 ja julkaistu alun perin Edmund 
Morelin kirjassa King Leopold’s Rule in Africa.

Kuva 23: Sotilaat ovat katkaisseet oikealla seisovan Yokan käden ja vieneet sen todisteena. 
 Tuolilla istuvan Molan kädet ovat olleet niin tiukasti sidottuna, että ne on tuhonnut kuolio.C    Sotilaat ovat katkaisseet oikealla 
seisovan Yokan käden ja vieneet sen to-
disteena. Tuolilla istuvan Molan kädet 
ovat olleet niin tiukasti sidottuna, että 
ne on tuhonnut kuolio. Kirjan kuvitusta.

C    Paraatiunivormuun ja kunniamerk-
keihin pukeutunut Akseli kotitalonsa 
portailla. Kirjan kuvitusta.

KONGON VERINEN 
SIIRTOMAAJÄRJESTELMÄ

Suomalainen Akseli Leppänen 
lähti vuonna 1913 suuren rak-
kautensa hylkäämänä Kongoon. 
Belgian kuningas Leopold II:n 
yksityisomistukseen 1880-lu-
vulla päätynyt orjavaltio ja sen 
jälkeinen Belgian Kongo tarvit-
sivat suunnattoman alueen val-
vontaan sotilaita ja luonnonva-
rojen riistämiseen laivamiehiä ja 
työnjohtajia. 

Akseli ja tuhannet muut poh-
joismaalaiset matkasivat Kon-
goon vaurastumisen ja seikkai-
lujen houkuttelemana. Moni 
sairastui ja pettyi, useat rikastui-
vat. Suomalaisia saattoi kohdata 
mitä epätodennäköisimmissä 
paikoissa päiväntasaajan vii-
dakoista Katangan kuparikai-
voksille. Ilman skandinaaveja 
ja suomalaisia Kongon verisen 
siirtomaajärjestelmän rakenta-
minen ja ylläpito ei olisi ollut 
mahdollista. 

Jouko Aaltosen ja Seppo Sivo-
sen uutuuskirja kertoo Kongon 
vaiheista erityisesti suomalaisten 
ja muiden pohjoismaalaisten 
näkökulmasta. 

Jouko Aaltonen on 
dokumenttielokuvanteki jä, 
tuottaja ja tietokirjailija. Hän on 
myös tutkija ja Aalto-yliopiston 
dosentti. 

Seppo Sivonen on yleisen, 
erityisesti Afrikan historian do-
sentti, joka on kirjoittanut useita 
teoksia Afrikan ja Aasian histo-
riasta sekä kolonialismin ja eri 
kulttuurien kohtaamisesta. 

Tekijöiden aiempi kirja ”Orjia 

ja isäntiä” (2019) sai Tiedonjul-
kistamisen valtion palkinnon ja 
oli ehdolla Kanava-palkinnon 
saajaksi. 

Kirjan päähenkilö on ko-
nemestari Akseli Leppänen, 
jonka mielenkiintoiset 
päiväkirjamerkinnät kuvaavat 

ajan suomalaisten näkemyksiä 
siirtomaakauden maailmasta. 
Teoksen runsas kuvamateriaali 
avaa lohduttoman näkymän siir-
tomaahistoriaan. 

Kuningas Leopold II oli taita-
va ja ahne liikemies, joka repi 
kaiken hyödyn irti tuosta jätti-
mäisestä pakkotyöleiristä. Suo-
malaisten osuudesta alkuperäis-
väestöä kohtaan tehdyistä jul-

muuksista ei ole todisteita. Yksi 
syy saattaa olla, että suomalaisia 
ei toiminut Kongossa sotilaina, 
kuten ruotsalaiset, tanskalaiset 
ja norjalaiset.

Aleksi Leppänen lähti Kon-
goon paitsi rahan perässä, myös 
rakkaudessa pettyneenä. Päivä-
kirjojensa alussa Aleksi vielä 
pohtii mustien huonoa kohtelua, 
mutta vaikuttaa, että hän tottui 
vuosien mittaan vallitsevaan ti-
lanteeseen ja jopa muuttui ym-
päristönsä kaltaiseksi.

4700 km pitkällä Kongo-joella 
työskenteli 150-200 suomalaista 
konemiestä vastaamassa kumin, 
norsunluun ja palmuöljyn kulje-
tuksesta rannikon satamiin.

Kirja avaa varmasti monen 
lukijan silmät näkemään, mitä 
siirtomaavalta pahimmillaan 
saattoi olla.

Kimmo Janas

PALJAS KIRJA
Julkimoiden elämänkerrat ovat 
nousseet yllättävään suosioon, 
ja tuntuukin, että jokainen kyn-
nelle kykenevä haluaa kirjoit-
taa oman elämänkertansa. Niin 
myös muusikko Mikko Kuusto-
nen.

Kaivoskylässä kasvanut Kuus-
tonen huomauttaa, että hänen 
kirjansa ei ole paljastuskirja vaan 
paljas kirja. Eli luvassa ei ole mi-
tään herkullisia paljastuksia ku-
lissien takaa. 

Kuustonen on tullut tunnetuk-
si lauluntekijänä, ihmisoikeus-
aktivistina ja mediapersoonana. 
Niinpä kirjassa pääseekin kur-
kistamaan hänen työhönsä niin 
laulukeikoilla kuin YK:n väestö-
rahaston hyvän tahdon lähetti-
läänä eri puolilla maailmaa tai 
erilaisissa televisiotuotannoissa. 
Ja aivan kuten hänestä on välit-
tynyt televisioyleisölle kuva läm-
minhenkisenä ja hymyilevänä 
persoonana, monet tapahtumat 
niin kotimaisten kuin maailman 
tähtien kanssa kuvataan pieni 
pilke silmäkulmassa, leppoisal-
la otteella.

Oikeastaan ainoa kriittisempi 

osuus kuvaa Kuustosen nuo-
ruutta Pro Fide gospelbändin 
riveissä. Kahdeksan vuotta toi-
miminen varsin fundamentalisti-
sissa ympyröissä alkoi vähitellen 
ahdistaa artistiamme ja oli irtio-
ton aika. ”En osannut aavistaa 
sitä dominoefektiä, jonka irtau-
tumiseni laukaisi. Painostavissa 
lähtökeskusteluissa esimiesteni 
kanssa minulle alleviivattiin 
Jumalan asettamaa elinikäistä 
tehtävää. Totesin vaihtavani työ-
paikkaa, en uskontoa. Hetkeä 
myöhemmin samat ihmiset an-

toivat ymmärtää, etten ollut kos-
kaan sisäpiiriin kuulunutkaan”, 
Kuustonen muistelee kirjassaan. 
Hän kertoo oman kautensa Pro 
Fide -veteraaneista löytyvän it-
semurhan tehnyt, samaa useasti 
yrittänyt sekä monia riippuvuuk-
siin ja masennukseen sairastu-
neita. Itsensä mukaan lukien.

Kirja on tunteellinen katsaus 
Mikko Kuustosen sielunmaise-
maan. Artisti avaa isyyttään ja 
avioliittojaan varsin rehellisesti, 
niin iloja kuin surujakin. Välillä 
Mikko Kuustonen tosin sortuu 
valitettavasti hieman liian syväl-
liseen filosofointiin.

Erikoista tässä elämäkerta-
kirjassa on sen mukana tuleva 
CD:llinen kirjaa varten sävellet-
tyjä lauluja. Ja CD:hän on tie-
tenkin taattua Kuustonen-laatua. 
Kaikkien kymmenen kappaleen 
sävellykset ja sanoitukset – ja 
tietenkin esitys – ovat Kuusto-
sen käsialaa. Oma suosikkini oli 
lapinhenkinen ”Hoilaa hoilaa”. 
Koskettavinta antia puolestaan 
tarjoaa kappale ”Tuonpuolei-
nen”.

Kirjasta on saatavissa myös 
äänikirjaversio, jossa Kuustosen 
itsensä lukemaan tekstiin yhdis-
tyvät CD:n kappaleet.

Kimmo Janas

Kuva 20: Léopoldvillen rannat olivat telakoiden, korjauspajojen ja satama-alueiden täyttämiä. 
Keskellä Chanicin kuivatelakka.

Kuva 22: Saatuaan työpaikan telakalta Akseli Leppänen muutti asumaan omaan taloonsa. 

Kuva 21: Valkoisia työnjohtajia Chanicin telakalla joskus 1920-luvulla. Akseli Leppänen luulta-
vasti eturivissä toinen vasemmalta tumma hattu päässään.

Kuva 23: Paraatiunivormuun ja kunniamerkkeihin pukeutunut Akseli kotitalonsa portailla.
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A

A    Ohjauspyörän säätöön olisi toivonut 
lisää mahdollisuuksia.

Honda HR-V e:HevHonda HR-V e:Hev

C    Takaoven kahva on piilotettu tyylik-
käästi ikkunapieleen.

D    Kännykän latauksen voi myös sam-
muttaa halutessaan.

B    Magic Seat -istuimet voi nostaa pys-
tyyn, jolloin takatilaan voi lastata Lidlin 
kassia isompiakin tavaroita, vaikka pol-
kupyörän.

B    Takana keskipaikka on sen verran 
kova ja muita istuinpaikkoja korkeam-
malla, että ainakaan pitkää matkaa 
useimpien istumalihakset eivät kestä.

A    Edessä istutaan mukavasti ja tilaa löy-
tyy ainakin perusjampan jaloille.

CD    Uutta, 3. sukupolven HR-V:tä ei äkkiä osaisi 
yhdistää alkuperäiseen HR-V:hen. Tyyliä ja linjak-
kuutta on tullut todella mukavasti lisää. 

Kimmo Janas

Honda on lähtenyt 
sähköistämään 
mallistoaan monia 
kilpailijoitaan 
rauhallisemmin ja 
pääosin liikutaankin 
perinteisten 
polttomoottorien ja 
hybridien tiellä.

V uonna 1998 ensiesitte-
lynsä saanut Honda on 
vihdoin lanseerannut 

HR-V:n kolmannen sukupolven 
mallin, ja kuten arvata saattaa 
hybridiversiona.

Silmää hivelevää 
muotoilua

Muotoilu on ottanut reippaan 
harppauksen visuaalista mie-
lihyvää herättävään suuntaan. 
Siinä missä perinteinen HR-V oli 
varsin kantikas ja takalasi lähes 
pystyssä, uusi e:HEV-malli on 
varsin sulavasti muotoiltu.

Kolme 
ajotilaa

Kahden sähkömoottorin ja ben-
siinimoottorin yhdistelmä, itse-
lataava HR-V e:HEV toimii kol-
messa eri ajotilassa. Sähkömoot-
toriajossa liikkeelle lähdetään 
aina sähkömoottorin voimalla. 
Hybridiajossa auto käyttää säh-
kö- ja bensiinimoottoria yhdes-
sä jokapäiväisissä ajotilanteissa. 
Polttomoottoriajossa puolestaan 
käytetään bensiinimoottoria kor-
keimpien nopeuksien ylläpitä-
miseksi samalla kun akku latau-
tuu. Jarruttaessa sähkömoottorin 
tuottamaa energiaa käytetään 
akun lataukseen.

Kuljettajalle eri ajotilat eivät 
juurikaan tunnu, vaan meno on 
sulavaa.

Helppo 
ohjattava

Hondan alusta on katumaastu-
rille sopivan jäykkä. Ohjaus on 
tunnokas ja reagoi varsin herkäs-
ti ohjauspyörän liikkeisiin. Uu-
den HR-V:n kääntösäde onkin 
edellistä sukupolvea reippaasti 
pienempi. Auto on omimmillaan 
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A    Honda HR-V e:HEV:iä on saatavissa 
Euroopassa vain 1,5-litraisen bensiini-
moottorin ja kahden sähkömoottorin 
yhdistelmänä.

B    Perustilanteessa 304-litraiseen tavara-
tilaan mahtuu puutarhaistutuksiin tarvit-
tavat tavarat varsin mukavasti.

B    Kun Magic Seat -penkit kaataa alas, 
syntyy tasainen pohja lähes 1300-litrai-
selle tavaratilalle.

C    Tavaratilan etureunassa on vielä pie-
ni lisäsäilytystila.

C    Lämmityslaitteen namiskuukkelit 
ovat perinteiset manuaalinupit. Kum-
mallekin edessä istuvalle on myös omat 
usb-liittymät.

D    Kojelaudan ilmansuuttimen käyttö 
on helppoa. Hyvä keksintö.

C    Viikon koeajossa keskikulutus liikkui 5,2-5,3 l/100 km välillä.

kaupunkipyörityksessä, mutta ei 
suinkaan jää muiden jalkoihin 
moottoritienopeuksissakaan.

Hintavaa 
menoa

Uudistunutta HR-V:tä on saata-
vissa kolmena eri varustetasona. 
Elegance -version lähtöhinta on 
35 600 euron paikkeilla, Ad-
vance liki 39 000 euroa ja tämä 
koeajossamme ollut huippuva-
rusteltu Advance Style puoles-
taan maksaa karvan yli 41000 
euroa, joka sisältää mm. aktii-
visen kaistavahdin, mukautuvan 
vakionopeussäätimen sekä säh-
köisen takaluukun.

Kulutus 
kohdallaan

Moottorivaihtoehtoa on vain 
ja ainoastaan yksi 1,5-litrainen 
bensiinimoottori kahdella säh-
kömoottorilla höystettynä, yh-
teisteho 113 hevosvoimaa. HR-V 
on myös aina etuvetoinen, neli-
vetoa ei valitettavasti ole tulossa 
mallistoon.

Hondan HR-V e:HEV ei ole 
kuitenkaan mikään tykki, vaan 
kiihtyvyys 0-100 km/h on san-
gen rauhallinen eli 10,7 sekuntia. 
Toisin sanoen seinästä ladatta-
ville hybrideille hävitään, mutta 
Hondalla sähkön onkin tarkoitus 
tuoda suorituskyvyn sijaan kulu-
tukseen pienennystä.

Honda on onnistunut hybri-
dimoottorinsa kehittämisessä. 
WLTP:n mukainen keskikulu-
tus on 5,4 l/100 km, mikä on 
katumaasturille varsin mukava 
lukema. Meillä viikon koeajossa 
keskikulutus liikkui 5,2-5,3 litran 
välillä – kevyemmällä töppösellä 
olisi kulutus tietenkin ollut vielä-
kin maltillisempaa, mutta minkä 
sitä itselleen mahtaa…

Taikapenkit 
auttavat

Akusto on sijoitettu tavaratilan 
alle, mikä kutistaa jonkin verran 
tavaratilan kokoa runsaaseen 
300 litraan. Hondan uudet Magic 
Seat -istuimet kuitenkin auttavat, 
mikäli tarvitsee isompaa tavara-
tilaa. Takapenkit saa nostettua 
pystyyn selkänojaa vasten, jol-
loin mukaan saa matkustamon 

Nuoruuden 
rakkaus

Nuoruudessani tuli ajettua vuo-
sia eri Honda-malleilla aina 
sporttisesta CRX:stä Civiciin, 
Accordiin ja Preludeen. 

Pakko myöntää, että tätä HR-V 
e:HEViä ajaessa sydänalassa läi-
kähtivät jälleen nuoruusmuistot 
pintaan. Oi niitä aikoja...

puolelle isompiakin tavaroita, 
vaikkapa polkupyörän tai koi-
ran kuljetuskopan. Toisaalta kun 
takapenkit kaataa alas, tavarati-
laan syntyy tasainen lattia, johon 
mahtuu tarvittaessa vaikka nuk-
kumaan makuupussissa.



LHT – Posti Oy
Posti Green

Lähde mukaan ja 
haasta ystäväsi!

Lahjoita osoitteessa missio2022.fi/lahjoita

Missio muodostuu seuraavista:
•  Laaja medianäkyvyys
•  Henkilökohtaiset
 kohtaamiset
•  Seurakuntien tapahtumat
•  Diakonia

OLETKO SINÄ 
yksi kolmestatuhannesta kristitystä, joka voisi 
lahjoittaa 500 € suomalaisten tavoittamiseksi evankeliumilla?

Lahjoita ja haasta!

MISSIO 
2022
TULEE

OLETKO VALMIS?

PoHa on myöntänyt IRR-TV ry:lle uuden, toistaiseksi voimassa olevan rahankeräysluvan 1.1.2022 alkaen. Rahankeräyslupa on voimassa Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. 
Varat käytetään IRR-TV:ryn sääntöjen ja keräysluvassa määriteltyyn toimintaan kotimaassa ja ulkomailla. Luvan numero on RA/2021/1755.

Valtakunnallinen
mediakampanja
19.9. – 16.10.2022
Yhteistyössä eri kirkko-

kuntien, herätysliikkeiden, 

kristillisten järjestöjen ja 

seurakuntien kanssa


