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C    Tosimiehen tarkasteltavana ovat tällä 
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Terveiset 
Luvatusta maasta
Marraskuun alussa Israelissa viettämäni viikon aikana yksi polttavim-
mista keskustelunaiheista tuntui olevan – USA:n presidenttivaalitu-
loksen lisäksi tietenkin – UNESCOn viimeisin päätöslauselma, joka 
kieltää juutalaisten yhteyden Jerusalemin ja Israelin pyhiin paikkoihin, 
mukaan lukien Temppelivuoreen.

Maailmaperintökomitealle esitetty ns. 40COM 7A.13 -päätöslauselma 
jättää pois juutalaisten pyhien paikkojen perinteiset ja raamatulliset 
nimet ja kutsuu niitä ainoastaan vaihtoehtoisilla musliminimillä. Je-
rusalemin Kansainvälisen Kristillisen Suurlähetystön ICEJ:n mukaan 
tämä on verrattavissa historian uudelleen kirjoittamiseen ja siihen, että 
näiden paikkojen 4000-vuotinen juutalainen yhteys sekä 2000-vuotinen 
kristillinen yhteys pyyhitään pois.

– Tätä voidaan pitää laskelmoituna hyökkäyksenä juutalaista kansaa 
vastaan sekä luokkauksena niitä kahta miljardia kristittyä kohtaan, 
jotka tietävät, että juutalaisena Jeesus vieraili pyhällä paikalla sijain-
neessa juutalaisessa temppelissä säännöllisesti, opetti siellä ja kutsui 
sitä kaikkien kansojen rukous-huoneeksi, totesi ICEJ:n kansainvälinen 
toiminnanjohtaja Jürgen Bühler.

– Tämä on yksinkertaisesti diplomaattinen etninen puhdistus, jolla 
kiistetään yhdeltä kansalta oikeus heidän omaan historiaansa ja identi-
teettiinsä. Eikä sellaista voi sietää, lausui puolestaan European Coalition 
for Israel ECI:n perustaja ja johtaja Tomas Sandell.

Tämän jälkeenhän radikaalit voimat, jotka eivät näe juutalaisille 
minkäänlaista tilaa Israelissa, voivat perustella vaateitaan UNESCOn 
päätöslauselmalla.

Ja mitä teki perinteisesti Israel-myönteinen Suomi UNESCOn äänes-
tyksessä? Pidättäytyi äänestyksestä! Sillä lailla, pään pensaaseen tyrk-
kääminen onkin kristityltä kansakunnalta oikea ratkaisu nykyisessä 
maailman tilanteessa... 

Italia puolestaan on sentään ilmoittanut vastustavansa asiaa tulevis-
sa YK:n foorumeissa ja yrittävänsä vakuuttaa muita Euroopan maita 
toimimaan samoin.

Tuotannollisten linjauksien ansiosta vuoden 
viimeinen Tosimies ilmestyy vuoden vaihteessa 

tuhtina kaksoisnumerona.
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A
C   Pyhän Eliaksen luostarin kirkon upea ikonostaasi. Taidokkaat puuveistokset on 
päällystetty kullalla tai jäljitelmällä.

Martti Issakainen                                                                              

Athoksen niemimaa 
on ortodoksisen 
maailman pyhin 
paikka. Tuhatvuotisen 
luostarihistorian aistii 
jo Dafnin satamassa. 
Laivamatka sinne 
Ouranoupoliksen 
satamakaupungista 
kestää reilun tunnin. 

K aru luonnon kauneus 
vihreine sävyineen ja 
jylhine vuoristomaisemi-

neen, ajoittain lähes pystyjyrkkä-
nä, tuo mieleen sanonnan hen-
keäsalpaavasta näkymästä. 

Athos on itsenäinen hallin-
toalue, jonne tarvitaan viisumi. 
Kävijämäärä on rajattu päivittäin 
200 henkilöön. Eivät halua vie-
raiden häiritsevän liikaa munkki-
elämän hiljaisuutta. Luostareiden 
portit suljetaan 18.30 ja 19.30 
välillä. 

Ora et labora 
Aikainen levolle laskeutumi-
nen onkin välttämätön, jotta 
jaksettaisiin nousta varhaisiin 
aamupalveluksiin. Ne alkavat 
neljältä tai viideltä joka aamu 
ja kestävät 3-4 tuntia.  Luosta-
reiden rytmiin kuuluu myös 2-3 
tunnin iltapalvelus päivittäisten 
töiden jälkeen. Rukoilevat ja te-
kevät työtä kirjaimellisesti -  ora 

et labora. Vuorokauden aikana 
rukouspalvelua on siten 6 -7 tun-
tia joka päivä viikosta viikkoon 
vuodesta vuoteen. On helppo 
ymmärtää, että munkkielämä ei 
ole joka miehen. Se vaatii erityi-
sen kutsumuksen.  

Athosvuori on niemimaa 
Kreikassa, jonka pituus 60 km 
ja leveys 8-12 km, pinta-ala n. 
360 km2. Korkein kohta 2033 
m. Se kuuluu Konstantinopolin 
ekumeenisen patriarkaatin alai-
suuteen. Athoksella on tänä päi-
vänä 20 luostaria ja 12 skiittaa eli 
sivuluostaria. Siellä kilvoittelee 
tällä hetkellä yli 2600 munkkia. 
Määrä on kasvussa. Pääluostarit 
edustavat neljää eri kansallisuut-
ta: kreikkaa, venäjää, serbiaa ja 
bulgariaa. Lisäksi siellä on kaksi 
romanialaista skiittaa. Suomalai-
sia munkkeja siellä on kolme. Jo-
kainen heistä on eri luostarissa.

Athoksen historia on pitkä, 
vaiheikas ja värikäs. Alue on 
omistettu keisarillisella käsky-
kirjeellä vain munkeille vuonna 
883/885. 

Luostariyhteisön perustajina 
pidetään Pietari ja Athanasios 
Athoslaisia. Ensimmäinen yh-
teiselämäluostari Suuri Lavra 
rakennettiin vuonna 963.  Yli 
tuhatvuotinen historia sisältää 
mm. 1200 -uvun ryöstelevät 
ristiretkeläiset, tuhojaan teke-
vät katalonialaiset sotilaat 1300 
-luvun alkupuolella, islamilaisen 
Turkin valta (1430 - 1912). I ja 
II maailmansota sekä Kreikan 
sisällissota 1940 - 1950. 

Koettelemuksistaan Athos on 
selvinnyt ihmeellisesti. Luosta-
reita on tuhottu ja poltettu, mutta 
ne on aina rakennettu uudestaan 
entistä ehompina.

Vilkas jälleenrakentaminen on 
nyt loppusuoralla ja toinen tois-
taan kauniimpia ja viihtyisimpiä 
luostareita löytyy helminauhan 
tapaan ympäri niemimaata. Val-
taosa luostareista on rakennettu 
sinisenä välkkyvän Aigeian me-
ren rannalle, usein lähes ranta-
viivaan kiinni. 

Vierailijaa puhuttelee välit-
tömästi alueen rauha, luonnon 
kauneus sekä ajattomuuden 
tunne.

Athoslaisen 
munkkilaisuuden 

varhaisvaiheet
Ensimmäinen kilvoittelija oli 

ilmeisesti v.681 kuollut Pietari 
Athosvuorelainen. Perimätiedon 
mukaan pieniä luostareita on ol-
lut jo kristinuskon alkuajoilta 300 
- 400 luvuilta. Konstantinos Suuri 
aikoi rakentaa imperiuminsa uu-
den pääkaupungin Athosvuorel-
le. Se jäi kuitenkin aikomukseksi. 
Toisen vuosituhannen alkupuo-
lella Pyhälle vuorelle alkoi virra-
ta kilvoittelijoita Georgiasta, Ve-
näjältä, Serbiasta ja Bulgariasta. 
1100 -luvun loppuun mennessä 
Athokselle oli tullut yli 20 000 
munkkia, joidenkin arvioiden 
mukaan jopa 30 000. 
Kukoistuskausi päättyi lännen 
ristiretkiin. Niitä seurasivat anka-
rat koettelemusten ajat ja kilvoit-
telijoiden määrä laski nopeasti. 
Vuonna 1981 munkkeja oli enää 
1153. Athoksen 1000 vuotisjuh-
laa vietettiin 1963 eräänlaisena 
munkkilaisuuden muistojuhla-
na. Synkät ennusteet eivät kui-
tenkaan toteutuneet. 1980 -lu-
vulta lähtien luostareihin alkoi 
hakeutua nuoria ja hyvin kou-
lutettuja kilvoittelijoita. Kasvu 
jatkuu edelleen ja luostarit ovat 
vahvassa jälleen rakentamis- ja 
kehitysvaiheessa.

Pyhän Vuoren hallintokeskus 
sijaitsee Karieksen pikkukau-
pungissa. Omissa asioissaan 
jokainen luostari on itsenäinen. 
Koko niemimaan luostariyhtei-
söä koskevissa asioista päättää 
luostareiden edustajien muodos-
tama 20 hengen Pyhä Yhteisö. 
Tarvittaessa akuuteissa tapauk-
sissa elintä täydennetään luosta-
reiden johtajilla. Kokous päättää 
lainsäädännöllisistä ja hallinnol-
lisista asioista.

 Maallista valtaa käyttää Krei-
kan valtion määräajaksi nimittä-
mä edustaja, joka rinnastetaan 
maaherraan. Hänen valvonnas-
saan toimii poliisi, tulli ja meri-
vartiolaitos. Athoksella on myös 
posti- ja puhelinlaitos. Pyhän 
Vuoren hallinnosta on säädetty 
peruskirjassa, joka on vahvistet-
tu vuonna 1926. Se pohjautuu 
historian eri vaiheissa keisarien 
ja muiden hallitsijoiden Athosta 
koskeviin määräyksiin.

Muutamia helmiä 
viikon kestäneeltä 

pyhiinvaellusmatkalta 
Simonapetran jylhä luostari si-
jaitsee äkkijyrkällä kalliolla 300 
metriä merenpinnasta. Arkkiteh-

Matka 
luostarivuori 
Athokselle

C   Stavronikin luostaria hallitsee puolus-
tustarkoitusta varten rakennettu torni.

D   Simonopetran upea luostari, joka on 
rakennettu lähes pystyjyrkälle kalliolle. 
Veljestössä kilvoittelee 60 munkkia.

D   Suuren Lavran luostarin piha. Manne-
kiinina matkanjohtaja Hannu Pöyhönen 
1000 v vanhan seetripuun varjossa.

C   Simonopetran luostarin vihannesvil-
jelmiä alaterassilla – haasteellista luo-
muviljelyä.

D   Johannes Kastajan luostarin erakko-
veljien asumuksia vuoren rinteellä.
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A

D   Pyhän Andreaan skiitan pääkirkon 
kattomaalauksia. Suomalainen isä Josef 
maalasi enkelimaalausta 1,5 vuotta.

ringonvalo, joka suitsutussavun 
noustessa teki alttarista lähes 
taivaalliselta vaikuttavan näyn. 
Mieleen tuli Salomonin temppe-
lin kaikkein pyhin alttariosa. 

Kävimme myös 1900-luvun 
ortodoksimaailman merkittä-
vimpänä pidetyn ohjaajavanhuk-
sen, Isä Paisioksen keljalla, jossa 
hän kilvoitteli. Hän oli kuuluisa 
osuvista ja hyvistä neuvoistaan. 
Avuntarvitsijat kärsivällisesti jo-
nottivat isä Paisioksen pakeille 
pääsyä, jopa iltamyöhään saak-
ka. Koskettava nähtävyys oli 
myös hänen hautansa Surovin 
Nunnaluostarin puutarhassa lä-
hellä Thessalonikia. Vaikka oli 
jo myöhäinen ilta, haudalle oli 
katkeamaton jono kävijöitä. Py-
hien ihmisten vaikutus ei rajoi-
tu vain maalliseen elämään. He 
puhuvat myös siirryttyään ajasta 
ikuisuuteen. Hänestä on julkais-
tu puolen tusinaa kirjaa. Ehkä 
tunnetuin on nimeltään: Pyhän 
Vuoren vanhus Paisios.

Mitkä asiat 
puhuttelivat eniten? 

Fantastisen kauniin auringon 
paisteen ja kimaltelevan Aigeian 
meren liplatellessa laivan keu-
lassa laskeuduimme Athoksen 
toisenlaiseen maailmaan. Me-
luisan Dafnin satamasta nousun 
jälkeen varttitunnin serpentii-
ninousu paikallisella taksilla 
Simonopetran luostariin 300 m 
merenpinnasta. Ajantaju katosi 
välittömästi ja aikamatka 1000 
vuotta takaisin alkoi. Luostariryt-
mi seuraa auringon nousuja ja 
laskuja fantastisine ilta- ja aamu-
ruskoineen. Porttien sulkeutumi-
sen jälkeen, 19.30, vaaka-asento. 
Hiljaisuutta häiritsi vain oman 
sydämen syke. Ihmeteltävän 
hyvin jaksoin nousta aamupal-
veluun klo 04.00. 

Pitkät ja hoikat munkkihah-
mot hädin tuskin erottuivat 
tuohusten himmeässä valossa. 
Kreikan kieli kuulosti aidolta” 
hebrealta”. Toistuva Kyrie Elei-
son – Herra armahda, syöpyi no-
peasti mieleen ja soi heti aamulla 
korvissa.

Sukkuloimme luostareiden ly-
hyet välit paikallisilla takseilla, 
joten vaeltaminen jäi vähäiseksi. 
Se olisikin vaatinut vähintään 3 
-4 viikon matkan. Ehkä seuraa-
valla kerralla.  

teiselämäskiitta. Siellä on 25 
munkkia. Ensimmäisen munkin 
asunnon (kelja) tiedetään olleen 
siellä jo 1400-luvulla. Paikka on 
hyvin rauhallinen eikä siellä ole 
riesaa liian monista kävijöistä. 
Merkille pantavaa oli todella isot 
ja hyvin kasvavat vihannekset ja 
hyvin menestyvät viiniviljelmät. 
Taitaa rukous auttaa myös vihan-
nesten kasvatuksessa. Saimme 
kokea siellä matkamme pisim-
män jumalanpalveluksen ns. 
kokoöisen, joka alkoi klo 22.00 
ja päättyi klo 06.00 seuraavana 
aamuna. Palvelus toimitettiin ro-
maniaksi bysanttilaisin sävelin. 
Kyrie Eleison toistui lukematto-
mia kertoja yön kuluessa.

Matkalla Johannes Kastajan 
Skiitalle poikkesimme erikoi-
selle Neitsyt Marian ilmesty-
misen lähteelle. Tarina kertoo, 
että eräs ensimmäisistä Athok-
sen munkeista Athanasios oli 
huolissaan alulle panemansa 
luostarirakennuksen taloudesta. 
Majesteettinen nainen ilmestyi 
hänelle ja esitteli itsensä : ”Olen 
tämän vuoren taloudenhoitaja. 
Älä huolehdi usko vaan”. Sitten 
hän kehotti munkkia lyömään 
sauvallaan kallioon. Heti iskun 
jälkeen kalliosta puhkesi kirkas-
vetinen ja hyvän makuinen rai-
kas lähde, josta vettä on riittänyt 
tähän päivään saakka. 

Välillä tapahtui seuraava epi-
sodi. Kun lähteestä virtasi jatku-
vasti vettä, munkit jossain vai-
heessa ajattelivat hyödyntää ve-
sivirtaa ja rakensivat vesimyllyn 
alajuoksulle. Kun myllyrakennus 
valmistui, lakkasi vedentulo. Sil-
loin munkit ajattelivat, että tu-
liko tehdyksi virhe ja purkivat 
myllyn. Heti vesi alkoi virrata 
jälleen. Se virtaa vielä tänäkin 
päivänä.

Pyhän Andreaan skiitta sijait-
see hallintokeskus Karieksen 
läheisyydessä. Skiittaa kunnoste-
taan ripeästi. Se tunnetaan myös 
nimellä Serrai. Upea oli aamuyön 
jumalanpalvelus, joka alkoi klo 
04.00 ja päättyi 08.00. Erikoista 
meille suomalaisille oli, että pal-
veluksen toimitti suomalainen 
pappismunkki Josef. Alunperin 
kiteeläisellä isä Josefilla on luos-
tarivuosia  takanaan 19. 

Alttarin itään suuntautuvasta 
ikkunasta lankesi nousevan au-

tonisesti ehkä koko Pyhän Vuo-
ren vaikuttavin luostari. Luostari 
perustettiin 1274. Tarina kertoo, 
että munkki Simon Mirhanvuo-
dattaja näki kilvoitusluolansa 
vastapäisen kallion yläpuolella 
kirkkaan tähden ja kuuli äänen, 
joka kehotti häntä rakentamaan 
paikalle luostarin. Kallio oli ka-
pea ja äkkijyrkkä, siksi oli vaikea 
saada ketään rakennustyöhön. 
Perimätiedon mukaan rakentajat 
suostuivat vasta, kun heille vir-
vokkeita tuonut kuuliaisuusveli 
säilyi vahingoittumattomana pu-
dottuaan telineiltä rotkoon. Eivät 
edes virvokkeet olleet kaatuneet 
maahan. Luostarissa on tällä het-
kellä 60 munkkia.

Vatopedin luostari sijaitsee 
myös Aigeian meren rannalla. 
Luostari on pyhitetty Jumalan äi-
din ilmestymiselle. Jumalanpal-
velukset ovat juhlavia ja kirkko-
laulua pidetään koko Athoksen 
tasokkaimpana. Vanhin kirjalli-
nen tieto luostarista on vuodelta 
972.  Perimätiedon mukaan kei-
sari Konstantinos Suuri raken-
nutti v. 321 Vatopedin alueelle 
kirkon, joka kuitenkin tuhot-
tiin. Se rakennettiin uudestaan, 
tuhottiin, rakennettiin jälleen 
jne. Arkeologit ovat löytäneet 
nykyisen kirkon alta vanhan 
kirkon rauniot, jotka ajoittuvat 
300 - luvulle. Kukoistusaikoina 
1100-luvulla luostarissa kilvoit-
teli 800 munkkia. Tänä päivänä 
heitä on 200. 

Stavronikitan luostari  sijait-
see merenrannalla korkealla 
kalliolla. Luostari on Pyhän 
Vuoren pienempiä. Luostaria 
on kuvattu mm.: ”Sijainti, etäi-
syydet ja mittasuhteet tekevät 
siitä arkkitehtonisesti yhden 
Athoksen kauneimmista raken-
nuskokonaisuuksista. Charmia 
lisää luostarin ekologisuus: 
hakelämmitys, luomuviljely ja 
puukaminat huoneissa. Luos-
tarissa ei ole lainkaan sähköä. 
lllat vietetään kynttilöiden ja öl-
jylamppujen hämyvalossa. Luos-
taria onkin verrattu italialaiseen 
linnaan. Siellä on tällä hetkellä 
25 munkkia. 

Johannes Kastajan skiitta si-
jaitsee niemimaan kärjessä 250 
m merenpinnasta. Kyseessä on 
romanialaisten asuttama yh-

Helteinen ja aurinkoinen sää 
suosi matkalaisia. Silmiin pistä-
vää oli myös luostareiden kis-
sakanta, joka vaihteli luostarista 
toiseen samoin kissojen kunto. 
Koiria näimme vain yhden koko 
matkan aikana. Maailmasta tul-

lutta vierailijaa ihmetytti Athok-
sen rauhallinen elämänrytmi ja 
kiireettömyys. Kuitenkin samaan 
aikaan vilkas jälleenrakentami-
sen vilske ikään kuin tasapainotti 
kokonaiskuvaa. Myös kunnioitus 
munkkielämää kohtaan kasvoi 
matkan aikana. Kyseessä ei suin-
kaan ole pako maailmasta, vaan 
oman elämänsä uhraaminen ru-
koilemaan maailman puolesta. 
On todella oltava kutsumus ku-
ten iso kirja sanoo: ”Monet ovat 
kutsutut, mutta harvat valitut”.

Ankarastakin kilvoituselämäs-
tä huolimatta munkit ovat iloi-
sia ja huumorintajuisia. Hyvä 
esimerkki munkkihuumorista.  
Käväisimme munkkivanhus 
Gabrielin majalla Karieksessa. 
Hän otti meidät vastaan hyvän-
tuulisena, mutta laskeutui pian 
pitkäkseen vuoteelle, iäkäs kun 
oli ja piti meille varttitunnin saar-
nan. ”Alkää riidelkö vaimojen-
ne kanssa”, jota seurasi opetus, 
josta jokainen meistä sai osansa. 
Mutta se vitsi. Erä uusrikas juppi 
tuli papin luokse ja pyysi papil-
ta siunausta juuri ostamalleen 
tuliterä Ferrarille. Pappi siuna-
si ajopelin kuten hyvään orto-
doksiseen tapaan kuuluu. Kului 
jonkin aikaa ja rikas mies palasi 
harmistuneena reklamoimaan 
papille Ferrarinsa siunaamises-
ta. Hän oli näet ajanut kolarin ja 
auto oli romuttunut täysin. ”Min-
kälaisen siunauksen sinä oikein 
annoit”, sanoi mies tohkeissaan 
papille. Pappi kysyi mieheltä: 
”Kuinka kovaa sinä ajoit”. Mies 
vastasi 280 km tunnissa. Siihen 
pappi vastasi: ”Siinäpä se. Siu-
naus kattaa vain 260 kilometrin 
tuntinopeuteen”. 

C   Granaattiomenatkin viihtyvät erak-
komajan seinustalla.

D   Johannes Kastajan hyvin hoidettu ja 
kaunis hautausmaa.

D   Ilta-auringon ja värikkäiden pilvien 
kajo Stavronikin luostarin vesialtaassa.

C   Kullattu ortodoksiristi Pyhän Andreaan skiitan kirkon katolta kuvattuna.
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Siirtovoimaa

PL 30 | FI-62101 LAPUA | FINLAND | TEL +358 (0)6 435 1200 | FAX +358 (0)6 435 1220 
E-MAIL posti@lapua-ketjut.fi | www.lapua-ketjut.fi

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

Suomalaista siirtovoimaa

Löydä lähin jälleenmyyjä:
myyjat.intiaanisokeri.fi

EKSAKTI-RAKENNE OY
Patomäentie 48, 15610 Lahti

	 •	Rakennamme	omakoti-	ja	rivitalot
	 •	Avaimet	käteen	palvelu
	 •	Remontit	ja	saneeraukset
	 •	Rakennuspuusepän	työt
	 •	Kalusteasennukset
	 •	Märkätila	rakentaminen
Teemme	kaikki	rakennustyöt	laadukkaasti,	hyväl-
lä	viimeistelyllä.	Tavoitteenamme	on	tyytyväinen	
asiakas.

 
KYSY TARJOUSTAMME
kari@eksaktirakenne.fi
0400 887 331, kari.kankkunen@er.inet.fi

Petri Janas
 

Musiikinkuunteluun 
tarkoitettuja erilaisia 
kuulokkeita on 
ollut saatavilla jo 
vuosikymmeniä. 
Kuitenkin vasta viime 
vuosina ollaan otettu 
teknisiä kehitysaskeleita, 
joiden ansiosta 
myös turvallisuus on 
noussut keskeiseksi 
ominaisuudeksi. 

A fterShokz on tuonut al-
kujaan armeijakäyttöön 
ja lainvalvontaan luodun 

luujohtumistekniikan urheilu- ja 
Bluetooth-kuulokkeisiin kulutta-
jaystävälliseen hintaan. 

Kuulokkeiden luujohdintek-
nologia ei tuota ääntä perintei-
sellä tavalla suoraan tärykalvoil-
le, vaan kallon luustoon. Näin 
ääni kuuluu tarkasti ja erottelu-

kykyisesti muita ääniä peittämät-
tä. Tällaisen teknologian välittö-
mät edut on helppo ymmärtää 
silkan turvallisuuden nimissä. 
Kun liikenteen häly tai muut ym-
päröivät äänet ovat kuultavissa 
myös kuulokkeita käytettäessä, 
paranee turvallisuus.

Kokeilu vaati aluksi hieman 
harjoittelua, kun kuulokkeita ei 
tungettu korvakäytävään vaan 
laitettiin korvan viereen. Mutta 
lopulta asettelu onnistui ja ääntä 
alkoi kuulua.

Kuunnellessani YouTube-
nauhoitteita, joissa äänenlaatu 
vaihteli, heikko kuuluvuus yl-
lätti vaikka volyymi oli tapissa. 
Eli siinä vaiheessa turvallisuus-
näkökulma hieman vesittyi, kun 

joutui keskittymään saadakseen 
selvää nauhoitteesta. 

Omassa työssäni kuulokkeet 
eivät täysin lunastaneet niille 
asetettuja odotuksia.

Tietenkin langattomuus ja 
Bluetooth-mahdollisuus helpot-
tivat työskentelyä, kun turhat 
piuhat eivät häirinneet.

Turvallisuus ei ole kuitenkaan 
luujohdinteknologian ainoa etu. 
Aftershokzin käyttämän teknolo-
gian ansiosta myös osa kuulo-
vammaisista ihmisistä kykenee 
nauttimaan kuulokkeiden tois-
tamasta äänestä, joka olisi muu-
ten käytännössä mahdotonta. 
Kun äänen kuuleminen ei riipu 
vain tärykalvon toimivuudesta, 
luujohdinteknologialla on mer-
kittävä etu perinteisiin kuulok-
keisiin nähden. Aftershokzin 

Luujohdin-
teknologiaa

kuulokkeet sopivat myös hen-
kilöille, joille perinteisten tulp-
pakuulokkeiden käyttö ei sovi 
esimerkiksi korvakanavatuleh-
dusten takia. 

 Langattomat AfterShokz 
Bluez 2S -urheilukuulokkeet 
on tarkoitettu kuuntelijalle, jol-
le helppous, käytännöllisyys ja 
hyvä äänenlaatu ovat olennai-
sia valintakriteereitä. Kokeile-
miemme AfterShokz Bluez 2S 
kuulokkeiden suositushinta on 
99 euroa.

Kokeilimme pari numeroa 
sitten Sonyn uusia langattomia 
kuulokkeita, joiden hinta oli kol-
misen kertaa kalliimpi. Nehän 
eivät olleet tällaiset nappikuu-
lokkeet vaan lähes puoliksi sul-
kevat, joten suoranaista vertailua 
ei voi tehdä.

C   Virtapainikkeen (vas.) vieressä ensimmäisenä mikro-USB-latausliitäntä ja äärim-
mäisenä äänenvoimakkuussäädin.



10TOS I M I E S   4 / 2016 11 TOS I M I E S   4 / 2016

Kimmo Janas

Yrittäminen alkaa 
nykyään olla jopa 
trendikästä. Valmiin 
yrityksen ostaminen on 
usein viisaampaa kuin 
yrityksen perustaminen 
tyhjästä. 
– Olemassa olevassa 
yrityksessä on aina 
kassavirtaa ja asiakkaita 
jo valmiina, muistuttaa 
Suomen Yritysmyynti 
Oy:n toimitusjohtaja 
Jarmo Pakarinen.

S eitsemän henkilöä Helsin-
gissä, Tampereella, Turus-
sa ja Kokkolassa työllistä-

vä Suomen Yritysmyynti Oy ei 
ole keskittynyt mihinkään tiet-
tyyn alaan. Toimeksiannot ovat 
laidasta laitaan, on pieniä yrityk-
siä samoin kuin isojakin.

Yritys tunnetaan jo alalla var-
sin hyvin. Nettisivuilla käy toimi-
tusjohtaja Jarmo Pakarisen kerto-
man mukaan kuukausittain noin 

10.000 kävijää. 
– Meillä on asiantuntemusta ja 

laaja verkosto, joten meillä on 
myös paremmat mahdollisuu-
det löytää sopiva ostaja kuin 
yrittäjällä, joka yrittää itse myy-
dä yritystään, Pakarinen toteaa 
ja kertoo. Suomen Yritysmyynti 
Oy haluaa edelleen laajentua ja 
etsii uusia edustajia etsittävän 
parhaillaan Jyväskylän, Kuopion 
ja Oulun alueilta.

Kutsumuksen 
mukaan

Jarmo Pakarinen on ollut yrittä-
jänä 30 vuotta. Yrittäminen on 
ollut hänelle kutsumus isolla 
K:lla.

– Koin aikanaan vahvan ”tai-
vaskutsun” yrittäjyyteen.

Pääasiassa Pakarinen on ol-
lut tekemisissä kaupankäynnin, 
jonkin verran myös vientikau-
pan kanssa. Yrityskauppa alkoi 
vuonna 1997 tamperelaisessa 
lakiasiantoimistossa, josta hän 
siirtyi yrityskauppoihin keskit-
tyneeseen yritykseen.

– Kun tukka alkoi harmaan-
tua, ajattelin, että voisinhan 
minä tehdä tätä omissakin ni-
missäni. Niin perustin Suomen 
Yritysmyynti Oy:n vuonna 2004. 

Tavoite oli alusta alkaen toimia 
valtakunnan laajuisesti, kertoo 
Jarmo Pakarinen.

Vuosinen varrella hän on näh-
nyt selvän muutoksen alalla. 

– Aikaisemmin yrityskauppoja 
tehtiin vähän niin kuin kellarissa. 
Kauppoja tekivät asianajo- ja tili-
toimistot. Mutta 1990-luvulla toi-
minta alkoi tulla näkyvämmäksi, 
yrityksethän ovat aivan kunnon 
kauppatavaraa.

Rahoitus 
avainasemassa

Yrityksen myyminen on usein se 
yrittäjän viimeinen palkanmak-
supäivä.

Yrittäjät satsaavat kaikken-
sa saadakseen yrityksen siihen 
kuntoon, että siitä saisi mahdol-
lisimman hyvän hinnan. Mutta 
ainahan unelmat eivät toteudu.

– Meidän tehtävämme on tie-
tenkin saada yrityksestä mah-
dollisimman hyvä hinta, koska 
palvelemme sitä yrittäjää, omis-
tajaa. Mutta alalla on kuitenkin 
tietyt lainalaisuudet – selkein on 
ehkä se, että rahoittajat määrit-
tävät hinnan.

Lähitulevaisuudessa, seuraa-
van 5-10 vuoden aikana on Jar-
mo Pakarisen arvion mukaan 

tulossa suuri sukupolvenvaih-
dosbuumi. Sodanjälkeisen su-
kupolven omistamien yritysten 
viimeiset myyntipäivät alkavat 
olla käsillä, ellei niille löydy jat-
kajaa oman perheen parista.

Yritysmyyntiala on suuresti 
riippuvainen rahoituksesta. Esi-
merkiksi vuonna 2008, kun Leh-
man -konserni teki konkurssin ja 
tuli kansainvälinen pankkikriisi, 
yrityskaupat romahtivat kahdes-
sa viikossa.

Tällä hetkellä rahoitusta saa 
Pakarisen kertoman mukaan 
hyvin. Valtio on tukenut FIN-
VERAn kautta eli siellä on kas-
vatettu valmiuksia tehdä yritys-
rahoitusta. Myös pankit ovat 
matalien lainakorkojen aikana 
kiinnostuneet, ja yritysrahoitus 
on noussut jopa sijoituskohtee-
na kiinnostavaksi vaihtoehdoksi. 
Yrityslainapuolella puhutaan tie-
tenkin isommista riskeistä mutta 
myös isommista tuotoista.

– Jos yrityksen myyntiä on 
harkinnut, niin en voisi paljon 

C   Jarmo Pakarinen kokee Ylhäältä 
kannetun ja ohjatun hänen yrittäjyyt-
tään alusta alkaen. – Itse en piilottele 
vakaumustani, mutta en tietenkään läh-
de tuputtamaan sitä liiketoimissani, hän 
huomauttaa.

Yrityskauppaa 
johdatuksessa

C  Yhteistyö Pakarisen ja Huvilan kesken on sujunut hyvin, varsinkin kun he katselevat 
molemmat maailmaa hengellisten silmälasien läpi. 

C   Risto Huvila on tehnyt yrityskauppo-
ja pitkään. Ensimmäisen yrityksensä hän 
myi jo vuonna 1987.

parempaa ajankohtaa kuvitella, 
Pakarinen huomauttaa. – Yri-
tyskauppiaana suosittelen tie-
tenkin yrityksen ostamista, jos 
mielii yrittäjäksi. Mutta fakta on, 
että valmis yritys on kuitenkin 
useimmiten turvallisempi vaih-
toehto kuin täysin alusta perus-
tettava uusi yritys.

Yrityksen ostamalla voi ih-
minen saada itselleen amma-
tin. Vaikka joutuisi maksamaan 
kauppahintaa, on riski kuitenkin 
pienempi.

Osaaminen on 
yrittäjän pääomaa

Monet pelkäävät isomman yri-
tyksen ostamista, jos itsellä ei 
ole tarpeeksi varoja. Pakarinen 
kuitenkin muistuttaa, että yritys-
kaupan taustalla on useimmiten 
suurelta osin rahoittaja. Eli ra-
hoittajat kantavat suurimman 
vastuun yrityskaupasta, joten 
heille on tärkeää se yrittäjä, 
eli kuka sitä yritystä pyörittää. 
Osaaja on tärkeä. Raha etsii tai-
tavia ihmisiä. 

Moni ei tule ajatelleeksikaan 
tällaista mahdollisuutta.

– Voit päästä merkittäväänkin 
yritystoimintaan kiinni – vaikka 
vaimo sanoisikin, ettei kesämök-
kiä sitten laiteta lainan takuiksi, 
Pakarinen naurahtaa.

Yrittäjyys ja yrityskauppa an-
taa mahdollisuuden pitää eläke-
päiviä jo etukäteen!

Moni lottoaa ja hakee sitä lot-
tovoittoa, mutta yrittäjyys voikin 
olla suurempi mahdollisuus saa-
da se potti. Perustaa menestyvä 
yritys, myydä se ja perustaa uusi 
yritys.

– Yrittäjän pääoma on osaami-
nen! Yleensä ostaja asettaa myy-
jälle kilpailukiellon yrityskaupan 
yhteydessä mutta sen pituus on 

aina rajallinen eikä myyjän osaa-
minen katoa mihinkään, Jarmo 
Pakarinen muistuttaa.

Perusta 
uskossa

Usko on perusasia Pakarisen elä-
mässä, eikä hän erota hengellistä 
työtä ja maallista työtä. Kaikessa 
eletään Jumalan johdatuksessa.

Hänestä uskovaisena on ää-
rimmäisen tärkeää, että kaksi ih-
misen perusasiaa, joita uskovien 
pitäisi antaa Jumalan johdattaa 
ovat koti, jossa asuu ja työ, jota 
tekee. 

Risto Huvila ollut mukana 
Suomen Yritysmyynnin vahvuu-
dessa 1,5 vuotta yrityskauppa-
asiantuntijan tittelillä.

Ensimmäisen kerran miehet 
tapasivat jo vuosia sitten Israe-
lin suurlähettilään vastaanotolla. 
Israel onkin yksi miehiä yhdis-
tävä tekijä. Pakarisen vetämällä 
yhdistyksellä on Jerusalemissa 
Majatalo Lähde, ja kummatkin 
miehet ovat myös Suomi-Israel 
kauppayhdistyksen hallitukses-
sa.

– Kun viime vuonna tarjou-
tui mahdollisuus liittyä Suomen 
Yritysmyynti Oy:n tiimiin, otin 
mielenkiinnolla tarjouksen vas-
taan, Huvila toteaa.

Yksi Suomen Yritysmyynti Oy:n 
tyytyväisistä asiakkaista on Vesa Wallenius, 

joka on myynyt menestyksekkäästi 
jo kaksi yritystään.

Y rittäjän tie menestykseen ei löydy havittelemalla me-
nestystä hinnalla millä hyvänsä. Walleniuksen mukaan 
varmempi tapa on uskoa ja luottaa omaan yrityside-

aansa, menestys tulee eräänlaisena sivutuotteena.
– Tuotteen ja palvelun laatu ovat menestyksen edellytyksiä, 

hän muistuttaa.

Yrittäjyys kiinnostaa
Vesa Walleniuksen ensimmäinen yritys oli Retki Finland Oy, 
jonka ensimmäisten Retki -tuotteiden suunnittelu ja markki-
nointi aloitettiin jo 1990-luvun alkupuolella Kouvolassa. Pa-
himpien lamavuosien aikana uuden tuotemerkin oli ansaittava 
paikkansa kaupoissa, joten tuotteiden korkealaatuisuus ja edul-
lisuus muodostuivat heti alkujaan tärkeäksi osaksi tuotekehit-
telyä. Wallenius perheineen tekikin lujasti töitä tuotekehittelyn, 
testauksen ja markkinoinnin suhteen. 

Kun retkituoteyritys alkoi menestyä, myös kiinnostuneita 
ostajia alkoi ilmestyä. Usein neuvottelut kuitenkin tyrehtyivät 
ostajan vaatimukseen vuosikausia kestävästä sitoutumisvel-
voitteesta, joka ei Vesa Walleniusta kiinnostanut.

Tutun asianajajan avulla syntyi viimein kontakti Suomen 
Yritysmyynnin kanssa, joka johti lopulta yrityskauppaan vuon-
na 2005. 

– Velvoitteekseni jäi vuosikausien läsnäolon sijaan kolmen 
päivän viikkokonsultointi puolen vuoden ajan, muistelee Wal-
lenius.

Ajatus uudesta yrityksestä jäi kuitenkin kytemään hänen mie-
leensä, ja viiden vuoden kilpailukiellon jälkeen näki päivän-
valon North Outdoor, joka on kotimainen villatalo päätuottei-
naan merinovillaiset urheilu- ja vapaa-ajan tekstiilit. Yrityksen 
tuotteet pääsivät mm. Walleniuksen maineen ansiosta myyntiin 
hyvin varustettuihin tavarataloihin ja urheilukauppoihin ym-
päri maan.

Viime vuonna Vesa Wallenius myi North Outdoorin – Suo-
men Yritysmyynti Oy:n löydettyä ostajan, jonka turvin yrityk-
selle tarjoutui mahdollisuus vakaaseen kasvuun.

Juoksuhaudoissa vähän ateisteja
Vaikeasta liikenneonnettomuudesta toipuva Wallenius kokee 
saaneensa jatkoaikaa, jota hän haluaa hyödyntää mm. neu-
vomalla toisia yrittäjiä. Hän uskoo pitkästä yrittäjäkokemuk-
sestaan olevan hyötyä arjen ongelmien kanssa kamppaileville 
toisille yrittäjille. Tämän päivän yritykset tarvitsevat isähahmoja, 
jotka voivat neuvoa yrittäjiä välttämään turhia karikoita.

– Yritysmaailmassa olen saanut olla rinnallakulkijana ja olen 
saanut jopa rukoilla monien puolesta, Wallenius kertoo. 

Hän onkin todennut, että elämän juoksuhaudoissa on vähän 
ateisteja.

– Kaiken puristuksen keskellä voimme löytää toisemme ja 
tukea toisiamme. Viimeinen tuki on tietenkin Jumala, Vesa 
Wallenius huomauttaa.

Mahdollisuus 
rinnallakulkijaksi
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Fredrik Ekholmin Israel -kronikka

A   Shraga Brosch (toinen vasemmalta), 
International Cooperation Instituten joh-
taja oli yksi Genevan puhujista.

Olen monella tavalla 
saanut palvella ja 
tehdä Israel-työtä aika 
aktiivisesti koko tämän 
vuoden ajan. Turbulenssi 
Israelin kohdalla kiihtyy 
ja se tarkoittanee myös 
sitä, että myös minun 
kohdallani Israel-työ 
kasvaa. Teen työtä 
täysin oma-aloitteisesti, 
koska kutsuni Herralle 
tuntuu tärkeältä ja saa 
aikaan aktiivisuutta.

E lian Armon Malja, ECOM-
työ, jonka edustajina 
olemme Suomessa, on 

ollut jatkuvaa, sydäntä lähellä 
olevaa työtä n. 20 vuoden ajan.  
Tämä työ sisältää juutalaisorpo-
jen avustamista. Miri Moriah, 
joka sai näyn tästä työstä, kut-
sui minut ja vaimoni Kerstinin 
astumaan muurin aukkoon te-
kemään tätä työtä. Miri on myös 
hyvä ja profeetallinen julistaja ja 
olen vuosien varrella järjestänyt 
hänelle 240 kokousta Suomessa 
ja Ruotsissakin. Vaikka minulla 
oli tänäkin vuonna paljon työtä, 
koin, että minun pitää järjestää 
hänelle kaksi kokoussarjaa. Kos-
ka aika, jossa elämme, on niin 
vakava ja meidän kristittyjen 
pitää olla ikään kuin muurin 
aukossa a) oman elämämme ta-
holta sekä suhteessa Jumalaan ja 
Hänen sanaansa. b) kantamalla 
myös Herran kutsua ottamalla 
vastuuta oman Suomen maam-
me kehityksestä sekä sen joh-
tajista. Raamatussa sanotaan 1. 
Tim. 2:1-4 tästä aiheesta ja meitä 

Seisoa muurin aukossa 
Israelin tukena
kehotetaan anomaan ja rukoile-
maan maan johtajien puolesta. 
c) seisomalla muurin aukossa 
Israelin rinnalla rukoilemalla ja 
toivottamalla Jerusalemille rau-
haa päivittäin. 

Mm. näitä asioita koskien 
pidin 19 kokouksen kiertueen 
maaliskuussa sekä syyskuussa. 
Yksi kiertue vaatii ennalta noin 
2 kuukauden työn sekä tietysti 
kiertueen aikana on paljon työtä 
kaiken muun työn ohella. Tästä 
työstä ja Mirin sanomasta lisää 
ehkä myöhemmin tulevaisuu-
dessa. 

Lehtimajanjuhlat 
ja Geneve

Oli jälleen tärkeää olla mukana 
Israelissa ICEJ:n järjestämässä 
konferenssissa lehtimajajuhlan 
aikana, kuulla hyvää opetusta, 
marssia Jerusalem-marssilla, ta-
vata ryhmässämme olleita ihania 
suomalaisia sekä muita ystäviä 
yli 80 eri maasta. 

Pari päivää Israelin matkan 
jälkeen meillä oli kansainväli-
sen kristillisen kauppakamarin, 
ICCC:n vuosikokous ja konfe-
renssi Genevessä, Sveitsissä ja 
ihmisiä osallistui 48 eri maas-
ta. ICCC on poikkeuksellinen 
järjestö, joka heti perustamisen 
jälkeen ja edelleen seisoo muu-
rin aukossa Israelia tukemassa, 
mm. tukemalla elinkeinoelämää 
edesauttamalla Israelilaisten 
tuotteiden pääsyn maailmalle 
myös itse maahantuomalla is-
raelilaisia tuotteita. Tällä tavalla 
alkoi meidän oma pieni Israel-
liiketoimintamme vuonna 1992, 
kun perustimme vaimoni Kers-
tinin kanssa Tabita products Oy 
–nimisen yrityksen maahan-
tuomalla ja markkinoimalla En 
Gedi -ihonhoitotuotteita ym. 
Tämä on edelleen meidän kut-
summe.

Genevessä meillä oli Israelin 
Export ja International cCope-
ration Insititute:n johtaja Sharga 

Brosh puhumassa. Hän on myös 
yrittäjä yhdistyksen ”Manufactu-
rors association” johtaja. Teema-
na oli ”The Nation of Innova-
tion – standing in the gap for 
Israel”, eli suomeksi käännetty-
nä “keksintöjen kansa – seisoa 
muurin aukossa Israelin tukena. 
Puhumassa oli myös eräs suur-
yrityksen talouspäällikkö, joka 
oli ainutlaatuinen juutalainen 
persoona täynnä viisautta, rak-
kautta ja Jumalan voimaa. Hän 
rukoili monelle parantumista.

Eräs Israel-aiheesta puhuja oli 
englantilainen nuori Stephen 
Briggs. Tosi huippu julistaja, 
joka oikeastaan osaa Raamatun 
ulkoa ja seisoo vahvasti muu-
rin aukossa Englannissa sekä 
muualla maailmassa ja julistaa 
radikaalisti, mitä Raamattu pu-
huu. Mikä voitelu tällä miehellä 
olikaan!

Kun hänen lauantaiaamuna 
piti puhua, niin sattumalta tai Ju-
malan johdattamana istuin häntä 

vastapäätä suuressa salissa, jossa 
oli 470 liikealan edustajaa sekä 
esirukoilijoita. Koin, että minun 
pitäisi vaihtaa pari sanaa hänen 
kanssaan ja kerroin, että olin 
juuri pari päivää aiemmin lähet-
tänyt kirjeen UNESCO:lle heidän 
äänestyskäytännöistään koskien 
Temppelivuorta ym. ”Oi”, hän 
sanoi. ”Tulen juuri puhumaan 
siitä”. Annoin hänelle kopion 
kirjeestä liitteineen, jossa oli 
satoja Raamatunkohtia Jerusale-
mista. Sana oli elävänä tekstissä. 
Hän luki kirjeen puheensa aika-
na koko yleisölle. Eikö tämä ol-
lutkin ihmeellinen johdatus, että 
400 ihmisen joukosta juuri minä 
satuin istumaan tämän henkilön 
lähellä? Lehtimajanjuhlien aikaan 
UNESCO:lla oli joku ihmeellinen 
äänestys ja ICEJ:n johtaja Jürgen 
Bühler kehotti toimintaan, niin-
pä toimin kun menin kotiin. Kir-
joitin näin:

Osoitettu UNESCO:n johdolle
Minä ja ystäväni olemme 

loukkaantuneita teidän skan-
daalimaisesta päätöslauselmas-
tanne kieltää juutalaiselta kan-
salta oikeudet heidän pyhiin 
paikkoihinsa, Temppelivuoreen 
ja Länsimuuriin.

Me yhdymme YK:n pääsihteeri 
Bank Ki-moon lausuntoon, että 
Temppelivuori on juutalaisten ja 
kristittyjen pyhä paikka ja sen 
kieltäminen ei ole askel kohti 
rauhaa.

Jerusalem ja vuoristoalueet 
ovat läpi historian ja myös Raa-
matussa, joka on tärkeä kirja 
juutalaisille ja kristityille olleet 
tärkeitä paikkoja ja Jerusalem 
myös juutalaisten pääkaupun-
ki. Yli 3000 vuoden ajan Jeru-
salemilla on ollut tärkeä rooli 
juutalaisille kulttuurillisesti, po-
liittisesti ja hengellisesti. 

Pyydämme, ettette kiellä histo-
riallisia tosiasioita jatkossa. 

Fredrik Ekholm
Vaasa, Suomi

Tiedä kutsusi
Juuri nyt, kun kirjoitan tätä jut-
tua, meillä on ollut Vaasassa 
vieraana Israelin suurlähettiläs 
Dov Segev-Steinberg. Olen otet-
tu huomatessani, kuinka hyvin 
hänet vastaanotettiin kaikkialla. 
Kaupunginjohtaja tarjosi lounaan 
ja VASEK (Vaasan seudun kehi-
tys) järjesti infotilaisuuden Vaa-

san energiaklusterista sisältäen 
140 yritystä; energiateknologian 
yrityksiä, ABB, Wärtsilä, VACON 
ym. Tapasimme pastoreita, reh-
toreita, yliopiston edustajia sekä 
muutaman liikemiehen, joiden 
kanssa tapaaminen venähti tun-
nista kahteen tuntiin. Yleisöko-
koukset oli suunniteltu laaduk-
kaasti ja ne olivat juhlallisia. 
Suurlähettiläs piti koskettavan 
puheen. Lehdistötilaisuuteen 
oli varattu tunti, mutta mielen-
kiintoisen sisällön vuoksi sitä oli 
vaikea saada päätökseen. Vasa-
bladetin ja Pohjalaisen lehdistö-
tilaisuus oli myös onnistunut ja 
ilmapiiri oli hyvä haastattelun 
aikana. Iloksemme saimme lu-
kea lehdestä yli puolen sivun 
jutun aiheesta, joka oli esitetty 
positiivisessa valossa vahvistaen 
haastattelussa esille tuotuja asioi-
ta Israelin demokratiasta, inno-
vaatioista, taloudesta ym. Olen 
vuosien varrella pitänytkin hyvät 
suhteet lehdistöön. Artikkeli jul-
kaistiin myös Ilkka-lehdessä ja 
koko seutu sai lukea positiivisia 
uutisia Israelista.

Hyvä lukija. Ymmärrät var-
masti, että olen niin kiitollinen 
Jumalalle, koska rukouksiin on 
vastattu. Suurlähettiläs oli niin 
tyytyväinen ja voimaantunut, 
koska hän koki, että Israelin 
valtio, jota hän edustaa sai ym-
märrystä ja tukea. Tietysti mei-
dän kristittyjen tulee tietää kut-
summe ja uskoa, mitä Raamatun 
profetiat sanovat.

Haluan ottaa Pohjalaisen 
loppuosan tekstistä seuraavan 
kohdan: 

"Maan innovatiivisuudesta 
hän [suurlähettiläs] kertoo esi-

HATIKVA
Kun Israelin lapset yössä kyy-
nelten. Aamua kohden silmät 
nostavat. Ja polttavina kai-
puut rinnan tuskaisen Siio-
nin vuoren nähdä soisivat.  
Ah, taas tulta syttyy sydämiin. 
Kun tää toivo mielen kirkastaa  
Daavidin pyhään kotikaupun-
kiin. Viel' että riemuin saamme 
vaeltaa.

Kun ikimuurit, tornit, 
portit kertovat muinais-
ten aikain sankarkunniaa.  
Kun itkumuurin luona mie-
let hurskahat Temppelin kai-
puu kyyneleihin saa. Ah, taas 
tulta syttyy sydämiin. Kun 
tää toivo mielen kirkastaa  
Daavidin pyhään kotikaupun-
kiin. Viel' että riemuin saamme 
vaeltaa.

Vuossatain takaa kuuluu ääni 
profeettain: Isien maahan tul-
kaa rientäen. Ei Juudan heimon 
toivo sammu ainian Ykskään, 
kun sykkää vielä sydän sen. 
Ah, taas tulta syttyy sydämiin. 
Kun tää toivo mielen kirkastaa  
Daavidin pyhään kotikaupun-
kiin. Viel' että riemuin saamme 
vaeltaa.

merkkinä suunnitelman, jossa 
Välimerestä johdetaan vettä 
Kuolleeseen mereen niin, että 
meren isoa korkeuseroa hyö-
dynnetään vesivoiman kerää-
miseksi. 

Israel haluaa olla niin clean-
techin kuin uusiutuvien ener-
giamuotojen käytössä maailman 
eturivissä. 

– Aurinkopaneeleita Israelis-
sa käytettiin jo 60-luvulla ja nyt 
tuulivoimalaakin suositaan. 
Kannattaa muistaa, että jokin 
aika sitten löytyi laajat kaasu-
esiintymät Välimerestä meidän 
vesialueeltamme. Siksi keskuste-
lut täällä Vaasassa paikallisen 
energiateollisuuden edustajien 
kanssa ovat mielenkiintoisia. 
Kysymys on myös hankkeista, 
joita yhteistyössä voitaisiin to-
teuttaa kolmansissa maissa, 
suurlähettiläs kertoo. 

Hän on syntynyt Israelissa, 
mutta hänen vanhempansa ovat 
lähtöisin Keski-Euroopasta. 

Suurlähettilään mielestä Is-
raelilla ja Suomella on paljon 
yhteistä. – Olemme suhteellisen 
pieniä kansakuntia, meillä on 
molemmilla ajattelemisen aihet-
ta aiheuttava naapuri ja talous-
elämämme ovat suuntautuneet 
kansainvälisille markkinoille, 
hän kuvaa.

Tässä kohden Segev-Steinberg 
joutui ottamaan kantaa Ameri-
kan uuteen presidenttiin. – Me 
olemme Yhdysvaltain luotettavin 
liittolainen ja meidän erinomai-
sen hyvät suhteet ovat vuosikym-
meniä vanhat. Tulemme toimeen 
niin republikaanien kuin de-
mokraattien kanssa. Tässä suh-
teessa mikään ei ole muuttunut, 

eikä muutu, varmantuntuinen 
suurlähettiläs linjaa. 

Israelille turvallisuus on kuo-
lemanvakava asia suurlähetti-
läällekin. Maalla ei ole mitään 
kantaa Syyrian sisällissotaan. 
Tärkeintä on, että se ei vaikuta 
Israeliin. Segev-Steinbergin mu-
kaan suurimpana pelkona on 
Israelin tuhoa vaativan Iranin 
vaikutusvallan kasvu. – Iranilai-
sia sotilaita taistelee Syyriassa al-
Assadin puolella, hän sanoo.”

Näyttää edelleen olevan asial-
lisia journalisteja, mikä ei ole ta-
vallista nykyään. Yleensä kuuluu 
asiaan kritisoida Israelia. 

Näin olen taas jälleen saa-
nut raivata tietä, palvella ja olla 
muurin aukossa. Sinäkin, hyvä 
lukija, kiitos, kun olet palvele-
massa. Kokouksissa menneinä 
viikonloppuina olemme laula-
neet Hatikvaa, Israelin kansallis-
laulua. Kunnioituksena lopuksi 
Hatikvan sanoin.

B   Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry 
(vas.) ja Israelin suurlähettiläs Dov Segev-
Steinberg kokoustauolla.
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Arto Perämäki

Elokuussa 2015 tuli 
kymmenen vuotta siitä, 
kun Israel vetäytyi 
Gazasta ns. tiekartta 
-päätöksen myötä. 
Maailman päättäjistä 
Yhdysvallat, Venäjä, YK, 
EU ja muut Lähi-idän 
maat vaativat Israelin 
tyhjentämään  Gazan 
juutalaisista.

 

I sraelille luvattiin rauhan-
omaista rinnakkaiseloa, joka 
osoittautui hyvin pian val-

heeksi, Gazan alueen uuden 
hallitsijan Hamasin toimesta, 
joka voitti alueen demokraatti-
set vaalit 2006 ja  aloitti samalla 
rakettihyökkäykset Israelin si-
viilikohteisiin. Kesän 2014 vii-
denkymmenen päivän sotaan 
Hamasia vastaan, Israeliin on 
jo ammuttu yhteensä n.16 000 
rakettia ja kranaattia Gazan alu-
eelta. Länsimaiden lobbaama 
”rauha-maata vastaan” ideologia 
ei todellakaan ole toiminut, asia 
johon Israelin jo edesmennyt sil-
loinen pääministeri Ariel Sharon 
aikoinaan uskoi.

Gush Katif sijaitsi Gazan lou-
naisosassa, rajoittuen lounaasta 
Rafah ja Egyptin rajaan. Idässä 
rajana on Khan Yunis ja koil-
lisessa Deir el-Balah. Lännessä 
ja luoteessa oli rajana Välimeri. 
Alueen asukkaat olivat ortodok-
sijuutalaisia ja sekulaarijuutalai-
sia, sekä muslimeja, osin vanhoja 
beduineja, kuitenkin suhteellisen 
hyvässä rinnakkainelossa.

Länsimaiden 
painostusta

Gazan alueella asui n. 9000 juu-
talaista ns. siirtokuntayhteisöissä 
Gazan eteläisellä kaistalla. Kak-
sikymmentä yksi siirtokuntayh-
teisöä muodostivat Gush Katifin 
alueen. Elokuussa 2005 Israelin 
hallitus päätti käskyssään, myös 
länsimaiden painostuksessa, siir-
tää koko alueen juutalaisväestön 
kodeistaan Israelin alueelle.

Evakuointipäätöksen mukaan 
asukkaiden kodit hävitettiin, 
ja asukkaat siirrettiin alueelta 
armeijan ja poliisin n. 45 000 
joukon valvoessa  ja osallistu-
essa evakuointiin. Vetäytyminen 
maksoi Israelin hallitukselle 1,7 
miljardia dollaria kuluineen. 
Arvioidaan Israelin maksaneen 
keskimäärin 360 000 dollaria 
kullekin evakuoidulle siirtokun-

Gazasta ja Gush Katifista 
vetäytymisestä runsas 
kymmenen vuotta

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

talaisperheelle.
Samassa evakuoinnin yhteydessä siir-

rettin 48 hautaa Gush Katifin entiseltä 
hautausmaalta, joista kuusi oli terroristien 
surmaamien alueen asukkaiden hautoja. 
Pääministeri Sharon lupasi 320 parakkia 
asukkaiden tilapäismajoitukseen, asutta-
minen on kuitenkin edelleen kesken.

Samalla päätöksellä alueelta suljettiin 
36 lastentarhaa, 42 päiväkotia, seitsemän 
ala-astetta ja kolme yläastetta. Alueen 
maitotiloilta siirrettiin 800 lehmää. Sato-

sittain n. 120 miljoonan dollaria 
arvosta. Israelin luomutuotteista 
n. 70% tuli Gazan alueelta. Ko-
konaisuudessaan 15% Israelin 
maatalousviennistä tuli Gazasta. 
Maatalous- ja vihannestuotanto 
työllisti n. 5000 palestiinalaista, 
jotka jäivät näin työttömäksi.

Gazan evakuoinnin yhteydes-
sä luovutettiin myös 800 neliö-
kilometriä aluetta Länsirannan 
palestiinalaisille, juutalaiset alu-
eelta poissiirtäen.

Kaikki alkoi 
kuuden päivän 

sodasta
Gush Katifin historia lasketaan 
alkaneen kuuden päivän sodas-
ta, jolloin Israel valtasi alueen 
takaisin sen miehittäjältä Egyp-
tiltä v. 1967. Gazan kasvihuone-
tuotanto oli maailman kuulua 
tuotteistaan, joista valtaosa meni 
Eurooppaan yhdessä meijeri-
tuotteiden kanssa.

Eteläisen Gazan alueen juuta-
laiset alkoivat olla lisääntyvässä 
määrin kasvavan palestiina-
laisten terrorin uhreja. Vuosina 
2000-2002 murhattiin mm. kuu-
si teini-ikäistä juutalaisnuorta. 
Myös vuonna 2004 murhattiin 
viiden hengen perhe terroristien 
toimesta.

Uskonnollisten piirien vaati-
essa vetäytymisen yhteydessä, 
ettei synagogia tuhottaisi, jou-
tuivat ne palestiinalaisten vi-
han kohteeksi. Terrorijohtajille 
Jumalan huoneiden ryöstely ja 
tuhoaminen ”oli suuri ilo”, hei-
dän kertomansa mukaan. Kaksi 
suurinta Gush Kafifin synagoo-
gaa tuhottiin ja raunioille  pe-
rustettiin myöhemmin rakettien 
laukaisualusta, rakettien ampu-
miseksi Israelin siviilikohteisiin. 

jen eläinten eläintarha siirrettiin 
myös.

Alueen hedelmien tuotanto 
oli laajaa, jopa 60% alueen kir-
sikkatomaateista meni vientiin, 
joka tulonlähde Gazasta samal-
la katosi. Kasvihuoneita hylättiin 
3,5 miljoonaa neliömetriä, jotka 
nyttemmin on valtaosin tuhot-
tu alueen asukkaiden toimesta. 
Vientiin meni kukkia myös vuo-

Samalla käytettiin tuhottuja isra-
elilaisrakennuksien ainesta eri-
laisiin maanalaisten käytävien, 
hyökkäystunnelien tukirakentei-
siin. Länsimaat toimittivat suuria 
määriä rakennusbetonia, joka 
kulkeutui Hamasin rakentamiin 
tunneliverkostojen rakennusma-
teriaaliksi, myös Suomi muiden 
lahjoittajien mukana osallistui 
tähän humanitäärityöhön.

Opimmeko 
mitään?

Voidaan pohtia vakavasti, oliko 
kymmenen vuoden takainen Ga-
zasta vetäytyminen strateginen 
katastrofi? Mikä muuttui Gazan 
ja aiotun rauhatilan suhteen, ei-
vät ainakaan rakettihyökkäykset 
Israelin siviilikohteisiin. 

Yhtenä tavoitteena oli vahvis-
taa Israelin diplomaattista ase-
maa Yhdysvaltoihin ja EUhun 
nähden, sekä tasoittaa tietä ns. 
palestiinalaisvaltiolle. Tänä päi-
vänä Israelilta vaaditaan lisää 
myönnytyksiä palestiinalaisval-
tion perustamiselle, ja kuitenkin 
Israel on samaan aikaan suuren 
kansainvälisen painostuksen 
kohteena ns. BDS -kampanjoissa. 
Ollaanko palaamassa 70 vuoden 
takaisiin tapahtumiin ja lisäänty-
vään antisemitismiin maailmalla? 
Onko ihminen oppinut mitään 
ihmiskunnan historiasta?

Lähteet:
• Patmos-lehti: ”Kymmenen 
vuotta sitten maailma piirsi tie 
kartan”/Leo Meller 
• Dr.Peter Hammond kirja: ”Sla-
very, Terrorism and Islam”
• Wikimedia: Gush Katif,Gaza

C   Neve Dekalim 
synagooga 2005

A   Neve Dekalim 
synagooga 2015.
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Pekka Reinikainen

NASA kertoi 26. 
syyskuuta, että Jupiterin 
Europa-kuussa on 
mahdollisesti vettä, mikä 
voisi merkitä, että siellä 
on elämää. Samanlainen 
uutinen kuultiin 
joitakin vuosia sitten, 
kun väitettiin Mars-
meteoriitista löytyneen 
jälkiä magnetotaktisista 
bakteereista. Se 
osoittautui ankaksi ja 
epäillään sen liittynneen 
NASAn rahapulaan.

J os elämää löydetään, tut-
kimustulosta epäilemättä 
käytettäisiin osoittamaan 

Luojan tarpeettomuutta. Materia 
kyksnisi luomaan elämää. Ateis-
tien uskontunnustus ”Alussa ve-
tyatomit loivat taivaan ja maan” 
olisi totta. 

Helsingin Sanomat julisti tie-
depalstallaan jo 19 syyskuuta 
2010, että: on selvää, että Maan 
ulkopuolella on elämää. Sii-
hen uskoo kyselyiden mukaan 
enemmistö kaikista maailman 
vakavasti otettavista avaruuden 
tutkijoista. HS:n artikkelin mu-
kaan: elämä ei sinällään paljoa 
tarvitse: energiaa, jonkinlaisen 
liuottimen, joka siirtää informaa-
tiota solussa sekä vettä ja hiiltä.

Näin naurettavan 
yksinkertainen elämän 

synty ei ole
Se edellyttäisi tiettyä muo-
toa  olevat lähtöaineet oikeina 
pitoisuuksina ja näitä aineita toi-
siinsa oikealla tavalla liittävän, 
energiaa vaativan koneiston. Al-
kuliemessä ei saa olla myrkkyjä. 
Koko solu tarvitaan, muutama 
”ribotsyymi” ei riitä, kuten ”RNA-
maailmaan” uskovat kuvittelevat. 

RNA-maailma -teoria on oletus, 
jonka mukaan elämän synty läh-
ti liikkeelle RNA:sta. Ribotsyymit 
ovat RNA-entsyymejä. Ne ovat 
RNA-molekyylejä, jotka pystyvät 
vauhdittamaan joitakin biokemi-
allisia reaktioita. Tälläisella ei ole 
mitään tekemistä elävän solun 
kanssa. RNA-korjausjärjestelmää 
ei myöskään tunneta.

Elämä tarvitsee 
tietopankin

Siellä pitää olla solun kokoon-
pano-ohjeet ja tietojenkäsitte-
lyjärjestelmä, joka säätelee ko-
koonpanoa, sen aloittamista ja 
lopettamista. Tarvitaan myös 
tietopankin automaattinen ko-
piointijärjestelmä sekä sitä 750 
merkin sekuntinopeudella ko-
pioitaessa väistämättä tulevia 
virheitä korjaava järjestelmä. 
Pelkkä tietopankki ja koneisto 
eivät riitä sillä järjestelmä ei toimi 
ilman solun muuta koneistoa ja 
ulkopuolista energialähdettä ja 
energian muuntojärjestelmiä. 
Erilaisia mahdollisia biologisia 
tietojärjestelmiä on teoriassa 
1,5x10 potenssiin 84 eli luku-
määräisesti enemmän kuin tun-
netussa maailmankaikkeudessa 
on hiukkasia. Luomakunnassa 
käytössä oleva tietojärjestelmä 
on selvästikin tehdyn tietoisen 
valinnan tulos. Sattuma tai ”luon-
nonvalinta” ei ole tätä valintaa 
voinut tehdä.

Elämän koodijärjestelmän 
alkuperä on täysin 
hämärän peitossa!

Luonnon perusvuorovaikutuk-
set eivät rakenna kyberneettisiä 
tietojärjestelmiä. Kybernetiikka 
tarkoittaa itseohjautuvia auto-
maattisesti säätyviä järjestelmiä. 
Vain aineen ulkopuolinen äly 
pystyy siihen!

Tiedemiehet purkavat 
eliön pieniksi palasiksi

Ja onnistuessaan katsovat tämän 
todistavan, että se on kehittynyt 
näistä palasista. Tällaista kutsu-
taan hienosti reduktionismiksi. 

Reduktionistinen materialisti 
katsoo, että kaikkeus on täy-
sin palautettavissa atomeihin ja 
muihin pienempiin hiukkasiin, 
eikä ilmiöiden taustalla ole viime 
kädessä mitään muuta.

Elämää tappavassa 
säteilyssä?

Europa-kuussa säteilyn voimak-
kuus on samaa luokkaa kuin 
jatkuvassa röntgenkuvauksessa. 
Maapallolla merenpohjan kuu-
missa mustissa savuttajissa ole-
va elämä on haurasta, eikä siedä 
olosuhteiden muutosta. Elämä ei 
voi "kehittyä" siellä!

Elämä ei ole mahdollista 
myöskään Mars-planeetalla
Elämän kannalta välttämätön, tu-
hoisalta säteilyltä suojaava otso-
nikerros puuttuu. Samasta syystä 
elämä ei ole myöskään voinut 
kehittyä ”alkumaapallolla”, sil-
lä vasta elämä voi tuottaa uv-
säteilyltä suojaavan ilmakehän 
hapen ja siitä otsonikerroksen! 
Evolutionistit tarinoivat, että 2–3 
miljardia vuotta sitten ”eliöiden 
tuottamasta hapesta muodos-
tunut otsonikerros” mahdollis-
ti elämän siirtymisen ”vedestä 
maalle” ikään kuin ”alkumaa-
pallon hapettoman ilmakehän” 
raju uv-säteily ei tuhoaisi sekä 
ilman happea eläviä, anaerobisia 
että happea tuottavia ja happea 
käyttäviä eliöitä myös vedessä. 
Evolutionistien oppi alkusynnys-
tä edellyttää, että alkumaapallon 
ilmakehä olisi ollut hapeton. 
Tarvitaan myös sopivan voima-
kas magneettikenttä suojaamaan 
kosmiselta ja Auringon vaaralli-

selta säteilyltä. Magneettikentän 
alkuperästä kiistellään. Varmaa 
on vain, että se heikkenee. On 
enemmän kuin ilmeistä, että elä-
mä on luotu.

Lukion oppikirjoissa ja mo-
nissa suurelle yleisölle suunna-
tuissa tiedeohjelmissa väitetään 
sitkeästi, että elämän on täytynyt 
syntyä itsestään maapallolle 3,7 
miljardia vuotta sitten

Laboratorioissa elämää ei kui-
tenkaan ole saatu syntymään it-
sestään edes tarkoin suunnitel-
luissa kokeissa, vaikka sitä on 
yritetty yli puoli vuosisataa. Kun 
laboratoriotekniikalla rakenne-
taan virus tai siirretään yhden 
bakteerin perimä toiseen baktee-
riin, tällä ei ole mitään tekemistä 
”itsestään tapahtuvan alkusolun 
synnyn” kanssa.

Paradoksaalista on, että kos-
kaan ei ole ollut näin kiistattomia 
tieteellisiä perusteita todeta, että 
elämää ei voi syntyä itsestään, ei 
maapallolla eikä avaruudessa.

Rahaa ei kuitenkaan säästetä 
tällaisen alkemian harjoittamises-
sa. Tarve todistaa, että Jumalaa ei 
ole, on niin suuri. Yritys muis-
tuttaa keskiaikaisten alkemistien 
haavetta tehdä lyijystä kultaa.

Alkuräjähdys, alkumaapallo, 
alkuliemi, alkusynty ja amebas-
ta ihmiseksi -tarinointi edustavat 
epätieteellistä astrobiologista ja 
kosmogonista filosofointia, joi-
ta markkinoidaan kokeellisen 
tieteen veroisina tutkimustulok-
sina. 

Lisätietoja asiasta on uutuus-
kirjassani 'Eläimet opettavat' 
(TV7 Kustannus).

Onko Jupiterin 
Europa-kuussa elämää?

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

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

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

VALAAN EVOLUUTION 
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Jälleen yksi evoluution keulakuva 
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VIIKINKIEN AURINKOKIVET TRANSHUMANISMI RADIOMETRINEN TAKINKÄÄNTÖ
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Kristillinen tiedelehti                   
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Kristillinen 
lehti naisen 
parhaaksi!
www.christina-lehti.com
puh. 019 668 135

Israel rukouskalenteri 
Rukoile rauhaa Jerusalemille.
Israel-rukous siunaa Suomea! 
Rukousaihe tai Raamatun kohta
joka päivälle vuoden 2017 lop-
puun asti. Mukana Israel-tietoa
& juutalaiset ja kristilliset pääjuh-& juutalaiset ja kristilliset pääjuh-
lapäivät. Erityisaihe etsi ensin
Jumalan valtakuntaa. 32 sivua,
koko seinälle ripustettuna 31x48

cm. 14 € + tk 2 €. Hyvä lahjaidea! Tilaa: www.sananjarunontuoksua.fi , 
jaakob.auli@gmail.com . Puh/tekstarit 050 537 5065. Kysy ale-hintaista 
ANCJ rukouskonferenssimatkaa 20.9. - 4.10.2017 Israeliin. Alennus päät-
tyy 29.2.2017. Nuorisoale alle 25 v tänä vuonna: 500 € hinnasta pois!
Aulin kirjat Katso totuutta silmiin ja Ainutkertainen matka ovat hyvät
evankelioivat lahjat Jouluksi!  Katso Sanan ja runon tuoksua TV7 ohjelma!
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Anna-Leena Pänkäläinen

Optikko Reijo Bohm 
on tunnettu yli 
Keski-Suomen läänin 
paitsi korkeasta 
ammattitaidostaan niin 
myös pyyteettömästä 
avuliaisuudestaan ja 
ihmisystävällisyydestään.

J yväskylän torin kupeessa 
Kauppatorin Optiikka -ni-
mistä silmälasiliikettä pitävä 

Reijo Bohm on kulkenut moni-
polkuisen matkan arvostetuk-
si yrittäjäksi ja tasapainoiseksi 
mieheksi. Ammatinharjoittami-
sesta on muodostunut hänelle 
vuosikymmenten saatossa va-
kiintunut elämäntapa. Ja monista 
asiakkaista on tullut henkilökoh-
taisia ystäviä. 

Äidin 
kainalossa

Reijon keskisuomalaiset syn-
nyinjuuret juontavat Toivakan 
Ruuhimäelle. Suuriin ikäluok-
kiin kuuluvana hän on syntynyt 

Hyvän tekijä

B   Seitsenviikkoinen pikku-Pontus isän-
tänsä sylissä. Nyt täysikasvuinen urosrott-
weileri painaa 54 kiloa.

B   Reijo Bohm palvelee varsinkin iäk-
käämpiä asiakkaitaan tarvittaessa myös 
heidän koteihinsa pitkienkin matkojen 
päähän.

A   Tervetullutta vaihtelua kiireisiin työ-
päiviin tarjoaa puuhastelu traktorin 
kanssa Huvilan pihapiirissä.

C   10-vuotias Reijo oli vilkas poika ja 
vanhempiensa silmäterä.

B   Kauppatorin Optiikka sijaitsee Jyväs-
kylässä Väinönkadulla torin laidassa.  

vuonna 1950 monipuolisen kä-
dentaiturin Kallen ja kodilleen 
uskollisesti  omistautuneen Viivi 
Bohmin (o.s. Harjulan) viisilapsi-
sen perheen kuopukseksi.

– Viisi vuotta vanhempi sisare-
ni Tuula piti minua nukkenaan 
ja isoveljeni Mauno muutaman 
vuoden vartuttuani juoksupoi-
kanaan. Kaiken kaikkiaan sain 
nuorimmaisena paljon kotivä-
keni huomiota ja huolenpitoa, 
muistelee Reijo varhaislapsuut-
taan.

50-luvun Suomessa oli elämä 
vallankin maaseudulla aineel-
lisesti niukkaa – näin Ruuhi-
mäelläkin – mutta niukkuuden 
korvasi kyläkunnan lämmin yh-
teiselo ja toisistaan välittäminen. 
Jokaisella oli oma paikkansa, 
eikä ketään jätetty yhteisön ul-
kopuolelle.

Oman palvelualttiutensa Rei-
jo arvelee perineensä Kalle-isäl-
tään, joka vaivojaan säästämättä 
lähti tarvittaessa yötä myötenkin 
kyläläisten apuun mitä moninai-
simmissa asioissa ja tilanteissa.

– Äitini perua on taas uskon-
nollisuus. Nukuin pitkään hä-
nen vieressään, ja muistoihini 
ovat piirtyneet elävästi meidän 

yhdessä kädet ristissä ääneen lu-
kemamme Levolle laske Luojani 
-iltarukoukset.

Vahvaa vanhemmanrakkautta 
ja kotilieden lämpöä osoittaa 
se, miten Viivi-äiti avitti Reijon 
matkantekoa työntämällä talven 
tuiskuissa takaa tämän mopoa 
umpihangessa liikkeelle, jotta 
poika ehti seitsemän aamuju-
nalle ja sitä kautta Jyväskylään 
töihin ensimmäiseen työpaik-
kaansa Kello- ja kultasepänliike 
Vehmakselle. Mainittakoon, että  
mopon alle rippikouluikäinen 
Reijo oli hankkinut itselleen ke-
sätienesteillään Laitisen sahalla.

   Kiintymyksen ja kiitollisuu-
den osoituksena Reijo valmisti 
äidilleen työpaikallaan omakäti-
sesti 16-vuotiaana kultaisen ki-
visormuksen. Antamisen ilo oli 
tässäkin tapauksessa vähintään 
yhtä suuri kuin lahjan saajankin 
ilo.

Uudelle 
uralle

Jo kansakoulussa Reijo kunnos-
tautui matematiikassa ja käsi-
töissä, ja sama tahti jatkui myös 
jatkokoulussa.

– Käsityötunneilla sain toimia 

usein apulaisopettajana, ja kou-
lun päätyttyä opettajani hankki 
minulle ensimmäisen työpaikka-
ni, Reijo kertoo ja jatkaa, ettei 
arvostettu kello- ja kultaseppä-
ala kuitenkaan innostanut häntä 
elämäntyöksi asti, vaan mielessä 
siinti alanvaihto.

Ammatinvaihtoon tarjoutui 
tilaisuus kadun toiselta puolel-
ta, kun optikko Eugen Dunkel 

palkkasi Reijon liikkeeseensä 
silmälasihiojaksi.

– Opin siellä paljon, ja taitoni 
ja alan tuntemukseni syvenivät 
entisestään seuraavassa työpai-
kassani Horst Kuhlmannin op-
tikkoliikkeessä, jossa työskente-
lin vuoteen 1987, Reijo sanoo ja 
jatkaa, että hän oli työnsä ohes-
sa suorittanut iltaoppikoulussa 
keskikoulun sekä lukion pitkän 
matematiikan oppimäärän.

Oman poikansa Karin aloitta-
essa lukion Reijo katsoi voivansa 
itsekin ryhtyä kokopäiväopis-
kelijaksi. Hän aloitti optikko-
opintonsa Helsingin IV:ssä ter-
veydenhuolto-oppilaitoksessa 
vuonna 1988.
 – Alun opiskelija-asunto-ongel-
mistani ja viikonloppuperheen-
isäksi siirtymisestäni huolimatta 
koin 4,5 vuotta kestäneen am-
mattiopiskeluni erittäin motivoi-
vaksi ja laaja-alaiseksi. Valmis-
tuin optikoksi vuonna 1992.

Oman Kauppatorin Optiikka 
-yrityksensä Reijo perusti keskel-
lä pahinta lamaa vuonna 1993.

– Ei lama minua hirvittänyt. 
Olin toiminut silmälasialalla en-
nen yrittäjäksi ryhtymistäni jo 15 
vuotta. Ja sitä paitsi minulla oli 
tukenani koulutukseni kautta 
saatu viimeisin tietotaito sekä 
hyvä asiakaspotentiaali.

– Liikkeeni asiakaskunta on 
muotoutunut ja vakiintunut pik-
kuhiljaa vuosien kuluessa. Kär-
sivällisyys on valttia tällä alalla, 
eikä pikavoittoja ole luvassa, 
Reijo toteaa ja lisää, että tänä 
päivänä toimialan ketjuuntumi-
nen on tuonut omat haasteensa 
itsenäiselle pienyrittäjälle.

Reijo korostaa, että ammatti-
työ ja materiaalien huippulaatu 
toki maksavat asiakkaalle, mutta 
pitkässä juoksussa ne maksavat 
itsensä myös takaisin.

       
Lähimmäisen-
rakkaudesta

Kauppatorin Optiikka kerää asi-
akkaita paljolti myös maakun-
nan ihmisistä. Tuttuun ja luotet-
tavaan liikkeeseen on vuodesta 
toiseen mukava poiketa – toi-
sinaan vain kuulumisia vaihta-
maan sekä mieltään ja jalkojaan 

lepuuttamaan.
– Koen suurena rikkautena, 

että asiakkaat tulevat myös jut-
telemaan kanssani. Ihmisten 
kohtaamiseen ja ajatustenvaih-
toon löytyy minulta aina aikaa 
ja jatkan tarvittaessa työpäivääni 
sitten myöhempään, kertoo jos-
kus aamuneljäänkin liikkeensä 
takahuoneessa ahertanut Reijo.

Työnsä vastapainona Reijo 
viihtyy erityisopettajana toimi-
van Helena-vaimonsa kanssa 
ympärivuotisesti lapsuudenko-
dissaan Ruuhimäellä, vaikka he 
ovatkin kirjoilla Jyväskylässä. 
Molemmat rakastavat koiria, 
joita enimmillään on perheessä 
ollut samanaikaisesti jopa neljä 
kappaletta. Lisäksi Reijo puu-
hastelee mielellään traktorinsa 
kanssa tutussa pihapiirissä joka 
kiven ja kannon tuntien.

– Jaan sataprosenttisesti sen 
väittämän, että 50 vuotta täytet-
tyään mies tarvitsee traktorin, 
Reijo naurahtaa.

Lähitulevaisuudessa liikkeen-
pidon lopettava Reijo Bohm 
sanoo saaneensa Luojaltaan 
paljon siunausta ja johdatusta 
elämäänsä. Erityisellä lämmöllä 
hän muistelee entisiä kannus-
tusta jakaneita opettajiaan Ruu-
himäen ja Toivakan kouluissa. 
Tärkeänä tienviittana kulkee 
matkassa myös Reivin Heikki-
”sedältä” saadun onnittelukor-
tin teksti: ”Älä köyhyyttä, älä 
rikkautta minulle anna; anna 
minulle ravinnoksi määräosani 
leipää”.

Tulevina eläkevuosinaan pia-
nonsoitostakin haaveileva Reijo 
on pannut omassa elämässään 
saamansa hyvän moninverroin 
kiertämään.
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THE CONFIRMATION
Käsikirjoitus: Bob Nelson
Ohjaus: Bob Nelson
Pääosissa: Clive Owen, Jaeben Lieberher, 
Maria Bello, Robert Forster.
Kesto: 1h 37 min
Universal Sony Pictures

EVOLUUTION 
AKILLEEN KANTAPÄÄT

Kesto: 1h 36 min
Creation Ministries International

ISÄ-POIKA -AIKAA
8-vuotiasta Anthonya arveluttaa 
viettää viikonloppu alkoholisoi-
tuneen, huonossa tilanteessa 
olevan puuseppä-isänsä Waltin 
luona, kun äiti lähtee uuden 
miehensä kanssa seurakunnan 
retriittiin. 

Poika kipuilee samalla oman 
uskonsa kanssa ja jännittää lä-
hestyvää konfirmaatiotaan.

Ensimmäisenä yhteisenä päi-
vänä isälle ja pojalle tapahtuu 
joukko tyypillisen onnettomia 
tapahtumia; isän auto hajoaa, 
hän saa häädön talostaan ja alka-
massa olevaan työhön tarvittava 
työkalupakki varastetaan. 

Eli tulevaisuus ei vaikuta lu-
paavalta rahapulan kanssa kipui-

levalle Walt-isälle. 
Poika rinnallaan isä lähtee kui-

tenkin etsimään työkalupakkiaan 
ja löytää matkalla yllättäen aivan 
muuta, todellisen yhteyden poi-
kaansa Anthonyyn.

Isän ja pojan suhde kiinteytyy 
elokuvan edetessä ja saa varsin 
koskettaviakin ilmenemismuo-
toja.

On mukava nähdä Clive Owen 
tämän tyyppisessä elokuvassa, 
jossa ei synny ruumiita liuku-
hihnalla – no yksi nyrkkitappe-
lu taisi olla... Eli mieshän pystyy 
aitoihin luonnerooleihinkin. 

Jaeben Lieberher aluksi arka-
na pikkupoikana ja lopulta var-
sin neuvokkaana isänsä tukena 
ja apulaisena tekee mainion 
roolisuorituksen tässä sydämel-
lisessä ja hauskassa perhe-elo-
kuvassa, jota olisi toki katsellut 
pitempäänkin kuin vain tuon 97 
minuuttia.

Kimmo Janas

MISTÄ KAIKKI ALKOI?
Tavallisesti tiedottaminen kaiken 
alkuperää koskevasta keskuste-
lusta on varsin yksipuolista.

Evoluution Akilleen kanrapäät 
-dvd esittää mielenkiintoisten 
animaatioiden ja dramaattisen 
kuvameteriaalin avulla oppikir-
joissa esitetyn puhdasoppisen 
kehitysopin kritiikin kokonai-
suudessaan.

Tässä runsaan puolentoista-
tunnin dokumentissa 15 luon-
nontieteilijää kertoo evoluutio-
teorian suurimmista heikkouk-
sista. Meidän suomalaiskatsojien 
kannalta on tietenkin mukavaa, 
että joukossa on myös Matti Lei-
sola esittämässä omia kannan-
ottojaan.

Median edustajana huomioni 
kiinnittyi tietenkin dokumentin 

tekotapaan. Ja kyseessä ei to-
dellakaan ole mikään keittiön 
nurkassa väsätty käsivaralla ku-
vattu video, vaan Creation Mi-
nistries International on selvästi 
satsannut tuotantoon ja kaikki 
on tehty varsin ammattimaisesti 
ja laadukkaasti.

Dokumentin sisältö on jaettu 
mielenkiintoisiin osioihin; läpi 
käydään niin luonnonvalinta 
ja perinnöllisyystiede kuin ra-
diometrinen iänmääritys ja kos-
mologia unohtamatta myöskään 
eettisiä seuraamuksia.

Näkemys kaiken alkuperäs-
tä vaikuttaa siihen, millaisena 
näemme itsemme ja ympäröi-
vän maailman. Dokumentissa 
esiintyvien luonnontieteilijöiden 
lausunnot pistävät varmasti va-
kuuttuneimmankin darwinistin 
miettimään uudelleen syntyjä 
syviä. 

Dokumentin tekstitykset löy-
tyvät 16 kielellä (suomi, ruotsi, 
hollanti, saksa, kreikka, venä-
näjä, japani jne.), joten dvd on 
oiva lahja ulkomaisille ystäville 
ja sopii hyvin vaikkapa moni-
kulttuuristen keskusteluryhmien 
katsottavaksi. 

Saa nähdä, missä koulussa 
kyseinen video uskalletaan en-
simmäisenä näyttää oppilaille. 
Siinä voi opettaja olla hyvin pian 
rehtorin puhuttelussa...

Kyseessä ei ole mikään Raa-
matulla päähän hakkaamis -vi-
deo, vaan asioiden oikeat lähtö-
kohdat esitetään kiihkottomasti, 
perustellusti ja uskottavasti.

Kimmo Janas
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Iikka Löytty 

Arvi on 30-vuotias ja 
elämä on ollut alusta 
saakka hankalaa. Hän on 
kasvanut äidin kanssa. 
Arvi kertoo, että ei ollut 
isää, eikä isähahmoa.

P ikkupoikana elämä meni 
jo pilalle, olin pikkurikol-
linen. 13 -vuotiaana olin 

alkoholiaddikti. Sitten tulivat 
mukaan huumeet ja 18 -vuotiaa-
na olin ensimmäisen kerran van-
kilassa. Joka  kerta kun jouduin 
vankilaan, mietin etten halua 
sellaista elämää.  Minä halusin 
elää hyvää elämää. Se ei mennyt 
niin, minun sisälläni oli hirveä 
tyhjyys. Nyt voin sanoa, että 
minulta  puuttui Jumala. Se oli 
ihan hirveätä aikaa. Kun minut  
laitettiin sinne ensimmäistä ker-
taa. Alamäki jatkui silloin. Yli 15 
vuotta olin vankilassa ja siviilissä 
oli päihteistä johtuva ”helvetti”, 
Arvi muistelee.

Mikä Arvin 
pysäytti?

– Vuonna 2014 pääsin Helsinkiin,  
vankilasta siviiliin. Minä olin ol-
lut siellä  4 kk, lyhyt tuomio. Sain 
silloin vähän raittiutta.  Silloin 
huomasin, miten huonosti asiani 
olivat. Oli tyhjä tunne, kaverit 
olivat hävinneet ja  ainoat olivat 
rikoskumppanit,  jotka halusivat 
minulle vain pahaa. Minä olin 
heitäkin pettänyt. Huumeiden 
käyttäjät ovat egoistisia toisten-
sa pettäjiä.  Ne tekee sitä mitä 
he haluavat, pettävät toisiaan. 
Minäkin olin sellainen. Minulla  

ei ollut ketään. Läheiset halusivat 
tietää vielä minusta, mutta he ei-
vät pystyneet olemaan kanssani. 
Minä olin ihan hirveä ihminen. 

Mutta mikä sai minut muut-
tumaan? 

Kun minä vapauduin, ei ollut 
mihin mennä. Äiti on aina rakas-
tanut tosi paljon minua, vaikka 
ihan sama mitä olin tehnyt. Se 
aina ottaa minut luokseen.

Häneltä  löydettiin syöpä. 
Minä muistan hyvin sen päivän, 
kun hän katsoi minua kasvoihin 
ja sanoi, että tee poika elämälle 
jotain. Sinä et välitä omasta elä-
mästä, sinä viet itseäso hautaan 
ja viet myös toisia hautaan. Tee 
elämälle jotain. Se päivä pisti 
minut miettimään  elämääni. 
Minun pitää tehdä elämälleni 
jotain. Muistan hyvin, silloin oli 
sunnuntaipäivä.  Minä olin kau-
pungilla ja oli kauhea krapula, 
henkisesti tosi raskas olo. En 
pystynyt olemaan yhtä päivää 
selvinpäin  Minä otin lääkettä ja 
alkoholia ja kävelin kaupungin 
kaduilla. Kävelin kirkon ohi ja 
tunsin, että minun pitää men-
nä rukoilemaan äidin puolesta. 
Katsoin ilmoitustaululta minkä-
laisia ohjelmia siellä oli. Näin, 
että samaan aikaan oli joku 

mustalaissaarnaaja siellä. Siellä 
oli romaanitilaisuus. Minä istuin 
takapenkissä ja tärisin. Minulla 
oli hirveät vieroitusoireet. Mi-
nulla oli huono olo henkisesti 
ja  fyysisesti. Saarnaaja sanoi, 
tänään jonkun elämä muuttuu. 
En vielä huomannut, että se 
joku voisi olla minä, jonka elä-
mä muuttuu ja niin radikaalisti. 
Kunnes kesällä pappi sanoi, nyt 
on aika, kuka haluaa tulla esi-
rukoukselle.  Ajattelin, nyt pitää 
mennä. Nyt tai ei koskaan. Se oli 
vielä sellaista taistelua. Minä en 
pystynyt nousemaan penkistä, 
ihan niin kuin joku olisi pitä-
nyt kiinni. Sitten minä pystyin, 
mutta sitten tuli kramppi jalkaan. 
Minä kompastuin penkin päälle 
ja penkit kaatuivat ja ihmisetkin 
kaatuivat. Ihmiset katsoivat ja 
saatana sanoi, no näitkö sä nyt 
mitä tapahtui pelle. Mutta minä 
menin sinne eteen ja rukoilin 
äidin puolesta. Sitten kysyttiin, 
haluanko tehdä omalle elämälle-
ni jotain. Sitten rukoiltiin minun  
puolestani. Se oli juuri se hetki, 
kun tunsin ottavani hengellisen  
askeleen  elämässäni. Sanoin 
Jeesukselle, että nyt on se aika, 
että minä olen valmis tekemään 
niin kuin sinä tahdot.

Parantumismatkalla Arvi

 SINULLE MAHDOLLISUUDEN 

	 •	 osallistua	järjestämiimme	hengellisiin	tilaisuuksiin
	 •	 järjestää	juhlia,	kokouksia,	seminaareja	ja	retriittejä
	 •	 viettää	mökkilomia	kesäaikaan.

	 		 Meillä	löytyy	
	 •	 moninaiset	tilat,	kartano,	kappeli,	luentosali,	ruokasali,	
	 		 majoitustilat	(kesäaikaan	100	henkilölle,	talvella	60	henkilölle)
	 •	 kaksi	upeaa	luontopolkua.

Tule	tutustumaan	
rauhalliseen,	
päihteettömään	

toimintakeskukseemme

	 		 Tiedustelut:	toimisto@bergvik.fi	tai	numerosta	050	328	65	92.
Bergvikin	Kartano	ja	toimintakeskus

Bergvikintie	43,	Kruusila
www.bergvik.fi
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GVIKIN
 KARTANO TARJOAA

Ensin 
Herralle

– Minä olin tehnyt uskonratkai-
sun vuonna 2007. Se oli sem-
moinen, että minä tein mitä minä 
halusin.  Ei sitä mitä Hän halu-
si. Minä kävelin samana iltana 
äidin luokse, matkaa oli noin 
kilometri. Sillä matkalla tajusin 
, että minun täytyy tulla Eestiin 
hoitoon. Sitten meni viikko ja nyt 
olen ollut täällä melkein kolme 
vuotta. Olen muuttunut paljon. 
Minä olin  täällä 10 kk ohjelmas-
sa ja sain riippuvaisuuden kuriin. 
Sitten minun piti mennä vielä 
vankilaan edellisistä rikoksista. 
Lopetin ohjelman ja menin Suo-
meen suorittamaan 10 kk vanki-
latuomiota. Olen oppinut täällä 
ohjelmassa, että ensin annetaan 
Herralle, kertoo Arvi.

Hän antoi myös viime vankila-
ajalta kymmenykset Herralle.

Hoito 
perustuu 
Sanaan

Oliko isän puuttuminen syy Ar-
vin päihdekierteeseen?

Arvin mielestä ei isän puuttu-
minen yksistään, vaan rakkau-
den puute, ei saanut sitä huo-
miota, mitä pikkupoika olisi 
tarvinnut. 

– Rupesin taistelemaan, että 
olisin saanut sitä huomiota. Tääl-
lä yhteisö auttoi, että minä opin 
rakastamaan itseäni.

Päihteiden väärinkäyttäjien 
parantumiskeskus Eestissä on 
Arvin kuntoutumisen kannalta 
ratkaiseva hoitopaikka. Paikka 
on metsän keskellä ja toiminut 
yli 10-vuotta. Siellä koko hoito 
perustuu kokemukseen Jumalan 
Sanan voimasta.
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Jorma Wilponen

Tosimiehiä etsimässä
Kun halutaan 
vastata tuohon 
otsikkokysymykseen on 
ilman muuta selvää, että 
on perehdyttävä kirjaan, 
jonka nimi on Raamattu.

K un juuri nyt näinä päivi-
nä on Unescon toimesta 
tuotu esille tiedotusvä-

lineissä tuon järjestön päätös:  
”Israelilla ei ole osuutta Jerusa-
lemiin, temppelivuoreen  jne, 
” on todella hämmästyttävää 
tietämättömyyttä tai onko tuo 
julkilausuma vain tarkoituksen 
mukaista fiktiota, kun ei haluta 
tunnustaa tosiasioita.

 
Raamatun tiedot tuosta pai-

kasta alkavat jo vuodesta 1900 
ennen ajanlaskumme alkua. 
Luemme 1 Moos.22:2 ”ota Isak 
ainokainen poikasi ja mene Mo-
rian maahan ja uhraa hänet siel-
lä polttouhriksi vuorella, jonka 
Minä sinulle sanon.

jae 3 ”Aabraham lähti mene-
mään siihen paikkaan jonka Ju-
mala oli hänelle sanonut”

jae 4 ”kolmantena päivänä hän 
näkisi sen paikan”

jae 14 ”Aabraham pani sen 
paikan nimeksi” vuorella missä 
Herra ilmestyy”– Morian  vuori 
(3 pv:n matka Bersebasta Jeru-
salemiin!)

Daavid, tultuaan kuninkaaksi 
koko Israelille valloitti jebussi-
laisen kaupungin, joka sijaitsee 
Morian eteläisimmässä  kärjessä. 
V 1080 eKr” 2 Sam 5: 6-8 Tuosta 
ajasta alkaen on kutsuttu paikkaa 
nimellä Jerusalem Daavid raken-

si sitä voimakkaasti ja teki siitä 
valtakunnan pääkaupungin

Daavid osti jebussilaiselta 
Oraanilta (myös käytetään ni-
meä Aranna) puimatantereen” 
polttouhripaikaksi ja temppelin 
rakentamista varten makren alu-
eesta ja häristä ja härkien valjaista 
50 hopeasekeliä” 2 Sam- 24:24-
25 Tuo alue, (myös 1 Aik.21:5) 
on tänäänkin temppelialueena, 
muureilla ympäröitynä alueen 
pinta-ala on 14,5 hehtaaria.

Tuolle alueelle kuningas Sa-
lomo rakensi temppelin v. 955-
951 eKr. Tuo temppeli tuhottiin 
kuningas Nebukadnessarin toi-
mesta v. 589 eKr.

Seuraava temppeli ns. Seruba-
belin temppeli valmistui v. 515 
eKr. Se oli vaatimaton Salomonin 
temppeliin verrattuna.

Tätä temppeliä rakensi lisää 
myöhemmin kuningas Herodes. 
Tästä temppelistä sanoivat Jee-
suksen aikalaiset ”tätä temppeliä 
on rakennettu 116 vuotta”.

Roomalaiset tuhosivat tämän 
temppelin v. 70 jKr.

Kaikki tähän saakka kerrotut 
tapahtumat liittyvät Morian vuo-
reen. Temppelialue on sen kes-
kiosassa kaupungista muureilla 
erotettuna.

Nyt katsomme profetaalista 
esikuvaa, mikä ja mitkä liittyvät 
tähän vuoreen (Moria).

Kun Israelin kansa lankesi 
erämaavaelluksen aikana epä-
jumalanpalvelukseen, tapahtui 
seuraavaa. Luemme 2 Moos.33:7 
”Mooses otti majan ja pystytti 
sen leirin ulkopuolelle, jonkun 

matkan päähän leiristä ja kutsui 
sen ilmestysmajaksi ja jokaisen 
jolla oli kysyttävää Herralta, oli 
mentävä ilmestysmajalle leirin 
ulkopuolelle”.

Siispä Hebrealaiskirje sanoo: 
Hb 13: 11-13 ”menkäämme siis 
Hänen tykönsä ulkopuolelle 
leirin” jae 12 ”sen tähden myös 
Jeesus, pyhittääkseen omalla ve-
rellään kansan, joka kärsi portin 
ulkopuolella”.

Kun nyt puhumme Golgatas-
ta, katsomme mitä evankeliumit 
sanovat siitä:

Matt.27:33 ”tultuaan paikalle 
jota sanotaan Golgataksi” Se on 
pääkallon paikaksi”

MATT. 28: 4 ”ENKELIN TUL-
TUA HAUDALLE VARTIJAT 
PELÄSTYIVÄT JA KÄVIVÄT 
IKÄÄN KUIN KUOLLEIKSI… 
JA HEIDÄN MENNESSÄÄN 
MUUTAMAT VARTIJAVÄESTÄ 
TULIVAT KAUPUNKIIN” ei tar-
vitse suurennusta, he olivat siis 
olleet vartioimassa kaupungin 
ulkopuolella.

Mark.15: 22 ”ja he veivät Hä-
net paikalle, jonka nimi on Gol-
gata, se on käännettynä pääkal-
lon paikka.”

Luuk.33 ”kun saavuttiin pai-
kalle, jota sanotaan pääkallon 
paikaksi, niin siellä he ristiin-
naulitsivat Hänet.”

Joh. 9:17 ”kantaen omaa ris-
tiänsä Hän meni ulos niin sa-
notulle Pääkallonpaikalle, jota 
hebrean kielellä kutsutaan Gol-
gataksi.” jae20.. ”sillä se paikka 
oli lähellä  kaupunkia” siis ulko-

puolella kaupungin.
jae 41..”sillä paikalla missä 

Hänet ristiinnaulittiin, oli puu-
tarha ja puutarhassa uusi hau-
ta, johon ei vielä  ollut  pantu 
ketään; siihen he nyt panivat 
Jeesuksen, koska oli juutalais-
ten valmistuspäivä ja se hauta 
oli lähellä.” Tämä hauta mitä 
kutsutaan Golgataksi sijaitsee 
Jerusalemin kaupunginpohjois-
muurin ulkopuolella n. 150-160 
m Morian vuoren pohjoiskärjes-
sä. Se on muodoltaan pääkalloa 
muistuttava, mutta pääkallon 
paikka nimi voi joskus johtua 
myös siitä, että se oli kivitys- ja 
teloituspaikka.

On myös mahdollista, että 
alueelle jäi pääkalloja teloitus-
ten jälkeen.

Kun luemme  Johanneksen 
evankeliumin lukua 20, on sii-
nä kerrottu lukuisia tarkkoja 
yksityiskohtia ”haudasta joka 
oli lähellä puutarhaa”. Se sijain-
ti onkin Golgatan korkeimmasta 
kohdasta länteen alas. Etäisyys 
on vain 40 -50 m. Jyrkässä pys-
tysuorassa kallioseinässä on ovi-
aukko ja sen edessä ura, missä 
myllynkiven muotoinen suuri 
kivi toimii aukon sulkemana 
”ovena”. Naiset kysyivät viikon 
ensimmäisenä aamuna tulles-
saan haudalle ”kuka meille vi-
rittää kiven pois hautakammion 
ovelta” Mark. 6:3 

Muita tarkkoja yksityiskohtia, 
jotka sopivat/täyttyvät tässä hau-
taholvissa niin kuin evankeliu-
mit siitä kirjoittavat.

Luukas. 24: 12 ”Pietari nousi ja 

juoksi haudalle ja kun hän kur-
kisti sisään näki hän siellä aino-
astaan käärinliinat ja hän meni 
pois ihmetellen itsekseen, mitä 
oli tapahtunut” 

Ilmeisesti Pietari kurkisti si-
sään aukosta, joka oli hauta-
holvin yläosassa ja siitä katsoen 
voi nähdä ainoastaan vastapuo-
leisella holvin seinustalla olevan 
paikan, missä Jeesuksen ruumis 
on maannut. Pietari näki siinä 
vain käärinliinoista muodostu-
neen kotelon, kuin perhostou-
kan tai kokovartalokipsin. Sitä 
Pietari ihmetteli.

Mark.16:5 ”mentyään hauta-
kammioon sisään he näkivät 
nuorukaisen istuvan oikealla 
puolella” Hautakammiossa on 2 
osaa. 1 osa ”loculi” ja oik. oviau-
kosta näkyy vain ruumiin leposi-
jan oikea pää; siinä nuorukaisen 
(enkeli ) istui.

Matt.28 kertoo viikon ensim-
mäisenä päivän aamuna ”ta-
pahtui suuri maanjäristys, sillä 
Herran enkeli astui alas taivaas-
ta, tuli ja vieritti kiven pois ja 
istuutui sille”, 

Joh.20:5 ”Johannes kurkisti si-
sään, näki hän myös käärinliinat 
siellä, kuitenkaan hän ei mennyt 
sisään” Jae 6 ”Niin Simon Pie-
tarikin tuli hänen perässään ja 
meni sisälle hautaan (ensimmäi-
sellä kerralla ei käynyt haudassa 
sisällä)  (Matt.24:12) ja näki kää-
rinliinat siellä.

jae. 7 ”ja hikiliinan, joka oli 
ollut Hänen päässään, ei pantu-
na yhteen käärinliinan kanssa, 
vaan toiseen paikkaan erikseen 
kokoon käärittynä.”

jae 8 ”silloin toinen opetuslap-
si,  joka ensimmäisenä oli tullut 
haudalle, meni sisään näki ja 
uskoi”.

Kun katsotaan, kurkistetaan 
hautaan ylhäällä olevasta aukos-
ta, tulee valo hautaan ylhäältä 
siitä aukosta ja vasemmalla ole-
vien oviaukkojen kautta ja va-
laisee paikan missä käärinliinat 
olivat, mutta suoraan ylhäältä 
aukosta ei voi nähdä suoraan 
alhaalla aukon alla olevaa asua 
kammiosta, siksi ”kurkistamalla” 
ylhäältä aukosta ei voinut nähdä 
”hikiliinaa” joka oli kokoon kää-
rittynä toisessa paikassa. Mutta 
kun Pietari rohkaisi itsensä  ja 
meni sisälle hautaan näki hän 
hautakammion vasemman ja 
myös oikean osan ja myös Jo-
hannes tuli hänen jäljessään si-
sälle hautaan ja myös ”näki ja 
uskoi” niin kuin hän kirjoittaa

Näiden tapahtumien jälkeen 
Jeesuksen hauta ei enää esiinny 
UT:n teksteissä.

Historiallisten tietojen mukaan 
keisari Herodes teki puutarhasta 
ja haudasta Venus-jumalattaren 
palvontapaikan. Kaivauksissa on 
löydetty noissa riettaissa menois-
sa käytettyjä esineitä. Myös puu-
tarhasta on kaivettu esille suuri 
viininpuristamisallas sekä kas-
teallas. Myös oviaukon vasem-
malla oleva kristittyjen käyttämä 
tunnusmerkki n. 200 -luvulta, 
ankkurimerkki, joka koostuu ris-
tistä ja kolmikärkisestä keihääs-
tä. Haudan oikealla puolella on 
n ¼  kivestä, joka kokonaisena  
olisi juuri niin suuri, että se voi 
peittää oviaukon. On saattanut 

olla ovikivi.
Haudan etuosa on noin 3.60 

m pitkä ja n. 2 m leveä. Itse vai-
najan paikka on n. 2 m pitkä 
ja 60 cm leveä. Jalkopäässä on 
erikoinen kallioon hakattu sy-
vennys, jollaista ei ole tavattu 
yhdessäkään muussa haudassa. 
Tämä lisää hautapaikan pituutta 
n.0,5 m. Tuo pidennetty osuus 
on karheampaa kivityötä.  Ei niin 
hyvin viimeisteltyä  kuin kaikki 
muut haudassa.

On arveltu , että hauta oli teh-
ty Josef Arimatialaisen mitoille, 
mutta kun Jeesus oli niin kuin 
maaherra  Pilatuksen kirjeestä 
voidaan lukea ”päätänsä pitempi 
muuta kansaa” niin hautasyven-
nystä piti jatkaa kiireesti, jotta se 
riitti Jeesuksen mittaiseksi. Täl-
laisia hautoja on löydetty.

Hautapaikka Golgatan kallion 
kupeessa oli vuosisatoja kaiken-
laisen rojun peitossa, kuin kaa-
topaikkana, kunnes 1867 eräs 
kreikkalainen  löysi sen. Kun 
hauta avattiin, löytyi hautakam-
mion  seinältä  maalattu risti, 

Missä on Golgata?

Maanantaisin Järviradiossa uusi Raamatun Sanaan 
perustuva ohjelmasarja ”Efraim tänään”. 

Efraim ry:n avustustyö on alkanut 1990 -luvun alusta. Pääasiassa 
avustusmatkat ovat suuntautuneet Suomeen, Baltiaan, Valko-
Venäjälle, Slovakiaa, Tsekkiin, Unkariin ja Romaniaan myös 
Moldoviaan. 
Kerromme ohjelmissa myös miten matkoillamme olemme 
saaneet kokea Jumalan hyviä tekoja ja ihmeitä.

Ohjelmamme tulee joka maanantai klo 21-22 
Järviradion aalloilla myös netissä. 

Tule kuuntelemaan ja osallistu keskusteluun!

jonka vasemman puolen poik-
kiviiva on lyhennettynä kreikak-
si: Jeesuksen nimi oikeanpuo-
leisen poikkiviivan yläpuolella 
Hänen Arvonimensä ”Kristus”. 
Lyhennyksessä on vain ensim-
mäinen ja viimeinen kirjain ja 
lyhennysmerkkinä ylhäällä lyhyt 
poikkiviiva, näin   vasemmalla 
on I ja S oikealla X S –IESOS 
CHRISTOS. Ristin poikkiviivan 
vasemmalla on Alfan muoto A 
ja oikealla puolella Omega -O. 
Selvä ja yksinkertainen tulkinta; 
Jeesus Kristus, Ensimmäinen ja 
Viimeinen.

Tämä on myös ns. lorrainelai-
sen ristin alkuperäinen malli.

Kaikki yksityiskohdat, mitä 
evankelistat ovat kirjoittaneet 
evankeliumeissa sekä myös Van-
han Testamentin profetiat toteu-
tuivat tuossa paikassa; Golgatalla 
joka on Morian vuoren pohjoisin 
huippu, ulkopuolella Jerusale-
min pohjoismuurin ja puutarha 
haudassa, joka Golgatan kallion 
kyljessä lähellä ristiin naulitse-
mispaikkaa. 

Nämä asiat on paikanpäällä 
tutkinut ja muistiin kirjoittanut 
englantilainen kenraali Gordon 

1883 sekä myös allekirjoitta-
nut vuonna 1969ß.

Jos yksikin näistä tunnus-
merkeistä ei olisi yhtäpitävä 
Raamatun tekstien ja myös ar-
keologisten tutkimusten kanssa; 
olisi koko tämä aineisto koko-
naan hylättävä; mutta ristiriitoja 
ei ole.

Samaa ei  voida  sanoa kui-
tenkaan paikasta, jota katoliset 
esittävät paikassa, jonka nimi on 
Acre kaupungin itkumuurien si-
sällä, nimeltään ”Pyhän Aacedan 
kirkko”.
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Tauno Vesterinen

T odistukseni aluksi otan 
Saarnaajan kirjan 3. lu-
vusta sen alkujakeet, kun 

ajattelen mitä mielessä on ollut 
omasta elämästäni. Siinä sano-
taan niin, että kaikilla on mää-
rähetkensä aikansa, joka asialla 
taivaan alla. Aika  on syntyä, aika 
on kuolla. Aika on purkaa ja aika 
on rakentaa. 

Musiikki yhdisti
Lähden nyt kertomaan niistä elä-
mäni kokemuksista, mitkä kos-
kevat elämääni ja sen rakentu-
mista pikkupojasta lähtien.

Olen   sellaisesta  perheestä, 
jonka vanhemmat ovat siirtolai-
sia. Kotikylässäni alkoivat hen-
gelliset tilaisuudet. Äitini ja isäni 
joutuivat jollakin tavalla näihin 
tilaisuuksiin. He alkoivat kiin-
nostua ja kävivät kuuntelemassa 
julistusta. 

Isäni ja äitini tekivät oman 
uskon ratkaisunsa. Se  rupesi  
sitten meidän perhe-elämässä 
näkymään. He alkoivat näistä 
asioista  kertoa, pitivät esillä ja 
lapsiakin ohjasivat näihin asioi-
hin. 

Minä olin niin pieni silloin kun 
he tulivat uskoon, että minä en 
ihan tarkkaan rekisteröi sitä, että 
minkälaisia muutoksia vanhem-
milla siitä oli. Ainut siitä, joka 
on kertonut on, vanhempi veli. 
Hän oli liikuttunut, kun kotiin 
tullessa illalla oli nähnyt isän ole-
van polvillaan sängyn vieressä ja 
rukoilevan. Se kosketti veljeäni 
kovasti ja hänkin alkoi kiinnos-
tua uskon asioista. Hänkin antoi 
elämänsä Jumalalle. Myöhem-
min hänestä tuli evankelista ja 
saarnamies. Hän kiersi ympäri 
Suomea pitämässä hengellisiä 
tilaisuuksia. 

Itsekin olin nuorukaisena mu-
kana näissä tilaisuuksissa. Yh-
dessä soittelimme näitä duettoja. 
Musiikki oli meidän perheessä 
esillä, koska äitini uskoontulon 
jälkeen hänellä oli hyvä laulu-
nääni. Usein tupakokouksissa 
hän lauloi yksinlauluja. Isälläni 
ei ollut laulunääntä. Hän sanoi-
kin, että jos hän laulaa, niin tupa 
tyhjenee.

Itselläni huomasin myös nuo-
rena poikana olevan taipumus 
musiikkiin. Ihan kansakoulu 
iässä soittelin jo mandoliinia. 

Meillä oli silloin sellainen kou-
luporukkakin. Ei nyt orkesteri, 
mutta sellainen musiikkiryhmä. 
Instrumentteinä oli mandoliine-
ja, nokkahuiluja, ksylofooneja ja 
harmooneja. Koululauluja soi-
teltiin musiikkitunnilla ja vähän 
muulloinkin. 

Olemmeko valmiita?
Mutta se mikä vaikutti kaikkein 
eniten elämääni ja oli aika ra-
kentaa.

Se alkoi silloin, kun aloin käy-
dä hengellisissä tilaisuuksissa. 
Jo 10 tai vähän vanhempanakin 
koin selvästi sen, että julistuk-
sen mukaan minullakin oli jo-
tain syntejä. Semmoisia mitkä 
erottaa Jumalasta. Muistan kun 
veljeni alkoi kutsua meitä si-
saruksia tupaan ja pisti meidät 
istumaan hetekan reunalle ja 
piti meille tilaisuuksia. Hänellä 
oli halu julistaa Jumalan Sanaa 
siinä nuorukaisena ennen kuin 
lähti kentälle työhön. Hänellä oli 
aina väkevä Sana. Silloin puhut-
tiin aina että kun Jeesus tulee 
takaisin, olemmeko aina valmiit 
lähtemään. 

Me herkkinä pikkupoikinakin 

oltiin aina tehty jotain kolttosia-
kin. Me silloin aina huomat-
tiin, ettei oltu valmiita ja teh-
tiin parannusta. Muistan silloin 
myöhemminkin seurakunnan 
keskelläkin pyysin anteeksi ja 
ilmoitin haluni päästä tälle tielle 
ja pyysin esirukousta. Tiesin, että 
on uskovien tie ja sille halusin. 
Tein sitä ratkaisua monta kertaa. 
Minulla ei ole sitä kokemusta, 
kuin joillakin, että he voivat 
sanoa ihan päivämärän jopa se-
kunnilleenkin koska ovat tulleet 
uskoon. Saaneet tämän uudes-
tisyntymis-kokemuksen. Minulla 
ei ole tällaista kokemusta. Sitten 
kun ikää karttui niin ymmärsin, 
että olen kulkemassa sillä taivas-
tiellä, minkä Raamattu  ilmoittaa, 
ja näyttää ja kertoo. 

Siitä lähti sitten elämän raken-
taminen tähän uskoon ja ymmär-
sin, että minä olen Jumalan lapsi 
ja haluan tällä tiellä kulkea. 

Hyvin nöyränä sanon sen, että 
ei ole ollut notkahdusta vaan se 
on ollut selkeä ja kirkas. Tämä 
on se ainoa oikea tie, joka joh-
taa Jumalan luo. Sillä tiellä kan-
nattaa pysyä. Olen sillä tavalla 
rakentunut, että siinä vaiheessa 

ammattiin valmistuin ja naimisiin 
menin. Puolisoni on uskossa ja 
semmonen Johdatus, että Jumala 
on pitänyt huolta ja johdattanut 
elämässä. Seurakunnan keskellä 
musiikissa ja 13 -vuotiaana sain 
ensimmäisen hanurin, jonka 
soittaminen on jatkunut tähän 
päivään saakka. Nämä viimeiset 
vuodet olen saanut olla Viesti-
veljien kanssa. 

Uusi työmuoto
Tämä yhteiskristillinen aika on 
myös selventänyt, ettei Jumala 
katso mihin porukkaan kuulun, 
vaan Hän katsoo sydämeen ja 
sinne sisimpään, onko Hän saa-
nut sinne tulla asumaan ja onko 
sinne saanut rakentua sitä us-
kovaisen ihmisen elämää. Kun 
tämmöinen harrastus on ollut 
hyvin voimakas, kun siirryin 
työelämästä pois. Että musiik-
kielämäkin voi rauhoittua ja 
saan jäädä eläkkeelle. Eläkeläi-
sen leppoisaa elämää ei mennyt 
kuin kuukautta, kun puhelin soi 
ja minulle tuntematon henkilö. 
esitteli itsensä. "Olen Viestivelji-
en johtaja Jarmo Ojanperä." Hän 
kysyi, voisinko lähteä Viestivelji-
en joukkoon. Tämä oli sellainen 
Jumalan johdatus. Saa tehdä sitä 
mistä tykkää, mitä rakastaa ja 
minkä kokee tärkeäksi. 

Siitä alkoi uusi työmuoto. Le-
vittää Jumalan Rakkautta mu-
siikin välityksellä. Jumalan pe-
lastussanomaa ja suunnitelmaa. 
Nyt on mennyt muutama vuosi 
ja eläkepäivät ovat täyttyneet. Se 
on upea asia, että voi tälläkin 
tavalla olla Jumalan Valtakun-
nan työssä palvellen Jumalaa. 
Tällä tavalla on elämä rakentu-
nut. Olen hyvin kiitollinen sii-
tä, että silloin nuorena poikana 
vanhempieni, veljeni ja Jumalan 
Sanan välityksellä löysin tämän 
Jumalan Rakkauden tien ja koin 
sen sydämessäni. Jumala raken-
taa ja synnyttää sisimpään.  

Niin kuin Raamattukin puhuu, 
meidän tulee uudestisyntyä Ju-
malan Valtakuntaan jos mielii 
päästä  kirkkauteen. Nyt mones-
ta asiasta huomaa, että on sitä 
purkupuoltakin. Saa olla hyvin 
levollinen ja turvallinen. Kun  
puretaan, niin jonakin päivänä 
rakennetaan uutta. Jumala val-
mistaa omilleen aina uutta. 

Tällä tiellä on turvallista vael-
taa.

TIE
Mistä Tosimiehen 

irtonumeroita?

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

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

kannusta myymälänhoitajaa laajentamaan 
valikoimaansa!

www.tosimies-lehti.fi

USKON
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BETONIELEMENTIT

Samuel Saresvirta

Viikolla 42 vietettiin 
Suomessa luustoviikkoa.
Lehtimiehille oli 
Luustoliitto järjestänyt 
muutaman tunnin 
seminaarin,missä 
sain olla mukana 
kuuntelemassa 
asiantuntijoita luuston 
kuntoon ja mahdollisiin 
uhkakuviin etenkin 
ikääntyvien kohdalla.

S eminaari pidettiin 03.11 
pääosin naisvoimin, mutta 
Tosimies-lehden edustaja-

kin otettiin hyvin vastaan.
Seminaarissa käsiteltiin aihei-

ta: 
• Diabetes ja osteoporoosi
• Osteoporoosi ja keliakia
• Glukortikoidin (kortisonin) 

aiheuttama osteoporoosi.
Uutta tietoa oli monille kuu-

lijoista jo se, että noin 10 vuo-
dessa luuston solurakenne on 
ihmisellä uusiutunut joten meil-
lä on elämämme aikana ”useita 
luustoja”.

Kaikki luennoitsijat painottivat 
liikunnan tärkeyttä vahvan ja 
kestävän luuston rakentamisessa 
sekä järkevän ravinnon koostu-
musta kartoitettiin.Kalsiumin 
saanti tulisi olla noin 750-1000 
mg päivässä.Auringonvalon 
vaikutuksesta iholla syntyvä D-
vitamiini on tärkeä luuston kun-
nolle.Maitotuotteeet ovat tärkeä 
D-vitamiinin lähde ja joihinkin 
elintarvikkeisiin pyritään Suo-
messa lisäämään kyseistä vita-
miinia.

Tupakoinnin ja liiallisen alko-
holinkäytön vaaroihin viitattiin 
seminaarissa.

Diabetes ja osteoporoosi?   
1 tyypin diabetes   
2  tyypin diabetes   

Raskausajan diabetes.
Tyypin 2 diabeteksen lisäänty-
essä on huolenaiheeksi noussut 
myös diabeetikoiden osteopo-
roosin hoito! Diabetes mellitus 
on ryhmä aineenvaihdunnan sai-
rauksia, jotka syntyvät, kun hai-
ma ei enää pysty muodostamaan 

insuliinia tai kun keho ei pysty 
hyödyntämään tuottamaansa 
insuliinia.Osteoporoottiset mur-
tumat lisääntyvät diabeetikoilla 
ja tyypin 2 diabeetikoilla ylei-
nen vähäisen liikunnan määrä 
ja runsas istuminen voi osaltaan 
haitata luustoterveyttä.

Keliakiaa sairastavien osteo-
poroosin taustalla ovat ensi-

Rakasta luitasi LUUSTOTERVEYDEN 
KULMAKIVET

Luustoterveys on osa jokapäiväistä elämää unohtamatta monipuolista ruokavaliota ja riittävää lepoa. 
Luustoterveyttä voi edistää sinulle tärkeiden ihmisten ja vertaisten kanssa sekä heidän tukensa voimin. 

Muista vastapaino arkiselle aherrukselle.

Lue lisää: www.luustoliitto.fi

                    Proteiini
   • Luiden kehityksen 
      edistäminen ja luumassan  
           säilyttäminen

              • Mukaan joka aterialle

Kalsium
   • Luun lujuuden rakentaminen 
      ja ylläpitäminen

• Pieninä annoksina 
   pitkin päivää

D-vitamiini
       • Luuston kasvun, kehityksen ja 
               uusiutumisen tukeminen

                       • Suomessa auringosta ja 
                             ruokavaliosta ei yleensä saa
                                 riittävästi D-vitamiinia

                                    • Ympärivuotisesti 
                                        lisänä lapsille, nuorille, 
                                          raskaana oleville,
                                             imettäville ja vähän 
                                                ulkoileville

Liikunta ja 
kaatumisen ehkäisy

• Luun vahvistumiseen
tarvittava ärsyke

• Säännöllisesti ja monipuolisesti
luita kuormittaen

• Kaatumisen ehkäisyn ydin: 
riittävä lihasvoima ja hyvä tasapaino

Ai!

www.luustoliitto. 
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sijaisesti häiriöt kalsiumin,D-
vitamiinin,proteiinin ja muiden 
ravintoaineiden imeytymisessä 
ja tästä johtuva alipaino.Murtu-
mien määrä keliakiaa sairasta-
vien kohdalla on lonkan osalta 
jopa 90 % ja rannemurumissa 
n 80% suurempi kuin keliakiaa 
sairastamattomilla.

Osteporoosi on osittain sala-

kavala sen kivuttomuudesta joh-
tuen.Kipu tulee kuvaan mukaan 
vasta murtumien yhteydessä. 
Luun tiheyttä mitataan ns Frax-
riskilaskurilla.

Glukortikoidin(kortisonin) 
aiheuttama osteoporoosi.Os-
teoporoosi on tila jossa luun lu-
juus heikkenee,mikä tekee niis-
tä herkemmin murtuvia.Erilaisia 

sairauksia hoidettaessa käytetyt 
kortisonia sisältävät lääkkeet 
aiheuttavat sivuvaikutuksena 
luuston heikkenemistä pitkään 
käytettynä.

Kansataloudellinen 
tekijä

En voinut välttyä ihmettelemästä 
joidenkin urheilijoiden astmapii-
pun käyttöä, kun tuote sisältää 
kortisoonia – tosin pienehköjä 
määriä mutta kuitenkin. Urhei-
lijoille eritoten myös luuston 
vointi on tärkeä.

Maailman Osteoporoosisäätiö 
IOF suosittaa yli 60 -vuotiaille 
D-vitamiinilisää ja suojaamaan 

kaatumisilta ja murtumilta.
Glukortikoidien aiheuttamaa 

osteoporoosia ehkäisemään 
lääkäri saattaa määrätä bisfosfo-
naatteja. Toinen käytettävä lää-
ke ehkäisemään osteoporoosia 
glukortikoidien käyttäjälle on 
teriparatidi.

Esimerkiksi yhden lonkka-
murtuman kustannukset saatta-
vat liikkua 20 000-30 000 euron 
tietämillä, joten osteoporoosi 
aiheuttamat luunmurtumat ovat 
huomattava kansantaloudellinen 
tekijä.

Useissa lehdistölle jaettavissa 
esitteissä oli teksti: Rakasta LUI-
TASI.
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Israel juhli ensimmäistä "Alija-päivää"
Israelissa juhlittiin tiistaina 8.11. ensimmäistä vuosittaista alija-
päivää, jolla halutaan kunnioittaa maahanmuuttoa juutalaiseen 
valtioon. Pääministeri Benjamin Netanjahu johti tätä juhlallista 
tilaisuutta Jerusalemin kansainvälisessä konferenssikeskuk-
sessa. ”Menneisyydessä miljoonat juutalaiset tunsivat olonsa 
uhatuksi”, Netanjahu sanoi. ”Nykyään monet juutalaiset tu-
levat asumaan Israeliin, jotta he voivat hyötyä dynaamisesta 
taloudesta, maailmankuuluista koulutusmahdollisuuksista ja 
muista eduista. Kehotan heitä tulemaan Israeliin, koska se on 
heidän kotinsa ja heidän elämänsä voi kohentua täällä. He 
haluavat olla osa menestystarinaa.”

Palestiinalaisnainen kääntyi kristityksi 
ja puolustaa Israelia

Sandra Solomon on Saher Habashin veljentytär. Saher on yksi 
Fatahin perustajista ja toisen intifadan johtohahmo. Sandra 
syntyi Ramallahissa ja asui myöhemmin myös Saudi-Arabias-
sa. Molemmissa paikoissa hänet kasvatettiin etsimään keinoja 
juutalaisten vahingoittamiseksi. Jo lapsena hänet opetettiin 
vihaamaan juutalaisia, ihannoimaan Hitleriä ja ylistämään ho-
lokaustia.

Hän asuu nykyisin Kanadassa ja on kommentoinut, miksi 
hänen mielestään aito rauha Israelin ja palestiinalaisten välillä 
muuttuu koko ajan kaukaisemmaksi: ”He syyttävät juutalaisia 
kaikesta ja he nauttivat juutalaisten tappamisesta. Heillä ei 
ole minkäänlaista kunnioitusta, rakkautta tai rauhanajattelua, 
vain pelkkää vihaa ja vihamielisyyttä toisia kohtaan.” Jo nuo-
rena naisena hän ymmärsi sharia-lain julmuuden ja sen, että 
suvaitsemattomuus koskee täydellisesti kaikkia ei-muslimeja, 
eikä pelkästään juutalaisia.

Jonkin aikaa Kanadaan muuttamisen jälkeen hän kääntyi 
kristityksi ja hänestä tuli innokas juutalaisen valtion puolus-
taja. ”Israelin valtiota ei luotu hävitettäväksi, vaan se luotiin 
pysymään”, hän sanoi.

Israelin väkiluku nousussa
Israelin tämänhetkinen väkiluku on 8,585 miljoonaa. Väkiluku 
laskettiin ennen Rosh Hashanaa, eli juutalaista uutta vuotta, 
raportoi Arutz Sheva. Israelin tilastokeskuksen hiljattain jul-
kaisema vuosittainen raportti kertoo, että väestön kasvuvauhti 
on pysynyt samassa vauhdissa kuin aikaisempina vuosina, eli 
kahdessa prosentissa.

Maan juutalaisväestö, joka muodostaa lähes kolme neljäs-
osaa maan asukkaista (6 419 000), 

kasvoi  1,9 %. Arabiväestö, joka muodostaa hieman yli vii-
denneksen maan väestöstä (1 786 000), kasvoi puolestaan 2,2 
%. Muut ryhmittymät, mukaan lukien ei-arabi kristityt ja ne, 
jotka tunnustautuvat muihin uskontokuntiin, muodostavat 4,4 
% maan väestöstä (380 000). Heidän määränsä kasvoi 3,8 %. 

Syntyvyys ohitti kuolleisuuden 189 000 syntymällä, kun kuo-
lemantapauksia oli 46 000. Viime juutalaisen vuoden aikana 
Israeliin muutti 30 000 henkilöä, mukaan luettuna 25 000 uutta 
maahanmuuttajaa. Uusien maahanmuuttajien määrä laski 10 
% vuoteen 2015 verrattuna. Suurin lasku kohdistui Ranskasta 
tulevaan maahanmuuttoon.

Vältä vaaratilanteet 
liikenteessä

Tuoreen tutkimuksen mukaan 
joka kymmenes pohjoismaalai-
nen on joutunut ratissa vaara-
tilanteeseen, kun ei ole käyttä-
nyt tarvitsemiaan silmälaseja tai 
piilolinssejä ajaessaan. Silmälasit 
kannattaa pitää mukana matkas-

Uutta luontoystävällistä 
teknologiaa jokaisen 

arkeen
Soft Protector Oy on juuri tuo-
nut markkinoille vallankumouk-
sellisen puhdistusteknologian 
ensimmäisenä Pohjoismaissa. 
Softcare-tuotteet perustuvat 
keksintöön, jolla voidaan korva-
ta vahvat liuottimet ja korkean 
pH:n ainesosat. 

Uusi liuotinaineeton, vesio-
henteinen tuotesarja täyttää 
vaativatkin ympäristövaatimuk-
set. Sarja sisältää tuotteita sekä 
kuluttaja- että ammattilaispuolel-
le. Kuluttajille suunnatuista tuot-
teista löytyy oma pesuaineensa 
monille kodin ongelmakohdille. 
Softcare Power Wash -erikoispe-
suaine soveltuu kaikille kodin 

koville pinnoille, kuten keitti-
öön, olohuoneeseen ja lattioil-
le. Myös uunin puhdistukseen 
ja kylpyhuoneeseen on omat 
tehokkaat, ekologiset puhdis-
tusaineensa. Softcare takkalasin 
ja noen puhdistusaine on erin-
omainen takkalasien ja pintojen 
puhdistukseen suunniteltu aine. 
Se ei naarmuta lasia, mutta ir-
rottaa tehokkaasti noen ja muun 
lian pois.

Softcare-merkki tunnetaan 
kaikissa Pohjoismaissa erityisesti 
suojaus- ja hoitotuotteistaan, joi-
den markkinaosuus on Suomen 
huonekalukaupassa 80 %. Yri-
tys on aina panostanut korkeaan 
laatuun, käyttöturvallisuuteen ja 
luontoystävällisyyteen – raaka-
aineet, pakkaukset ja toiminta-
tavat valitaan aina niin, että ne 
kuormittavat ympäristöä mah-
dollisimman vähän. 

Yritys täyttää tänä vuonna 25 
vuotta. Uudella tuotesarjallaan 
Soft Protector Oy haluaa paitsi 
juhlistaa pitkää taivaltaan, myös 
osoittaa olevansa edelleen tuo-
tekehityksen kärjessä ja korostaa 
luonnonsuojelun merkitystä yh-
tiön toiminnassa.

sa, sillä lasit lisäävät reaktioai-
kaa liikenteessä. Väsyneet silmät 
ovat turvallisuusriski, joten myös 
riittävistä tauoista on tärkeä huo-
lehtia.

Specsaversin optikko Maarit 
Saarikosken mukaan moni kuvit-
telee näkevänsä paremmin kuin 
todellisuudessa näkeekään.

– Vaikka lain puitteissa sai-
sikin ajaa ilman silmälaseja, 
kannattaa niitä silti pitää päässä 
etenkin ajaessa. Lasit lisäävät re-
aktioaikaa esimerkiksi hämärällä 
tai huonon sään yllättäessä, Saa-
rikoski perustelee.

Pitkäaikainen autolla ajaminen 
voi olla silmille raskasta. Specsa-
versin teettämän tutkimuksen 
mukaan neljä kymmenestä poh-
joismaalaisesta sanookin silmi-
ensä väsyvän ajaessa helposti. 
Auton ratissa nopeasti väsyvät 
silmät saattavat kieliä kaukonä-
ön heikentymisestä.

– Kun joutuu jatkuvasti pin-
nistelemään nähdäkseen kauas, 
tulee tunne, että silmät rasittuvat. 
Silloin sopivat silmälasit voivat 
auttaa, kuvailee Saarikoski.

Mercedes-Benz Concept 
X-Class: uusi pickup 

Tulevan X-sarjansa ansiosta 
Mercedes-Benz on ensimmäinen 

premium-luokan autonvalmista-
ja, joka esittelee oman mallinsa 
”tonniluokan” keskikokoisten 
pickupien luokassa. 

Mercedes-Benzin X-sarja lan-
seerataan loppuvuodesta 2017. 
Daimler AG investoi uuteen 
tuotteeseensa 9-numeroisen 
määrän euroja. Uuden picku-
pin ydinmarkkina-alueet ovat 
Eurooppa, Argentiina, Brasilia, 
Etelä-Afrikka ja Australia. 

Mercedes-Benzin uuden X-
sarjan Concept X-Class stylish 

explorer on metallinvalkoinen, 
urheilullinen ja dynaaminen 
tulkinta pickupista sovitettuna 
kaupunkiympäristöön. Auton 
etuosaa on korostettu konepel-
lin voimakkaalla muotoilulla ja 
isokokoisilla etuvaloilla. SUV-
tyylinen etuhelma ja muhkeat 
lokasuojat korostavat auton le-
veyttä ja antavat tilaa isoille ren-
kaille kovaan off-road-käyttöön. 
Autossa on 22-tuumaiset pyörät 
sekä antrasiitin ja kromin sävyi-
set kevytmetallivanteet.

Itä-Euroopan romanilasten koh-
talo on maanosamme häpeäpilk-
ku. EU:n alueella elää arviolta 
kymmenen miljoonaa romania. 
Itäisessä Euroopassa köyhimmät 
romanit ovat suistuneet yhteis-
kunnan ulkopuolelle.  

Äärimmäisellä köyhyydellä on 
äärimmäiset seuraukset. Lapsen 
oikeuksien loukkaukset kuten 
aliravitsemus, ihmiskauppa, syn-
tymä- ja henkilöllisyystodistuk-
sen puuttuminen, teinityttöjen 
avioliitot, hyväksikäyttö, koti-
väkivalta, kaltoinkohtelu sekä 
luku- ja kirjoitustaidottomuus 
ovat totta tuhansien romani-
lasten elämässä – Euroopassa 
vuonna 2016. 

Näinä päivinä sadat tuhannet 
romaniperheet elävät pelossa. 
Kuinka selvitä tulevasta talves-
ta, miten saada koti lämpimäk-
si, mistä saada lapsille vaatteet, 
ruokaa ja puhdasta vettä?  

Talven kylmyyttäkin pahempi 
ongelma on hyytävä asenneil-
masto. Romaneja syrjitään ja 
halveksitaan avoimesti, ja itäi-
sessä Euroopassa ääriliikkeiden 
kannattajat uhkaavat heitä jopa 
väkivallalla. 

Kosovossa työskentelevä Fi-
dan kummilapsityön neuvon-
antaja Sina Urmas kertoo, että 
romaniyhteisöissä köyhyyden 
kierre periytyy sukupolvelta 
toiselle, ja lapset päätyvät suu-
rella todennäköisyydellä kerjää-
mään.  

– Koska vanhemmat ovat kou-
luttamattomia ja perheet elävät 
köyhyydessä, lapsi joutuu usein 
kerjäämään tai keräämään roskia 
sen sijaan, että hänellä olisi mah-
dollisuus käydä koulua. Tytöt 
naitetaan keskimäärin 15-vuo-
tiaina. Heitä uhkaa väkivalta ja 
ihmiskauppa.

Lapsen oikeudet hukassa
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C A   Pasi Pennasen kynänjälki Toroidio-
nin muotoilussa on silmää hivelevää.

Viime kuukausina on yhdellä jos toisella loksahtanut leuka 
alas, kun supervallan johtajakisa kävi kuumimmillaan. Jos 
tavallinen ihminen päästäisi suustaan julkisesti samanlaisia 
syytöksiä jostakin toisesta, taitaisi häkki heilahtaa. Ja kas, 
voittajaksi kisassa tuli hurjempia iskuja, törkyisempiä heittoja 
ja mielikuvituksellisimpia väitteitä heitellyt ehdokas. Kansan 
syvissä riveissä, kaljakuppiloissa ja kahviloissa, jopa kirkoissa 
(?) ymmärrettiin sanoma: siellä hirveä röyhkeys on tuttua. 
Niinhän kaikki puhuivat niistä, joita vihasivat. Puhumattakaan 
somessa vyöryvää ns keskustelua. 

Röyhkeys eri muodoissaan on yleisempää kuin ensinäke-
mältä luulisi. Sivistyneen kuoren alla ja hienojen korulausei-
den laskoksissa muhii sellaisia myrkkyjä, joilla omaa etua 
ajetaan miettimättä tippaakaan, millaista jälkeä sivistynytkin 
röyhkeys saa aikaan. Hämmentyneenä olen joutunut seu-
raamaan myös seurakunnallisissa riennoissa samankaltaisia 
virtoja. Vaikka usein käytetään uskonnollisfilosofisia fraaseja, 
niiden alla huutavat alistavat ja vähättelevät asenteet. Siksi 
on vaikea kuulla sanoja, koska asenteet huutavat niin lujaa. 
Niinkin raamatullinen lause, kuin rakkauden kaksoiskäsky, 
heittää röyhkeyden kuraa vilpittömien ja Jumalan Sanaa kun-
nioittavien ihmisten silmille.

Niin kansankirkossa kuin (äly)vapaissa Herran viinitarhois-
sa näkyvät röyhkeyden ilmentymät. Mitä muuta voi sanoa 
kirkossa muhivaa herjan heittoa, vihkiäkö vaiko ei homopa-
reja? Jännää on, että raamatullista näkemystä puoltavien pääl-
le oksennetaan koko röyhkeyden arsenaali. Näistä ihmisistä 
tehdään ihmiskunnan vihollisia. Muualla näyttää muhivan 
toisenlaiset juonteet. Kyselemättä ja arvioimatta lopputulos-
ta heitetään vanhat suomalaiset traditiot ulos arvottomana 
roskana ja imaistaan uusi uljas tapa. Usein päälle liimattu. 
Unohtuiko Pyhän Hengen rooli? 

Ehkä sosiaalipsykologiset tutkimukset osaavat selittää, 
miksi röyhkein yleensä pärjää parhaiten. Ainakin jonkin ai-
kaa. Suuren valheen läpimenon se on pystynyt todistamaan. 
Käytännössä sen ovat todistaneet ainakin Stalin ja Hitler ja 
aivan viime aikoina UNESCO kieltäessään Jerusalemissa si-
jaitsevan Temppelivuoren millään tavalla liittyvän juutalaisuu-
teen. Pienemmissä vesilaseissa, kuten härmäläisissä Herran 
viinitarhoissa, näyttävät avionrikkojat, talousrikolliset ja muut 
vastaavat tyypit rynnivän esiin mitä erilaisimpina asiantunti-
joina ja Jumalan totuuksien välittäjinä. Ja näyttävät pärjäävän, 
ainakin jonkin aikaa. Uskon oikeudenmukaisuuteen, jonka 
vanhurskas Jumala lopulta päättää.

Todellisen parannuksen tehneet ja syntisinä ristin juureen 
tulleet eivät yleensä röyhistele. Jeesuksen veren vaikutus on 
niin totaalinen, että katuva syntinen ei edes halua jatkaa 
röyhkeää elämää eikä toisten hyväksikäyttöä. Odotamme il-
mestymistäsi, Mestari!

Röyhkeys – uusi normaali?

TOROIDION suoraan 
Suomesta

Kimmo Janas

Hallituksen vuoteen 
2030 ulottuvassa 
ilmasto- ja 
energiastrategiassa 
on liikenne ja siinä 
sähköautot tärkeässä 
roolissa. 

H allituksen tavoitteena 
on, että Suomessa olisi 
vuonna 2030 vähintään 

250.000 sähkökäyttöistä autoa. 
Maaliskuun lopussa maamme 
liikenteessä oli 697 täyssähkö-
autoa ja 1106 ladattavaa hybri-
diä. Vastaavasti Norjassa on yli 
50.000 sähköautoa… Eli kirittä-
vää riittää.

Hallitus esittää erittäin vähä-
päästöisille autoille kuten sähkö- 
ja biokaasuautoille sadan miljoo-
nan euron kannustintukia.

Ratkaisu 
Raaseporista

Nykyisillä sähköautoilla suurin 
kompastuskivi on akkutekno-
logia; vaarallisen korkeat jän-
nitteet, akkujen suuri paino ja 
pitkät latausajat jne.

Vuonna 1997 brittiläisen Royal 
College of Artin automuotoilu-
osastolta ensimmäisenä suoma-
laisena valmistunut Pasi Penna-
nen on tiimeineen kehittänyt 
suomalaisen täyssähköauton, 

Toroidionin, josta löytyy ratkai-
sut noihin ongelmiin. Konseptin 
akku on vaihdettavissa 2 sekun-
nissa esim. normaalilla huolto-
asemalla eikä latausta tarvitse 
jäädä odottelemaan.

Mm. Jaguarilla ja Hondalla 
muotoilijana työskennellyt Pen-
nanen aloitti Toroidionin kehit-
telyn seitsemän vuotta sitten ja 
viime vuoden keväällä Monacon 
ruhtinas Albert II paljasti yleisöl-

le Toroidion 1MW -konseptiau-
ton Top Marques -näyttelyssä.

Raaseporin Pohjassa sijaitse-
vassa Fiskarsin vanhassa jousi-
tehtaassa testataan konseptiau-
toa ja valmistellaan siirtymistä 
seuraavaan vaiheeseen eli kon-
septin tuotantomalliin.

Matala jännite
Toroidionin kantava idea on 
matala jännite ilman suuria, 

hyötysuhteen kannalta haitalli-
sia virtoja. Ja matalan jännitteen 
tavoitteena puolestaan on tur-
vallisuus.

Toroidionissa on yksi sähkö-
moottori pyörää kohden. Iso 
akusto on jaettu pieniin matalan 
jännitteen moduuleihin, ja useita 
niistä käytetään kunkin mootto-
rin energialähteenä.

Piensijoittavat 
luottavat

Ihmiskunta ei ole vielä koskaan 
pystynyt ajamaan Le Mansin 24 
tunnin ajoa täyssähköautolla. 

– Meillä on siihen kalusto ja 
vakaa aikomus pyrkiä ensimmäi-
senä toteuttamaan se. Meillä on 
hyvä resepti siihen ja sillä tiellä 
tässä ollaan. Olemmeko siellä 
jo vuonna 2018 jää nähtäväksi, 
hymäntää Pasi Pennanen.

– Olemme laajentamassa pik-
kuhiljaa tuotepalettiamme ja 
suhtaudumme motosport-busi-
nekseen vakavasti. Siellä läpi-
menoajat uusille tuotteille ovat 
huomattavasti nopeampia kuin 
perinteissä autoteollisuudessa, 
jossa erilaiset lainsäädölliset asi-
at junnaavat vastaan. On myös 
paljon perinteisellä tekniikalla 
toteutettua kilpakalustoa, jonka 
me pystymme aika vaivattomasti 
sähköistämään. Ja FIA:ssa myös 
tunnutaan ymmärtävän asia, ja 

meille on näytetty vihreää valoa, 
Pennanen paljastaa.

Toroidion Oy:n tavoite ei ole-
kaan kehittää vain omaa autoa, 
vaan saada Pennasen kertoman 
mukaan prosentti maaliikenteen 
sähköisten voimansiirtolinjojen 
teollisesta tuotanto- ja markki-
nointikakusta. Tulevaisuudes-
sa kaikki ajoneuvot joudutaan 
sähköistämään, ja kun vuosit-
tain valmistetaan 350 miljoonaa 
ajoneuvoa, on businesskenttä 
varsin iso.

Syyskuun puolessa välissä 
päättyi Toroidion Oy:n osakean-
ti, jossa Green Speed Fund Oy:n 
kautta useampi sata piensijoit-
tajaa lähti mukaan suomalaisen 
menestystarinan toteuttamiseen. 
Ehkä yksi mielenkiintoisimpia 
osakkaita on formuloissa pitkän 
kilpa-autoilukokemuksen kerän-
nyt Mika Salo.

– On mahtavaa, että saamme 
Mikan kokemuksen mukaan 
automme kehitysprojektiin. 
Toisaalta olen todella kiitolli-
nen kaikille niille suomalaisille 
piensijoittajille, jotka oikeasti 
ymmärtävät, mihin maailma on 
menossa ja mitä me olemme 
tekemässä, kiittelee Pasi Pen-
nanen.

Isä-poika 
-yhteistyötä

Isä, Pertti Pennanen on ollut 
työelämässään ensimmäiset 23 
vuotta pukimien parissa niin 
vähittäiskaupassa kuin teollisuu-
dessakin ja viimeiset 23 vuotta 
Jyväskylän Messut Oy:n palve-
luksessa. Eli työelämä on ollut 
aina projekteja. 

– Ja projektihallintaanhan liit-
tyy, että ensin minä olen yksin, 
sitten minä ja sihteeri, sitten 
meitä on 20, seuraavaksi 100 
ja lopulta on H-hetki. Näin me 
teimme Toroidionissakin; ensin 
oli isä ja poika, sitten keräsimme 
tiimiin ympärille perustajasijoit-
tajat. Olin perustajasijoittajien 
hallituksen puheenjohtaja syk-
systä 2011 vuoden 2016 huhti-
kuuhun asti, kertoo emeritus-
puheenjohtaja.

Yhteistyö Pasin kanssa on 
sujunut hänen kertomansa mu-
kaan aina hyvin ihan lapsesta 
lähtien. 

– Voinkin ylpeänä todeta Pasin 
kestäneen hyvin isänsä kiukut-
telutkin, vähemmän julkisuudes-
sa näkynyt isä-Pertti Pennanen 
naurahtaa.

C   Toroidion herätti jo Monacon lan-
seeraustilaisuudessa maailmanlehdistön 
mielenkiinnon.

C    Toistaiseksi ainoastaan Pasi Pennanen on päässyt kokeilemaan Toroidionin pro-
ton ajettavuutta.

D   Tässä on Toroidionin mullistava 
sähkömoottori, jollainen on jokaiseen 
pyörään. Vääntöä hulppeat 7500 Nm 
ja voimaa 300-600 kW eli kun näitä on 
autossa neljä kappaletta, voimaa riittää 
vaikka toisille jakaa...

C   Pertti Pennanen myhäilee tyytyväi-
senä poikansa muotoilija Pasi Pennasen 
rinnalla.



34TOS I M I E S   4 / 2016 35 TOS I M I E S   4 / 2016

raimoperakylaoy.fi

Tule mukaan 
tavoittamaan 
saavuttamattomia 
kansoja!

Niilo ja Päivi Räsänen
Mistä on kysymys?
Avioliitto
Kustannus Oy Uusi Tie, 2016

Pekka Reinikainen
Eläimet opettavat
TV7 Kustannus, 2016

Andrew Wommack
Tie toimivaan rukoukseen
TV7 Kustannus, 2016

Avioliitto 
kristinuskon näkökulmasta

Kansanlähetyspäivillä Ryttylässä julkaistiin 
heinäkuun alussa Niilo ja Päivi Räsäsen uu-
tuuskirja ”Mistä on kysymys? Avioliitto”. 

Niilo Räsänen on teologian tohtori ja Kan-
sanlähetysopiston rehtori, Päivi Räsänen 
puolestaan on kansanedustaja ja lääkäri. 
He ovat olleet avioliitossa 31 vuotta.

Kirja on ajankohtainen puheenvuoro 
avioliitosta kristityn ja kristillisen uskon 
näkökulmasta.

Kristilliset kirkot ovat kahden vuosituhan-
nen ajan olleet yksimielisiä näkemyksessä, 
jonka mukaan avioliiton muodostaa yksi 
nainen ja yksi mies. Raamatun opetus tästä 
on varsin selkeä.

Aikamme kehityssuuntana on irrottaa su-

kupuolen käsite ihmisen biologiasta. Kes-
kustelussa on vahvistunut vaatimus määri-
tellä sukupuoli oman kokemuksen pohjalta. 
Kahden sukupuolen jaottelun sijaan halut-
taisiin puhua monista sukupuolista tai suku-
puolten saumattomasta jatkumosta. Samaa 
sukupuolta olevien parisuhteelle on haettu 
avioliiton asemaa ja kaikkien tahojen, myös 
kirkon, hyväksyntää.

Jostain ihmeellisestä syystä asiasta tun-
tuu olevan mahdoton keskustella kiihkot-
tomasti. Vastakkaisia mielipiteitä edustavat 
tuntuvat kaivautuneen poteroihinsa, joista 
ei liikahdeta mihinkään. Varsinkin raamatul-
lista näkökulmaa edustavat saavat helposti 
syytteet rakkaudettomuudesta ja heidän 
puheensa tulkitaan vihapuheeksi.

Kirjassa muistutetaan, ettei avioliiton pe-
rusta ole siinä, että ihminen pitää toisesta. 
Rakkaus kuuluu kaikkiin ihmissuhteisiin, 
toki myös avioliittoon. "Rakasta lähim-
mäistä niin kuin itseäsi" -käsky ei erottele 
seksuaalista suuntautuneisuutta. Rakkauden 
kaksoiskäsky on meille kaikille ankaraa la-
kia. Avioliiton luovuttamaton perusta sitä 
vastoin on miehenä ja naisena olemisessa. 
Avioliitto asetetaan luomisessa yhden mie-
hen ja yhden naisen väliseksi liitoksi.

Räsästen viesti kirjassa on, että kristitty-
jen on edelleen seistävä lujalla Jeesuksen ja 
apostolien opetuksen pohjalla. Raamatun 
avioliitto-opetus on hieno, toimiva ja ajan-
kohtainen. Se perustuu miehen ja vaimon 
samanarvoisuuteen ja toisiaan täydentävään 
erilaisuuteen.

Niilo ja Päivi Räsänen vievät kannanotos-
saan asiaa eteenpäin varsin kiihkottomasti 
Raamatun sanalla perustellen. 

Kirjan alaluvut sopivat hyvin myös seu-
rakuntien keskustelu- ja pienryhmämateri-
aaliksi.

Eläimet osoittavat 
evoluution mahdottomuuden

Pekka Reinikaisen (LL) uutuuskirja ”Eläimet 
opettavat” on ilmestynyt TV7 Kustannuk-
selta syyskuun alussa. Reinikainen kertoo 
luonnon monimutkaisista rakenteista ja elä-
män alkuperästä. Hän väittää, ettei elämä 
ole voinut syntyä sattumalta vaan sen takana 
on älykäs suunnittelija. 

Uusdarvinistinen evoluutio ei ole tieteelli-
nen teoria, eikä sitä voi todistaa kokeellisel-
la tutkimuksella. Evoluution mekanismi on 
tuntematon. Sen kuitenkin väitetään tuotta-
neen sekä monisoluisia eliöitä että suvulli-
sen lisääntymisen ja lopulta apinankaltaisen 

eliön, jossa sattumalta tapahtuneet perimän 
mutaatiot olisivat luonnonvalinnan avulla 
synnyttäneet ihmisen. Tämä akateeminen 
luomiskertomus on määritelmän mukaisesti 
täysin järjetön, sillä minkäänlaista Älyä ei 
sallita.

Kirjaansa Reinikainen on poiminut 50 
eläintä, joiden avulla hän pyrkii osoittamaan 
mutaatioiden ja luonnonvalinnan riittämät-
tömyyden uuden luojana. Esimerkiksi pitkä-
kaulaisella kirahvilla on hyvin monimutkai-
nen verenpaineen säätelyjärjestelmä, joka 
estää aivopaineen liiallisen nousun sen ku-
martuessa juomaan. Kyyhkyset puolestaan 
käyttävät lentäessään navigointijärjestelmää, 
joka reagoi maan magneettikenttään jne. 

Kirja sisältää Annika Viljakaisen humo-
ristisia piirroskuvia, joiden avulla esimerkit 
konkretisoituvat niin vanhoille kuin nuoril-
lekin lukijoille. 

Eläimet opettavat -kirja kertoo myös sii-
tä, miten ihminen on hyödyntänyt luonnon 
rakenteita teollisuuden tuotteissa. Esimer-
kiksi kanadalainen nanotekniikan yritys 
sai Morpho-perhosen välkehtivästä siivestä 
idean valmistaa järjestelmän seteleiden vää-
rentämistä vastaan. 

Pekka Reinikainen kehottaa lukijaa arvi-
oimaan itse, mikä on paras selitys maailman 
olemassaololle. Kumpi on tieteellisempi tul-
kinta havaintoaineistosta: suunnittelu vai 
sattuma ja luonnon valinta? Reinikainen 
muistuttaa, että on tärkeää tehdä johtopää-
tökset itse, eikä uskoa sokeasti ihmisjärkei-
lyn alati vaihtuviin näkemyksiin, jotka joh-
donmukaisesti sulkevat pois Suunnittelijan 
olemassaolon.

Eläimet opettavat -kirjan luettuaan luu-
lisi jo vannoutuneimmankin darwinistin 
alkavan miettiä uudelleen evoluutioteorian 
mielekkyyttä.

Missä viipyvät 
rukousvastaukset?

Yli neljä vuosikymmentä kestäneen palve-
lutyönsä aikana amerikkalainen Andrew 
Wommack on oppinut tärkeitä totuuksia 
rukouksesta. Hänen rukouselämänsä on nyt 
hyvin toisenlainen kuin kolmekymmentä 
vuotta sitten. Muutos näkyy rukousvasta-
usten määrässä.

Moni meistä miettii samoja kysymyksiä, 
joita Andrew Wommack aikanaan pohti. 
Onko rukous kristityn velvollisuus? Onko 
rukous ainoastaan sitä, että pyydän Juma-
laa vastaamaan omiin tai muiden tarpeisiin? 

Perustuuko Jumalan antama rukousvastaus 
siihen, olenko vilpitön tai nöyrä? Onko ru-
kousvastaus Jumalan suvereeni päätös vai 
voinko minä vaikuttaa Hänen päätöksiin-
sä? 

Wommackin selkeät ja raamatulliset vas-
taukset näihin kysymyksiin voivat muuttaa 
tavan jolla rukoilla. On pakko myöntää, että 
jo parin ensimmäisen luetun sivun jälkeen 
Andrew Wommack tuntui romuttavan kai-
ken perusopetuksen, mitä minäkin olen 
eloni aikana saanut rukoilemisesta.

– "Nykyajan kirkonusko" on suurelta osin 
selittelyjä, miksi Jumalan lupaukset eivät 
toimi. Se on uskontoa! Se on epäonnistu-
misen, masennuksen, sairauden tai köyhyy-
den puolustelua väittäen, että Jumalalla on 
sille jokin pelastava tarkoitus. Se ei pidä 
paikkaansa!, toteaa Andrew Wommack ja 
muistuttaa Luuk. 11:10:n sanoin "Sillä jokai-
nen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkut-
tavalle avataan." Nuo sanat ovat voimassa 
vielä tänäkin päivänä, eivätkä ne ole vain 
superuskovia varten. Jokainen anova saa! 
Mutta tietenkin täytyy anoa Jumalan Sanan 
mukaisesti. Jumala ei anna mitään sellaista, 
joka ei kuulu Kristuksen sovitukseen.

Yksi virhe Wommackin mielestä on luetel-
la ongelmiamme Jumalalle kuin ostoslistaa. 
Herra tietää, mitä me tarvitsemme jo ennen 
kuin edes pyydämme sitä. Rukous on yh-
teyttä Jumalaan, se on keskustelua. Wom-
mack kertoo 95 % omasta rukousajastaan 
olevan kiittämistä, ylistämistä, arvostamista 
ja yhdessäoloa Herran kanssa.

Kirjassa esitetyt vastaukset eivät tieten-
kään ole ainoita toimivia rukouksen peri-
aatteita. Mutta jos kuitenkin tuntuu, ettei 
rukouselämä toimi, kannattaa harkita uutta 
suuntaa. 

Kimmo Janas
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T uttu ikivihiriä biisi; Rakkauren ammattilaanen... väärinymmärretty niin omalla, ku kentiäs mo-
nen muunkin kappaletta kuunnellehen ymmärrykses, kun sitte sain valaastuksen AMB-bänrin 
kappalevalikoomahan em. biisivalinnan esittämiskelepoo suuren kirkoos ja seurakunnis!!!

Pääsääntöösesti se on tulukittu kuuluvan maailiman vanhimman ammatinharioottajien tyäkuvion 
realistiseksi määrittelemiseksi.

Arvostelioosnansa saa aikaha pahennusta. Ne häntä piikittelöö, mutta hän sen kestää kyllä. Hän 
ei rakkautta tee, hän pitää sitä yllä. Onko väliä sen, minne hän menöö yäksi. Hän sai ammatikseen 
rakkauren. Oppilahien typeryys siitä teköö periaattehen. Rakkaus teköö katkeraa paatuneesehen 
omahantuntohon. Hän kantaa mukanansa kaiken julumuuren ja pilikan.

Mutta tämä pysähryttää miättimähän asiaa toisesta perspektiivistä: Hän saa naulat läpi ranteeren 
sekä nilikkaan!!!

Maria Makraleena oli  tämän tulukinnan ja päätelmien mukahan justihi erustamas tätä eniten tun-
nettua rakkauren amaattilaasryhymää, prostituootua.

Mutta koitti hetki, kun tämä sialultansa täysin rikkinäänen nainen kohtas torellisen Rakkauren 
ammattilaasen: Jeesuksen Kristuksen, toisen äärimmääsyyren; neitsyt-Marian synnyttämän Jumalan 
lihaksitullehen Poijan kohtaamisen myätä löytää  elämällensä uuren aluun toisesta perspeevistä.

Taivahallisen rakkauren, joka ei ookkan mikään hoito, vaan elämänmittaaminen hoitaminen ja tämä 
usko; olokohon heikko tai vahava anyway, muuttuu kerran näkemiseksi. Iankaikkiseksi sellaaseksi.

Juice Leskinen, legenraarinen lauluntekijä olikin – yllätys – teheny tämän kappalehen Jeesukses-
ta!!!

Viälä kertaan. Onko väliä sen minne hän menöö yäksi. Ketuulla on lualat ja taivahan linnuulla 
pesänsä, mutta Ihimisen Poijalla ei oo mihinkä päänsä kallistaa.

Lopulta Jeesuksellekkin löytyy paikka, mihinä Hän sai päänsä kallistaa, Golgatan keskimmäänen 
risti, johona hän sovitti kaikki meirän syntimmä, otti päälle rangaastuksen, joka olis kuulunu meille 
jokahittelle. Mutta ottamalla vastaha Hänen lupauksehensa ei yhyrenkään, joka Hänehen uskoo, tart-
te joutua karotuksehe, vaan saa iankaikkisen elämän. Viimeeset Jeesuksen sanat oli: SE ON TÄYTETTY 
ja kallisti päänsä ja antoo henkensä!

Tähärenlento

N iinku tähärenlento on ihimisen elämä loppujen lopuuksi...
Taikausko opettaa tapaa tähytä taivahalle ja orottaa tähärenlentua, että sais toivua jotaki, 

mikä sitte sen harhaopin myätä toteutuu, kun näköö tähärenlennon.
Kristinusko opettaa tästä aivan toisin: Ei tosiaankaan tartte könnätä/orottaa tähärenlentua, vaan voi 

kohottaa koska tahansa yhteyrenpiron taivastakohoren vaikka olis pimiäs kellaris tai vaikka vanki-
tyrmäs mistei tähtitaivasta näy eikä oo kiinni vuarokaurenaiasta paistaa päivä tai loosaako vettä niin 
yhteyrenpito toimaa.

Tähän rukousyhteyren ylläpitohon ei tartte eres tähytä ylähäppäin fyysisesti, kun seuraavalla esi-
merkillä valotan sitä rukousasennon tärkeyttä, mitä oli kerran pitkänlinian tunnustavat kristityt äijät 
pohoriskellehet ja polovillensa menua siinä oli eniten kannatettu, mutta porukas yx toi oman kantansa 
juluki ottamalla kohorallansa hartahimman rukouksen tapahtunehen toisesta jalaasta vinssikaivon 
köyrestä jumittunehena roikkuen sen varas pää alahappäin. Kaikesta päätellen äijän harras rukous oli 
kuultu, ku oli sitä itte kertomas eläväänkirioos.

Siitähän on jos jonkullaasta versiota, ku joku häiskä oli joutunu voimakkahan virran viätäväksi ja 
siinä kans huutanu ylähäppäin ja niinhän siinoli käyty, että jokehen oli kaatunu puu, johonka tämä 
hukkuva oli tarttunu ja kokopian tokaassu, että olisin mä tästä ittekki selevinny, mutta ku silloon 
alakookin puunjuuret rannasta irrota ja uhkaavahan tilanteehin äijä hätääsesti jatkoo yhteyrenpitua 
ylähäppäin: Ekkö Sä ny leikkiä ymmärrä...

Hukkuva tarttuu olienkortehe, kuuluu vanha sanonta.
Hukkumista on monensorttista, joku tavara voi hukkunu omistajaltansa, lemmikkielään voi olla 

hukkunu/hukas, päivänsankari voi hukkua onnentoivotuksihi jne.
Pahinta sorttia hukkumista erustaa se, jos ihimisen sialulle käy niin.
Mutta niin ei tartte kellekkään käyrä, ku siihen on annettu Raamatun tärkiin ilimootus; Joh.3:16. Sillä 

niin on Jumala maailimaa rakastanu, että antoo ainuan Poikansa ettei ykskään joka Hänehe uskoo 
hukkuusi, vaan hänellä olis iankaikkinen elämä. w-38 käännös.

Raamattu kansalle w-99 ilimoottaa: Sillä niin on Jumala maailimaa rakastanu että Hän antoo ai-
nosyntyysen Poikansa, ettei ykskään joka Hänehen uskoo joutuusi karotuksehe, vaan hänellä olis 
iankaikkinen elämä!

Elikkä Jeesuksen pualehe kääntymällä pyytämällä Häntä antamaha synnit anteeksi ja tulemaha 
Herraksi ja Vapahtajaksi.

Rakkauren ammattilaanen

S elekähän puukoottajat; antisankarit... oli se sitte fyysistä tai psyykkistä; ensiksimainitusta joutuu 
kalterien taa; poikkeuksena tyypit, joilla on joko varaa palakata kallis asianajaja; nehän kyllä 
meinaan nämä nykyaijan lainoppinehet hallittoo lakituvas tuamarin eres lipeväkiälisinä nämä 

lain kiamurat siihen mallihin, notta lautamiähekki pitelöö penkistä kiinni amalgaamit narskuen, vali-
tettavasti... Jonkunasteesta narsismia joiren paliastuminen ei välttämätä tapahru ennenku viimmeesellä 
katsastusasemalla, mihinä tekojen kiria aukaastaha ittekunki kohoralla.

Henkistä selekähänpuukoottamista saattaa jatkua pitempähänki iliman lakitupaa/eresvastuuta, mitä 
tapahtuu esimerkiksi tyäpaikoolla; oli se sitte teheras taikka eruskunta tai jotaki siltä väliltä... puku-
huanehes, kaffilas taikka niitten välimaastos... mihinä hyvänsä!

Se onniin heleppua; meinaan tua puukoonheiluttaminen molemmis lajiis toisen seliän takana, kun 
uhurilla ei aina oo peruutuspeiliä mukana, niin sen puukoottajan on heleppo väijyä uhuriansa tiatoo-
sena siitä, että ennemmin tai myähemmin se heikko kohta/hetki löytyy, ku aikansa kyttää.

Mitävarten, näin kuuluu kysymys, johonka vastaaminen onkin kimurantti yhtälö.
Esimerkkiinä vois asettaa omanerun tavoottelun, huanon ittetunnon elikkä oman egon nostattamisen 

uhurin/uhurien kustannuksella, luannehäiriöhän se jokatapaukses pääsääntöösesti on ja monaasti siihen 
liittyy pomon suuntaha tyäyhteesöhön kuuluvan/kuuluvien mustamaalaaminen ja selekähänpuukoot-
tajan tuntomerkkiä ei voi esim. hiustenvärillä määritellä, mutta kiäli on ruskia!!!

Näitä puukoottajia taitaa piisata maailiman tappihin, valitettavasti...
Pahintasorttia ja samalla kuuluusin selekähänpuukootus tapahtuu, ku Juuras Iskariotti otti ja petti 

Pääjohtajan Poijan ja viälä niin halavalla hinnalla ettei sillolis saanu pohojalaasta helahoitua elikkä 
kaksneuvoosta; helavöinensä ostetuksi.

Teräesinehis tämä kertomus jatkuu, ku kolomen naulan varaha Jeesus Kristus; Messias lyätihi ristin-
puuhun ja luannonteräesinehellä, oriantappuroosta väkerretyllä kruunulla, joka iskettihi Hänen pää-
hänsä ja viälä lopuuksi Hänen sanottua viimeeset sanansa: Se on täytetty; kallisti päänsä ja sitte viälä 
Hänen kualtuansa roomalaanen sotilas lävisti keihähällä hänen kylykensä, josta virtas verta ja vettä.

Näin Messias, Jeesus Kristus kualemalla kualeman voitti kun nousi kolomantena päivänä kuallehista, 
mikä kertomus jatkuu Hänehen uskomalla iankaikkisesti kuka vaan ottaa vastaha Hänet Herrana ja 
Vapahtajana.

Riippuvuus

S itähän piisaa; riippuvaasuutta läpi koko elämän... vauvaa riiputetahaheti ku syntyny jaloosta ja 
paukautetaha p... siis takapualehe. On siinäki tervettulotoivotus. Tähän kylymähän maailimaha. 
Sitte vaavi on riipuvaanen rintaruakinnasta; oli ne hinkit sitte riipuvaaset tai uhumaavakko maan 

vetovoimaa. Anyway... Kasvaensa  lapsi riippuu keinus ja muis härpäkkehis. Joskus, jonakin päivänä 
lapsi tuloo riipumaha suarituksista, nappulahiihroos... Riippuu kuinka onnistuu, niin saattaa saara 
palakintolusikan, jonkunvärisen... riippuu suarituksesta...

Riippuvaasuuksia läpi elämän... joskus, valitettavasti elämän varrella saattaa tulla vääriä sellaasia... 
arriktioota... ei oikeen taivu Pohojammaanmurtehelle... olisko koukuttaminen likipitään anonyymi???

Elikkä kaveripiiri nuaruures tai sen puutet; pahimmillansa koukukiusaaminen saa aikaha vaikkapa 
tarpehen, notta naulas riippuu pyssy, joka on hankittu mettästämistä tms. syistä ja sitte kuitenki päivänä 
jonaki lehtien otsikoos on luettavis kouluammuntatapaus.

Oon joskus kaupan kassajonos törmänny tuttuhu, joka kertoo mulle, että ku tää suklaa on niin 
koukuttanu. Moon ollu siinävaihees lohoruttamas, että jos tua on sun pahin riippuvaasuus, niin anna 
mennä vaan, suklaallahan on terveysvaikuttehiakiaki.

Sitte ku mennähä niihi riippuvaasuuksihi, mikkä viää mennesnänsä kaiken; tuskin tarttoo eres listata, 
jokahinen sen kuusaa mutta esimerkkinä peliriippuvaasuus, siitä sevverran, että yx eläkkehellä ollu 
isä tokaasi poijallensa, että olisit eres juanu maatilamma, mutta ku pelasit...

Jatkeheksi esimerkki: Taloo tuli juatua eikä yhtään tihkaassu kurkus!!!
Eiköhän jokahinen kuulija/lukija oo kartalla, mutta jos joku joka kaikenmenettänehenä löytää itten-

sä tyhyjänpäältä jonkun riippuvaasuuren sitonehena toivottomana tapauksena ittiänsä pitävänä, niin 
sellaaselleki kuulijalle/lukijalle löytyy lohorunsanat Raamatusta!!!

Ristillä nämä kaikki riippuvaasuuret on sovitettu, ku Jumalan Ainosyntyynen Poika Jeesus Kristus teki 
sen sovittamalla sun ja mun synnit, jokka on esimerkiksi meirän riippuvaasuuksien myätä toilaaltu.

Jeesus riippuu kolomen naulan varas ja lausuu viimeesinä sanoonansa: Se on täytetty!!!
Kaiken toivottomuuren keskellä saat uskoa, että tämä sanoma on suakin varte mittatilauksesta va-

lamistettu!
Elikkä nou hätä, jos vaikka elämäs tuntuu maanpäälliseltä helevetiltä, niin sillä ei tartte olla iankaik-

kista jatkuvuusperspektiiviä, kun käännyt Jeesuksen pualehe ja sanot Hänelle vaikka: Minoon syntinen 
ihiminen ja tartten Sua Herrakseni ja Vapahtajakseni, syntieni sovittajaksi.

Selekähän puukoottajat
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Jussi Kosola
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C   Vuode ei oikein kantanut tosimies-
tä...

Teksti: Risto Hirvonen

Kuvat: KP Juurikkala

Tosimies -lehden 
retkeilyjaosto teki 
perinteisen Lapin 
reissunsa tänä vuonna 
pakettiauton sijasta 
retkeilyautolla.

S ain muuttaa aikaisemmat 
käsitykseni Ford Transit 
-autoista  positiivisesti 

testiajon jälkeen.
Tämä 2016 Ford Transit muut-

taa varmasti myös muiden koe-

Ford Transit Lecticalla

Paino  n. 3000 kg
Ford Transit 2.2 CDTI Trend li-
sävarusteet:
• Sähkötoimiset ja lämmitettä-
vät sivupeilit sokean kulman 
näytöllä ja integroiduilla suun-
tavilkuilla
• Kauko-ohjattava keskusluki-
tus
• Sivuliukuovi matkustajan puo-
lella
• Sähkötoimiset etuikkunat 
• Kuormansidontalenkit kuor-
matilan sivuseinien alaosassa
• Lämmitettävä tuulilasi
• Päiväajovalot
• Halogeeniajovalot ja kulma-
valot

• Matkustajan turvatyyny 
• Fordin älykäs latausjärjestel-
mä
• Vaihteenvaihdon merkkivalo
• Ford Eco Mode -toiminto
• Fordin akunhallintajärjestel-
mä
• Akun hallintajärjestelmä 
(SRC)
• Ford radio/CD ja Ford SYNC 
USB-liitännällä ja Bluetooth 
Hands-Free toiminnolla sekä 
englanninkielisellä ääniohja-
uksella ja Hätäaputoiminnolla, 
kaukosäätö ohjauspyörässä
• Vakionopeudensäädin säädet-
tävällä nopeusrajoiimella.

• Etusumuvalot
• Saattovalot
• Etumatkustajan kaksoisistuin, 
istuinosan alla 93 litrainen säily-
tystila, reunimmaisessa istuimes-
sa istuinlämmitys
• Ford Easy Fuel -korkiton tank-
kausjärjestelmä
• Auto-Start-Stop
• Polttoainekäyttöinen lisäläm-
mitin ajastimella
• ESC – elektroninen ajovakau-
den hallintajärjestelmä
• Lukkiutumattomat jarrut 
(ABS)
• Luistonestojärjestelmä (TCS)
• Dynaaminen kaarreajon hal-
linta (TVC)

• Hätäjarrutehostin (EBA)
• Hätäjarruvalot
• Kaatumisen esto (ROM)
• Kuormantunnistus (LAC)
• Mäkilähtöapu (HSA)
• Perävaunun hallintajärjes-
telmä (TSC) (vakiovarusteena, 
kun Fordin tehdasasenteinen 
vetokoukku on asennettu)
• Roiskeläpät edessä ja takana
• Puskureiden moniosainen ra-
kenne edessä ja takana pienen-
tää korjauskustannuksia
• Lämmitettävä kuljettajan istuin 
8-suuntaan säädettävä, manuaa-
lisella ristiseläntuella ja käsino-
jalla
• Kuljettajan turvatyyny

Ford Lectica Retkeilyauto 2,2 TDCI 155 hv/114 kw/385 Nm/M6

ajajien käsitykset Fordin hyöty-
ajoneuvoista. 

Kokemuksia
Nukkumatilat hiukan puutteel-
liset jopa kahdelle. Nukkumis-
taso ei sovellu nukkumiseen, 
koska tason jalkarakenne ei 
kestä kahden aikuisen painoa. 
Irroitettavat ja vahvemmat jalat 
olisivat käyttökelpoisemmat, 
koska niille löytyy säilytystilaa 
esim. takaistuinten alta.

Auto ei ole tarkoitettu majoit-
tumista varten. Retkeilyyn auto 
soveltuu hienosti ja seitsemän 
henkilöä mahtuu istumaan koh-
talaisesti. 

Valaistuksessa on ajateltu sekä 
energiansäästöä että hyvää valo-
tehoa. Tummennetut takasivula-
sit estävät tehokkaasti ulkopuo-
listen katseet.

Varustelutaso autossa on muil-
ta osin moitteeton. 

Ford Lecticassa on kaksoisak-
kujärjestelmä, joka mahdollistaa 
toimivan retkeilyn nykyisten lait-

teiden latauksen, kuten älypu-
helimet, tietokoneet, ym. Sekä 
tietysti jääkaapin ja mikroaalto-
uunin käytön matkan aikana. 
Lecticassa on myös virtainvert-
teri eli jännitteen muunnin ja 
mahdollisuus ulkoiseen virran 
ottoon, kuten asuntoautoissa ja 
vaunuissa. 

Tavaratilaa 
on runsaasti

Auton ulkopuolinen varustus, 
kromatut karjapuskuri ja astin-

laudat tuovat autolle tyylikästä 
linjakkuutta. Auto on muhkean 
tyylikäs kokonaisuus. 

Ajo-ominaisuudet erinomaiset, 
vaihteisto ja ohjaus ovat toimiva 
kokonaisuus. Moottorin vääntö 
alhaisilla kierroksilla on vaatima-
ton ja näinollen automaattivaih-
teisto sopisi autolle paremmin.

Auton hallintalaitteet ovat kul-
jettajan ulottuvilla ja näkyvyys 
ratin takaa on hyvä, eivätkä isot 

sivupeilit suinkaan heikennä 
näkyvyyttä. Sen siaan sisäpeilin 
puute kummastuttaa. 

Istuimet ovat mukavat, mutta 
etuistuimen selkänojan säätö jää 
vaatimattomaksi kiinteän takais-
tuimen läheisyyden vuoksi.

Summa 
summarum

Viikon koeajo osoitti meille, että 
Ford Transit Lectica retkeilyauto 
on mainio peli pidemmällekin 
retkelle.

Plussat
+ Väljät sisätilat /valaistus.
+ Reilu tavaratila.
+ Väljät ohjaamo.

Miinukset
- Alhaisilla kierroksilla väännön 
puute
- Polttoaineen kulutus.
- Nukkumataso.
- Hinta retkeilyvarustein.

Lapin reissu

D   Takatilaan mahtuu isommankin porukan retkeilyvälineet mukavasti mukaan.D   Transitin karjapuskuri muistutti jättimäistä marjapoimuria...

C   Jääkaappi pakattiin tietenkin täyteen 
Wotkinsin grillimakkaroita.

C   Transitin ohjaamo on tyypillisen asiallinen Ford-ohjaamo.




