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Tämän hetken ehkä suosituimpia keskustelunaihei-
ta ovat Ukrainan sodan lisäksi venäläisten turistien 
viisumit ja pääministerin biletysvideot – apinarokko 
ja korona eivät tunnu enää pahemmin hetkauttavan. 

Mutta väittäisin, että ainakin Suomen Siionin kan-
nalta yksi alkavan syksyn tärkeimpiä puheenaiheita 
on – tai ainakin pitäisi olla – 19.9.-16.10. järjestettävä 
valtakunnallinen mediamissio, joka kokoaa maamme 
kristikansaa laidasta laitaan. Mukana on yli 360 seu-
rakuntaa – luterilaiset seurakunnat valitettavasti vä-
hemmistönä – sekä lukuisia yhteisöjä ja järjestöjä. Ja 
käytössä ovat kaikki mediamuodot; tv, radio, some, 
printtimedia, internet, ulkomainonta jne. Eli näkyvyyttä 
pitäisi tämän kirkkohistoriallisestikin poikkeuksellisen 
evankeliointihankkeen ainakin saada.

Mutta pelkkä esilläolohan ei riitä, jos työmiehiä puut-
tuu. Eli nyt kannattaisi jokaisen kynnelle kykenevän 
ryhdistäytyä ja etsiä oma seurakunta tai muu ryhmitty-
mä, jonka kanssa lähteä viemään ilosanomaa turuille 
ja toreille – ja sinne aitovierille.

Tosimies -lehti on yksi Missio2022:n yhteistyökump-
paneista. Olemme lähettäneet tätä kädessäsi olevaa 
numeroa lähes 11.000 kappaletta hankkeessa mukana 
oleviin seurakuntiin käytettäväksi ”kättä pidempänä” 
seurakunnan omissa evankeliointitapahtumissa. Us-
kosta osattomat miehethän eivät perinteisesti ole in-
nokkaita tarttumaan hengelliseen materiaaliin, mutta 
monipuolisen miestenlehden kohdalla tilanne on toi-
sin, ja helpottaa evankelioivaa henkilöä keskustelun 
avauksessa.

Tietenkin kannattaa muistaa, että evankeliointitarve 
maassamme ei suinkaan lopu, vaikka Missio2022 päät-
tyykin lokakuun puolessavälissä.

Ja nyt kun olemme aktivoituneet, ei sitten unohdeta 
seurakuntavaaleja 20.11. – meidän kristittyjen vastuulla 
on, kuinka liberaaliksi ja suvaitsevaiseksi kirkon me-
non sallitaan menevän. Meillä on vastuu, jos emme 
käytä äänioikeuttamme nyt, on turha jäljestäpäin sur-
kutella tehtyjä päätöksiä.

Nyt kaikki 
mukaan!
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A   Orpokodin lapset muodostavat koulun 
oppilaiden ytimen.

C   Light Homen koulussa on tällä het-
kellä 225 oppilasta.

Onko ahdasta?
Tarvitsetko tilaa?
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p. 044 572 4403 Karvia

Tilaa netissä
www.tosimies-lehti.fi

Kukaan ei leiki 
mun kanssa, 

ne vaan lukee 
uusinta Tosimies -lehteä...

6 numeroa 

vain 40 euroa!

A

C   Tsemppihenkeä pienimpien koululaisten parissa.

D   Light Home järjestää läheisten kylien köyhille vanhuksille ja leskille kaksi ateriaa 
päivässä.

Kimmo Janas

Elisha Chowtapallin 
luotsaama kristillinen 
Light Home 
Kaakkois-Intiassa on 
muutamassa vuodessa 
kasvanut yhden 
lapsen orpokodista 
kampukseksi, jonka 
suojissa palvellaan eri 
muodoin niin lapsia 
kuin aikuisiakin ja 
pyritään tarjoamaan 
heille keinoja 
nousta köyhyydestä 
kohti valoisampaa 
tulevaisuutta.

K eväällä 2011 minuun otti 
yhteyttä nuori intialainen 
mies, joka kertoi olevan-

sa tulossa Suomeen ja haluavan-
sa tavata. Täytyy myöntää, että 
ensimmäinen reaktioni saamaa-
ni sähköpostiviestiin oli varsin 
epäluuloinen. Mutta kuinka sitä 
sanotaankaan, rohkea rokan syö 
eli sovimme tapaamisen kesäk-
si Tampereelle – ja loppu onkin 
sitten historiaa. Ystävyytemme 

Light Home panostaa lapsiin
ja lähes vuosittaiset tapaamiset 
ovat nyt kestäneet jo 11 vuotta.

Orpokoti näkynä
Elisha Chowtapalli syntyi köy-
hään kristittyyn dalit-perhee-
seen. Perheen isä työskenteli 
yhden dollarin päiväpalkalla 
kaivoksessa. Elishallekin tulivat 
kaivoksen raskaat työt tutuksi, 
mutta hän ehti toimia nuorena 
myös peltotöissä, maitopoikana 
ja valokuvaajana osallistuessaan 
perheen elatukseen.

Lapsuus ei ollut helppo, mut-
ta pojan päättäväisyys vei häntä 
eteenpäin läpi erilaisten koette-
lemusten, lopulta aina yliopiston 
maisteritutkintoon asti.

Elisha kertoo taistelleensa 
nuorena Jumalaa vastaan, kos-

ka ei ymmärtänyt, kuinka Jumala 
voi sallia kaiken sen kärsimyk-
sen, jota hän näki ympärillään. 
Vuonna 2002 joulupäivänä Ju-
mala kuitenkin puuttui peliin ja 
johdatti Elishan kuuntelemaan 
saarnaa, jonka rakkauden sa-
noma muutti nuoren miehen 
elämän kertaheitolla. Sanan näl-
käänsä hän lähti tyydyttämään 
raamattukouluun. Jumala antoi 
Elishalle myös näyn perustaa 
orpokoti. 

– Ollessani vuonna 2006 Aust-
raliassa kristillisen yhteisön ke-
hittämiskurssilla Jumala muistutti 
minua antamastaan näystä, Elis-
ha muistelee.

Hieman ennen kotiinpaluuta 
hänelle ojennettiin rukouskoko-
uksessa 280 Australian dollaria 

orpokodin perustamista varten.
Niin Elisha perusti orpokodin 

kotinsa yhteyteen. 
– Muutimme vanhempieni ja 

sisarusteni kanssa asumaan ko-
titalomme toiseen huoneeseen 
ja toiseen otimme yhden dalit-
orpopojan.

Siitä alkoi orpokoti kasvaa, 
ja tänä päivänä Light Home kä-
sittää kokonaisen kampuksen 
pitäen sisällään mm. 45 lapsen 
orpokodin sekä 225 oppilaan 
englanninkielisen keskiasteen 
koulun ja lukion.

Kampus työllistää 32 henkilöä, 
joista 17 työskentelee opettajina 
koulussa

Vailla ihmisarvoa
Dalitit kuuluvat perinteisen kas-
tilaitoksen ulkopuolelle, eli ovat 
ns. kastittomia, vaikka yli 3000 
vuotta vanha kastilaitos onkin 
virallisesti purettu jo viime vuo-
sisadalla. Eli dalitit ovat köyhim-
mistä köyhimpiä, joille ihmisarvo 
ei ole mikään itsestäänselvyys. 
Heiltä on esim. kielletty kylän 
yhteisen kaivon käyttö samoin 
dalit-lasten koulunkäynti on teh-
ty mahdollisimman hankalaksi – 
ellei jopa mahdottomaksi. 

– Dalitit ovat alttiina väkival-
lalle, murhille ja raiskauksille. 
Väitetäänpä jopa dalitin varjon 
saastuttavan ylemmän kastin 
edustajan, Elisha huokaisee ku-
vaillessaan sydäntään lähellä 
olevan ihmisryhmän kohtaloa.

Lupauslaukkuja
Orpojen lisäksi Elisha kantaa 
huolta myös muista alueen 
heikko-osaisista.

Vanhusten päivähoito-ohjel-
man puitteissa 45 leskelle ja köy-
hälle vanhukselle Light Home 

tarjoaa päivittäin kaksi ateriaa. 
Light Homella on tavoite tulla 

täysin omavaraiseksi vihannes-
ten suhteen, ja siitä pitää huolen 
Garden of Eden -puutarhapro-
jekti.

Yksi mielenkiintoinen avus-
tusprojekti on naisten 6 kuukau-
den ompelukurssi, jonka käyty-
ään naiset saavat ompelukoneen 
omakseen. Ohjelmalla halutaan 
kouluttaa köyhiä naisia hankki-
maan itselleen lisätuloja ompe-
lutöillä. 

Light Home on jo vuosia 
järjestänyt myös evankeliointi-
tapahtumia ja pastorien koulu-
tustilaisuuksia. Onpa alueelle 
rakennettu uusi kirkkokin.

Vuonna 2015 Elisha käynnisti 
Promise Bags -nimisen erilli-
sen yrityksen työllistäen kuusi 
naista. Tällä hetkellä laaduk-
kaita nahkalaukkuja valmistaa 
10 naista. Yhtiö käyttää itäin-
tialaista nahkaa, joka parkitaan 
kasvispohjaisella menetelmällä. 
1-3 kuukautta kestävään ympä-
ristöystävälliseen parkitsemis-
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A   Juhannuskonferenssissa Keuruulla 
Elisha oli myymässä Promise Bagsin val-
mistamia nahkatuotteita.

OPINTOLA

Tervetuloa!

R TIK I E E
Ö N

B&B
Norintie 1048, 61840 Norinkylä

puh 050 5910489 
www.opintola.com 
info@opintola.com

raimoperakylaoy.fi

A

D   Jokaisesta Promise Bagsin kassista löytyy myös kyseisen tuotteen valmistaneen 
naisen lyhyt elämänkerta.

C   Promise Bags tarjoaa naisille ympärivuotiset tulot ja mahdollistaa näiden unel-
mien toteuttamisen.

C   Jo yli 600 naista on käynyt läpi kuu-
den kuukauden pituisen ompelukurssin, 
jonka jälkeen jokainen osallistuja saa 
käyttämänsä ompelukoneen kotiinsa. 
Näin kyliin syntyy uutta pienyrittäjyyttä.

prosessiin sisältyy luonnollisia 
materiaaleja kuten kaarnaa, ok-
sia ja puunlehtiä.

– Tärkein tavoitteemme on 
voimaannuttaa artesaanimme 
kohtelemalla heitä arvokkaasti 
ja maksamalla heille huomat-
tavasti parempaa palkkaa, kuin 
mitä he saisivat pitkistä päivistä 
peltotöissä paahtavan auringon 
alla. 40 prosenttia yrityksen 
tuotosta ohjautuu Light Home 
-toimintaamme, selvittää Elisha.

Sairaala 
uusimpana näkynä

– Mutta yhtään askelta emme ota 
rukoilematta Jumalalta siunausta 
ja viisautta toimiimme, painottaa 
Elisha Chowtapalli. 

Kristinuskon opettaminen ja 
päivittäiset hartaushetket ovat-

kin keskeisellä sijalla Light Ho-
men toiminnassa.

Uusimpana työnäkynä Elishal-
la on lähelle kampusta perustet-
tava 10 vuodepaikan 2-kerroksi-
nen terveysasema, joka palvelisi 
12 ympäröivän kylän noin 40.000 
asukasta 24/7. Terveysasemalle 

tulee laboratorio, röntgen, leik-
kaussali ym. Yleisimpien saira-
uksien lisäksi terveysasema tulee 
painottumaan gynekologiaan eli 
alueen naisten auttamiseen, sillä 
varsinaisiin sairaaloihin on liian 
pitkä matka kiireellisissä tapa-
uksissa, eikä niiden hoitotaso 

varsinkaan dalitien kohdalla ole 
kehuttava.

Ensimmäinen haaste on 600 
-neliöisen rakennustontin lu-
nastaminen elokuun loppuun 
mennessä. Lehden mennessä 
painoon emme vielä tiedä, onko 
tarvittava 19.000 euroa saatu ko-

koon. Jos se ei onnistu, pyritään 
jatkamaan tontin hankinta-aikaa 
tai sitten etsitään kokonaan uusi 
tontti. 

Hallitukselta on Elishan mu-
kaan turha lähteä anomaan tu-
kea, syinä monimutkainen byro-
kratia, voimakas korruptio sekä 

tietenkin kristillisellä pohjalla 
toimiva hanke hindu-valtaisessa 
maassa.

Jos kiinnostuit asiasta, 
ota yhteyttä:
Sami Haapajoki
puh. 050 353 5657
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Fredrik Ekholmin Israel -kronikka

O li hieno tunne saada 
taas vierailla Israelissa 
pandemian aiheutta-

man 2,5 vuoden tauon jälkeen. 
Osallistuimme Kerstinin kanssa 
JPB:iin ja kävimme samalla mat-
kalla tapaamassa liikekumppa-
neitamme ja ystäviämme.

Ensimmäiset kaksi päivää vie-
timme Tel Avivissa, jossa vierai-
lin mm. Aura Air-yrityksessä 
ensimmäistä kertaa, vaikka olen 
tehnyt yhteistyötä heidän kans-
saan jo n. 16 kuukautta. Tel Avi-
vissa vierailimme myös Suomen 
suurlähetystössä.

Galilea
Tel Avivista vuokrasimme auton 
ja ajoimme Tiberiakseen. Meille 
oli järjestetty asunto rinteestä, 
jonka alapuolella oli Tiberias ja 
josta oli upea näkymä Galilean-
järvelle ja Golanin kukkuloille.

Perjantaina, 27. toukokuuta, 

Jerusalem Prayer Breakfast
Israel tuli sydämelleni 
ihmeellisellä tavalla 
Herran kutsuna vuonna 
1990, ja se mullisti 
elämääni. Sen jälkeen 
olen saanut tehdä 
Israel-työtä eri tasolla ja 
alueella sekä Suomessa 
että Israelissa. Tämä 
tehtävä on sisältänyt 
työtä avuttomien ja 
köyhien puolesta, mutta 
toisaalta myös Israelin 
johtohahmojen kanssa. 
Israelin tukeminen ei ole 
ainoastaan muutamalle 
Israel-fanille vaan 
Raamatun mukaan se 
kuuluu meille kaikille 
pakanakristityille.

osallistuimme Miri Moriahin 
kanssa kokoukseen, jossa oli 
mukana n. 30 henkilöä, van-
hemman pariskunnan (Terri ja 
Eric) luona. He ovat järjestäneet 
kokouksia suuressa talossaan, 
Poriyassa, n. 20 vuoden ajan. 
Tilaisuuden jälkeen meitä jäi 
pienempi ryhmä syömään sapat-
tiateriaa, rukoilemaan ja viettä-
mään aikaa yhdessä. Kävimme 

arvokkaita keskusteluja ja vaih-
doimme kirjoja keskenämme.

Siitä on nyt yli 29 vuotta, kun 
pastori Claude Ezagouri kutsui 
meidät seurakuntansa koko-
ukseen, samalla kun muu ryh-
mämme meni katsomaan nähtä-
vyyksiä. Siellä tapasimme Mirin 
kokouksen jälkeen. Emme voi-
neet kuvitella, että se johtaisi elä-
mänmittaiseen yhteistyöhön ja 

kouksessa ja Sanan tutkimisessa. 
Siksi hänellä on vahva ilmestys 
Sanasta ja ajasta, jossa elämme. 
Hänen läheinen Jumalasuhteen-
sa saa aikaan, että hänen kans-
saan on erittäin rikastuttavaa 
viettää aikaa ja rukoilla.

Mirin näky on myös tukea yk-
sinäisiä vanhempia naisia ja les-
kiä. Miri oli ostanut heille hedel-
miä, leipää ym. ja laittanut näitä 
koristeltuihin koreihin. Saimme 
olla mukana vierailemassa näi-
den naisten luona, jotka tarvit-
sevat rohkaisua ja taloudellista 
tukea. Tämä oli profetaalinen 
teko ja koimme sen hyvin mer-
kitykselliseksi.

On inspiroivaa tavata vanhem-
pia ihmisiä, kuten Miri ja Terri 
(85 v) ja Eric (77 v), jotka elä-
vät lähellä Herraa, rukoilevat ja 
kantavat edelleen vahvaa näkyä 
Jumalan valtakunnasta ja yhteis-
kunnan kehittämisestä.

Jerusalem Prayer Breakfast 
(JPB)

Tämä oli kuudes kerta, kun JPB 
järjestettiin Jerusalemissa. Kaksi 
näistä pidettiin pandemian aika-
na pääasiassa Zoomin välityksel-
lä. Perustajajäsenenä olen vuo-
desta 2017 osallistunut Kerstinin 
kanssa kaikkiin neljään, jotka on 
järjestetty paikan päällä Jerusa-
lemissa. Olen myös osallistunut 
Accrassa, Ghanassa ja  Haagissa, 
Hollannissa sekä äskettäin Tal-
linnassa.

JPB on järjestetty 15 kertaa 
Israelin ulkopuolella, myös 
Suomessa, syyskuussa 2019. 
Tämän viimeisimmän konfe-
renssin aikana ruotsalaiset päät-
tivät järjestää oman tapahtuman 
Ruotsissa. Latvian edustaja Inese 
Slesere harkitsee myös JPB:n jär-
jestämistä.

JPB:n näky on mm. koota 
kristittyjä ja juutalaisia yhteen 
rukoilemaan Israelin ja Jerusa-
lemin puolesta, kuten Raamat-
tu kehottaa (Ps 122:6-7). Israel 
kohtaa monia haasteita, kuten 
terrorismin uhka sekä Iranin, 
joka tahtoo tuhota Israelin ja 
rahoittaa terrorismia. EU:lla, 
YK:lla ja monella maalla ei ole 
ymmärrystä Israelin tilanteesta, 

hänen tukemiseen siinä näyssä, 
jonka hän oli saanut Jumalalta eli 
tuoda kotiin juutalaisia lastenko-
dinlapsia entisestä Neuvostolii-
tosta. Se oli ainutlaatuinen näky 
henkilölle, joka on ollut leski 31 
-vuotiaasta asti ja jolla on kaksi 
omaa lasta huolehdittavana.

Tämä yhteistyö Mirin ja hänen 
”Elian armonmalja”-järjestönsa 
kanssa on tuonut Mirin Suo-
meen n. 15 kertaa. Keväällä 2020 
jouduimme perumaan vierailun 
pandemian vuoksi.

Miri käyttää paljon aikaa ru-

vaan sen sijaan he tuomitsevat 
Israelin ja tahtovat jakaa maan, 
ja erityisesti Jerusalemin, kah-
den valtion ratkaisuksi. Tämä 
on epäraamatullista, mutta harva 
ymmärtää sen. Turvallisuusnä-
kökulmasta katsottuna kahden 
valtion ratkaisussa Israelin olisi 
vaikea puolustautua terroristeil-
ta, jotka silloin pääsisivät Israelin 
sydämeen.

Jerusalem, jonka nimi tarkoit-
taa rauhan kaupunki, on aina 
ollut muslimien ja muidenkin 
himoitsema. Mutta se on juuta-
laisten ja Israelin jakautumaton 
pääkaupunki. Nyt kun juutalai-
sia kohtaan hyökätään inhotta-
valla antisemitismilla, on heillä 
sentään nyt 74 vuoden ajan ollut 
oma kotimaa, johon tehdä Aliy-
ah. Toisin sanoen on paljon, 
minkä puolesta rukoilla, kun 
kokoonnumme ja olemme näh-
neet, miten Jumala on vastannut 
rukouksiimme.

Tänä vuonna meitä oli koolla 
n. 300, 38 eri maasta, mikä oli 
hyvä, koska tiukimmat rajoituk-

set pandemian jälkeen olivat 
helpottuneet.

Knesset ja 
patsaan paljastus

Ensimmäinen kokoontuminen 
oli Knessetissä ja mukana oli 
useampi Knessetin jäsen, kuten 
puhuja Tatiana Mazarsky, joka 
oli myös virallinen kutsuja tämän 
vuoden JPB:hen. Oppositiosta 
osallistui Gila Gamliel. Myös pu-
hemies Mickey Levi puhui meille 
lämpimästi. Entiset Knessetin jä-
senet  Robert IIatov  ja Yehuda 
Glick osallistuivat sekä  Michele 
Bachmann, entinen USA:n kon-
gressin jäsen. David Friedman, 
joka on ollut USA:n suurlähetti-
läs Israelissa, puhui myös. Hän 
on mies, joka tuntee Raamattun-
sa ja puhuu siitä käsin. Hänellä 
oli merkittävä rooli, kun USA:n 
suurlähetystö presidentti Donald 
Trumpin päätöksestä siirrettiin  
Jerusalemiin. Jenis Kristjan, mi-
nisteri Ranasta, Färsaarilta oli 
yksi puhujista. Hän kertoi roh-
keasti siitä, miten Jeesus oli ih-

meellisesti kolme kertaa paran-
tanut hänen vaimonsa ja muita 
perheenjäseniä.

Lopuksi Benjamin Netanyahu 
yllätti meidät pitämällä puheen.

Jälkeenpäin puhujat kuvattiin 
yhdessä Nick Vujicicin kanssa, 
joka oli yksi pääpuhujista. Hän 
on väkevä julistaja, suurista ke-
hitysvammoistaan huolimatta. 
Nick oli lähimpänä Netanyahua 
ja käytti tilaisuuden hyväkseen ja 
rukoili vahvasti. Voimme sanoa, 
että se on oli yksi konferenssin 
kohokohdista. Kun Netanyahu 
sen jälkeen poistui turvamies-
tensä kanssa, hän kiitti: ”Thank 
you, thank you”!

Lyhyesti vielä muusta ohjel-
masta. Osallistuimme King Da-
vid hotellin lähellä sijaitsevassa 
puistossa pronssisen ”Lion of 
Judah”-patsaan paljastustilai-
suuteen. Patsaan oli lahjoittanut 
Max Geiner Jr, USA:ta. Tilaisuu-
teen osallistui useita henkilöitä, 
jotka pitivät puheita, muutama 
rabbi sekä Jerusalemin varapor-
mestari Fleur Hassan-Nahoum. 
Sen jälkeen vierailimme ulko-
ministeriössä ja osallistuimme 
iltakonserttiin.

Varsinainen rukousaamiainen 
pidettiin seuraavana päivänä, 
2. kesäkuuta. Sillä Nick Vujicic 
piti puheen ja saimme useita 
videotervehdyksiä mm. presi-
dentti Isaac Herzogilta. Iltapäi-
vällä järjestettiin viisi seminaaria, 
joita piti mm. Joel Rosenberg. 
Illalla oli perustajajäsenten päi-
vällinen, jossa oli vaihtelevaa 
ohjelmaa ja monta osallistujaa. 
Ylistimme, rukoilimme ja luim-
me Raamattua yhdessä. Director 
Albert Veksler johti myös tämän 
tilaisuuden erinomaisesti. Hän 
kertoi, mitä muissa JPB-tilai-
suuksissa on tapahtunut. Voim-
me monien rukousvastausten 
jälkeen todeta, että Jumala on 
rukouksia kuuleva jumala.

Olen kiitollinen hyvästä JPB:ä, 
jossa oli hyvä ilmapiiri ja kiitolli-
sia osallistujia.   

”Mutta sitten minä valitsin 
Jerusalemin nimeni asuinsijak-
si ja Daavidin kansani Israelin 
hallitsijaksi.”  (2 Aik 6: 6)

B   Knessetin edessä. Vasemmalta  JPB 
Director Albert Veksler, Hillevi Fahlqvist 
Ruotsista, Latvian edustaja Inese Slesere. 
Fredrik ja Kerstin Ekholm.

D   Puhujat ja Knessetin jäsenet asettui-
vat kuvaukseen Knessetin kokouksen 
lopussa. Nick Vujicic nostettiin Netan-
yahun viereen ja hän käytti tilanteen 
hyväksieen ja alkoi rukoilla Netanyahun 
puolesta.

A   Pronssisen ”Lion of Judah”-patsaan 
oli lahjoittanut Max Geiner Jr, USA:ta.

B   Mirin näky on myös tukea yksinäisiä 
vanhempia naisia ja leskiä. MIri oli osta-
nut heille hedelmiä, leipää ym. ja laitta-
nut näitä koristeltuihin koreihin.
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Projektin tavoitteena on suoda Israelin syrjäseutujen 
nuorille samat mahdollisuudet tulevaisuuteen kuin

suurissa asutuskeskuksissa asuville.

Huippuosaajien Talot ovat koulutuskeskuksia, jossa nuoret 
voivat kokoontua koulupäivien jälkeen. Loistavat puitteet 

sekä ammattiohjaajat tukevat nuoria heidän opinnoissaan. 
Nuorilla on mahdollisuus kehittää kykyjään 

ja toteuttaa itseään uudella tavalla. 
Huippuosaajien Talot tukevat myös nuorten sosiaalisia 

kanssakäymisen taitoja, mikä edistää hyvinvointia ja näin ol-
len vaikuttaa merkittävästi koko yhteisöön. Kiitos tuestasi!

Lisätietoa: www.kkl.fi/2020/05/uusi-projekti-alkaa-tule-mukaan

Pankki: NORDEA FI83 1023 3000 2472 42 – Viitenumero: 20255

Poliisihallituksen 27.4.2020 myöntämä 

rahankeräyslupa RA/2020/481

Keren Kajemet Finlandin (KKF) 
ajankohtainen projekti – 
”Huippuosaajien Talo”, 

Nof Hagalilissa, Ylä-Nazaretissa

www.tosimies-lehti.fi

Miestenlehti, 
jota tytötkin 

kehtaavat 
lukea

6 numeroa 

vuodessa 

vain 40 euroa

Hengen uudistus 
kirkossamme on sitä, 
mitä eri tahoilla on 
toivottu.

T ikkurilan tai Teknoksen 
maalit saavat aikaan ul-
koisessa kirkon ”tilassa” 

melkoista uudistusta.
Veli-Samuel kiittää Kimmoa ja 

Tuomoa, jotka toimittivat hen-
kilönostimen, joka oli tarpeen 
etenkin ristin maalauksessa noin 
12 m korkeudessa.

Jyri ja Vantaankosken K-rauta 
sponsoroivat maalit.

Janne tuli apuun, kun Samuel 
oli väsähtää loppurutistuksessa.

C    Ajan hammas oli syönyt kirkkora-
kennuksen maalipintaa.

A    Kirkon harjalla seisova risti oli jo näh-
nyt parhaat päivänsä...

B    ... mutta uudella maalipinnalla ris-
ti piirtyy taivasta vastaan taas entistä 
ehompana.

D    Suurella mielihyvällä voi katsella 
Espoon Helluntaikirkon päätyä. Nyt on 
uuden pastorin hyvä astua toimeen maa-
latussa kirkossa.

Kirkko pesi kasvonsaKirkko pesi kasvonsa

Silvottujen sinfonia
Kirjoitin vuonna 1976 ilmestyneen kirjan Silvottujen sinfonia. 
Se kuvasi silloisen uuden aborttilain tuomia muutoksia sai-
raanhoitajaopiskelijoiden näkökulmasta. Lain myötä abortin 
saaminen helpottui ratkaisevasti, ja se näkyi raskauden kes-
keytysten lukumäärien nopeana nousuna. Jouduin itsekin 
opiskelijana seuraamaan aborttien tekoa. Kun pienten ihmis-
taimien riekaleita, käsiä, jalkoja, päitä katselin kaarimaljoissa, 
syvä inho, tuska ja suru täyttivät mieleni. Lasten murhaa se 
oli, vaikka olisi yrittänyt muuta selittää. Tuhansien viattomien 
lasten joukkotuhoa.

Olemme jälleen tilanteessa, jossa abortin saamista halutaan 
helpottaa. Nyt tärkein perustelu on, että jokaisella naisella 
on oikeus päättää itse omasta ruumiistaan. Perustelu on mie-
lestäni melko heppoinen, eikä se ota huomioon isän eikä 
syntymättömän lapsen oikeuksia. Myös raskauden alkamiseen 
tarvitaan naisen lisäksi mies. Jokaiseen yhdyntään liittyy mah-
dollisuus tulla raskaaksi. Olisiko niin, että monet ei-toivotut 
raskaudet alkavat päihdehuuruisten bileiden jatkoilla, omien 
himojen ja halujen tyydyttämisakteissa. Myös silloin olisi hyvä 
jokaisen naisen päättää omasta ruumiistaan ja mitä sillä tekee. 
Harva raskaus alkaa raiskauksen tai seksuaalisen väkivallan 
seurauksena. 

Vaikka aborttiluvut ovat onneksi tulleet alaspäin, tuhannet 
viattomat lapset päätyvät viemäreihin. Kun otetaan mukaan 
ns. katumuspillerit, luvut nousevatkin yllättävän korkealle. 
Varovasti arvioiden katumuspillereitä käytetään reilusti yli sata 
tuhatta kertaa vuosittain. Kuinka monta hedelmöittynyttä mu-
nasolua ajetaan hormoneilla ulos, kukaan ei pysty sanomaan. 

Selkäpiitäni karmii, kun kuuntelen asiantuntijoiden puheita. 
Naisen itsemääräämisoikeus saa nämä valtakunnan kaapin 
päällä pullistelijat puhumaan kohdussa olevasta elävästä lap-
sesta kuin biojätteestä. Tämä sama asenne näkyy myös mo-
nien abortin tehneiden kannanotoissa. ”Limaklöntti, joka ei 
kuulu minun kehooni, otetaan pois.” Monet näistä ihmisistä, 
elleivät kaikki, liputtavat tieteen perusteluihin päätöksissään. 
Mutta aborttikysymyksessä he viis veisaavat lääketieteellisestä 
perustotuudesta: ihmisen elämä alkaa, kun siittiö hedelmöit-
tää munasolun ja kun se on kiinnittynyt kohtuun.  

Sivistyneen ja kehittyneen kansakunnan moraalinen mitta 
on siinä, miten se kohtelee kaikkein heikoimpia. Äitinsä koh-
dussa kehittyvä ihmistaimi ei pysty millään itseään puolusta-
maan. Meidän aikuisten se on tehtävä. Jos synnyttävä äiti ei 
halua pitää lastaan, lukemattomat lapsettomat parit odottavat 
adoption kautta saavansa lapsen. On se kumma, jos tällaista 
järjestelyä ei tähän maahan pysty rakentamaan. Valitettavasti 
abortista on tullut poliittisen pelin nappula. Monilla päättäjil-
lämme ovat kädet veressä. Viattomien lasten veressä.

Satojen tuhansien ellei miljoonien viattomien lasten veri 
huutaa Jumalan edessä. Silvottujen sinfonia.
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Kaikki rakentamispalvelut 
yhdellä puhelinsoitolla

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

Puh. 0400 887 331
kari@eksaktirakenne.fi

Kristillinen Kirja- ja Musiikkikustannus KKJMK OY
Meijeritie 14, 34800 Virrat
03-475 3030, 050-432 6210   
www.kkjmk.net   kirjakauppa@kkjmk.netKKJMK

 www.kkjmk.net

Parhaat lukemiset!

Kirja jonka avulla kymmenet 
miljoonat ihmiset eri puolilla 
maailmaa ovat tehneet löydön: 
Raamatun sana ei olekaan vai-
keatajuista tai raskasta. Tulet 
huomaamaan että Raamattu on 
hyvin ajankohtainen ja sillä on 
erityistä sanottavaa sinulle.

RAKKAUDEN KIELI

Miten osoitat rakkautta? -Rohkaisu, -kahden-
keskinen aika, -lahjat, -fyysinen kosketus vai 
-käytännön teot. Ihmiset ilmaisevat ja ottavat 
rakkautta eri tavoin vastaan. Löydä puolisosi 
rakkauden kieli, kirjasta joka on suunniteltu kii-
reistä, aktiivista elämää eläville ihmisille. Lyhyt ja 
ytimekäs rohkaisun sana vuoden joka päivälle, 
joka siunaa sinua ja vaimoasi.  

PÄIVÄHARTAUSKIRJA 365

SAATAVILLA 
SINISELLÄ TAI 

PINKILLÄ 
KANNELLA

ELÄVÄ UUTINEN
UUSI TESTAMENTTI 
VAPAASTI KERROTTUNA

GARY CHAPMAN    OVH. 28€

OVH. 25€

Teksti ja kuvat Kai Suonoja

Erämessut 
järjestettiin Riihimäen 
urheilupuistossa neljän 
vuoden tauon jälkeen 
9-12.6.2022.

 

M essut houkuttelivat 
pitkän pandemian 
jälkeen 26.500 kävijää 

tutustumaan metsästystykseen, 
kalastustukseen ja retkeilyyn 
liittyviin teemoihin ja tuotteisiin. 
Luonto vastuullisuuden näkö-
kulmasta oli myös vahvana tee-
mana. Messujen suojelijana toimi 
presidentti Sauli Niinistö.

Ensimmäiset Erämessut jär-
jestettiin vuonna 1972, joten sa-
malla vietettiin näiden messujen 
50 -vuotisjuhlaa. Ensimmäisten 
messujen suojelijana toimi pre-
sidentti Urho Kekkonen.

Sää suosi koko viikonlopun 
ajan tapahtumaa ja näytteil-
leasettajat olivat myös tyytyväi-
siä syntyneisiin kontakteihin ja 
tehtyyn kauppaan.

Messujen juontajana oli  tv:stä 
tuttu Mikko "Peltsi" Peltola. Hän 
myös kertoi omasta pyöräilyhar-
rastuksestaan ja siihen liittyvistä 

Tosimies Riihimäen Tosimies Riihimäen 
ErämessuillaErämessuilla

varusteista sekä pyöräilykoh-
teista.

Yhtenä näytöksenä esiteltiin 
noutajakoirat. Kyseessä olivat 
Labradorin noutajat, joiden 
ikähaitari oli 5kk iästä reiluun 

kahteen vuoteen. Avustaja heitti 
erikokoisia harjoitus”patukoita” 
kentälle ja koirien ohjaajat ko-
mensivat koirat hakemaan niitä 
eripuolilta kenttää tietyssä jär-
jestyksessä. Koiria ohjattiin pil-

lin vihellyksellä ja käsimerkein. 
Näytös keräsi runsaasti asiasta 
kiinnostunutta yleisöä.

Merkillepantavaa oli armei-
javarusteisiin erikoistuneiden A

D    Mikko "Peltsi" Peltola kertoi omasta 
pyöräilyharrastuksestaan.

C    Retkivarusteita kesän aktiviteettei-
hin Bilteman osastolla.

D    Aseet kiinnostivat. Tarjolla oli mones-
sa pisteessä kivääreitä sekä käsiaseita.

C    Hiilloksella kypsytetyn lohen herkul-
linen tuoksu leijaili messualueella.
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C    Erilaiset sotilasvarusteet olivat esillä 
monissa myyntipisteissä.

www.ateno.fi

GNN Finland ry.
Good News Networking
Hyvien Uutisten Verkosto

 Pioneerit menevät . . .

“Jotta he saisivat kuulla!”

www.gnn.fi

myyntipaikkojen runsas määrä. 
Euroopan turvallisuuspoliitti-
nen tilanne ja sodan uhat ovat 
saaneet ihmiset kiinnostumaan 
myös maanpuolustuksesta sekä 
sen myötä aiheeseen liittyvästä 
materiaalista. Tosin se voi olla 
myös jonkinlainen muotiin tullut 
tyylikin.

Messuille lähtiessäni mielee-
ni piirtyi kuva ja tuoksu vasta 
paistetuista muikuista valkosi-
pulikastikkeen kera. Toiveeni 

toteutui ja ateria oli herkullinen. 
Vaihtoehtona toki olisi ollut pais-
tettu tai hiilloksella kypsytetty lo-
hikin, jonka herkullinen tuoksu 
leijaili siellä täällä messualuetta 
kierrellessä.

Kaiken kaikkiaan messuista 
välittyi positiivinen mielikuva. 
Ihmiset olivat pitkän eristynei-
syyden ajan jälkeen päässeet ti-
laisuuteen, jossa oli paljon ihmi-
siä koolla ja ilman maskeja, joka 
jo sekin saattaa tuntua vapautta-

valta ja virkistävältä kokemuk-
selta runsaan ohjelmatarjonnan 
ja tavaraesittelyiden lisäksi.

Syksyllä 2022 päätetään, mil-
loin seuraavat Erämessut järjeste-
tään. Jäämme niitä odottamaan, 
sillä selvästi on ollut nähtävissä, 
kuinka ihmisten kiinnostus ul-
koiluun sekä erämatkailuun ja 
niihin liittyviin harrastuksiin on 
lisääntynyt.

A

D    Labradorin noutajat demosivat saa-
lislintujen noutoa.

Uutisankkuri Keijo 
Leppänen valitsee Vuoden 

kristillisen kirjan 2022 
– Kristillisessä kirjassa arvostan 
samaa kuin kirjassa ylipäätään: 
että se on lumoava ja napakka, 
että teksti on värikästä. Sisällössä 
arvostan yllättävyyttä ja rohke-
utta: ettei kirja ole ennalta ar-
vattava ja pliisu, Keijo Leppänen 
kertoo.

Se, mitä hän odottaa kristilli-
seltä kirjalta, määrittelee pitkälti 
myös hänen valintakriteerinsä. 
Hän lisää vielä, ettei haittaa, 
vaikka kirjan ote johonkin tiet-
tyyn asiaan olisi kriittinenkin.

Leppänen ei yllättynyt siitä, 
että häntä pyydettiin Vuoden 
kristillisen kirjan valitsijaksi.

– Olenhan itsekin kirjoittanut 
jokusen kirjan. Ja tässä tilantees-
sa on mukava päästä oikeasti 
arvioimaan, mitä muut tekevät. 
Tähän asti muut ovat arvioineet, 
mitä minä teen, hän virnistää.

Edellisvuosien valitsijoista 
Leppänen tuntee hyvin tai melko 
hyvin moniakin: Sanna Ukkolan, 
Mari Leppäsen, Timo Soinin, Ta-
pani Ruokasen...

– On heidän joukossaan yksi 
sukulainenkin, pikkuserkku!

Esiraati seuloo ehdokaskir-
joista kuusi finalistia, joista Kei-
jo Leppänen valitsee voittajan. 
Sekä voittajateos että yleisön 
suosikki julkistetaan Helsingin 
kirjamessuilla lauantaina 29.10.

Uusi palvelu pyrkii 
lievittämään yksinäisyyttä 
viikonlopun kynnyksellä

Yksinäisyyden tunteet tuntuvat 
voimakkaimmilta erityisesti il-
taisin ja viikonloppuisin, jolloin 
ihmisillä on vapaa-aikaa. Hel-
sinkiMission lanseerasi 19. elo-

kuuta Perjantaipuhelimen, joka 
tarjoaa ystävällisen kuuntelijan ja 
keskustelukumppanin, matalan 
kynnyksen keinon lievittää yk-
sinäisyyttä. Puhelimessa soittaja 
kohdataan tavallisen ihmisen tie-
doin ja taidoin. Elokuusta joulu-
kuuhun puheluihin on vastaa-
massa Alkon vapaaehtoisia joka 
perjantai klo 17–19.

HelsinkiMission selvityksen 
mukaan noin joka seitsemäs 
suomalainen kokee itsensä jat-
kuvasti tai melko usein yksinäi-
seksi. Yksinäisyyttä voi kokea 
riippumatta siitä, onko lähellä 
ihmisiä tai ei. Ongelmaksi yksi-
näisyys muuttuu, kun se pitkit-
tyy ja ihminen kokee, ettei hän 
voi tehdä mitään helpottaakseen 
sitä. Yksinäisyydellä voi olla 
merkittäviä vaikutuksia tervey-
teen ja hyvinvointiin.

Kirkon uskonnollinen 
yhteisöllisyys pirstaloituu, 
siksi keskustelu kirkosta 
eronneiden määristä on 

sivuseikka
Uskonnollinen kääntyminen ei 
ole kertaluonteinen siirtyminen 
uuteen uskonnolliseen yhtei-
söön. Ihmiset liikkuvat erilaisten 
yhteisöjen rajapinnoilla, jolloin 
kääntyminen on jatkuva proses-
si ja uskonnollisen identiteetin 
jatkuvaa rakentumista, selvittää 
tuore uskontososiologian väitös.

Hannu Rantalan tutkimus 
muuttaa käsitystä uskonnollisiin 
yhteisöihin liittymisestä ja niistä 
irtautumisesta. Rantala nostaa 
esille myös kysymyksen uskon-
nollisten yhteisöjen johdon vas-
tuusta yhteisössä mukana olevi-
en turvallisuudesta. Väitöskirja-
tutkimus on myös ensimmäinen 
tutkimus, jossa avataan Markku 
Koiviston seksuaalirikoksen pal-
jastumisen vaikutuksia Nokia 
mission uskonnolliseen yhtei-
söön.

18. Miesten Viikko 
7.-13.11.2022 

Kahdeksastoista vuosittainen 
Miesten Viikko toteutetaan 

jälleen isänpäivään päättyvällä 
viikolla marraskuussa. Vuoden 
2022 teema on Miesten parissa 
tehtävä työ ja sen tulevaisuus.
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Kalervo Kummola, Sari Essayah, Teemu Selänne, Laura Salminen
LUE: www.ilouutiset.fi

I L O U U T I S E T
USKO JA URHEILU

Mukana mm.

CERAMIC PRO -KERAAMISET PINNOITTEET 
RASKAALLE KALUSTOLLE!
- Kaluston puhtaanapito on helppoa!
- Ehkäisee maalipinnan haalistumista!

Hämeenlinna - Puh. 045-179 8080 
.FI

Olen saanut olla 
SkyMissio ry:n keskellä 
näkemässä sekä 
kokemassa Jumalan 
tekojen suuruutta 
evankeliumin viemisessä 
mm. Romaniaan. Sinne 
jonne sydämeni kaipaa 
tänäänkin, yhdessä 
veljieni Iikka Löytyn 
ja Taisto Bollströmin 
kanssa.

K oen suurta sydämen ha-
lua saada omalla työlläni 
edesauttaa tehtävääm-

me. Sen vuoksi kerron hieman 
siitä, mitä tällä puolen teen ja 
toimin.   

Ollessani kävelylenkillä 
14.2.2020 jäin auton alle ja sain 
melkoisia vaurioita kehooni, 
mm. aivovamman, joka vaikeut-
taa suuresti sosiaalista tilaani ja 
hyvinvointiani. Muistamatto-
muutta on, koska vamma on 

lähellä ns. muistikeskusta.
Pyhien rukoukset ovat olleet 

suurena voimana kaiken tämän 
keskellä, ja Jumala armossaan on 
auttanut suuresti. Selkänikama 
on sijoiltaan ja odottaa leikka-
usta, kun tilani siihen edellyttää. 

No! Jumalani käsissä olen ja 
tahdon pysytellä. Tehdä voita-
vani myöskin sillä saralla, jossa 
SkyMissio ry:ssä olen.

Jumala puhui sydämelleni, ja 
niin alkoi nykyinen CD-ääni-
teprojekti, joka inspiroi toimiin. 
Levylle tulee useita laulajia mu-
kaan, näin saamme lisäväriä use-
amman myötä. 

Teokset ovat kokonaisuudes-
saan omaa käsialaani, ne tah-
tovat julistaa pelastuksemme 
päämiestä Jeesuksesta Kristusta 
suureksi ja voimalliseksi. 

Laulajat ovat henkilökoh-
taisessa uskossa Jeesukseen 
Kristukseen ja seurakunnan 
yhteydessä. Laulajina toimivat 
mm. Saara Pääkkönen, Helli 
Vanhanen, hyvä ystäväni ja vel-
jeni Herrassa Leonard ”Leukku” 
Stenroos, Taisto Bollström, Mari 
Keväänranta, Rosita Mäntyniemi, 

Armon ja Rauhan tervehdys!
tyttäreni Raija Mäntyniemi, Kat-
ja Mäntyniemi, Säde Mäntyniemi 
joitakin nimeten.                     

Musiikinsovitustyöstä vastaa 
oma poikani Christer Mäntynie-
mi. Leif Mäntyniemen Studiolla 
toteutetaan äänitys, miksaus, 
masterointi jne. 

Teokset tuovat esille Jee-
suksen Herrautta, armon suu-
ruutta, ei ns. ”viihdeilmiöin”. 
Ne kiteytyvät Kristuksen 
evankeliumin tuomiseen ar-
jen keskelle ja sen kulkuun. 
Luvassa on varsin monipuoli-
nen/työläs projekti, joka on hy-
vinkin haasteellinen. 

Äänitteen kokonaistuot-
to ohjautuu SkyMissio ry:n 
työn ja sen toiminnan tuke-
miseen mm. Romaniassa. 
Äänite ei pyri loistamaan oman 
edun tai julkisuuden tavoitteena, 
vaan sen tehtävä on mahdollis-

taa Jumalan Valtakunnan työn 
edistämistä sinne, minne sydän-
temme näky katselee SkyMissio 
ry:n kokonaistoiminnassa.

Huom! Olemme halukkaita 
kiertämään äänitteen kanssa 
seurakuntien keskellä ja rukous-
piireissä. Ota yhteyttä SkyMissio 
ry:n puh.joht Iikka Löyttyyn puh. 
0400 596 120.

Rukoustanne tarvitaan niin, 
että kykenemme kaikessa toi-
mimaan oikein ääniteprojek-
tin toteutuksessa.  Tietenkin 
tuottajana odotan teitä lukuisia 
hankkimaan kyseisen tallen-
teen ja sitä kautta voimallisesti 
auttamaan SkyMissio ry:n työn 
ja toimen tukemista eteenpäin, 
niin, että sen kylvö saa olla run-
sas ja siunauksellinen kaikkialle. 
                                                                                    
Jeesus-terveisin,
Veljenne Allan L. Mäntyniemi

Keijo Niskala

Läpi ihmiskunnan historian näkyy synkkä varjo 
siitä, että emme aina ole olleet luojamme kuuliaisia 
lapsia. Ja mikäpä tuosta olisi muuttunut parempaan 
suuntaan ajansaatossa.

 

T ilanne todetaan isommassa merkityksessä jo 1. Mooseksen 
kirjan 6 luvussa, jakeesta 5 eteenpäin: ”Mutta kun Herra näki, 
että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä, ja että kaikki 

heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ai-
noastaan pahat, niin Herra katui tehneensä ihmiset maan päälle, 
ja hän tuli murheelliseksi sydämessänsä.” 

Silloin ei sijais-sovittajaa otettu velkojen maksumieheksi, aino-
astaan yksi perhekunta – vanhurskas Nooa ja hänen jälkeläisensä 
saivat armahduksen. Samasta Jumalan murehduttamisesta kertoo 
Sodoman ja Gomorran tuho, jolloin maksettiin synnin ja jumalat-
tomuuden seurauksia. 

(1. Moos. 19.)

Nuo tapahtumat kuvaavat tilannetta ihmiskunnan alkujen ajoilta. 
Muuttuuko ihminen… ja onko muuttunut sivistyksen myötä? Sitä 

voi lukija itse mielessään pohtia. Myös Paavali teki tilannearvion 
asiasta tuolloisen sivistyksen ”kehdossa”: 

Hänen kommenttinsa voimme lukea Roomalaiskirjeen 6 luvusta 
sellaisena kuin hän tilanteen näki, jakeesta 10 eteenpäin: ”Ei ole 
ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan, ei ole ketään ymmärtäväistä, 
ei ketään, joka etsii Jumalaa; kaikki ovat poikenneet pois, kaikki 
tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä 
hyvä on, ei yhden yhtäkään.” 

SOVITUS: Johanneksen evankeliumi (3:16) tuo uuden liiton näky-
mät – mahdollisuuden ihmiselle selviytyä Jumalan edessä, ottamalla 
vastaan Jeesuksen uhrikuoleman kautta hankitun sovituksen, selviä-
misen syntiveloistaan – velka on maksettu ja syntimme on sovitettu, 
vain velkakirjan hyväksyminen jää ihmisen vastuulle.

Tuo 16 jae kertoo sen: ”Sillä niin on Jumala maailmaa rakasta-
nut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen 
uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.”

Kysynkin sinulta lukijani: Uskotko sen!

Jeesukseen uskomalla ja hänet vastaanottaneena me kuulumme 
hänen leiriinsä. Olemme taivaan kansalaisia! Jeesus on maksanut 
minusta ja sinusta lunnaat, ja hänen leiriinsä siirtyneinä saamme 
omistaa taivaan kansalaisuuden sen jälkeen kun maallinen matkam-
me on päättyvä.  Velkamme on maksettu Golgatalla.

Jumala sovitti Jeesuksessa meidät – koko ihmiskunnan kotitielle 
ja maksoi meistä lunnaat. Hänen häpeällinen ja tuskallinen kuole-
mansa oli meidän syntiemme ja pahojen tekojemme sovitushinta.

Hän ei hävennyt meitä – miksi siis häpeäisimme olla hänen seu-
raajiaan.

Sovitus – 
velka on 
maksettu



19  4 / 202218TOS I M I E S   4 / 2022

Yhteistyössä on voimaa!  Missio2022.fi 

Miesten Yö Turussa

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

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

Sen upeasti kuvitetut, värilliset sivut tekevät siitä 
julkaisun, jota ihmiset haluavat lukea. Onko Sinun 
tuttavapiirissäsi nuoria, joiden usko on evoluuti-
on vuoksi koetuksella? Ostaisitko heille lahjaksi 
palan Totuutta? Tilaukset: kauppa.luominen.fi
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Se löytyi -missio on kristittyjen yhteinen, 
kirkkohistoriallisestikin merkittävä 
hanke hyvän sanoman välittämiseksi 

suomalaisille. Sadat seurakunnat ja järjestöt
eri kirkkokunnista yhdessä medialähetys-
järjestö IRR-TV ry:n kanssa tarjoavat 
valtakunnallisen mediakampanjan 
19.9. – 16.10.2022.  
Se löytyi -missio luo 
erinomaiset edellytykset 
henkilökohtaisiin kohtaamisiin 
sekä kiinnittää huomion 
yksinäisyydestä kärsivien 
lähimmäisten auttamiseen. 
Se löytyi -missiokirjaa jaetaan 
noin 2,3 miljoonaan kotiin. 
Kirjassa erilaiset ihmiset 
kertovat,  miten he ovat 
kokeneet Jumalan voiman 
elämässään ja siitä, mitä he 
ovat Hänestä löytäneet. 
Samat tositarinat kerrotaan myös 
AlfaTV:ssä kampanjan aikana 
klo 18:30. Voit kuunnella Radio Deitä, 
sekä missioradiota Radio Dein Dei+ alustassa. 
Myös Patmos Radio sekä TV7 sekä useat 
kristilliset lehdet, kuten tämä Tosimies, pitävät 
syksyllä esillä Se löytyi -mission sanomaa. 
Lisää tositarinoita löytyy myös osoitteesta www.seloytyi.fi 
Lehtemme seuraavilla sivuilla viisi eri-ikäistä ja erilaisessa 
elämäntilanteessa olevaa suomalaista miestä kertoo oman tarinansa, 
miten Jumala on koskettanut heitä ja ohjannut heidän elämäänsä.

Tapahtumat 
Se löytyi -missioon osallistuvat seurakunnat järjestävät erilaisia 
tapahtumia ja -tempauksia yksin tai yhdessä muiden missiossa mukana 
olevien seurakuntien kans- sa eri kohderyhmille. Näissä tilaisuuksissa 
on esillä myös paikallisten kristittyjen muutoskertomuksia. 
Osoitteesta selöytyi.fi/tapahtumat löytyvät sinua lähimpänä olevat 
mielenkiintoiset tapahtumat. 

Kohtaamiset 
Se löytyi -missio pyrkii löytämään elämäänsä sisältöä etsiviä 
suomalaisia. Ottamalla yhteyden missionpuhelinkeskukseen numeroon 
0800 135 135 tai täyttämällä yhteydenottolomakkeen osoitteessa 
selöytyi.fi, oman alueesi vapaaehtoistoimija tulee olemaan sinuun 
yhteydessä ja keskustelemaan kanssasi sinua askarruttavista 
kysymyksistä. Ota rohkeasti yhteyttä! 

Diakonia 
Se löytyi -missio huomioi 
erityisesti yksinäisyyttä potevia 
suomalaisia. Seurakunnat ovat 
halukkaita kutsumaan yhteyden 
piiriin eri-ikäisiä ihmisiä, 
jotka tuntevat yksinäisyyttä 
elämässään. Tutustu nettisivuilla 
erilaisiin tapahtumiin ja pyydä 
rohkeasti yhteydenottoa, niin 
kanssasi keskustellaan! 
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Henri Seppäsen kolmekymmentä 
vuotta kestänyt exodus-matka 
johtivat Israelin paluu -lautapelin 
kehittelyyn sekä tämän vuoden 
elokuussa julkaistuun ”Exodus 
ja Jumalan juhlat – valtatie 
luvattuun maahan” kirjaan.

H einolassa vuonna 1965 syntynyt 
Henri Seppänen sai kotonaan kris-
tillisen kasvatuksen, mutta uskon-

nollisuus eli toisten ihmisten määrittelemä 
tapa toimia ja ajatella oli esteenä Jumalan 
syvemmälle tuntemiselle. 

– Uskoin Raamatun Jumalan olemassa-
oloon jo lapsuudesta asti ja otin vastaan 
myös Jeesuksen veren sovituksen hyvin 
nuorena, mutta… Se olikin ehkä vasta Egyp-
tistä vapautuminen ja Punaisen meren ylitys, 
vertaa Seppänen elämäänsä Israelin kansan 
taivallukseen Mooseksen johdolla.

Löytyykö 
punainen lanka?

Ollessaan Golanilla rauhanturvaajana vuosi-
na 1992-1993 Seppäselle avautui täysin uusi 
maailma. Tutustuessaan Israeliin ja sen ym-
päristöön useilla palveluvapailla Raamattu 
alkoi avautua hänelle historiallisena totuu-
tena. 

– Tulin kerran samaa loppureittiä kuin 
Mooses ja israelilaiset Kuolleenmeren itä-
puolta Jerikoon. Silloin Exodus-kertomus 
heräsi eloon ensimmäistä kertaa. Luonnol-
lisen erämaan lisäksi avautui myös hengelli-
nen erämaa, joka riisui pois kaiken vanhan, 
Seppänen muistelee. – Jumala osoitti tuolla 
kertomuksella, että katso ja tutki, pitääkö 
paikkansa.

Henri Seppänen kertoo yrittäneensä ym-
märtää Israelia ja juutalaisia vielä vuosia 
Golanin komennuksen jälkeen, mutta asia 
pysyi hänelle salattuna tasan 13 vuotta. 

– Tunsin, että Raamatussa on joku pu-
nainen lanka koskien Israel-asiaa, mutta en 
vielä silloin tiennyt mikä se on.

Turvaa Herraan
Henri Seppänen meni naimisiin Nina-Ma-

Henkilökohtaisella exodus-matkalla
riansa kanssa elokuussa 1994, ja perheeseen 
syntyi kolme lasta. Vuonna 1999 kutsuivat 
rauhanturvatehtävät jälleen, ja miehemme 
suuntasi vajaaksi vuodeksi Kosovoon krii-
sinhallintajoukkoihin heti sodan jälkeen.

Kotiin palattuaan Seppänen perusti ICT-
Tietoturva -yrityksen, ja Turussa silloin asu-
va perhe etsiskeli uutta kotia Järvi-Suomes-
ta. Vuonna 2002 löytyi ICT-suunnittelijan 
työpaikka Lahdesta ja väliaikainen asunto 
löytyi Vääksystä. 

– Kun muutimme Vääksyyn, Jumala pu-
hui minulle Sanansa kautta vuoden ajan, 
että ”turvaa Herraan, älä ihmiseen”. Ihmet-
telin, sillä enhän minä omasta mielestäni 
ihmiseen turvannut.

Luulot kuitenkin osoittautuivat vääriksi, 
sen Jumala osoitti monella tavalla vuosina 
2004-2005, jolloin perheelle rakennettiin 
omakotitaloa, josta tuli lopulta todellakin 
hartiapankkitalo. 

– Voimani loppuivat heti rakennushank-
keen alkumetreillä. Jouduin siirtämään 
18.000 kiloa salaojasoraa käsin pihatieltä 
talon ympärille, kun kaikki muut olivat 
vappua viettämässä, Seppänen huokaisee.

Lukiessaan myöhemmin Hesekielin kirjan 
viimeistä lukua ja jaetta hän sai vastauksen 
salaojasorakysymykseen. ”Koko kaupungin 
ympärysmitta on kahdeksantoistatuhatta 
kyynärää. Tästä lähtien on kaupungin ni-
menä oleva ’Herra on täällä’.” (Hes. 48:35) 

– Ja sitä se oli, vaikka tuskailinkin, kun 
voimat olivat vähissä tai lopussa monta 
kertaa.

Rakennushanke tuntui mahdottomalta 
saada valmiiksi, niinpä Henri Seppänen 
nimesikin talonsa Nooan arkiksi. Vastoin-
käymiset ajoivat taloudelliseen ahdinkoon, 
ja suunnitelmia piti muuttaa, mutta jouluksi 
2005 perhe kuitenkin pääsi muuttamaan uu-
teen kotiinsa monien ihmeellisteen yhteen-
sattumien ansiosta. 

– Tai tuskin ne mitään sattumia olivat, 
vaan Jumala lähetti ihmisiä, jotka ilmestyi-
vät kuin tyhjästä aina, kun tarvitsin apua 
rakentamisessa. Aina riitti ruoka kaikille 
talkoomiehille, ja monet epäonnistuneet 
laskelmat ja tarvikehankinnat kääntyivät 
lopulta voitoksi.

Nooan päivä
Rakentaminen imi miehestä kuitenkin me-
hut, ja seurauksena tuli loppuun palaminen 
sekä hengellinen konkurssi marraskuun lo-
pulla 2006. Kolme viikkoa meni Seppäsen 
kertoman mukaan täydellisessä hengellises-
sä ja luonnollisessa pimeydessä.

Nooan nimipäivänä 15.12.2006 tapahtui 
kuitenkin ratkaiseva muutos.

Henri Seppänen kertoo myrskyn herät-

täneen hänet keskellä yötä. Ihmetelleensä 
valoisaa yötä hän huomasi taivaalla kirkkaat 
revontulet, jotka valaisivat niin taivaan kuin 
lumettoman maankin. 

– Otin kameralla videokuvaa perheelle, 
mutta kun aamulla avasin kameran, videos-
sa ei näkynytkään revontulia. Aioin jo pois-
taa videon, kun kuulin yllättäen videolta 
sanan ”elävä”.

Aamulla muu perhekin ihmetteli vide-
on viestiä. Samana päivänä perheen ylle 
laskeutui rauha, jota ei aikaisemmin ollut. 
Jumala kosketti vahvasti hyväksyvällä ja 
armahtavalla kosketuksella pyyhkien pois 
Seppäsen itselleen asettaman tuomion. Re-
vontulet ja ääniviesti ovat kuultavissa osoit-
teessa mesilagames.com/exodus-2/.

– Siitä lähtien meillä on ollut rauhantur-
vaajana elävä Jeesus Kristus kaikkien taiste-
luiden keskellä, Seppänen toteaa. – Samalla 
avautui Raamattu ilosanomana kokonaisuu-
dessaan. Sitä voisi varmaankin kutsua Jor-
danin ylitykseksi. Ja siitä alkoi sen maan/
oman sydämen valloittaminen Jeesuksen 
hallintavaltaan. 

Aivan kuten Jumala puhui Moosekselle 
palavassa pensaassa, Hän puhui Seppäsel-
le revontulissa. Aikaisemmin pelottavalta 
tuntunut Ilmestyskirja paljastui Jumalan 
rakkauskirjeeksi, ja Hesekielin 37. luku 
kertoi Israelin kansan (Juudan ja Efraimin) 
kuivien luiden tulevan yhteen ja eläviksi 
aikojen lopussa.

Exodus lautapeliksi
Tämän kaiken paljastuminen johti siihen, 

että Henri Seppänen teki jouluna 2010 yh-
dessä poikansa kanssa prototyypin exodus 
-lautapelistä, joka kertoo henkilökohtaisen 
matkan lisäksi myös lopunaikojen koko Is-
raelin paluun. 

– Heitin haasteen Jumalan sanalle ja sitä 
kautta itselleni, että jos kaikki on totta, mitä 
exoduksesta kerrotaan, niin kertomus on 
myös niin looginen, että siitä voi piirtää 
kartan ja tehdä pelin, jonka mekaniikka 
toimii täysin.

Mahdollisimman tarkan kartan merkitys 
oli korostunut Seppäselle jo Kosovossa 
miinakenttiä väistellessä samoin kuin myös 
eräretkeilyn ja erämaissa vaeltamisen kaut-
ta, joten exodusreitin tarkka piirtäminen oli 
ensimmäinen tehtävä. 

– Pyysin Jumalaa oikaisemaan Sanallaan 
kaikki mahdolliset väärinkäsitykset ja luulot, 
että osaisin piirtää reitin mahdollisimman 
tarkasti ja oikein.

Aina kun vuosien varrella Seppänen ajat-
teli keskeyttää pelin kehittämisen, hän koh-
tasi juuri oikean ihmisen, oikeassa paikassa, 
oikeaan aikaan ja vapaana tekemään oman 
osuuden projektissa. 

– Joidenkin tehtävänä oli jopa tyrmätä 
minut, että lopputulos olisi oikea, muistelee 
Henri Seppänen taivaltaan pelin parissa.

Peli on käynyt läpi monia eri vaiheita ja 
versioita vuosina 2010-2018. Ensimmäinen 
versio oli käsintehty, seuraava versio toteu-

tettiin seitsemän valmistajan kesken ja tämä 
versio paketoitiin hienoon puiseen laatik-
koon. Vuonna 2015 pelin mekaniikka piti 
vaihtaa täysin uuteen. 

– Exodusreitti on koeteltu moneen ker-
taan. Pyysin arvostelijoita perustelemaan 
kommenttinsa kirjoituksilla eli opettamaan 
ja ojentamaan minua Raamatun sanan kaut-
ta, ei luulojen, elokuvien, kirjojen, minkään 
oletusten avulla. Itse olin joutunut luopu-
maan monista omista oletuksistani, joten 
en kai voinut sitten hyväksyä toistenkaan 
oletuksia, vaikka ne olisi esitetty kuinka 
vilpittömässä mielessä.

Jumala johdattaa
Pelin kehittäminen kaikkine vaativine osa-
alueineen ei tietenkään onnistu yhdeltä 
mieheltä, ja Henri Seppänen etsi pitkään 
sopivaa kumppania hankkeeseen.

Syksyllä 2011 Seppäsen veli joutui räjäh-
dysmäiseen venepaloon. Veli joutui kestä-
mään kovia niin fyysisiä kuin henkisiäkin 
tuskia kolme päivää sairaalassa ennen kuin 
korjaavia operaatioita voitiin tehdä. Kol-
mantena päivänä hän pyysi sairaalapasto-
rilta Raamattua, mutta tällä oli ainoastaan 
Päivän Sana -kirja mukanaan. Kirjasta nousi 
kaksi kohtaa, jotka veli pyysi Seppästä lu-
kemaan hänelle. 

Ne olivat Jes. 48.10. ”Katso, minä olen 
sinua sulattanut, hopeata saamatta, minä 

olen sinua koetellut kärsimyksen pätsissä.”
Matt. 8:2-3. ”Herra! Jos vain tahdot, sinä 

voit puhdistaa minut.” Jeesus ojensi kätensä, 
kosketti miestä ja sanoi: ”Minä tahdon. Tule 
puhtaaksi.” Heti mies parani taudistaan.” 

– Samalla hetkellä veljeni tuli uskoon, 
joka paransi sielun lisäksi myös palovammat 
sekä näkyi ja kuului jo sairaalassa.

Siitä alkoi veljen uusi elämä, joka johti 
miesten yhteistyöhön, kun Hengen palo 
syttyi hänessä täyteen roihuun seuraavan 
vuoden syksyllä. Siitä matka jatkui Moosek-
sen seurassa, kun veljekset kehittivät peliä 
tietokoneilla, Raamattu toisessa kädessä ja 
hiiri toisessa. 

– Pelilauta valmistui 9 kuukaudessa, ja 
veljeni kuoli vuonna 2013 samalla hetkellä 
5.8. klo 14, kun vein pelin ensimmäisen 
version lahtelaiseen kirjapainoon. 

Veljen kuoleman jälkeen hänen tilalleen 
tuli Seppäsen ”oikeaksi kädeksi” lahtelainen 
mekaniikkasuunnittelija Esa Blom, kuten 
Aaron Moosekselle. Ja se tuki oli elintärkeä, 
että peli saatiin tehtyä. 

Varsinainen peliprojekti kesti yhteensä 
tasan 8 vuotta alkaen ”Uusi Exodus”-pro-
totyypistä jouluna 2010, välivaiheen ”Israe-
lin tähti”-nimellä valmistettuun 50 kpl erään 
jouluna 2013 ja viimein tuotantovalmiiseen 
Israelin paluu -peliin jouluna 2018 ja myyn-
tiin Suomessa keväällä 2019.

Seppänen kertoo tärkeimmän tukijansa, 
Israelin kuningas Jeesus Kristuksen ilmais-
seen itsensä monta kertaa yllättävällä tavalla. 

– Erään kerran tuskailin ja ihmettelin täs-
mällisistä luvuista pitävänä, miksi pelilauta 
on epämääräisen kokoinen eli 662 x 520 
mm. Yllättäen sain vastauksen: ”Katsopa 
Jesajan kirjasta 66:2!” Siellä todetaan: ”Mi-
nun käteni on kaikki nämä tehnyt, ja niin 
ovat kaikki nämä syntyneet, sanoo Herra.”

Henri Seppänen myöntää pelin kehittämi-
sen vaatineen monia suuriakin uhrauksia, 
mutta toisaalta luottamus Jumalan johda-
tukseen piti miehen tiukasti kiinni Israelin 
70-vuotisjuhliin vuonna 2018 mennessä val-
mistuneessa pelihankkeessa.

Pelin kehittämisprosessin jälkeen syntyi 
myös pastori Matti Lahtisen kanssa kirjoitet-
tu kirja ”Exodus ja Jumalan juhlat – valtatie 
luvattuun maahan”.

C   – Retki lautapelin kanssa on ollut pitkä, ”Palavan 
pensaan viestistä” on kulunut tähän mennessä 16 
vuotta. Olen vasta myöhemmin tajunnut, että korkein 
johtamisen tapa on se, missä ei kukaan edes huomaa 
kuka johtaa, missä junaillaan olosuhteet sellaisiksi, että 
ihmiset voivat tehdä ja toimia, toteaa Henri Seppänen.

C   Vartioasemapäällikkönä Golanilla 1993.



23  4 / 202222 4 / 2022

Olli Peltola syntyi nykyisen 
Ylöjärven kaupungin 
Viljakkalassa 70 vuotta 
sitten viisilapsisen perheen 
keskimmäisenä vesana. 
Kirvesmiesisän mukana hän 
sai olla lautapoikana jo 13 
-vuotiaana. 18 -vuotiaasta alkaen 
Peltola on toiminut Tampellassa 
erilaisissa tehtävissä. 

H engellisiä vaikutteita Olli Peltola 
kertoo saaneensa ensikertaa laula-
essaan Tuomiokirkon lapsikuorossa 

isosiskon kanssa. 
Tulevan puolison Marjon hän kohtasi 

tansseissa 1970-luvun alkupuolella. 
– Hänen kanssaan olin aviossa leskeyty-

miseeni asti vuonna 2010. Tämän jälkeen ta-
pasin tulevan vaimoni Mirjan vuonna 2012. 
Hän oli Viinikan kirkon keskiviikkopiirissä 
mm. kahvinkeitossa, Peltola kertoo. 

Laulua Jumalan armosta
Hän joutui sairaalaan vuonna 2013, jolloin 
Jumala alkoi kutsua voimakkaasti ja vetää 
puoleensa. 

– Ahmin siellä olevaa hengellistä kirjalli-
suutta, etenkin Raamattua, eikä aikaakaan, 
kun sain syntyä uudesti ylhäältä

elävään toivoon. Löysin seurakuntayhte-
yden ja aloin käydä tilaisuuksissa, Peltola 
muistelee.

Viestiveljet olivat vierailulla Viinikan kir-
kossa 2014, jolloin Olli Peltola sai sydämel-
leen liittyä Viestiveljiin. Ja edelleen hän saa 
Jumalan armosta laulaa, kiittää ja ylistää 
Herraa tässä upeassa veljesyhteydessä. 

– Viinikan kirkossa olen sittemminkin 
saanutkin olla palvelemassa erilaisissa teh-
tävissä myös laulujen kautta.

Evankeliointi on sydäntäni lähellä ja sitä 
voi pitää esillä niin monin tavoin. Olen mm. 
jakanut ystäville lahjaksi saamiani evanke-
lioivia tauluja.

Herra antaa voimaa 
koettelemuksissa

Viimeaikoina surukin on kuulunut Olli Pel-
tolan elämään. 

– Ajasta ikuisuuteen ovat siirtyneet Mirja-
vaimo, kaksi sisartani ja Katri-ystävä, jonka 
omaishoitajana sain toimia hänen poisme-

Evankeliointi 
sydäntä lähellä

Miika Ratila vietti nuoruudessaan 
laitapuolen elämää, johon 
kuuluivat niin alkoholi 
kuin erilaiset huumeetkin, 
pikkurötöksistä puhumattakaan. 
Pelastus kuitenkin löytyi rististä, 
ja Miika sai jättää entisen 
elämänsä ristin juurelle vuoden 
2018 loppupuolella.

M iika syntyi lestadiolaiseen per-
heeseen, joten uskonasiat tulivat 
tutuksi jo lapsena. 

– Elämä karkasi kuitenkin käsistä jo alku-
metreillä, hän muistelee. 

Teinivuosina tupakkavarkauksista ja pik-
kunäpistyksistä alkanut rikoskierre kasvoi 
myöhemmin murroilla, ryöstöillä ja huu-
mekaupalla. Kun rötöksiä oli kerääntynyt 
tarpeeksi iso rypäs, oli vankilatuomio paina-
massa päälle 2012 kesällä, jolloin Miika Ra-
tila päätti karata Keski-Eurooppaan ja päätyi 
lopulta Espanjaan. Siellä jatkui päihteiden 
värittämä elämä, kunnes Jumala lähetti Mii-
kan polulle saarnamiehen vuonna 2016. 

– Mies saarnasi elävästä Jeesuksesta ja 
rukoili puolestani. Tästä lähtien tielleni al-
koi sattua yhä uudelleen uskovia ihmisiä, 
kunnes tapasin vuonna 2018 hollantilaisen 
lähetystyöryhmän. 

Miikka vietti ryhmän kanssa viikon, jonka 
aikana hän näki ensimmäistä kertaa Jumalan 
rakkauden, rauhan ja valon noissa nuorissa 
ihmisissä. 

Ensimmäinen vakava 
pyyntö Jumalalle

– Kun tiemme erkanivat, menetin sen valon 

Eteenpäin Jumalan 
johdatuksessa
ja putosin takaisin pimeyteen. 

Miika lähti etsimään Jumalan valoa ja 
rakkautta lukemalla lahjaksi saamaansa 
Johanneksen evankeliumia. Pari kuukautta 
myöhemmin hän matkusti Hollantiin tapaa-
maan tuttua lähetystyöryhmää ja etsimään 
kaipaamaansa valoa. 

– Vietin heidän kanssaan jonkin aikaa, 
mutta aika ei ollut vielä kypsä antautumaan 
Jeesukselle, Miika toteaa.

Vuoden lopulla elämä oli jo niin risainen, 
ettei Miikalla ollut enää keinoja tehdä asialle 
mitään. Ei ollut halua huumeisiin, mutta ei 
ollut voimia lopettaakaan. Elämällä ei tun-
tunut olevan enää mitään merkitystä.

Silloin Miika tapasi kadulla istuskellessaan 
kuuden nuoren ryhmän. 

– Nämä ihmiset kertoivat minulle Jumalan 
lähettäneen heidät rukoilemaan puolestani.

Miikan puolesta rukoiltiin, ja hän sai heiltä 
ruokaa ja vaatteita.

– Samana iltana käännyin itse henkilö-
kohtaisesti ensimmäistä kertaa Jumalan 
puoleen, että nyt on se aika, tarvitsen si-
nun apuasi. Jos sinä olet siellä ja tällainen 
kelpaa sinulle, niin haluan tuntea rakkautesi 
ja löytää tien pois tästä elämästä, jota vietän.

Kaste jäteastiassa
Sillä hetkellä ei vielä tapahtunut mitään 
konkreettista, mutta seuraavana aamuna, 
kun Miika heräsi, oli mielessä ensimmäis-
tä kertaa kirkas ajatus, että huumeet ovat 
hänellä taakse jäänyttä elämää. Muutama 
päivä kului vielä juopotellen, kunnes Mii-
ka havahtui tunteeseen, ettei alkoholikaan 
kuulunut enää hänen elämäänsä.

Asiat alkoivat pikkuhiljaa oieta, ja Miika 
tunsi Jumalan käden auttavan hänen elämäs-
sään hyvin voimakkaasti. Noin kuukauden 
kuluttua hän löysi tanskalaisen Torben Søn-
dergaardin luotsaaman uskonpuhdistusliike 
The Last Reformationin nettisivujen kautta 
Barcelonan lähellä asuvan perheen, johon 
otti yhteyttä ja matkusti tapaamaan heitä. 

– Paikallisen seurakunnan talolla oli läm-
pimällä vedellä täytetty 200 litran jäteastia, 
jossa minut sitten kastettiin. Siinä yhteydessä 
vastaanotin Pyhän Hengen. Siitä eteenpäin 
on menty uudella puhtaalla mielellä.

Eteenpäin puhtaalta pöydältä
Jouluna 2018 Miika tapasi poikansa ja tämän 
äidin Malagassa, jonka jälkeen hän hyppäsi 
polkupyörän selkään ja pyöräili Espanjasta 
Suomeen. Puoli vuotta kului yksinäisyydes-

noonsa asti. 
Herra on antanut voimaa mennä näiden 

koettelemusten läpi ja käyttänyt Viestiveljien 
ja uskonystävien rukouksia. 

– Ilman Herran apua en olisi selvinnyt. 
Kiitos ja kunnia yksin Jumalalle, Peltola 
toteaa.

sä pyöräillen ja Herraan tutustuen. Suomeen 
saavuttuaan Miika ilmoittautui poliisille ja 
lähti suorittamaan odottamaan jäänyttä van-
kilatuomiotaan. Käyrän varavankilasta hän 
vapautui helmikuun alussa 2020.

Miika suhtautuu tulevaisuuteen positiivi-
sella mielellä. Menneisyydessä roikkumaan 
jääneet vanhat asiat hoidetaan yksitellen 
kuntoon. Tärkeimpänä hän näkee perhe-
suhteiden korjaamisen ja kunnollisen isä-
poika -suhteen luomisen 14-vuotiaaseen 
poikaansa. Rästiin jääneitä rikoskorvauksia 
Miika lyhentelee palkkatuloillaan kuljetus-
alalla.

Hengellisellä puolella Miika kertoo kai-
vanneensa palvelutehtäviin, ja niinpä Juma-
la onkin johdattanut hänen mukaan Steiger-
lähetysjärjestön toimintaan evankelistaksi. 

– Uskoontulostani asti olen tiennyt kut-

suni olevan evankelista ja ennen kaikkea 
juuri katuevankeliointi. Aluksi kiertelyn 
yksikseni kaduilla ja rukoilin, että löytäisin 
uskovia ystäviä, joiden kanssa voisi tehdä 
sitä työtä. Viimein löysin Steiger-järjestön 
ja pääsin heidän tiiminsä jäseneksi. Viime 
kesänä osallistuin myös heidän Saksassa 
järjestämäänsä lähetyskoulutukseen.

Miika toivoo voivansa jossain vaiheessa 
antautua evankeliointityöhön täyspäiväises-
tikin, mutta ensiksi hän haluaa hoitaa kaikki 
velka-asiat yms. pois päiväjärjestyksestä.

A   Isä-poika -suhteen vahvistamista.C   Kastetilaisuus Espanjassa.
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B   – Toivoisin jokaisen ihmisen antavan Jumalalle edes 
mahdollisuuden koskettaa, eli lähtisivät avoimin mie-
lin kyselemään Raamatun tekstejä tai hengellistä kir-
jallisuutta lukien, toteaa Petri Hartman.

Kristillisen karavaaniyhdistyksen 
puheenjohtaja Petri Hartman 
on tehnyt pitkän päivätyön 
veturinkuljettajana ja viettää nyt 
eläkepäiviä jo kuudetta vuotta.

U rheilu on lapsesta alkaen ollut lähel-
lä Petrin Hartmanin sydäntä. Ensin 
pelattiin jääkiekkoa ja jalkapalloa, 

mutta jossain vaiheessa huomio kiinnittyi 
ystävien trial-pyöriin.

– Tiellä ajaminen ei kiinnostanut, vaan 
vaikeassa maastossa taitoajo, hän huomaut-
taa.

Kun oma pyörä tuli hankittua 16-vuoti-
aana, nuorukaisen tie vei nopeasti myös 
kilpailuihin. Ensimmäinen kilpailu meni 
hyvin ja siitä jäi hyvät muistot. Harrastus 
muuttui yhä kilpailullisemmaksi, ja lopulta 
Hartman pääsi maajoukkueeseen ja pääsi 
kiertelemään MM-kisoja.

Veturinkuljettajan ammatti mahdollisti 
kisoihin matkustamisen, koska työvuoroja 
pystyi sopimaan.

Niin Pohjoismaiden kuin Suomenkin mes-
taruus olivat joukkuetasolla parhaat onnistu-
miset, henkilökohtaisella tasolla puolestaan 
kaksi pronssia Suomessa ja Pohjoismaisella 
tasollakin päästiin mitalin makuun. 

– Kansainvälisen kisan voitto Italiassa 
lämmitti myös mieltä. Parasta oli kuitenkin 
tavoitteellinen urheilullinen elämäntapa, 
Petri Hartman muistelee.

Nykypäivänä monet nuoret lähtevät liik-
keelle harrastuksessa jo polkupyörä-trialin 
kautta, joten Hartman katsoo omalla koh-
dallaan liikkeelle lähdön olleen hieman tur-
han myöhään. Kaikki tuli oikeastaan vähän 
liian nopeasti, jotta kaiken potentiaalin olisi 
saanut mitattua ulos.

Mummi välitti 
Jumalan rakkautta

Lapsuutensa Petri Hartman vietti normaalis-
sa, kaksilapsisessa perheessä. Asuttiin oma-
kotitalossa Itä-Helsingissä. Isä oli yrittäjä, 
ja äiti vuorotteli perheenäitinä olon ja Val-
tiokonttorissa työskentelyn välillä. Kesäisin 
vietettiin aikaa kesämökillä.

Hengellinen kosketus tuli varsinaises-
ti mummin kautta. Helluntailaismummin 
luona vietetyiltä ajanjaksoilta muistuu mie-
leen myös seurakunnassa vierailu mummin 
kanssa.

– Tilaisuuksien puheista en toki muista 
mitään, mutta tiesin mummon olevan uskos-
sa, ja silloin varmaan minuun kylvettiin se 
uskon siemen. Olin mummille tärkeä hen-

Yhteis-
kristillisyys 
ei piirrä 
rajaviivoja

kilö, ja hän on varmasti rukoillut puolestani 
monia kertoja, Hartman muistelee. – Siitä 
ei kuitenkaan tehty mitään numeroa, eikä 
uskoa koskaan tuputettu minulle. Usko oli 
läsnä yhtä luonnollisena kuin jokapäiväinen 
ruoka. Mummolan ilmapiiri jätti positiivisen 
kuvan uskovasta mummista, joka välitti Ju-
malan rakkautta eteenpäin.

Vaarin kuolema 
käynnisti prosessin

Petri Hartmanin ollessa 27-vuotias, hänen 
vaarinsa kuoli. Vaari ei ollut kookkaana mie-
henä koskaan turhaan pyytänyt apua, mutta 
silloin hän soitti Petrille ja pyysi tätä autta-
maan lumitöissä. Kun lumitöiden jälkeen 
nautittiin teetä, vaari sai sydänkohtauksen 
keinutuolissaan ja kuoli.

– Vaikka se minulle oli aika raskas koke-
mus, niin mummin kannalta oli hyvä, että 
olin paikalla ja autoin häntä selviämään ti-
lanteesta. Muistan kuitenkin, että vasta kun 
lähdin muutaman tunnin kuluttua ajamaan 
kotiin, iski shokki.

Hän kokee olleensa aina uskossa. On 
lukenut pienestä pitäen iltarukouksen, 
vaikka sitä ei kukaan hänelle varsinaisesti 
opettanut.

– Järkytyksen kohdallahan ihminen alkaa 
pohtia syvällisiäkin asioita, ja tässä kohtaa 
minunkin kohdallani tuli uusi aika miettiä, 
että jos Jumala on olemassa, minkälainen 
Hän on. Mieleen nousi erilaisia kysymyksiä 
ja myös epäilyjä Jumalan olemassaolosta. 
Kun maailma on täynnä erilaisia uskontoja 
ja kaikki uskovat omaan jumalaansa, nousi 
mieleen kysymys, että mistä tietää kristin-
uskon Jumalan olevan se oikea. Tällaisten 
asioiden kanssa kipuilin aika pitkään, ker-

too Hartman.
Vaarin kuoleman yhteydessä käynnistynyt 

prosessi ei mennyt päivässä ohi, vaan se 
kesti varsin pitkän aikajakson. Se laimeni vä-
lillä ja nousi taas pintaan voimakkaampana. 
Hieman vanhempana Petri Hartman muistaa 
uudelleen palanneensa asiaan.

Raamatussa sanotaan, että etsivä löytää ja 
kolkuttavalle avataan. Tähän kohtaan Hart-
man tarttui ja heitti pallon Jumalalle tode-
ten, tässä olen ja etsin nyt. Toivon löytäväni 
Raamatun sanan mukaisesti. Vastausta ruko-
ukseen ei tullut silläkään kertaa, mutta hän 
päätti jatkaa etsimistä. Synnin olemus ja Jee-
suksen merkitys ei ollut vielä kirkastunut.

Kerran ulkona kävellessään Petri Hartman 
yhtäkkiä ymmärsi olevansa syntinen ja koki 
heureka-oivalluksen.

– Saattaa kuulostaa hassulta, mutta iloit-
sin tajuttuani olevani syntinen. Se oli avain 
siihen, että ymmärsin tarvitsevani Jeesusta. 
Palapelin osaset alkoivat loksahdella pai-
koilleen. Sillä hetkellä ymmärsin syvällisem-
min olevani oikeasti syntinen, en vain siksi, 
että teen vääriä tekoja. Kalevi Lehtinenhän 
sanoi, että me emme ole syntisiä, koska 
teemme vääriä tekoja, vaan me teemme 
vääriä tekoja, koska olemme syntisiä.

Petri Hartman kertoo kiertäneensä lukui-
sissa eri Helsingissä tarjolla olleissa seura-
kunnissa ja havainneensa ihmetellen riitoja 
eri seurakuntien välillä.

– Ihmettelin, että kun uskovaiset ihmiset 
löytävät yhteisen kristinuskon Jumalan, niin 
sitten aletaan riidellä, kuka seuraa Jeesus-
ta paremmin. Mielestäni eripura on synnin 
seurausta ja se on huono asia koko kristil-
liselle yhteisölle.

Karavaanariaate 
vie mukanaan

Hartmanit olivat ostamassa kesämökkiä 
vuonna 2007, mutta myyjä peruutti yllättäen 
kaupat. Karavaanarien tapa viettää lomiaan 
oli useasti noussut mieleen, niinpä perhe 
päätti hankkia matkailuauton kesämökin 
sijaan.

Karavaanari-lehdestä eri yhdistysten toi-
mintaa seuratessa osui silmiin Turussa jär-
jestettävä hengellinen tapahtuma.

– Enempää miettimättä lähdin tuohon 
viikonlopun tapahtumaan, joka oli ihan 
mukava kokemus. Tutustuin siellä moniin 
karavaanareihin, mm. Kristillisen karavaa-
nariyhdistyksen silloiseen puheenjohtajaan 
Heikki J.O Leinoseen.

Pari vuotta myöhemmin Hartman osal-
listui yhdistyksen kokoukseen, jossa hänet 
kutsuttiin hallituksen jäseneksi. Leinonen oli 
lopettelemassa puheenjohtajuutta vuonna 
2011 ja siirtymässä Karavaaniliiton puolel-
le. Puheenjohtajan paikkaa tarjottiin Petri 
Hartmanille, joka koki, ettei tarjouksesta 
voinut kieltäytyä, olihan hän pyytänyt Juma-
lalta muutaman kerran johdatusta johonkin 

tehtävään.
– Niin otin vastaan yhdistyksen puheen-

johtajuuden, jossa tehtävässä olen palvellut 
nyt jo yli kymmenen vuotta.

Yhteiskristillinen yhteisö
Kun Petri Hartman kierteli takavuosina 
Helsingin seurakuntia ja ihmetteli, miksi 
niin monia eri seurakuntia pitää olla, niin 
nykyään hän ymmärtää, että erilaiset ihmi-
set kaipaavat erilaisia yhteisöjä. Eli erilaiset 
seurakunnat eivät ole ongelma, mutta jos 
seurakuntien välille aletaan vetää rajaviivoja 
ja syntyy oppiriitoja kehällisistä asioista, siitä 
seuraa ongelmia.

– Karavaanareissa on ymmärretty, että 
kaikilla on annettavaa siihen yhteiseen ta-
pahtumaan. Minä en itse asiassa edes tiedä 
kaikkien jäsenten seurakuntataustaa, koska 
sillä ei ole merkitystä – tärkeintä on, että 
jäsenet ovat kristittyjä ja haluavat toimia yh-
dessä muiden jäsenten kanssa. Kun kuun-
nellaan toisten kokemuksia ja opetusta, on 
ymmärretty yhteisöllisyyden tarkoitus ja se, 
että olemme samalla matkalla.

Parasta Kristityissä karavaanareissa onkin 
Hartmanin mukaan juuri yhteiskristillisyys. 
Kun ihmiset käyvät karavaanareiden tapah-
tumissa, he huomaavat, että kaikki ovat kris-
tittyjä ja kaikilla on annettavaa toisilleen.

– Kun jäsenet vievät yhdistyksen sano-
maa keskusteluissa omiin seurakuntiinsa, 
näkyni on, että samanlainen ajattelumaa-
ilma kuin Kristityissä karavaanareissa on, 
voisi olla koko Suomessa – ja miksei koko 
maailmassa.

Anna Jumalalle 
mahdollisuus

Petri Hartman myöntää, että häntä harmittaa 
kristinuskon nykyinen tila meillä Suomessa. 
Hengellisten asioiden asema on kutistunut 
yhteiskunnassamme. Ihmisillä voi olla mo-
niakin syitä, miksi he kokevat hengellisyy-
den vieraana tämän päivän Suomessa.

– Toivoisin jokaisen ihmisen antavan Ju-
malalle edes mahdollisuuden koskettaa, eli 
lähtisivät avoimin mielin kyselemään Raa-
matun tekstejä tai hengellistä kirjallisuutta 
lukien. Tuntuu, että usein meidän omat 
ennakkoasenteemme estävät Jumalaa kos-
kettamasta meitä.

C   Petri Hartman myöntää, ettei tiellä ajaminen kiin-
nostanut häntä, vaan vaikeassa maastossa taitoajo.
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Huhtikuisena lauantaina 
vuonna 1957 syntyi Siliämaan 
perheeseen kymmenes lapsi, 
sisarussarjan seitsemäs poika. 
Poika sai nimekseen Eero Aleksis 
Kiven ”Seitsemän veljestä” 
teoksen mukaisesti. Eeron 
syntymä ajoittuu perheessä 
onnellisten tapahtumien 
keskelle. Perhe oli edellisenä 
jouluna muuttanut uuteen 
kotiin, joka sijaitsi asutustilalla 
Pudasjärvellä lapsirikkaassa 
Jaalangan kylässä.

E lettiin vielä sodanjälkeistä jälleenra-
kennuksen aikaa, peltoja raivattiin ja 
karjaa kasvatettiin. Tilojen yhteiset 

traktorit olivat ahkerassa käytössä. Lapset 
opetettiin työntekoon jo nuorena. Erityisesti 
loppukesä oli työntäyteistä aikaa. Heinänte-
ko, viljanpuinti ja perunannosto työllistivät 
koko perheen. Siinä välissä kerättiin met-
sämarjat, hillat, mustikat ja puolukat, ensin 
kotiin talven varalle ja sitten myyntiin sen 
mukaan, miten kukin jaksoi poimia. Eero 
tunnettiin kylällä ahkerana poikana, joka 
tienasi marjoja ja käpyjä keräten itselleen 
käyttörahaa nuoresta pitäen. Olipa niinkin, 
että Eeron isä tiukan paikan tullen pyysi 
pojaltaan rahaa lainaan.

Ennätys 
kumikengät jalassa

Yhdessä kylän pojat harrastivat urheilua. 
Itse tehtiin tarvittavat välineet, kuten kor-
keushyppytelineet ja keihäät. Talvella har-
rastettiin hiihtoa ja luistelua, vaikkakaan 
sopivien suksien ja luistimien saatavuus 
ei ollut itsestäänselvyys. Kipinä urheiluun 
syttyi Eerolle siis jo nuorena. Kotikylän kou-
lussa hänet tunnettiinkin nopeakinttuisena 
poikana. Tästä todistuksena jälkipolville jäi 
kilometripylväiden välissä juostu kahden 
kilometrin ennätys 7.12, minkä Eero juoksi 
sorapintaisella, loskaisella kylätiellä kumi-
kengät jalassa keväällä 1969. 

Vaikka lapsuus oli monin tavoin onnel-
linen, varjosti sitä kuitenkin isän runsas 
alkoholin käyttö. Tähän suurena syynä lie-
nee sodassa saamansa traumat, olihan hän 
toiminut koko sodan ajan tarkka-ampujana 
ja taistelulähettinä. Alkoholinkäytön seu-
rauksena isän käytös muuttui usein väki-
valtaiseksi, mikä aiheutti lapsille pelkoa ja 
turvattomuutta. Selvinpäin isä oli rauhalli-
nen ja hyvä isä. Lukuisat kerrat Eero oli 
isänsä kanssa eräretkillä, missä isä opetti 
hänelle luonnossa kulkemisen taitoja sekä 
kalastamisen ja metsästämisen saloja. Yhtei-

nen kiinnostus luontoon ja erätaitoihin loi 
kaikesta huolimatta jotain lämmintä isän ja 
pojan välille.

Tavoitteellista urheilua
Kansalaiskoulun jälkeen Eero työskenteli 
kotikylällään metsätöissä ja metsänistutuk-
sessa. Lisäksi hän jakoi kotikylänsä postit. 
Kuusamoon Eero muutti 17-vuotiaana, en-
sin metsätöihin ja sittemmin Pölkky Oy:n 
sahalle töihin. 

– Tunne oli mahtava, olinhan päässyt yh-
tiölle töihin ja sain siten ”oikeaa palkkaa”. 
Palkkarahoilla ostin uuden Tunturi Sport 
-mopedin, mikä helpotti kulkemista. 

Tavoitteellisena nuorena miehenä Ee-
rolla oli selvät suunnitelmat tulevaisuuden 
varalle. Sahalla saamansa tienestin turvin 
hän ajoi ajokortin täytettyään 18 vuotta. Sen 
jälkeen suunnitelmissa oli armeijaan meno 
vapaaehtoisena sekä Ruotsiin lähtö armeijan 
jälkeen. Nämä suunnitelmat toteutuivat, ja 

ollessaan 19 -vuotias elokuussa 1976 Eero 
muutti veljiensä kanssa Ruotsiin. 

Ruotsiin muutettuaan Eero aloitti työt 
Fagertan terästehtaalla. Elämään tuli suuri 
muutos. Tehdas tarjosi kielikurssin ja kou-
lutti hänet uuteen työhön. Ruotsissa vietetyt 
viisi ja puoli vuotta voisi tiivistää sanoihin; 
työtä, urheilua, ravintoa ja lepoa. Pääpaino 
oli tavoitteellisessa urheilussa. Tämä var-
jeli monelta paheelta, mihin monet muut 
suomalaiset ajautuivat vieraassa maassa. 
Eero edusti seuraansa Västerås IK:ta neljä 
kertaa Ruotsin mestaruuskilpailuissa ja oli 
kahdesti mukana maaottelukarsinnoissa. 
Mainittakoon, että mm. 1500 metrillä Ee-
ron ennätys on 3.48,64. Tämän takaa löytyy 
olympiajuoksija Lasse Orimus, joka toimi 
Eeron valmentajana noin viiden vuoden 
ajan. Tavoite oli asetettu vuoden 1984 Los 
Angelesin Olympialaisiin, mikä kuitenkin 
kariutui nenävammaan ja sitä seurannee-
seen leikkaukseen. 

Kiitollisena 
varjeluksesta

Euroopan vanhin kristillinen miestenlehti 
– miesten asialla jo vuodesta 2001 lähtien

Tilaa ilmainen näytenumero!

www.tosimies-lehti.fi

TOSIMIESTOSIMIES

Kristillinen      miestenlehti

2/ 19  6,00 €
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Ilmaherruus – taivaan ylivoimaa

Keren Kayemeth LeIsrael katsoo tulevaisuuteen

Lähetyslentäjät ilmastotalkoissa

Ilmaherruus – taivaan ylivoimaa

Keren Kayemeth LeIsrael katsoo tulevaisuuteen

Lähetyslentäjät ilmastotalkoissa

Kristillinen      miestenlehti

2/ 22  7,00 €
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Eräs Puolan matka 
 
 

Rohkaisijan armolahja käytössä

Mikä nimeksi uudelle ruokatrendille?

Eräs Puolan matka 
 

Rohkaisijan armolahja käytössä

Mikä nimeksi uudelle ruokatrendille?

6 numeroa 
vuodessa 

vain 40 euroa!

Sana tuli kohti
Eero muutti Suomeen opiskelemaan tam-
mikuussa 1982 ja hän valmistui moottoriko-
neistajaksi keväällä 1983. Takaisinmuuton 
taustalla oli kihlautuminen, mikä kuitenkin 
purkaantui syksyllä 1983. Elämä näytti näin 
nurjaa puoltaan. Eero koki olevansa tien-
haarassa. 

Kosketuksen hengellisiin asioihin Eero oli 

saanut jo lapsena, kun kotikylällä pidettiin 
säännöllisesti pyhäkoulua. Myös koulussa 
uskonnonopetus oli tärkeää.  Lokakuun 
toisena päivänä vuonna 1983 Eero istui 
vanhimman siskonsa kanssa Oulun hellun-
taiseurakunnassa. Siellä Jumalan Sana tuli 
kohti sanoin ja sävelin. 

– Menimme siskoni kanssa alttarille, jos-
sa minulle julistettiin kaikki synnit anteeksi 
Jeesuksen nimessä ja veressä. Siitä alkoi uusi 
vaihe Eeron elämässä.

Musikaalisena ja laulutaitoisena miehenä 
Eeron tie johdattui ensin seurakuntakuo-
roon ja myöhemmin nuorisokuoroon. Vaa-
leahiuksinen, viulua soittava lukiolaistyttö 
kiinnitti Eeron huomion seurakuntakuoros-
sa, sama tyttö soitti tamburiinia nuorisokuo-
rossa. Seurustelu alkoi seuraavana vuonna, 
kihloihin he menivät joulukuussa ja häitä 
vietettiin huhtikuussa 1985. Esikoinen syn-
tyi vuoden 1986 toukokuussa. Perhe muutti 
Siikajoelle vuonna 1988, missä Eero aloitti 
hierojana. Hierojan työt vähenivät ja Eero 
palasi takaisin metallialalle. Hän kouluttau-
tui cnc-koneistajaksi vuonna 1996 ja aloitti 
työt Rautaruukilla samana vuonna. Tämä 
oli taloudellisesti suuri siunaus ja Jumalan 
antama lahja perheelle, joka oli siihen men-
nessä kasvanut jo suurperheeksi. 

Koettelemuksen aika
Perhettä kohtasi suuri suru, kun äiti synnytti 
kuolleen tyttövauvan elokuussa 1998. Tästä 
käynnistyi synkkä ajanjakso. Kriiseiltäkään 

ei vältytty tänä koettelemuksen aikana. Iso 
perhe päätettiin kuitenkin pitää kasassa ja 
vanhemmat saivat Taivaan Isältä viisautta ja 
voimaa selvitä kriisin läpi. Lapsia on kaik-
kiaan viisi tyttöä ja kolme poikaa. Myös 
lastenlapsia on viisi tyttöä ja kolme poikaa. 

Nyt Eero on eläkkeellä. Urheilu on edel-
leen iso osa elämää. Vuonna 2015 aloitettu 
pyöräilyharrastus pitää kropan ja fysiikan 
kunnossa. Musiikkiharrastus jatkuu yhdessä 
vaimon kanssa.  Pääsiäisenä 2016 ja 2017 
Oulussa toteutettiin INRI-musikaali, jossa 
Eero lauloi apostoli Pietarin roolin. 

– Kokemus oli ikimuistoinen. Sen esittä-
minen vaati paljon, mutta myös voimaan-
nutti. Pietari kielsi Jeesuksen, mutta Jeesus 
armahti Pietaria ja antoi hänelle tehtävän 
”Ruoki minun lampaitani”. Kiitollisena kai-
kesta johdatuksesta ja varjeluksesta elämän 
kaikkina hetkinä kuuluu Kaikkivaltiaalle, 
Pyhälle Jumalalle.
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Jussi Kosola

M eistä jokahinen, arvelen; on elämän varrella kokenu karottanehensa jotaki tärkiää.
On hetkiä. jolloon saattaa olla katees milloon avaannippu, luuri (yleensä siinä tilantehes 

äänettömällä), lompsa jne.
Tuankaltaasista seuraakin melekoonen operaatio ja tilantehen maharollisesti pitkittyes pitää jo alakaa 

tosisnansa miättimähän, pitääkö ilimoottaa/mitätöörä pankkikortti, luurista operaattorille ja avaanten 
kohoralla omallaasensa toimintamalli.

Sitte jos tilanne päättyy onnellisesti, kiivahan ettinnän jäläkehe suuri löytö tuloo tehtyä esim. auton 
istuumien välistä tms.”normipaikasta”, niin kyllä helepottaa ja suuri päätös perähä: Tästä lähtien oon 
tarkkee, ettei enää...

Aika useen on merias ilimootus karonnehesta henkilöstä,  ja eniten liänöö näinä aikoona mariastajia, 
jokka on eksynehet mettähän.

Siinä onkin sarkaa, ku pelastuspartiot lähtöö matkahan ja varautua voivat aikataulullisesti joko 
äkkinääsehen tai sitte enempi aikaa viävähän urotekohon.

Kyllä siinä tapaukses, jos karonnu löytyy hengis, on monilla ilo ylimmillänsä.

Raamatus on palio asiaa katuamisesta, yx esimerkki löytyy:
(Luuk.15:8-10) ”Tahi jos jollakin naisella on kymmenen hopearahaa ja hän kadottaa yhden niistä, 
eikö hän sytytä lamppua ja lakaise huonetta ja etsi visusti, kunnes hän sen löytää? Ja löydettyään 
hän kutsuu kokoon ystävättärensä ja naapurinaiset ja sanoo: ’Iloitkaa minun kanssani, sillä minä 
löysin rahan, jonka olin kadottanut’. Niin myös, sanon minä teille, on ilo Jumalan enkeleillä yhdestä 
syntisestä, joka tekee parannuksen.”   

Tualla naisen hopiarahalla on juutalaases kultuuris avioliittohon liittyvä merkitys, jota täs yhteyres 
ei kannata lähtiä selostamahan, on niin pitkä stoori.

Sensijahan tua enkelien ilo siitä, ku syntinen kääntyy Jeesuksen pualehen, onkin sitte tärkiä pointti.
Syksyn mittahan alakaa valtakunnallinen Se löytyi -meriamissio, johonka osallistuu yli 300 seura-

kuntaa ja kolomisenkymmentä kristillistä instanssia, mukahanlukien Tosimies-lehti.
Tällä pyriitähän löytämähän evankeliumin äärehen Suamen kansaa, kun aijat on tällääsiä epävarmuu-

rella maustettuja, kun joka päivä tuutin täyreltä tuloo uhkakuvia, jolloon monet alakaa kysellä: Mihinkä 
voi turvansa laittaa?

Perimmiltänsä olis aika meirän vihiroonkin kansakuntana herätä siihen ymmärryksehen, että ei oo 
täälä mitään pysyvää!

Yksin Jumalan pualehen kääntyminen antaa ikiaikaasen turvan, Hänen ainosyntyynen Poikansa, 
Jeesus Kristus, joka toimii välimiähenä syntyen tänne ja ottaen ihimisen muaron, koriaten Aatamin ja 
Eevan töpeksinnän paratiisis, josta häärön saivat.

Jeesus eli toreksi lain ja kantoo Golgatan keskimmääsellä ristillä meirän jokahitten synnit, jolle  tämä 
pelastussanoma kelepaa. Jeesuksen sanat niin sulle ku mulleki on kiriootettu:

(Johannes 14:6)  ”Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän luo muuten kuin minun 
kauttani.”

SE LÖYTYI...

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

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

MOI.
NYT TARVITAAN 

SINUA 
MISSIO 2022
MEDIAKAMPANJASSA

OLETKO SINÄ yksi kristityistä, joka voisi
mahdollistaa suomalaisten tavoittamisen evankeliumilla?

Lahjoita osoitteessa missio2022.fi/lahjoita

Lahjoita sinulle sopiva
summa ja haasta 
ystäväsikin mukaan!

Valtakunnallinen
mediakampanja
19.9. – 16.10.2022

Yhteistyössä eri kirkkokuntien, herä-
tysliikkeiden, kristillisten järjestöjen ja 
seurakuntien kanssa
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KARTTULAN APTEEKKI
Kissakuusentie 2
p. (017) 383 1130

ma-pe 9-18, la 9-14

TERVON APTEEKKI
Urheilutie 2

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

www.raatteenrauhanvartio.fiJussi Kosola

Kauhava Motor Show 
järjestettiin toistamiseen 
heinäkuun viimeisenä 
viikonloppuna 30.-
31.7.2022 Kauhavalla 
LSK Business Parkin 
toimesta. Näyttelyn 
osastot tänä vuonna 
olivat Jenkit, Hot 
Rodit, Klassikot, Kilpa-
ajoneuvot, Rekat, Tuning 
ja Moottoripyörät. 
Kaksi päiväisen 
ajoneuvonäyttelyn 
lisäksi tapahtumassa 
oli paljon muutakin 
monipuolista ohjelmaa 
ja nähtävää.

 

U lkoilmapainotteisen ta-
pahtuman tärkeä tekijä 
on tietysti sää, joka vai-

kuttaa oleellisesti kävijämäärään 
ja ”Yläkertaan tehty tilaus” sai 
hyvän vastineen. Monenkirjavaa 
näyttelykalustoa oli esillä ”kai-

Kauhava Motor Show

A

killa mausteilla”. Tapahtumaan 
oman mausteensa toi Sunrise 
Cruisers -kerhon ylläpitämä West 
Coast Street Cupin kolmas osa-
kilpailu ja finaali, jossa nähtiin 
tiukkoja repäisyjä varttimaililla 
niin kaksi, kuin myös nelipyö-
räisellä kalustolla. Kiihdytysajo-
jen yhteydessä tarjottiin myös 
mahdollisuus käydä testaamas-
sa omaa ajoneuvoa kiihdytys-

suoralla. Ainoat vaatimukset 
osallistumiseen oli ajoneuvon 
katulaillisuus ja kuljettajalla 
kypärä päässä. Juniordragster 
-testimahdollisuuskin alueelle 
oli järjestetty Mesiniemi Racin-
gin opastuksella. Tärkeä pointti, 
että varttuva ikäluokkakin yllä-
pidetään lajissa kiinni.

 Suomenkiertueensa jo kevääl-
lä LSK Business Parkista aloitta-

nut Vesa Kivimäen perustaman 
Crazy Drivers Stunt Show esiin-
tyi tapahtumassa ja monenkirja-
vat näytökset vetivätkin yleisöä 
puoleensa, kun ns. normiautoil-
la toteutettiin huikeita temppu-
ja, mm. kahdella pyörällä ajoa 

Tyylikäs A-Ford coupe vuosimallia 1929. 
Omistaja Juha Mäenpää Ilmajoen 
Koskenkorvalta.

D   Corvette vm. 1960, omistaja Raimo Lähdesmäki. Taustalla sininen Corvette Stingray 
vm. 1973, omistaja Juhana Lähdesmäki. Molemmat kotoisin Ilmajoelta, tarkkaan 
läpikäytyjä yksilöitä.

C   Pieteetillä entisöity Pontiac Touring sedan vm. 1937. Kiertopalkinto kyseinen auto 
ei ole, sillä vaasalainen Leevi Udelius on auton toinen omistaja.

C  Chrysler Imperial 1975. Auto on ollut USA:n suurlähetystön edustusauto, jota on 
käytetty mm. silloisessa ETYK-kokouksessa. Nykyinen omistaja Timo Rintala Ylihär-
mästä. Vinkkinä, auto on myynnissä.

C   Porilainen Jarmo Vilèn luotsasi paikalle useissa näyttelyissä palkitun Ford Mus-
tangin vm 1967 ,joka kantaa lempinimeä Frank.
Jarmo on ylläpitänyt nostalgiahenkeä ja auto on edelleen siinä kuosissa mihin sen ai-
kanaan Kauhavalla rakennettiin n. 40 vuotta sitten. Elikkä paluu ”juurilleen” toteutui.

D   Harrasteparkissa yleisö pääsi ihaile-
maan toinen toistaan hienompia harras-
teautoja, kuten tätä tyylillä customoitua 
Buickia.
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HALUATKO
SÄÄSTÄÄ

ENERGIAA JA
RAHAA?

HALUATKO
SÄÄSTÄÄ

ENERGIAA JA
RAHAA?

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

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

OTA YHTEYS, NIIN TEEMME TARJOUKSEN !

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

ESPOON 
SÄHKÖASENNUS OY

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

Hitsausalihankintaa vaativiin kohteisiin
Teemme mm.

• ajoneuvoyhdistelmien uusia päälirakenteita 
ja perävaunujen osia

• puutavaranosturin alustat, motojen kuljetuslavetit ym.

Wintersteel Oy
Sakari Yrjölä

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

A ja listata voisi monta muutakin 
temppua mitä taitava ryhmä ve-
täisi ikään kuin ”lonkalta”. Pis-
teenä I:n päälle oli tietty maest-
ron itsensä esittämä monsteri 
show. Allekirjoittaneen kysymys 
hänelle olikin aikanaan juonto-
tehtävissä eräässä tapahtumassa: 
Miten noin taitava mies ei lähde 
esim. Amerikkaan, missä riittäisi 
töitä yhtä lailla elokuvayhtiöitten 
palveluksessa stunt -tehtävissä, 
kuin myös monster -areenoilla? 
Vastaus oli yksiselitteinen: Halu-
an esiintyä suomalaisille.

 

Lauantai-iltapäivänä burniski-
sassa kumi kärysi, jonka jälkeen 
Kauhava Cruising organisoi n.20 

km kattavan näyttävän cruising 
paraatin alueelta, johon osallis-
tui runsaasti harrasteparkin ka-

lustoa, sekä näyttelyajoneuvoja.
Harrasteparkissa, mikä kuuluu 

oleellisena osana hyvin organi-
soitua tapahtumaa, oli myös tu-
tustumisen arvoinen. Avaralta / 
täydeltä alueelta katseltavaa löy-
tyi varmasti jokaiseen makuun.

 
Esiintymislavana, niin juontoi-

hin, lauantain iltatapahtumaan ja 
palkintojen jakoon oli onnistu-
neesti valittu ja sitä käyttötar-
koitusta varten varusteltu / ra-
kennettu upea Kenworth -rekka. 
Lauantain Rokkia ja Rautaa -ilta-

tapahtumassa esiintyivät huikeat 
RelaxTrio, AT’s Roots & Ramb-
lin’, sekä kansainvälistä uraa luo-
va Janely. Sunnuntaina lavalla 
puolestaan päästiin kuulemaan 
livemusiikkia suositun Pää-
esiintyjien vallattua lava. Myös 
Youtubettaja Roni Backin Meet 
& Greet kokosi paljon nuorta 

kävijää lavalle jonoksi asti.
Kaiken kaikkiaan onnistunut 

tapahtuma, myönteistä palautet-
ta on sadellut, kiitos siitä kuuluu 
tapahtuman järjestäjille, vastuu-
henkilöille ja tapahtumankävi-
jöille, joita oli lähemmäs 3600. 
Jatkumoa ensi vuodelle lienee 
luvassa.

D   Uljaat jenkkirekat Kenworth ja Peterbilt omaavat tietyllä tapaa ”vanhanliiton” 
työjuhtien maineen.

C   Alahärmäläisen Vesa Kivimäen Raging Bull, jonka näyttäviä esityksiä yleisö pääsi 
seuraamaan molempina näyttelypäivinä.

C   Tunnistatko auton merkin? Kauhavalainen Joonas Peltotupa on rakentanut tämän 
mielikuvituksellisen Mad Max tyylisen Mazdan, jonka jatkuvaa rakentamista on ollut 
mahdollista ihastella jo pitkään useissa autonäyttelyissä.

D   Tyylillä rakennetun junankeula-Volkkarin omistaa Janne Pihlas Kauhavalta.

C   Ford ”El Choco” vm. 1932. Lapualai-
sen Heath Garage pariskunnan Tomi ja 
Anna-Stina Kankaan yksi monista tai-
donnäytteistä rikastuttamassa näyttelyn 
sisältöä.
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D   Tuskinpa maamme teiltä löytyy isän-
maallisempaa rekkaa kuin tämä pohja-
laisen perheyritys Jussi Syrjämäki Oy:n 
täyspitkä kuljetusväline.
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KRISTILLINEN KARAVAANARIYHDISTYS

Toimintamme perustuu yhteiskristillisyyteen ja
näin voimme toteuttaa Raamatun sanoin, 

”että yhtä olisitte”. Jäseniä meillä on ympäri Suomea.
Tapahtumissamme koemme yhteyttä Jumalan Sanan,

 musiikin, sekä hyvän yhdessäolon myötä. 
Treffit järjestämme eri seurakuntien leiripaikoilla tai

SFC- alueilla. Toimintamme voi seurata kotisivuiltamme.
www.sfckristityt.net

Kuulumme SF-CARAVAN yhdistykseen,
minkä alajärjestönä toimimme.

Tervetuloa joukkoomme!
puh.joht. Petri Hartman

Teksti: Tiina Salonen ja Tuulia Passila

Kuvat: Tiina Salonen, Tero

 Meskanen ja Matti Kytö 

Vuonna 1901 perustetun 
Rautatieläisten 
Kristillisen Yhdistyksen 
koronan vuoksi 
viivästyneitä 
120-vuotisjuhlia 
vietettiin Vesilahdessa 
22.-24.7.2022

P erjantain alkajaisiksi, en-
nen vieraiden saapumista, 
yhdistyksen hallitus ko-

koontui ja 2. vuosikokouksen 
jälkeen oli viikonlopun viralli-
nen yhdistysosuus ohi. Lipun-
noston jälkeen olimmekin val-
miit vastaanottamaan ulkomaisia 
ja kotimaisia vieraita. 

Yhdessä nautitun päivällisen 
jälkeen tutustuimme toisiim-
me ja Rautialaan, jonka jälkeen 
siirryimme rantasaunalle ihaile-
maan kesäistä järvimaisemaa, ui-
maan ja grillaamaan makkaraa. 
Joillekin ulkomaisille suomalai-
nen sauna, vihtominen ja uinti 
järvesssä oli positiivinen ensiko-
kemus. Ilta kului leppoisasti ru-
patellen ja lauantain kokopäivän 
retkeä innolla odottaen.

Juhlajunassa
Lauantain aamiaisen ja lipunnos-
ton jälkeen retkeläisiä alkoi ke-
rääntyä A. Arvelan bussiin, joka 
suuntasi aamutuimaan Toijalan 
Veturimuseolle. Pikaisen mu-
seokierroksen jälkeen siirryim-
me koko joukolla Veturimuseon 
kunnostaman höyryveturi Jum-
bon vetämään juhlajunaan, joka 
oli saanut liikkeelle runsaasti vä-
keä heiluttamaan meille matkus-
tajille ja kuvaamaan junaa reitin 
varrelle.

Lauantain retken aikana jaet-
tiin kaikki loput vuoden 2022 
kansainväliset kalenterit ja ensi 
vuoden kalentereita odotellaan 
saapuvaksi jo elokuun lopussa.

Arvelan bussi odottikin meitä 
jo Tampereella, josta jatkoimme 
matkaa kohti Teiskoa, matkalla 
pysähdyimme maittavalle lou-

RailHope 
Internationalin 
juhlaviikonloppu
naalle Teiskon Viiniin ja piipah-
dimme Paarlahden yli kulkeval-
la Aunesillalla, joka on Suomen 
suurin museoitu yksiaukkoinen 
holvikaarikivisilta.

Seuraava pysähdys oli Teiskon 
kirkko. Kuuluisa kirkon raken-
taja Matti Åkerblom suunnitteli 
ja rakensi kellotapulin ja kirkon, 
joka on tyypillinen maaseudun 
puukirkko vuodelta 1787 ja Tam-

pereen toiseksi vanhin. Kirkolla 
meitä odotti opas, joka kertoi 
lyhyesti kirkon arkkitehtuurista 
ja sisustuksesta. 

Muroleen kanavalle ehdim-
me hyvissä ajoin ennen laivan 
lähtöä, nousimme aurinkoises-
sa säässä höyrylaiva Tarjanteen 
kyytiin ensimmäisessä sulussa ja 
matkasimme kohti Tamperetta. 
Matkanteon aikana nautitun päi-

vällisen jälkeen saavuimme Mus-
talahden satamaan ja paluumat-
ka Rautialaan alkoi. Ulkomais-
ten osallistujien toivomuksesta 
rantasauna lämmitettiin myös 
lauantai-iltana.

Pääjuhlan vuoro
Sunnuntaina vietimme yhteistä 
juhlamessua Vesilahden kirkos-
sa, jossa saarnasi RHI:n presi-

dentti Ueli Berger ja liturgina 
oli kirkkoherra Harri Henttinen. 
Musiikista huolehti seurakunnan 
kanttorin lisäksi yhdistyksen jä-
senet  Kaarina Peltonen, Raili 
Rantanen ja Tuulia Passila, teks-
tit luki Auri Rantakari ja kolehtia 
kantoivat Eero Rantanen ja Antti 
Tanni. Messun päätyttyä kirk-
koherra Harri Henttinen ojensi 
yhdistykselle Vesilahden seura-
kunnan onnitteluadressin ja Ueli 
Berger puolestaan kirkkoherra 
Harri Henttiselle henkilökohtai-
sena tuliaisenaan RailHope In-
ternationalin kahvimukin täynnä 
sveitsiläistä suklaata. 

Messun ja lounaan jälkeen oli 
pääjuhla. Sen  aloitti RailHope 
Suomen pj. ja Siipipyörä -lehden 
päätoimittaja Iikka Löytty. Hän 
toivotti juhlavieraat siunauksin
tervetulleiksi  RHS:n 120 -vuotis-
juhlaan. Ohjelma sisälsi terveh-
dyksiä, yhteislauluja ja muuta 

musisointia. Vierailevana taitei-
lijana viikonloppuun osallistunut 
Taisto Bollström lauloi juhlavie-
raillle ja Ueli Berger esitti lyhyen 
oppimäärän kattojärjestö RHI:n 
nykytoiminnasta.

Leppoisan iltapäivän aikana 
saimme nauttia kotoisasta yh-
dessäolosta vanhojen ja uusien 
ystävien seurassa. 

Muistoja tallenteelle  
Juhlaviikonloppu on taltioitu  
kahdelle DVD:lle. Osa 1. on 
lauantain retki ja osa 2. on sun-
nuntain messu ja juhla. Tallen-
teet ovat jo toimitusvalmiina ja 
niitä voi tilata Tuulia Passilalta 
p.  050 5759 288.

A   Intian RHI:n edustaja  ja evankelista 
Arulraj museon kalustoa ihailemassa.

D   Ueli Berger saarnaamassa.

C   ”Mua tartu käteen Herra” Tuulian 
ja Kaarinan esittämänä. Kuvassa lisäksi 
Hellä Kytö, yksi yhdistyksen vanhimmista 
aktiiveista.

Juhlaväki siirtynyt Teiskon kirkon 
kellotapulin portaille yhteiskuvaan.
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JARI HYTTI

KETOFORST Xtreme V2

KETO150 Karate Multi

UUTUUDET!

Samuel Saresvirta

Ilmailurintamalla 
kehitellään eri puolilla 
maailmaa entistä 
luontoystävällisempiä 
”lentolaitteita”. 
Tässä kehityksessä 
sähkö on noussut 
yhdeksi kiinnostavaksi 
käyttövoimaksi.

R uotsalainen nuori koulu-
lainen on saanut mainet-
ta moittiessaan maailman 

päättäjiä ”pallomme” tuhoami-
sesta. Lentoliikenne on saanut 
oman osansa moitteista maa-
pallon tuhoamisessa ja ilmaston 
lämpenemisen edistämisestä. 
Prosenttitilastossa lentoliikenne 
ei tosin taida nousta kovin kor-
kealle.

Göteborgin suunnalla on vas-
tattu ”tähän huutoon” ja kehit-
teillä on sähköinen 19-paikkai-
nen matkustajakone Es-19.

Oma kiinnostukseni sähköi-
seen lentämiseen on tulosta 
kolmesta sähköisen lentämisen 
seminaarista täällä Suomessa. Lä-
hetyslentojärjestö MAF on ollut 
järjestämässä näitä seminaareja 
yhdessä Helsingin sähkölento-
koneyhdistyksen kanssa. Toki 
työurakin (40v) tapahtui lento-
kentällä, joten lentokoneet tuli-
vat tutuiksi.

Vuonna 2019 pieni insinöörien 
joukko kehitteli ajatusta 19-paik-
kaisen sähköisen lentokoneen 
valmistamisesta, ja nyt heillä on 
toiveena saada tänä vuonna ko-
neen prototyyppi taivaalle. Tästä 
eteenpäin olisi tarkoitus saada il-
mailuviranomaisten hyväksyntä 
ja kelpuutus kaupalliseen käyt-
töön, mikä lentolaitteen ollessa 
kyseessä ei varmaankaan ole 
mikään ”läpihuutojuttu”! Yri-
tyksellä on kuitenkin tavoittee-
na saada kyseinen konetyyppi 
kaupalliseen käyttöön vuoden 
2025 aikana.

Koneen ”testikäytön” aikana 
useat Ruotsin ja Norjan lento-

Kilpajuoksu sähköisen/
hybridilentämisen saralla

kentät olisivat auki tälle testilen-
tojen sarjalle. Osa näistä kentistä 
olisi pienempiä (vähemmin lii-
kennöityjä) lentokenttiä. Kiito-
tien pituuden vaatimus Es-19 
koneella on vain noin 750 m.

Koneen Range on noin 400 
km ja huoltokustannukset noin 
50 % pienemmät kuin poltto-
moottorikoneissa.

Melua noin 50 % vähemmän.

World Leader and 
Innovator of 

Electric Aircraft
Kyseinen teksti on Coloradossa 
sijaitsevan sähköiseen lentämi-

seen keskittyvän yrityksen Bye 
Aerospacen omilta sivuilta.

George Bye oli videon väli-
tyksellä maaliskuussa olleessa 
sähköisen lentämisen seminaa-
rissa Vantaan Flamingon tiloissa. 
Heillä on kehitteillä 3 erilaista 
pienemmän luokan lentolaitetta 
Eflyer2, Eflyer 4 ja Eflyer 800.

Koneet ovat 2-paikkainen, 
4-paikkainen ja 8-paikkainen. 
Arvostettu eurooppalainen len-
toyhtiö KLM on tilannut 2 ja 
4-paikkaisia koneita uusien len-
täjien harjoituskoneiksi.

Eflyer 2:n ensilento oli 10.4 
vuonna 2018. Sen nopeusalue 

on 102-250 km/h koneen sak-
kausnopeus on 89km/h – len-
toaika on 3 tuntia 135km nope-
udella. Koneella on 447 tilausta.

Eflyer 4 sähkömoottori 268 hv, 
nopeusalue 113-370 km/h, sak-
kausnopeus 113km/h, kantama 
482-593 km täydellä kuormalla, 
lentoaika 3 tuntia.

Eflyer 800 on 8-paikkainen 
2-moottorinen matkustajien tai 
rahdin kuljetukseen, jonka hin-
nan arvioidaan muodostuvan 

noin miljoonan Euron pintaan. 
Maailmanlaajuisesti toimiva 
ranskalaisyritys Safran kehitte-
lee akkurintamalla yhä parempia 
(keveämpiä) tuotteita sähköisen 
ilmailun tarpeisiin. Eflyer 800 ko-
neellakin on jo hyvin tilauksia ja 
optioita tilauksista.

Tuote taivaalle 2024
Kalifornialainen yritys Joby on 
erikoistunut eVTOL-lentolait-
teiden kehitystyöhön, mikä on 
kestänyt jo yli 10 vuotta

eVTOL: Sähköinen pystysuo-
ra lentoonlähtö ja laskeutuminen 
– Vertical take-off and landing. 
Esim. 1 lentäjä ja 4 matkustajaa, 
hiukan yli 200 km lentomatka. 
Huippunopeus noin 350km/h.

NASA-yhteistyö alkoi vuonna 

2012. Ensimmäinen esittelylen-
to vuonna 2015. Täyden skaalan 
testilento vuonna 2017.

Vuonna 2019 alkoi yhteistyö 
Toyotan kanssa.

Yhteistyö USA:n ilmavoimien 
kanssa 2020. Samana vuonna 
kehitettiin asioita kohden FAA:n 
lentokelpuutusta. FAA – Federal 
Aviation Administration, USA:n 
ilmailuviranomainen.

Vuonna 2021 Joby lis-
tautui New Yorkin pörssiin 
(NYSE:JOBY) ja toisen prototyy-
pin kehitystyö käynnistyi.

Vuoden 2022 aikana on yhti-
öllä toiveena saada koneelle il-
mailuviranomaisen hyväksyntä 
ja tarkoituksena saada ”tuote” 
taivaalle vuoden 2024 aikana ja 
kaupalliseen käyttöön.

A   Eteläkorealainen TMAP lähtee yhteis-
työhön Jobyn ja SK Telecomin kanssa 
luodakseen uuden kimppakyytipalvelun 
Koreaan.

C   Kiinalainen TCab Tech on kehittämäs-
sä viisipaikkaista E20 eVTOL-lentolaitetta 
markkinoille 2025.
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C   Jaunt's Journey suunnittelee taksipalveluita Quebecin alueella Kanadassa.
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D   Eviationin Alicen uskotaan palvelevan pian lentoyhtiöitä ja huolintapalveluita.
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B   Regent on aloittanut toiminnalliset 
koelennot täyssähköisellä meriliitoko-
neellaan.©
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YHTEEN HIILEEN 
PUHALTAMISTA

Paavo Rauskanen liikkuu 10. 
kirjassaan lentämisen ja lähe-
tystyön maailmassa. Kirjan nimi 
”Harambee” tarkoittaa yhteen 
hiileen puhaltamista-yhteistyötä 
ja Mission Aviation Fellowship 
(MAF) lähetyslentojärjestö on 
osa tätä harambeeta.

Lentokapteenin arvonimen 
vuonna 2017 saanut (Suomen 
Tasavallan presidentin myön-
tämä) Aarno Alanne esitellään 
kirjassa, ja loppuosassa on vuo-
rossa lentokoneiden avioniikan 
parissa työskennellyt Hannu 
Heinonen, jolle Presidenttimme 
myönsi myös lentokapteenin 
arvonimen muutamaa vuotta 
Alannetta myöhemmin.

Pohjois-Savon Rautavaaralta 
ponnisti lentoalaan ihastunut 
Aarno Alanne suurempiin ympy-
röihin johdatuksen ja periksian-
tamattomuuden ”siivittämänä”.

Kenia ja Tansania tulivat tu-
tuksi lähes 30 vuoden työrupea-
malla ja moniin Afrikan maihin 
suuntautuivat mitä erilaisemmat 
avustuslennot, joissa koneen 
lentäjä joutui suorittamaan yllät-
täviäkin töitä verratessa liiken-
nelentäjän työkuvaan. Vuonna 
2006 tuli Aarnolle eteen tilai-
suus suorittaa hiukan pidempi 
”legi” lentämällä Pilatus PC-12 
koneella muutaman välilaskun 
kanssa Japanin Osakasta Afri-
kan Tsadiin.

Kirjassa monet Aarnoon elä-
män varrella tutustuneet ystävät 
kuvaavat lentäjää myös ihmisenä 
ja luonteenpiirteitä, jotka auttoi-
vat häntä hyviin tuloksiin tässä 
Itä-Afrikan harambeessa, jossa 
vastaan saattoi tulla niin huo-
noja lentokelejä kuin muitakin 
vaikeuksia ”lentäjän tiellä”. Myös 
Aarnon ja Outin poika Artsi kir-
joittaa isästään sekä arvioi jälkiä, 
joita erilaisessa afrikkalaisessa 
ympäristössä kasvaminen on 
häneen jättänyt.

Hannu Heinonen työsken-
teli lentokoneiden avioniikan 
parissa, vaikka oli aluksi hän-
kin suuntaamassa lentäjän am-

Paavo Rauskanen
Harambee
Aikamedia, 2022

mattiin. Johdatus kuljetti häntä 
kuitenkin avioniikan opintoihin 
mm. USA:n Tenneseen osavalti-
oon koko perheen voimin.

Lopputulemana miehen noin 
neljännesvuosisadan työrupea-
man jälkeen oli, että hän koki 
olleensa oikea mies oikeassa 
paikassa oikeaan aikaan.

Samuel Saresvirta

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

Tilaa oma lehtesi netissä
www.tosimies-lehti.fi

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

Kari O. Niemi
Luvatun maan hedelmiä
Aurinko Kustannus Oy, 2022

Mika Kulju
Volodymyr Zelenskyi – koko tarina
Readme.fi, 2022

Carla Bardi & Johanna Thompson
Airfryer keittokirja
Readme.fi, 2022

”MINÄ TARVITSEN 
AMMUKSIA, EN KYYTIÄ”

Näin vastasi Ukrainan presidentti 
Volodymyr Zelenskyi Yhdysval-
tojen tarjoukseen noutaa hänet 
pois Kiovasta Venäjän hyökkä-
yksen keskeltä. 

Venäjän hyökkäys naapuri-
maataan kohtaan oli törkeä, 
mutta Zelenskyin esimerkin mu-
kaisesti ukrainalaiset päättivät 
taistella. Jo parin ensimmäisen 
taistelupäivän aikana Ukrainan 
nuorekkaasta presidentistä kas-
voi kansainvälinen elävä legen-
da ja esikuva kaikille vapautta 
arvostaville eurooppalaisille. 
Rohkeutensa ansiosta hän on 
varmaankin yksi meidän aikam-
me kunnioitetuimpia eurooppa-
laisia valtiomiehiä.

Mika Kulju (s. 1969) on kir-
joittanut pitkällä urallaan yli 20 
tietokirjaa, joita on käännetty 

useille eri kielille. Kirjailijan uran 
ohella Kulju on työskennellyt 
pitkään journalistina sanomaleh-
tien, television ja radion parissa 
sekä yritysviestinnän ammattilai-
sena. Hänen uusin kirjansa,

”Volodymyr Zelenskyi – Koko 
tarina” on ihmeellinen tarina elä-
män tarjoamista yllättävistä on-
nistumisen mahdollisuuksista ja 
traagisista käänteistä. 

Zelenskyi oli näyttelijä, käsi-
kirjoittaja ja ohjaaja, jolla ei ollut 
käytännössä mitään kokemusta 
politiikasta. Hän esitti Ukrainan 
presidenttiä suositussa tv-sarjas-
sa Kansan palvelija, jonka roolin 
hän omaksui itselleen myös to-
dellisessa elämässä.

Värikkäiden vaiheiden jälkeen 
Zelenskyi valittiin Ukrainan pre-
sidentiksi vuonna 2019 ja koko 
hänen kaudelleen on ollut tun-
nusomaista Venäjän yritys vaikut-
taa maan sisäpolitiikkaan ja ul-
kopolitiikkaan. Tulehtuneet välit 
puhkesivat Venäjän hyökkäysso-
daksi 24. helmikuuta 2022. Tuo 
päivämäärä jää ikuisiksi ajoiksi 
Euroopan historiaan ratkaiseva-
na käännekohtana, joka syöksi 
ihmiskunnan kolmannen maail-
mansodan partaalle.

Kuljun kirja on kuvaus mie-
hestä, joka joutuu kantamaan 
Euroopan nykyhistorian ras-
kaimman roolin vapauden esi-
taistelijana. Elämäkerta on myös 
huikea kasvutarina tv-sarjan 

näyttämöiltä todellisen elämän 
kansallissankariksi, joka hyö-
dyntää mestarillisesti media-alan 
ja varsinkin somen osaamistaan. 

Samalla kirja on tuoreimman 
eurooppalaisen sodan historia. 
Kulju käy sotaa läpi kronologi-
sesti 7.2.-24.5.2022 välisenä aika-
na. Sodan vaiheet nousevatkin 
kirjassa etusijalle – tosin erittäin 
mielenkiintoisesti – ja Zelens-
kyin henkilökohtainen historia 
mielestäni hieman vähemmälle 
huomiolle.

Tämä kirja on kuvaus miehes-
tä, joka kaikista puutteistaan ja 
jopa vioistaan huolimatta joutuu 
kantamaan Euroopan nykyhisto-
rian raskaimman roolin vapau-
den esitaistelijana. 

Ehdottomasti lukemisen arvoi-
nen kirja, joka helpottaa lukijaa 
muovaamaan oman käsityksen-
sä Ukrainan sodasta.

HERKKUJA 
AIRFRYERILLA

Varmaankin yksi airfryereiden 
tai ilmafriteerauskeittimien tai 
kiertoilmakypsentimien yleisim-
piä käyttötarkoituksia on pakas-
teranskalaisten valmistus, mutta 
laitteella pystyy toki tekemään 
paljon muutakin. Ja kun meitä 
miehiä kiinnostaa kaikki tek-
niikka, tämä uuden aikakauden 
friteerauslaite onkin monessa 
kodissa miesten käytössä.

Carla Bardin ja Johanna 
Thompsonin kirja sisältää yli 
100 loistavasti kuvitettua reseptiä 
herkullisista välipaloista, jälkiru-
oista ja kaikesta siltä väliltä.

Ilmafriteerauskeittimet kyp-
sentävät ruoan nopeasti vain 
pienellä määrällä – jos ollen-
kaan öljyä. Ilmafriteerattu ruoka 
on rapeaa, kevyttä ja terveellis-
tä eli monen perheenemännän 
huokailut friteeratun ruoan epä-
terveellisyydestä voi nyt jättää 
omaa arvoonsa.

Nyt voi nauttia mehevistä 
kevätrullista, maukkaista rans-
kanperunoista, rapeista kana-
nugeteista ja muista tavallisesti 
uppopaistetuista ruoista ilman 

tunnontuskia. Enää ei tarvitse 
odotella 15 minuuttia, että uuni 
lämpenee, vaan tavarat airfrye-
riin ja menoksi.

Tämän kirjan avulla huomaa 
voivansa valmistaa laajasti eri-
laisia ruokalajeja salaateista, 
pitsoista ja falafeleista hampuri-
laisiin, kekseihin ja kakkuihin. 
Ilmafriteerauskeittimen kom-
pakti koko, alhainen energian-
kulutus ja nopeat kypsennysajat 
takaavat, että laite sopii kaikkiin 
koteihin.

Jos joulupukki toi lahjaksi airf-
ryerin, mutta vielä ei ole oikein 
varmuutta, mitä kaikkea sillä voi 
tehdä, tämä kirja on juuri oikea 
hankinta!

Omalla kohdallani ehdoton 
suosikki oli – tietenkin – Spa-
re ribs Memphisin tapaan, jota 
nautiskelin rasva suupielistä va-
luen...

SANA ON TAATTU
Meidänkin lehdessämme kolum-
nistina toiminut pastori Kari O. 
Niemi on julkaissut uuden kir-
jan, josta tulee varmasti menes-
tysopus erilaisissa rukous- ja raa-
mattupiireissä tai miksei miesten 
saunakokoontumisissa.

Luvatun maan hedelmiä -kirja 
sisältää 365 raikasta ja pohdis-
kelevaa tekstiä, jotka sopivat 
päivittäiseen hartaushetkeen tai 
juuri keskustelun alustukseksi 
erilaisissa pienryhmissä.

Niemi toteaa, että tekstit on 
tietoisesti suunniteltu lyhyiksi, 

jotta lukijalle jää aikaa pohtia 
tekstien herättämiä ajatuksia ja 
jopa tunteita. Niemen laatimat 
tekstit käsittelevät ihmisen elä-
mää laaja-alaisesti Raamattuun 
pohjaten.

Kari O. Niemi toteaa kirjansa 
takakannessa: "Aagur kirjoitti 
aikanaan, että jokainen Juma-
lan Sana on taattu, tarkoittaen 
muun muassa sitä, että Hänen 
Sanassaan, Raamatussa, ei ole 
heikkoa kohtaa. Voimme siis 
luottaa siihen, että Jumalan 
Sana ohjaa meitä aina oikeaan 
suuntaan."

Vaikka Niemen pohdiskelevat 
tekstit pohjaavatkin Raamattuun, 
voi rivien välistä lukea myös kir-
joittajan omakohtaisia kipeitäkin  
kokemuksia. 

Eli Niemi ei vain heittele sum-
mittaisesti mietelmiään, vaan pu-
reutuu varsin syvällisesti käsitel-
tävään aiheeseen.

Minulle henkilökohtaisesti 
koskettavimpia kohtia oli vii-
meiset lauseet otsikon "Unel-
ma" alla: "Unelmilla on myös 
taipumus toteutua. Mutta ne 
eivät toteudu ainoastaan unel-
moimalla, vaan myös kulkemal-
la määrätietoisesti niitä kohden. 
Pidän ajatuksesta, että Jumala 
auttaa niitä, jotka auttavat itse 
itseään; tekevät siis sitä, minkä 
itse pystyvät. Jumalan siunaus 
laskeutuu sinne, missä tehdään 
työtä ahkerin käsin."

Voiko tuota selvemmin sanoa.
Kimmo Janas
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Kia Niro Hybrid C    Takana on mukavasti tilaa joka hie-
man pitkäkoipisemmalle matkaajalle.

B    Peruutuskameran kuva on varsin 
teräväpiirtoinen, joka helpottaa pakit-
tamista.

C   Niron ohjaamo edustaa jo monista 
muista Kian malleista tuttua linjaa.

B    Mittaristo tarjoaa selkeästi tarvittavaa 
tietoa niin latauksesta kuin kulutukses-
takin.

D    Konepellin alta löytyy 1,6-litrainen 105-heppainen bensakone, jonka tukena on  
44 hevosvoiman sähkömoottori.

D    Tavaratilaa löytyy 451 litraa eli riittävästi vaikka pakastettavien marjojen kuska-
ukseen. Täyssähköisessä Nirossa tila on 475 litraa, mutta ladattavassa vain 348 litraa.

D    Kuskilla on loistavasti tilaa ja etupen-
kit ovat mukavan ryhdikkäät.

B    Niro on uudistanut ulkoisen ilmeensä 
täydellisesti edelliseen versioon verrat-
tuna. Lisähintaan saatava erivärinen C-
palkki antaa lisäpotkua ilmeeseen.

Kimmo Janas

Kian toisen sukupolven Niroa on saatavissa kolmena eri 
versiona: perushybridinä, ladattava hybridinä ja täyssähköi-
senä. Perinteistä polttomoottoria ei enää mallistosta löydy. 

O timme koeajoon perus-
hybridin, joka sai heti 
ensimetreillä leveän 

hymyn tiimin kasvoille. Sisätilat 
ovat miellyttävän ja ilmavan oloi-
set. Istumaan ei laskeuduta vaan 
penkit ovat mukavan korkealla 
vain luiskahtaa paikalle. Erityis-
kiitoksen ansaitsevat lämmitys-
laitteen perinteiset säätönappu-
lat. Hipaisutekniikalla toimivat 
säätimethän eivät ainakaan tal-
vitumput käsissä pelitä toivotulla 
tavalla.

Hinnaston 
yläpäästä

Kokeilemamme malli on 1,6 
GDI Business Luxury DCT. Eli 
konehuoneessa on 1,6-litrainen 
bensamoottori, jonka jatkeena 
on 6-pykäläinen kaksoiskyt-
kinvaihteisto. Business Luxu-
ry -varustetaso tuo mukanaan 
mm. kattoikkunan, sisätilan 
LED-valaistuksen ja keinonah-

B    Vaihtaessa ajotilaa Sport -modelle, 
muuttuu mittaristokin räyhäkkäämpään 
suuntaan.

kaverhoillut istuimet. Ja hintaa 
tällä versiolle tulee hieman alle 
42.000 euroa.

Muutoksia 
kerrakseen

Niro on uudistanut ulkoisen il-
meensä täydellisesti edelliseen 
versioon verrattuna. 

Ja kun pakettiin laitetaan li-
sähintaan (310 euroa) saatava 
muusta rungosta erivärinen C-
palkki, lopputulos on vieläkin 
maukkaamman näköinen.

Vuoden 2019 Niroon verrat-
tuna pituutta on tullut lisää 6,5 
cm ja akseliväliä 2 cm. Auton 
leveyskin on kasvanut 2,5 cm. 

Lisääntyneet mitat näkyvät 
sisätiloissa, niin etu- kuin taka-
penkilläkin.
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A

D    Niroa pystyy siirtelemään parkkipaikalla myös avaimessa olevilla painikkeilla. 
Operaatio vaati hieman opettelua, mutta kyllä se auto lopulta liikahti!

IS-TOIMI Oy

torninosturiasennus
ja huolto

p. 0500 15 15 15

C    Niron vaihteenvalitsin on näppärä pyöritettävä malli, jonka käyttö on varsin 
sulavaa.

D    Teräksiset polkimet antavat Nirolle hieman sporttista maustetta.

D    Mittaristo ja kosketusnäyttö on yhdistetty lievästi kaartuvaan näyttöön.

Ajamisen 
iloa

Ajaminen Nirolla on jämäkkää 
ja sitä tukevat lukuisat avusteet. 
Ruuskassa jonottaessa auto esi-
merkiksi ilmoittaa ystävällisesti, 
kun edellä oleva auto liikahtaa 
jonossa eteenpäin. Parkkihal-
leissakin pyörittely käy sujuvas-
ti. Peruutuskameran lisäksi se 
huomautti ja pysäyttikin takaa 
tulevan auton yllättäessä.

Niro Hybrid kiihtyy mukavas-
ti, eikä auto jää jalkoihin moot-
toritienopeuksissakaan. Suun-
tavakaus on hyvä mutkaisilla 
maanteillä. Eikä jousitus pelästy 
korkeitakaan hidastustöyssyjä. 

Viikon koeajomme aikana 
bensan kulutus liikkui 4,6 litran 
paikkeilla per 100 km eli men-
nään varsin mukavalla kulutus-
lukemilla. 

Rengasmelun voimakkuus 
hieman yllätti, mutta ainahan 
voi laittaa radion kovemmalle…

Sähkömoottorilla 
lisäpotkua

Niron perusmoottori on vapaasti 
hengittävä 1,6-litrainen poltto-
moottori, josta löytyy potkua 105 

hevosvoimaa ja vääntöä 144 Nm. 
Sähkömoottori antaa lisävoimaa 
44 hevosvoimaa, vääntö 170 Nm.

Niron hybridi on verrattavissa 
valtaosaan Toyotan hybrideistä. 
Näissä autoissa on pieni 1,32 
kWh:n akku, johon varastoidaan 
lähinnä hidastuksista saatavaa 
energiaa, ja sitä käytetään lähin-
nä hyvin alhaisissa nopeuksissa, 
ja akun kapasiteetti mahdollis-
taa noin 1 kilometrin sähköisen 
ajon. Ladattavassa hybridissä 
sähköllä ajaa noin 65 km ja täys-
sähköisellä versiolla ajomatka on 
puolestaan 460 km.

Kärry 
perään

Jos perheessä on tarvetta pe-
räkärrylle tai vaikkapa vene-
trailerille, hybridi-Niron (myös 
ladattavan hybridin) vetokyky 
on 600 kg jarruttomaan ja 1300 
kg jarrulliseen peräkärryyn. 

Täyssähköisen mallinkin ve-
tokyky on jarruttomalle kärrylle 
300 kg ja jarrulliselle 750 kg.

Eli kokonaisuudessa Uusi Kia 
Niro Hybrid on oiva arkiauto 
perheellisille.

Hyvä näin!

C    Myös Niron etumaski on muuttunut ärhäkkäämmän näköiseksi.



LHT – Posti Oy
Posti Green

Olipa kyseessä pieni tai suuri työ, 
paneudumme siihen aina innolla.

Sinulla on viesti, meillä on keinot ja kanavat 
esittää se näyttävästi halutulle kohderyhmälle.

 Haarnio Oy toimi luotettavasti ja proaktiivisesti 
Missio 2022 -osaprojektin toteuttamisessa, 
suosittelen yhteistyötä heidän kanssaan.
- Onni Haapala, IRR-TV, missiokoordinaattori

 Haarnion kanssa hommat sujuu ziuh-viuh.
- Sanna Leinonen, yrittäjä, Elvari Korut Oy
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