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Matalan kynnyksen leiri tosimiehille
Perinteinen viikonloppuseminaari luonnon keskellä
Perheniemen evankelisessa opistossa
8. – 10.4.2011
Tule mukaan rohkaistumaan yhdessä eheyteen ja tosimiehuuteen. 
Alustuksissa saatuja eväitä nautitaan ryhmätöissä ja rakennutaan 
veljesyhteydessä.
Leirillä mukana mm. talousneuvos Reijo Telaranta, 
päätoimittaja Kimmo Janas, miestyön veteraani Aarni Kontturi, 
toimitusjohtaja Petri Aalto ja Hannu Ylikoski. 
Musiikissa palvelemassa Timi Järvivuori.

Ohjelma:
Perjantaina 8.4.
17.00 Ilmoittautuminen, majoittuminen ja ruokailu
18.00 Yhteinen tutustuminen ja odotukset
19.30 ”Tosimies ja työnäky”
 Mihin Jumala kutsuu meitä miehiä
21.00 Iltapala
 Vapaata yhdessäoloa 

Lauantai 9.4.
08.00 Aamupala
08.45 Aamun avaus ylistäen
09.00 ”Tosimies varustautuu”
 Armolahjat otetaan käyttöön
11.30 Lounas
12.30 ”Mies perheensä pappina”
 Perheen johtaminen Jumalan yhteyteen on miehen vastuulla
14.00 Kahvi
14.30 ”Mies taloudenhoitajana”
 Oikealla rahankäytöllä kunnioitamme Jumalaa
16.00 Päivällinen
17.00 Ulkoilua ja sauna
19.00 ”Mies ylistäjänä”
 Ylistys ei ole naisten etuoikeus
20.00 Keskustelua ja rukousapua
21.00 Iltapala
 Vapaata yhdessäoloa

Sunnuntai 10.4.
08.00 Aamupala
09.00  Aamun avaus ylistäen
 Lyhyitä todistuspuheenvuoroja
10.00 ”Sanoista tekoihin”
 Opit käyttöön omassa miestyössä  
11.30 Lounas
12.30 ”Tosimiehet ristin juurella”
 Yhteinen messu
14.00 Päätöskahvit ja kotiuttaminen

Leirin hinta: 120 €
Sisältäen ohjelman ja täysihoidon (majoitus 2-3 hh ja ruokailut).

Ilmoittautuminen:
Viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin alkua:
puh. 05 7574 100 tai opisto@perheniemi.com

Osallistujat otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

www.perheniemi.com           puh. 05 7574100
              fax.  05 7574101

Tervetuloa Perheniemen 
hyvän olon linjoille!

Timi Järvivuori

Hannu Ylikoski

Reijo Telaranta

Petri Aalto

Aarni Kontturi

Kimmo Janas

Leirin hinta: 120 €
Sisältäen ohjelman ja täysihoidon (majoitus 2-3 hh ja ruokailut). 

Ilmoittautuminen:
Viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin alkua:
puh. 05 7574 100 tai opisto@perheniemi.com

Osallistujat otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

www.perheniemi.com        Tervetuloa Perheniemen    puh. 05 7574100
      hyvän olon linjoille!   fax.  05 7574101

Puhtia Tosimiehen syksyyn
Rentouttava ja voimannuttava viikonloppuseminaari
Perheniemen evankelisessa opistossa
23. – 25.9.2011
Tule mukaan rohkaistumaan yhdessä eheyteen ja tosimiehuuteen. 
Alustuksissa saatuja eväitä nautitaan ryhmätöissä ja rakennutaan 
veljesyhteydessä.

Leirillä mukana mm. talousneuvos Reijo Telaranta, rehtori Petri Välimäki, 
ylilääkäri Ilkka Seppälä, päätoimittaja Kimmo Janas, miestyön veteraani 
Aarni Kontturi ja Hannu Ylikoski.
Musiikissa palvelemassa lauluyhtye Suora Lähetys.

Ohjelma:
Perjantaina 23.9.
17.00  Ilmoittautuminen, majoittuminen ja ruokailu 
18.00  Yhteinen tutustuminen ja odotukset 
19.30  ”Tosimies ja työnäky”
 Mihin Jumala kutsuu meitä miehiä 
21.00  Iltapala
  Vapaata yhdessäoloa

Lauantai 24.9. 
08.00  Aamupala 
08.45  Aamun avaus ylistäen
09.00  ”Tosimies varustautuu” 
  Armolahjat otetaan käyttöön 
11.30  Lounas 
12.30  ”Mies perheensä pappina” 
  Perheen johtaminen Jumalan yhteyteen on miehen vastuulla 
14.00  Kahvi 
14.30  ”Mies temppelin hoitajana”
 Olemme vastuussa omasta terveydestämme
16.00  Päivällinen 
17.00  Ulkoilua ja sauna 
19.00  ”Mies ylistäjänä”
 Ylistys ei ole naisten etuoikeus 
20.00  Keskustelua ja rukousapua 
21.00  Iltapala 
  Vapaata yhdessäoloa

Sunnuntai 25.9. 
08.00 Aamupala 
09.00  Aamun avaus ylistäen
 Lyhyitä todistuspuheenvuoroja 
10.00  ”Kun mies ei jaksa” 
 Mikä auttaa?  
11.30  Lounas 
12.30  ”Tosimiehet ristin juurella”
           Yhteinen messu 
14.00  Päätöskahvit ja kotiuttaminen

Suora Lähetys

Hannu Ylikoski

Reijo Telaranta

Kimmo Janas

Petri Välimäki

Ilkka Seppälä

Aarni Kontturi

Moni kristitty haikailee Jumalan valtakunnan perään ja 
pohdiskelee, kuinka pääsisi sinne sisälle.

Sanan mukaan meidän tulee etsiä ja janota Jumalan 
valtakuntaa. Samoin meidän on oltava lasten lailla ha-
lukkaita kasvamaan ja muuttumaan kohti Kristuksen 
kaltaisuutta – eli sitä todellista miehuutta.

Tämä tarkoittaa meidän antautumistamme opetuslap-
siksi, joiden esikuvana on Jeesus.

Meitä muistutetaan Korintolaiskirjeessä, että jos me 
olemme Kristuksessa, me olemme uusia luomuksia. Eli 
vanha on kadonnut ja uusi tullut tilalle. Mutta kuinka 
moni meistä uusista luomuksista pitää minuuttamme kui-
tenkin vielä ristillä kuolleessa vanhassa ihmisessä?

Jumalan valtakunta on Pyhän Hengen johtamaa elä-
mää. Eli meissä asuva Pyhä Henki puhuu meille, opettaa 
meitä ja muuttaa meitä kohti Kristuksen kaltaisuutta – jos 
siis annamme Hänelle siihen mahdollisuuden.

Mikäli haluamme päästä täysipainoisesti sisälle Jumalan 
valtakunnan elämään, meidän on taisteltava mielemme 
uudistamiseksi, jotta minuutemme ei olisi enää kiinni 
vanhassa ihmisessä vaan uudessa luomuksessa. Meidän 
tulisi nähdä itsemme, niin kuin Jumala näkee meidät.

Jumalan valtakunta
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Teksti: Kimmo Janas

Kuvat: Petri Janas

Suomen Täyden 
Evankeliumin 
Liikemiesten 
Kansainvälisen 
veljesliiton (STELK) 
perinteinen vappuaaton 
illalliskokous järjestettiin 
jälleen Kalastajatorpalla 
Helsingissä.

A  Markku Vuorinen totesi Suomen tarvitsevan kristittyjä, jotka rohkaisevat niin toi-
siaan kuin uskosta osattomiakin.

Vappuaatto 
Kalastajatorpalla

A  – Jos Jumala on vain ikuisten toiveittemme projektio avaruudessa, niin silloin me 
emme saa tulokseksi Jumalaa vaan epäjumalan, Lehtinen huomautti.

Vuorinen kertoi nähneensä 
Suomessa jo kolme uskoontu-
loaaltoa. Ensimmäisenä olivat 
vuorossa iskelmätaiteilijat, kuten 
Eija Merilä, Viktor Klimenko jne. 
Seuraavassa aallossa tulivat us-
koon huippu-urheilijat ja viimei-
simmässä missit ja mannekiinit.

– Nyt kaipailen mielessäni seu-
raavaa julkisuuden henkilöiden 
uskoontuloaaltoa ja toivoisin sen 
sijoittuvan tuonne parlamentin 
suuntaan. Olisi se valtavaa, jos 
olisi uskovainen presidentti ja 
uskovainen pääministeri jne. Ys-

Meidän on hänen mielestään 
Jumalan lapsina hyvä ymmärtää, 
että nämä asiat eivät suinkaan 
ole satua. Ne ovat joko totta tai 
valhetta.

– En kuitenkaan usko, että 
järkevällä ihmisellä olisi mitään 
syytä olla uskomatta Jeesuksen 
todellisuuteen.

Kalevi Lehtinen haluaakin 
haastaa meidät pois suljetusta 
maailmankatsomuksesta, jossa 
vain se mitä ihminen ymmärtää 
– eli mitä tieteellä voidaan saa-
vuttaa – on totta ja mahdollista.

T änä vuonna Espoon STEL-
Kin laatimaan ohjelmaan 
oli panostettu entistä voi-

makkaammin, mikä näkyi myös 
osanottajamäärässä – illallista oli 
nauttimassa lähes 250 henkeä.

Illan musiikillisesta annista 
vastasi pastorikolmikko Pastorit 
Areenalla; Asko Tynjälä, Seppo 
S. Kosonen ja Hannu Grön-
roos. 

Kaikki mahdollista sille 
joka uskoo

Todistuspuheenvuoronsa aluksi 
televisioevankelistanakin tun-
nettu Markku Vuorinen naures-
kellen kiitteli saadessaan toimia 
evankelistojen evankelistan, 
Kalevi Lehtisen lämmittelybän-
dinä.

Yhdeksänlapsisen perheen 
lapsena Inkeroisissa varttunut 
Vuorinen kertoi evankeliointi-
toiminnassa soveltaneensa Paa-
valin ohjeita, pyrkiä tulemaan 
ominensa toimeen. Niinpä nyt 
64-vuotiaan Vuorisen työuraan 
onkin kuulunut varsin monen-
laista yrittämistä autokaupasta 
kiinteistövälitykseen ja kaikkea 
siltä väliltä.

Vuonna 1977 Vuoriset olivat 
Amerikassa tutustumassa raamat-
tukouluihin ja eräässä kohteessa 
tuntematon mies kertoi Jumalan 
avaavan television ovet Markku 
Vuoriselle evankeliumin julis-
tukselle Suomessa. Eli aikana, 
jolloin Suomessa oli vain kaksi 
televisiokanavaa ja täysi mahdot-
tomuus ostaa itselleen ohjelma-
aikaa. Kotimaahan palattuaan 
Vuorinen kirjoitti Raamattunsa 
kanteen ”Jumala, avaa minulle 
puoli tuntia joka kuukausi evan-
keliumin julistukseen television 
kautta”.

– Viisi vuotta rukoilin tuota 
asiaa joka päivä, hän kertoi ja ke-
hotti Kalastajatorpalle kokoontu-
nutta juhlaväkeä pitämään kiinni 
toiveistaan ja unelmistaan ja ru-
koilemaan niiden puolesta.

– Vaikka monet ystäväni ke-
hottivatkin tarkistamaan lää-
kitystä, pidin kiinni utopialta 
vaikuttavasta näystäni, jonka 
uskoin Jumalan panneen sydä-
melleni.

Ja kuten monet lukijat muis-
tavat, vuonna 1991 käynnistyi 
PTV4 -kanavalla Markku Vuo-
risen luotsaama Tarjolla Elämä 
-ohjelma.

tävät, kaikki on mahdollista sille, 
joka uskoo, Vuorinen totesi.

Ei syytä olla uskomatta
Pääpuheen pitäjä Kalevi Lehti-
nen kertoi huolestuneena ha-
vahtuneensa tosiasiaan, että 
varsin huomattava osa maamme 
kansalaisista ei usko Jeesuksen 
olevan totta vaan pistää Hänet 
satuna samaan kategoriaan kuin 
joulupukki ja keijukaiset.

– En ole koko 75-vuotisen 
elämäni aikana kokenut tällaista 
järjestelmällistä kristinuskon ar-
vojen ja totuuden murenemista. 
Varsinkin mediassa kaikkia Ju-
malaan uskovia pidetään auto-
maattisesti älykääpiöinä ja kel-
kasta pudonneina. Tajusin, että 
meidän on oltava varuillamme ja 
otettava kantaa näihin asioihin, 
Lehtinen totesi.

Hän muistutti kuulijoille, 
kuinka Pietari toteaa Raamatus-

sa: ”Emmehän me silloin, kun 
saatoimme teidän tietoonne 
Herramme Jeesuksen Kristuk-
sen voiman ja tulemisen olleet 
lähteneet seuraamaan mitään 
ovelasti sepitettyjä taruja vaan 
me olimme omin silmin saaneet 
nähdä Hänen jumalallisen suu-
ruutensa”.

– Pietari todella tiesi, mistä 

puhui. Siinä ei ollut mitään sa-
dunomaista vaan täysiä faktoja, 
Jeesus on totta.

Lehtinen huomautti, että jos 
me tänä päivänä toteamme vä-
kijoukon keskellä, että Jeesus on 
totta, niin me todennäköisesti 
saamme osaksemme varsin sää-
liviä katseita tai jopa raivokkaita 
reaktioita.

– Näin ajatellessamme me ra-
joitamme koko maailmankaikke-
uden omien aivojemme suoritus-
kyvyn kokoiseksi. Ja minulla on 
vahva usko siihen, että meidän 
aivomme eivät sisällä koko to-
tuutta. Me olemme kaikki vaja-
vaisia ja keskeneräisiä, evanke-
listalegenda painotti.
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D  Keppis ja Pia Karjalainen sekä pojat O-P ja Kassu ovat kaikki motoristeja.

Larry Blakeslee

En ole enää moneen vuo-
teen omistanut omaa 
moottoripyörää, joten 

Gospel Ridersin entinen kansal-
linen puheenjohtaja Mika Saa-
rinen ja hänen vaimonsa Pike 
lainasivat minulle toisen BMW 
-pyöristään.

Paikat huurteessa
Moottoripyöräilijät ympäri maail-
maa nauttivat ajella maalaisteitä 

Moottoripyöräkausi käyntiin L   iedossa
3000 suomalaista moottoripyöräilijää juhli 
toukokuussa pyöräilykauden epävirallisia 

avajaisia. Minut oli kutsuttu Gospel Ridersin 
Espoon osaston parinkymmenen jäsenen 
mukana vuotuiseen kokoontumisajoon 

Turkuun. Sieltä ajaisimme Lietoon drive-in 
jumalanpalvelukseen. 

pitkin, vaikka se veisikin hieman 
kauemmin päästä päämäärään. 
Ja tämä päivä ei ollut mikään 
poikkeus. Oli todella kaunis päi-

vä ajella pitkin suomalaista maa-
seutua. Maantie, jota ajelimme 
piti sisällään kaikki motoristien 
kaipaamat osaset loivine kaartei-

neen ja mäennyppylöineen halki 
peltojen ja metsien.

Puolessa välissä matkalla 
Turkuun ryhmämme pysähtyi 
lämmittelemään pieneen kahvi-
laan tien varressa. Tämä pysäh-
dystauko oli todella tervetullut, 
sillä minulla ei ollut suomalais-
ten motoristien käyttämiä nor-
maaleja kylmän kelin ajovarus-
teita. Lainaamieni kypärän ja 
ajohanskojen lisäksi minulla oli 
vain farkut jalassa ja tuulipuse-
ron alla pitkähihainen villapaita. 

Matkamme käynnistyi Espoosta 
neljän asteen lämpötilassa, mikä 
oli varsin vilpoista. En ollut lain-
kaan tullut ajatelleeksi ajonai-
kaista kylmää viimaa.

Kun ryhmämme jäsenet huo-
masivat puutteelliset varusteeni 
ja että moottoripyörässäni ei ollut 
tuulilasia, eräs heistä antoi mi-
nulle liikenimen ”Iceman”. Itse 
asiassa luulen heidän pitäneen 
minua vain yhtenä hulluna jenk-
kimotoristini. Mutta kuten monet 

asiat elämässämme, jos todella 
haluat tehdä jotakin, sinä myös 
teet sen. No ainakin aurinko 
paistoi eikä onneksi satanut. Ja 
minä olin odottanut tätä reissua 
jo yhdeksän kuukautta.

3000 motoristia paikalla
Ennen kuin kokoonnuimme Tu-
russa Kupittaan urheilukeskuk-
seen, runsaat 200 Gospel Rider-
sia Suomen eri osastoista tapasi 
toisensa Romana Managemen-
tissa, paikallisen jäsenen Seppo 
Romanan yrityksessä. Hän tarjosi 
meille lounasta ja kahvia samalla 
kun tapasimme vanhoja ja uusia 
ystäviä. Lounaan jälkeen ajoim-
me urheilukeskukseen, jossa lii-
tyimme paikalle saapuvien mui-
den motoristien joukkoon.

Paikallislehti raportoi jälkeen-
päin, että noin 2000 moottori-
pyörää ja 3000 motoristia osal-
listui tapahtumaan. Lehti arvioi 
myös, että 1000 katselijaa oli 
saapunut seuraamaan 12 kilo-
metrin paraatia , kun ajoimme 
parijonossa Kupittaalta Liedon 
motoristikirkkoon. Mukana oli-
vat kaikki mahdolliset mootto-
ripyörä merkit ja mallit. Perinne 
kokoontua Turkuun ja ajaa mo-
toristikirkkoon juontaa juurensa 
vuoteen 1981, ja tapahtuma on 
järjestetty joka vuosi sen jäl-
keen.

Moottorien ylistystä
Liedon evankelisluterilaisen kir-
kon parkkipaikalla ylistysmusiik-
ki jo täytti ilman moottoripyörän 
toisensa jälkeen saapuessa pai-
kalle. 3000 motoristin siirtymi-
nen Kupittaalta Lietoon kesti 
puolitoista tuntia, ja jumalanpal-
velus käynnistyi viimeisten mo-
toristien päästyä perille. Kuulim-

me lyhyen saarnan ja muutamia 
Raamatun jakeita, jonka jälkeen 
seurasi perinteinen ”moottori-
pyörien moottoriylistys”.

Joka vuosi Liedon jumalan-
palveluksessa tiettynä hetkenä 
kaikki motoristit käynnistävät 
moottorinsa ja ottavat kierrok-
sia puolen minuutin ajan. Se on 
ihmeellinen sekoitus erilaisia ää-
niä, jotka täyttävät ilman; Harri-
koiden matalasta jyrinästä sport-
tipyörien korkeampaan ujelluk-
seen. Äänet yhdistyivät Jumalaa 
kunnioittavaksi ylistykseksi 
meidän kiittäessämme Häntä 
ihmeellisen päivämme siunauk-
sista. Jumalanpalvelus päättyi 
kirkon sisällä ja parkkipaikalla 
tarjottuun  ehtoolliseen.

Jumala ja moottoripyörät 
yhdistävät

Jumalanpalveluksen jälkeen 
Gospel Ridersin jäsenet rupatte-
livat muiden motoristien kanssa 
ja jakoivat Motoristiraamatun 
suomen- ja englanninkielisiä 
versioita. Gospel Riders -järjes-
tön Motoristiraamattu sisältää 
Uuden testamentin sekä moto-
ristien todistuksia sitä, kuinka 
Jeesuksen vastaanottaminen 
heidän Pelastajakseen muutti 
heidän elämänsä.

Tuona aikana minulla oli 
mahdollisuus tutustua varsin 
kattavaan läpileikkaukseen eri 
osastoista tuleviin suomalaisiin 
Gospel Riders –jäseniin. Tapa-
sin mm. motoristipastori Päivö 
”PeeTee” Juntumaan ja hänen 
vaimonsa Annen. He ovat kuulu-
neet Gospel Ridersiin jo yli kym-
menen vuotta ja PeeTee toimii 
osastonsa pastorina. Juntumaat 
asuvat Vääksyssä ja ovat koko-
päiväisessä palvelutyössä siellä.

Tapasin myös Karjalaisen 
perheen Mäntsälästä.  Pekka 
”Keppis” ja hänen vaimonsa Pia 
tutustuivat Gospel Ridersin ko-
kouksessa vuosia sitten. Heillä 
kummallakin on poika aikaisem-
masta avioliitosta, O-P ja Kassu. 
He kaikki rakastavat moottori-
pyöriä, joten Keppis ja Pia päät-
tivät mennä naimisiin ja perustaa 
Jumalaan ja moottoripyöriin kes-
kittyvän uusperheen.

Toimintaa yli 30 vuotta
Gospel Riders of Finland perus-
tettiin vuona 1980. Sillä on yli 
1000 jäsentä Suomessa ja osastot 
myös Virossa, Espanjassa ja Jeru-
salemissa. Järjestön päämääriin 
kuuluu avoin kristillinen elämä 
muiden motoristien kiinnostus-
kohteiden lisäksi. Kaikki heidän 
kokouksensa ovat alkoholitto-
mia, ja jäsenten on elettävä tiet-
tyjen ohjesääntöjen mukaan.

Lisätietoja Gospel Riders –toi-
minnasta ja linkit eri maiden 
vastaaviin motoristijärjestöihin 
löytyvät nettiosoitteesta: 

www.gospelriders.fi.

D  Motoristipastori Päivö "PeeTee" Juntumaa vaimonsa Annan kanssa.

C  Mika Saarinen, Motoristiraamattu 
ja allekirjoittanut Liedon kirkon piha-
maalla.
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Kimmo Janas

Mika Niikko istuu nyt 
ensimmäistä kauttaan 
perussuomalaisten 
kansanedustajana, 
mutta politiikassa 
hän on ollut mukana 
vasta vajaa kolme 
vuotta. Taustalta 
löytyy parikymmentä 
vuotta yrittäjänä, joista 
viimeiset kymmenen 
vuota aktiivista 
toimintaa.

Meillä kaikilla on men-
neisyys elämässämme 
ja aivan liikaa tuijo-

tetaan historiaan, menneeseen, 
vaikka tärkeintä olisi mielestäni 
nykypäivä, missä nyt mennään, 
Mika Niikko huomauttaa siteera-
ten Korintolaiskirjettä: ”Siis, jos 
joku on Kristuksessa, niin hän 

Koukussa pornoon -verkkosivuston tarkoitus on lisätä tietoi-
suutta, avoimuutta sekä vastuullisuutta pornografi aan liittyvissä 

asioissa. Me kerromme pornoriippuvaisten vaiennetut tarinat, 
tarjoamme toimivaa apua ja pidämme esillä toisenlaista näkö-

kulmaa pornon kyllästämässä yhteiskunnassa.

www.koukussapornoon.com

050 5853 512

Jouni Anttila, sielunhoitaja
Jouni.anttila@yehuda.fi   050 5853 512

Jos koet tarvitsevasi
sielunhoitoa, ota yhteyttä.

WWW.YEHUDA.fi
Sielunhoitopalvelua 

Henkilökohtaisesti, puhelinsielunhoitoa, sie
lunhoitoryhmät

ja sielunhoitoseminaarit, sekä sielunhoitoon liittyvää opetusta.

B  – Toki onnistumiskokemukset ovat 
mukavia, mutta jos keräämme vain it-
sellemme, ei se loppujen lopuksi tunnu 
miltään, Mika Niikko huomauttaa.

Mika Niikko:
Ihmiseen investoiminen tärkeää

on uusi luomus; se, mikä on van-
haa, on kadonnut, katso, uusi on 
sijaan tullut.” (2. Kor. 5: 17)

Hän muistuttaa meidän jokai-
sen varmasti epäonnistuneen 
monasti elämässämme, varsin-
kin jos emme ole tunteneet Ju-
malaa.

Mika Niikko kertoo syntyneen-
sä Lahdessa vuonna 1967 per-
heeseen, jossa äiti oli ravintola-
tarjoilija ja isä rakennusinsinööri. 
Vanhempien alkoholiongelmien 
takia hän tottui kahden sisaruk-
sensa kanssa hyvinkin nuorena 
tulemaan toimeen omillaan. Mi-
kan ollessa 12-vuotias vanhem-
mat erosivat ja lapset joutuivat 
lastenkotiin, jossa useimmat sa-
manikäiset opettelivat tupakan-
polttoa ja kaljoittelua.

Äidin mentyä uudelleen nai-
misiin oli edessä muutto Vantaal-
le korsolaiseen vuokralähiöön, 
jossa asui useita päihdeperhei-
den lapsia.

– Ei ole nuorille hyväksi, kun 
13-14 -vuotiaat poikaporukat tot-
tuvat kaljoittelemaan joka viikon-
loppu. Ja kuten arvata saattaa, 

tutuksi tulivat myös virkavallan 
edustajat, Niikko muistelee.

Rauha sydämeen
Bilettämistä jatkui 24-vuotiaaksi 
asti. Hän myöntää oman hen-
kisen elämänsäkin olleen siinä 
vaiheessa todella rappiolla. Rin-
nalta ehti moni ystävä kuolla ja 
Niikko kertookin alkaneensa 
miettiä oman elämänsä mielek-
kyyttä.

Hän vietti aikaansa seurakun-
tien pitämissä teetuvissa 14-vuo-
tiaasta lähtien ja käyneensä mo-
nia varsin syvällisiäkin keskuste-
luita teetä hörppiessään.

Mikan ollessa 24 -vuotias us-
koon tullut ystävä sai mukaan-
sa Korson helluntaiseurakunnan 
kokoukseen eräänä talvisena 
torstai-iltana.

– Oli todella pelottava koke-
mus lähteä hengelliseen koko-
ukseen, Mika Niikko naurahtaa. 
Toisaalta takana oli pelastu-
minen kuolemalta, joten hän 
muistaa olleensa varsin pienellä 
paikalla.

Kyseisen helluntaiseurakun-

nan kokouksen jälkeen Niikko 
tapasi Joosua Mission johtajan 
Timo Valtosen, joka kysyi, ha-
lusiko hän saada rauhan sydä-
meensä.

– Tuon lähes 20 vuotta sitten 
tapahtuneen rukouksen aikana 
koin aivan kuin musta kivi olisi 
otettu sisältäni ja tilalle tuli aivan 
käsittämätön rauha ja ilo, Mika 
Niikko kertoo liikuttuen vieläkin 
muistoissaan.

Omatunto puhtaana
Siitä tilanteesta Jumala lähti kor-
jaamaan 24-vuotiaan nuoren 
miehen elämää.
Vain muutaman kuukauden ku-
luttua, 1990-luvun laman keskel-
lä Jumala ohjasi tuolloin vielä 
työtä vieroksuvan, sähköalan 
ammattitutkinnon suorittaneen 
Mika Niikon yrittäjäksi.

– Lainasin kaverilta poran, ja 
rahat riittivät poranterän ja pa-
rin ovisilmän ostamiseen. Olen 
aina ollut aika hyvä supliikki-
mies, joten lähdin kiertämään 
polkupyörällä – myös lainatulla 
– ympäri Korsoa kauppaamaan 

ovisilmiä. 
Ja kun kaupanteon makuun 

oli päästy, seuraavana tulivat ku-
vaan turvalukot, sälekaihtimet ja 
viimeisenä parvekelasit.

Varsinkin alussa kauppaa teh-
tiin useimmiten käteisellä, jonka 
ansiosta alalla vallitsi varsin ylei-
sesti ns. harmaa talous.

– Minä kuitenkin ilmoitin alal-
la työskennelle työkavereille, 
että minä haluan pitää tuloistani 
tarkan kirjanpidon ja hoitaa vel-
voitteeni myös verottajan suun-
taan. Halusin pitää uskovana 
omatuntoni puhtaana, mitä toi-
set hieman ihmettelivät, Niikko 
toteaa.

Yksilöön panostaen
Vuonna 2000 hän ajoi alas parve-
kelasiyrityksensä ja perusti nuo-
risojärjestön Takaisin Elämään 
ry, auttaakseen kokopäiväisesti 
avun tarpeessa olevia nuoria ”ta-
kaisin elämään”. 

– Olin jo pitkään miettinyt asi-
aa, ja tavallaan sellainen sisäinen 
palo ajoi eteenpäin, halusin teh-
dä töitä nuorten hyväksi.

Takaisin Elämään yhdistykses-
sä työskennellään alle 29 -vuoti-
aiden lasten, nuorten ja nuorten 
aikuisten hyväksi. Yhdistys toi-
mii kristillisen lähimmäisenrak-
kauden arvopohjalta, mutta ei 
ole sitoutunut mihinkään seura-
kunnalliseen tai uskonnolliseen 
suuntaukseen.  

– Tavoitteena on ohjata ja tu-
kea kohderyhmän nuoria kohti 
päihteetöntä, rikoksetonta ja it-
senäistä elämää. Yhdistys tarjoaa 
vankilasta vapautuville, laitos-
hoidon päättäneille tai muuten 
tuen tarpeessa oleville räätälöity-
jä tukiohjelmia. Tukea annetaan 
päihteidenkäytön lopettamiseen, 
asunnottomuuteen ja kriiseihin, 
Mika Niikko luettelee.

Yhdistyksen toimintaan osal-
listuvien nuorten parissa työs-
kennellään pitkään, jopa vuo-

sia. Järjestön nuorisotyön tar-
koitus onkin selkeästi panostaa 
yksilöön, esimerkiksi turvallista 
aikuisena olemista ja rinnalla 
kulkemista.

Politiikkaan mukaan
Viime kunnallisvaalien alla pe-
russuomalaisten puoluejohtaja 
Timo Soini haastoi Niikon mu-
kaan itse muuttamaan yhteiskun-
taa, eikä ainoastaan pyrkimään 
vaikuttamaan sivusta. Suinpäin 
hän ei kuitenkaan lähtenyt mu-
kaan vaalitaistoon, vaan kertoo 
asetelleensa Jumalalla jopa vil-
loja saadakseen varmuuden rat-
kaisulleen. 

– Politiikka on pohjimmiltaan 
arvovalintoja, jotka vaikuttavat 
elämäämme enemmän kuin 
aiemmin käsitinkään. Järjestö-
johtajana olin kahdeksan vuotta 
koettanut saada esimerkiksi Van-
taalle ensimmäistä skeittipuistoa 
nuorille, mutta en onnistunut. 
Kun tulin valituksi Vantaan kau-
punginvaltuutetuksi sain puo-
lentoista vuoden luottamustyön 
jälkeen aikaiseksi päätöksen, 
että Vantaalle rakennetaan neljä 
skeittipuistoa ja skeittihalli, Niik-
ko naurahtaa.

Vähässä uskollinen
Jumala on koetellut Mika Niik-
koa monin eri tavoin elämäntai-
paleella, ja hän uskookin Juma-
lan halunneen hänen tekevän 
oikeita ratkaisuja, olipa sitten 
kyseessä verojen maksaminen 
pienyrittäjänä tai muuten oman-
tunnon äänen kuuntelu.

– Jumala haluaa meidän ole-
van vähässä uskollisia ja elävän 
Raamatun periaatteiden mukai-
sesti vaikka yhteiskunnassa olisi 
meneillään minkä tahansa kaltai-
nen ”maan tapa”.

Hän huomauttaa, ettei onnel-
lisuutemme suinkaan riipu siitä, 
paljonko meillä on omaisuutta, 
vaan siitä kuinka hyvä suhde 
meillä on Jumalaan ja lähim-
mäisiimme.

– Hyvin usein rukoilen Juma-
laa ratkaisuja tehdessäni, että 
vaikuta tahtooni ja tekemiseeni, 
että sinun tahtosi toteutuu.

Mika Niikko toivookin voivan-
sa jatkaa Jumalan osoittamalla 
tiellä ja pystyvänsä omalta osal-
taan vaikuttamaan kansanedusta-
jana mm. kristillisen arvorappion 
pysäyttämiseen maassamme.
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Lasse Heikkilän laatimat pikkuristikot haastavat hoksottimia. 
Ratkaisun kirjaimet voivat piillä vihjeissä vaikkapa takaperin 
tai anagrammina.  
OLEKKOS´EKSYNY’ PALATESSA?  (=SOKKELO).  
Muunkinlaiset vihjeet ovat käytössä. Avain löytyykin joskus 
toisesta vihjeestä. Pitäisi vain keksiä se oikea… 
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Samuel Saresvirta

Olivier Bernhard, mo-
ninkertainen Ironman 
-kisan voittaja ja kol-

minkertainen maailmanmestari 
triathlonin täysmatkalla, on ol-
lut kehittämässä uutta juoksujal-
kinetta ja käyttäjiksi on löytynyt 
jo joukko huippujuoksijoita ja 
muidenkin lajien edustajia, jot-
ka juoksevat harjoitusohjelmas-
saan.

Jalkineen nimi on On, On 
Cloudrunner ja uudempi versio 
On Cloudsurfer. Erikoista jalki-
neessa on pohjan ulkopinnalle 
asetetut, ikäänkuin muoviputken 
(pehmeän) pätkät ja vaimennus 
kuuluu toimivan hyvin. 

Allekirjoittaneella oli testaa-
jana isoveli Matti, 70-luvulla 
maratonin 2.50 pintaan useita 
kertoja taittanut juoksija. Pol-
ven operoinnin jälkeen juoksu 
on ollut vähäistä ja tuskallista, 
mutta ensituntuman jälkeen 
Cloudrunner -jalkine saattaa 
olla antamassa uutta toivoa ak-
tiivisemman juoksuharrastuksen 

aloittamiseen.
Itse kokeilin jalkinetta pikai-

sesti ja tottuneena aika hyvään 
pronaatiotukeen jalkineessa 
pehmeys hiukan pelotti aluksi, 
mutta testaus jatkuu ja elokuun 
Tosimies -lehteen saamme toi-
vottavasti laajemman katsauksen 
jalkineen toiminnasta käytössä.

On -jalkineen pääpointti  on 
horisontaalitasossa jalkaan koh-
distuvan rasituksen eliminoimi-
nen ja 3 D flexibility viitannee 
useaan suuntaan (direction) 
tapahtuvan rasituksen vaimen-
taminen.

Mainoksessa todetaan: "Kivu-
tonta ja vammavapaata juoksua, 
unelma, jota odotetaan. Tutustu-
kaa On jalkineisiin hyvinvaruste-
tuissa urheiluliikkeissä".

Janne Viljamaa

Kotona henkisesti ja 
fyysisesti nöyryytetty 
oppii itse nöyrtymään 
vanhemmalle ja 
nöyryyttämään 
heikompaansa. Hänelle 
ei ole koskaan opetettu 
vaihtoehtoista mallia. 
Moraalia opetetaan 
keskustelun ja 
kysymysten kautta. 
Tärkeintä on oppia 
eläytymään heikomman 
tunteisiin. Moraali 
perustuu arvostukseen 
ja vapaaehtoiseen. 
Pakotettuna ja uhattuna 
olemme aina samaa 
mieltä. Autoritaarinen 
ympäristö opettaa 
alistumista ja pelkoa, 
ei moraalia. Se opettaa 
silmänpalvontaa. 
Kun auktoriteetti on 
paikalla, pitää skarpata 
ja hymyillä, loppuaika 
vilpistellään. 

Autoritaarisen alistavassa 
ympäristössä kasvanut-
ta ei ole opetettu eläyty-

mään heikomman osaan. Häntä 
on valmennettu turvaamaan oma 
osuutensa ja puolustamaan sitä 
mahdollisilta hyökkääjiltä. Mo-
raalisessa viidakossa jokainen 
on mahdollinen vihollinen, eikä 
ystävä. Pienemmän ja heikom-
man alistaminen on tuomittavaa. 
Itsensä ja heikomman puolusta-
minen on ehdottoman sallittua. 

Aggressio on oikein käytet-
tynä luovuuden ja toiminnan 
käyttövoima. Aggression avulla 
ihminen puolustaa fyysistä ja 
henkistä reviiriään. Hän osaa 
asiallisesti ja kohteliaasti pois-
taa reviirilleen tulleet tunkeilijat. 
Oman aggressionsa tunnistava 
heijastaa vahvuutta. Hän katsoo 
silmiin, puhuu kuuluvalla äänel-
lä, sanoo oikeassa tilanteessa ja 

ottaa tilansa jyräämättä toista. 

Tutkimukset osoittavat 
- innostus tarttuu kuten 

masennuskin
Professori Katariina Salmela-
Aron johtamassa tutkimuksessa 
vuodelta 2010 havaittiin nuorten 
koulu-uupumuksen ja vanhem-
pien työuupumuksen suhde toi-
siinsa. Työuupumuksesta kärsi-
vien vanhempien lapset kokevat 
koulu-uupumusta muita nuoria 
todennäköisemmin. Koulu-uu-
pumus näkyy kouluun liittyvä-
nä kyynisyytenä, väsymyksenä 
ja riittämättömyyden tunteena. 
Tutkimuksessa 515 peruskou-
lun yhdeksäsluokkalaista arvioi 
koulu-uupumustaan ja heidän 
595 vanhempaansa työuupu-
mustaan. Tutkimus on osa laa-
jaa FinEdu-tutkimusta, joka on 
toteutettu Suomen Akatemian 
Oppimisen ja motivaation tutki-
muksen huippuyksikössä.

sä sivustakatsojan. Se vähentää 
oman vaikutusmahdollisuuksien 
kokemista. Vaikutusmahdolli-
suus omaan elämään on kes-
keinen hyvän elämän rakentaja 
ja itsetunnon vahvistaja. 

Itsetunto vahvistuu 
vaikuttamisen myötä

Yhteisön jokaisen jäsenen on 
saatava tuntea vaikuttavansa 
omalla panoksellaan yhteisön 
hyvinvointiin. Omaa elämää pi-
tää pystyä elämään pääosassa 
eikä sivuroolissa. Opiskeluajan 
myönteiset sosiaaliset suhteet 
heijastuivat ihmisten pärjäämi-
seen 15 vuotta myöhemmin. 
Sosiaalinen optimismi, eli tun-
ne omista ihmissuhdetaidoista, 
ennusti nousujohteista uraa ja 
hyvää elämää. Sosiaalinen eris-
tyneisyys opiskeluaikana saattoi 
viedä opiskelijalta työssä ja elä-
mässä pärjäämisen edellytykset 
jo ennen kuin nuori aikuinen 
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Innovatiivinen uutuus 
juoksujalkineiden 
laajaan valikoimaan

kuuluvat ja että ne voi voittaa. 
Nuori elää neliössä koti, koulu, 
harrastukset ja kaverit. Näiden 
neljän suhteen on tärkeä löytää 
tasapaino. Mikään niistä ei saa 
nousta liian hallitsevaksi. 

Innostus tarttuu
Tärkeää on, että nuori tun-
tee oman vahvan panoksensa 
elämän tasapainottamiseksi. 
Innostus tarttuu kaveripiiris-
tä, perheestä ja koulusta aivan 
kuten tarttuu uupumus ja ma-
sennuskin. Seuran ei turhaan 
sanota seuran tekevän kaltai-
sekseen. Vanhemman uupumus 
voi näyttäytyä myös kielteisenä 
kasvatustyylinä ja alentuneena 
osallisuutena nuorten elämässä. 
Uupunut, masentunut, köyhä ja 
riittämättömäksi itsensä tunteva 
vanhempi ei jaksa tukea nuor-
taan. Hän ei jaksa tukea edes 
itseään. Aggression kadottanut 
seuraa apaattisena sivusta omaa 
elämäänsä. Hän ei uskovoivansa 
vaikuttaa siihen. 

Toisilla säilyy lapsuudesta asti 
tunne oman elämänsä kipparina 
toimimisena. Nämä kultapojut 
ja –tytöt osaavat syntyä oikeaan 
perheeseen, saavat ystäviä, asioi-
ta aikaan ja asiat tehtyä loppuun 
jo lapsina. Aggressionsa kadot-
tanut, lamaantunut ihminen pu-
toaa muiden kelkasta usein jo 
opiskeluaikana. Hän ei etene, ei 
saa ystäviä, ei onnistu, ei löydä 
omaa juttuaan. Hän seuraa ma-
sentuneena sosiaalisen optimis-
min hymyileviä ja itsevarmoja ih-
misiä, jotka hoitavat hommansa, 
saavat asioita aikaan ja etenevät 
elämässä. 

Sosiaalinen lahjakkuus voi 
olla onnellisen elämän kannalta 
muita lahjakkuuden lajeja, ku-
ten matemaattista lahjakkuutta 
tärkeämpää. Työssä loistavasti 
pärjäävä insinööri voi epävarma-
na pönkittää haurasta itsetunto-
aan tietämällä kaiken, ostamalla 
leveän taulutelkkarin ja eristäy-
tymällä tietokoneen taakse. So-
siaalisesti lahjakas uskaltaa olla 
oma itsensä kaikkien kanssa ja 
tulla esiin näytön takaa.  

Kirjoittaja, sosiaalipsykologi 
Janne Viljamaalta ilmestyy syys-
kuussa kirja Pakko saada – ad-
diktoitunut yhtesikunta (WSOY). 
Katso kotisivu www.jannevilja-
maa.com

Itsetunto 
kuntoon 

onnistumalla
Tulosten mukaan uupumuk-

sen tunteiden olevan perheessä 
jaettuja. tytöt jakoivat uupumuk-
sen tavallisesti äitiensä kanssa ja 
pojat isiensä. Samaa sukupuolta 
oleva vanhempi toimii professo-
ri Salmela-Aron mukaan usein 
roolimallina masennuksen kä-
sittelyssä. Tutkimus paljasti, että 
mitä enemmän perheessä oli ta-
loudellisia huolia, sitä enemmän 
oli myös uupumusta. Köyhyys 
tekee ihmisestä oman elämän-

ehti töihin. 
Hyvinvointi rakennetaan yh-

dessä ja miten joskus voi olla 
tärkeämpää miten koulussa 
opetetaan kuin mitä siellä ope-
tetaan. Epävarma nuori etsii 
opettajasta aitoa, rohkeaa ja 
tukevaa aikuista, joka jaksaa 
kannustaa ja luoda nuoreen us-
koa vastoinkäymisten hetkellä. 
Salmela-Aron mukaan aikuisen 
on tärkeä luoda kuva nuorelle 
elämästä, johon vastoinkäymiset 
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Jos paikkakuntasi kristillisessä kirjakaupassa 
ei vielä ole Tosimies -lehteä myynnissä, 

kannusta myymälänhoitajaa laajentamaan 
valikoimaansa!

www.tosimies-lehti.fi

Mistä Tosimiehen 
irtonumeroita?
• Kotisataman Kristillinen Kirjakauppa
   Sörnäisten rantatie 5, 00530 Helsinki
   Puutarhakatu 17, 33210 Tampere
• Kristillinen Kirja ja Musiikkipalvelu
   Puskantie 14, 60100 Seinäjoki
• Kristillinen kirjakauppa Cor 13
   Yliopistonkatu 36, 40100 Jyväskylä
• Lahden Kristillinen kirjakauppa
   Hämeenkatu 23, 15110 Lahti
• Neste Jari-Pekka
   Pieksämäentie 15, 41520 Hankasalmi
   Yhdystie 2, 19600 Hartola
• One Way Mission House
   Kaisaniemenkatu 10, 00100 Helsinki

Rokkigospelia 
Pohjanmaalta

Miriam -nimeä kantavan ja alun perin Etelä-
Pohjanmaalta, tarkemmin sanottuna Peräsei-
näjoelta ponnistavan gospel-rock yhtyeen 
esikoisalbumi "Karu Maa" näki päivänvalon 
tämän vuoden keväällä.

Bändin musiikkiskaala on melodisen me-
tallin ja rockin välillä. Joten se sopii niin 
metallin kuin rockinkin ystäville.

Itselleni nousi heti parin kerran kuunte-
lun jälkeen suosikeiksi levyn introkappa-
leen jälkeinen "Samalla viivalla" sekä sar-
kastinen ”Kymmenen käskyä rikottavaksi” 
kappaleet.

Mukavan "pisteleviä", vaikuttavia, va-
kuuttavia ja puhuttelevia sanoituksia hy-
vin säestetyllä soitannolla. Sävellyksestä 
ja sanoituksista vastaa laulaja-kitaristi Ossi 
Mäki-Reini.

Laulut ovat tarttuvia suomenkielisiä me-
lodisia rokkikappaleita, joihin on helppo 
samaistua. Yleinen sanoma kappaleilla on 
ihmisen syntisyys ja suhde armolliseen Ju-
malaan.

Tyylikkäät kannet silmäniloksi, josta myös 
löytyy kappaleiden sanat mukana seuratta-
vaksi tai laulettavaksi.

Levy meni ilmestyessään suoraan Suomen 
virallisella albumilistalla sijalle 26.

Ostamisen ja tutustumisen  arvoinen teos, 
jota on helppo lähestyä ja kuunnella.

Petri Janas

Miriam
Karu Maa
Bullroser Records, 2011

Soul Man Ole!
Mielestäni yksi tämän vuoden parhaita albu-
meja on tässä, ajoittuen juuri sopivasti poh-
joismaisen keskiyön auringon saapumisen 
aikaan. Norjalaisen valkosuklaisen soul-veli 
Ole Børudin ”Keep Movin” saattaa olla tois-
taiseksi hänen parhain äänitteensä.

Ole tulee legendaarisesta norjalaisesta 
gospelperheestä, hänen isänsä perustamas-
ta The Arnold B. Singers -yhtyeestä. Yhty-
eeseen kuuluivat äidin lisäksi Olen veljet ja 
sisaret. Heidän CD:nsä ovat vielä tänäkin 
päivänä sitä itseään, täyttä tavaraa!

Olella on jo vuosia ollut menestyksekäs 
sooloura, joka kunnioittaa perheen gospel 
ja pop -traditiota.

Ole Børud on imenyt vaikutteita mm. 
pastori Andraé Crouchilta; Westcoast -mu-
siikista ja Earth, Wind and Firelta. Hän on 
varsin tuttu näky pohjoismaisilla tv-kanavil-
la, ja hän on kiertänyt parhaista parhaim-
pien kansainvälisten gospelartistien kanssa. 
Olen debyyttialbumi ”Shakin’ the Ground” 
jätti pysyvän jäljen musiikkikriitikoiden 
mieliin, ja tätä uutuutta on todella kannat-
tanut odottaa. Tämä veli vie gospelmusiikin 
aivan uudelle tasolle.

Ole Børudilla tuntuu olevan homma 

Ole Børud
Keep Movin
OBM Records/Fg-Naxos Oy, 2011

Lännen tyyliin
Finngospel julkaisi huhtikuussa Tapani Sal-
miselta uutuuslevyn ”Näitä lauluja laulan”, 
joka on Salmisen kolmas soololevy.

Täytyy myöntää, että tartuin tähän minul-
le aiemmin tuntemattoman laulajan levyyn 
hieman varauksella, syynä oli varsin pel-
kistetty CD -kansi. Mutta mieli muuttui heti 
ensimmäisen kappaleen alkaessa soida.

Tapani Salminen on 1950-luvulla syntynyt 
järvenpääläinen laulujen tekijä. Musiikki on 
ollut olennainen osa hänen elämäänsä nuo-
ruudesta lähtien, kitaraa hän alkoi soittaa 
14-vuotiaana. Kitara onkin keskeisellä sijalla 
Salmisen musiikin teossa. 

Vuosikymmenten aikana Tapani Salminen 
on perehtynyt erilaisiin musiikillisiin tyylila-
jeihin aina rock-musiikista kansanmusiikkiin 
ja klassiseen kitaransoittoon. Tällä uutuusle-
vyllä ollaan hyvin countryhenkisinä.

Gospel-musiikin Tapani löysi 80-luvun lo-
pulla elämänmuutoksen myötä. Tuolloin al-
koi oma musiikillinen tuotanto, jolloin alkoi 

Tapani Salminen
Näitä lauluja laulan
Finngospel/Fg-Naxos Oy, 2011

syntyä myös lauluja. Usko antoi innoituksen 
laulujen tekoon. Esiintymiset ovat tapahtu-
neet pääasiassa trubaduuri-keikkoina, mistä 
antaa käsityksen myös CD:n kansikuva.

Uutuuslevyllä hän ei kuitenkaan soita 
yksinään, vaan taustalla on joukko varsin 
asiantuntevia ammattilaisia. Leo Kunnak-
sen sovittamien kappaleiden tulkinnassa 
nousevat hienosti esille Kunnaksen omat 
kitarasoolot samoin kuin Arto Lappalainen 
dobro ja steel-kitaratyylittelyt. Lisäksi Jyrki 
Tommisen huuliharpputaiturointi kolahti 
allekirjoittaneen musiikkimakuun todella 
vankasti.

Levyn kaikki kappaleet ovat Tapani Sal-
minen säveltämiä ja sanoittamia.

Sanoitukset keskittyvät arkeen, ja siinä il-
menevään Jumalan armoon ja rakkauteen. 
Vaikka liikutaankin arjessa, laulut eivät ole 
mitään valitusvirsiä, vaan niistä välittyy toi-
von näkökulma tämän päivän ihmiselle.

En voinut välttää mielleyhtymää 1970-
1980 –luvuilla esiintyneen, pari vuotta sitten 
kuolleen Jarno Sarjasen gospelkappaleisiin. 
Ainakin varttuneemmat lukijat muistanevat 
vielä esimerkiksi Syksyn Sävelessä 1971 esi-
tetyn ”Pienen pojan haaveet”.

Kimmo Janas

todella hanskassa; yksi alan parhaimmista 
äänistä, joka soljuu fantastisesti innostavi-
en laulujen mukana – veli on todellinen 
dynamiittipötkö Kristuksen kunniaksi! Hä-
nen taustallaan on 10-henkinen. Olen oma 
taiturointi kitaralla ja bassolla on todella 
maukasta ja soulahtavaa. ”Keep Movin” 
CD:llä hänen musiikillinen antinsa pääsee 
oikeuksiinsa.

Ole tuo musiikillaan evankeliumin uudel-
le sukupolvelle ja toimii innoittajana nou-
seville nuorille artisteille niin täällä Pohjois-
maissa kuin ympäri maailmaa.

Christian-Charles 
de Plicque

Swingin juhlaa
Täytyy olla tyytyväinen tämänkertaiseen 
levykattaukseemme. Tarjontaa on varsin 
moneen musiikkimakuun. 

Hengellisen musiikin puolella ei ainakaan 
liian usein hellitä Big Band -musiikin faneja, 
siksi Pappa Gospel Bandin uutuuslevy "It' 
Pappa Gospel!" onkin tervetullut lisä suo-
malaiseen musiikkimaailmaan.

Pappa Gospel Band on projektikokoon-
pano, jonka tarkoituksena on ollut avustaa 
seurakuntia niiden evankeliointityössä. Or-

kesteri syntyi vuonna 2002, kun eri puo-
lilla Suomea asuvat jo kypsempään ikään 
ehtineet musiikinharrastajat halusivat vielä 
soittaa yhdessä gospelmusiikkia. Ja kun mu-
kaan saatiin vielä nuorempiakin kykyjä, oli 
mahdollisuus aloittaa seurakuntavierailut. 

Tuo eri puolilla maata asuminen on kui-
tenkin ollut omalta osaltaan rajoittamassa 
Pappa Gospel Bandin yhteisesiintymisiä, 

siksi tämä orkesterin nyt jo toinen äänite 
on entistäkin tervetulleempi.

Pappa Gospel Band tarkoittaa neljällä 
laulavalla pastorilla terästettyä 20-henkistä 
ylistysorkesteria - Big Bandia, jonka puhalti-
met ja rytmiryhmä saavat aikaan svengaavaa 
musiikkia Jumalan kunniaksi. 

Kaj Pekkanen toimii orkesterin johtaja-
na ja on vastannut useimpien kappaleiden 
sovituksista, orkestraatioista ja sanoituk-
sista. Tälle Kiponniemessä viime syksynä 
äänitetylle levylle orkesteri sai vieraakseen 
Nashvillen studioilta kapellimestari Camp 
Kirklandin johtamaan äänityksiä.

Solistipastoreina tällä äänitteellä toimivat 
Mikko Almgrén Kotkasta, Tapio Henriksson 
Seinäjoelta, Osmo Lötjönen Valkeakoskelta 
ja Asko Tynjälä Kouvolasta. 

Askoahan saamme kuunnella myös Pas-
torit Areenalla -kokoonpanossa, joten mie-
hellä taitaa pitää kiirettä omien pastorivel-
vollisuuksiensa ohella. Keep up the good 
work, brother!

Levylle on koottu Pappa Gospel Bandin 
viime vuosina eri evankeliointitilaisuuksissa 
esittämiä lauluja. Voimallista, svengaavaa ja 
iloista hengellistä musiikkia, johon kuulijan 
on helppo yhtyä mukaan laulamaan.

Kimmo Janas

Pappa Gospel Band
It's Pappa Gospel!
Päivä Osakeyhtiö
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Osta auto meiltä
Ostetaan käytettyjä!

Otetaan myös vaihto-autoja
Myydään myös osamaksulla!Myydään myös osamaksulla!

Osta auto meiltä
Ostetaan käytettyjä!

Otetaan myös vaihto-autoja
Myydään myös osamaksulla!Myydään myös osamaksulla!

VAIHTOAUTOJEN
OSTO-MYYNTI-VAIHTO

RAHOITUS
MYÖS TUONTIAUTOT

kaksi kalaakaksi kalaa
Kaksi Kalaa, Koskivaarantie 2,  82730 Tuupovaara 

•  Tatu Vatanen GSM: 0400 35 35 91 
www.kaksikalaa.fi • tatu.vatanen@kaksikalaa.fi

Luonto. Puhdas ilma. Hiljaisuus. Erämaa. Rentoutus. Kiireettömyys.
Vapaus. Laatu. Raikas vesi.

Ne ovat niitä sanoja, joilla useimmat asiakkaamme kertovat
tuntemuksiaan Kahdesta Kalasta. Tule meille, kirjoita oma tuntemuksesi 

mökkipäiväkirjaan. Sydämellisesti tervetuloa!
Edullinen hintaso. Mökit alkaen 70 e/yö.  Kysy viikkopaketteja!

Eero Ketola

Papua-Uudessa-
Guineassa, Moroben 
läänissä simbuheimoon 
kuuluva Ill lähtee 
metsästämään. Tällä 
kertaa metsästysretki 
kestää vain yhden 
päivän. Metsästäjä 
saattaa olla poissa kotoa 
kaksikin viikkoa riippuen 
metsästysretken 
tarkoituksesta. 
Viidakkorottia löytyy 
läheltä, mutta kasuaarit 
saattavat vältellä 
metsästää useitakin 
päiviä. 

Metsästän housut ovat 
nuorista tehtyjä kas-
seja. Melanesian pid-

giniksi verkkokassien nimenä on 
bilumi. Bilumi on hyvin tärkeä 
kaikille ihmisille. Vauva asete-
taan syntymän jälkeen verkko-
kassiin. Lapset menevät kouluun 
verkkokassia otsasta riiputtaen. 
Äidit tulevat toreilta verkko-
kassit täynnä vihanneksia. Toi-
mistotyöntekijä menee pääkau-
pungissa työpaikalleen bilumi 
hartioillaan. Kuolleen haudalle 
jätetään hänen biluminsa. Met-
sästäjällä on mukanaan useita 
bilumeja. Yksi toimii housuina, 
toiseen laitetaan saalista ja kol-
mas toimii tyynynä. Alkuperäi-
set verkkokassit on tehty puun 
kuorista.      

                                                                     
Verkkokassi ja 

puunlehtihousut
Housujen takapuoli on kyhät-
ty kokoon puunlehdistä. Leh-
tihousuista käytetään nimeä ” 
tanget”. Paitana toimii kaulasta 
riippuva nahka. Ill on saanut 
jo vuosia aikaisemmin saaliik-
si opossumin. Karvan nimi on 
pidginiksi ”skin bilong kapul”.                                                                                                                                    
Metsästäjän käyttämä pipolla ei 
ole erityistä nimeä. Päähine on 
erityisen tyypillinen Uuden-Gui-
nean Ylänkömaalla asuville hei-
moille. Villapipon koristeena on 
usein hyvin värikkäitä lankoja ja 
puukengurun karvoja. Metsästä-

VASTAHOUSUT JA 
PUSSIELÄIMEN 
KARVASTA TEHTY PAITA

C   Monikärkistä nuolta kutsutaan pid-
giniksi nimellä ”supsup”. Sillä metsäste-
tään puukenguruja. 

C   Nuolen kärjet ovat erilaisia. Nuoli, 
jossa on kartiomainen kärki, on tarkoi-
tettu lintujen metsästykseen.

B  C   Jahtivaatteet poikkeavat totutusta. Housuina toimivat verkkokassit ja puun 
lehdet.

jän vyö on tavallisesti tehty jon-
kin puun kuoresta. ”Skin diwai” 
on yleinen ilmaisu koko maassa 
ja se kuvaa minkä tahansa puun 
kuorta. Kuvan metsästäjän uu-
malla oleva vyö on kuitenkin 
kaupallinen tuote. Toisinaan 
metsästäjillä on käytössä toisen 
maailmansodan aikaisia, ame-
rikkalaisten tai australialaisten 
sotilaiden käyttämiä vöitä.

Metsästysase 
mustabambusta

 Jousi on valmistettu mustabam-
busta ja se saattaa olla pari met-

riä pitkä. Länsi-Papualla, entisen 
Irian Jayan puolella jousi on pi-
tempi kuin sitä käytävä mies. 
Sama jousi voi olla käytössä isäl-
tä pojalle.  Jänne on valmistettu 
tarkasti valitusta bambusta, josta 
on irrotettu kestävä säle. Nuolet 
tehdään bambusta. Ne ovat kaik-
ki samanlaisia lukuun ottamatta 
kärkeä. Kärki tehdään taitavasti 
muotoillen kovasta puusta. Toi-
sinaan kärki on leveä, halkaistu 
ja teroitettu bambun tyviosa. Täl-
laista käytetään villisian metsäs-
tykseen. Nuolta, jonka päässä on 
kartion mallinen osa, käytetään 

lintujen metsästykseen. Minulla 
on simbumiehen käyttämä nuoli, 
jonka päässä on miehen jalka-
luusta tehty kärki. Tätä nuolta 
ei ole käytetty eläinten metsäs-
tyksessä vaan Ylänkömaan hei-
mosodissa.  

Puukenguruja 
ja sarvilintuja

Metsissä liikkuu runsaasti eläi-
miä, mutta ne ovat hyvin va-
rovaisia ja arkoja. Metsästäjä 
joutuu usein seuraamaan jälkiä 
tuntikausia. Siitä huolimatta 
kasuaari tai villisika kykenee 

eksyttämään saalistajansa. Kaik-
kein arvokkainta riistaa ovat 
edellisten lisäksi puukengurut 
ja yli kymmenen eri pussieläin-
lajia. Niiden lihan lisäksi nahko-
ja tarvitaan juhlavaatetuksessa 
ja ne voi vaihtaa kyläkaupassa 
suolaan, riisiin ja säilykekalaan. 
Metsästettävien eläinten vali-
koima on suuri. Ruuaksi kelpaa 

kaikenlainen liha kookkaista le-
pakoista mumut- viidakkorottiin. 
Varsin usein metsästä tuo kotiin 
myös isojalan munia ja lapsille 
löytämiään linnunpoikasia. Met-
sästäjät verottavasti luonnonva-
roja, mutta kaivostoiminta ja sa-
demetsien hakkuut muodostavat 
todellisen uhan kaikille metsän 
eläimille. 



18TOS I M I E S   3 / 2011 19 TOS I M I E S   3 / 2011

C   Kivikylän Kotipalvaamon uutuus 
Tomaatti-Mozzarella on pakattu mie-
lenkiintoisesti kahden makkaran pak-
kaukseen. Hyvä idea!

Lihatukku Veijo Votkin Oy 
• Karhun kierros

HK Ruokatalo Oy 
• Kabanossi Karski - Juusto & Jalapeno

Kivikylän Kotipalvaamo Oy 
• Tomaatti-Mozzarella

Järvi-Suomen Portti  
• Ukko-Pekka Hot

Järvi-Suomen Portti  
• Ukko-Pekka Riista

Veljekset Mattila Oy 
• Chorizo-grillimakkara

U
lk

on
äk

ö

K
oo

st
um

us

M
ak

u

Su
ol

ai
su

us

R
as

va
is

uu
s

M
au

st
ee

t

Y
le

is
ar

vi
oTOSIMIEHEN 

GRILLIMAKKARATESTI

2011
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C  Veljekset Mattila Oy: 
• Chorizo
Sianliha, mausteet (mm. paprika, valkosi-
puli, cayennepippuri, oregano).
Lihapitoisuus 82 %, rasvaa 19 %, suolaa 
1,8 %.

C  Lihatukku Veijo Votkin Oy: 
• Karhun kierros
Sianliha, karhunliha (25 %), siansilava, 
mausteet (paprika, korianteri, kumina, 
valkosipuli, muskottipähkinä, musta- ja 
valkopippuri, chili, inkivääri, ruohosi-
puli).
Lihapitoisuus 88 %, rasvaa 22 %, suolaa 
1,5 %, laktoositon, gluteeniton.

C  HK Ruokatalo Oy: 
• Kabanossi Karski - Juusto & Jalapeno
Porsaan- ja naudanliha, juusto, mausteet 
(jalapeno, paprika, mustapippuri, chili).
Lihapitoisuus 76 %, rasvaa 15 %, suolaa 
1,4 %, laktoositon, gluteeniton.

C  Kivikylän Kotipalvaamo Oy: 
• Tomaatti-Mozzarella
Sian- ja naudanliha, mozzarella, maus-
teet (mm. inkivääri, korianteri, meirami, 
pippuri, basilika, valkosipuli, oregano, 
persilja, rosmariini, timjami, muskotti-
pähkinä, neilikka, mustapippuri).
Lihapitoisuus 66 %, rasvaa 20 %, suolaa 
1,8 %, laktoositon, gluteeniton.

C  Järvi-Suomen Portti:  
• Ukko-Pekka Hot
Sian- ja naudanliha, perunakuitu, maus-
teet (mm. chili, valkosipuli, mustapip).
Lihapitoisuus 87 %, rasvaa 21 %, suolaa 
1,7 %, laktoositon, gluteeniton.

C  Järvi-Suomen Portti: 
• Ukko-Pekka Riista
Sian- ja naudanliha, saksanhirvi (20 %), 
perunakuitu, kamara, mausteet (mm. ka-
tajanmarja, sipuli, valkosipuli, paprika).
Lihapitoisuus 66 %, rasvaa 18 %, suolaa 
1,7 %, laktoositon, gluteeniton.

Kimmo Janas

Jokaiselle miehelle, myös tosimiehelle, on 
tuttua lihan himo. Monille se iskee varsinkin 

grillikauden alkaessa. Siksi päätimmekin 
käynnistää perinteisen grillimakkaratestimme 

näin suven alussa.

GRILLIMAKKARAT 
TESTISSÄ

D   Testattujen makkaroiden eri ominai-
suuksille jaettiin pisteitä 1-5 asteikolla. 
Voiton vei Veijo Votkinin Karhun kierros 
kaikissa kohdissa. Onnittelut Veijo!

V iime vuonna makuste-
limme vain yhden val-
mistajan tuotteita, mutta 

tällä kertaa päätimme tutustua 
useampien valmistajien uutuus-
makkaroihin. 

Mutta miten valita todella laa-

jasta valikoimasta mielenkiin-
toisimmat uutuudet? Ei mikään 
helppo rasti.

Ja kun ne lopputestiin vali-
tut makkarat lopulta löytyivät, 
kuinka tehdä ero niiden välillä? 
Siinä meinasi terveelliset salaa-

tit jäädä kokonaan väliin, kun 
piti yhä uudelleen ottaa uusiksi 
maistelut.

Karhua ja hottia
Koska kyseessä oli miesten 
makutesti, valitsimme mukaan 

kolme voimakkaammin maus-
tettua (Kabanossi Karski, Ukko-
Pekka Hot ja Chorizo), kaksi 
eksoottisempaa lihaa sisältävää 
(Karhun kierros ja Ukko-Pekka 
Riista) sekä Kivikylän Tomaatti-
Mozzarellan.

Kuten tuosta pistetaulukosta 
näkee, kisa oli todella tiukka.

Emme olleet myöskään ko-
koontuneet jauhotestiin, niinpä 
makkaroiden lihapitoisuudet 
liikkuivatkin 66–88 % välillä.

Makuja on 
niin monia

Muutamia yllättäviä havaintoja 
testiryhmä kuitenkin teki. Esi-
merkiksi Ukko-Pekka Riistan 
mieto maku sai moneen kertaan 
tarkistamaan tuoteselostuksen.
Olisimme kaivanneet ehkä sel-
keämpää riistan makua, joka 
oli nyt jostain syystä hukkunut 
prosessissa.

No, ei Votkinin Karhun kier-
rostakaan syödessä välttämättä 
arvannut syövänsä karhun lihaa, 
mutta muuten kokonaisuus oli 
testin ehdoton voittaja. Miehisiä 
makunystyröitä hiveli mm. run-
sas rasvaisuus...

Veljekset Mattilan Chorizo ei 
myöskään vastannut ennakko-
odotuksiamme kipakammasta 
makkarasta.

Järvi-Suomen Portti on saanut 
selvästi uutta potkua tuotekehit-
telyynsä HKScanin ostettua sen 
viime vuonna. Siitä oli hyvänä 
esimerkkinä Hot -uutuus, joka 
hupeni testiryhmän suihin yllät-
tävällä vauhdilla.

Oman erikoismaininnan an-
saitsee Kivikylän Kotipalvaamon 
uutuus Tomaatti-Mozzarella, jon-
ka maku yllätti tasapainoisuudel-
laan.

Toiseksi kisassa selvinneen 
HK:n Kabanossi Karskin Juusto 
& Jalapeno -versio on aivan eri 
tasolla kuin vanhempi Karski 
-versio. Nyt oli niin maku kuin 
ruokaisuuskin - rapsakkuudesta 
nyt puhumattakaan – kohdal-
laan.

Sinappia putkilosta,
kiitos!

Kun olimme napostelleet 12 
pakettia testimakkaroita, joku 
hurjapää halusi vielä maistaa 
testauksen ulkopuolelle jätetty-
jä vaihtoehtoja. Näiden kohdalla 
suurin järkytys koettiin 'Ukko-
Pekka Sinappihelmen' kohdal-
la, jossa Järvi-Suomen Portti oli 
lyönyt lihakirveensä pahasti ki-
veen. Nykyisenä all-in-one -aika-
kautena sinapin sisällyttäminen 
jo valmiiksi makkaraan ei yksin-
kertaisesti toimi. Turha sekoittaa 
vellejä ja puuroja!
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PAPIT V
AMPYYRIJAHDISSA

Priest -elokuva sijoittuu post-
apokalyptiseen vaihtoehtomaa-
ilmaan – dystopiseen todelli-
suuteen, jossa on vuosisatojen 
ajan raivonnut sota ihmisten ja 
vampyyrien välillä. 

Tarinan keskiössä on legen-
daarinen soturipappi (Paul Bet-
tany), menneen vampyyrisodan 
sankari, joka asuu nyt unohdet-
tuna yhdessä muiden alistettujen 
ihmisten kanssa muurien ym-
päröimässä kaupungissa, joita 
kirkko (katolinen!) hallitsee rau-
taisella otteella – "Jos vastustat 
kirkkoa, vastustat Jumalaa".

Sodan hävinneet vampyyrit 
on suljettu reservaatteihin. Kun 
verenhimoinen vampyyrijoukko 
sieppaa papin sukulaistytön (Lily 
Collins), hän joutuu rikkomaan 
pyhät valansa ja poistumaan 
kaupungista löytääkseen tytön, 
ennen kuin vampyyrit tekevät 
tästä kaltaisensa. Mukaan risti-
retkelleen hän saa tytön poikays-
tävän (Cam Gigandet), joka on 
nuori liipaisinherkkä sheriffi, ja 
entisen soturipapittaren (Maggie 
Q), jonka taistelutaidot eivät ole 
tästä maailmasta.

Taisteluiden tiimellyksessä 
pappi muistuttaa ystävilleen: 
"Voimamme ei tule kirkolta vaan 
Jumalalta".

Vaikka elokuvassa taistellaan-
kin vamppyrejä vastaan, kysees-
sä eivät ole viime aikoina mo-
nissa nuorisoelokuvissa tavatut 
teinivampyyrit sen paremmin 
kuin Bela Lugosin tai Christo-
pher Leen tunnetuksi tekemät 
Dracula-versiot. Ei, nyt ovat 
vuorossa verenhimoiset eläi-
met, joiden lähikuvista saattaa 
herkempi katsoja nähdä pahoja 
unia öiseen aikaan.

Scott Stewart teki viime vuosi-
tuhannen loppupuolella moniin 
elokuviin visuaalisia tehosteita, 
joten ei ole mikään ihme, että 
Priest on täynnä – välillä ehkä 
liiankin täynnä – erilaisia di-
gitehosteita. Elokuvan kolmi-
ulotteisuus toimii parhaimmin 

PRIEST
Ohjaus: Scott Stewart 
Käsikirjoitus: Cory Goodman (Perus-
tuu Min-Woo Hyungin sarjakuvaan 
“Priest”) 
Pääosissa: Paul Bettany, Karl Urban, Cam 
Gigandet, Maggie Q, Lily Collins, Brad 
Dourif, Stephen Moyer, Christopher 
Plummer

KUKA MINÄ OLEN?
Elokuvan tapahtumat sijoittu-
vat talviseen Berliiniin. Tohtori 
Martin Harris (Liam Neeson) on 
saapunut vaimonsa Lizin (Janua-
ry Jones) kanssa kansainväliseen 
bioteknologian huippukonfe-
renssiin. 

Tohtorimme unohtaa yhden 
matkalaukuistaan lentokentälle, 
joten hän lähtee noutamaan sitä. 
Huonoksi onneksi bosnialaispa-
kolainen Ginan kuljettama taksi 
syöksyy sillalta hyiseen jokeen. 
Harris herää sairaalasta auto-
onnettomuuden jälkeen ja saa 
huomata, ettei hänen vaimonsa 
enää tunnista miestään. Koko 
hänen identiteettinsä on varas-
tettu ja toinen mies elää Harrisin 
elämää huippukokouksessa. 

Onko kyseessä Harrisin oma 
harha autokolarin jäljiltä vai 
huippuluokan salajuoni? Ja jos 
kyseessä on salajuoni, miksi ku-
kaan on halunnut viedä Harrisin 
identiteetin? Alkaa uskomattomia 
käänteitä sisältävä ajojahti pitkin 
Berliiniä.

Yllättäviä action-kykyjä itses-
tään löytävä Harris lähtee selvit-
telemään kadonnutta identiteet-
tiään apunaan taksikuskin työt 
jättänyt, nykyään tarjoilijattare-
na toimiva Gina (Diane Kruger) 
sekä eläkkeelle siirtynyt vanha 
Stasi-vakooja, herra Jürgen (Bru-
no Ganz).

Elokuvan espanjalainen oh-
jaaja Jaume Collet-Serra ei ole 
esittänyt kovinkaan vakuuttavaa 
jälkeä aikaisemmissa töissään, 
mutta Berliinissä hän pyöritte-
lee tarinaa jopa yllättävän mie-
lenkiintoisella tavalla.

Meno on sellaista, että välillä 
jopa katsomossa saattaa hen-
gästyä. Ja kuten sanottua, juoni 
sisältää uskomattomia käänteitä 
– juuri kun on päässyt sinuiksi 
uusimman käänteen kanssa, Di-
dier van Cauwelaertin romaaniin 
pohjautuva käsikirjoitus tempai-
seekin koko tarinan taas pääla-
elleen. No, täytyy myöntää, että 
uskottavuuden rajoja koetellen.

Oman mielenkiintoisen lisän-

UNKNOWN
Käsikirjoitus: Oliver Butcher ja Steve Cor-
nwell, perustuu Didier van Cauwelaertin 
romaaniin "Out of My Head". 
Ohjaus: Jaume Collet-Serra 
Näyttelijät: Liam Neeson, January Jones, 
Diane Kruger, Frank Langella, Bruno 
Ganz

hidastuksissa – ilmassa leijuvat 
ristit, tai örkkivampyyrien kuo-
lan roiskuminen – mutta kiivas-
tempoisemmissa kohtauksissa 
3D tuntuu varsin turhalta.

Ehdottomasti mielenkiintoisin-
ta tässä elokuvassa on Stewartin 
tapa yhdistellä eri elokuvatyyle-
jä. Yleisilme on Mad Max -elo-
kuvista tuttua maailmanlopun 
tunnelmaa rauniotaloineen ja 
aavikkoineen. Muuten toimin-
tamaailma on otettu vanhoista 
lännenelokuvista; juonikuviot 
tuovat eittämättä mieleen mm. 
John Hustonin "Etsijät" ja pää-
pahis taas on kuin suoraan iki-
muistoisista spagettilänkkäreistä 
– ehkä liiankin parodiamaises-
ti. Ja kun örveltävät vampyyrit 
pääsevät vauhtiin, mielleyhtymät 
lentävät Aliens-elokuviin.

Kimmo Janas

sä tähän amerikkalaisnäyttelijöi-
den tähdittämään elokuvaan tuo 
tapahtumapaikka, nyt ei pyöritä-
kään jenkkipilvenpiirtäjien kes-
kellä vaan lumen liukastamassa 
Berliinissä - siis Euroopassa.

Kimmo Janas
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Lawrence Blakeslee on ame-
rikkalainen lähestystyön-
tekijä, joka on asunut Sak-
sassa vuodesta 2002 lähti-
en. Hänen intohimonsa on 
auttaa lapsia kehittämään 
hengellistä potentiaaliansa, 
raamatullisiin periaatteisiin 
nojautuen, niin varhain 
kuin mahdollista. Blakeslee 
myös kannustaa vanhempia 
ja aikuisia tunnistamaan 
Jumalan voitelun heidän 
lapsilleen.

Lawrence Blakeslee pe-
rusti vuonna 2002 First 
Step Ministeries -nimisen 
organisaation. Oklahomas-
sa Yhdysvalloissa hän on 
toiminut pastorina ja lapsi-
työn pastorina. Lawrencella 
on kaksi aikuista poikaa ja 
kolme lastenlasta. Lawrence 
Blakeslee on matkustanut ja 
saarnannut laajasti ympäri 
Eurooppaa ja Aasiaa.

Jätä perintö       osa 10

Raamattu toteaa meille 
Sananlaskujen kirjassa 
22:6: ”Ohjaa lapsi heti 
oikealle tielle, niin hän 
vanhanakaan ei siltä 
poikkea”.

Me tiedämme, kuinka 
tärkeää on viettää ai-
kaa rukouksessa las-

temme kanssa. Mutta meidän 
täytyy myös ohjata heitä kristin-
uskon perusteissa. Jos emme tee 
sitä, emme täytä velvollisuuksi-
amme vanhempina. Me emme 
koskaan kieltäisi heiltä mah-
dollisuutta opetella lukemisen, 
kirjoittamisen tai matematiikan 
perusteita. Me haluamme heidän 
saavan mahdollisimman paljon 
koulutusta, jotta heistä tulisi 
menestyviä aikuisia. Raamattu 
sanoo, että se on meidän vel-
vollisuutemme opettaa tai ohjata 
lapsiamme tuntemaan Jumalan.

Ohjaa lastasi
On totta, että  paikallisseura-

kunta voi auttaa, mutta lapsesi 
ovat seurakunnassa vain muuta-
man tunnin viikottain. Kun minä 
olin lasten pastori seurakunnas-
sani, vietin seurakunnan lasten 
kanssa vain runsaat puolitoista 
tuntia sunnuntaisin. Ja siitäkin 
vain 20 tai 30 minuuttia käytet-
tiin itse asiassa Raamatun ope-
tukseen. Lapsen keskittymiskyky 
on varsin lyhyt näinä päivinä. 
(Samaa voi tietenkin sanoa jois-
takin aikuisistakin.) Pyhäkoulus-
sa aika käytettiin lähinnä ennalla 
opittujen periaatteiden vahvista-
miseen. Raamatun kertomusten 
ja opetuksen täytyy olla hyvin 
yksinkertaisia, tiivistettyä ja mie-
lenkiintoista. Lapset kävivät jo 
tavallista koulua viitenä päivänä, 
joten emme suinkaan halunneet 
tehdä seurakuntaan menosta mi-
tään rangaistusta heille tai että 
se olisi yksi koulupäivä lisää. 
Ainoa toiminta tuona aikana 
seurakunnassa oli opettaa heil-
le Raamatun periaatteita varsin 
vapaamuotoisesti.

Oli etuoikeus saada opettaa 
heille Jumalan Sanaa. Sillä ra-
kennettiin raamatullista perus-
taa heidän elämälleen. Mutta 
jos otamme nuo seurakunnassa 
vietetyt 90 minuuttia irralleen 
koko viikon minuuteista, se on 
vain 0,0083 % heidän ajastaan, 
joka käytetään Taivaalliseen 
Isäämme tutustumiseen. Et pysty 
opettelemaan lukemista tai jon-
kun instrumentin soittamista, jos 
käytät siihen vain 90 minuuttia 
viikossa.

Pyydän anteeksi, jos tunnun 
hieman töykeältä, mutta tämä on 
totta. Kuinka me voimme odottaa 
lapsen tekevän tulevaisuudessa 
oikeita raamatullisia ratkaisuja 
tai kunnostautuvan kristittyinä 
teineinä, nuorina aikuisina tai 
kansalaisina, jos me emme in-
vestoi heihin nuorena?

Meidän on ymmärrettävä, että 
vapaa-aikana tapahtuva raama-
tullisten periaatteiden opetus on 
itse asiassa sijoittamista heidän 
tulevaisuuteensa. Sillä kannattaa 
muistaa, että meillä on käytän-
nössä vain lyhyt aika vaikuttaa 
heihin, ennen kuin ei-kristitty 
maailma ja kaveripiirin painos-
tus alkaa vetää heitä mahdol-
lisesti väärään suuntaan ja ei-
kristilliseen ajattelutapaan.

Kysyt varmaankin, että kuin-
ka minun sitten pitäisi opettaa 
heitä? Minä en suorittanut teo-
logisen tiedekunnan opintoja 
yliopistossa tai käynyt edes 
raamattukoulua. Eikä tarvitse 
sinunkaan. Paikallisesta kristil-
lisestä kirjakaupasta tai netistä 
löytyy varmaan yksinkertaisia 
Raamatun opiskeluoppaita. Jos 
et löydä muuta, osta lapsellesi 
hänen ikäisilleen sopiva lasten 
Raamattu. Kysy vaikka neuvoa 
seurakuntasi lapsityöntekijältä. 
Hän voi varmaankin antaa si-
nulle hyviä ohjeita. Voit myös 
lukea etukäteen Raamatun ker-
tomuksia ja miettiä, mitä peri-
aatteita Jumala haluaa tuoda 
esille. Rukoile ja pyydä Pyhää 
Henkeä opastamaan sinua tässä 
prosessissa. Pyhä Henki auttaa 
sinua mielellään ja samalla ke-
hität omaa kykyäsi kuunnella 
Häntä. Käytä jokapäiväisen elä-
män tilanteita kysyäksesi, kuinka 
lapsesi tekisivät eri tilanteissa. 
Kysy heiltä, mitä he uskovat oi-
kean raamatullisen vastauksen 
olevan. Kuuntele heitä ja ver-
taa sitä oikeaan raamatulliseen 
vastaukseen. Voi käyttää samaa 
tilannetta esimerkkinä keskus-
tellessasi heidän kanssaan myö-
hemmin. Tutki Raamattua ja näy-
tä lapsillesi tilanteeseen sopivia 
Raamatun jakeita. Rohkaise heitä 
ymmärtämään, että Raamattu on 
totta ja oikeassa.

Mutta mikä tärkeintä, tee jo-

takin! Yritä tosissasi, niin häm-
mästyt ja ilahdut, kun havaitset 
kuinka Jumala auttaa sinua si-
joittamaan lapsiisi.

Kuten Raamattu toteaa, ohjaa 
lapsi heti oikealle tielle – nyt 
tulee tärkeä kohta – niin hän 
vanhanakaan ei siltä poikkea. 
Koska me tiedämme Raamatun 
olevan totta ja tarjoavan meille 
vastauksen kaikkiin elämämme 
kysymyksiin, meidän on saatava 
myös tulevaisuuden aikuiset ja 
kansalaiset ymmärtämään tämä 
ja käyttämään Jumalan Sanaa, 
Raamattua ohjenuoranaan oike-
aan ajatteluun.
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Kimmo Janas

Y ehuda ry järjestää sielun-
hoidollisia seminaareja ja 
tapahtumia, sielunhoi-

tokursseja ja eheytymisryhmiä 
sekä antaa asianmukaista sielun-
hoitopalvelua henkilökohtaisella 
tasolla. Sielunhoidollisen toimin-
nan lähtökohtana on seurakun-
talaisten sisäiseen eheytymiseen, 
vapautumiseen ja parantumi-
seen tähtäävä toiminta. 

Kiinni elämän 
tarkoitukseen

Kun ihminen on joutunut elä-
mässään kohtaamaan akuutin 
tuskallisen kivun, jota on seu-
rannut syvä ahdistus, tai joka on 
jo pitkään kuluttanut elämää, 
on sielunhoito mahdollisuus 
saada apua ongelmaan. 

– Haluamme auttaa lähim-
mäistä selviämään henkilökoh-
taisessa elämän kriisissä, tukea 
haavoittuneen tunne-elämän ter-
vehtymistä ja kohtaamaan omia 
kipeitä haavoja sekä saamaan 
kiinni jälleen elämän tarkoituk-
sesta ja toivosta, kertoo toimin-
nanjohtaja Jouni Anttila.

Sielunhoidollinen toiminta 
antaa välineitä kohtaamaan toi-

C  – Kun me miehet alamme huolehtia 
omasta sielunelämästämme, muuttuu 
vaimojemmekin elämä helpommaksi, 
naurahtaa Jouni Anttila.

C   Kohtaamispaikassa Järvenpäässä järjestetyssä seminaarissa käsiteltiin mm. sisäistä 
parantumista ja tervettä itsetuntoa.

Sielunhoito 
keskinäistä 
yhteyttä 
vahvistamassa

Kristilliseltä pohjalta toimiva yhdistys 
Yehuda ry, Kristillisen terapiapalvelu, on 
keskittynyt seurakunnissa tapahtuvaan 
sielunhoidolliseen palvelutoimintaan 

lähimmäisen auttamiseksi. 

sia vaikeassa tilanteessa olevia 
ihmisiä. 

– Toiminta vahvistaa yhteisöl-
lisyyttä, kristittyjen keskinäistä 
yhteyttä sekä kristillisten arvojen 
mukaista elämää, Anttila huo-
mauttaa. – Pyrkimyksenämme 
on kehittää järjestelmää, jonka 
avulla voimme antaa asianmu-
kaisia käytännön välineitä seura-
kuntalaisille, koulutusta ja tukea 
niille, jotka tahtovat eri tavoin 
auttaa lähimmäisiään.

Sielunhoidon TTT
Jouni Anttila toteaa meidän elä-
vän extreme-maailmassa, jossa 
täytyy suoriutua yksin ja kokea 
asioita täysillä. Rajoja ylitetään 
sumeilematta ja sitä vaaditaan,  
jopa työyhteisössä uupumiseen 
asti. Tuloksellisuus, tuottavuus 
ja tehokkuus ovat hänen mu-
kaansa tämän maailman keinot 
menestyä.

– Sielunhoidon kolme teetä 
– tunnista, tunnusta ja työstä – 
vaativat pysähtymisen, ja silloin 
olemme riippuvaisia Pyhän Hen-
gen johdatuksesta ja lähimmäi-
sen avusta. Hiljaisuus, lohdutus, 
armollisuus, laupeus, luottamus 
ja kuunteleminen synnyttävät 
armollisen ilmapiirin, jossa us-
kaltaa olla oma aito itsensä, niin 
heikkona kuin on. Se vaatii roh-
keutta ja antautumista, Anttila 
selvittää.

Ihmisten välisessä keskuste-
lussa ja lohdutuksessa armon 
evankeliumi tulee todeksi. Se 
kutsuu yksinäisyydestä yhtey-
teen.

– Kirkko ei ole vain uskon yh-
teisö, vaan uskon ja rakkauden 
yhteisö, jossa Kristus kantaa mei-
tä ja me kannamme toisiamme. 
Moninaisten kärsimysten keskel-
lä me rohkaisemme toisiamme 
uskomaan, toivomaan ja rakasta-

maan. Sielunhoito on koko seu-
rakunnan tehtävä. Usko ilman 
tekoja on kuollut!

Keskinäistä rakkautta
Tuskan kertominen on Anttilan 
mukaan parantumisen alkua. 
Kärsimyksemme johtuu suurel-
ta osin eristäytyneisyyden tun-
teesta, jota koemme kipujemme 
keskellä.

– Kun huomaamme verrok-
kiryhmässä, että muillakin on 
samoja ongelmia, emme enää 
ole asian kanssa yksin. Heikko-
jen yhteydessä jaamme tuskan 
ja alamme kuntoutua tullessam-
me kuulluksi ja ymmärretyksi, 
huomioiduksi ja kokiessamme 
keskinäistä rakkautta.

Sisäisessä vankilassa
Monesti sielunhoitoon hakeu-
dutaan ihmissuhdeongelmien 
takia. Yleensä sielunhoidossa 
kartoitetaan Anttilan mukaan 
suhdetta omiin vanhempiin ja 

sitä kautta syntyneisiin hylkää-
misen kokemuksiin ja sisäisen 
elämän lukkiutumiseen.

– Sisäisen ihmisen kasvu on 
pysähtynyt, kun sieluun koh-
distuneet haavat ovat jääneet 
käsittelemättä. Pelko on vallan-
nut sisimmän. Se on kuin musta 
möykky, joka pyrkii ajoittain 
ulos – ongelmana vain on, et-
tei ihminen tiedä mikä se on ja 
mistä se on tullut, hän kertoo 
ja muistuttaa, että tuomion sa-
nat, jotka meidän päällemme 
on sanottu tai jotka itse olem-
me vannoneet kipua tuottavassa 
tilanteessa, voivat lukita meidät 
ja tunteemme.

Kun tuomitsemme toisemme 
tai itsemme, kun vannomme tai 
teemme sisäisiä päätöksiä, Juma-
lan lainalaisuus astuu voimaan 
elämässämme.

– Suljemme itsemme sisäiseen 
vankilaan. Vaatii aikaa, mutta 
ennen kaikkea rakkautta ja ar-
moa samoin kuin totuutta, että 
nämä sitovat rakenteet saadaan 
murrettua.

Jouni Anttila painottaa, että 
tunnistamisen, irtisanoutumi-
sen ja parannuksen teon kautta 
voimme vapautua kokonaan. Ir-
tisanoutuminen on tahdon käyt-
tämistä tuhoisasta ajatusmallista 
luopumiseen ja sitoutumista Ju-

malan avulla muutokseen.
– Rukous on se tapa, jolla va-

pautumiseen johtava prosessi 
pannaan täytäntöön Jeesuksen 
Kristuksen pelastustyön ja so-
vintoveren kautta, hän lisää.

Miehetkin mukaan
Yehuda ry on järjestänyt sielun-
hoitoseminaareja mm. Helsin-
gissä Malmin kirkossa sekä al-
kukesästä lähtien Järvenpäässä 
Kohtaamispaikassa.

Niin näissä seminaareissa kuin 
hengellisissä tilaisuuksissa yleen-
säkin ovat naiset enemmistönä.

Jouni Anttila kantaakin huolta 
miesten suhtautumisesta sielun-
hoitoon. Varsin monella on on-
gelmia esimerkiksi itsetuntonsa 
kanssa, mutta miehen luontee-
seen ei kuulu avautua ulko-
puolisille. Ongelmat padotaan 
helposti sisimpään, ja tunteiden 
purkautuminen tapahtuu usein 
tuhoisin seurauksin.

Anttila kannustaakin miehiä 
suhtautumaan sielunhoitoon 
samalla vakavuudella kuin kun-
nostaan huolehtimiseen.

Alustavia suunnitelmia ollaan-
kin tekemässä, että syksyllä Ye-
huda ja Tosimies voisivat järjes-
tää yhteistyössä pienimuotoisia 
sielunhoitoseminaareja pelkäs-
tään miehille.

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
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KONEINSINÖÖRITOIMISTO 

ERIMEK OY

www.erimek. 

gsm 050 562 18 47

UUTUUS!

VALMISTU JUMALAN KÄYTTÖÖN 1 
14 €  (4. painos)

VALMISTU JUMALAN KÄYTTÖÖN 2
24 €

NÄKY VOITTAVASTA 
SEURAKUNNASTA

Tapani Suonto
Joko olet lukenut?

Saatavana kirjakaupoista tai suoraan
kustantajalta: tilaukset@onewaymission.fi

puh 045 261 3925, PL 21 02361 Espoo

Tapani Suonto tunnetaan One Way Mission -lähetysjärjestön perustajana ja toiminnanjoh-tajana. Hän on johtanut sadoittain ihmisiä aut-tamaan lähimmäisiään sekä Suomessa että kaukaisilla lähetyskentillä. Näky voittavasta seurakunnasta ja sen oikea ymmärtäminen on ollut liikkeellepanevana voimana hänen työs-sään kaikki nämä vuosikymmenet. Tämä innostava kirja on tarpeellista luettavaa jokaiselle kristitylle, joka janoaa saada olla osa-na voittavaa seurakuntaa. Se on tarpeellinen myös kaikille seurakuntien pastoreille ja vas-tuunkantajille. Tämän kirjan opetus ei perustu muilta omaksuttuihin teorioihin vaan vuosi-kymmenien kokemukseen hengellisestä työstä sekä Suomessa että lähetyskentillä.
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AMMATTITASON 
LATURI, JOSSA 

KUNNOSTUSTOIMINTO
CTEK tuo markkinoille uuden 
5 A:n MXS 5.0 -laturin, jossa 
on toimintoja, joita on tähän 
asti ollut vain ammattikäyttöön 
suunnatuissa tuotteissa. MXS 5.0 

Tutkimus osoittaa:
TV7 tavoittaa etsijöitä 

yllättävän paljon
TV7 on teettänyt kaksi tutkimus-
ta, joissa on selvitetty kanavan 
tunnettuutta valtakunnallisesti 
sekä katsojien mielipiteitä ka-
navasta. Tunnettuustutkimus 
toteutettiin puhelinkyselynä 
ja katsojatutkimus toteutettiin 
internet-tutkimuksena keväällä 
2011. 

Tunnettuustutkimuksesta käy 
ilmi, että noin 12 prosenttia väes-
töstä eli vähintään 476 000 suo-
malaista katselee TV7:ää ainakin 
satunnaisesti. Heistä yli puolet 
eli peräti 57 prosenttia on kat-
sojia, jotka eivät koe olevansa 
uskossa, mutta ovat jollakin ta-
voin kiinnostuneita hengellisistä 
asioista. Tämä tarkoittaa peräti 
271 000 katsojaa.

Kristillinen kanava on tutkija 
Taisto Lehikoisen mukaan tullut 
selkeästi vakiintumisvaiheeseen. 
Se on löytänyt mediakentässä 
oman paikkansa.

Katsojatutkimuksen mukaan 
katsojat hakevat TV7:ltä ennen 
kaikkea raamatunopetusta. Sen 
nimeää yli 80 prosenttia katsojis-
ta suurimmaksi katselun syyksi, 
vaikka onkin laskenut kolme 
prosenttiyksikköä vuoden 2009 
luvuista. Sen lisäksi haetaan 
rohkaisua ja mielialan kohotta-
mista.

Ihmiset haluavat katsoa sie-
lunhoidollisia aiheita, psykolo-
gisia aiheita, lähetysaiheita ja 
kotimaisia julistajia. Aiemmin 
koettiin, että ylitarjontaa oli ul-
komaisissa julistajissa. Nyt näin 
ei enää ole. Alitarjontaa koetaan 
jonkin verran luterilaista kirkkoa 
koskevissa sisällöissä sekä teo-
logisissa aiheissa.

tarjoaa nopean ja laadukkaan 
latauksen sekä hellävaraisen 
ja energiatehokkaan ylläpitola-
tauksen. Laturissa on esimerkiksi 
kunnostustoiminto, joka elvyttää 
happokerrostumista kärsivät ja 
syväpurkautuneet akut. Laturi 
soveltuu erinomaisesti käytet-
täväksi auton akkujen kanssa, 
mutta sillä voidaan ladata myös 
pieniä akkuja, kuten MP-akku-
ja.

MXS 5.0 -laturi ratkaisee kaik-
ki akkuihin liittyvät ongelmat. 
Ongelmat ovat näin korjattavis-
sa, eikä akkua tarvitse poistaa 
käytöstä. MXS 5.0 on tehokas, 
turvallinen ja monipuolinen la-
turi. Sen sisältämä turvallisuus-
toiminto analysoi, voidaanko 
akku ladata ja voiko se säilyttää 
latauksen. Tämä on erittäin tär-
keä toiminto etenkin tilanteissa, 
jolloin akun on ehdottomasti 
oltava ladattuna.

Fordin Yhdysvalloissa kehittämä 
SYNC-järjestelmä lanseerataan 
Euroopassa vuonna 2012. 

Ford SYNC toimii ääniohja-
uksella. Sen avulla kuljettaja voi 
turvallisesti ja yksinkertaisesti 
hallita tieto- ja viihdejärjestelmiä 
sekä viihdejärjestelmään liitettyjä 
laitteita, kuten MP3-soitinta. 

SYNC sisältää myös MyFord 
Touch -ominaisuuden, joka tuo 
auton toiminnot, asetukset ja 
tiedot kuljettajan saataville joko 
ääniohjauksen, ohjauspyörässä 
olevien kytkinten tai keskikon-
solissa olevan näytön kautta. 
SYNC on yksi kehittyneimmistä 
ääniohjausjärjestelmistä. Kieli-
vaihtoehtoja on nyt tarjolla 19 ja 
SYNC tunnistaa 10 000 käskyä.

Ääniohjauksella voidaan hal-

SYNC -järjestelmä Eurooppaan

lita ilmastointia, audiolaitteita, 
navigaattoria sekä Bluetoothin 
tai USB-portin kautta kytketty-
jä laitteita. Matkapuhelimen voi 
kytkeä Bluetoothin kautta, jol-
loin käytössä on täysin integroi-
tu hands-free. Yhteystietojen ja 
valokuvien siirtäminen laitteesta 
auton osoitekirjaan käy vaivatto-
masti. Se lukee myös saapuneet 
tekstiviestit ääneen niin halutta-
essa. 

Euroopassa SYNC-järjestelmän 
erikoisuutena on Emergency As-
sistance -toiminto eli hätätilan-
teisiin reagoiva järjestelmä. Se 
tunnistaa missä onnettomuus 
on tapahtunut ja soittaa hätä-
numeroon. Järjestelmä käyttää 
hyväkseen kuljettajan matkapu-
helinta.

Amazon-risteilylle ensi 
syksynä

Tamperelainen matkatoimis-
to Lomalinja on aloittanut yh-
teistyön Amazon Kingfisherin 
kanssa. Amazon Kingfisher on 
brasilialainen, vuonna 2005 pe-
rustettu, luonto-, kulttuuri- ja 
kalastusmatkailuun keskittyvä 
matkatoimisto. Amazon Kingfis-
herin kalastusmatkat ovat Bra-
silian ympäristöviranomaisen, 
IBAMA:n lisensoimia. Yhteistyö 
laajentaa Lomalinjan luontomat-
kojen tarjontaa, tarjolle tulee nyt 
sekä Amazon-risteilyjä että erik-
seen ryhmille räätälöitäviä kalas-
tusmatkoja Amazonille. 

Ensimmäiset lähdöt kymme-
nen päivän Amazon-risteilyille 
ovat syksyllä 2011 (30.9.,11.11. 
ja 2.12.). Kullekin matkalle mah-
tuu 20 henkeä. Matkat johtaa ja 

opastaa vuosia Amazonilla asu-
nut suomenkielinen opas. Asian-
tuntijana matkalla toimii paikalli-
nen biologi Moacir Fortes Jr. 

Amazonin sademetsä vesis-
töineen on maailman moni-
puolisin luontomatkailukohde. 
Sen suojissa elää mm. lähes 400 
matelijalajia, 1500 kalalajia, 2000 
lintulajia sekä lukematon määrä 
hyönteislajeja. Maailman meriin 
virtaavasta makeasta vedestä 
20 % on Amazon-joesta. Alu-
een yli 200:ssa alkuperäiskan-
sojen yhteisössä puhutaan 180 
eri kieltä. Jokaisella niistä on 
oma rikas kulttuurinsa. Alueella 
elää 67 heimoa vieläkin täysin 
eristäytyneenä länsimaalaisesta 

hyvinvoinnista ja teknologiasta. 
Amazonilla ihminen elää erittäin 
poikkeuksellisessa suhteessa 
luontoon.

Vauhtia konsolipeliin
Bigben Interactive tuo vauhdik-
kaan Ferrari-ajopelin Nintendo 
Wii -pelikonsolille. Myös aiem-
min julkaistu Mad Tracks -ajopeli 
tarjoaa paljon hauskoja ajokoke-
muksia. 

Ferrari: The Race Experience 
laajentaa suositun Ferrari Chal-
lenge -pelin tarjoamaa ajokoke-
musta entisestään ja aiempaa 
monipuolisemmin. 

Virallinen Ferrari-lisenssipeli 
sisältää jopa 34 eri automallia 
mukaan lukien täysin uudet Fer-
rari 458 Italia ja Ferrari 599XX. 
Pelissä on peräti 17 erilaista 
ajorataa. Täysin uudessa ura-
tilassa pelaaja voi ajaa kolmen 
eri luokan Ferrareita ja kolme 
vaikeustasoa mahdollistavat 
ajokokemuksesta nauttimisen 
vaikka omat ajotaidot eivät oli-
sikaan Ferrarien tasolla. Kaikki 
autot ovat myös monipuolisesti 
kustomoitavissa pelaajan maun 
mukaan. 

Peli on paketoitu yhteen Big-
benin ferrarinpunaisen rattioh-
jaimen kanssa, joten ajonautinto 
on tavallista pelikokemusta huo-
mattavasti realistisempi. Wii-pe-
liohjain sopii rattiohjaimen ko-
loon ja kokonaisuus toimii täysin 
langattomasti. 

Ferrari: The Race Experience + 

Wheel -yhdistelmäpaketin kulut-
tajahinta on 39,90 euroa.

Mad Tracks on hauska ajope-
li 1-4 pelaajalle. Mielipuolisia ja 
vauhdikkaita ratoja kaahataan 
tiukoissa kisoissa, joissa aseet 
ja muut kiusantekovälineet ovat 
sallittuja vastustajan lyömiseksi. 

Kaikenikäisille ja -tasoisille 
kuskeille sopivassa ajopelissä 
on yli 40 haastetta uskomatto-
milla radoilla yhdeksässä erilai-
sessa pelimaailmassa. Pelin 12 
erilaista autoa on jaettu kolmeen 
luokkaan ja pelimuotoja on neljä 
erilaista. 

Peli on paketoitu yhteen Big-
benin valkoisen rattiohjaimen 
kanssa, joten ajonautinto on ta-
vallista pelikokemusta huomat-
tavasti realistisempi.

Mad Tracks + Wheel -yhdis-
telmäpaketin kuluttajahinta on 
36,90 euroa. 

Sunlight on Euroopan suurim-
man matkailuautovalmistajan 
Dethleffsin suunnit-telema ja 
valmistama edullinen mutta 
modernilla tekniikalla varustet-
tu matkailuautomallisto. Vakio-
varusteisiin kuuluvat mm. tär-
keimmät turvallisuusvarusteet 
sekä asunto-osan täysin varus-
tettu keittiö ja pesuhuone suih-
kuineen. Mallistoa suunniteltaes-
sa on otettu huomioon erilaiset 
käyttötarpeet ja sopivia malleja 

löytyy niin lapsiperheille kuin 
pariskunnillekin. 

Näppärä, matala ja käytännöl-
linen puoli-integroitu Sunlight 
tarjoaa täydellisen lomakodin 
matkailuintoisille pariskunnille. 
Täydellisissä kahden hengen 
malleissa on mukavat kiinteät 
vuoteet ja paljon säilytystilaa.

Uusi T 64-malli tarjoaa kom-
paktin vaihtoehdon neljälle lisä-
varusteena saatavan ja helposti 
avattavan nostovuoteen avulla.

Sunlight-matkailuautot
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Jarmo Asikainen

Hauen heittokalastus 
on mukavaa hommaa. 
Illan kääntyessä 
ehtoopuolelle varjot 
veden alla pitenevät ja 
päiväsiestaa viettäneet 
hauet aktivoituvat 
ravinnon hakuun. 

K alassa kannattaa olla pari 
tuntia ennen auringon 
laskua ja jatkaa kalas-

tusta hämärään saakka. Valoisi-
na kesäöinä kalat syövät pitkin 
yötä erityisesti kirkkaammissa 
vesissä. Päivälläkin voi hauki 
napata, varsinkin mikäli on pil-
vistä, tuulta ja hieman vesisadet-
ta. Kirkkaalla auringonpaisteella 
tärpit ovat enemmän tuurissaan. 
Kesälomalaisen unelmakelissä 
toteutettu kalastussessio saattaa 
antaa järven kalavaroista aivan 
väärän vaikutelman. 

Heitä uuteen paikkaan
Kalastus kannattaa keskittää 
otollisiin aikoihin ja paikkoihin. 
Tuloksellinen hauen heittely 

B    Ruohikon reunat ovat hauen otti-
paikkoja. Kuvan yksilö nappasi tuke-
vaksi iltapalakseen 33g Turku Spoonin 
pirteässä kesävärissä.  Heitot kannattaa 
ulottaa heinikon reunaan saakka ja mah-
dollisuuksien mukaan heinikon sisässä 
oleviin aukkopaikkoihin.  

C    Punavalkoinen Abun Hi-lo on eksy-
nyt kilohauen suuvärkin sisälle. Peruke 
uistimen edessä suojaa hauen hampail-
ta. Jotkut tosimiehet tempaisevat kilon 
pulikat suoraan kyytiin, kun taas allekir-
joittanut varmistaa haavilla. Varmuuden 
vastapainoksi kalastusaikaa kuluu haavin 
selvittelyyn. 

A    Klassikkoja hauelle vasemmalta oike-
alle: Suspi, Calico Cat ja Professor. Pro-
fessori on kova sana hauen heittelyssä 
kaikkina vuodenaikoina. Calico Cat ja 
muut lippauistimet toimivat parhaiten 
kesälämpimillä. Suspi eli Storm Suspen-
ding Wild Eye Swim Shad  on vanhan 
liiton kalamiehille tuntematon vuonna 
2003 Suomen markkinoille tullut vuosi-
sadan haukiviehe. Suspi toimii erityisesti 
viileissä vesissä hitaasti kelaamalla.  Al-
lekirjoittanut on onnistunut parhaiten 
muikun värisellä Suspilla.  

edellyttää heittojen suuntaamista 
jatkuvasti uusille alueille. Samaa 
kohtaa ei kannata pommittaa 
useampaa kertaa, ellei mitään 
tapahdu. Veneestä kalastettaes-
sa venettä siirretään muutaman 
heiton jälkeen hieman eteenpäin 
uuteen heittosektoriin. Kulku-
suunta kannattaa valita tuulen 
suuntaiseksi ja kalapaikaksi 
heinikon reuna. Vene saa olla 
mielummin liian lähellä kuin 
kaukana rannasta. Kun kalaste-
taan porukalla, niin parhaat kalat 
nappaa hän, joka ehtii ensiksi 
heittää uuteen paikkaan. Saaliin 
saamiseen tarvitaan sopiva an-
nos sitkeyttä ja intoa kalastaa, 
vaikka heti ei nappaisikaan. 

Suosittelen avokelaa
Heittokalastusta varten tarvitaan 
virveli, haavi, kymmenkunta 
uistinta ja pihdit kalojen irro-
tukseen. Puukko ja muovipus-
seja tarvitaan kalan käsittelyyn 
ja  muutama varaperuke poh-
jatärppien varalta. Virveleistä 
helpoin on avokelalla varus-
tettu reilu kaksimetrinen vapa, 
jonka viehesuositus on luokkaa 
15-30g. Liian isot vavat ovat ras-
kaita käsitellä ja heitot veneestä 
ovat epätarkempia. Hyrräkeloja 

suosivat jotkut asianharrastajat ja 
umpikelaa pitävät jotkut vähem-
män kalastavat helpompana ka-
lastaa. Oma vahva suositukseni 
on pysyä avokelassa, oli sitten 
aloittelija tai spesialisti. Aloittelija 
oppii avokelan käytön nopeasti 
ja spesialistikaan ei saavuta li-
säetua siirtyessään avokelasta 
hyrräkelaan. Siimaksi suosittelen 
aloittelijalle 0,30-0,35 mm nailon-
siimaa ja kokeneelle kalastajalle 
0,19-0,23 mm punottua siimaa. 
Punottu siima on  vahvempaa, 
mutta herkempää kulumiselle 
ja siimasotkuille.  Nailonsiima 
venyy ja on heikompaa, mutta 
vähemmän herkkää sähellyk-
sestä johtuville yllätyskatkoille. 
Punottu siima saattaa rapsahtaa 
poikki, kun kaverin kassi raapai-
see ohimennessään siimaa. 

14 astetta optimi
Aivan jokainen mökkijärvi ei 
ole haukiparatiisi, josta kalaa 
irtoaa kuin kuokalla perunoita. 
Kirkkaat ja karut vedet ovat pää-
sääntöisesti hankalampia kuin 
hieman tummemmat pienimuo-
toiset vesialueet. Suurten järvien 
vesi lämpenee hitaammin kuin 
pikkujärvien, joten iso järvi on 
keskikesällä varteenotettavampi 

kalapaikka kuin pohjiaan myöten 
lämmennyt pikkuvesi. Sopivas-
sa veden lämpötilassa keväisin 
ja syksyisin pikkujärvi on usein 
varmempi kalapaikka. Hauelle 
veden optimilämpö on 14 as-
tetta. Päälle parinkymmenen ja 
alle seitsemän asteen vedessä 
tarvitaan normaalikalastukses-
ta poikkeavia konsteja. Kesällä 
tämä tarkoittaa lippauistinten 
käyttämistä ja syyskylmällä hi-
dasta ja pysähtyvää kelausta. 

Kunnon vastaisku
Hauen heittokalastuksessa on 
paljon yllätyselementtejä. Alle-
kirjoittanut on saanut useamman 
kerran selkäänsä kavereilta, jot-
ka käyvät pari kertaa vuodessa 
kalassa. Uistelureissuilla tai tai-
menvesillä sellaista sattuu har-
vemmin. Eräskin kalakaverini 
heittää jatkuvasti samaa uistinta, 
kupari-hopeista Räsäsen Seiskaa 
koossa 11g tai 20g. Hän heittää  

ahkerasti ja aina uusiin paikkoi-
hin ruohikon tuntumassa. Heti 
heiton jälkeen hän antaa hiukan 
vajota ja kelaa sitten aika nope-
asti. Tuloksena reissun painavin 
kalapussi, jos kala on syönnil-
lään. 

Hauen napatessa tempaistaan 
kunnon vastaisku. Jos kala läh-
tee tulemaan, se kelataan samaa 
kyytiä reippaasti sisään ja kaveri 
heilauttaa haavilla kalan eräksi. 
Isompi hauki ei tällaiseen alistu, 
vaan pistää kampoihin. Hauen 
syöksyessä kelaaminen lopete-
taan ja annetaan kalan syöksyä 
syöksynsä loppuun. Kun hauki 
pysähtyy, vonkaletta otetaan 
lähemmäksi, kitkajarru on val-
miiksi säädettynä niin, että sii-
ma  tulee kelalta melko kevyesti. 
Kala otetaan lähemmäksi vaval-
la hieman pumppaamalla siten, 
että kitkajarru ei sirise kelauk-
sen aikana. Kalaa vedetään ensin 
vavalla lähemmäksi ja kelataan,  
kun vapa viedään takaisin kalan 
suuntaan. Isompi epeli otetaan 
haaviin pyrstö edellä. 

Ruokakalaa kopautetaan kali-
kalla päähän ja veret lasketaan 
avaamalla kaulavaltimo tai kat-
kaisemalla pari kiduskaarta. Pik-
kupulikat vapautetaan uimaan. 

Jos ei lusikalla, 
niin lipalla

Ruohikkoisilla haukipaikoilla 
kalastaminen rajoittaa viehe-

valintoja. Vaaput ovat herkkiä 
keräämään ruoholasteja, lusikat 
menevät mukavammin ja lipan 
pyörivä lehti suojaa ruohoilta 
melko tehokkaasti. Varsinaisis-
ta ruohouistimista tunnetuin on 
Rapalan Minnow Spoon. Lusik-
kauistimista  ovat toimineet  27g 
Professor, 20g Räsänen, ohut-
peltinen Veto-Räsänen ja lipois-
ta Calico Cat.  Mikäli kalaa ei 
siunaudu lusikalla, lipalla irtoaa 
kenties komeita ahvenia.

Haukea heittämään
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C  Sony a580 kuvaa Full HD -videokuvaa.

D  Sony a580 toimintoja.

C D   Selkeitä ohjeita kuvaamistoiminnoille.

C   Kahdenlaisille muistikorteille on tilaa.

Petri Janas

a580 uudella 16.2 M 
Exmor APS HD CMOS 
-kuvakennolla, suurella 
sarjakuvausnopeudella 
(7fps) jolla seitsemän 
ruutua sekunnissa, sekä 
Auto HDR -toiminnolla.
Nopea 15 pisteen 
kohdetta seuraava 
automaattitarkennus.
Teräväpiirtovideokuvaus.
Kehittyneet 
kuvatoiminnot, kuten 
3D-pyyhkäisypanoraama, 
Auto HDR sekä Multi 
Frame -kohinanpoisto.

Sonyn uusi digijärjestel-
mäkamera DSLR-A580 
kosiskelee vaativia valo-

kuvaajia, jotka arvostavat uusia 
hienostuneita mahdollisuuksia, 
joiden avulla valokuvaaminen 
siirtyy aivan uudelle tasolle.

DSLR-A580 mallissa on uu-
den sukupolven Exmor APS 
HD CMOS -kuvakenno, joka yh-
dessä tehokkaan Sonyn BIONZ 
-kuvaprosessorin kanssa, tukee 
nopeatempoista jatkuvaa kuvaa-
mista, sekä mahdollistaa hienon 
valikoiman digitaalisia kuvanyh-
distely- ja käsittelytoimintoja. Ne 
mahdollistavat hienoja taiteelli-
sia kuvausmahdollisuuksia niin 
aloittelijoille kuin kokeneemmil-
lekin kuvaajille.

Nopeus
A580:lla voi vangita ohikiitäviä 
hetkiä jopa 7 kuvan sekuntti-
vauhdilla, kun käytössä on sar-
jakuvaustoiminto (Speed Priori-
ty Continuous Advance). Sonyn 
suosittu Quick AF Live View on 
nyt entistäkin tehokkaampi. "Li-
vekuvan" esikatselun edut mak-
simoivat uudelleenkehitetyllä 15 
pisteen automaattitarkennuksel-
la, jonka ansiosta liikkuvatkin 
kohteet pysyvät erittäin tark-
koina.

A580 sopii yhteen laajan, yli 
30 kappaleen A-kiinnitystä tu-
kevan Sonyn ja Carl Zeiss-ob-
jektiivivalikoiman kanssa. Siinä 
on myös SteadyShot INSIDE 

-kuvanvakaussysteemi, joka 
mahdollistaa tärinänkorjauksen 
käsivaralta kuvattaessa.

Teräväpiirtovideokuvaus
A580:llä voi kuvata teräväpiirto-
videoita. Käynnistämällä video-
tallennuksen Movie-painikkees-
ta, voi tallentaa yksityiskohtaista 
teräväpiirtovideota joko AVCHD 
1080i-formaatissa tai nettiin so-
pivassa MP4-formaatissa. Iso, 
korkearesoluutioinen Exmor 
APS HD CMOS -kuvakenno 
mahdollistaa hienojen terävä-
piirtovideoiden kuvaamisen 
taustansumennustoiminnolla.

Kuvaamisen helpottamisek-
si näyttöä voi liikutella ylös tai 
alas. Kirkas kolmen tuuman (7,5 
cm) Xtra Fine LCD -näyttö tarjo-
aa korkeakontrastisen näkymän 
yksityiskohdilla sekä hienoilla 
väreillä.

Lisäparannuksena on uusi 
Focus Check Live View -toimin-
to, jonka avulla LCD -näytöltä 

voidaan suurennuksen avulla 
varmistaa tarkennuksen onnis-
tuminen realiaikaisesti.

Ostajalle joka haluaa ostaa 
kameran juuri sen HD-videoku-
vauksen takia kannattaa miettiä 
tarkasti, koska videoita pystyy 
kuvaamaan vain n. 12 minuuttia 
putkeen kunnes kamera saavut-
taa kuumenemispisteen, jonka 
jälkeen sen pitää antaa jäähtyä 
tovi. Eli jos pitkiä lomavideoita 
tai yhdenoton haastattelukuva-
uksia ajattelee, kannattaa vielä 
pysyä digijärjestelmäkamera- ja 
videokamera-asetelmassa.

3D ja HDR
3D-pyyhkäisypanoraamatoimin-
nolla voi ottaa upeita, erittäin 
laajoja panoraamakuvia. 3D-
panoraamakuvien katseluun 
toki tarvitaan yhteensopiva 3D-
teräväpiirtotelevisio.

Auto HDR on kehittyneempi 
verrattuna aikaisempiin a-mal-
leihin. Auto HDR tarkoittaa, että 

kamera ottaa kolmen, nopeas-
ti eri valotusasetuksella otetun 
kuvan tiedot yhdistämällä ne 
automaattisesti, jolloin saadaan 
aikaan yksi kuva, jossa sekä 
kirkkaiden alueiden että varjojen 
yksityiskohdat säilyvät.

Multi-frame -kohinanpoisto 
ottaa nopeasti kuusi kuvaa, jois-
ta se luo yhden kohinattoman 
kuvan, jossa ISO-herkkyys on 
suurimmillaan jopa 25600.

Kamerasta pystyy valitsemaan 
ottaako jpg-kuvia, RAW -kuvatie-
dostoja vai RAW+JPG, jossa ka-
mera tallentaa kuvat molempiin 
muotoihin.

Muistikorttipaikkoja on kak-
si eri kappaletta, joihon käyvät 
Memory Stick PRO Duo että SD-
muistikortteja.

Viimeisinä sanoina plussaa 
kamerassa on se, että aloitte-
lijoillekin on valikot, joissa on 
tarkasti avustettuna ja selitetty, 
mitä eri kuvatoimintotilat tekevät 
ja tarkoittavat.

Sony α580
Digijärjestelmäkamera 
teräväpiirtovideolla

C   LIVE VIEW / OVF nipukan avulla saa säädettyä miten kuvattava asiaa voi 
katsoa joko perinteisellä kameran silmäaukosta tai sitten isommalta näytöltä 
digitaalisessa live kuvasssa.

C   Kääntyvä näyttö helpottaa kuvaamista.
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12.-14.8.
Etsikäämme Herraa
Hollolan helluntaiseurakunnan 
miestenviikonloppu Salonsaaren 
Rismalahdessa. Opettajina mm. 
Kimmo Janas, Samuel Saresvirta ja 
Risto Hirvonen.
Lisätietoja:
Kai Saloranta p. 050 911 4701
Juhani Sihvola p. 0400 920 885

31.8.
Tasa-arvoa erovanhemmuuteen 
– isät pois paitsiosta
koulutuspäivä Turussa.
Lisätietoja:
mika.vanska@lamk.fi

2.9.
Mies elämän pelikentillä
Keski-Suomen miestenilta Jyväsky-
län jäähallissa (Huom. uusi paikka!). 
Tarkempi ohjelma seuraavassa nu-
merossa.

14.9.
Tasa-arvoa erovanhemmuuteen 
– isät pois paitsiosta
koulutuspäivä Oulussa.
Lisätietoja:
mika.vanska@lamk.fi

16.-18.9.
Miesten kasvun ja eheytymi-
sen kanavaseminaari
Karkun evankelinen opisto, mu-
kana mm. Aarni Kontturi, Hannu 
Komonen, Markku Hernesniemi, 
Saku Ihonen, Markku Ikonen, Kari 
Koppanen, Lassi Koskela, Jukka 
Laamanen, Jouni Perttula, Hannu 
Sekki ja Isto Tuokko.
Lisätietoja:
www.miesseminaari.fi

2.10.
Moninainen mies
Nakkilan seurakunnan miestenil-
ta, alustajana Isto Tuokko aiheesta 
"Moninainen mies ja hänen nai-
sensa".

23.-25.9.
Puhtia Tosimiehen syksyyn
Miestenleiri Perheniemen evankeli-
sella opistolla. Mukana mm. Reijo 
Telaranta, Petri Välimäki, Ilkka Sep-
pälä, Kimmo Janas, Aarni Kontturi 
ja Hannu Ylikoski. Musiikista vastaa 
Suora Lähetys.

15.10.
Joka janoaa, tulkoon
Launeen srk:n miestenpäivä Liipon-
lan srk.keskuksessa Lahdessa.
Lisätietoja:
www.miestapahtuma.fi

30.10. 
Moninainen mies
Nakkilan seurakunnan miestenilta, 
alustajana Kimmo Janas aiheesta 
"Moninainen mies ja hänen poi-
kansa".

20.11. 
Mies, oletko kadoksissa?
Mies 2011 -tapahtuma Helsingin 
NMKY:n juhlasalissa.

21.11.
Espoon STELKin 
kuukausikokous 
Hotelli Kuninkaantie, Espoo. Pu-
hujana Christian Men's Networkin 
johtaja Paul Cole.

4.12.
Moninainen mies
Nakkilan seurakunnan miestenilta, 
alustajana Reino Valkama aiheesta 
"Moninainen mies ja hänen uskon-
sa".

D    Paul Cole kertoi, kuinka risti murtaa 
kirouksen.

KIMMO JANAS 
TIEN PÄÄLLÄ

12.-14.8. 
Miesten viikonloppuleiri 
Rismalahdessa.

23.-25.9. 
Miestenleiri Perheniemessä

30.10. 
Miestenilta Nakkilassa.

21.11. 
Espoon STELKin 
kuukausikokous

Samuel Saresvirta & Petri Aalto

Toukokuun lopulla 
Christian Men’s 
Network järjesti 
Saksassa Aachenissa 
viikonloppuseminaarin 
kartoittamaan 
eurooppalaisen 
miestyön nykytilaa 
ja tulevaisuuden 
mahdollisuuksia.

L ensimme perjantaiaamuna 
Düsseldorfiin, mistä hol-
lantilainen Paul Richards 

poimi meidät autoonsa. Haettu-
amme Kölnin kentälle Englan-
nista saapuneen, Suomessakin 
viime vuonna vierailleen Fred 
Akandin suuntasimme auton 
keulan kohden Aachenia.

Lounasaikaan saavuimme 
määränpäähän ja meitä oli koolla 
kahdeksan henkilöä, kun istuim-
me aterioimaan Thai-ravintolan 
viihtyisässä ilmapiirissä. Christi-
an Mens Networkin keulahahmo 
Paul Cole oli seurueessa vaimon-
sa Judy Colen kanssa.

Ruokailun ja keskustelujen 
jälkeen erkanimme valmistau-
tuen odottamaan illan aloitus-

miesten saavuttamiseksi Sanalla
tilaisuutta. Suomessakin pari 
vuotta asunut aachenilaisparis-
kunta oli lupautunut majoitta-
maan suomalaisvieraat kotiinsa, 
missä me vietimmekin pienen 
lepohetken. 

Lähes pyöreänpöydän 
ritareita

Isäntämme Felix ajoi meidät 
seurakuntaan, minkä tiloissa vii-
konloppuseminaari pidettäisiin. 
Felix ja perhe (vaimo ja kolme 
lasta) käyvät itse samassa, Light-
house seurakunnassa.

Illan tilaisuudessa parinkym-
menen hengen suuruisen mies-
joukon toivotti tervetulleeksi 
seurakunnan pastori, indone-

sialaissyntyinen Asien Kurniadi 
sekä CMN:n Euroopan työn joh-
taja Daniel Kwaku, jonka ase-
mapaikka on Englannissa. Paul 
Cole valaisi maailmanlaajuisesti 
Christian Mens Networkin tilaa 
ja tulevaisuudennäkymiä.

Hyvin nukutun yön jälkeen 
olimme valmiita lauantaiaamuna 
pitkään koulutuspäivään etsiäk-
semme suuntaviivoja eurooppa-
laisten miesten voittamiseksi Tai-
vaalliselle kilparadalle ja niiden 
kouluttamiseksi, jotka jo radalla 
juoksevat.

Noin 20 miestä mahtui muka-
vasti neliön muotoon aseteltujen 
pöytien ympärille. Edustettu-
na pöydän ympärillä oli Italia, 

Ranska, Hollanti, Belgia, Suomi, 
Iso-Britannia ja Paul Colen kaut-
ta USA.

Saksassa asuva australialais-
syntyinen pastori kirjasi liitu-
taululle eri Euroopan maiden 
edustajien tavoitteita ja haasteita 
kristillisen miestyön kentässä.

Esimerkiksi Ranskassa työ 
ottaa ensi askelia ja heillä on 
tavoitteena Edwin Louis Colen 
perusteoksen (Maximized Man-
hood) painatus maan kielellä. 
Suomen edustajat Petri ja Samuel  
uskovat kirjan Rohkeus uusinta-
painoksen olevan ajankohtaista. 
Paul Colen esikoisteoksen Da-
ring kääntäminen suomeksi 
olisi hyvä ase suomalaismies-
ten innostamiseksi kristilliseen 
elämään. Myös Baltian maiden 
auttaminen on Petrin ja Samuelin 
sydämellä, ja se onkin jo lähtenyt 
liikkeelle.

Luojan kädessä 
Sunnuntaina oli vuorossa Light-
house seurakunnan normaali 
sunnuntaiaamun jumalanpalve-
lus, missä Paul Cole puhui an-
taumuksella toisen Mooseksen 
kirjan kohdasta missä Maaran 
kitkerä vesi muuttuu juotavaksi, 
kun Mooses Jumalalta saamansa 
ohjeen mukaan heittää puun kit-
kerään veteen. Risti murtaa kiro-
ukseen oli puheen mottona.

Jumala haluaa miehen olevan 
rakastava ja voimakas yhtäaikaa 
– voimakkaat miehet saavat ym-
pärilleen voimakkaan perheen ja 
sitä kautta vaikuttavat yhteiskun-
taan ja valtiotasolle muuttamal-
la yhteiskuntaa Jumalan tahdon 
mukaiseen elämään. Jeesuksen 
sovitustyö ja risti rikkovat kirouk-
sen – Mooseksen lyönti kepillä 
veteen – muutti kitkerän veden 
juomakelpoiseksi. Jeesuksen ris-
tinkuolema antoi meille uuden 
elämän mahdollisuuden ja rikkoi 
synnin vallan.

Taivaan Isä suo meille vaike-
uksia – näyttääkseen lopulta, 
kuinka Hän auttaa meitä selviy-
tymään niistä Hänen avullaan.

Menestyksen siemenet kyl-
vetään tulessa – punapuun 
siemenet lähtevät kasvamaan 
metsäpalon seurauksena. Pet-
tymykset eivät merkkaa meidän 
tulevaisuuttamme. Tulevaisuus 

on Luojan kädessä ja Hän voi 
kääntää tappiot ja pettymykset 
meidän voitoksemme.

Joh. 14:27:ssa Jeesus puhuu 
siitä, että Hän antaa oman rau-
hansa meille, ja Hän ei anna 
kuten maailma antaa – Hän 
rohkaisee sinua ja minua, ettei 
sydämemme olisi raskas elämän 
eri asioiden vuoksi.

Jaakobin kirje 1:7 muistuttaa, 
että jokainen täydellinen lahja 
tulee Jumalalta. Ps. 145:8 puo-
lestaan toteaa, että Jumala on 
armollinen ja hidas vihaan. 

Tosimiehuus on Kristuksen 
kaltaisuutta – Jeesus opetti, pa-
ransi sairaita ja toi vapautuksen – 
siinä oli meille tosimiehen mallia 
kerrakseen.

Etsimässä uutta näkyä
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ANNETAAN KASVATIKSI 
Kirjan päähenkilö  Veijo Heino-
nen syntyi 50-luvun alkupuolen 
Suomeen. Elämän alkutaipaleen 
sävelet olivat pääosin mollivoit-
toisia ja hyvinkin suuria riitasoin-
tuja ilmaantui pienen miehen 
sielunmaisemaan. Isän ja äidin 
rooli erosi jyrkästi normaalin 
perhepiirin omaavan lapsen 
kokemuksesta.

Kirjan toisessa luvussa luo-
daan jo pikainen katsaus Veijon 
tulevan vaimon henkilökuvaan 
ja kuvataan Kaarina hiukan poi-
kamaiseksi ja rajuksi leikeissään, 
piirteitä joista tulevaisuudessa oli 
varmaan hyötyäkin sen jälkeen, 
kun nuorten tiet tulisivat koh-
taamaan.

Oli Veijolla toki ilonaiheitakin 
ja niiden joukossa oli päivät jol-
loin hän oli kasvatti-isän kanssa 
metsätöissä, se oli vielä aikaa 
jolloin hevonen oli tuttu näky 
metsätöissä.

Jo hiukan yli kymmenvuo-
tiaana Veijo sai ensiryyppynsä 
Koskenkorva-juomaa ”ystäväl-
lisen” miehen sitä tarjoillessa. 
Otolliseen maaperään tuntui 

viina ja tupakka olivat jo aikaa 
sitten jääneet taakse. Itsetun-
non terve rakentuminen niissä 
oloissa, joissa Veijon tie oli kul-
kenut oli mahdottomuus, mutta 
Taivaallinen kutsuja tunsi nämä 
alueet ja halusi tuoda rohkaisua 
ja anteeksiantonsa kaiken ylitse. 
Kurssikaveri sai olla auttamassa 
Veijoa Jesajan kirjan luvun 53 
kautta, mikä aukeni uudella 
tavalla Veijolle ystävän sitä lu-
kiessa.

Raamattuopintojen jälkeen 
avautui Veijolle työkenttää KAN-
kotirintamalla, näissä kodeissa 
asusteli miehiä, jotka halusivat 
irroittautua päihteiden otteesta 
ja saivat asunnon ja ruuan, sekä 
kristillisen ilmapiirin, missä hei-
tä opastettiin ottamaan oikean 
suuntaisia askeleita muutoksen 
tiellä.

Taivastielläkään ei Heinosten 
elämä kulkenut helpoimpia la-
tuja vaan Kaarinan sairaudet ja 
monet muut vaikeudet olivat 
punnuksina ja painoina kas-
vattamassa niitä ”lihaksia” joi-
ta Taivaallinen soturi tarvitsee 
kamppailussa tämän maailman 
ruhtinasta vastaan.

Kirja on mahtava todiste Jee-
suksen sanoista: Minun Isäni 
tekee yhä työtä ja minä myös 
teen työtä.

Samuel Saresvirta

Jukka Mäkinen 
Annetaan kasvatiksi 
– Veijo Heinosen tarina                                 
Aika Oy, 2011

HEI KUKA MÄ OLEN?
Onnellisuusprofessori Markku 
Ojanen etsii nykyihmisen muut-
tunutta minuutta uudessa kirjas-
saan Minä ja muut. Hän kuvai-
lee, miten mielen ongelmat ovat 
muuttuneet sadan vuoden takaa 
Freudin ajoista nykypäivään. 
Freudin aikainen samanlaisuut-
ta ja yhteisöllisyyttä korostava 
kulttuuri aiheutti erityisesti nai-
sille neurooseja ja estoja. Koko 
ajan piti pohtia, ettei vain munaa 
itseään muiden silmissä ja jos 
munaa, niin miten siitä selviää. 
Freudin aikana piti aina ensin 
pohtia mitä muut ajattelevat ja 
sitten vasta mukauttaa omat aja-
tukset vallitsevaan muottiin. Ny-
kyään ajattelun perusyksikkönä 
on minä itse. Mitä musta tuntuu? 
Toteutanko itseäni ja olenkohan 
mä nyt onnellinen?

”Me näyttelemme monia roo-
leja toisiinsa limittyvissä näytel-
missä. Joskus on pakko näytel-
lä lähes samanaikaisesti kahta 
tai useampaa roolia. Ei siis ole 
ihme, että perheenäidit kärsi-
vät rooliristiriidoista. Minuutin 
sisään hän joutuu puhumaan 
yksivuotiaalle lapselleen, teini-
ikäiselle tyttärelleen, miehelleen 
ja kenties esimiehelleen tai alai-
selleen puhelimessa”, Ojanen 
kuvaa.

Markku Ojasen kirjassa on 
mielenkiintoisia huomioita ny-

kypäivän narsistisesta kulttuu-
rista, yksilöllisyydestä ja yhtei-
söllisyydestä. Vaikka kyseessä 
ei ole kasvatuskirja, siitä voi 
ammentaa niin itsensä kuin las-
tensa kasvatukseen. Koskaan ei 
ole myöhäistä alkaa pitää kuria 
itselleen. 

Ojanen jakaa ihmiset pintalii-
täjiin, syväsukeltajiin ja haaveili-
joihin. Pintasukeltaja pelkää sy-
väkosketusta itseensä. Hän uis-
kentelee mukavuusalueella, eikä 
tahdo oppia itseään. Syväsukel-
taja ahdistuu pinnallisuudesta. 
Hän tahtoo viedä pintaliitäjänkin 
tummempiin vesiin. Syväsukel-
tajalle elämän pinnallisuus ja lat-
teudet ovat vastenmielisiä. Hän 
haastaa itsensä pyrkien pois 
mukavuusalueelta. Haaveilijalla 
on hyviä ideoita, mutta hän ei 
jaksa toteuttaa niitä. Hän kelluu 
jossain pinnan ja pohjan väli-
maastossa. Syväsukeltajalle elä-
mä on tutkimusmatka. Hän luo 
itse oman todellisuutensa itsensä 
ja auktoriteetit kyseenalaistaen. 
Ojasen kirja on ehdottomasti 
tarkoitettu elämän syväsukelta-
jille. Se haastaa vuoropuheluun 
itsensä kanssa

VÄHEMMÄLLÄKIN 
PÄRJÄÄ

Bisneskirja Rework opettaa sa-
maan enemmän aikaan vähem-
mällä. Ostamalla hienomman 
kirjoituskoneen, ei saa aikaan 
nokkelampia juttuja. Kitaristi Ed-
die Van Halen soittaa kuten Eddir 
Van Halen huonollakin kitaralla 
ja golffari Tiger Woods pesee 
aloittelijan heikollakin mailalla. 
Rework-kirja haastaa ajattele-
maan paljon ja hankkimaan 
vähän ja tarpeellisia tavaroita. 
Toimitusjohtajan Bemari ei ole 
aloittelevan yrityksen ykköshan-
kinta.  Aloittavan yrityksen ei 
kannata aluksi hankkia hienoja, 
nimikoituja käyntikortteja, pra-
meaa liiketilaa ja kalliita työsuh-
deautoja. Netissä voi mainostaa 
ilmaiseksi ja konttoriksi riittää 
usein läppäri. Kirjan kirjoittajat 
Jason Fried ja David Heinemeier 
Hansson ovat toimineet pienyrit-

täjinä kymmenen vuotta ja ovat 
itsepintaisesti kieltäytyneet kas-
vamasta suureksi. Heidän ideolo-
giansa mukaan suuri on kankea 
ja pieni ketterä. Miesten yritys 
auttaa pieniä yrityksiä ja ryhmiä 
tekemään asioita vaivatta. 

Esimerkit ovat mainosmiesten 
tyyliin välillä melko banaaleja, 
mutta tehokkaita, kuten esi-
merkki nakkisämpylästä. Jos 
meinaat perustaa nakkikiskan, 
keskity nakkiin ja sämpylään. 
Älä pohdi liikaa mausteita, ko-
jun väriä, vaan ydintuotettasi. 
Eikös joku kuitenkin sanonut, 
että palveluyrityksen kolme tär-
keintä asiaa ovat sijainti, sijainti 
ja sijainti. Kirjoittavat valata us-
koa nuoreen lupaukseen: ” Pes-
simistit uskovat, että yhteiskun-
ta ei ole kypsä, eikä kykenevä 
muutokseen. Mikä pahinta, he 
tahtovat vetää muutkin mukaan 
synkkyyteensä.”  

Jason Fried ja 
David Heinemeier Hansson
Rework – tee työsi toisin
Atena Kustannus, 2011

Markku Ojanen
Minä ja muut. Itsetuntemuksen kirja
PS-kustannus, 2011

Kirja on välillä lapsekkaan 
optimisten, mutta kuitenkin 
terävä. Kyynisyyden silmälasit 
on hyvä jättää narikkaan kirjaa 
lukiessaan. On aina kiva, kun 
joku jaksaa innostua asiastaan. 
Jurputtajia löytyy ihan tarpeeksi. 
Jurputtajan mielestä ruisleipä oli 
ennen pehmeäpää, kesät läm-
pimämpiä ja kahvi vahvempaa. 
”Älä usko heitä, se saattaa olla 

heidän todellisuuttaan, mutta si-
nun ei tarvitse siinä elää”, kirjoit-
tajat kannustavat. Kirja on kasat-
tu hieman Powerpoint-tyylisillä 
huudahduksilla akateemisia kie-
muroita kaihtaen.

Janne Viljamaa

”alkoholiopastus” pureutuvan 
ja pitkä ja vaivalloinen tulisi 
olemaan tie ennenkuin alkoho-
lin kahleet jäisivät taakse Veijon 
elämässä.

Armeijaaikanaan saa Veijo kir-
jeen oikealta isältään ja hän saa 
myös loman päästäkseen isää 
tapaamaan.

Veijon ja Kaarinan tiet kohta-
sivat vuonna 1975 heidän ek-
syttyään samalle nakkikioskille. 
70-luvun loppupuolella per-
heeseen syntyi tytär, Mirka ,ja 
vuonna poika , joka sai nimen 
Ilkka. Lasten tulo perheeseen ei 
kuitenkaan radikaalisti vaikutta-
nut tasapainottavasti Veijon elä-
mäntapoihin vaan elämä jatkui 
monella tapaa samoja uria.

Vuonna 1987 Veijo löysi elä-
määsä uutta, jo jonkun aikaa 
hän oli ollut Jumalan piirittämä 
ja jotkut taivastien kulkijat otti-
vat Veijon rukouskohteekseen ja 
niinpä kirjan päähenkilölle alkoi 
avautua uusi polku kuljettavak-
si ja samalle tielle hän tulisi ke-
hottelemaan muitakin kulkijoita 
tulevaisuudessa.

Vuoden 1988 syksyllä Veijo 
aloitti Raamattuopinnot Katina-
lan Opistolla, Helluntaiherätyk-
sen koulutuskeskuksessa. Siellä 
hän sai todeta keskeneräisyyten-
sä taivastien vaeltajana vaikka 
monet ”karkeat synnit” kuten 

Jumalan teatteri
Varttuneemmat muistanevat Jumalan teatteriksi itseään kut-
suneiden neljän Teatterikoulun opiskelijan taiteellisen tem-
pauksen Oulussa tammikuussa 1987. Nämä uuden taiteen 
profeetat heittivät esityksensä aikana yleisön päälle ulostetta, 
virtsaa, kananmunia ja paukkupommeja, ruiskuttelivat jau-
hesammuttimilla ja olivat aggressiivisia ja väkivaltaisia. Ja 
tämä kaikki taiteen nimissä, Thalian temppelissä jumaliaan 
palvoen. Hölmöä, muka rohkeaa ja älytöntä koheltamista 
monen näyttämötaiteen ystävän mielestä. 

Metelihän siitä nousi. Sitä nämä taiteilijat halusivatkin: me-
dia revitteli, poliitikot tekivät välikysymyksiä, oikeus istui ja 
tuomiot tulivat. Vastamielenosoituksia järjestettiin ja taiteen 
vapautta puolustettiin. Ulkoapäin näytti, että ylimieliset ja 
itseään täynnä olleet nuoret miehet eivät katuneet mitään. 
Käytös vaikutti hyvin narsistiselta.

Nämä muistikuvat tulvivat mieleeni, kun olen katsellut 
kristillisissä teattereissa tapahtuvia esityksiä. On se sitten 
korkeakirkollista kuivaa kaavojen runnaamista tai hirveää 
kohkaamista karismaattisuuden nimissä, hyppimistä ja huu-
tamista, tulos on sama: yleisön päälle lentää kaikkea muuta 
kuin Pyhän Hengen vaikutusta. Kaipaavan ja odottavan sydän 
jää tyhjäksi, vaikka sielun syövereissä pyörisi vinhasti.   

Kummalliset ilmiöt ovat tunkeutuneet hengellisille näyt-
tämöille. Jumalan Sana on menettänyt arvovaltaansa, itsek-
käiden pyrkimysten pohjalle rakentuvat sanan selitykset 
kuulostavat enemmän magialta kuin uskolta. Sielulliset unet, 
näyt ja uskomukset ovat tulleet tärkeämmiksi kuin Jumalan 
Sanan, Raamatun, ilmoitus. Armo otetaan kuin rusinat pul-
lasta, rakkaudesta on tehty ihmisten leikkikalu. Synnistä ei 
saa puhua, koska silloin ihmisiä syyllistetään. Ylistyksestä on 
tullut ohjelmanumero ja musiikki ajanut todellisen Jumalan 
palvonnan ja ylistyksen ohi. Ellet hypi ja hoilaa, olet tulen 
sammuttaja.

Ellei tämä ole Jumalan teatteria niin mikä sitten. Minua 
kuvottaa kaksinaamaisuus ja kaksoiselämä. Jos on tarpeeksi 
lahjakas, vaikuttava, karismaattinen tai turha julkku, hyväk-
sytään näköjään mitä vain. Juoppous, huorinteko, väkivalta, 
narsistinen itsekkyys, riippuvuudet eivät merkitse mitään, jos 
yleisö ja raha pitävät. Kaikki menee armon piikkiin; Jumalan 
pyhyydestä ja vanhurskaista tuomioista ei välitetä.  Tehdään 
businestä pyhästä ja vedetään lokaan totuus. Sankaritarinat 
pönkittävät narsistista mieltä. Jäljet pelottavat. Juice sanoittaa 
rehellisen ihmisen tunnot. ”Kadehdi en niitä jotka luotuja on 
kaksoiselämään. Joskus tuntuu etten kunnolla saa eletyksi tätä 
yhtäkään.” Mikä onkaan näiden Jumalan teatterilaisten vas-
tuu? He kun saavat seuraajia, jotka eivät näe roolien läpi.

Kunpa Jumala meitä vielä armahtaisi. Kunpa pyhyyden ja 
puhtauden kaipuu saisi  meidät parannuksen tekoon. Herra, 
armahda meitä syntisiä!
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A    Sähkömoottorilla varustetussa Ranger 
EV:ssä on 11,7 kW:n moottori ja jopa 80 
km:n käyttösäde optimaalisissa olosuh-
teissa.

Marko Janas 

Tänä kesänä Tosimies 
testasi äijimmän 
vehkeen. Kova meteli, 
päät kääntyvät jo 
kaukaa.  Ja vauhtia on 
huimat 40 km/h. ”Mikä 
se oli” jää kaikumaan 
taka-alalle. 

Kun risut ja kävyt 
eivät estä etenemistä

No sehän on traktorimön-
kijä. Vai kutsuisimmeko 
mönkijäautoksi. Polaris 

Ranger 400cc 4x4.
Päällä olevat turvakehikot, 

vierekkäin istuttavat penkit ja 
kipattava lava ja tietenkin ratti. 
Tavalliseen mönkkäriin verrattu-
na tämä on pidempi, eli menee 
syvempiin kuoppiin ja ojiin. Ja 
hieman leveämpi akseliväli, ei 
siis kippaa niin helposti. 

Tavaraa pystyy kuljettamaan 

enemmän ja paremmin. Kipat-
tava lava, peräkoukku.

Todella
monikäyttöinen

Vehje ei ole kuitenkaan kau-
heasti isompi kuin perinteinen 
mönkkäri, joten liikkumavyö-
hykkeet samaa luokkaa. Aivan 
pienimpiin puunväleihin ei toki 
mahduta.  

Ja tämähän vempain menee 
sieltä, mistä kuski sanoo. Lois-

tavan nelivedon ansiosta ei jää 
helpolla jumiin. Säädettävissä 
myös takaveto ja 1x4 veto her-
kille maastoille. 

Tiekäytössä vauhti tappaa ilon 
ja puuduttaa tietenkin. Bussipy-
säkit tulevat tutuiksi, kun joutuu 
päästämään autojonon ohitse. 
Rautaosat lisäävät maatiemelua 
kolisemalla. Moottori lämmittää 
hyvin penkin alta.  Pakoputki 
on muuten liian lähellä lavaa, 
muovi rupesi sulamaan lavan 
pohjasta.

Ranger 4x4:llä on helpompi 
ajaa kuin tavanomaisella mön-
kijällä. Mönkijällähän ajetaan 
kelkan lailla keski- ja yläkropal-
la, joka käy raskaaksi pitemmällä 
matkalla, Rangerilla ei ole on-
neksi tätä ongelmaa. Sopii myös 
paremmin ensikertalaiselle ja 
vanhemmalle väelle.

Rangeriin on saatavilla paljon 
erilaisia lisäosia ja vehkeitä. Taas 
isompia ja raskaampiin töihin, 
kuin tavallisella mönkijällä.

Ja ei kun menoksi
Täytyypä ottaa takaisin, kun pu-
huin tuossa aikaisemmin äijim-
mästä vehkeestä. Sehän oli myös 
Ranger, mutta perään laitetaan 
tyyppi malli RZR S 900. Siinä on 
lelu parhaimmillaan. Iso akseli-
väli, isot iskunvaimentimet, isot 
renkaat, ja 4x4 takaa esteettö-
män pääsyn kaikkialle. Siihen 
vielä tehokas moottori väännön 
kera ja vielä kaveri pelkäämään 
viereen. 

Siinä olisi kesä- sekä talvi-
illoiksi tekemistä. Kun vain olisi 
omaa maata tai naapurin, jossa 
möyrisi vauhdilla. 

Testasimme myös pikkuveljeä, 
Ranger RZR 800. Kyllähän sekin 
kulki ja oli vielä oikein ohjauste-
hostin. Mutta paljon pienemmät 

B    Mittaristo ei päätä huimaa.

B    Nelivedon lisäksi on säädettävissä 
myös takaveto sekä 1x4 veto herkille 
maastoille.

B    Rangerin käynnistys ei vaadi erikois-
taitoja.

B    Polttoaineen määrän saa selville suo-
raan korkista.

C    Rinnakkain istuttavat UTV (Utility 
Terrain Vehicles) traktorimönkijät kas-
vattavat suosiotaan varsinkin Pohjois-
Amerikan markkinoilla.

CD    Petäjävedellä toimiva Ultratec Oy valmistaa varsin monenlaisia lisävarusteita 
Rangereihin – niin traktoriversioihin kuin tavallisinkiin mönkijöihinkin.

C    Ranger Diesel 4X4:ssä on 3-sylinterinen Yanmar-dieselmoottori. 24 hv ja vääntöä 
reisusti heti alakierroksilta lähtien.

A
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B    RZR S 900 ei ihan pienistä esteistä väli-
tä, vääntöä löytyy moottorista enemmän 
kuin tarpeeksi.

kaikki muut osiot; maavara, ak-
seliväli, jouset, renkaat. 

Aivan alkuun en lähtenyt sa-
moihin paikkoihin kun isovel-
jellä. Ei pokka kestänyt, eikä se 
olisi edes mennyt. No donitsia 
kokeilin. Mitä isoveli tekee, sen 
pikkuvelikin haluaa tehdä. Näillä 
mielin ja ympärihän se meni. Jos 
olisin laittanut takavedon pääl-
le, kyseinen kaatuminen olisin 
mahdollisesti ollut tulematta. 

Ukko ulos vehkeestä ja auto 
ylös kyljeltään (kevyt) ja hom-
mat jatkuu. Melko kestäviltä 
vaikuttivat kaikki Polariksen 

A vempaimet. Tietysti kaatumi-
sesta tuli perästäpäin 800 euron 
omavastuulasku…

Muitakin 
versioita löytyy

800cc dieselversio oli totta kai 
laimeampi kuin bensalaitteet, 
mutta vain hieman. Sopii hyvin 
maatiloille traktorin kaveriksi 
ja käyttää jopa samaa juoma-
astiaa.

Kun nykypäivää eletään, raa-
vaat miehet ajavat kaiken maa-
ilman hybridi- ja sähköautoilla. 
Niin löytyi myös sähkö-Ranger 

EV.  Se voisi toimia esimerkiksi 
karjamaatiloilla, joissa käyttösä-
teet kohtalaisen pieniä. Ja mikä 
parasta, eläimet eivät pelkää, 
kun lähestyt heitä miltei äänet-
tömästi. Ei saastuta, ei häiritse 
vaivaantuneita ihmisiä, taloudel-
linen. Sen kun on välipalat mu-
kana ja verkkovirtapistoke. Toi-
mintasäde jopa 80 km tasaisessa 
maastossa ja hissuttelemalla.

Tämähän on salametsästäjille 
unelmavekotin. Maasto-omi-
naisuudet melko hyvät. Sinne 
vaan pöpelikköön ja suoraan 
Rangerista karhua sydämeen. 
Kun miehet leiriytyvät, heillä 
on pieni äänetön etanolilla käy-
vä agrikaatti. 

Ja tietenkin myös muille met-
sässä hämärähommia tekeville. 
Ainoa huono puoli, että hinnat 
vain ovat näissä kaikissa kokei-
lemissamme mönkkäreissä taval-
lisiin mönkijöihin verrattuna aika 
paljon enemmän.     

    

D    RZR S 900:n jouset ovat kunnossa 
isompiakin hyppyjä varten.

D    Ranger RZR 800 ei ollut yhtä tukeva kuin isoveljensä...
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