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 KANSI
Koettelemuksista ei pidä lannistua, vaan 
aina kannattaa yrittää nousta ylöspäin.

Kyllä taas tuntuu olevan maailman kirjat sekaisin, kun 
silmäilee uutisia. 

Samaan aikaan, kun ainakin useimmat meistä kauhis-
televat uutta amerikkalaista raporttia, jonka mukaan yli 
300 katolisen kirkon pappia on saattanut hyväksikäyttää 
yli tuhatta lasta Pennsylvaniassa. Raportissa on tarkasteltu 
papiston lapsiin kohdistuvaa seksuaalista hyväksikäyttöä 
kuudessa hiippakunnassa 1940-luvun lopulta lähtien Penn-
sylvaniassa. 

Syyttäjät ovat nostaneet syytteet ainoastaan kahta pappia 
vastaan, sillä suurin osa raportoiduista hyväksikäytöistä 
on tapahtunut niin kauan aikaa sitten, ettei syytteitä voida 
enää nostaa. Raportissa kerrotuista papeista monet ovat 
kuolleet. Suuri valamiehistö on vaatinut lakiin tiukennuksia 
ja uhreille enemmän aikaa nostaa syytteet. 

Toisen raportin mukaan ainakin 1670 Saksan katolisen 
kirkon pappia on vuosina 1946–2004 syyllistynyt hyväk-
sikäyttöön. Seksuaalisen hyväksikäytön uhreja oli vuosina 
1946–2014 yhteensä 3 677.

Samaan aikaan meillä Suomessa kiisteltiin kesällä pro-
fessori Tapio Puolimatkan verkkolehtikirjoituksesta, jossa 
hän esitti huolensa siitä, että nykyinen keskustelu seksu-
aalioikeuksista voi johtaa pedofilian hyväksymiseen. 

No tähän Sexpon asiantuntijat vastasivat, ettei mikään 
seksuaalinen taipumus ole sellaisenaan väärä tai sairas, ei 
edes pedofilia. ”Pedofiili, joka ei ole tehnyt seksuaalirikosta 
lasta kohtaan, ei ole tehnyt mitään väärää.”
Että tällaista menoa suvaitsevaisuuden nimissä...

EI HYVÄÄ 
PÄIVÄÄ...
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Jukka Nieminen

L entäjien sädekehä on toki 
yleensäkin kirkas ja ka-
dehdittava, mutta ainahan 

omaa sädekehäänsä mielellään 

TAITOLENTO

– lentämisen vaativa, 
mutta nautinnollinen osa-alue

kiillottaa ja kirkastaa lisää. Len-
täjillä on myös se etu puolellaan, 
että taitolentoesityksissä sädeke-
hän kiillotus on vain sivutuote. 
Varsinainen sisältö on vaativan 
suorituksen onnistumisesta seu-

raava nautinto.

Käväistään ensin 
taitolennon juurilla

Lentokoneiden keksimisen jäl-
keen varsin nopeasti ne valjastet-

tiin, kuinkas muutenkaan, myös 
sotilaskäyttöön. Siitä seurasi heti 
voimakas paine parantaa konei-

den suoritusarvoja, nopeutta, 
nousukykyä ja myös ketteryyttä, 
olihan alkuaikojen ilmataistelut 
pitkään varsinaista hyörinää ja 
väkkärämäistä pyörintää.

Samalla ohjaajien taidot nou-
sivat tietysti myös arvoon arvaa-
mattomaan. Siis taidot, eli syntyi 
käsite taitolento.

Nykyisin taitolento on soti-
laille vain pohjakoulutusta vielä 
vaativammalle lentolajille, taiste-
lulennolle. Samalla taitolentoon 
on kaikkiaan tullut myös huo-
mattava määrä erilaisia alalaje-
ja. Käytössä on termejä kuten 

perustaitolento, kilpataitolento, 
näytöstaitolento ja kaikissa nois-
sakin lajeissa on erilaisia tarpeita 
varten luotuja toimintamalleja. 
Esimerkkinä nyt vaikka lento-
esitys uudella hävittäjällä jossa-
kin ilmailutapahtumassa. Uuden 
koneen esitystä ei oikeastaan 
koskaan tehdä suurelle yleisöl-
le, vaan lento-ohjelma rakenne-
taan lähes aina asiantuntijoita, eli 

potentiaalisia asiakkaita varten. 
Yleisö saa kaiken siinä samalla.

Mennäänpä takaisin
 itse asiaan

Taitolento voidaan ajatella lento-
taitoa kehittäväksi ja sitä kautta 
lentoturvallisuutta parantavaksi 
lentolajiksi. Samalla se on ää-
rettömän hauskaakin.

Asiaa voi lähestyä monelta 

kantilta, mutta noin karkeasti 
ilmaistuna olisi hyvä edetä seu-
raavasti. 

Kun nuori lentäjä on saanut 
lupakirjakurssin jälkeen omaa 
lentokokemusta 50-100 tuntia 
eikä lentokoneen normaaliin 
käyttöön tarvitse enää kaikkea 
energiaansa keskittää, niin on 
aika lähestyä lennonopettajaa 
jatkokoulutuksen merkeissä. 

C  Taitolento on yhdistettyä taitoa ja 
kauneutta ilmassa.

A   Monet taitolentokoneet ovat erittäin 
pieniä ja ketteriä. Tämä Cristen Eagle 
on kaksitasoinen, jolloin siipi voi olla 
lyhyempi.

D  Taitolentokelpoisen purjekoneen 
mittaritaulu on pelkistetty. Tärkeimmät 
mittarit, G-mittari ja nopeusmittari, ovat 
isohkot ja ylhäällä. Koneen rakenteelli-
set rajat ovat merkitty G-mittariin punai-
silla viivoilla. Keskellä ovat taitolentosar-
jan ”nuotit”, lista tehtävistä liikkeistä 
omilla symboleillaan. Nuottien vieressä 
korkeusmittari. A
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sä suhteessa taitolennon opetus 
poikkeaa lähes kaikesta muusta 
lennonopetuksesta.

Erilaisia 
taitolentoliikkeitä

Silmukka lienee yleisin ja tun-
netuin taitolentoliike. Siinä aloi-
tusnopeus on avainasemassa. 
Normaali lentokone menettää 
energiaansa eli nopeuttaan jyr-
kässä nousussa, joten aloitus-
nopeus on oltava sellainen, että 
silmukan laella koneen nopeus 
on edelleen riittävä sen ohjaa-
miseen. Hyvän silmukan edel-
lytyksenä on myös aloituksessa 
käytettävä G eli kiihtyvyysmoni-

kerta. Keskimäärin se on silmu-
kan alkuneljänneksellä noin 3,5 
pienentyen sen jälkeen lakipis-
teeseen asti ja kasvaen taas uu-
destaan alaspäin tultaessa. Hyvä 
silmukka päätyy aloituskorkeu-
delle ja aloitusnopeudelle. Pur-
jekoneella tämä ei tietenkään ole 
mahdollista, koska siinä ei ole 
moottoria liike-energiaa tuotta-
massa, mutta korkeuden mene-
tys pitää silläkin olla hallittua.

Vaakakierre on toinen tun-
nettu perusliike. Siinä konetta 
pyöritetään pituusakselinsa ym-
päri. Pääsääntöisesti lentokone 
ei säilytä korkeuttaan kylkiasen-
nossa, joten suoritus on todelli-
suudessa varsin vaativa, onhan 
liike ajateltu nimensä mukaisesti 
tehtäväksi vaakalennossa. Vaa-
kakierteen hyvä suoritus edellyt-
tää kaikkien ohjainten tasapai-
noista ja tarkkaa yhteiskäyttöä. 
Yhtä pääsääntöisesti suuri yleisö 
ei virheitä huomaa; siellähän se 
kone kieppuu, mikä on tarkoi-
tuksellista, mikä ei, jää yleensä 
normaalikatsojalle mysteeriksi. 

Vaakakierrettä ei yleensä pyri-
tä tekemään täysin vaakalennos-
sa tuon mainitun kylkiasennon 
takia, vaan se aloitetaan hieman 
nousevana. Näin kylkiasennon 
huomaamaton liukuminen pa-
lauttaa koneen vain aloituskor-
keuteen.

Silmukan ja vaakakierteen 
erilaisista yhdistelmistä saadaan 
oikeastaan valtaosa kaikista tai-
tolentoliikkeistä. Tynnyrit, han-
nunvaakunat, kuubalaiset ym. 
ovat silmukan ja vaakakierteen 
tai niiden osien erilaisia yhdis-
telmiä. Pystyliikkeitä ja vaakata-
sossa tapahtuvia liikkeitä yhdis-
tämällä saadaan erilaisia kuvioita 
aikaiseksi. 

Oma lukunsa on ns. ulko-
puoliset taitolentoliikkeet. Niis-
sä lentäjä roikkuu turvavöiden 
varassa kuten selkälennossa. 
Suihkukoneilla näitä liikkeitä 
ei selkälentoa lukuun ottamatta 
yleensä tehdä, koska negatiiviset 
g-voimat tulevat varsin nopeasti 
liian rajuiksi. Ihminen ei kes-
tä kovin paljon negatiivisia g-
voimia ja sellaisen vaihtaminen 
nopeasti voimakkaaksi positii-
viseksi g-voimaksi, on fyysisesti 
jopa hieman vaarallista. Kysees-
sä on siis ihmisen fysiologian ra-
joitukset, eivät koneiden. 

Taitolentoon suunnitelluilla ja 

rakennetuilla koneilla on myös 
mahdollista tehdä erittäin poik-
keaviakin liikkeitä. Monesti ne 
perustuvat koneen rakenteen ja 
ominaisuuksien mahdollistamiin 
erikoisuuksiin tai poikkeavissa 
lentoasennoissa tehtyihin syök-
sykierteisiin, jolloin näyttää siltä, 
että kone pyörii täysin luonnon-
lakien vastaisesti. 

Lentonäytöksissä näyttää ole-
van nykyisin käytössä joko sisä- 
tai ulkopuolinen syöksykierre 
koneen lentäessä ylöspäin. Lop-
putuloksena on liikesarja, joka 
näyttää lähes mahdottomalta. 
Tosin osa liikkeestä ei välttämät-
tä olekaan koko ajan ohjattua 
vaan kokeilemalla opittua ky-
seisen koneen reagointia tiettyi-
hin ohjainliikkeisiin. Liikkeestä 
ulostulo on tietysti taas lentäjän 
hallinnassa.

Syöksykierre on lentotila, jos-
sa koneen toinen siipi sakkaa, eli 
on menettänyt nostovoimansa ja 
toinen siipi ”lentää” eli aiheut-
taa ainakin jonkin verran nos-
tovoimaa. Lopputuloksena on 
alaspäin suuntautuva kieppuva 
liike, jossa lentävä siipi kiertää 
sakkaavaa siipeä. Syöksykiertee-
seen joutuminen vahingossa on 
usein tuhoisa, siksi sen oikaisu-
toimet olisi opittava jo alkuvai-
heessa taitolentäjän perustaitoi-
na. Nykyaikaisilla purjekoneilla 
ja suihkukoneilla tämä vaara on 
kuitenkin aika pieni, mutta pot-
kurikoneiden tuhoon päättyneis-
sä tilanteissa syy on ollut ihmeen 
usein ohjausvirheestä johtunut 
syöksykierre matalalla.

Kilpataitolento
Kilpailut ovat kokonaan oma 
juttunsa. Niissä on lähinnä osal-

Yksi vaihtoehto jatkokoulutuk-
selle on siis taitolento.

Taitolennon opetus on syytä 
aloittaa teoriaopetuksella asiaan 
kuuluvista määräyksistä, käytet-
tävän koneen rakenteesta ja suo-
ritusarvoista, ihmisen fysiologian 
rajoitteista, riskeistä, g-arvoista, 
nopeuksista, minimikorkeuksis-
ta ja kaikista turvallisuuteen liit-
tyvistä yksityiskohdista, joita on 
valtava määrä. Jopa ohjaamon 
siisteyteen ja irtonaisten esinei-
den poistoon tulee kiinnittää 
huomiota. Koneeseen vyöttäyty-
minenkin opetellaan uudestaan 
lajin vaatimusten mukaisesti. 
Vasta aivan lopuksi mennään 
yksittäisten taitolentoliikkeiden 
suoritustekniikkaan. 

Itse taitolennon lentämisen 
opettelu alkaa virheliikkeiden 
hallinnasta oikaisuineen, sak-
kaustilojen tunnistamisesta ja 
oikaisuista eri lentotiloissa, syök-
sykierteen, ja varsinkin sen oi-
kaisun kertauksesta jne. Häiriön 
sattuessa taitolento pitää osata 
keskeyttää oikealla tavalla ja oi-
kealla hetkellä. Kaikki toiminnot 
turvalliseen keskeyttämiseen pi-
tää olla tiedossa ja hallinnassa 
etukäteen. Osa toiminnoista on 
oltava aivan selkäytimessä. 

Tämän jälkeen lähdetään 
opettelemaan yksittäisiä taito-
lentoliikkeitä edeten helposta 
vaikeampaan. Opettajan näyttö 

on ensiarvoisen tärkeää. Oppi-
minen tapahtuu lähinnä matki-
malla. Peruslentokoulutuksesta 
poiketen taitolennossa olisi tär-
keää, että opettaja olisi taitava 
ohjaamaan konetta, vaikka ei 
välttämättä olisikaan huippu 
opettaja. Hyvä mallisuoritus 
nopeuttaa oppilaan etenemistä. 
”Ei kukaan ole mestariaan suu-
rempi”.

Yksittäisten taitolentoliikkei-
den oppimisen jälkeen edetään 
liikkeiden yhdistelmiin, taitolen-
tosarjoihin. Niissäkin edetään 
askel kerrallaan. Ensin yhdistel-
lään kaksi tai korkeintaan kolme 
liikettä ja keskitytään liikkeiden 
välissä tapahtuviin tarkastuksiin 
ja joustavaan sarjan jatkamiseen. 
On aivan eri asia tarkastaa yksit-

täisessä silmukassa aloituskorke-
us ja -nopeus sekä lakikorkeus 
ja -nopeus sekä loppuarvot kuin 
tarkastaa kaikki edellä mainittu 
ja säätää samalla aloitusarvot jo 
seuraavaa liikettä varten. Mitä 
nopeammin oppii kierrättämään 
katsetta juuri oikealla hetkellä 
oikeaan mittariin tai muuhun 
tarvittavaan referenssiin kuten 
horisontin asentoon, sitä hel-
pompaa on oppia lisää.  

Opettamisen vaikeus on siinä, 
että yksittäisen liikkeen aikana ei 
ehdi puhua puoliakaan siitä mitä 
liikkeessä tapahtuu. Siksi näyttö 
on ensiarvoisen tärkeää ja ope-
tettavaksi jää lähinnä mihin tulee 
kiinnittää huomiota ja sekin ope-
tus tehdään etupäässä maassa 
ennen lentoa ja sen jälkeen. Täs-

listujien lentokokemuksen tai 
kaluston mukaan määräytyviä 
eri sarjoja. Kilpailujen ohjelma 
jakaantuu usein kahteen osaan, 
ennalta määrättyyn lento-ohjel-
maan ja vapaaohjelmaan, kuten 
taitoluistelussa konsanaan. Kil-
pailu suoritetaan ns. boxissa, eli 
ennakkoon määritetyllä alueella, 
joka on kilometrin kuutio. Alue 
merkitään selkeästi maastoon ja 
sillä on alaraja sekä yläraja. Si-
vut ovat siis yhden kilometrin. 
Tuomareita on useita ja rajojen 
ylityksestä saa virhepisteitä.

Kilpataitolento ei ole saavutta-
nut maailmalla kovin suurta suo-
siota, mutta sen harrastajat ovat 
varsin vannoutuneita lajilleen.

Näytöslentäminen
Ilmailutapahtumissa ja -näytök-
sissä taitolento suunnitellaan 
nimensä mukaisesti näyttäväksi. 
Kaikkien liikkeiden ei tarvitse ol-
lenkaan mennä viimeisen päälle 
’by the book’, koska suuri ylei-
sö ei asiasta kuitenkaan kovin 
paljoa ymmärrä, mutta näyttävää 
esityksen pitäisi olla.

Joitakin vuosikymmeniä sitten 
lentonäytöksissä erityisesti soti-
laat intoutuivat varsin suuriin 
ylilyönteihin lentämällä suurella 
nopeudella yleisön takaa tai ”räi-
mimällä” erittäin matalalla. Oli-
han se näyttävää, mutta muuta-
man keskenmenon, sydänkohta-
uksen ja onnettomuuden jälkeen 
asiaa korjattiin. Nykyisin lento-
näytöksissä on tarkat määräykset 
liittyen korkeuden alarajoihin, 
yleisön yli lentämisiin ja kaik-
kiin turvallisuuteen vaikuttaviin 
yksityiskohtiin. Lento-ohjelmia 
joudutaan joskus muuttamaan 
turvallisuuden varmistamiseksi. 

Kuten jo tuli aiemmin mainit-
tua, sotilaskoneiden esitykset 
ovat usein suunnattu ammattilai-
sille, ei suurelle yleisölle. Ajoit-
tain ne saattavat vaikuttaa jopa 
tylsän samanlaisilta. Toisaalta 
sotilaiden näytöslentäjät, jotka 
kiertävät näytöksiä rekrytointi-
mielessä, osaavat joskus keksiä 
huikeita suorituksia huomion 
herättämiseksi. Myös hävittäjä-
koneiden valmistajat edellyttä-
vät joskus erikoisia myynnin-
edistämistempauksia. Edelleen 
on muistissa, kun F-16 hävittäjä 
ilmestyi ensimmäiseen lento-
näytökseensä Euroopassa maa-
lattuna täysin poikkeavasti ka-
ramelliväreihin, ja myöhemmin 
venäläiskoneen Kobra -niminen 
taitolentoliike, jota muut koneet 
eivät pystyneet tekemään. Mark-
kinointia kaikki tyynni, ei pal-
joakaan tekemistä taitolennon 
kanssa.

Nasevaa 
loppupäätelmää

Huimapäiden hienot kiemurat 
taivaan sinessä eivät siis ole 
vain lentäjäsankarin päähänpis-
toja vaan tarkkaan suunniteltuja 
ja opeteltuja toimintoja, joihin 
eteneminen on nousujohteista ja 
pitkäjänteistä puuhaa. Lentoku-
rin, eli todellisuudessa itsekurin 
merkitys on ratkaiseva turvalli-
suudelle. 

Ilmailun kauneimpia hetkiä 
lienee purjekoneen hiljaisin sii-
vin tekemät silmukat tyynessä 
kesäillassa. Siihen voi yltää var-
sin pian lentoharrastuksen aloi-
tuksesta. Purjelento on kaiken 
lisäksi varsin edullinen harrastus 
suomalaisella toimintatavalla ja 
kerho-periaatteella. 

Taitolennon huippua ovat so-
tilaslentäjien osastolla tekemät 
esitykset. Siihen yltävät oikeasti 
vain parhaista parhaat. Tämän 
hetken maailman huippua edus-
taa Suomen Ilmavoimien PR-ryh-
mä Midnight Hawks.  Siitä enem-
män seuraavassa artikkelissa.

Kirjoittaja on ilmailun moni-
puolinen ammattilainen. Hän 
työskentelee avustusjärjestön 
palveluksessa kriisialueilla. Suo-
messa ollessaan hän luennoin 
mm. ilmailun eri osa-alueista 
ja yleisestä kriisivalmiudesta. 
Yhteyden saa lehden toimituk-
sen kautta.

C Taitolentokoneissa käytetään erilaisia apuvälineitä. Tämän ”haravan” sakaroita 
verrataan horisonttiin oikean asennon ja kulman säätämiseksi eri liikkeissä. Siiven 
yläpinnalla erottuu avattu lentojarru.

C  Kesäillan lähes äänetön esitys. Tehos-
teena savupanokset siiven kärjissä.

A  Moderneissa taitolentokoneissa siipi 
on profiililtaan symmetrinen. Se muo-
dostaa nostovoimaa kohtauskulman mu-
kaan saman verran myös selkälennossa.

A



9 TOS I M I E S   4 / 20188TOS I M I E S   4 / 2018

A   ECOM (Elian Armon Malja) Miri Mo-
riahin tytär Yael ja lapsenlapset Natan 
EL ja Anna Ella.

Fredrik Ekholmin Israel -kronikka

H istorian toinen Jerusalem 
Prayer Breakfast järjes-
tettiin 6.-7. kesäkuuta. 

Kevään numerossa kirjoitin sen 
tarkoituksesta ja visiosta. Täl-
lä kertaa mukana oli Belgian 
prinssi Charles Luis de Merode 
ja alueellinen kuningas Ghanas-
ta. Ehdotin häntä osallistujaksi 
viime vuonna, jolloin hän ei kui-
tenkaan päässyt, mutta oli sitä 
vastoin tänä vuonna paikalla. 
USA:n Kentuckyn kuvernööri, 
Matt Bevin, osallistui ja puhui 
tilaisuudessa. Lisäksi mukana 
oli iso ryhmä pastoreita Yonggi 
Chon perustamasta maailman 
suurimmasta seurakunnasta. Pu-
hujia oli useita ja yksi vaikutta-
vimmista puheista oli Billy Gra-
hamin tyttären, Anne Graham-
Lotzin puhe. Isänsä tavoin hän 
toi selkeästi esille evankeliumin, 
vaikka kuuntelijoiden joukossa 
oli juutalaisjohtoakin. Se oli vai-
kuttavaa. 

Oli ainoastaan yksi hotelli, 
uusi Orient -hotelli, joka pystyi 
kattamaan pöydät niin suureen 
tilaan, että 650 osallistujaa 64 
maasta pystyivät ruokailemaan 
yhtä aikaa rukousaamiaisella.

Arvoväki paikalla, kun 
650 ihmistä rukoili 

Jerusalemissa
Kävimme kaikki rukousaami-
aiselle kutsutut Knessetissä 6. 
kesäkuuta. Suuri auditorio oli 
täynnä ihmisiä. Ohjelmassa oli 
laulua ja lyhyitä puheita. Kuka 
olisi voinut uskoa tällaista kym-
menen vuotta sitten? 

Ajatella, että me kristityt vai-
kuttajat eri kansakunnista saim-
me niin lämpimän vastaanoton. 
Useat Knessetin jäsenet puhui-
vat, kuten myös puhemies. Muita 
puhujia olivat mm. Robert Ilatov, 
Yehuda Glick ja Josh Reinstein. 

Knessetiltä oli bussikuljetus 
hotellille. Kello 13 alkoi juhla-

kokous, jossa presidentti Reuven 
Rivlin puhui. Hän oli kovin in-
noissaan ja otettu kaikista kun-
nianosoituksista. Puheen jälkeen 
hän seisoi pitkään ja vilkutti 
käsiään osoittaen kunnioitusta 
läsnäolijoille. 

Samassa tilaisuudessa oli 
mukana myös lähetti, joka 
luki presidentti Donald Trum-
pin tervehdyksen. Se näytettiin 
myös valkokankaalla allekirjoi-
tuksineen USA:n lippu taustal-
la. Tervehdyksessä lähetettiin 
lämpimät terveiset presidentti 
Rivlinille, pääministeri Netany-
ahulle, Knessetin jäsenille sekä 
rukousaamiaisen osallistujille, 
jotka rukoilevat rauhan puoles-
ta. Trump myös mainitsi USA:n 
suurlähetystön siirtymisestä Tel 

Avivista Jerusalemiin, joka on 
osoitus siitä, että Jerusalem on 
Israelin pääkaupunki. Jerusalem 
ei ole vain kolmen uskonnon 
kaupunki, vaan maailman me-
nestyksekkäimmän demokratian 
keskus. Hän myös sanoi olevan-
sa kiitollinen niille, jotka ovat 
mukana rukoilemassa ja toivotti 
lopuksi Jumalan siunausta tälle 
ainutlaatuiselle tapahtumalle.

Illalla järjestetyssä suurenmoi-
sessa konsertissa esiintyi monta 
huippumuusikkoa ja laulajaa. 
Välillä luettiin Raamatun lupa-
uksia Israelille ja Jerusalemille 
sekä rukoiltiin. 

Seuraavana päivänä, varsinai-
sen noin 3,5 tuntia kestäneen 
rukousaamiaiseen jälkeen, oli 
iltapäivälle järjestetty kymme-
nisen eri seminaaria sekä illalla 
perustajajäsenten sekä kutsuvie-
raiden illallinen, jossa oli paljon 
ylistystä. Tässäkin tilaisuudes-
sa todella rukoiltiin ja luettiin 
Raamattua. Puheen pitivät mm. 
rukousaamiaisen johtaja Albert 
Veksler, Knesset jäsen Robert 
Ilatov ja US kongressinainen 
Michelle Bachmann. 

Viime vuonna rukoilimme, 
että suurlähetystö siirtyisi Je-
rusalemiin ja mikä ihme: USA, 
Paraguay ja Guatemala olivat jo 
siirtyneet. Ehkä tuo rukous vai-
kutti osaltaan tähän.

Jerusalemin rukousaamiaisen 
strategiana on vaikuttaa laajasti 
tällä sanomalla, niin että kan-
sakunnat ymmärtävät Israelin 
ja Jerusalemin tärkeyden.  Siksi 
aamiainen järjestetään nykyään 
myös muissa maissa. Uskon, että 
on kohtalon kysymys, kuinka 
me eri maissa suhtaudumme 
Israelia ja Jerusalemia kohtaan. 
Siksi meidän pitää lakkaamatta 
rukoilla maamme johtajien puo-
lesta. 

”Siionin tähden minä en voi 
vaieta, ja Jerusalemin tähden en 
lepoa saa, ennen kuin sen van-
hurskaus nousee kuin aamun-
koi ja sen autuus kuin palava 
tulisoihtu. Sinun muureillesi, 
Jerusalem, minä asetan vartijat; 
älkööt he milloinkaan vaietko, 
ei päivällä eikä yöllä. Te, jotka 
ylistätte Herraa, älkää itsellen-
ne lepoa suoko. Älkää antako 

Jerusalem – 
maailman keskipiste

hänelle lepoa, ennen kuin hän 
on asettanut ennallensa Jeru-
salemin, tehnyt sen ylistykseksi 
maassa.” (Jes. 62:1, 6-7)

Gaza
Tämä terroristisen Hamasin hal-

lussa oleva alue on ollut uuti-
sissa useita kuukausia. Israel 
ei saanut juhlia 70-vuotista it-
senäisyyttään rauhassa, alkaen 
huhtikuun lopusta toukokuun 
puoleen väliin asti. 

Hamas teki Gazassa kaikkensa 

nostaakseen huomion itselleen, 
ja jopa osittain onnistui saamaan 
YK:n ja median kääntymään Is-
raelia vastaan. Israelin armeijalle 
oli haastavaa pysäyttää väkijou-
kot, jotka pyrkivät aitojen läpi 
marssimaan Jerusalemia kohti. 
Se ei olisi ollut mikään rauhan-
marssi, vaan Hamasin ja pales-
tiinalaisten tarkoituksen mukaan 
koko Israelin tuhoaminen. 

Kun Israel puolustaa itse-
ään, se on mediassa aina liian 
kovaotteinen ja aggressiivinen 
terroristi, joka käyttäytyy usko-
mattoman primitiivisesti ja vi-
hamielisesti puolustautuessaan. 
Kuten Benjamin Netanyahu sa-
noi: ”Jos palestiinalaiset laskevat 
aseensa tänään, meillä on rauha 
huomenna. Mutta jos israelilaiset 
laskevat aseensa, ei Israelia ole 
olemassa.”

Huhtikuun 11. päivästä alkaen 
on Israeliin ammuttu jatkuvasti 
raketteja ja palopommeja, tähän 
mennessä noin 650 kpl. Israeliin 
istutetuista arvokkaista metsistä, 
pelloista ja maanviljelysalueista 
on palanut jo 1/3. Jokainen tie-
tää, että tämä on paitsi Israelin 
valtiolle myös mm. maanviljeli-
jöille suuri taloudellinen mene- A

C  Billy Grahamin tytär Anne Graham 
Lotz Jerusalemin Prayer Breakfastilla.

A  Nigerialaispariskunta juhlapuvuissaan.

C  Knessetissa King Osahene Katekyi 
Busumakura III vaimoineen. Taustalla 
kävelee kaksi norjalaispastoria.
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C   Hyvät ystävät: Carl-Gustaf Severin 
(vas.), Kerstin Ekholm, Ruokkikaa Näl-
käistet-Feeding the Nations johtaja Ste-
phen Sumrall, Monika Severin ja Fredrik.

Tue Israelin luontoa ja kansaa
Jos ei nyt niin koska? Jos en minä niin kuka?

Keren Kajemet Finland (KKF) - 100 vuotta Suomessa

- Istuta puu Israeliin
- Tue ympäristöprojekteja
- Osallistu KKF:n ja Suomen 100-vuotisjuhlamatkaan
  Israeliin keväällä 2018
- Hanki Sininen Lipas eli aito "Pushke"
- Muista sinulle tärkeätä ihmistä merkitsemällä hänet
  Juutalaisen kansallisrahaston "Kultaiseen Kirjaan"

Lisätietoa toiminnastamme ja projekteistamme:
www.kkl.fi ja www.kkl.org.il

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

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

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

niin Kuin yleishappo
©
iSto

ckp
h
o
to/D

isch
a-A

S

kissat pienet

MITÄ KAIKKIEN ATEISTIEN 

ON USKOTTAVA

Tien valmistaminen luopumukselle

VALAAN EVOLUUTION 

HAAKSIRIKKO

Jälleen yksi evoluution keulakuva 

karahtaa kiville

VIIKINKIEN AURINKOKIVET TRANSHUMANISMI RADIOMETRINEN TAKINKÄÄNTÖ

.FI

Kristillinen tiedelehti                   
                

                
   Numero 21                   

             s
vh. 11,90€

ISOT&

tys. On uskomatonta, mitä viha 
saakaan aikaan.

Tästä kaikesta huolimatta, Is-
rael silti jatkaa Gazan auttamis-
ta. Israel kuljettaa päivittäin jopa 
600 kuorma-autollista tarvittavia 
elin- ym. tarvikkeita Gazaan. 
Vuonna 2017 vietiin Gazaan 
160 000 kuorma-autollista tava-

raa. Voimme sanoa, että Israel 
palkitsee pahan hyvällä, ja pales-
tiinalaiset ja Hamas puolestaan 
palkitsevat hyvän pahalla.

Anti-israelilaiset ja jopa ruot-
salaiset järjestävät Ship to Gaza 
-avustuksia saadakseen huomi-
ota. Se, mitä he kuljettavat, on 
vain pisara meressä verrattuna 

siihen, mitä Israel vie Gazaan 
päivittäin. 

Luin uutisista samana päivä-
nä, kun kirjoitan tätä kirjoitusta 
elokuun lopulla, että YK:n pää-
sihteeri Antonio Guterres ehdot-
taa, että YK lähettäisi aseellista 
suojaa palestiinalaisille vaaralli-
sia israelilaisia vastaan. Kuinka 

väärin voivatkin ajatukset mennä 
YK:n pääsihteerillä. Tosiasia on 
kuitenkin niin kuin Israelin YK:n 
suurlähettiläs Danny Danon 
vastasi ja tuomitsi pääsihteerin 
ajatuksen: ”Sen sijaan että pa-
lestiinalaiset alkaisivat suojautua 
israelilaisilta, tulisi siviiliväestön 
Gazassa ja Länsirannikolla suo-
jautua omilta johtajiltaan.”

Laiva Jerusalemiin
Sunnuntaina 26.8. Ruotsin suurin 
purjelaiva, evankeliointilaiva Eli-
da, lähti Hönöstä (lähellä Göte-
borgia) kohti Lähi-itää ja Israelia. 
Ystäväni Stefan Abrahamsson on 
laivan kapteeni, ja hän haluaa 
osoittaa ystävyyttä ja tukea Isra-
elille. Laivan lähtiessä oli koolla 
suuri joukko kristittyjä pastorei-
ta ja KD:n kansanedustaja, jotka 
siunasivat laivan ja miehistön. 

He kutsuvat laivaa ”Expediti-
on Pilgrim 2018” (ristiretkivaelta-
ja). Stefan Abrahamsson sanoo, 
että päätarkoitus on tuoda julki-
suutta myös Lähi-idän vainotuil-
le kristityille. 

Lopuksi, kiitos, kun rukoilet 
Israelin ja Jerusalemin puolesta! 

B   Knessetin jäsen Yehuda Glick, joka on 
todella karismaattinen puhuja JPB.ssa.

A
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lahde.fi

LÄHDE ON NYT 
JERUSALEMISSA!

Varaukset suoraan Lähteelle 
+972 52 529 5665
tai info@lahde.fi

Tervetuloa Israeliin
Majatalo Lähteelle!

  Tervetuloa

Israelin
  kesään

                   t
arjoushintaan

                35 €/hlö/vrk

KIHNIÖN 
APTEEKKI
ark. 9–17, la 9–13

A   Kaikki työntekijät toimivat vapaaeh-
toisesti pelastus- ja raivaustöissä.

Arto Perämäki

Syyrian siviilipuolustus 
on Syyrian 
kapinallisalueilla toimiva 
järjestö, joka pyrkii 
auttamaan sodassa 
kärsiviä siviilejä. Järjestö 
on perustettu vuoden 
2013 alussa, jolloin 
Syyrian sisällissotaa 
oli käyty tuolloin kaksi 
vuotta.

J ärjestön perusti brittiar-
meijan ex-upseeri James 
Le Mesurier, jolla oli ko-

kemusta myös brittiarmeijan 
tiedustelutoiminnasta. Hän oli 
palvellut YK/Nato operaatioissa 
Bosniassa, Kosovossa, Irakissa 
ja Libanonissa. Le Mesurier on 
perustanut myös Mayday Rescue 
-säätiön 2014.

Nimitys ”valkoiset kypärät” tu-
lee kertoman mukaan siitä, että 
valkoisia kypäriä on helpoin saa-
da Syyriassa hankittua. Järjestöllä 
on jo n. 3000 työntekijää (2018), 
ja valtaosa on kulttuurisista syis-
tä miehiä. Naisjäsentiimissä on 
jo 140 naisjäsentä, jotka tekevät 
samoja pelastus-ja raivaustöitä 
kuin miehet, lisänä lääkinnälli-
nen erikoisosaaminen lapsi- ja 
naispotilaille.

Järjestön johtajana Syyriassa 
toimii Raed Saleh. Valkoisten 
kypärien lasketaan pelastaneen 
raunioista jo runsaat 114 00 ih-
mistä. Mukana on niin lapsia 
kuin siviilejä laajemmin. Tyn-
nyri-pommit on suurin siviilien 
surmaaja, kun räjähdys usein 
romahduttaa asuintaloja.

Kaikki työntekijät toimivat 
vapaaehtoisesti pelastus- ja 
raivaustöissä sitoutuen pelasta-
maan ihmishenkiä uskontoon, 
rotuun tai poliittiseen asemaan 
katsomatta. Periaatteina on hu-
maanisuus-solidaarisuus-puolu-
eettomuus.

Tärkeää pelastajille on henkeä 
palastavien toimenpiteiden hal-
litseminen rauniosta kaivettavien 
uhrien hoidossa, koska Syyrian 
julkinen terveydenhuoltojär-
jestelmä on täysin romahtanut. 
Sotatila on aikaansaanut ilmiön, 
että suuri osa lapsia jää täysin 
rokottamatta, ja jopa hoidettavis-
sa olevat sairaudet  aikaansaavat 
menehtymisiä niin aikuis- kuin 
lapsiväestössä.

Järjestö kertoo tehtävikseen 
myös sodan aiheuttamien tuli-
palojen sammutuksen, sähkö-
linjojen korjaamisen, pommeista 
ja räjähteistä varoittaminen mm. 
lapsille. Lisäksi olosuhteisiin 
sopeutumisneuvontaa talven- ja 
sadekauden lähestyessä.

Nämä periaatteet ohjaavat 
vastuullista toimintaa pelastaa 
ihmishenkiä raunioista kapi-
nallisalueilla. Tehtäviin kuuluu 
myös huolehtia hallituksen so-
tilaiden ruumiiden antaminen 
asianmukaiseen lopulliseen 
hautaamiseen.

Tynnyripommeja
Kaikki vapaaehtoiset ovat kai-
kilta eri elämänalojen ammatti-

ryhmistä: leipureita, insinööre-
jä, maalareita, opiskelijoita jne. 
Kaikki toimivat aseettomina 
keskellä taistelualueita. Yli 200 
(2018) on jo joutunut uhraamaan 
henkensä auttaessaan maanmie-
hiään taistelujen keskellä.

Työn tekee vaaralliseksi Syy-
rian hallituksen tynnyripommi-
iskut alueille, joissa he epäile-
vät olevan kapinallisjoukkoja. 
Tynnyripommit jotka sisältävät 
metalliromua ja räjähdysainet-
ta, pudotetaan kohteeseen ja 
ne ovat osumatarkkuudeltaan 
hyvin epätarkkoja. Pudotuskor-
keus on korkea, koska hallitus 
pelkää rakettien osuvan pudot-
taviin hyökkäyshelikoptereihin.

Pudotushelikopterit ovat Syy-
rian hallinnon Mi-7 ja Mi-17 ve-
näläisvalmisteista ikääntynyttä 
kalustoa. Videoita tynnyripom-
meja pudottavista helikoptereis-
ta löytyy runsaasti Youtubesta.

Valkoisten kypärien vapaaeh-
toispelastustyöntekijät ovat alttii-
na kaiken aikaa tarkka-ampujien 
luodeille, helikopterista pudotet-
taville tynnyripommeille sekä ra-
ketti- ja kranaatti-iskuille. Iskun 
kohteina ovat usein siviilikoh-

Syyrian siviilipuolustus – 

Valkoiset kypärät
teet, joita kapinalliset voi käyttää 
piilopaikkana; kaupat, koulut 
jopa sairaalat. Osa sairaaloista 
toimii maan alla, mutta kaikista 
peruslääke- ja hoitotarvikkeista 
on jatkuva pula. Avustuskulje-
tuksia joutuu jatkuvasti rikolli-
sille ja sodasta keinottelijoille.

Huolestuttavaa siviilien kan-
nalta on jo vuosia sitten YK:n 
turvallisuusneuvoston tekemä 
päätöslauselma 2139 (2014), jon-
ka tulee kieltää tynnyripommit ja 
muut mielivaltaiset mm. kemi-
alliset aseet. Nyt jo neljä vuotta 
(2018)YK:n päätöksen jälkeen 
tuhansia tynnyripommeja on pu-
dotettu, joista osa on sisältänyt 
myös klooria.

Vuonna 2015 YK hyväksyi 
myös päätöslauselman, jossa 
kiellettiin kloorin käyttö pom-
mituksissa. Luvattiin jopa pykä-
lä VII, joka hyväksyy voiman-
käytön siviilien suojaamiseksi. 
Kaikki tämä on epäonnistunut 
syyrialaissiviilien suhteen.

Järjestöllä on eturivin ja ajan-
tasaista tietoa siviileihin koh-
distuvista iskuista, ja järjestölle 
ehdotettiin jopa Nobelin rauhan-
palkintoa 2016.

Järjestö saa rahaa lahjoituksin 
toimintaansa ja sanookin olevan-
sa puolueeton, vaikka kertoo 
vastustavansa näkyvästi Bashar 
al-Assadin hallintoa ja toimimalla 
kapinallisalueilla. Lisäksi Venäjä 
ja Syyria syyttävät järjestöä lii-
tosta al-Nusra kapinallisjärjestön 
kanssa. Sen vuoksi valkoisten 
kypärien toimipisteitä on usein 
sodan aikana pommitettu.

Evakuointi 
yön pimeydessä

Yllättäen 21-22.7.2018 välisenä 
yönä kansainvälinen yhteisö 
evakuoi 800 ”valkokypärää” ja 
heidän perheenjäseniään Da-
raan alueelta Quneitran rajan 
läheisyydestä Israelin armeijan 
IDF:n osallistuessa operaatioon.

Evakuointia edelsi että Da-
raan alueen kapinalliset olivat 
antautuneet Syyrian hallituksen 
joukoille ja nämä suostuivat 
siirtymään pohjoiseen Idlibin 
provinssin alueelle. Samalla 
kymmenet tuhannet pakenevat 
siviilit alkoivat palata koteihinsa.

Yön pimeydessä evakuoidut 
siirtyivät busseilla eteenpäin 
kohti Jordaniaa  jatkaen  Yh-
dysvaltoihin, Iso-Britanniaan 
ja Saksaan, kertoo Bild-lehden 
Paul Ronzheimer yöllä.

Nämä ”valkokypärät” olivat 
työskennelleet kapinallisalu-
eilla Syyrian sisällissodan puh-
keamisesta 2011 alkaen tarjoten 
lääkinnällistä tukea ja hoitoa 
siviileille. Pyynnössä kerrotaan 
kansainvälisen yhteisön lisäksi 
olleen myös YK:n mukana. Mitä 
ilmeisemmin evakuointi tehtiin 
siksi, ettei ollut varmuutta miten 
Syyrian hallinto kohtelee ”valko-
kypäriä” ja heidän perheitään.

Tämä ei ollut Israelilta miten-
kään poikkeava humanitaarinen 
ele Syyrian sisällissodan siviilejä 
kohtaan. Israel auttoi kesäkuun 
29. samoin yön aikana rajan 
taakse syyrialaissiviilejä tuhan-
silla tonneilla humanitaariapua 
Daraan alueelle. Yön aikana 
operaatiossa siirrettiin 13 tonnia 
ruokaa, 300 telttaa,15 tonnia 
lastenruokaa sekä lääkkeitä ja 
vaatteita tuhansia kiloja.

Tämäkään humanitaariteko 
ei ylittänyt uutiskynnystä maas-
samme kuten ei muuallakaan 

länsimediassa.

Lähteet: 
• Syyrian siviilipuolustus/Wiki-
media
• White Helmets:” Support the 
White Helmets, websites.
• European Jewish Congress: 
IDF sent aid to Syrian fleeing 
Daraa in overnight ”Good 
Neighbor” operation. Kesäkuu 
29.2018.
• The Jerusalem Post: Israel 
evacuates hundreds of Syrian 
”White Helmets” in humanita-
rian effort. 22.7.2018/by Seth 
J.Frantzman.
• American Herald Tribune: 
”Who is James Le Mesurier? – 
The former British Army Officer
Who Founded The White Hel-
mets”/ John White, February 
6.2018.
• Tynnyripommi: Wikimedia

B  Tärkeää pelastajille on henkeä pa-
lastavien toimenpiteiden hallitseminen 
rauniosta kaivettavien uhrien hoidossa.
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Äly hoi, jätitkö jo?
Hulluksi tämä on mennyt ja hullummaksi näyttää menevän. 
Mihinkään muuhun johtopäätökseen ei tällainen tavallinen us-
kovainen mies voi tulla, kun katselee yli ymmärryksen meneviä 
juttuja, joita on tänä vuonna ja tässä maassa tapahtunut. Vä-
hemmästäkin menee ihmetyksen sormi hämmästyksen suuhun. 

Suvaitsevaisuutta jatkuvasti suitsuttavat tyypit vetivät herneen 
palkoineen päivineen syvälle sieraimiinsa, kun Porin Jazzin toi-
mitusjohtajaksi valitun Aki Ruotsalan jättämiä jälkiä syynättiin. 
Alkoi hillitön hulabaloo ja ihmisjahti, kun nämä uuden ajan 
suvaitsevaiset trubaduurit joukolla rupesivat loukkaantumaan 
ja ilmoittamaan, etteivät kuuna päivänä halua tulla esiintymään, 
jos tuollainen on johdossa. Se oli ala-arvoinen ja häpeällinen, 
ihmisarvoa polkeva tapahtumasarja ja johti nopeasti täydelli-
seen lynkkaukseen. Tunsin syvää myötähäpeää, kun kuuntelin 
hallituksen puheenjohtajan kiemurtelua ja selittelyjä. Älämölön 
keskellä nämä avarakatseisuudestaan ylpeät eivät lotkauttaneet 
korvaansakaan, vaikka nopeasti selvisi, että oikeastaan ei ollut-
kaan mitään sellaista tapahtunut, josta miestä syytettiin. Meni jo. 

Toinen kummallisuus tuli silmille Jyväskylän yliopistosta. Päte-
vän kasvatustieteen professorin Tapio Puolimatkan kirjoituksesta 
syntyi hirveä mekkala, ja miestä asetettiin jo lynkattavaksi. Kir-
joituksessaan professori pohtii kasvatusta, tasa-arvoista avioliit-
tolakia sekä äitiys- ja isyyslakia. Hän liittää alkaneen muutospro-
sessin pedofilian puolustamiseen, joka on kirjoituksen kantava 
teema.On se omituista, että ei edes tieteellisessä keskustelussa 
sallita kuin yksi ainoa totuus. Häntä näyttää heiluttavan holtit-
tomasti koiraa. 

Hämmästyttävä näytelmä syntyi, kun ulkoministeri Soini kävi 
Kanadassa elämän puolesta taistelevan järjestön tilaisuudessa 
vapaa-ajallaan. Ja eduskunnassa näyteltiin surkea ja ala-arvoinen 
näytelmä, jossa elämää puolustavan ja aborttia vastustavan mie-
hen kimppuun hyökättiin häikäilemättömästi ja esitettiin epä-
luottamuslausetta. Tarkoituksena oli kaataa ministeri.  

Nuorena opiskelijana olin paikalla, kun lapsuuden ystäväni 
makasi tutkimuspöydällä valmiina aborttiin. Se vaikutti minuun 
syvästi ja kirjoitin tuolloin kirjan ”Silvottujen sinfonia”, joka kä-
sitteli aborttia. Hiljaisessa toimenpidehuoneessa kaarimaljaan 
kokoiltiin pienen ihmisen osia ja näin varmistettiin kaiken tulleen 
ulos. Pieni, täydellinen, mutta nyt murskattu pää, irti repeytyneet 
kädet, joissa virheettömät, pikkuriikkiset sormet, murskatut jalat, 
jotka eivät tulisi koskaan juoksemaan. Puistatti. Ja vieläkin näky 
nousee silmieni eteen.

Tämä sivistyksestään ylpeilevä maa on tappanut äitinsä koh-
tuun satoja tuhansia lapsia. Ei siis mitään muodottomia lima-
klönttejä. Näiden lasten äänetön huuto nousee Jumalan istui-
melle saakka. Eikö kukaan saisi sanoa, että se on väärin. Onko 
naisten oikeudet suuremmat kuin avuttomien lasten? Vallankin 
kun monet lapsettomuudesta kärsivät odottavat adoptiomah-
dollisuutta.

Toistan itseäni: on tullut aika, jolloin kaikkea muuta suvaitaan 
paitsi Jumalan Sanan todesta ottavia uskovaisia. 

Mielenterveysbarometri

Työpaikoilla 
halutaan tukea 
mielenterveysongelmia 
kohdanneiden 
työntekijöiden työkykyä. 
Työyhteisöjä tulee 
valmentaa ottamaan 
vastaan mielenterveys-
ongelmien vuoksi poissa 
ollut työkaveri. Lisäksi 
töitä pitää sopeuttaa 
mielenterveyskuntoutu-
jan tilanteen mukaan. 
Näin toteaa 
selvä enemmistö 
Mielenterveysbarometrin 
vastaajista.

 

M ielenterveyden kes-
kusliiton ja sosiaali- ja 
terveysministeriön tä-

nään julkistama Mielenterveys-
barometri avaa valtakunnallisen 
mielenterveysviikon. Baromet-
riin vastasivat työnantajat, työssä 
käyvät, mielenterveyskuntoutu-
jat ja mielenterveysammattilaiset 
sekä väestö (15–74-vuotiaat). 
Työelämä on barometrin teema-
na nyt ensimmäistä kertaa.

Psyykkistä työkykyä 
tukevia käytännön toimia 
tehty vain noin puolella 

työpaikoista
Psyykkistä työkykyä tukevia 
käytännön toimia on toteutettu 
vain noin puolella työpaikoista. 
Tuki on useimmiten työn tauo-
tusta, etätöitä ja lyhennettyä työ-
aikaa, hieman harvemmin työtä 
helpottavien välineiden käyttöä 
tai työn organisoimista uudel-
leen. Sen sijaan työssä jaksami-
seen liittyviä yleisiä työkyvyn 
tukitoimia on tehty yhdeksällä 
kymmenestä työpaikasta. Psyyk-
kistä kuormitusta on kartoitettu 
ja kuormitustekijöitä on vähen-

Mielenterveysbarometri
• Aineisto kerättiin pääosin ke-
säkuussa ja täydennyksin elo-
kuussa 2017.
• Vastaajat: kuntoutujat ja omai-
set (300 hlöä), työnantajan edus-
tajat (yli 5 hengen työpaikkojen 
henkilöstöjohto, 300 hlöä), psy-
kologit ja psykiatrit (1033 hlöä), 
15-74-vuotiaat suomalaiset (1205 
hlöä, joista 643 työelämässä).
• Julkaisijat: Mielenterveyden 
keskusliitto ja sosiaali- ja ter-
veysministeriö.
• Toteuttaja: Kantar TNS Oy.
• Mielenterveyden keskusliitto 
on julkaissut mielenterveysbaro-
metria vuodesta 2005.

Työura voi jatkua 
mielenterveysongelmista huolimatta

tukea, työn mukauttamista sekä 
perheen ja läheisten antamaa 
tukea.

Päävastuu mielenterveyttä tu-
kevista toimista työpaikoilla on 
enemmistön mukaan esimiehel-
lä ja työterveyshuollolla. Lisäksi 
työntekijän itsensä on tärkeää 
osallistua toimenpiteiden suun-
nitteluun. Sekä kuntoutujat että 
työnantajat toivovat kuitenkin 
mukaan laajaa asiantuntijajouk-
koa: työvalmentajia tai -koordi-
naattoreita, kuntoutuksen järjes-
täjiä, mielenterveyspalveluja ja 
työnantajat myös henkilöstöhal-
lintoa ja työsuojeluhenkilöstöä. 
Kuntoutujista olisi tärkeää saada 
mukaan myös muut työntekijät.

Noin puolella työpaikoista ei 
ole toteutettu psyykkistä työky-
kyä tukevia toimenpiteitä. Työn-
antajien mukaan tämä johtuu 
siitä, ettei tukitoimille ole tar-
vetta, sillä työyhteisössä ei ole 
kuntoutujia. Mielenterveysalan 
ammattilaiset puolestaan arvi-
oivat, että työn muokkausta ei 
nähdä työpaikoilla hyödyllisenä 
tai toteutuksesta ei ole riittävästi 
tietoa.

Toisaalta vastaajat myös ker-
toivat, ettei työpaikalla välttä-
mättä haluta kertoa mielenter-
veysongelmista, jolloin ongelmat 
eivät tule työnantajan tietoon. 
Työpaikoilla tarvitaankin roh-
kaisua puheeksi ottamiseen ja 
lisää osaamista mielenterveys-
ongelmia kohdanneiden työn-
tekijöiden tukemiseen.

 
Viidennes väestöstä pelkää 
mielenterveyskuntoutujia

Mielenterveysbarometrin mu-
kaan mielenterveysongelmiin 
iskostunut negatiivinen leima 
on edelleen vahva. Väestöstä 

lähes viidennes pelkää mielen-
terveyskuntoutujia: 19 % ei ha-
luaisi kuntoutujia naapurikseen 
ja 18 %:n mielestä heitä on epä-
mukavaa ja pelottavaa kohdata. 
Kuntoutujista 39 % oli sitä mieltä, 
että psyykkisen sairauden vuok-
si joutuu leimatuksi. Mielenter-
veysammattilaisista tätä mieltä 
oli peräti 69 %.

Leima näkyy myös työelämäs-
sä. Tieto työntekijän tai esimie-
hen mielenterveysongelmista 
voi johtaa työpaikan, aseman tai 
arvostuksen menetykseen – tätä 
pelkäsi vähintään jossain määrin 
enemmistö kaikista muista vas-
taajista paitsi työnantajista. Heis-
tä samaa mieltä oli noin puolet.

Erittäin suuri enemmistö us-
koo, että lääkkeiden, psykotera-
pian ja muun tuen avulla mielen-
terveysongelmia kohdannut voi 
elää normaalia elämää. Samoin 
valtaosan mielestä mielenterve-
yden järkkymisestä ei tarvitse 
syyttää itseään.

 

netty tai poistettu noin kahdella 
työpaikalla kolmesta.

Sosiaalinen tuki on työssäkäy-
vien mielenterveyskuntoutujien 

työssä jaksamiselle tärkeää. Pa-
ras tuki tulee heidän mukaansa 
perheeltä, ystäviltä ja muilta lä-
heisiltä, työkavereilta, kuntou-

tuksesta (lääkkeet, terapia) ja 
vertaisilta. Mielenterveysammat-
tilaiset painottavat tuen lähteinä 
kuntoutusta, esimiehen antamaa 
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Kimmo Janas

Masennus on 
hyvin yleinen 
suomalaismiesten 
parissa. Erään 
tutkimuksen mukaan 
joka kahdeksas mies 
kärsii masennuksesta. 
Miehet – ja ihmiset 
yleensäkin – elävät 
usein juuri päinvastoin 
kuin heidän tulisi elää 
– valitettavasti jopa 
kristityt.

L ääketieteen tohtori Eddie 
Ramirez edustaa Lifestyle 
Medicineä eli elämänta-

palääketiedettä.  Hän on työs-
kennellyt 27 vuotta Amerikassa, 
Euroopassa (kuten Norjassa), 
ja Afrikassa lääkärinä erilaisissa 
elämäntapakeskuksissa (Lifesty-

Masennuksesta eroon

le Centereissä), joissa kannuste-
taan asiakkaita terveellisiin elä-
mäntapoihin. Hiljattain tällainen 
Lifestyle Center avattiin myös 
Israeliin Genesaretinjärven ran-
nalle.

Tutkimustyönsä lisäksi Ra-
mirez kiertää ympäri maailmaa 
opettamasta näiden elämäntapo-
jen vaikutuksesta omaan tervey-
teen. Kesällä 2018 hän kävi myös 
Suomessa.

Paras ratkaisu Ylhäältä
Eddie Ramirez kertoo tieteellisis-
sä tutkimuksissa löydetyn yli 100 
syytä masennukseen. 

– Me ryhmittelimme ne 10 eri 
ryhmään. Olemme tulleet siihen 
tulokseen, että masennus puh-
keaa, kun neljä tai useampia 
kohtia toteutuu tuosta 10 ryh-
mästä. Kahta syytä ei voi muut-
taa, mutta jäljelle jääviin kahdek-
saan syyhyn voimme vaikuttaa, 
hän toteaa.

Voidakseen työstää ongelmaa, 
on ymmärrettävä syyt, jotka ai-
heuttavat sen. Juurisyyt on käsi-

teltävä, jos haluaa parantua. 
– Nykyään valitettavasti hoi-

detaan liian usein oireita eikä 
juurisyitä, Ramirez huomauttaa.

Lifestyle Centerin ohjelman lä-
pikäyneistä 95 % on parantunut 
masennuksesta. 

– Me käsittelemme ravintoa, 
liikuntaa, oman ajatusmaailman 
hallintaa jne. Mutta me käsitte-
lemme myös hengellistä puolta.

Jokaisen, joka osallistuu oh-
jelmaan Kaliforniassa, on Ra-
mirezin kertoman mukaan al-
lekirjoitettava sopimus, että he 
ymmärtävät ohjelman sisältävän 
myös hengellisen osuuden.

Eli on aivan sama, onko hen-
kilö kristitty, buddhalainen, 
agnostikko tai ateisti, hän käy 
läpi pastoraalisen konsultoinnin, 
koska usein ongelmien/masen-
nuksen syynä voi olla väärä kä-
sitys Jumalasta. Jos ajattelee, että 
Jumala on tyranni, joka haluaa 
vahingoittaa, se vaikuttaa myös 
ihmisen omaan käytökseen. 
Jollakin on anteeksiantamatto-
muutta ja vihaa sydämessään, 

joku toinen kamppailee taas 
erilaisten riippuvuuksien kanssa. 

– Minä en voi lääkärinä muut-
taa ihmisten aivoja, mutta tiedän 
Jonkun, Joka voi tehdä sen, hän 
hymyilee.

Tämä hengellinen puoli ohjel-
massa on ollut selvästi siunauk-
seksi koko toiminnalle. Puolet 
ohjelman läpikäynneistä käy 
kasteella ohjelman päätyttyä, 
sillä he ymmärtävät Jumalan 
olevan paras ratkaisu ongel-
miimme. 

– Joskus meillä on elämässäm-
me epäjumalia, joista meidän on 
päästä eroon. Meidän on luovu-
tettava ongelmamme Jumalalle 
ja annettava Hänen työstää niitä, 
Eddie Ramirez lausuu.

10 syytä masennukseen
• Perintötekijät
Jos perheessä on masennusta, 
joku on mahdollisesti tehnyt 
itsemurhan jne. Ne voivat vai-
kuttaa, mutta eivät tietenkään 
kaikilla.
• Kokemusperäiset tekijät

Lapsuusajan hyväksikäyttö, al-
koholismia perheessä, varttu-
minen vain yhden vanhemman 
perheessä. 

– Näitä kahta tekijää et voi 
muuttaa, ne ovat mitä ne ovat. 
Mutta seuraaviin kahdeksaan 
tekijään voit vaikuttaa omilla 
toimillasi, Ramirez huomauttaa.
• Elämäntavat
Et liiku säännöllistä, etkä altistu 
päivänvalolle – teet työtä toimis-
tossa, johon ei tule päivänvaloa, 
ja kotiin päästyäsi on jo ilta ja 
hämärä jne., et myöskään saa 
tarpeeksi raitista ilmaa.
• Ravintoaineet
Jos et saa ruoasta tarpeeksi ra-
vintoaineita, aivosi eivät pysty 
toimimaan täydellä teholla.

– Eli vältä roskaruoan syömis-
tä, samoin eläinkunnan tuotteita 
ja liikaa sokeria, tarkentaa Eddie 
Ramirez.

Määrättyjä ravintoaineita pitää 
saada ruoasta ei pillereinä. Esi-
merkiksi aminohappoja, omega 
3 (ei eläinperäistä vaan kasvipe-
räistä), rautaa, kalsiumia ja B6 
vitamiinia.
• Myrkylliset aineet
Jos altistut lyijylle, kadmiumille 
ja elohopealle, jota nykyään saa 
kalasta. 

– Eräässä tutkimuksemme 
havaittiin, että mitä enemmän 
syöt kalaa, sitä helpommin ma-
sennut.

Jotkut ihmiset pelkäävät roko-
tuksia elohopean takia, mutta on 
todettu, että purkillisessa tonni-
kalaa on 100-kertainen määrä 
elohopeaa rokotukseen verrat-
tuna, Ramirez hymähtää.
• Elämän järjestys
Meillä pitäisi olla säännölliset 
ruoka-ajat samoin kuin nuk-
kumaanmeno- ja heräämisajat. 
Epäjärjestys elämässä ei ole hy-
väksi aivoille.
• Sosiaaliset tekijät 
Liikaa stressiä elämässä tai ei ole 
sosiaalista turvaverkkoa ympä-
rillä.

Suomessa esimerkiksi on Ra-
mirezin mukaan paljon yksinäi-
siä ihmisiä vailla mitään sosiaa-
lisia kontakteja muihin ihmisiin. 
Kolmas syy on elämässä kärsitty 
menetys. Olet menettänyt työ-

paikan, joku läheisesi on kuollut 
jne.
• Lääketieteellinen tekijä
Tämä tekijä on poikkeus sään-
töön. Se voi jo yksistään aiheut-
taa masennusta.

Eli jos lääketieteellisesti ei jo-
tain sairautta ole hoidettu oikein, 
kuten esimerkiksi diabetesta, 
syöpää, verisuonitautia, maksa-
ongelmaa samoin kuin hormo-
naalisia ongelmia.
• Otsalohko
Meidän otsalohkomme ohjailee 
tahtoamme samoin kuin hengel-
lisyyttämme. 

– Siksi nykyaikainen psykolo-
gia kiertää tämän osan, koska 
siihen liittyy hengellisyys, Eddie 
Ramirez huomauttaa.

Voit toimia vastoin otsaloh-
kosi käskyjä eli toimit vastoin 
omaatuntoasi. Tähän ryhmään 
kuuluvat myös avioliiton ulko-
puoliset seksisuhteet ja pornon 
käyttäminen. Voimme myös 
kuunnella vääränlaista musiikkia 
ja katsella vääränlaisia elokuvia. 
Nämä kaikki voivat heikentää ot-
salohkomme toimintaa.

– Otsalohkon toimintaa pa-
rantavia, virkistäviä toimia on 
esimerkiksi abstraktiivinen ajat-
telu, kuten matemaattisen prob-
leemoiden ratkaisu tai vaikkapa 
Sananlaskujen tulkinta samoin 
kuin profetioiden opiskelu.
• Addiktiot
Addiktioilla pyritään keinotekoi-
sesti muuttamaan ajatteluamme. 

– Otetaan esimerkiksi alkoho-

li, huumeet, tupakka jopa kahvi 
vaikuttavat keskushermostoom-
me. Yksi kupillinen kahvia hei-
kentää aivojemme verenkiertoa 
40 prosentilla! Ramirez painot-
taa.

Kaksi toimintamuotoa
Lidestyle Center on kehittänyt 
testin, joka helpottaa löytämään 
masennusta aiheuttavia syitä elä-
mässämme. 

– Olemme juuri saaneet net-
tiin siitä myös suomenkielisen 
version, joten lehden lukijatkin 
voivat käydä suorittamassa testin 
osoitteessa www.nedley-daat.
com. Testi kertoo masennuksen 
syyt, masennuksen ja ahdis-
tuksen määrän sekä tunneälyn 
määrän, toteaa Eddie Ramirez 
ja lisää: – Kun löydät syyt, voi 
myös vaikuttaa niihin. Kuten 
kerroin, 95 % asiakkaistamme on 
parantunut masennuksesta – nii-
tä 5 % kutsun tottelemattomiksi 
asiakkaiksi.

Ohjelmaa toteutetaan kahdella 
tavalla.

Alkuperäinen tapa on, että ih-
miset tulevat potilaaksi Lifestyle 
Centeriin Weimariin Kalifornias-
sa, jossa he tapaavat lääkäreitä, 
kristittyjä psykologeja, pastorei-
ta, fysioterapeutteja ja monia 
eri alojen asiantuntijoita. Paketti 
pitää sisällään myös paljon ruko-
usta ja raamattutunteja.

Hoito kestää 10 päivää, jon-
ka jälkeen useimmat kotiutuvat 
joko kokonaan tervehtyneinä 

D   Eddie Ramirez tekee paljon tutki-
mustyötä ja on julkaissut yli 75 doku-
mentoitua tutkimusta eri sairauksista 
mm. diabeteksesta, korkeasta verenpai-
neesta, sydän- ja verisuonisairauksista, 
liikalihavuudesta, masennuksesta jne. 

tai ainakin selvästi paremmassa 
kunnossa kuin hoitoon tulles-
saan. 

– Olemme rakentaneet oh-
jelmastamme myös 8 viikon 
toimintamuodon. Ihmiset voi-
vat osallistua ohjelmaan kerran 
viikossa kaksi tuntia kerrallaan. 
Tämän ovat ottaneet monet seu-
rakunnat käyttöönsä. Oikeastaan 
tällä hetkellä 85 % tämän ohjel-
man käyttäjistä on seurakuntia. 
Ne ovat havainneet tämän toi-
mintamuodon keinoksi myös ta-
voittaa alueensa ihmisiä ovatpa 
he sitten kristittyjä tai ateisteja tai 
muiden uskontojen harjoittajia. 

Tulokset ovat olleet erittäin 
hyviä. 8 viikon ohjelman on 
käynyt tähän mennessä läpi jo 
6500 ihmistä.

Nyt ohjelmaa ollaan kääntä-
mässä suomeksi, valmiina on jo 
tuo em. testi, seuraavaksi suo-
mennetaan oppikirja, työkirjat ja 
opetusvideot.

– Jumala käski meidän olla 
suolana yhteiskunnassa. Uskon 
tästä ohjelmasta olevan hyötyä 
monissa seurakunnissa täällä 
Suomessakin, kumpuavathan 
ohjelmat opit suoraan Raama-
tusta, Eddie Ramirez lausuu.Jumalan opeilla

B   – Jumala rakastaa meitä, mutta ei voi 
toimia tahtoamme vastaan – meidän 
on tehtävä oma osamme, huomauttaa 
Ramirez.
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Allan L. Mäntyniemi

Tällä kirjoituksella 
haluan painottaa 
hengellisen laulun ja 
musiikin merkitystä. 
Joskus luin tehdystä 
tutkimuksesta, joka 
osoitti, että jopa 
n 70% kaikesta 
julistustyöstä toteutuu 
juuri hengellisen laulun 
ja musiikin myötä. 
Sen osoittama tulos 
on varsin mittava, 
rohkaiseva ja varteen 
otettava.

L aulu syömmet aukaisee, 
sen arvo on siinä mielessä 
entistäkin voimallisempi, 

kun laulujen sanoma kiteytyy 
vesittämättömänä evankeliumin 
”ydinsanomaan” eli Kristuskes-
keisyyteen.

Muistan selvästi, miten omassa 
lapsuudessani musiikin ja laulun 
osio oli lapsuuskotimme yksi tär-
keimpiä elementtejä. Se kuului 
päivittäisen elämän kulkuun ja 
kuvioihin. Ollessani noin 6 -vuo-
tinen muistan miten jo silloin ta-
pailin sävelkulkuja ja olin sävel-
tävinäni hienoja teoksia. Kerron 
tämän siksi, että se voisi olla 
pohjustuksena sille, mitä kirjoi-
tuksessani pyrin esille tuomaan.

Suunta 
muuttuu

Kun noin 15 -vuotisena sain 

kokea uudestisyntymän, tulla 
uskoon Herraan Jeesukseen, 
muutti se kaikessa mielessä 
oman maailmani, sen suunnan ja 
tulevaisuuden. Kohta tuon voi-
makkaan kokemukseni myötä 
alkoi sisimpäni sinfonioida. Olin 
ihmeissäni, koska en ollut siinä 
määrin sellaista aikaisemmin ko-
kenut. Sävelmät alkoivat elää ja 
sitä kautta myöskin kyky oival-
taa, mitä melodia pitää sisässään. 

Teos ”Mä tietä kuljin, vaik tie 
niin myrskyisältä tuntuu” syntyi 
kun olin ollut vasta 3 kuukautta  
uskossa. Itse en ollut kokenut 
maailmaa, enkä tiennyt mitään 
maailman myrskyistä. Mutta 
tekstiä syntyi ilman, että olisin 
niitä pyrkinyt tai osannut itse 
määritellä tai riimittää. Jumala 
uskoi jotain minulle, se on sä-
veltäminen ja sanoittaminen. 

Vuosikymmenten saatossa on 
niitä tullut kirjattua ylös, ne ovat 
löytäneet laulajansa, lauluryhmät 
ja kuorot. En miellä itseäni sävel-
täjänä, koen osuudekseni vain 
olla ”ylöskirjoittajana” silloin kun 
jotain alkaa soida ja sanoja vir-
rata. Pyhä Henki siinä kanavoi 
Jumalan suuria tuntoja. En myös-
kään kirjoita/sävellä nk. ”hen-
gellistä romanimusiikkia”. Kun 
kirjoitan, ja kun kirjoitukseeni 
oikeuden saan, kirjoitan kaiken 
kansan lauluteoksia. Sillä ei ole 
mitään ”kulttuuriin” kuuluvaa, 
vaikka sen nyansseissa soi toki 
jokin pieni vivahde.... olen ylpe-
ästi romanimies. Monet tieduste-
levat teoksieni lukumäärää, itse 
en pidä luetteloa lukumääristä. 
Minusta evankeliumin keskeisel-
lä rikasteella laatu on enemmän 
kuin kappalemäärä. 

Kasetin
 sisältö kosketti

Monia palautteita olen saanut 
vuosien aikana. Kyseessä on niin 
suomalainen kuin myös oman 
heimoni edustajilta saatu palau-
te. Kuninkaalliset -lauluryhmä 
sai syntynsä 1988, ja sen toimin-
ta kesti noin 9 vuotta. Tulimme 
suuren haasteen eteen, kun siel-
tä ja täältä esitettiin toivomuksia 
toteuttaa äänite. Olimme untu-
vikkoja, ja kokemusta siltä saral-
ta ei kovastikaan ollut. Kuitenkin 
se vei meitä Jumalan kasvojen 
eteen tiedustelemaan Isän näke-
mystä aikomuksellemme. Rukoi-
limme ohjausta ja viisautta sen 
toteuttamiselle. Rukoukseemme 
liittyi myöskin sellainen ajatus, 
että edes yksi ihminen voisi löy-
tää Jeesuksen Kristuksen omaan 
elämäänsä.

Vuodet vierivät eteenpäin, 
olin itse jo unohtanut tämän 
rukouksemme. Jumala ei unoh-
tanut, vaan toi ihmeellisellä ker-
tomuksella voimakkaan vastauk-
sen. Olin helluntaikonferenssis-
sa, tilaisuus oli juuri päättynyt ja 
olin hakeutumassa ulos suuresta 
teltasta. Suuren kansanjoukon 
keskeltä kuulen, kuinka nimeä-
ni huudetaan. Väenpaljouden 
vuoksi en osannut määrittää 
mistäpäin telttaa tuo huuto 
kuului. Jatkoin matkaani, kun-
nes  uudelleen kuulen nimeäni 
huudettavan. Toistamiseen sama 
kuvio toteutui. Kolmannella ker-
ralla tunsin, kun käsi laskeutui 
takaapäin olalleni. Edessäni sei-
soi mies pyydellen anteeksi, kun 
oli perääni huudellut. Sanoin hä-
nelle, ei tässä mitään vahinkoa 
ole sattunut.

Tämä mies kertoi voimakkaan 
rukousvastauksen. Hän kertoi ol-
leensa hyvin menestyvän firman 
johtaja. Perheellä meni hyvin, oli 
uusi omakotitalo, uudet autot ja 
tallentuneita varoja, perheellä 
oli 2 lasta. Mies kertoi, että työn 
jälkeen hän oppi nk. ”iltahömp-
syille” – hän halusi rentoutua pit-
kän ja kovan työpäivän jälkeen. 
Mies kertoi, miten hän hiljaa 
mutta varmasti jäi ”iltahömpsy” 
-koukkuun. Hän murtui kerto-
muksessaan ja sanoi, miten hän 
joi firmansa, perheensä, kotinsa. 
Vaimo muutti pois lasten kanssa, 
mies jäi yksin ja alamäki jatkui. 
Hän kertoi  hankkineensa aseen 
ja päättäneensä lopettaa päivän-

sä. Elämässä ei ollut muuta kuin 
alkoholi, joka hallitsi kaiken ja 
kaikessa. Hän kertoi ajattelleen-
sa juoda päänsä täyteen ja sitten 
lasauttaa. Yö jatkui rohkaisu-
ryyppyjen humussa. 

Mies hakeutui keittiöön ja 
istahti pöydän ääreen ja jatkoi 
juomistaan. Hän sanoi huoman-
neensa kasettinauhurin edessä 
kasetin, jonka nimi oli ”Sä min-
ne kuljet” Kuninkaalliset. Mies 
sanoi, ettei ollut aikaisemmin 
sitä siinä nähnyt, vaikka oli sii-
nä useasti ollut istumassa. Mies 
laittoi kasetin soimaan ja kertoi, 
miten äänitteen ensilauluista läh-
tien hänen sisimpänsä reagoi sen 
voimaan ja sanomaan. Kunnes 
tullaan kasetin nimikkolauluun 
”Sä minne kuljet” hän kertoi, 
miten hän kelasi laulun takaisin  
uudestaan ja uudestaan. Tuon 
laulun sanoma kosketti mies-
tä ja hän parahtaen huudahti 
heittäytyneenä pöytänsä ääreen 
polvilleen: ”Jumala jos sä todella 
olet olemassa, auta ja armahda 
minua.” 

Mies hakeutui vuoteelleen ja 
nukahti. Päättää päivänsä sai toi-
senlaisen ja siunatun käänteen. 
Aamulla herätessään hän tun-
nusteli itseään, oli ihmeissään ja 
ei ollut uskoa sitä todeksi. Mies 
kertoi, ettei hän ollut pitkiin 
aikoihin herännyt niin, etteikö 
viina olisi ensin ollut mielessä. 
Hän muisti öisen tapahtuman ja 
rukouksensa, äänitteen ja sen 
laulun.

Voimakas 
rukousvastaus

Jumalan armo kosketti tuota 

miestä ja nosti hänet ylös suosta, 
jonne mies oli täysin uppoutu-
massa. Elämä kulki eteenpäin. 
Hän sai puolisonsa mukaan seu-
rakunnan kokouksiin, ja ennen 
pitkää tuo puoliso myös kokee 
Jumalan armon kutsun. Myös-
kin lapset tulevat myöhemmin 
uskoon. Mies sai uuden mah-
dollisuuden kohdatessaan Kris-
tuksen tuskiensa yön keskellä. 
Puolisot sopivat asiansa ja näin 
perhe ohjautui yhteen. Miten se 
oli mahdollista? Sen sai aikaan 
Jumalan Pyhä Henki, joka tuon 
äänitteemme kautta ilmestyi tä-
män miehen ja hänen koko per-
heensä elämään. 

Tässä tulee esiin hengellisen 
laulun ja musiikin voima sekä 
vaikutus. Me saimme Kuninkaal-
liset -lauluryhmänä voimakkaan 
rukousvastauksen ”että edes yksi 
kokisi pelastuksen” – nyt pelas-
tui ja korjautui koko perhe. Se 
on Jumalan työtä, se on Jumalan 
teko, joita Hän yhäk tekee. Ei 
se ollut meidän tekomme, vaan 
Jumalan Hengen työ ja voima-
näyte.

Hän joka osoitti 
rakkautensa

Erään kerran meillä oli yövieras. 
Aamulla aamiaispöydässä sain 
nähdä jotakin enemmän hänes-

tä. En tiennyt hänen kipujaan, 
kysymyksiään, pettymyksiään. 
Kunnes Jumalan Henki näytti 
eteeni tuon ihmisen tuskan ja 
sen laajuuden. Sanoin hänelle: 
”Jostain aivan salaa mä nään, 
sun sydämesi itkee. Jostain aivan 
salaa mä nään, nuo kyyneleet. 
Itket salaa vaikeroiden, kun 
huolta kannat pieni ihminen. 
Sä etkö jo nää, sulle taivaasta 
vastataan.” Näin mitä nuo sanat 
saivat hänessä aikaan, miten hän 
murtui ja tuli syvästi lohdutetuksi 
siinä hetkessä. Minulle tuli kiire 
mennä kirjaamaan sanat ylös, 
melodia syntyi samassa yhtey-
dessä. Jumalan Henki saa tuon 
kaiken aikaan. Ei se ole minun 
osaamistani tai erinomaisuutta-
ni, vaan Hänen, joka ensin on 
osoittanut rakkauttansa.

Näitä tosikertomuksia voisi 
olla enemmänkin, mutta tässä 
pieni välähdys siitä, mitä hengel-
linen laulu/sävellys saa aikaan 
tuoden lohdutusta ja Jumalan 
läsnäoloa ihmiselämän kipuihin, 
vastoinkäymisiin, ja osoittaen 
mahdollisuutta aloittaa kaiken 
uudestaan Jeesuksen Kristuksen 
yhteydessä Häntä seuraamalla.

Hengellisen laulun/musiikin 
tekijöille, pysytään evanke-
liumin ydinsanomassa!

Evankeliumin 
ydinsanoma 
sävellysten 

siivillä
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C  Polttopulloisku synagogaan.

Arto Perämäki

Ruotsin poliisi on 
ollut muutaman viime 
vuoden valtavien 
haasteiden edessä 
maassa lisääntyneen 
väkivallantekojen 
vuoksi. Ruotsin 
poliisivoimat on n. 20 
000 poliisia (2016). 
Suomen poliisivoimat 
vastaavasti ovat n. 
7200 poliisia. Norjassa 
poliiseja on n. 9500 ja 
Tanskassa n.10 500. 
Suomella on suhteessa 
väestömäärään vähiten 
poliiseja.

R uotsin poliisin teh-
tävät ovat poliisilain 
mukaan:”Ylläpitää yleis-

tä järjestystä ja turvallisuutta ja 
muutenkin turvata kansalaisille 
suojelu ja apu”. Tämähän on 
jokaisen valtion poliisivoimien 
tehtävä.

Maassa on lisääntynyt maa-
hanmuuttajataustaisten jengi-
en väliset yhteenotot, taistelut 
eri kaupungeissa reviireistä. 
Kyseessä eivät ole perinteiset 
moottoripyöräjengit, vaan maa-
hanmuuttajataustaiset jenginuo-
ret, entisen Jugoslavian alueelta, 
Somaliasta, Lähi-idästä jne. Lä-
hiömellakoisssa poltetaan autoja 
ja omaisuutta tuhotaan satojen 
miljoonien SKR:n arvosta vuo-
sittain. Kallista yhteiskunnalle ja 
vakuutusyhtiöille.

Kyseessä ei ole 2015 Euroop-
paan tulvineet turvapaikan ha-
kijoiden jengit, vaan kyseessä 
on maassa jo vuosia vellonut 
maahanmuuttajien asuttamien 
eri kaupunginosien työttömien, 

kouluttamattomien nuorten so-
siaaliset ongelmat. Eriarvoisuus 
ja sopeutumattomuus poikii 
mellakointia ja tukee nuorten 
jengiytymistä.

Erityisen vaarallisiksi on luo-
kiteltu alueita Tukholmassa 
Rinkeby, Tensta, Alby ja Fittja. 
Malmössä ongelma-alueena on 
Rosengård ja Uppsalassa Gott-
sunda.

Antisemitismi 
nostaa päätään

Viranomaisten mukaan jengit 
käyvät taisteluja keskenään jaka-

essa huumekauppareviirejään, 
ja väkivallan käytön kynnys on 
madaltunut. Käytetään aseita, 
kranaatteja ja uhkaukset todis-
tajia vastaan ovat jokapäiväisiä. 
Ennen saatettiin antaa ”varoitus” 
ampumalla uhria jalkaan, nyt 
ammutaan päähän, poliisien ra-
porttien mukaan. 

– Kaduilla tapahtuu teloituk-
sia, kertoo tiedustelupäällikkö 
Linda Straaf poliisista.

Poliisiraportin mukaan osat 
jengit toimivat täysin avoimes-
ti uskonnollisten äärijärjestöjen  
propagandaa levittäen ja valvo-

kujen kohteita.
Sydsvenskan -sanomalehti 

Etelä-Ruotsista kertoo, että lähes 
kaikki polttopulloiskut synago-
giin jäävät selvittämättä. On täy-
sin oletettavaa, että tekijät ovat 
arabitaustaisia, vaikka tilastoja 
poliisi ei asiasta julkaise yleisen 
mielipiteen vuoksi. Synagogat 
lisäävät vartiointia ja kameraval-
vontaa. Juutalaisia uhkaillaan lä-
hes päivittäin kadulla liikkuessa.

Ruotsin pääministeri Stefan 
Lofven myöntää maassa vallit-
sevan antisemitismin tilan (juu-
talaisvastaisuus), ja sanoo että se 
on häpeä Ruotsille. 

– Yhteiskunnassamme ei ole 
sijaa antisemitismille, ja väkival-
lan tekijät tulee asettaa vastuu-
seen, kertoi pääministeri viime 
vuoden joulukuussa Götebor-
gissa ja Malmössä tapahtuneiden 
synagogaiskujen jälkeen.

 
Tulitaisteluita kaduilla

Yleisen väkivallan kasvulle 
Ruotsin suurimmissa kaupun-
geissa ja niiden lähiöissä ei näy 
loppua. Malmön, Tukholman ja 
Göteborgin seuduilla on ammut-
tu yli 60 ihmistä vuosina 2014-
2016. Ruotsin rikostenehkäisy-
neuvoston (Brå) yksikönjohtaja 
Daniel Vesterhav kertoo, että 
monella kuolemaan johtavalla 
ampumistapauksella on yhteys 
lähiöissä toimiviin rikollisten 
verkostoihin.

Poliisin mukaan rikollisten on 
helppo saada aseita, jota osoit-
taakin suuri ampumatapausten 
ja haavoittuneiden määrä. Mal-
mössä oli ainakin 150 ampu-
matapausta ja Tukholmassa yli 
100 (2016), kertovat poliisien 
tilastot. Luvut ovat suurempia 
kuin vuonna 2015. Uhrit ovat 
tavallisesti 18-30 vuotiaita mie-
hiä, myös sivullisia siviilejä, jopa 
lapsia on haavoittunut tulitaiste-
luissa kaduilla.

Tukholmalaispoliisi Martin 
Malmgrenin mukaan olisi aivan 
olennaista pysäyttää eri aluei-
den eriarvoistuminen, jotta ti-
lanne saataisiin parantumaan. 
Tarvitaan lisää poliiseja, toimiva 
oikeusjärjestelmä ja yhteiskunta. 
Ruotsin hallitus linjasi vuonna 
2016, että vakavien väkivalta- ja 

Maahanmuuttajat haastavat Ruotsin poliisin

vat mm. naisten pukeutumista 
alueella. Todistajia oikeuspro-
sesseihin on vaikea saada, ri-
kostenselvitys -% on laskenut 
huolestuttavasti viime vuosina. 
Ruotsissa asuu n. 18 000 juu-
talaista, kolmessa suurimmas-
sa asuinpaikoissa Tukholmas-
sa, Malmössä ja Göteborgissa. 
Kaikissa kaupungeissa sijaitsee 
myös synagogat, jotka ovat jat-
kuvien ilkivallan ja polttopullois-

aserikosten rangaistuksia tulisi 
kiristää, jota vaati myös Ruotsin 
poliisi.

Malmgrenin  kertoman mu-
kaan voi olla, että nuoret tekevät 
todella törkeitä ryöstöjä ja jää-
vät kiinni. Seuraavana päivänä 
he saattavat kulkea vapaana ka-

duilla tekemässä uusia törkeitä 
ryöstöjä.

No-go vai 
go-go?

Ruotsin poliisi on joutunut kas-

vattamaan arvioitaan ongelma-
alueiden määrästä. Sisäministeri 
Anders Ygemanin mukaan Ruot-
sissa ei edelleenkään ole no-
go-alueita, vaan sen sijaan”go-
go”-alueita, joille poliisi menee 
entistä ahkerammin.

Huolimatta sisäministeri Yge-

manin lausumasta on Ruotsissa 
poliisin mukaan nyt 61-aluetta, 
joilla on eriasteinen kielteinen 
vaikutus alueen asukkaiden ar-
keen. Alueista 23:ssa tilanne on 
erityisen paha (2016). Vuoden 
2015 tilasto kertoo, että ongel-
mia olisi 53-alueella, joista eri-
tyisen pahoja

olisi 15 aluetta. Alttiiden aluei-
den määrä on kasvanut. Maassa 
arvioidaan olevan 200 rikollis-
verkostoa ja rikollisten määräksi 
ainakin 5000. Ruotsin poliisi on 
huolestunut asiasta.

Poliisiuudistus 
kaoottinen

Ruotsin poliisi painii omien si-
säisten ongelmiensa kanssa, 
josta on seurauksena mm. vä-
häisempi rikosselvitysten määrä. 
Ruotsissa puhutaan jopa poliisin 
kriisistä, josta arvostelun kärki 
kohdistuu vajaa kolme vuotta 
tehtävää hoitaneeseen poliisi-
ylijohtaja Dan Eliassonin.

Kriisipuhe poliisin tilasta joh-
tuu uudesta poliisiuudistukses-
ta Ruotsissa, jonka ydin on, että 
kaikki Ruotsin 21 poliisiviran-
omaista lyötiin yhteen. Uudistus 
on yksi suurimmista hallinnon 
uudistuksista Ruotsin historiassa.

Poliisiylijohtaja Eliasson, aiem-
pi maahanmuuttoviraston ylijoh-
taja ja sosiaalidemokraattien val-
tiosihteeri toteaakin: – Tämä on 
tehtävä, jonka luonteeseen kuu-

C  Autoja poltetaan Tukholmassa.

D  Polttopullo heitetty synagogaan.

A  Poliisiauto räjäytetty Malmössä.

C  Poliisiauto tulessa Ruotsissa.

A
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D   Autopalot ovat yleistyneet Ruotsissa.

luu, että kritiikkiä tulee. Tämä 
ei ole mikään kilpailu suosiosta.

Poliisijärjestö Polisförbundet 
toteaakin puheenjohtaja Lena 
Nitzin mukaan uudistuksen ol-
leen ”kaoottinen” ja ”vaikeimpia 
miesmuistiin”. Monet poliisit 
ovat kovilla työssään ja miettivät 
siksi jopa lopettaa ammatissa.

Uudistus on tuonut mukanaan 
pulan rikostutkijoista, ja Malmön 
seudulla ei ole riittävästi tutkijoi-
ta murhien selvittämiseen. Tämä 
on Dagens Nyheterin mukaan 
laskenut rikosten selvittämis-
prosentin 14% (2015), alhaisim-
malle tasolle koskaan Ruotsis-
sa. Poliisiylijohtaja myöntääkin 
poliisiuudistuksen hidastaneen 
rikostutkintaa. Lisäksi tuomiois-
tuimet edellyttävät yhä vaativam-
paa näyttöä poliisilta.

Poliisihenkilöstö kokee ole-
vansa pettynyt, koska ei ole 
päässyt mielestään vaikuttamaan 
uudistuksen sisältöön millään ta-
valla. Lisäksi poliisi kokee kovan 
ulkoisen paineen selvittämättö-
mistä rikoksista. Poliisi tavoitte-
lee nykyistä suurempaa näky-
vyyttä lähiöissä. Näkyvyyden 
lisäksi tarvitaan työtä, koulutusta 
ja hyvinvointiyhteiskuntaa, jolla 
estetään nuorten syrjäytyminen.

Myös poliisit kohteina
Käytännössä poliisipartioita on 
aina oltava kovimmissa lähiöissä 
vähintään kaksi. Erittäin huoles-
tuttava ilmiö on viime vuosina 
suoraan poliisia kohtaan koh-
dentuva väkivalta, aseet, käsi-
kranaatit, poliisiautojen tuho-
aminen ja räjäyttely. Myös po-
liisien perheet ovat uhkailujen 
kohteina.

Sydsvenskanin raportin mu-
kaan, vuonna 2017 poliisi koh-
tasi suoranaista väkivaltaa työ-
tehtävissään:
• 1. tammikuuta: Katrinehol-
missa tulitaistelussa käytettiin 
käsikranaattia poliisia kohti. 
Autoja vahingoittui, ei henkilö-
vahinkoja.
• 6. helmikuuta: Tukholmassa 
yöllä räjäytettiin poliisipäällikön 
auto parkkialueella. Poliisipääl-
likkö oli johtanut taistelua jen-
girikollisia vastaan. Ei henkilö-
vahinkoja.
• 13. elokuuta: Hallstahamma-
rissa yöllä poliisasemalla räjäh-
dys. Asema tuolloin tyhjillään, ei 
henkilövahinkoja.

• 18. lokakuu: Räjähdys tyhjällä 
Helsinborgin poliisiasemalla.
• 28. lokakuu: Laukauksia Väs-
teråsissa poliisin asuntoon.
• 29. lokakuu: Arabyn poliisiase-
malla yöllä vaaratilanteita.
• 27. marraskuu: Uppsala polii-
siaseman lähellä kranaatti-isku.
• 29. joulukuuta: Malmössä rä-
jäytettiin poliisi-auto kadulla.

Romahtaako 
kansankoti?

Asiantuntijoiden ja tutkijoiden 
mukaan Ruotsissa on kymmeniä 
alueita, joilla jengien rikokset ai-
heuttavat suuria ongelmia, ja alu-
eita joilla maahanmuuttajalähiöt 
on päästetty kehittymään hyvin-
vointi-Ruotsin ongelmasaarek-
keiksi. Maahanmuuttajanuoret 
itse kertovat, että työpaikkojen 
puute on syynä jengiytymiseen 
lähiöissä, ja tekemättömyys ai-
kaansaa mellakoita.

Kaikki nämä huppupäisten 
aseistettujen jengiläisten avoimet 
hyökkäykset poliisia ja muita 
jengiläisiä kohtaan saa kansalais-
ten turvallisuuden tunteen järk-
kymään. Puhutaan jo avoimesti, 
onko ruotsalainen kansankoti 
romahtamassa. Onko Ruotsin 
maahanmuuttajien kotouttami-

sessa jokin asia epäonnistunut, 
pohtivat kriitikot?

On puhuttu myös maata 
vuosikymmeniä hallinneen so-
sialidemokraattisen puolueen 
maahanmuuttopolitiikan kes-
tävyydestä, voiko maa ottaa ja 
kotouttaa viime pakolaiskriisin

aikana maahan tulleet toistasa-
taa tuhatta turvapaikan hakijaa? 
Onko Ruotsin Lähi-idän politiik-
ka linjassa Euroopan unionin lin-
jan kanssa, jos uusi 2014-hallitus 
ensitöikseen tunnustaa Palestii-
nan valtioksi, vaikka rauhanpro-
sessi israelilaisten ja palestiina-
laisten välillä on pahasti kesken 
Oslon sopimusten valossa. Onko 
tällä osuutta mellakointiin ?

Poliisiylijohtajamme Mikko 
Paatero kertoi tuolloin mieli-
piteen asiaan (US 2010), että 
maahanmuuttajille olisi tärkeää 
kielen opetus, kulttuurin tunte-
minen ja työpaikka. Näillä

hän uskoi vältettävän ”naa-
purimaiden kohtalon” (Ruotsi 
ja Tanska).

Ovatko päättäjämme 
hereillä?

Kesä- ja heinäkuun 2018 aikana 
on Ruotsissa ammuttu ihmisiä 
hengiltä enemmän kuin koskaan 

aiemmin vastaavana ajankohta-
na. Kahden viikon aikana (16 
pv) on ammuttu mm. Malmössä 
yhtätoista (11) ihmistä, joista viisi 
(5) menehtyi, samoin Örebros-
sa, joista kuolonuhrien määrä on 
seitsemän (7) menehtynyttä. Me-
nehtyneet ovat jengiläisiä joilla 
on maahanmuuttajatausta.

Ruotsin pääministeri Stefan 
Löfven kutsuikin Ruotsin poliisi-
johdon hätäkokoukseen 4.7. am-
pumatapausten vuoksi. Samoin 
hallitus ja poliisijohto pyrkivät 
tapaamaan mahdollisimman 
pian. Erityisen synkkänä näh-
dään Malmön tilanne.

Jengiväkivalta on paheneva 
ja lisääntyvä ongelma Ruotsissa, 
jossa kuoli viimevuonna (2017) 
jo 42 ja haavoittuneita oli toista-
sataa. Aftonbladetissa pääminis-
teri Löfven kertoi, että poliisin 
resursseja on varattu lisää sa-
moin kuin poliisien turvavarus-
teisiin tullaan panostamaan.

Kysymys joka herää kaikil-
la seuratessa Ruotsin poliisin 
sotaa rikollisia vastaan, ovatko 
maamme päättäjät hereillä tä-
män asian suhteen, ettei Suomi 
paini saman turvallisuusongel-
man kanssa muutaman vuoden 
päästä? Onko nyt varaa säästää 
poliisihallinnon menoissa?

Lähteet: 
• HS: ”Ruotsin poliisi kasvat-
ti arviotaan ongelma-alueiden 
määrästä - 200 rikollisverkostoa 
ja ainakin 5000 rikollista” /Elina 
Kervinen 21.6.2017,
• HS: ”Poliisikriisi piinaa Ruot-
sia”/Elina Kervinen 11.1.2017.  
• HS: ”Aftonbladet: Ruotsin pää-
ministeri kutsuu poliisijohdon 
hätäkokoukseen viimeaikaisten
ampumisten vuoksi. /Jukka Pert-
tu 4.7.2018.
• Yle Uutiset:”Jengit terrorisoivat 
Ruotsin maahanmuuttajalähiöitä 
– väkivalta kielii Ruotsin jakau-
tumisesta”/Jyrki Hara 1.4.2015.
• MTV3: ”Aseellinen väkivalta 
kasvanut Ruotsin lähiöissä – Jen-
girikollisuuden tilanne on vaka-
va”/Ulkomaat 15.1.2017.
• European Jewish congress: 
”Swedish prime minister con-
dems outbreak of antisemitism”/
December 11. 2017.
• Uusi Suomi: ”Kotimaa, Poliisi-
ylijohtaja Mikko Paateron haas-
tattelu”/Teppo Ovaskainen 14.5.
2010.

C  Palanut poliisiauto Ruotsissa.
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BETONIELEMENTIT

Keniassa Mombasan satamassa 
testataan uutta tekniikkaa, jossa 
koirat tunnistavat norsunluun 
vain pienestä määrästä kontin 
sisältä imettyä ilmaa. Tekniikka 
nopeuttaa viranomaisia ja nuus-
kijakoiria löytämään norsunluu-
ta, sarvikuonon sarvea ja mui-
ta laittomasti salakuljetettavia 
eläinten osia kuljetuskonteista. 
Mombasan satama on Afrikan 
suurin yksittäinen norsunluun 
salakuljetuksen solmukohta. 

WWF:n, TRAFFICin ja Kenya 
Wildlife Servicen menetelmässä 
kuljetuskonteista imetään pieni 
määrä ilmaa, joka filttereiden 
kautta annetaan koirien nuuskit-
tavaksi. Nuuskijakoirat pystyvät 
haistamaan jopa yhden ainoan 
syöksyhampaan täydestä kontis-
ta. Tekniikkaa on käytetty aiem-
min muun muassa räjähteiden 
etsimiseen lentokoneista, mutta 
nyt sitä on päästy testaamaan 
myös laittoman villieläinkaupan 
vastaisessa työssä.

Nyt käyttöönotetun RASCO-

tekniikan (Remote Air Samp-
ling for Canine Olfaction) avul-
la uskomattoman tehokkaasti 
haistavien nuuskijakoirien työ 
myös helpottuu. Aiemmin koi-
rat joutuivat työskentelemään 
kontti kerrallaan kuumissa olo-
suhteissa. Tarkastukseen valitut 
kontit piti ensin purkaa useiden 
eri viranomaisten ja rahdin omis-
tajan edustajan läsnä ollessa, ja 
vasta sen jälkeen koirat pääsivät 
nuuskimaan kontin sisällön. Työ 
oli erittäin raskasta, sillä sataman 
läpi kulkee päivässä yli 2 000 
konttia. Nyt useampi kontti voi-
daan tutkia kerralla ja työ voi-
daan tehdä sisätiloissa.

Uutta tekniikkaa on testattu 
Mombasan satamassa heinä-
kuusta 2018 lähtien. WWF Ke-
nia rahoittaa nuuskijakoirien 
työtä useiden WWF-toimistojen 
tukemana. Uhanalaisten lajien 
tilaa tarkkaileva kansainvälinen 
asiantuntijaorganisaatio TRAF-
FIC on puolestaan rahoittanut 
uutta RASCO-tekniikkaa.

Norsunluun nuuskijakoiria
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PAPILLON
Omaelämäkerralliseen klassik-
koon perustuva Papillon ker-
too pariisilaisen kassakaappien 
murtajan Henri ”Papillon” Char-
rièren (Charlie Hunnam) hurjan 
tarinan, kun hänet lavastetaan 
murhaajaksi ja tuomitaan elin-
kautiseen rangaistussiirtolaan 
pahamaineineiselle Pirunsaa-
relle. 

Papillon lyöttäytyy yhteen 
omalaatuisen väärentäjän Louis 
Degan (Rami Malek) kanssa, 
kun tämä suostuu rahoittamaan 
Papillonin paon vastineeksi suo-
jelustaan. Muodollinen sopimus 
unohtuu, kun veri, hiki ja yksin 
jäämisen pelko kietovat heidät 
yhteen ja miesten välinen ys-
tävyys syvenee. Papillon oppii 
ymmärtämään, että ystävyys De-
gan kanssa on syy pysyä elossa, 

ja että todellista uskollisuutta ei 
luoda rahalla vaan kunnioituk-
sella ja rehellisyydellä.

Tanskalaisen ohjaajan Micha-
el Noerin uusintaversio vuoden 
1973 klassikosta kertoo tarinan 
miehistä, vankeudesta ja ihmis-
luonnon sitkeydestä. 

Näissä uudelleen filmatisoin-
neissa on aina ongelmana pakol-
linen vertailu ns. alkuperäiseen 
teokseen. Niin tälläkin kertaa.

Vuonna 1973 valmistuneessa, 
Franklin J. Schaffnerin ohjaa-
massa Papillon -elokuvassa pää-
osissa loistivat Steve McQueen 
ja Dustin Hoffman, ja heidän 
suorituksiaan on tietenkin vai-
kea päihittää.

Noerin ohjaama elokuva seu-
railee varsin tunnollisesti edel-
täjänsä käsikirjoitusta. Ainoat 
varsinaiset lisäykset ovat alussa 

PAPILLON
Käsikirjoitus: Henri Charrieren omaelä-
mänkerran mukaan
Ohjaus: Michael Noer
Näyttelijät: Rami Malek, Charlie Hun-
nam, Tommy Flanagan

MISSION: IMPOSSIBLE – 
FALLOUT

Parhaat aikomuksesi palaavat 
usein vainoamaan sinua. 

Mission: Impossible – Fallout 
käynnistyy, kun Ethan Hunt 
(Tom Cruise) ja IMF:n tiimi (Alec 
Baldwin, Simon Pegg, Ving Rha-
mes) sekä muutama vanha tuttu 
liittolainen (Rebecca Ferguson, 
Michelle Monaghan) joutuvat 
kilpajuoksuun aikaa vastaan, 
kun vaaralllinen tehtävä menee 
kauhealla tavalla pieleen. 

Kuten aikaisemmissakin osis-
sa, tälläkin kertaa Huntin tiimin 
vastuulla on taas koko maailmaa 
koskettavan uhkan eliminointi.

Tiimin tehtävänä on hankkia 
haltuunsa mustassa pörssissä 
kaupiteltavat kolme plutonium-
palloa. Ja kuten arvata saattaa, 
kaikki ei mene kuin Strömsössä, 
joten vauhtia ja vaarallisia tilan-
teita riittää.

Uusin elokuva on varsin suo-
raa jatkoa kolme vuotta sitten 
ilmestyneelle Rogue Nationille, 
jopa ohjaaja Christopher Mc-
Quarrie on sama.

 Mission: Impossible tai ko-
toisammin Vaarallinen tehtävä 
juontaa juurensa 1960-luvun 
televisiosarjasta, jossa pelattiin 
kylmän sodan pelotteilla.

Vuonna 1996 nähtiin valko-
kankailla ensimmäinen eloku-
vaversio pääosassa Tom Cruise. 
Tämä uusin elokuva on järjes-
tyksessään jo kuudes Mission: 
Impossible, ja 22 vuotta ensim-
mäisen elokuvan jälkeen pää-
osassa touhuaa edelleen sama 
mies, Cruisen Tomppa.

Liekö mies saanut skientolo-
gia-ystäviltään jotain ihmeroh-
toa, mutta meno on aivan yhtä 
vauhtikasta, ellei jopa vauhdik-
kaampaakin kuin takavuosina. 
Ikinuori Cruisehan tekee tun-
netusti itse kaikki stuntinsa, ja 
jälleen kerran mies hyppii, roik-
kuu ja juoksee entisellä tyylillä. 
Tämän elokuvan kuvauksissa-
han katolta toiselle hyppy meni 
hieman pieleen, ja Tom Cruise 
otti turhan kovaa kontaktia ka-

MISSION: IMPOSSIBLE - 
FALLOUT

Ohjaus: Christopher McQuarrie
Näyttelijät: Tom Cruise, Henry Cavill, Si-
mon Pegg, Rebecca Ferguson, Ving Rha-
mes, Sean Harris, Angela Bassett, Vanessa 
Kirby, Michelle Monaghan, Alec Baldwin, 
Wes Bentley, Frederick Schmidt

tonreunaan.
Joku viisashan on muistaakse-

ni laskenut, että mitä pidempään 
Cruise juoksee elokuvissaan, sitä 
parempi elokuva on. No sillä pe-
rusteella, Mission: Impossible – 
Fallout on täysosuma.

Menoa ja meininkiä todella 
riittää ihan hengästymiseen – 
siis katsojan – asti. Ja jos ei vä-
litä juonen ajoittaisista aukoista 
ja takkuisesti vuoropuhelusta, 
elokuva on todella nautittavaa 
viihdettä. Kuvaus on hienoa ja 
katsojan eteen soljuu toinen tois-
taan upeampia maisemia. Ehkä 
3D:n käyttö on turhaa, mutta 
onhan se mukava "väistellä" 
katsomossa valkokankaalla rä-
jähteleviä osasia...

Kimmo Janas

ja lopussa. Ennen varsinaista 
Pirunsaari-osuutta näytetään 
Papillonin elämää Pariisissa ja 
hänen murtomiehen taivaltaan. 
Elokuvan loppuun puolestaan 
on lisätty osuus, jossa Papillon 
vapaana miehenä vie kirjansa 
käsikirjoituksen pariisilaiselle 
kustantajalle luettavaksi.

Siinä alkuperäisessä eloku-
vassa katsoja jäi mietiskelemään 
Papillonin vankilapaon jälkeistä 
elämää, onnistuiko pako vai ei  
– mikä nyt sitten paljastuukin.

Noerin ohjaama teos on hyvä, 
ei siinä mitään, mutta jotenkin 
vaan vuoden 1973 versio kos-
ketti ainakin minua eri tavalla – 
vai onko syynä sitten, että olin 
silloin 45 vuotta nuorempi ja 
herkempi...

Kimmo Janas
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Jussi Kosola

N äinä päivinä on noussu otsikoohi monella tapaa maanvilieliöören aharinko. 
Politiikan pelinappuloona ei oo heirän leipänsä leviä, niinku raktorinsa on tänä aikana. 
Pakko olla ku tilakokua ja kaikkia vilielyn osa-alueeta pitää kasvattaa ja ku isoon mei-

jerin pakon eres pitää mairon litrahintaa purottaa, kun se ei saa tuotteeta etehenpäin myytyä. 
Tätä yhtälyä maanjussin on vaikia niällä, eikä lakkohonkaan voi ruveta. Seki auttaas jos kaikki 
ostaas suamalaasta tuatantua.

Läheltä oon seurannu, ku sukulaasten kolomen poloven rakentama/laajentama na-
vettakompleksi kaikkinensa paloo piänes hetkes maan tasalle, eikä jääny ku yx le-
hemä, joka pelastuu ku ihimeen kaupalla ja raktori, joka oli peltotöis palon aikaha. 
Siitä hatunnoston arvoonen asia, että lähtivät tekemähä uutta na-
vettaa tilalle, ku jatkajaki maitotilalle kerran on seuraavas poloves. 
Brysselistä käsin sitte hallinnooraha tätä toimintaa jos jonkullaasilla rirektiiviviirakoolla. 
Asiasta mitään tiätämätöön mässäälöö useen tuista, joilla kuvitellaha olevan vaurastuttava vaikutus. 
Näin se ei mee, ja ku viälä kaiken päälle EU-viskaalit asetti Venäjä-pakottehet, mihin-
kä maitotuatteet on viäntivoittoosesti mennehet, nii ny maanjussit on sitte sijaaskärsijänä. 
Yleesesti puhutahan maatalouren alaha-ajosta Suames.

Erittään lyhytnäkööstä ja vastuutoonta politikoontia, ku ruaka voi yksinkertaasesti loppua 
meiränkin maasta, on jokku viisahat määritellehet.

”Mitä sitä lehemää ostaa, ku ei tartte ku litran maitua” kuuluu vanha sanonta. Mutta jos kaikki 
ajattelis näin, nii kukas sitte enää maitua tuattaas; elikkä kunniootus herää heitä kohtaha, jok-
ka viälä jaksaavat aamulypsyylle mennä ja hukkakaurat pellooltansa käyrä noukkimas; siinon 
maalaasromantiikka kaukana ku em. rikkakasvia paarmojen seas kiskoo maasta irti ja... Meirän 
Euvostoliiton maista ei lainvoimalla oo se määräys ku Suames mikä velevoottaa hukkakauran 
hävittämähä.

Näin ollen tuantivilian mukana se maanvaiva sitte kyllä päätyy tääläkin kiarrolle. Siinä ku kai-
kemmaailman EU-tarkastajilla on aikaa syynätä jos jonkullaasia mettänkainaloota, niin tänäpäivänä 
kun tätä ny kiriootan niin iltapäiväleheres on taas kerran uutinen mihinä kerrostalooasunnosta 
löytyy yli vuaren kuallehena ollu vainaja.

Olis järkehenkäypää, että eres jollakin tapaa jaettaas resurssit toisin EU:n toimesta.

Tähän mennes on jo monis kouluus ruakarukoukset kiälletty. Mitäs sit-
te jos ei oo enää mistä kiittää... Silloon saattaas tulla kansa parannuksen paikalle. 
On silti viälä kirkollisis toimis kylyvönsiunaustapahtumia, mikä on hyvä asia. 
Miälikuvis tuloo ittelle pintaha aina se laajaattelevinny vanha maalaus, johona aviopari kylyvön 
päälle hilientynehenä rukoollen siunaa peltonsa. Siton kaharellaasta kylyvyä ja saronkoriuuta. 
Tämä maallinen ja hengellinen, samaten ku häitäki silloon ku maanjussille mor-
sian löytyy, nii se johtaa häihin samaten ku puhutaha Taivahallisista hääjuhulista. 
 
Evankeliumi Luukkaan mukaan 10:2 kertoo:  Ja hän sanoi heille: ”Eloa on paljon, mutta työ-
miehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa”. 
Näin evästi Jeesus Kristus seuraajiansa aikanansa ja hänen elopelloollansa tyä jatkuu maailmanlaa-
juusesti, että maharollisimman moni ottaas Jeesuksen Herraksensa ja näin periis iankaikkisen elä-
män taivahas Hänehen uskomalla. Apt. 4 ilimoottaa jakeessa 12: ”Eikä ole pelastusta yhdessäkään 
toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.”

Matt.22.:2 ”Taivasten valtakuntaa voi verrata kuninkaaseen, joka valmisti häät pojalleen.”

Niistä juhulista meirän kenenkään ei sais pois jäärä!

Maanjussille 
morsian

E dellä oleva Raamatun kohta tuli meille todeksi viime syksynä, kun Taivaan Isä yllättäen johti 
meidät yhteen. Pekka oli leskeytynyt vaimon noin 15 vuotta kestäneen sairastelun jälkeen. 
Sirpa oli kokenut avioeron 33 vuotta sitten. Emme olleet kumpikaan anoneet aviopuolisoa. 

Jonkinlaisen kaipauksen Isä meidän sydämiltä ilmeisesti luki, mutta myös ajatuksen, että kaikessa 
tapahtukoon Hänen tahtonsa. 

Sirpalle oli tullut 10 vuotta sitten tulevaa puolisoa koskeva yksityiskohtainen profetia, joka oli 
unohtunut. Uskonsisar oli kuitenkin silloin kirjoittanut sen muistiin ja toi sen meille onnittelukortissa 
kihlauksemme johdosta. Viime marraskuussa tämä profetia alkoi toteutua erään toisen sisaren kautta 
meille molemmille tulleen kehotuksen muodossa. Olimme kyllä tunteneet toisemme jo yli 20 vuotta. 
Pekka oli laulanut Sirpan kuorossa useamman vuoden Viestiveljien lisäksi. 

Nyt piti ottaa selvää, oliko tämä kehotus Herrasta vai rouvasta. Ilmeni, että se oli totisesti Herrasta, 
vaikkakin rouvan kautta. Saimme kokea ihmeellistä johdatusta koko seurustelumme ajan. Maaliskuussa 
Pekan poika, joka on pappi, vihki meidät sitten avioliittoon Tampereen Lähetyskodilla. Siellä vietimme 
myös ihanaa hääjuhlaa rakkaitten sukulaisten ja ystävien kanssa. Hääkutsussamme luki: Uskomatonta, 
mutta totta! Sirpa-mummu ja Pekka-pappa menossa naimisiin, luottaen Jumalan lupaukseen:

”Minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen” (Jeremia 31:9). 

Jumalalle on kaikki mahdollista, joten kiitos ja kunnia Hänelle!

Jumalalle on 
kaikki mahdollista

Pekka ja Sirpa Mustajärvi

”Teidän Isänne 
kyllä tietää, mitä te 
tarvitsette, ennenkuin 
Häneltä anottekaan” 
(Matteus 6:8). 
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Bnei Menashet muuttavat edelleen Israeliin
Bnei Menashet ovat Intiassa asuvia juutalaisia, jotka ovat yksi 
Israelin kymmenestä kadonneesta heimosta. Bnei Menashet 
polveutuvat Manassen heimosta.

Vuosien saatossa ICEJ on auttanut yhteensä yli tuhat Bnei 
Menashen juutalaista muuttamaan Israeliin. Viimeisin kahden-
kymmenen hengen ryhmä muutti Israeliin 14. kesäkuuta ja 
on odotettavissa, että tämän vuoden puolella heitä muuttaa 
vielä lisää.

Kadonneet heimot palaavat Israeliin esi-isiensä maahan, 
mikä on osa Jumalan profeetallista suunnitelmaa (Jer. 3:18).

Väkivaltaisuudet lisäävät jännitteitä Gazan rajalla
Israelin ja Gazan välisellä raja-alueella tapahtui jälleen pal-
jon viime viikonlopun aikana, kun Hamasin hallinnoimalta 
Gazan alueelta lähetettiin kymmeniä tulipommeja sisältäviä 
leijoja ja ilmapalloja Israelin puolelle. Lisäksi suuret mielen-
osoitukset Gazan puolella aiheuttivat kahden mielenosoittajan 
kuoleman ja useita muita haavoittui. Mielenosoittajat kantoivat 
suurta banneria, jossa luki: ”Jerusalemin marttyyri Muhammed 
Yousef”, jolla viitattiin viime viikolla surmattuun terroristiin, 
joka hyökkäsi raivon vallassa kolmen israelilaisen kimppuun 
puukon kanssa tappaen yhden ja haavoittaen kahta muuta 
Jerusalemin esikaupunkialueella Adamissa.

Uusi museo Haifa-kodilla
Monet holokaustista selvinneistä Haifa-kodin asukkaista ovat 
jo 80-90-vuotiaita. Ikääntymisen myötä menneisyyden muistot 
vaivaavat heitä entistä enemmän ja muistojen jakamisesta vie-
raileville ryhmille on tullut entistä vaikeampaa. Tämän vuoksi 
Haifa-kodin yhteyteen on avattu museo, jossa heidän tarinoi-
taan on esillä videoiden ja taiteen välityksellä. Museossa on 
näytteillä myös esineitä, joita selviytyjillä säästyi holokaustista.

Koska museossa ja kodilla käy paljon vierailijoita, asukkaille 
tarvittaisiin uusi vapaa-ajan huone, jossa he voisivat rentoutua 
ja suorittaa erilaisia aktiviteetteja. Tämä hyvin tarpeellinen tila 
rakennetaan nykyisen ruokailutilan jatkoksi heti, kun siihen 
tarvittavat varat saadaan kokoon. Osa uudesta tilasta tehdään 
pomminkestäväksi, jotta asukkailla on tarvittaessa toinenkin 
turvapaikka Haifa-kodilla.

Genesaretinjärven vesi hälyttävän alhaalla
Israelin vesiviranomaiset julkaisivat hiljattain raportin, josta 
selviää, että Genesaretin ja useiden muiden pienempien jär-
vien, virtojen ja sivujokien vedenpinta on kaikkialla Israelissa 
alhaisimmillaan koko mittaushistorian aikana. Vakava kuivuus 
on jatkunut Israelissa jo viiden vuoden ajan. Raportissa ker-
rotaan, että kuivuus tulee jatkumaan ja jopa pahenemaan tu-
levina vuosina.

Raportissa myös kehotetaan hengellisiä johtajia pyytämään 
ihmisiä rukoilemaan märkää ja sateista talvea. ”Genesaretin-
järven pinta tulee seuraavanakin talvena pysymään punaisen 
viivan alapuolella”, vesivirastosta raportoitiin. Veden pinta on 
jo nyt hälyttävän alhaalla ja sadekauden alkuun mennessä 
sen odotetaan jo lähestyvän mustan viivan yläosaa. Mikäli 
veden pinta laskee mustaan viivaan, Genesaretista ei voi enää 
pumpata vettä eteenpäin kansalliseen vesijohtoverkostoon.

raimoperakylaoy.fi

Avoin ja rohkea
Uutuuskirja

Äärimmäisen avoin kertomus lähiöiden kasvatista,
jonka vain Jumala pystyi pysäyttämään.

Tosimiehen lukijoille koodilla ”Tosimies9” nyt hintaan 19 € (ovh 25 €)
osoitteesta mikaniikko.fi.

YOU WERE 
NEVER REALLY HERE

Käsikirjoitus: Jonathan Amesin kirjan 
pohjalta Lynne Ramsay
Ohjaus: Lynne Ramsay
Pääosissa: Joaquin Phoenix, Judith Ro-
berts, Ekaterina Samsonov
Kesto 89 min

YOU WERE 
NEVER REALLY HERE

Mm. Cannesissa palkittu Lynne 
Ramsayn ohjaama elokuva "You 
Were Never Really Here" ei jos-
tain käsittämättömässä syystä 
päässyt Suomessa koskaan laa-
jaan teatterilevitykseen, vaan tuli 
melkein suoraan DVD:nä myyn-
tiin. Hyvä puoli tässä on tieten-
kin, että nyt elokuva on helppo 
katsoa uudelleen, jos tarina ei 
ensimmäisellä kertaa täysin au-
kene katsojalle.

Mielenkiintoisesta käsikirjoi-
tuksesta huolimatta elokuva le-
pää ehdottomasti pääosaa esittä-
vän Joaquin Phoenixin harteilla.

Aikaisemmissa rooleissaan  
Phoenix on totuttu näkemään 
pääosin siloposkisena, mutta 
tällä kertaa hän piiloutuu par-
taturjakkeen taakse. Taitaa olla 
muuten parta vielä jäännöstä 
Maria Magdaleena -elokuvasta, 
jossa Phoenix esitti Jeesusta.

Elokuva kertoo äitinsä kanssa 
asuvasta sotaveteraanista, Joesta, 
joka omien sisäisten demonien-
sa keskellä pyrkii korjaamaan 
yhteiskunnan moraalittomuutta 
vasara aseenaan.

Joe pelastaa teinitytön pe-
dofiiliringiltä, jonka taustalta 
löytyy valtaapitäviä pervoja - ja 

tietenkin näiden muskelimiehiä 
aseiseen.

Joen psyyke on varsin mo-
nitulkintainen, jota ruokitaan 
lukuisilla takaumilla. Vaikka 
elokuvassa on jopa liikaa väki-
valtaa, Joaquin Phoenixin fyysi-
nen ja emotionaalinen olemus 
on niin vakuuttava, että katsoja 
pysyy tiukasti penkissä.

Kimmo Janas
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22.9-1.10.2018 • ISRAEL 70 JUHLAMATKA   
 Lehtimajajuhlien aikaan 

22.-30.10.2018 • Israel 70 -juhlamatka  
Ison Kirjan ystävämatka

Katso tarkemmat tiedot matkoista nettisivuiltamme!

LÄHDE ISRAELIIN!

WWW.CALEBTOURS .FI    /   + 358 452 227 766

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

Powerpark huvipuiston 
alue täyttyi tänä 
kesänä jo 14. kertaa 
kuljetusalan kansasta, 
kun Power Truck Show 
järjestettiin 10.-11.
elokuuta Kauhavan 
Alahärmässä. 
Mukana oli yli 200 
kuljetusmessuosastoa ja 
lähes 400 näyttelyautoa. 
Tapahtumaan tutustui 
noin 35 000 kävijää. 

P ower Truck Show’sta on 
muotoutunut vuosien var-
rella kansainvälinen au-

tonäyttelytapahtuma, jossa ovat 

mukana koko pohjoisen Euroo-
pan komeimmat kuorma-autot 
niin kotimaasta kuin ulkomail-
ta. Kaukaisimmat näyttelyautot 

tulivat tänä vuonna Kreikasta.
Power Truck Show’sta on tul-

lut myös yhä useammalle kesän 
ykköstapahtuma, jonne tullaan 
katselemaan upeasti maalattuja 
ja customoituja kuorma-autoja 
ja muita ajoneuvoja, tapaamaan 
kavereita ja nauttimaan rennosta 
menosta ja hyvästä ohjelmasta.
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Aina on 
toivoa

Pappi ja sielunhoidon asiantunti-
ja Miia Moisio käsittelee tuskaista 
aihetta kauniisti kuvitetussa kir-
jassaan kattavasti.

Matka masennusta kohti. Sinä 
voit toipua. Tervetuloa toipu-
misen tielle. Muutos tapahtuu 
hiljaisuudessa. Tällaisten ot-
sikoiden alla Moisio kuljettaa 
lukijaa, joka aistii, kuinka tuttu 
aihe kirjoittajalle on. Hän tuntee 
aiheen käytyään itse läpi pitkän 
masennuskauden.

Moisio viittaa muotiviraukseen 
nimeltä mindfulness. Tee kaik-
kesi, jotta voit hypätä sisäisten 
esteidesi yli. Valitsetko pelon vai 
rakkauden.

Kirjoittaja painottaa, kuinka 
tie ulos masennuksesta tapahtuu 
porras kerrallaan. Matkalla ulos 
masennuksesta joudutaan käsit-
telemään häpeää, syyllisyyttä ja 
riisumaan naamioita, joita huo-
nolla itsetunnolla varustettu ih-
minen mielellään haalii itselleen.

Huonon itsetunnon omaava 
ihminen ei osaa myöskään lait-
taa rajoja itselleen vaan pyrkii 
miellyttämään kaikkia.

Anteeksiantaminen sekä kii-

Miia Moisio
Toivon kirja masennuksesta
Otava, 2018

Sydämellä 
ja ajatuksella                     

Pitkän päivätyön evankeliumin 
julistajana toiminut Heikki Aho-
nen on laittanut ajatuksiaan ja 
tapahtumia elämänsä varrelta 
kirjan kansien väliin.

Savosta Kotkaan vuonna 1935 
muuttanut Heikin isä, Eino Aho-
nen oli tunnettu vaikuttaja hel-
luntailiikkeessä. Heikin kohdalla 
totuus ”Ei omena kauaksi puusta 
putoa” tuli toteennäytetyksi, sillä 
isän polkuja oli pojankin astu-
minen.

Kirjassa Heikki valottaa lap-
suutensa rientoja Kotkan Ho-
vinsaaren maisemissa perheessä, 
jossa yksi tyttö ja kuusi poikaa 
elivät tapahtumarikasta elämää 
sodanjälkeisessä Suomessa. 
Heikki oli pojista kolmanneksi 
vanhin.

Heikki valitsee uskon tien ai-

van varhaislapsuudessa valloitta-
van julistajan kertoessa tyhmästä 
ja viisaasta rakentajasta.

Vaikka Heikki ulkoisilta mi-
toiltaan jäi veljessarjan pienim-
mäksi, on suomalainen sisu istu-
tettu sisimpään ja tahdonvoimaa 
riittää urheilukentän koetuksiin 
niin juoksu- kuin hyppyradoil-
lakin.

Tämä kisailuhalu tulee myö-
hemminkin saarnaajatoverien 
kanssa ilmi. Henkisten ”harras-
tusten” keskellähän on rentout-
tavaa kokea fyysistäkin rasitusta 
tasapainon vuoksi.

Valmistuakseen kutsumuksen-
sa työhön avartaa Heikki Raama-
tun tuntemustaan helluntailiik-
keen raamattukoulussa Parolan 
Katinalassa.

Vuonna 1969 avautui mahdol-
lisuus opiskella englanninkieltä 
Lontoossa, johon tilaisuuteen 
Heikki innolla tarttui.

Lontoon jälkeen tie vei Kuo-
pioon paikallisen helluntaiseu-
rakunnan työyhteyteen isän 
juurille.

Kuopion ”kaudella” tapahtui 
paljon. Avioituminen Terttu Nie-
melän kanssa ja ”yhteistyön” tu-
loksena perheeseen syntyi kaksi 
poikaa (vuosina 1971 ja 1973).

Vuoden 1973 loppupuolella 
oli vuorossa muutto Floridaan 
Heikin vastattua myöntävästi 
Lake Worthin suomalaisen hel-
luntaiseurakunnan kutsuun tul-

Saarnaaja Heikki Ahonen    
Sydämellä ja ajatuksella                     
Aikamedia, 2018

Taistelu jatkuu
Pekka Sartolan uutuuskirja ”Tais-
telu Jerusalemista” avaa lukijan 
silmien eteen Lähi-idän koko 
ongelmavyyhdin sen todellisista 
taustoista ja lähteistä käsin.

Sen jälkeen, kun Israel valloitti 
takaisin Jerusalemin Vanhankau-
pungin ja Temppelivuoren vuo-
den 1967 kesäsodassa, ei mitään 
merkittävää edistysaskelta ole 
otettu Israelin ja palestiinalaisten 
välillä käydyissä neuvotteluissa.

Presidentti Donald Trump 
avasi Sartolan mielestä ’Pando-
ran lippaan’ Suomen itsenäisyys-
päivänä antamallaan julistuksella 
Jerusalemin asemasta ja päätök-
sellä siirtää USA:n lähetystö Je-
rusalemiin.

Hän huomauttaa, että on 
kuin pinnan alla olisi puhjennut 
odottamassa oleva kupla, jonka 
suojassa monet asiat ovat olleet 
joko tietoisesti tai tiedostamatta 
piilossa ja piiloteltuina.

Kirjauutuus on Sartolan 24. 
julkaistu teos, joka pitää sisäl-
lään suurimmaksi osaksi jo ai-
kaisemmissa teoksissa käsiteltyjä 
asioita, mutta nyt Lähi-idän nä-
kymät ovat avautuneet aivan uu-
della tavalla. Trumpin julistusta 
Sartola pitää mielenkiintoisena 
kulminaatiopisteenä, jolla on 
kauaskantoiset vaikutukset.

”Miten kaikki lopulta päättyy 
ja milloin kaikkien kaipaama 

Pekka Sartola
Taistelu Jerusalemista
Ajanteos Kustannus Oy, 2018

lopullinen ja kestävä rauha saa-
vutetaan, siihen kuluu varmasti 
vielä aikaa”, Sartola aprikoi kir-
jan johdannossa.

Äärilaidan islamistit eivät 
hänen mukaansa ole koskaan 
piilotelleet näkemyksiään sen 
paremmin Israelin tuhoamises-
ta kuin Jerusalemin vapautta-
misestakaan. Mutta se valheel-
linen ja julkisivu, jota esitetään 
hyväuskoisille, jopa naiiveille 
länsimaalaisille, on onnistuttu 
piilottamaan tähän asti. Nyt kun 
kupla puhkesi, ”maltillisina pi-
detyt, länsimaisittain pukeutuvat 
ja käyttäytyvät arabidiplomaatit 
ottivat käyttöön sanaston ja esiin-
tymisen, jollaista kansainvälisen 
diplomatian ei ole aikaisemmin 
tarvinnut katsella ja kuunnella 
kovinkaan useasti”.

Pekka Sartola esittää kirjas-
saan, miksi Jerusalem on niin 
tärkeä islamille, ja esimerkiksi 
kuka on islamin eskatologinen 
hahmo nimeltään Mahdi. Lukija 
saa tietää myös, mikä yhdistää 
toisiinsa Jerusalemin, suurmufti 
Amin el-Husseinin, Jasser Arafa-
tin ja palestiinalaisten nykyisen 
johtajan Mahmoud Abbasin.

Kimmo Janas

la palvelemaan seurakuntaa sen 
pastorina.

Noin kahden vuoden aikana, 
palvellessaan seurakuntaa siirto-
laispastorin ominaisuudessa, oli 
Heikillä mahdollisuus tutustua 
siirtolaistyön iloihin ja suruihin. 
Hänellä oli perheineen myös 
mahdollisuus saada aikamoinen 
maantiedon ”oppitunti” ajelles-
saan mantereen laidalta toiselle, 
milloin USA:n ja milloin Kana-
dan puolella.

Tie Floridasta vei Inkeroisten 
helluntaiseurakunnan palveluk-
seen ja sieltä vuonna 1980 Rau-
malle paikallisen helluntaiseu-
rakunnan saarnaajaksi. Keuruu 
oli vuorossa vuonna 1987, jossa 
vierähti vuodet aina eläkeikään 
vuonna 2010 saakka. Matkailun 
saralla laajensi Heikki näkemys-
tään niin Tansanian vierailulla 
kuin matkoillaan Ukrainaan.

Perheen kasvu lastenlasten 
muodossa tuo sisältöä ja iloa elä-
mään, mutta ”helluntaiperheen” 
erimielisyydet ovat aika ajoin 
viedä yöunetkin saarnaajan elä-
mästä. Aina ei helluntaisaarnaa-
jatkaan muista kehotusta: ”Toi-
nen toisenne kunnioittamisessa 
kilpailkaa keskenänne!”

Samuel Saresvirta

Toim. Liisi Niemelä
Satakertainen sato 
Lähetyselämää Etiopiassa 50 vuotta
Lähetysyhdistys Kylväjä, 2018

Muistoja 
lähetyskentiltä

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 50 
vuotta ensimmäisten luterilaisten 
suomalaisten lähetystyöntekijöi-
den lähdöstä Etiopiaan. 

Lähetysyhdistys Kylväjä ry on 
juhlavuoden kunniaksi julkais-
sut Etiopian-lähetin Liisi Nieme-
lä toimittaman opuksen, johon 
on koottu lähetyksen historiaa 
Etiopiassa sekä etiopialaista kult-
tuuria höystettynä aikaa ja oloja 
kuvaavilla katkelmilla lähettien 
kirjeistä.

Kirjan kirjoittajina on laaja 
joukko Kylväjän entisiä Etiopian-
lähettejä. Mielenkiintoisten, pai-
koin myös varsin koskettavien 
tekstien kuvitukseksi ovat lähetit 
kaivaneet kuva-arkistojaan, jon-
ka lisäksi Simo Karjalainen on 
antanut kirjaa varten upeat piir-

roksensa.
Etiopian lipun värit ovat perin-

teisesti symbolisoineet Jumalan 
kolmiyhteyttä, mutta myös kol-
mea teemaa eli kasvua, taisteluja 
ja Jumalan rauhaa. Samat teemat 
kantavat myös läpi Satakertaisen 
sadon.

On pakko myöntää, ettei lä-
hetystyö ole koskaan oikein ko-
lahtanut allekirjoittaneeseen, ja 
luettuna tämän kirjan ymmärsin 
myös miksi. Aivan liikaa vas-
toinkäymisiä – niin ympäristön 
kuin luonnonvoimienkin tahol-
ta, usein toimintaa jopa oman 
henkensä uhalla jne...

Mutta lähettien kirjeistä myös 
paljastuu, kuinka kaikkein epä-
toivoisimmistakin vastoinkäymi-
sistä selvitään Jumalan avulla.

Raimo Siltanen
Tarinoita Virosta
Media Maker Oy, 2018

Yllätyin, kuinka merkittävä 
rooli kristillisellä uskolla on ol-
lut Etiopian historiassa ja maan 
kehityksessä. 

Kirja myös avarsi ymmär-
rystäni lähetystyöstä eli se ei 
suinkaan ole mitään Raamatulla 
päähän hakkaamista vaan pitää  
sisällään paljon muutakin kuin 
vain Sanan opetusta ja evanke-
liointia. Lähetystyöntekijät ovat 
vaikuttaneet suuresti esimerkiksi 
terveydenhuollon kehittämiseen 
toiminta-alueellaan.

Kirja kannattaa ehdottomasti 
lukea, mikäli on kiinnostunut 
afrikkalaisesta elämänmenosta 

tai vaikkapa harkitsee itse lähe-
tyskutsuun vastaamista.

Myöhästyneet onnittelut täältä 
toimituksestakin 50-vuotista saa-
vutusta juhlivalle Kylväjälle.

Kimmo Janas

tollisuus ovat myös käsittelyssä 
kirjan loppuosiossa, jossa tode-
taan kuinka masennus voi myös 
olla mahdollisuus löytää uutta 
suuntaa elämään.

Samuel Saresvirta

Tietoa 
veljeskansasta

Raimo Siltanen kirjoitti joitakin 
vuosia sitten ansiokkaan kirjan 
Espanjasta, joka päätyi myös 
Peter Nymanin juontaman tele-
visiosarjan pohjaksi.

Nyt insanabile scribendi ca-
coethes -oireyhtymää eli paran-
tumatonta kirjoittamisen himoa 
poteva Siltanen on sukeltanut 
veljeskansamme Viron kimp-
puun.

Täytyy heti aluksi huomaut-
taa, ettei kyseessä suinkaan ole 
mikään matkaopas naapurimaa-
hamme vaan aikamoinen tieto-
pläjäys Virosta. 

Teos vie lukijan kuluneiden 
kliseiden taakse ja tutustuttaa 
Viron rankkaan historiaan, rik-
kaaseen kulttuuriin ja dynaami-
seen nyky-yhteiskuntaan. Silta-
nen valottaa maan olemusta niin 
henkilökuvien, maantieteellisten 
ulottuvuuksien kuin omakoh-
taisten sattumusten kautta. Suur-
ten kohtalonkysymysten ohella 
tarjolla on myös herkullisia pik-
kutarinoita, jotka elävöittävät 
laajoja kokonaisuuksia.

Kirjassa vilahteva henkilögal-
leria on varsin laaja ulottuen 
Naapurivisa -televisio-ohjelmas-
ta tutusta Hardi Tiiduksesta Aino 
Kallakseen ja Georg Otsiin sekä 
olympiavoittaja Erki Noolista it-
senäisyysmies Jüri Vilmsiin jne.

Vilmshän oli aikanaan muo-
toilemassa Viron itsenäisyysjulis-
tusta. Etsiessään maansa itsenäi-
syydelle tunnustusta hän katosi 
mystisellä tavalla Suomessa sata 
vuotta sitten. Raimo Siltanen 
kulkeekin kirjansa läpi Vilmsin 
kanssa ja esittelee tälle aina so-
pivassa välissä mielenkiintoisia 
kysymyksiä.

Varsin monelle suomalaisel-
lehan Viro on yhtä kuin Tallin-
na, ja Tallinnastakin tiedetään 

vain halvat ostospaikat. Raimo 
Siltasen ansiosta nyt jokaisella 
on mahdollisuus laajentaa ym-
märrystään Virosta tai Eestistä, 
niin kuin monet maata kutsuvat. 
Mikäpä mukavampaa kuin kir-
jan luettuaan mennä keskuste-
lemaan vaikkapa naapuritontilla 
ahkeroivien eestiläisten raken-
nusmiesten kanssa.

Omalla kohdallani mielen-
kiintoisinta luettavaa kirjassa 
oli osuus, jossa Siltanen valot-
taa Urho Kekkosen suhdetta 
Viroon. Sieltä paljastuu monia 
mielenkiintoisia käänteitä edes-
menneestä presidentistämme.

Kirja palautti myös mieleeni 
muistot ensimmäisestä Tallinnan 
matkastani ja siitä, kuinka Viru-
hotellin viereisessä puistikossa 
"jouduin" myymään päältäni 
aidon länsimaisen pikeepaidan 
varsin maittavalla voitolla...

Kuriositeettina mainittakoon, 
että kirjan kovat kannet takaavat 
myös sen, ettei vahingossa pää-
se nukahtamaan lukiessaan yli 
300-sivuista kirjaa sohvan nur-
kassa. Tuo sivumäärä ja tiukka 
asiasisältö eivät myöskään mah-
dollista nopeaa lukaisua, vaan 
asiaan kannattaa paneutua ajan 
kanssa.

Täytyy vain ihastella ja ihme-
tellä Raimo Siltasen sitkeyttä haa-
lia näin poikkeuksellisen laaja ja 
perusteellinen materiaali kasaan. 
Jäänkin jännittyneenä odottele-
maan, mihin mies seuraavaksi 
kohdistaa syndroomansa.

Kimmo Janas
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Eero Ketola

Somalialainen aviopari 
Shania ja Shino Gabo 
pakenivat Somalian 
sisällissotaa ensin 
Ruotsiin ja sieltä 
Englantiin.  Siellä 
muslimitaustaisen 
pariskunnan elämä 
muuttui täysin.  
Englannissa Shania 
kohtasi unessa 
Jeesuksen. Jeesuksen 
kanssa Shania kävi 
taivaassa. Hieman 
myöhemmin puoliso, 
Shino tuli uskoon.  

S hino kertoo, kuinka hän 
ajoi taksia Lontoon kes-
kustassa. 

– Odotin asiakasta ja aika 
kului. Minulle tuli nälkä. Kris-
titty vaimoni oli laittanut auton 
hansikaslokeroon evästä. Avasin 
lokeron kannen. Havaitsin, että 
eväiden vieressä oli Uusi testa-
mentti. Otin evästä toiseen kä-
teen ja haukkasin leipää. Sitten 
otin Uuden testamentin. Ajatte-
lin, että ”onhan tässä aikaa ja 
voinhan minä tässä lukea”.

Miten
kertomus 
päättyy?

Shino avasi Uuden testamentin, 
ja kirja avautui Johanneksen 
evankeliumin kohdalta.  

– Luin Johanneksen evanke-
liumista aviorikoksesta kiinni-
otetusta naisesta. Kiinnostuin 
heti. Koraanissa on samansisäl-
töinen kertomus syntisestä nai-
sesta. Jatkoin lukemista ja olin 
todella kiinnostunut. Miten tari-
na päättyy? Muistin, että Koraa-
nissa nainen lopuksi kivitettiin 
kuoliaaksi. Olin hämmästynyt 
siitä, miten kertomus päättyi Jo-
hanneksen evankeliumissa.  Jee-
sus sanoi: ”Mene äläkä tästedes 
enää syntiä tee”.  Ajattelin, että 
tässä on aivan käsittämättömän 
suuri armo. 

Shino kertoo, että Jeesuksen 
sanat ja käyttäytyminen kosket-

C    Shino Gabo kertoo, että kahden vii-
me vuoden aikana 300 somalimuslimia 
on rukoillut hänen ja Shanian kanssa 
pelastusrukouksen.

C    Shania ja Shino Gabo: –  Sisimpämme 
palava halu on kertoa Jeesuksesta! Käy-
tämme siihen kaiken aikamme.

tivat häntä hyvin voimakkaasti. 
–  Muslimin on kielletty lu-

kemasta Raamattua. En välit-
tänyt kiellosta. Luin Raamattua 
enemmin ja enemmin. Jumalan 
Sana alkoi tehdä työtä minussa. 
Käsitin, että Raamattu on tot-
ta ja Jumalan puhetta minulle. 

Raamattu on täynnä Jumalan 
rakkautta, anteeksiantoa ja pe-
lastuksen sanomaa. En kyennyt 
lopettamaan Raamatun lukemis-
ta. Löysin vastaukset kaikkiin 
mieltäni painaviin kysymyksiin. 
Aloin säännöllisen rukoilemisen 
omalla tavallani. 

Rakkauden ilmapiiri
Shania pyysi miestään uudelleen 
ja uudelleen kirkkoon. 

– Vaimoni sanoi, että tule vain 
sen takia, että näet miten ihmi-
set siellä ylistävät Jumalaa. Hän 
pyysi taas ja uudestaan. Sitten, 
vuoden 2009 alussa menin kirk-
koon vaimoni kanssa.  Astuessa-
ni kirkkoon kohtasin lämpimän 
ilmapiirin. Tunsin niin paljon 
rakkautta, jota en ollut elämäs-
säni koskaan aikaisemmin koh-
dannut. 

Shino Gabo kävi tästä lähtien 
säännöllisesti kirkossa vaikka 
hän ei vielä ollut kristitty. 

–  Marraskuussa 2010 avasin 
umpimähkään Raamatun. Luin 
asiakokonaisuuden otsikon ”Va-
roitus epäuskoisille”. Kysymys 
oli Johanneksen evankeliumin 

Somalialainen  Shino Gabo 
”Koko elämä Jeesukselle”

kahdeksannen luvun jakeet 21 
– 28. Silmäni kiinnittyivät ja-
keeseen 24. Jeesus sanoi: ”Sen 
tähden minä sanon teille, että te 
kuolette synteihinne, sillä ellet-
te usko minua siksi, joka minä 
olen, niin te kuolette synteihin-
ne”. Olin samaan aikaan sekä 
hämmästynyt ja yllättynyt. Häm-
mästyksen ja yllätyksen tuottivat 
minulle se, kuinka nopeasti Ju-
mala minulle vastasi. Tässä oli 
vahvistus. Siitä päivästä lähtien 
antauduin ainoalle todellisen Ju-
malalle ja päätin antaa elämäni 
Jeesukselle Kristukselle.

Uusia ystäviä 
ja uusi työ

Shinon elämä muuttui koko-
naan. 

– Näin ympärilläni olevan 

maailman täysin toisenlaisilla 
silmillä. Minusta tuli erilainen 
henkilö. Olin täynnä rakkautta 
ja iloa. Täynnä rakkautta, jonka 
olin lapsuudessani menettänyt. 
Jeesus toi rakkauden, rauhan 
ja tasapainon perheeseeni. Mi-
nulla on pysyvä yhteys hänen 
kanssaan.            

Shino kastettiin hänelle tutuksi 
tulleessa kirkossa Nottinghamis-
sa toukokuussa 2011. 

– Lähtiessäni seuraamaan Jee-
susta menetin ystäväni ja sukuni, 
mutta Jumala antoi minulle uusia 
ystäviä. He auttavat ja tukevat 
minua. Nyt olen täysin varma sii-
tä, missä vietän iäisyyteni.  Kiitän 
Herraa ja Pelastajaani Jeesusta 
Kristusta. Haluan seurata ja ylis-
tää häntä koko elämäni.

Medialähetysjärjestö Avainme-
dia on tehnyt somaleille suun-
nitellun, evankelioivan sivuston. 
Verkkosivustolle on koottu kaik-
kea saatavilla olevaa somalian-
kielistä, evankelioivaa materiaa-
lia. Osoite on www.somalichris-
tianlife.com. 
Gabon pariskunnan käänty-
misestä kristityksi voi katsoa 
osoitteesta www.uskotv/sarjat/
signaali-sydämiin.
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Lastenhoidon 
uudet tuulet

Päivähoidon ongelmat ovat 
puhuttaneet suomalaisia viime 
aikoina. Lastentarhaopettajista 
ja hoitopaikoista on pulaa, ryh-
mäkoot ovat suuria, iltapäivä-
kerhoon ei välttämättä pääse ja 
vuorohoitoa on tarjolla vaihte-
levasti. Yksi vaihtoehto lasten-
hoidon järjestämiseksi löytyy 
nyt kuitenkin jokaisen käden 
ulottuvilta: mobiilisovellus ja 
internetsivusto lastenhoitajan tai 
perhepäivähoitajan löytämiseksi 
ja varaamiseksi. 

Kuinka monen naapurustossa 
saattaa nytkin asua opiskelija, 
jolla olisi aikaa viettää muutama 
tunti pienen koululaisen kanssa 
koulupäivän päätteeksi? Voisiko 
muun muassa kauppojen auki-
olon vapautumisen aiheuttaman 
vuorohoidon tarpeen järjestää 
omassa kodissa? Entä voitaisiin-
ko pikkulapsia hoitaa yhä enem-
män kotona joustavien aikatau-
lujen puitteissa? Mahdollisuuksia 
on monia, ja nyt jos koskaan 
kannattaa tutustua mobiilisovel-
luksen tarjoamiin mahdollisuuk-
siin lastenhoidon järjestämiseksi 
erilaisiin tarpeisiin.

Internetsivusto ja mobiilipal-
velu Yoopies on rantautunut 
Suomeen ja tarjoaa nyt mah-
dollisuuden tarjota ja ostaa las-
tenhoitoa sekä muita palveluita 
helposti ja nopeasti. Yoopies ei 
ole välitystoimisto vaan sivusto, 
jossa käyttäjät voivat itse rekis-
teröityä erilaisten palveluiden 
tarjoajiksi tai hankkijoiksi ja 
julkaista palvelussa ilmoituksen 
tähän tarkoitukseen. Rekisteröi-
tyminen on ilmaista ja palvelut 
voivat tietyin ehdoin oikeuttaa 
kotitalousvähennykseen. 

Palvelu on ilmainen perhepäi-
vähoitajille ja perhepäivähoitajaa 
etsiville perheille. Sivustolla voi 
myös lukea muiden vanhempien 
kirjoittamia suosituksia ja lasten-
hoitajat voivat pyytää profiilinsa 
verifiointia, mikä tarkoittaa sitä 
että Yoopies tarkastaa heidän 
profiilissaan antamansa tiedot. 

Yoopies tarjoaa käyttäjilleen 
myös turvallisen viestipalvelun 
sekä varaus- ja maksumahdolli-
suuden, joten lastenhoitajan voi 
löytää helposti jopa alle kymme-
nessä minuutissa!

Vuonna 2012 perustettu rans-

kalainen Yoopies toimii kym-
menessä maassa ja sillä on tänä 
päivänä yli kaksi miljoonaa 
käyttäjää ympäri Eurooppaa. 
Suomessa sivustoa voi käyttää 
suomeksi, ruotsiksi ja englannik-
si, ja asiakaspalvelua saa kaikilla 
kolmella kielellä. 

Yoopiesiin voi tutustua osoit-
teissa: yoopies.fi ja yoopi.es/
parentapp.

Mahdollisuus muutokseen 
Aurinkorannikolla

Espanjan lämmössä asuvat ja 
lomailevat suomalaiset järjestä-
vät Fuengirolassa 23.-24.2.2019 
Mahdollisuus muutokseen -ta-
pahtuman. Tilat on vuokrattu 
Las Palmeras hotellista.

Puhujina on Marko Selkomaa, 
kirurgi Sakari Orava ja Aurinko-
rannikon ev.lut. seurakunnan 
pappi Jarmo Karjalainen.

Musiikista vastaavat Saalem 
seurakunnan torvisoittokunta, 
Perttu ja Raija Mathlin sekä Sa-
muli Siren.

Kiivas ajotapa polttaa 
kumia ja bensaa

Liikenne soljuu Suomessa yhä 
turvallisemmin. Ennakkotie-
tojen mukaan viime vuonna 
liikenteessä kuoli 230 ihmistä, 
mikä on ennätyksellisen vähän. 
Myös ylinopeutta ajavien mää-
rä on sekin kääntynyt laskuun. 
Silti liikenteessä iskevä äkillinen 
tunneryöppy aiheuttaa vaaralli-
sia läheltä piti –tilanteita tuon 
tuosta.

Aggressiivisesti ajava kuski 
roikkuu yleensä edellä ajavan 
takaluukussa kiinni ja kyttää 
mahdollisuutta vaaralliseen ohi-
tukseen. Kun hermot menevät, 
avuksi saatetaan ottaa myös kan-
sainväliset käsimerkit ja töötti. 

Rattiraivoksi kutsuttu ilmiö ei 
ole uusi mutta viime vuosina sii-
tä on tullut entistä näkyvämpää. 
Pinnaa kiristävät monet asiat, ku-

ten ruuhkaiset tienpätkät, stressi 
– ja niin, ne toiset kuskit. 

Aggressiivinen ajotapa, jos-
sa liikkeelle lähdetään renkaat 
vinkuen, kiihdytetään ja hetken 
päästä taas jarrutetaan, käy myös 
kukkaron päälle. Kiivas ajotyyli 
lisää auton, renkaiden ja poltto-
aineen kulumista.

– Repivä ajotapa kuluttaa ren-
kaita huomattavasti enemmän 
ja nopeammin. Jos haluaa ajaa 
taloudellisesti ja turvallisesti, 
kannattaa välttää kiivaita kiih-
dytyksiä, jarrutuksia ja terävää 
kurvailua, painottaa Nokian 
Renkaiden teknisen asiakaspal-
velun päällikkö Matti Morri.

Jos turvavälit ovat lyhyet ja 
edellä ajava jarruttaa äkillisesti, 
tärkeintä on saada auto pysähty-
mään mahdollisimman nopeasti. 
Hyvät renkaat lyhentävät jarru-
tusmatkaa ja peräänajon riskiä.

Kaikkein huonoin valinta on 
ajaa kitkarenkailla kesä- ja syys-
keleillä. 

– Nastattomien talvirenkai-
den talvikeleille suunniteltu 
pehmeämpi kumisekoitus ja 
erilainen rakenne pidentävät 
jarrutusmatkaa huomattavasti. 
Samoin kaarteissa ja äkkinäisis-
sä väistöissä nastaton talvirengas 
on kesällä märällä tiellä liukas 
ja lämpimällä kelillä ohjautuvuu-
deltaan huomattavasti hitaampi 
kuin oikea kesärengas, Morri 
varoittaa.

Hyönteisruokaa kehittävä, kau-
pallistava ja brändäävä Entis toi 
syyskuun alussa Prismoihin kas-
visproteiineista ja sirkoista val-
mistetun Sirkkiksen®. Kyseessä 
on rakenteeltaan kypsän jauhe-
lihan kaltainen ja maukas pro-
teiininlähde, joka sisältää 24 % 
proteiinia sekä runsaasti rautaa. 
Sirkkis® on myös B12-vitamiinin 
lähde. 

Vastaavaa tuotetta ei ole vie-
lä maailmalla kehitetty, ja Sirk-
kiksellä uskotaan olevan myös 
kansainvälistä vientipotentiaalia.

Sirkkiksen® koostumus on 
hyvin lähellä kypsää jauhelihaa, 
ja Sirkkis® soveltuukin käytettä-
väksi kypsän jauhelihan tapaan 
lähes jokaisessa arkiruoassa. 
Sirkkiksestä® valmistuvat niin 
perinteiset makaronilaatikot, 
lasagnet, pastakastikkeet kuin 
tortillatkin.   

Ruoan valmistaminen Sirkkik-
sestä on todella helppoa, sillä 

500 miljoonan dollarin inves-
tointi, töitä 900 ihmiselle ja tas-
kussa 20 000 uuden auton tilaus. 
Mercedes-Benzin uusi tuotan-
tolaitos Charlestonissa Yhdys-
valloissa on saamassa lentävän 

Amazon hankkii 20 000 Mersua
lähdön jo startista alkaen. 
Päätös tehdasinvestoinnista 
tehtiin maaliskuussa 2015, ja se 
on luomassa kaupunkiseudulle 
600 uutta työpaikkaa. Koko teh-
taan työntekijämäärä nousee 1 

300:aan vuoden 2020 loppuun 
mennessä. 

Uusi, 3. sukupolven Sprinter 
on kiinnostanut pohjoisamerik-
kalaisia asiakkaita poikkeukselli-
sen paljon. Mercedes-Benz Vans 
on solminut toimitussopimuksen 
peräti 20 000 uudesta Sprinte-
ristä verkkoyhtiö Amazonille. 
Yhtiön tunnuksilla varustettuja 
autoja käyttävät kuriiri- ja ja-
keluyhtiöt, jotka ovat muka-
na Amazonin Delivery Service 
Partner -palvelussa. Sen suosio 
on kasvanut niin vauhdikkaasti, 
että Amazon päätyi laajentamaan 
alkuperäistä kalustotilaustaan 
Mercedes-Benziltä.

Sirkkis® tarjoaa vaihtoehdon jauhelihalle

tuote on valmiiksi kypsennetty. 
Jauhelihasta poiketen riittää, 
että Sirkkis lämmitetään pan-
nulla, varsinaista paistamista ei 
tarvita. Pastakastikkeisiin Sirkkis 
lisätään valmistuksen loppuvai-
heessa.  

Perinteisten kasvisproteiinien 
lisäksi Sirkkiksen® valmistuk-
sessa on käytetty jauhemuo-
dossa olevia kotisirkkoja. Ko-
tisirkkojen osuus Sirkkiksestä® 
on 4 %. Sirkkajauhon ja kasvis-
proteiinien ansiosta tuotteesta 
löytyykin runsaasti proteiinia, 
rautaa, ravintokuitua sekä B12 
-vitamiinia.  Sirkkis on myös li-
säaineeton.

Sirkkistä® myydään 250 g:n 
pakkauksissa. Ensimmäiset 
toimitukset keskeisimpiin Pris-
moihin tapahtuivat elokuun 
viimeisellä viikolla, ja tuotteet 
ovat olleet kuluttajien saatavilla 
keskeisimmistä Prismoista syys-
kuun alusta alkaen.

Santa Maria 
helpottaa syksyn 

ruokakiireitä 
Arjen kiireet verottavat usein 
aikaa ruoanlaitolta. Santa Maria 
vastaa haasteeseen ja tarjoaa 
näppärän avun arkikokkailuun: 
Santa Marian syksyn uutuustuot-
teet maustavat ruoan herkullises-
ti, helposti ja terveellisesti. 

Uudet Santa Maria Asian Wok 
-vokkikastikkeet sopivat nopei-
den ja maistuvien vokkiruokien 
valmistamiseen. Uutuustuotteis-
sa on panostettu hyvän maun 
ohella etenkin terveellisyyteen: 
kastikkeet ovat lisäaineettomia ja 
ne sisältävät jopa 45 prosenttia 
vähemmän suolaa kuin ennen. 

vain trendi-ilmiö, sillä yli puo-
let suomalaisista ostaa luomua 
vähintään kerran kuukaudessa. 
Santa Maria vastaa kysyntään: 
Uusien Santa Maria Organic 
-maustekastikkeiden kaikki 
raaka-aineet ovat luomua ei-
vätkä tuotteet sisällä lainkaan 
lisäaineita. Lisäksi uutuustuot-
teissa on jopa 30 prosenttia vä-
hemmän sokeria tavanomaiseen 
verrattuna. 

Tuhdissa Santa Marian Orga-
nic Teriyaki Sauce -maustekas-
tikkeessa yhdistyvät herkullisesti 
suolaisuus, makea umami ja rai-
kas inkivääri. Keskivahva Santa 
Maria Organic Sweet Chili Sauce 
-kastike on puolestaan maustei-
nen sekoitus tuoretta valkosipu-
lia ja chilihiutaleita, jolla luot hel-
posti aasialaista twistiä kaikkiin 
annoksiin.  

Fleksaus eli kasvisruokien 
suosiminen lihasta kieltäytymättä 
kasvattaa jatkuvasti suosiotaan. 
Osa-aikaisessa kasvisruokava-
liossa pääpaino on kasviksissa, 
ja lihaa syödään vain esimerkik-
si juhlissa tai viikonloppuisin. 
Suosittu kasvisvaihtoehto on 
halloumijuusto, joka on myös 
helppo raaka-aine maistuviin 
arkiruokiin.  

Uutuustuotteista Santa Maria 
Asian Wok Soy & Sweet Chili 
-vokkikastike antaa ruoalle sopi-
van tulisen maun ja sopii etenkin 
broilerin mausteeksi. Myös Santa 
Marian Asian Wok Sweet & Sour 
-vokkikastike sopii broilerille, 
ja siinä yhdistyvät herkullisesti 
makean ja suolaisen makuvi-
vahteet. Santa Marian valkosi-
pulinen osterikastike Asian Wok 
Oyster & Garlic puolestaan sopii 
hyvin porsaanlihavokin pariksi.  

Luomutuotteet eivät ole enää 

Tänä syksynä Santa Maria 
maustaa halloumin tex mex -tyy-
lisesti. Santa Marian uusi Smoky 
Halloumi Taco Spice Mix -maus-
teseos saa savuisen mutta raik-
kaan makunsa chipotlechilistä, 
savustetusta paprikasta, valko-
sipulista ja oreganosta. Tuote ei 
sisällä lisättyä suolaa tai sokeria.

Katekumeenista 
ortodoksiksi

Ortodoksiseen kirkkoon liitty-
mistä suunnitteleville suunnattu 
opetus käynnistyy yli 20:lla paik-

kakunnalla.
Suomen ortodoksiseen kirk-

koon liittyy vuosittain noin tuhat 
ihmistä. Valtaosa heistä on maa-
hanmuuttajia, jotka ovat olleet 
ortodoksisen kirkon jäseniä jo 
aiemmin. Uskontokunnasta toi-
seen siirtyviä on noin kolman-
nes. Pienellä osalla liittyjistä ei 
ole lainkaan aiempaa uskonnol-
lista taustaa.

Monilla ortodoksiseen kirk-
koon siirtyvistä kirkkoon liit-
tymistä edeltää jopa vuosien 
mittainen harkintaprosessi. Sen 
aikana he seuraavat itsenäisesti 
kirkon elämää ja jumalanpalve-
luksia sekä tutustuvat kirkko-
vuoden rytmiin. Jotkut tutustuvat 
kirkkoon vierailemalla Valamon 
ja Lintulan luostareissa, toiset 
laulamalla kirkkokuorossa tai 
harrastamalla ikonimaalausta.

Tietty valmistautumisaika on-
kin kuulunut aina osaksi kirk-
koon liittymistä. Jo alkukirkon 
aikana kasteeseen valmistau-
duttiin osallistumalla kasteope-
tukseen. Vielä nykyisinkään 
ortodoksiseen kirkkoon ei voi 
liittyä ilman perehtymistä kirkon 
oppiin ja liturgiseen elämään.

Kirkkoon voi tutustua papis-
ton henkilökohtaisessa ohjauk-
sessa, mutta monissa seurakun-
nissa järjestetään myös kirkkoon 
liittymistä harkitseville suunnat-
tua ryhmäopetusta, jota kutsu-
taan katekumeeniopetukseksi. 
Katekumeeniopetus käynnistyy 
tyypillisesti syksyllä ja jatkuu 
aina kevääseen, pääsiäisen tie-
noille asti.

Tänä syksynä opetusta on tar-
jolla ainakin 21:lla paikkakun-
nalla: Helsingissä, Järvenpäässä, 
Espoossa, Vantaalla, Lohjalla, 
Nummelassa, Porvoossa, Tam-
pereella, Porissa, Hämeenlin-
nassa, Iisalmessa, Vaasassa, 
Oulussa, Kuopiossa, Joensuus-
sa, Lappeenrannassa, Imatralla, 
Mikkelissä, Varkaudessa, Savon-
linnassa, Pieksämäellä.

Varsinainen kirkkoon liittämi-
nen tapahtuu kasteen ja/tai mir-
havoitelun sakramentin kautta. 
Jos liittyjä on aiemmin kastettu 
Isän, Pojan ja Pyhän Hengen 
nimeen, kastetta ei uusita, vaan 
toimitetaan pelkkä mirhavoitelu. 
Sen jälkeen liittyjä osallistuu en-
simmäistä kertaa ehtoolliseen ja 
hänestä on tullut ortodoksisen 
kirkon täysivaltainen jäsen.
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A  Iso kosketusnäyttö sisältää monia toi-
mintoja, josta syystä ohjaamon namis-
kuukkelimäärä on yllättävän vähäinen.

Ford EcoSport – ecoa vai sportia?
C  Ensisilmäyksellä Ford EcoSport näyt-
tää hieman lytätyltä, kuutiomaiselta.

C 1,5 litran dieselistä irtoaa 125 hevosvoimaa, mikä vie EcoSportia iloisesti eteenpäin.

D  Sisätilat ovat tuttua Ford-laatua, osanahkaverhoilu toimii, ja tilaa löytyy normi-
kokoisille tosimiehille.

A  EcoSportin takaluukku aukeaa ame-
rikkalaistyylisesti sivullepäin... tietenkin.

C A  Eihän se takaluukku tietenkään 
auennut rekisterikilven yläpuolelta vaan 
takavalon keskellä olevasta kahvasta.

Kimmo Janas

Kesän päätteeksi 
polkaisimme menemään 
Fordin pienellä SUV:llä, 
EcoSportilla.

E nsin rynnivät markki-
noille isot katumaasturit 
ja nyt jäljessä seuraavat 

pikkuveljet. Tuntuu, että jokai-
nen autovalmistaja haluaa oman 
pikku-SUVin.

Sukunäköä
Uusi Ford EcoSport on ulkoiselta 
olemukseltaan uskollinen Fordin 
isompien SUVien, Kugan ja Ed-

gen tyylille.
Keulaa dominoi suuri puoli-

suunnikkaan muotoinen etusä-
leikkö ja kulmikkaat etuvalot. 
Kulmikkaat sumuvalojen kotelot 
täydentävät auton keulan pro-
fiilia, joka on tehtaan edustajan 
mukaan saanut inspiraationsa 
rinkan remmeistä ja ilmentää 
auton seikkailullista luonnetta.

EcoSport?
Aluksi ihmeteltiin oikein poru-
kalla auton nimeä. Mikä tämän 
Fordin nimi oikein on? EcoSport 
kuulosti pelkältä lisänimeltä, ku-
ten moottorin kohdalla EcoBlue 

tai EcoBoost.  
Seuraava kinastelun aihe oli, 

onko tämä nyt eco-henkinen 
polttoainepihi vai sporttihenki-
nen menopeli?

Lopputulos oli vähän kum-
paakin. Moottori ei ollut mikään 
juoppo, joskaan aivan tehtaan 
lupaamaan 4,5 litran keskikulu-
tukseen emme päässeet. Toisaal-
ta pirtsakan moottorin ansiosta 
meno maantiellä oli mukavan 
sporttista.

Myötähäpeää
Kuvausten yhteydessä muut tes-
tiryhmän jäsenet saivat kokea 
myötähäpeää, kun päätoimittaja 
yritti avata takaluukkua.

Minä räpläsin ja räpläsin sieltä 
rekisterikilven yläpuolelta, mutta 
en löytänyt sopivaa painiketta. 
Ei löytynyt avausnamiskuukkelia 
auton sisältäkään vaikka kuinka 
ryömin ohjaamon jalkatilassa ja 
kurkottelin eri suuntiin...

Lopulta ongelma onneksi rat-
kesi, sillä eihän EcoSportin taka-
luukku aukeakaan "normaalisti" 
ylöspäin vaan amerikkalaisittain 
sivulle.

Älykäs neliveto
Uudessa EcoSportissa on Ford 
Intelligent All Wheel Drive -neli-
veto, joka yhdessä täysin uuden 
1,5-litraisen EcoBlue -moottorin 
ja kuusivaihteisen manuaalivaih-
teiston kanssa pelittää varsin 
maukkaasti.

EcoSportia on saatavissa myös 
1.0 litran EcoBoost -bensako-

neella joko 140- tai 125-hevos-
voimaisena versiona.

Älykäs neliveto mittaa auton 
renkaiden pitoa tienpintaan ja 
voi säätää vääntöä jopa suhtees-
sa 50/50 etu- ja takarenkaiden 
välillä alle 20 millisekunnissa – 
eli varsin rivakasti.

Järjestelmä siirtää vääntöä 
saumattomasti kaikkien neljän 
renkaan välillä, joten tuntuma 
tiehen on parempi erityisesti 
liukkaalla kelillä.

Tekniikka pelaa
Kuten nykymenoon kuuluu, 
EcoSportissakin on jos jonkin-
laista kuljettajaa avustavaa tek-
nologiaa.

EcoSportissa on nyt ensi ker-
taa vakionopeuden säädin sää-
dettävällä ajonopeuden rajoitti-
mella ja peruutuskamera.

Autossa on myös automaatti-
set ajovalot ja sadetunnistimella 
varustetut tuulilasinpyyhkijät, 
joten kuski voi keskittyä parem-
min ajamiseen.

Muuta teknologiaa edustavat 
kuolleenkulman valvontajärjes-
telmä sekä vakiovarusteena ole-
va kaatumisen estojärjestelmä, 
joka säätää moottorin vääntöä ja 
auttaa kuljettajaa pitämään auton 
hanskassa.

Ajonautintoa lisää Apple Car-
Playn ja Android Auton kanssa 
yhteensopiva Sync 3 -tietoviih-
dejärjestelmä. B&O Play -ää-
nentoistojärjestelmään kuuluu 
10 kaiutinta, subwoofer ja kes-
kiäänialue-kaiutin. Sydeemi on 
kalibroitu EcoSportia varten ja 
siinä on uusin DSP-vahvistin.

Vastinetta rahalle
Meillä kokeiltavana oleva 
EcoSport oli siis 1,5 litran TDCi 
EcoBlue -moottorilla varustettu 
Titanium varustetason versio, 
jonka hinta varusteineen (mm. 
lämmitettävät tuulilasi ja ohja-
us-pyörä, parkkitutkat eteen ja 
taakse sekä Sync 3 -tietoviihde-
järjestelmä) oli 30 euroa vaille 30 
000 euroa. Eli ei mitenkään kallis 
ottaen huomioon kuitenkin var-
sin pirteän moottorin ja ylipään-
sä asiallisen kokonaisuuden.

Itse jäin hieman kaipaamaan 
etupenkkien sähkösäätöjä. Taka-
luukku samoin kuin konepelti 
olivat yllättävän raskaita avata.

Kaikkinensa kuitenkin muka-
va tuttavuus.
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