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  Italian Alpeilla, Oropan luostarissa 
järjestettiin jo 11. kerran Anno Domini 
Multifestival.
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häosaisia ja sorrettuja daliteja Jumalan 
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Crouch konsertoi kesällä Suomessa.
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 Kauppaneuvos Leevi K. Laitinen oli tä-
mänkesäisen ilmailuleiri Peltilintu 2011:n 
suojelija.

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

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

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

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

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

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

Osallistujat otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

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

Tervetuloa Perheniemen 
hyvän olon linjoille!

Timi Järvivuori

Hannu Ylikoski

Reijo Telaranta

Petri Aalto

Aarni Kontturi

Kimmo Janas

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

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

Osallistujat otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

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

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

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

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

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

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

Suora Lähetys

Hannu Ylikoski

Reijo Telaranta

Kimmo Janas

Petri Välimäki

Ilkka Seppälä

Aarni Kontturi
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Kun ensimmäinen Tosimies ilmestyi syksyllä 2001, ei löytynyt mon-
taakaan, joka olisi uskonut tällaisen aviisin elinmahdollisuuksiin. 
Moni ehätti sen sijaan ihmettelemään, kannattaako näinkin kapealle 
sektorille lähteä edes tekemään lehteä. No, takana on nyt kymme-
nen mielenkiintoista vuotta, emmekä ole vieläkään menettäneet 
(ainakaan täysin) uskoamme lehtemme mahdollisuuksiin.

Kymmeneen vuoteen mahtuu paljon iloa, mutta myös paljon me-
nettämisen surua.

Omalla kohdallani koin ehkä suurimman menetyksen, kun hen-
gellinen isäni, kristillisen miestentyön isäksikin kutsuttu Edwin 
Louis Cole pääsi kotiin pari vuotta lehden käynnistämisen jälkeen. 
Olen kuitenkin iloinen, että hän ehti nähdä siunaamansa lehti-
idean toteutumisen.

Tämän kesän koskettavimpia suru-uutisia oli varmaankin legen-
daarisen evankelistan, Kalevi Lehtisen poisnukkuminen.

Viimeiseksi tapaamiseksemme jäi Espoon STELKin järjestämä vap-
puaaton illallinen Kalastajatorpalla. Hän oli kuulunut lehtemme 
lukijakuntaan lähes alusta alkaen, niinpä otinkin vastaan mielen-
kiinnolla hänen spontaanin palautteensa illallispöydän ääressä. 

Olin toivonut voivani hyödyntää hänen kannustavia sanojaan 
tässä lehdessä, mutta uutta tapaamista lausunnon kirjaamiseksi ei 
koskaan ehditty sopia yllättävän kotiinkutsun johdosta.

Tulen muistamaan Kalevi Lehtistä ja hänen miehekästä halaustaan 
Kalastajatorpan käytävällä erityisellä lämmöllä samoin kuin hänen 
rohkaisevia sanojaan tällä kustantamisen saralla. 

Hän jätti jälkeensä ammottavan aukon Suomen hengellisen elä-
män kenttään – aukon, jota ei niin vain täytetäkään. Toivon meistä 
jokaisen pyrkivän vaalimaan Kalevi Lehtisen jättämää perintöä ja 
laittamaan käytäntöön hänen opetuksensa maailman evankelioi-
miseksi.
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Italian Alpeilla, 1162 
metrin korkeudessa 
sijaitseva Oropan 
luostari tarjoaa 
erinomaiset puitteet 
heinäkuun lopulla jo 
11. kerran järjestetylle 
poikkitaiteelliselle 
hengelliselle 
festivaalille.

Anno Domini Multifes-
tivalin historia juontaa 
vuoteen 2001, jolloin 

ensimmäinen festivaali järjes-
tettiin Oropan luostarin tiloissa 
runsaan sadan kilometrin päässä 
Milanosta.

Festivaalin isä on Aurelio Pi-
tino, jonka perusajatus on tuo-
da kristittyjä taiteilijoita taiteen 
eri sektoreilta kerran vuodessa 
yhteen niin rakentumaan uskos-
saan kuin viettämään yhteistä ai-
kaa ja viihtymään.

– Taide on hyvin voimakas 
väline viestiä uskon sanomaa. 
Onpa sitten kyse musiikista, 

tanssista, teatterista tai kuvaama-
taiteesta, niillä on helppo tavoit-
taa erilaisia ihmisiä, varsinkin 
nuoria, Pitino selvittää.

Uskon avulla löytyy ratkai-
su kaikkiin elämän ongelmiin, 
mutta esimerkiksi nuoret eivät 
halua tai jaksa kuunnella pitkiä 
saarnoja.

– Mutta esimerkiksi lauluil-
la voimme pysäyttää nuoret 
ja kertoa heille, että Jeesus on 
vastaus.

Kuorosta liikkeelle
Aurelio Pitino perusti vuonna 
1993 Anno Domini Gospel Choir 
-nimisen kuoron, jonka kanssa 
hän kiertää esiintymässä ympä-
ri maailmaa ja kertomassa evan-
keliumin ilosanomaa. Kuoro on 
laulanut niin konserttisaleissa ja 
diskoissa kuin toreilla ja pizzeri-
oissakin – ja vastaanotto on ollut 
todella mahtava. Toivottavasti 
saamme jonain päivänä kuulla 
Pitinon johtamaa kuoroa myös 
täällä Suomessa – tämä heitet-
täköön vinkkinä vaikkapa Ison 
Soiton järjestäjille…

– Emme saarnaa vaan ker-
romme Jeesuksesta omalla esi-
merkillämme, ja kannustamme 
ihmisiä avautumaan ja puhu-

maan uskosta, kertoo gospel-
musiikin monitaho Aurelio Pi-
tino. – Näiden vuosien aikana 
olemme huomanneet ihmisten 
todella tarvitsevan tällaistakin 
palvelua.

Vuonna 1997 perustettu Anno 
Domini Association toimii kaiken 
toiminnan selkärankana. Kuoron 
toiminnan organisoinnin lisäksi 
yhdistys järjestää vuosittain kaksi 
gospel-tapahtumaa; heinäkuus-
sa Anno Domini Multifestivalin 
ja joulukuussa Gospel Jubilee 
Festivalin.

– Joulukuinen tapahtuma on 
pelkästään musiikkia, mutta tääl-
lä Oropassa haluamme esitellä 
kristillistä taidetta eri sektoreilta, 
joskin musiikki on täälläkin pää-
osassa, Pitino kertoo.

Vapaaehtoisuudesta 
voimaa

Aurelio Pitino yhdessä sisar Car-
mela Santoron kanssa muodos-
tavat AD Multifestivalin ytimen, 
mutta he ovat saaneet uskomat-
toman laajan vapaaehtoisjoukon 
rakentamaan vuosittain Oropan 
tapahtumaa. Olipa sitten kyse 
valokuvauksesta, videoinnista, 
ääni- tai valotekniikasta tms., 
joukko käsittää alan ehdotto-

mia huipputekijöitä. Esimerkiksi 
iltaisin järjestettävien konserttien 
äänentoistosta on jo vuosia vas-
tannut ryhmä, jonka arkea ovat 
konsertit Rolling Stonesin tai 
muiden maailmantähtien kans-
sa.

Anno Domini Multifestival 
poikkeaa perinteisistä festareis-
ta myös siinä, etteivät tapahtu-
massa esiintyvät artistitkaan ole 
mukana esiintymispalkkioiden 
takia, vaan jokainen tulee Oro-
paan omalla kustannuksellaan, 
olipa sitten kyseessä Trinidad & 
Tobagosta tuleva nelihenkinen 
tanssiryhmä Illumination Dance 
Co. tai Kokkolasta jo 10. kertaa 
mukana ollut Christian-Charles 
de Plicque.

Tapahtuman kulut peitetään 
sekä yleisön osanottomaksuilla 
että paikallisten organisaatioiden 
tuilla. Italian heikentynyt talous-
tilanne tuntuu toki Oropassakin, 
sillä viime vuosi oli jo tultava toi-
meen ilman kulttuuriministeriön 
avustusta.

Jumalalle vain parasta!
Aurelio Pitino on tutustunut kaik-
kiin artisteihin vuosien varrella 
kuoronsa kanssa kiertäessään ja 
tavallaan poiminut rusi-

C  Aurelio Pitinon aisaparina Anno Domini Multifestivalin järjestämisessä on alusta 
alkaen ollut sisar Carmela Santoro.

Teksti: Kimmo Janas

Kuvat: Petri Janas

Gospelia Italian 
Alpeilla

C  Anno Domini Gospel Choir esiintyi Aurelio Pitinon johdolla.

C  Ralph van Manen painottaa, että kuulijat kyllä huomaavat, jos artisti ei ole aito. 
Hän näkeekin sen todellisena haasteena myös kristityille muusikoille.

C  Gospelin tulkintaa tanssin keinoin esitti Trinidadista kotoisin oleva Illumination 
Dance Co.

C  Multifestivalin vauhdikkaimpiin esiintyjiin kuului italialainen Wake Up Gospel 
Project.

D  Oropan Pyhällä vuorella on varsinaisen luosta-
rin lisäksi 17 pienempää kappelia, jotka on raken-
nettu vuosina 1620-1720. Alue kuuluu tänä päivä-
nä osana Unescon kulttuuriperintöluetteloon.

C  Jo Anno Domini Multifestivalin ”peruskalus-
toon” kuuluva Christian-Charles de Plicque antoi 
palaa sydämensä kyllyydestä noustessaan lavalle.

A
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nat pullasta Oropaan.
– Jumalalle kelpaa vain paras 

laatu! hän naurahtaa. – Ystävyys 
ja paikan rauhallisuus vetävät ih-
misiä tänne. Ja tietenkin heillä 
on oltava sama työnäky. Toki 
on pakko myöntää Taivaallisen 
Isämme kädenkin olleen tämän 
tapahtuman yllä kaikki nämä 
vuodet!

Yksi tämänvuotisista esiintyjis-
tä oli jo neljättä kertaa mukana 
ollut hollantilainen Ralph van 
Manen & Band. Bändi ehti Oro-
pan jälkeen esiintymään Suo-
messakin Pietarsaaressa järjes-
tetyssä ruotsinkielisessä Humle 
-musiikkitapahtumassa elokuun 
alussa. 

– Esiinnymme hieman eri 
kokoonpanoissa soittaen niin 
perinteistä akustista pop-rockia 
kuin kristillistäkin musiikkia, 
Ralph van Manen kertoo.

Vuonna 1993 soolouransa 
aloittanut Ralph on tehnyt lau-
luja myös monille kansainväli-
sille artisteille, joista voisi mai-
nita mm. Cliff Richardin ja Nina 
Åströmin.

– Tänä päivänä Hollannissa 
panostetaan paljon ylistysmu-
siikkiin, joka ei mielestäni ole 
välttämättä paras tai ainakaan 
ainoa tapa evankelioida kuuli-
joita, hän lisää.

Ensi kesänä hänellä on suun-
nitelmissa tuoda Hollannista 
vähintään linja-autolastillinen 
osanottajia Anno Domini Mul-
tifestivaliin.

– Ja jos Tosimies -lehti tuo toi-
set 50 ihmistä Suomesta, tästä-
hän tulee varsinainen mammutti-
tapahtuma, Ralph naurahtaa.

Workshopit toimivat
Nelipäiväisen alussa valtaosa 
mukanaolijoista on kristittyjä 
taiteilijoita, mutta viikonlopun 
aikana tapahtumaan tulee run-
saasti myös ulkopuolisia osanot-
tajia, jopa kokonaisia perheitä.

Joka päivä aloitetaan tietenkin 
messulla paikallisessa kirkos-
sa. Ja kun mukana on monta 
kymmentä kansainvälistä muu-
sikkoa, meno ei ole aivan pe-
rinteistä katolista tyyliä. Lisäksi 
päivän mittaan on tarjolla eri-
laisia workshopeja gospel-lau-
lusta ja  tanssitekniikasta aina 
tietokonegrafiikkaan, elokuvien 
dubbaukseen ja perhetyöhön. 
Toisin sanoen hyvinkin laajalta 

D  Houstonista, Teksasista olivat tapahtumaan saapuneet esiintymään 
ja vetämään myös gospel-laulun workshopia Gene Moore ja Paul 
Richard (sähköpianon takana).

C  Marco Vergnano vastasi tapahtuman kuvauksista LightTIME Stu-
dionsa kautta ja soitti myös saksofonia konserteissa.
– Minusta on hienoa, että meitä kaikkia täällä festarilla yhdistää usko 
Jeesukseen, hän toteaa.

alueelta.
Ja päivällisen jälkeen kerään-

nytään joka ilta konserttiin, jossa 
mukanaolijat esittävät gospelmu-
siikkia eri lähtökohdista.

Vaikka konsertit päättyvät lä-
hempänä puoltayötä, eivät vir-
kut artistit suinkaan tuiskahda 
yöpuulle vaan kerääntyvät jam-
mailemaan Holy Rock Cafe’hen 
aina aamukahteen tai puolikol-
meen saakka.

Suomesta on vuosien mittaan 
Anno Domini Multifestivaliin 
osallistunut Christian-Charles 
de Plicquen lisäksi mm. Nina 
Åström ja Jouko Kantola. Toivot-
tavasti tulevina vuosina yhä use-
ampi suomalaisartistikin lähtee 
virvottumaan Oropan luostarin 
henkeäsalpaaviin maisemiin. 

Mutta senhän näkee ensi 
vuonna 26.-30.7.

D  Biellan juhlavassa teatterissa pidetyn konsertin erikoisvieraana oli italialainen tähti, 
maallisen musiikin edustaja Luca Jurman.

C  – Musiikilla ja taiteella yleensäkin voimme tavoittaa 
ihmisiä ja kertoa heille Jeesuksesta, toteaa festivaalin 
isä, Aurelio Pitino.

C  Lontoossa syntynyt mutta nykyään Saksassa asuva Junior Robinson aloitti musiik-
kiuransa esiintymällä veljiensä kanssa The Robinson Brothers -kokoonpanossa.
– Nykypäivän kristityt muusikot pitäytyvät mielestäni liian usein vain yhdessä tyyli-
lajissa. Meidän pitäisi uskaltaa rikkoja rajoja ja ottaa riskejä, Junior huomauttaa.

A
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 S‰velkertomus Kalevankankaan
muistomerkeist‰, Uusin DVD 25,- �

tilaukset: puh. 0400 596120, eilamedia@gmail.com

 KALEVANKANGAS
Siunattua is‰nmaata

Kimmo Janas

Kesällä Suomessa 
vieraillut intialainen 
Elisha Chowtapalli on 
hyvä esimerkki siitä, 
mitä Jumala voi saada 
aikaan, kun me ihmiset 
vaan jaksamme rukoilla 
ja uskoa Jumalan apuun.

Elisha Chowtapalli syntyi 
köyhään kristittyyn dalit-
perheeseen. Elishan isä 

työskenteli kaivoksessa saaden 
päiväpalkaksi noin yhden US 
dollarin. Myös Elisha työsken-
teli lapsena kaivoksessa, mutta 
myös peltotöissä, maitopoikana 
ja valokuvaajana kantaakseen 
oman kortensa kekoon perheen 
elättämiseksi. Lapsuus ei ollut 
helppoa, mutta pojan päättä-
väisyys vei häntä eteenpäin läpi 
erilaisten koettelemusten, lopul-
ta aina yliopiston maisteritutkin-
toon asti.

Vailla ihmisarvoa
1,2 miljardin asukkaan Intia on 
maailman suurin demokratia. 
Moni asia on parantunut 63 it-
senäisyysvuoden aikana, mutta 
ei dalitien asema.

Dalitit ovat perinteisen kas-
tilaitoksen ulkopuolisia, kas-
tittomia. Käytännössä he ovat 
köyhimmistä köyhimpiä, joille 
edes ihmisarvo ei ole mikään it-
sestäänselvyys, vaikka yli 3000 
vuotta vanha kastijärjestelmä on 
virallisesti purettukin jo viime 
vuosisadalla.

Hierarkiassa ylempänä olevat 
ovat aina pyrkineet murtamaan 
dalitit. Ja keinoja on riittänyt 
enemmän kuin me länsimaa-
laiset voimme edes kuvitella. 
Heiltä on esimerkiksi kielletty 
kylän yhteisen kaivon käyttämi-
nen. Usein yhteiskunta on estä-
nyt dalit-lasten koulunkäynnin 
tehden sen tietoisesti mahdolli-
simman hankalaksi. Dalitit ovat 
alttiina väkivallalle, murhille, 
raiskauksille sekä kaikenlaiselle 
häirinnälle. Väitetäänpä dalitin 
varjon jopa saastuttavan ylem-
män  kastin edustajan.

– Tuhansia vuosia dalitien 
asema on ollut ennallaan, mut-
ta heillä on samanlainen oikeus 

Käsittämätön 
uskontaival

ihmisarvoiseen elämään kuin 
kenellä tahansa! Elisha Chowta-
palli huomauttaa.

Jumala ottaa ohjakset
Elisha kertoo taistelleensa nuo-
rena Jumalaa vastaan, koska ei 
ymmärtänyt, kuinka Jumala voi 
sallia kaiken sen kärsimyksen, 
mitä hän joutui näkemään ym-
pärillään.

– Liityin jossain vaiheessa jopa 
kommunistipuolueeseen ja ha-
lusin muuttaa nimenikin, kos-
ka Elisha on kristitty nimi, hän 
muistelee.

Vuonna 2002 joulupäivänä 
Jumala kuitenkin puuttui peliin 
ja johdatti Elishan seurakuntaan 
kuuntelemaan saarnaa, jonka sa-
noma rakkaudesta muutti nuo-
ren miehen elämän kertaheitolla. 
Samalla syntyi Sanan nälkä, jota 
Elisha lähti tyydyttämään vuoden 
kestävään raamattukouluun.

– Samalla kun minusta tuli 
Kristuksen seuraaja, Jumala an-
toi minulle näyn perustaa or-
pokoti, hän kertoo. – Pelkäsin 
ottaa ensimmäistä askelta, koska 
minulla ei mitään käsitystä, mistä 
saisin varat toimintaan ja kuinka 
orpokotia edes johdettaisiin.

Vuonna 2006 hän lähti Aust-
raliaan kristilliselle yhteisön ke-
hittämiskurssille.

– Siellä ollessani Jumala muis-
tutti antamastaan näystä ja ke-
hotti minua ryhtymään toimiin 
orpokodin perustamiseksi. 

Hieman ennen kotiinpaluuta 
hänelle ojennettiin eräässä ru-
kouskokouksessa 280 Australian 
dollaria orpokodin käynnistämi-
seksi.

– Se raha kädessäni katsoin 
Jumalan puoleen ja käynnistin 
orpokodin kotitalossani, Elisha 
kertoo kyynelten noustessa vie-
läkin hänen silmiinsä. – Muu-
timme vanhempieni ja sisarus-
teni kanssa asumaan talomme 
yhteen huoneeseen ja toiseen 
huoneeseen otimme yhden or-
polapsen.

Tänä päivänä uuteen raken-
nukseen muuttaneessa LIGHT 
Home -orpokodissa on jo 75 
lasta ja toista sataa lasta on jo-
notuslistalla.

Jumala on uskollinen
Parhaillaan LIGHT Home on 
käynnistänyt uuden talon ra-
kennustyöt. Lasten kasvaessa 

vanhat tilat käyvät ahtaaksi. Uu-
teen rakennukseen tulee omat 
peseytymistilat pojille ja tytöille 
samoin kuin tilavammat makuu-
huoneet.

– Usein minulla ei ole edel-
lisenä iltana tietoa, kuinka sel-
viämme seuraavan päivän las-
kuista, mutta rukoilemme niin 
vaimoni kuin orpokodin lasten 
kanssa taukoamatta, ja joka kerta 
Jumala auttaa meitä etenemään 
projektissamme. Joka kerta en 
edes tiedä, mistä rahat tulevat 
tilillemme, Elisha kertoo.

Orpokodin lapsia varten on 
kehitetty kummiohjelma, jossa 
kummi sitoutuu tukemaan kum-
milastaan 25 eurolla kuukaudes-
sa. Tuolla rahalla lapsi saa kaksi 
vaatekertaa vuodessa, päivittäi-
set ateriat, terveydenhuollon, 
koulutuksen – ja ennen kaikkea 
hän saa kuulla normaalin kou-
luopetuksen lisäksi päivittäin 
evankeliumia.

– Monet lapsistamme ovat jo 
todellisia minikokoisia evanke-
listoja, Elisha naurahtaa.

Tällä hetkellä kummiohjelman 

piirissä on jo kolmisenkymmen-
tä lasta, joten uusia kummeja 
tarvitaan kipeästi. Pääosa tuesta 
tulee toistaiseksi Australiasta ja 
Englannista, mutta kesän kulu-
essa myös suomalaisia kummeja 
löytyi mukaan hankkeeseen.

Työnäky laajenee
Orpojen – pääsääntöisesti dalit-
lapsien – lisäksi Elisha kantaa 
sydämellään myös muita alueen 
heikko-osaisia. 

Vanhusten päivähoito-ohjel-
man puitteissa 45 leskelle ja 
köyhälle vanhukselle tarjotaan 
kaksi ateriaa päivittäin. 

Kylien köyhille lapsille an-
netaan LIGHT Homen tiloissa 
sekä tietokone- että englannin-
kielen koulutusta, jotta lasten 
edellytykset päästä etenemään 
elämässään paranisivat.

Garden of Eden -puutarhapro-
jektin avulla kasvatetaan kaikki 
orpokodin tarvitsemat vihannek-
set. Samoin tilalla on lypsyleh-
miä ja lampaita lihan tuotantoa 
varten. Tavoite on saada LIGHT 
Homesta täysin omillaan toi-

meen tuleva yksikkö, joka voisi 
jatkossa saada lisätuloja myymäl-
lä vihanneksia ja maitoa myös 
ulos.

Uusin projekti on Elishan ker-
toman mukaan naisten ompelu-
kurssi, jolla halutaan kouluttaa 
köyhiä naisia hankkimaan itsel-
leen lisätuloja ompelutöillä.

– Tähän mennessä kurssin on 
käynyt läpi jo 173 naista, joista 
jokainen on saanut kurssin jäl-
keen oman, lahjoituksina saa-
mamme ompelukoneen kotiin 
viemisiksi.

Eikä miehemme työnäky vie-

lä suinkaan tähän lopu. Tavoit-
teena on joku päivä rakentaa 
kokonainen kampus, joka pi-
täisi sisällään orpokodin lisäksi 
sairaalan, keskiasteen koulun 
ja lukion, urheilukentän, uima-
altaan yms.

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

Lisätietoja LIGHT Home -toi-
minnasta: www. lightkids.org ja 
ambofchrist@gmail.com

B Tosimies -lehden kummipoika on 7. 
luokan juuri aloittanut Surya. Äidin 
hylättyä perheensä pojan isä koki 
hermoromahduksen, eikä ole enää 
pystynyt huolehtimaan Suryasta ja 
tämän veljestä Dilipistä. Surya toi-
voo tulevansa aikuisena pastoriksi.

D LIGHT Home orpokodin 
lapsia viime joulukuussa.

D Opiskelun iloa.

C Elisha on kirjoittanut todella mielen-
kiintoisen kirjan Jumalan johdatuksesta 
elämässään.

Kansainvälinen Kristillinen Kauppakamari ICCC

Ilmoittautumisohjeet :www.iccc.fi/ilmoittautuminen

ICCC-Suomi Ry juhlii 
20-vuotista taivaltaan 18.-19.11. 2011

Hotelli Scandic Continental
Mannerheimintie 46   Helsinki

ENNAKKO- 

TIETO

Tulkoon Valtakuntasi

Rukouksemme •  To i vomme •  Tehtävämme

20-VUOTTA SUOMESSA

Puhujavieraana mm. Miri Moriah Israelista, 

Claus Philippin Saksasta,

Bertil Olson Ruotsista ym ym.

Yhdessäoloa, jykevää sanomaa.

Kaikki sydämellisesti tervetuloa.

Seminaarimaksu koko ajalta  70 e
sisältää lounaat, kahvit, 
Ballroom Fellowship...
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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

KONEINSINÖÖRITOIMISTO 

ERIMEK OY

www.erimek. 

gsm 050 562 18 47

Jan Nummensalo

Joni Nelimarkka ja 
Mikko Kultalahti 
tiesivät toisensa 
jo lapsuudestaan 
Seinäjoelta, mutta 
tutustuivat kunnolla 
vasta opiskellessaan 
Raumalla 1999. Nyt 
he ovat perheellisiä 
yhtiökumppaneita, 
joilla on ollut yhteinen 
autojen tuontiyritys 10 
vuotta. 

T ähän väliin on mahtunut 
todellista riskinottamista 
ja rohkeaa itsensä pe-

liin laittamista. Kun kyseessä 
on suuria asioita kuten toiseen 
maahan muuttaminen yrittäjäk-
si minimaalisella kielitaidolla, 
yrittämisen ja perheen yhteen-

sovittaminen, usko ja komeat 
autot, aihe sopii kuin nakutettu 
Tosimies-lehden uroitten tutkit-
tavaksi. Mutta mennäänpä ensin 
alkuun.

Valintojen aika
Mikko: – Olin miettinyt ja las-
keskellut jo 80-luvun lopulta 
lähtien, ennen nykyisiä nettejä, 
kannattaisiko autoja tuoda Suo-
meen ulkomailta kuten Saksasta. 
Pohdiskelin aihetta mutta se jäi 
nuorena poikana vielä hautu-
maan. Kun sitten 90 -luvun lo-
pulla tapasimme Jonin kanssa 
Raumalla – missä molemmat 
tuolloin opiskelimme – otin pu-
heeksi asian hänen kanssaan.

Joni olikin sitten toiminnan 
miehiä, ja kun toinen oli asiat 
tarkoin tutkinut ja laskelmat käy-
ty läpi oli Jonin kommentti: – Ti-
lataanko ensi viikolla liput?

Syksy kului sitten koulun net-
tiä tutkiessa ja autonhakureissua 
suunnitellessa.

Kevättalvella 2000 Joni ja Mik-
ko noutivat ensimmäisen auton-

sa, Merceces-Benz 190D, joka oli 
tuohon aikaan ainakin opiskeli-
joiden keskuudessa melkoinen 
peli. Aluksi nuorilla miehillä oli 
ensisijaisena ajatuksena tuoda 
auto itselleen, mutta toki taka-
raivossa kyti jo tuolloin ajatus 
bisneksen tekemisestä.

Eipä aikaakaan, kun mer-
su vaihtoi omistajaa, ja miehet 
lähtivät taas käymään Saksassa. 
Retkiä tuli lisää ja vain vuotta 
myöhemmin tilanne oli edennyt 
pisteeseen, jossa täytyi tehdä va-
lintoja. 

Yritystoimintaan lähes 
tyhjästä

Tässä vaiheessa Mikolla oli 
työpaikka Raumalla automyy-
jänä. Yhdessä vaimonsa Tarjan 
kanssa he rukoilivat Jumalalta 
johdatusta. Tarja oli juuri val-
mistunut luokanopettajaksi ja 
saanut viran Raumalta. Molem-
milla olisi työpaikka Suomessa 
eikä kummankaan saksan kielen 
taito ollut mitenkään sujuvaa. 
Yhdessä he kuitenkin päättivät, 

että koska heillä oli sauma läh-
teä kokeilemaan he tekisivät sen 
nyt. Saksassa Jonilla ja Mikolla 
oli Bayerin alueella suomalainen 
yhteistyökumppani, joka auttaisi 
Mikkoa ja Tarjaa alkuun. Alue oli 
auton hankinnan kannalta hyvää 
seutua, koska siellä sijaitsivat 
monet Saksan tärkeimmät auto-
tehtaat.  Laadukasta materiaalia 
olisi tarjolla. Bayerista tuli myös 
firman nimi Bayerncar.

Saksaan lähtö oli monella ta-
valla rohkeutta ja uhrautumisia-
kin vaatinut askel, mutta Mikko 
ja Tarja kokivat johdatuksena 
monta asiaa. Ensimmäinen asun-
to järjestyi Münchenin keskustas-
ta hyvältä paikalla ja niin mainio, 
että siinä viihdyttiin ensimmäiset 
6 vuotta. Intensiivikurssilla mo-
lemmat oppivat kieltä nopeasti 
ja autokauppakin kävi. Kaikki 
sujui, hyppy tuntemattomaan 
oli onnistunut. Kiitollisuus täytti 
mielen.

Samaan aikaan Suomen pääs-
sä Joni jätti kauppatieteen opin-
tonsa Vaasan yliopistossa, ja 

miehet vuokrasivat yritykselle 
pienet tilat Seinäjoelta. Kaikki 
rahat pantiin kasaan ja ostettiin 
kolme autoa myytäväksi. 

– Ja siitä se lähti, toteaa Joni 
nauraen.

Perheen ja yrittämisen 
yhteensovittaminen

Miten yrittäjänä toimimisen ja 
perheen pystyy yhdistämään? 
Joni, jolla on nykyään kotona 
Teresa -vaimo ja 4 pientä lasta, 
vakavoituu: – Se vaatii valinto-
ja. Täytyy vaan rajoittaa itseään, 
kaikkea ei ennätä, vaikka ha-
luaisi. On päätettävä, että nyt 
tehdään enää tämä homma ja 
sitten lähdetään kotia. Työaika 
on työaika eikä kaikki aika voi 
olla työaikaa. Kun yrittämisen 
aloitti, oli todella paljon puuhaa 
ja tekemistä, mutta silloin ei vielä 
ollut lapsia. Tietysti välillä pitää 
joustaa nykyisinkin, mutta se 
on poikkeus, josta ei saa tulla 
sääntöä.

Erityisen vaikeaa yrittäjäl-
lä on ollut silloin, kun lapset 
ovat olleet sairaana, mutta Jo-
nilla ja Teresalla on Seinäjoella 
laaja tukiverkosto ja varsinkin 
isovanhemmat ovat tärkeä tuki 
nuorelle perheelle. Jonin isäkin 
on välillä lomittamassa töissä, ja 
lisäksi Mikko ja Joni lomittavat 
toisiaan loma-aikoihin Seinäjo-
en autokaupassaan. Nykyisin 
firma on Jonin ja Mikon lisäksi 
työllistänyt myös kaksi palkat-
tua työntekijää, joten kaikkea ei 
enää tarvitse tehdä itse.

Kristittyinä yrittäjinä 
omalla alallaan

C Joni ja Mikko ovat pyrkineet siihen, 
että  hyllystä löytyisi aina joku vähän ra-
jumpikin kulkupeli. Tällä kertaa sellainen 
oli Mercedes-Benz CL 55 AMG, -00. Kak-
si kromipakoputkea vihjaavat 5,5 litran 
V8 –myllyssä lymyävien kaakkien olevan 
runsaslukuisia…

Usko ja yrittäminen
Bayerncar on näkynyt myös kris-
tillisissä lehdissä ja tapahtumis-
sa. Viimeksi heinäkuussa yritys 
oli näkyvästi esillä Kansanlähe-
tyspäivillä Seinäjoella. Miehet 
haluavat tietoisesti panostaa 
markkinoinnissaan voimakkaasti 
kristilliseen mediaan ja tapahtu-
miin. Usko on ollut molemmille 
miehille jo lapsesta saakka tär-
keä osa elämää. 

– Se on happee, toteaa Joni 
uskon tärkeydestä itselleen.

– Elämän perusta, jatkaa Mik-
ko.

Osasyy mainostamiselle hen-
gellisessä mediassa on, että au-
toalan tarjonta ja näkyvyys siellä 
on ollut varsin vähäistä, mutta 
kaupankäynti ei ole tässä koh-
den se ainut tavoite. 

– Koska ollaan itse vakaumuk-
sen miehiä, ollaan haluttu taval-
laan tukea näin myös hengellistä 
työtä. Evankeliumin työ on itseä 
lähellä. Olemme myös Jumalle 
kiitollisia siitä, että kauppa on 
käynyt. Hengellinen periaate 
on jakaa omastaan eteenpäin ja 
hengellisen työn tukeminen on 
aina tuntunut meille tärkeältä ja 
oikealta. Kaikkihan on lopulta 

Joni ja Mikko työpöydän äärellä Seinäjoella.

C  Pojat eivät kar-
sasta vaihdossa his-
torial l i sempiakaan 
ajoneuvoja joita erityises-
ti Mikko itsekin harrastaa. Kuvassa etu-
alalla BMW 2002 TI -69 ja taustalla Alfa 
Romeo 2000 GT Veloce -72. Molemmil-
la autoilla on muuten kansainvälinen 
FIA-passi, eli näillä saa kisata Historic-
luokassa kaikkialla maailmassa.

A
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Jumalalta.
Molemmat miehet ovat perhei-

neen myös aktiivisia seurakunta-
laisia. Joni käy perheineen Sei-
näjoen helluntaiseurakunnassa. 
Neljän pienen lapsen vanhem-
pana Joni huomauttaa, että on 
tärkeää, että seurakunta tukee 
lasten tuomista mukaan. Heidän 
seurakunnassaan tämä toimiikin 
hienosti. Kirkossa käynnin lisäk-
si ollaan mukana nuorten per-
heiden solutoiminnassa. 

– Kun kaikki ovat terveitä, Joni 
lisää naurahtaen.

Mikon pitkäaikainen harrastus 
ovat olleet rummut ja niitä hän 
takoo mm. Lukas gospel chor 
-kuoron rumpalina Saksassa. Vai-
mo Tarja laulaa samassa kuoros-
sa, joten siinä molemmat saavat 
yhdessä palvella. Ja paikkasipa 
Mikko Kansanlähetyspäivillä jo 
lähes legendaarisen Exit-yhtyeen 
poissaolevaa rumpalia, joten mi-
kään aivan aloittelija Mikko ei 
rumpalinakaan ole!

Myös liikealalla on miesten 
mukaan tärkeää pyrkiä toimi-
maan kaikessa kristillisten arvo-
jen pohjalta eli pyrkiä toimimaan 
oikein. Liikealalla moraali on tär-
keä asia, sillä se tuo toiminnalle 
kestävän pohjan. Tavoite ei voi 
olla ensisijaisesti tehdä vain pal-
jon rahaa nopeasti vaan rakentaa 
kestävää ja jatkuvaa toimintaa, 
joka kestää päivänvaloa vielä 
vuosienkin päästä. 

– Kohtuullisuuden aspekti on 
tärkeä, liika ahneus kostautuu, 
toteaa Joni. Hyvä kello kauas 

kuuluu, paha vielä kauemmas, 
toiminen kristillisten arvojen 
mukaan varjelee osaltaan fir-
maa turhilta sakkokierroksilta, 
ihan kuten se tekee ihmiselä-
mässäkin. 

Miehet toteavat kiitollisuudel-
la, että paikka missä saa tehdä 
työtä, tuntuu omalta kutsumuk-
selta. Kysyn, mitkä ovat työn 
ikäviä puolia. 

– Ei sellaisia olekaan!, Joni 
nauraa. – Tykkään tehdä työtä 
ihmisten parissa, se on hauskaa 
ja palkitsevaa. Ihmiset ovat paras 
osa tätä hommaa.

Automiesten 
harrastuksia

Muutaman kuntourheiluhar-
rastuksen lisäksi molemmat 
automiehet harrastavat vapaa-
ajallaan lavealla skaalalla moot-
toriurheilua. Yhteinen harrastus 
on mm. jäärataautoilu, jota var-
ten miehillä on Mitsubishin Evo 
7. Lisäksi miehet luettelevat jou-
kon muita lajeja joista saan ylös 
ainakin kartingin, moottorikelk-
kailun ja enduron. Formuloita 
miehet sentään tyytyvät seuraa-
maan radan reunalta. Ja sinne 
he tämän haastattelun jälkeen 
lähtivät kamojaan pakkaamaan. 
Saksan Nürnburgringillä ajettai-
siin F1-osakilpailu 24.-26.7. eikä 
näin hyvää tilaisuutta sopinut 
missata!

Poikien firman touhuja voi 
seurata esimerkiksi Facebookis-
sa osoitteessa Bayerncar.

C D Eräs parhaiten mieleen jääneistä autoista, mitä miehet ovat vuosien mit-
taan tuoneet on ollut kuvan Ferrari 360 Modena F1. 3,6 litran V8 ja 400 hv. 
Huippuja lähes 300 km/h ja 0-100 km/h 4,5 sekuntia…

C Upeasti entisöity Austin Healey 100 urheiluavo-auto vuodelta 1955. 
Nimen 100 viittaa auton kykyyn saavuttaa 100 mailin eli 160 km/h tuntinopeus.

A



16TOS I M I E S   4 / 2011 17 TOS I M I E S   4 / 2011

Suomen Keren Kajemet 
-komitea aloitti 
toimintansa v. 1918, 
jolloin juutalaiset 
Suomessa saivat 
kansalaisoikeutensa. 
Vuosikymmenien 
saatossa järjestön 
nimi muuttui Suomen 
Keren Kajemet 
LeIsraeliksi, josta on 
peräisin lyhenne KKL. 
Myöhemmin nimi 
muutettiin Keren 
Kajemet Finland ry:ksi. 
Suomen osasto on osana 
kansainvälistä järjestöä 
Keren Kayemeth 
LeIsrael-Jewish National 
Fund eli Juutalaista 
kansallisrahastoa. 
Järjestö toimii noin 
50 maassa kaikissa 
maanosissa.

Toiminnan alussa lahjoi-
tuksia kerättiin nk. Sinis-
ten lippaiden avulla. Näitä 

lippaita jaettiin juutalaisiin kotei-
hin ja perheitä kehotettiin sään-
nöllisesti pudottamaan kolikoita 
säästölippaisiin. Muutaman ker-
ran vuodessa seurakuntalaiset, 
etenkin nuoret, kävivät kodeissa 
tyhjentämässä lippaat, ja kerätyt 
lahjoitukset lähetettiin sitten Isra-
eliin aluksi maa-alueiden hank-
kimista varten ja myöhemmin 
myös puuistutuksia varten. 

Muistometsiä 
suomalaisvoimin

Suomessa KKL on toiminut Hel-
singissä, Tampereella, Turussa 
sekä Viipurissa vuoteen 1944 
saakka. Tänä päivänä toimintaa 
on Helsingissä ja Turussa. Al-
kuaikoina myös pohjoismainen 
yhteistyö oli vilkasta, varsinkin 
Ruotsin kanssa. 

– Suomi on 1950-luvun puoli-
välin jälkeen perustanut Israeliin 
useita metsiä ja lehtoja niin Suo-
men merkittävien valtiomiesten, 
Israelin ystävyysjärjestöjen kuin 
muidenkin merkkihenkilöiden 
kunniaksi ja muistoksi. Ensim-
mäinen metsä nimeltään Suomi-
metsä perustettiin v. 1958 Eshta-
oliin, joka sijaitsee Jerusalemin 
lähistöllä. Tämän metsän pe-
rustaminen oli kiitoksenosoitus 
Suomen hallitukselle, joka vuon-
na 1948 oli niiden ensimmäisten 
maiden joukossa, jotka olivat 
tunnustaneet Israelin 
valtion, kertoo Keren 
Kajemet Finland ry:n 
puheenjohtaja Ethel 
Salutskij.

Muita suomalaisit-
tain merkittäviä metsiä 
ovat mm. pääministeri 
ja eduskunnan puhe-
mies K.A. Fagerhol-
min sekä marsalkka 
C.G. Mannerheimin 
muistometsät. Tänä 
päivänä Israeliin on 
istutettu yli 240 mil-
joonaa puuta. Loka-
kuussa 2010 tasavallan 
presidentti Tarja Halo-
nen vieraili Israelissa 
ja KKL:n vieraana 
hän istutti puun Kan-
sallisuuksien lehtoon 
Jerusalem-metsään.

Monia toimialoja
Israelissa vallitsevan 

KKL tukemassa 

Israelin metsitystä ja 

vesihuoltoa
D Yatir-metsä, joka sijaitsee Hebron-vuo-
riston etelärinteessä Negevin autiomaan 
reunamilla.

C Vedenkeruualtaita Negevin au-
tiomaassa.

B Luomuvijelmästä Halutziotissa Nege-
vissä, jonka kasteluun käytetään kierrä-
tettyä vettä.

vakavan vesipulan johdosta KKL 
on saamillaan maailmanlaajuisil-
la lahjoituksilla rahoittanut tähän 
mennessä yli 220 vedenkeruu- ja 
vedenkäsittelyaltaan rakentamis-
ta eri puolille Israelia. A
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Tabita products Oy

www.engedi.fi
- Vuodesta 1992 -

Nyt myös miesten
ihonhoitotuotteet
helposti uudesta

nettikaupastamme!
Käy tutustumassa!

Suunnitteilla on Salutskijn mu-
kaan vielä useita lisää. Altaiden 
avulla merivesi ja suolaiset poh-
javedet puhdistetaan ja kierrä-
tetään uudelleenkäyttöä varten. 
Tätä vettä käytetään lähinnä vil-
jelysten kasteluun. 

– Suomi on Norjan, Tanskan ja 
Ruotsin kanssa mukana kahdes-
sa tällaisessa hankkeessa, joista 
toinen sijaitsee pohjoisessa Ga-
lilean Ha’goshrimissa ja toinen 
etelässä Negevin Meshabeh Sa-
dehssa, hän lisää.

KKL:n toimialoihin kuu-
luu nykyisin myös maan val-
takunnallinen metsänhoi-

to, yhdyskuntasuunnittelu, 
koulutus, turismi ja virkistys 
sekä tutkimus- ja kehitystyö.  
Näissä KKL toimii tiiviissä yhteis-
työssä hallituksen, eri ministeri-
öiden ja muiden viranomaisten 
kanssa.

– Olemme juuri aloittaneet 
seuraavan yhteispohjoismaisen 
projektin, joka on läntisessä 
Negevissä sijaitseva Be’erin 
metsäpalojen tarkkailutornin ra-
kentamisen. Tornin korkeudek-
si tulee 18 metriä ja sen avulla 
pystytään 10 kilometrin säteellä 
tarkkailemaan mm. alueelle vii-
mevuosina istutettuja havupuu- 

ja eukalyptusmetsiä. Hanke on 
tärkeä, sillä kuumien kesäkuu-
kausien aikana lähes vuosittain 
syttyvät metsäpalot voidaan näin 
ajoissa havaita ja sammuttaa en-
nen kuin ne uhkaavat luontoa 
ja ihmishenkiä. Lahjoittajiamme 
ovat seurakuntiemme jäsenet, eri 
Israel-ystävyysyhdistykset sekä 
muut Israelin ystävät, kertoo  
Ethel Salutskij.

Tukea vapaaehtoisilta
Yhdistyksen seitsenhenkisen 
hallituksen jäsenet toimivat 
tässä tärkeässä työssä täysin 
vapaaehtoisina. Yhdistyksen 

kautta voi tilata puunistutus- ja 
vedenkeruusähkeitä esimerkiksi 
merkkipäiväksi, läheisten muis-
tamiseksi tai muiston kunnioit-
tamiseksi. 

– Lahjoituksen voi maksaa ti-
lillemme Nordea FI83 1023 3000 
2472 42. Toimistomme sijaitsee 
Helsingin Töölössä. Meidät ta-
voittaa puhelimitse 09 444 450 
tai sähköpostilla kkl@kolumbus.
fi, puheenjohtaja luettelee.

A

Lisätietoa KKL:n kansainväli-
sestä toiminnasta löytyy osoit-
teessa: www.kkl.org.il
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Teksti: Kimmo Janas

Kuvat: Juha Seila

Tänä kesänä suomalaista 
kristikansaa hellittiin 
oikein Isän kädestä, kun 
legendaarinen Andraé 
Crouch tiimeineen 
esiintyi kolmessa 
konsertissa eri puolilla 
maatamme.

Kun Andraé Crouch saa-
pui Helsingissä järjestet-
tyyn lehdistötilaisuuteen 

– tunnin myöhässä – ensivaiku-
telma oli huolestuttava. Sisään 
talutettu hauras, väsynyt taiteili-

Legendan 
paluu

ja ei todellakaan ollut parhaassa 
vedossa. Mutta tankattuaan pari 
lasillista jäävettä alkoi mestarin 
juttu kulkea. Ja kun 69-vuotias 
Crouch pääsi lopulta vauhtiin, ei 
häntä meinattu saada ajoissa en-
simmäisiin harjoituksiin tausta-
bändi Higher Groundin ja TriSis 
trion kanssa – varsinkaan, kun 
minä vielä ehätin kyselemään 
Crouchin ja Michael Jacksonin 
viimeisestä tapaamisesta… 

Mielenkiintoista ko. tilaisuu-
dessa oli, että paikalla ei ollut 
Tosimiehen lisäksi kuin Kyr-
kopressenin ja Sanan edustajat 
– missä maallinen media?

Musiikki Jumalan lahjana
Nykyaikaisen gospelin isäksi 
kutsuttu Andraé Crouch vieraili 

Suomessa ensimmäisen kerran 
1970-luvulla perustamansa Dis-
ciples -yhtyeensä kanssa.

Hän on yksi ensimmäisiä mus-
tista gospelartisteista, joka ylitti 
kristillisen musiikin kulttuurira-
joja. Hän toi gospelmusiikkiin 
R&B:tä sekä nykyistä pop-jazz-
rock –tyyliä afrikkalaisista vai-
kutteista nyt puhumattakaan.

Meriittejä mieheltä löytyy vaik-
ka toisille jakaa. Hän on saanut 
kahdeksan Grammy-palkintoa 
ja hän on toinen kahdesta gos-
pelartistista, jotka ovat saaneet 
nimensä ja tähden Hollywoodin 
Walk of Famelle.

– Nojailin kerran autooni sen 
tähden vieressä, mutta kukaan 
ohikulkijoista ei edes tunnistanut 
minua, Andraé Crouch naures-
keli.

No jos tavallinen kadunkulki-
ja ei ehkä tunnistakaan miestä 
ulkonäöltä, hänen musiikkinsa 
on sitäkin tunnetumpaa mm. 
elokuvista Leijona Kuningas ja 
Free Willy. Crouchin musiikkia 
ovat esittäneet niin Elvis Presley, 
Paul Simon ja Michael Jackson 
kuin Diana Ross, Elton John ja 
Madonna.

Andraé Crouch kertoo saa-
neensa pianonsoittokykynsä 
Jumalan lahjana. Eikä väittämää 
sovi epäillä, sillä 1700 laulua 
säveltänyt Crouch ei vieläkään 
osaa nuotteja.

Ovet aina auki
Eri puolilla maailmaa suun-
tautuvien kiertueidensa ohella 
Andraé Crouch toimii pastorina 
kaksoissisarensa Sandran kans-
sa vanhempiensa perustamassa 
New Christ Memorial Church of 
God in Christ -seurakunnassa 
San Fernandossa Kaliforniassa. 
Seurakunta on tyypillinen ns. 
mustaseurakunta, jonka ovet 
ovat auki kaikkina viikonpäi-
vinä, eivät ainoastaan sunnun-
taina.

Crouch kertoi seurakunnan 
auttavan niin asunnottomia kuin 
huumausaineiden ja alkoholin 
kahlitsemiakin.

– Meillä on erilaisia ohjelmia 
varsinkin nuorille, joita haluam-
me auttaa eteenpäin elämässä. 
Haluan sanoman menevän läpi, 
ja siinä musiikki on hyvä väline, 
hän totesi.

Takapenkillä istuen
Crouch kertoi Jumalan autta-
neen hänet neljästi irti syövästä. 
Tällä hetkellä vaikeimmat ongel-
mat liittyvät diabetekseen, joka 
on heikentänyt miehen kuntoa 
viime vuosina.

– Mutta Jumala ei ole koskaan 
tuottanut minulle pettymystä! 
Andraé Crouch painotti. – Hän 
on ystäväni, jota haluan seurata 
ja myös nauttia siitä.

Crouch kertoi ihmettelevänsä 
ihmisiä, jotka väittävät, ettei Ju-
mala kosketa heitä.

– Meidän tulisi kysyä Häneltä, 
mitä Hän haluaa meidän teke-
vän, eikä odottaa Jumalan toi-
mivan kuin sätkynukke meidän 
toiveittemme mukaan.

– Minä istuin vain takapen-
killä ja Jumala vie perille, niin 
yksinkertaista se on, Crouch 
hymähti.

Michael Jacksonin 
tapaaminen

Niin se lehdistötilaisuutta viiväs-
tyttänyt kysymykseni…

Jackson todellakin kutsui An-
draé ja Sandra Crouchin kotiinsa 
kesäkuussa 2009 vain muutamia 
päiviä ennen kuolemaansa.

– Tuntui omituiselta nähdä 
hienosti koristeltu joulukuusi 
Michaelin luona kesäkuussa, 
mutta hän kertoi haluavansa 
opettaa lapsilleen joulun merki-
tystä, Andraé Crouch muisteli.

Jackson oli kiinnostunut 
Crouchien toiminnasta, ja yksi 
kysymys oli koskenut tilannetta, 

jossa he nostavat kätensä ylös 
kesken kokousta.

– Saatteko te silloin sen ’voite-
lun’ päällenne, oli Michael Jack-
son kysynyt. 

Tätä Andraé Crouch piti ih-
meellisenä, koska ei ollut kos-
kaan aikaisemmin kuullut uskos-
ta osattoman ihmisen puhuvan 
’voitelusta’.

Hän myös myönsi todeksi 
huhut, että he olivat sisarensa 
kanssa rukoilleet Jacksonin puo-
lesta.

– Ennen lähtöämme kysyin 
Michaelilta, saisimmeko ru-
koilla hänen puolestaan ja hän 
suostui siihen. Kesken rukousta 
hän puristi kättäni yllättäen hy-
vin voimakkaasti. Uskon, että 
jotakin ihmeellistä tapahtui sillä 
hetkellä, Crouch kertoi.

Keskusteluita illan hämyssä
Olimme Helsingin Saalem-temp-
pelissä pidetyn konsertin jälkeen 
odottelemassa, josko saisimme 
otettua yhteiskuvan vanhoista 
ystävyksistä, Andraé Crouchista 
ja Christian-Charles de Plicques-
ta. Mutta yllättäen meidät kutsut-
tiinkin mukaan nauttimaan illal-
lista Crouchin tiimin kanssa.

Täytyy myöntää, että olo oli 
kuin pikkupojalla karkkikaupas-

sa istuessani legendaa vastapää-
tä vieressäni toinen gospeltaitu-
ri, Risto-Kalle. Eikä siinä paljon 
päässyt väliin sanomaankaan, 
kun nämä vanhat herrat alkoivat 
kelata yhteisiä muistojaan.

Ja niin kuin meillä ”keski-
ikäisillä” miehillä on tapana, 
joutui Crouchkin aika ajoin kä-
väisemään miestenhuoneessa. 
Tiimin jäsenet pyysivät minua 
saattamaan pastoria – kuten heil-
lä oli tapana kutsua Crouchia – 
pikkupoikien huoneeseen.

Vaikka hän vaikuttikin varsin 
väsyneeltä ja olevan aika ajoin 
omissa maailmoissaan, saimme 
käydä noilla vessareissuilla jopa 
yllättävän syvällisiä kahdenkes-
kisiä keskusteluita. Vaikka ul-
kokuori oli hauras, miehen äly 
leikkasi kuin partaveitsi, ja vit-
sikkäitä heittoja tuli vähän joka 
väliin.

Mahtava ilta ja mahtava koke-
mus, joita on mukava muistella 
elon ehtoopuolella.

Uskoisin, että emme tule enää 
näkemään legendaarista Andraé 
Crouchia näillä leveysasteilla. 
Toisaalta on paha mennä arvai-
lemaan, mitä Jumalalla on vie-
lä suunnitteilla tämän mestarin 
varalle. 

Sen näkee, ken elää.

C Tuskin koskaan aikaisemmin on Saa-
lemissa nähty salillista kuulijoita taput-
tamassa yhtä antaumuksellisesti musiikin 
tahdissa.

B Andraé Crouch teki yllätysvierailun 
studiolle, kun Christian-Charles de 
Plicque (oik.) oli levyttämässä Dallasissa 
vuonna 1977.

D Vanhojen herrojen jälleennäkemi-
sessä Saalemin takahuoneessa Hel-
singissä heinäkuussa 2011 oli tiettyä 
herkkyyttä.

D  Väsymyksestä ei ollut tietoakaan, kun 
mestari pääsi flyygelin taakse.
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Jos paikkakuntasi kristillisessä kirjakaupassa 
ei vielä ole Tosimies -lehteä myynnissä, 

kannusta myymälänhoitajaa laajentamaan 
valikoimaansa!

www.tosimies-lehti.fi

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

UUTUUS!

VALMISTU JUMALAN KÄYTTÖÖN 1 
14 €  (4. painos)

VALMISTU JUMALAN KÄYTTÖÖN 2
24 €

NÄKY VOITTAVASTA 
SEURAKUNNASTA

Tapani Suonto
Joko olet lukenut?

Saatavana kirjakaupoista tai suoraan
kustantajalta: tilaukset@onewaymission.fi

puh 045 261 3925, PL 21 02361 Espoo

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

WHO:n mukaan suoraan 
ihmisen verenkiertoon 
pääsevät pienhiukkaset 
aiheuttavat Euroopassa 
vuosittain 100.000 
– 370.000 ihmisen 
kuoleman. Suomessakin 
sisäilmaston 
epäpuhtauksien 
kansantaloudelliset 
vaikutukset ovat lähes 3 
miljardin euron luokkaa.

Moria Ltd:n toimitus-
johtaja Veikko Ilmasti 
ihmettelee, että vaikka 

WHO:n laskelmien mukaan il-
makehän pienhiukkaset lyhentä-
vät ihmisen elinikää keskimäärin 
1,1 vuodella, miksi pienhiukka-
set on jätetty pois puhuttaessa il-
manpuhdistimien luokituksista.

– Kun puhutaan ilmanpudis-
tuslaitteiden tehokkuudesta, mit-
taukset jättävät pois terveydelle 
vaarallisimmat hiukkaset eli ns. 
ultrakevyet pienhiukkaset.  Il-
man hiukkasista se tarkoittaa 

Ultrapienet 
hiukkaset kuriin

lukumääräisesti 99 %, Ilmasti 
huomauttaa. 

– Ilmanpuhdistuslaitteiden 
mainonnassa yleisesti kerrottu 
puhdistustehokkuus käsittää siis 
vain reilun prosentin sisäilman 
kaikista hiukkasista!

Hän muistuttaa, että noita 
ultrakevyitä pienhiukkasia ovat 
nimenomaan liikenteen ja ki-
vihiilen polttamisesta johtuvat 
noen ja savun hiukkaset sekä 
virukset, pienimmät bakteerit ja 
DNA -ketjun osaset. 

– Ja niistä muodostuu varsi-
nainen tartunnan lähde, kun 
puhutaan sairaalabakteerista, il-
matietartunnoista tai biologisen 
sodankäynnin uhkakuvista.

Kaasutkin hallintaan
Veikko Ilmasti on tuonut mark-
kinoille vajaan 40 vuoden aikana 
monia ioneihin liittyviä ilman-
puhdistuskeksintöjä. Vuonna 
1989 hän kehitti ensimmäisenä 
maailmassa ilman suodattimia 
toimivan ilmanpuhdistuslait-
teen.

– Siinä puhdistettava ilma oh-
jataan ionisuihkuun, jolloin aero-
solihiukkaset ja pisarat siirtyvät 
miljardeihin ioneihin sitoutunei-
na keräyspinnalle. Keräyspin-
nalle paiskautuvat hiukkaset ja 

pisarat nanokoosta aina satojen 
mikrometrien suuruisiin hiukka-
siin, Ilmasti selvittää 70 maassa 
patentoitua keksintöään.

Samaa sarjaa on jatkettu, ja nyt 
uusimmassa AAVI-keksinnössä 
puhdistettava ilma johdetaan 
vesisumun tai höyryn läpi. Tä-

män jälkeen ionipuhallus ohjaa 
hiukkaset ja pisarat keräyspin-
nalle, josta huuhtelu poistaa 
kerätyn massan joko viemäriin 
tai vaarallisen materiaalin kerä-
ysastiaan.

– AAVI -ilmanpuhdistus pois-
taa vesisuihkun ansiosta myös 

C  Turun kirjamessuilla ensi lokakuussa 
julkaistavassa kirjassa ”Ystävät kalliit – 
kalliit ystävät” Veikko Ilmasti kertoo 100 
kertomuksen avulla liike-elämän raadol-
lisuudesta.

hajuja ja kaasuja. Eli sillä voidaan 
vähentää erilaisia ympäristöhait-
toja, Ilmasti kertoo.

Tästä keksinnöstä kiinnostui jo 
VTT:kin ajettuaan testausajon.

– Mikä siinä on, että ihmi-
nen kuulee uskostakin vaikka 
kymmenen kertaa, mutta ei tule 
uskoon? Ja jossain kokouksessa 
saattavat kaikki tulla uskoon, 
Veikko Ilmasti naurahtaa. – Täs-

sä on vähän sama 
asia. Olen puhunut 
näistä asioista vuo-
sia eri ministeriöissä, 
mutta kukaan ei ole 
korvaansa lotkautta-
nut.

Puhdasta ilmaa ja 
säästöjä

Uutta keksintöä voi-
daan pitää vähintään 
mullistavana, eikä pel-
kästään Suomen vaan 
koko maailman mitta-
kaavassa. Esimerkiksi 
ydinonnettomuuden ja 
biologisen sodankäynnin 
runtelemille alueille voi-
taisiin nopeasti toimittaa 
AAVI -laitteistoja 20 jalan 

konteissa, jollaisen kokoonpa-
non puhdistuskapasiteetti on Il-
mastin laskelmien mukaan jopa 
10.000 m3/h.

– Kustannussäästöjä syntyy 
helposti perinteiseen ilmanpuh-
distukseen nähden niin laitein-
vestoinneissa kuin energian käy-
tössäkin kymmeniä prosentteja. 
Ja mikä parasta, ilmakin on en-
tistä puhtaampaa, hän lisää.

Toisaalta se on myös sitä jo 
Raamatussa meille sälytettyä 
vastuuta pitää huolta elinympä-
ristöstämme.

C  Aavi -testauslaite on ilmanpuhdistuksen siirrettävä koelaite, joka erottaa saman-
aikaisesti myös kaasuja.

D  Veikko Ilmasti uskoo uudella ilmanpuhdistuskeksinnöllä olevan Suomessa 
niin vientimahdollisuuksia kuin työllistäviäkin vaikutuksia.
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UskallUsta kasvUUn 
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tilaa: 019 668 135
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CHRISTINA -lehti onnittelee 
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ja toivottaa menestystä ja Jumalan siunausta
seuraaville vuosikymmenille.

“Puhdas ilma - paras kaikille”
Ilmastoinnin suodattimet Eco Filter 2000 teolli-
suuten ja kiinteistöille. Ilmalämpöpumppuja Argo, 
Panasonic, Mitsubishi
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www.ilma-arena.fi • info@ilma-arena.fi

Tunnustan: minuun on iskenyt korkean magnitudin 
Tuksu-mania, voisin vaikka kuolla tuon naisen 
edestä. En ymmärrä sitä vihan määrää, jota 
hän herättää ihmisissä. Täytyyhän Tuksun olla 
eräänlainen rooli, jonka takana kuitenkin piilee 
aito ja ajatteleva ihminen. Ei kai Johanna Tukiainen 
oikeasti voi olla kana-aivoinen bimbo?
Asiaan on saatava selvyys, joten lähestyn rouvaa 
haastattelupyynnöllä.

K uulen gregoriaanisia säveliä, kun tämä ylimaallinen olento 
laskeutuu ravintolan pöytään. Etologiassa puhutaan supe-
rärsykkeistä. Johanna – johan nimessäkin on runoutta, sa-

nallista hyväilyä.
Viritän kynäni, ultramaskuliinisen.

Miten Johannasta tuli Tuksu? Mistä tämä fiksaatio ulkoiseen kau-
neuteen?

– Olin jo pikkutyttönä enkelimäinen, Johanna kertoo. – Äitini 
puki minut prinsessamekkoihin ja sain paljon huomiota osakseni 
ulkonäköni vuoksi. Olen aina erottunut joukosta ja minulle estetiikka 
ja erotiikka ovat kovin tärkeitä.

Johannasta on tehty valtakunnallinen erotiikan ylipapitar, toisaalta 
hänet tunnetaan myös konservatiivisista arvoistaan.

– En näe tässä ristiriitaa. Elämäntyylistäni huolimatta säästin neit-
syyteni yli 20 -kymppiseksi, vähän kuten Britney Spears tai Jessica 
Simpson, Johanna pohtii. – Erotiikka on Jumalan lahja ihmiselle ja 
sitä tulee kunnioittaa. Seksi on parasta kun rakastaa toinen toistaan. 
Ja seksuaalisuus on kautta historian ollut kiinnostavimpia asioita 
elämässä, katsotaan vaikkapa taiteen maailmaa tai muinaisia kor-
keakulttuureja. Toisaalta elämme nykyään arvotyhjiössä, maallistu-
misen ja materialismin aikakautta. Uskonto ja suuret aatteet ovat 
kadonneet.

Tämän kuultuani kytken charminappulan on-asentoon.
Sinulla on ollut maan vaikutusvaltaisimpia miehiä, maan suurim-

pia lihaskimppuja, maan komeimpia tähtiä. Mutta tässä sinulla on 
Suomen fiksuin mies, sanon ja osoitan itseäni vaatimattomasti.

Ja Johanna upottaa peuran katseensa minuun.
– Olen aina pitänyt älykkäistä miehistä, hän lausuu marilynmäi-

sesti.
Samassa ymmärrän mitä sanat ”autuas” ja ”ent. ulkoministeri” 

tarkoittavat. Olen valmis kääntymään uskoon.

– Aivot ovat miehen tärkein sukupuolielin, Johanna jatkaa. – Ar-
voni ovat kovin perinteiset, minusta miehen kuuluu olla perheen 
pää ja miehen on oltava auktoriteetti. Minulle tulee turvallinen olo, 
kun mies on henkisesti vahva ja ottaa vastuun parisuhteessa.

Tässä vaiheessa siirryn haastateltavani viereen. Tutkivan journalis-
tin ominaisuudessa syvennyn botoxien ja silikonien saloihin. Kellot 
ja kalenterit menettävät merkityksensä ja minä saavutan hetkellisen 
kuolemattomuuden. Tämän naisen kanssa voisin kansoittaa koko-
naisia planeettoja.

Blackout.

Ai niin, onko Tuksu bimbo vai ei?
Tyhmä kysymys. Johanna Tukiainen on elämää suurempi nainen.

Rune Holmström

Onko Tuksu bimbo?Janne Viljamaa

Mitä enemmän annat, 
sitä enemmän saat.
– kiinalainen sananlasku

Erinomaisuus on hyvä ta-
voite. Kaikista meistä ei 
valitettavasti voi tulla best-

seller-kirjailijoita, mutta kovalla 
harjoittelulla pystymme kirjoitta-
maan asiallisia raportteja, kivoja 
tarinoita ja nasevia mielipidekir-
joituksia. Jokaisesta junnupelaa-
jasta ei tule NHL-pelaajaa, eikä 
edes liigapelaajaa, sillä perimä 
asettaa meille rajat, joita edes 
kovalla työllä emme voi rikkoa.  
Jos ihmisellä on vahva moti-
vaatio, suunnaton sinnikkyys, 
kirkas tavoite ja valtava lahjak-
kuus, hänestä tulee väkisinkin 
erinomainen. Parhaimmillaan 
erinomaisuus ei ole yksinäistä 
egotrippailua, vaan siitä on iloa 
muillekin. Vaikka rock and roll 
–kitaristi on egotrippailija, hän 
tuo iloa, lohtua ja jaksamista 
kauniilla soitollaan miljoonille 
ihmisille. 

Kirjailijat ovat harvoin sosi-
aalisia juhlien ilopilkkuja, mut-
ta omassa kopissaan pusertava 
kirjailija tuottaa taidokkailla teks-
teillään iloa tuhansille lukijoil-
leen ja auttaa heitä puskemaan 
kirkkaiden ajatusten voimalla 
läpi harmaan arjen. Epäitsekäs 
lahjakkuus laittaa lahjansa ylei-
seen käyttöön. Häntä ei lannis-
ta sisäiset pidikkeet, kuten lais-
kuus, eivätkä ulkoiset kahleet, 
kuten virikeköyhä ympäristö, 
masentavat ihmiset ympärillä tai 
köyhyys. Vahvalla motivaatiolla 
varustettu ihminen tietää onnis-
tuvansa. Hän tekee töitä menes-
tyksen eteen joka päivä ja raivaa 
allakastaan tilaa harjoittelulle. 

Meistä ei voi tulla erinomaisia, 
jos emme todella tahdo. Koulu-
tusalat ovat jakautuneet miesten 
ja naisten aloihin. Vaikka tytöt 
menestyvät loistavasti lukiossa, 
he edelleen hakeutuvat mielel-
lään matalapalkkaisille naisten 
aloille hoitamaan ja opetta-
maan. Myös matalapalkkaisilla 
palvelualoilla kaupan ja ruoka-
tuotannon alalla suurin osa opis-
kelijoista on naisia. On vaikea 
lyödä kiilaa insinöörien väliin ja 
olla suvun ensimmäinen (nais)

insinööri. Jonkun täytyy kuiten-
kin tehdä pohjatyö ja ottaa paik-
kansa miehisellä alalla, vaikka 
valkoisen kypärän alta pilkistää 
popinhäntä. 

Miesten ja naisten alat
naisten osuus

Opetushallituksen lehdistötie-
dotteen mukaan keväällä 2011 
yliopistojen yhteishaussa 17 000 
päävalintojen opiskelupaikkaa 
tavoitteli 66 400 hakijaa. Haki-
joista 60 prosenttia oli naisia ja 
opiskelijoiksi hyväksytyistä yli 
puolet oli naisia. Eläinlääketie-
teellisellä ja terveystieteellisellä 
alalla yli 90 prosenttia hyväk-
sytyistä oli naisia. Sotilasala on 
äijäala. 98 prosenttia hyväksy-
tyistä on miehiä. Teknistieteel-
lisellä alalla hyväksytyistä on 
naisia vain joka neljäs. Uuden 
Insinööriliiton tilastojen mukaan 
valmistuneista insinööreistä alle 
viidennes on naisia. Missä ovat 
kauniimman sukupuolen talon-
rakennusinsinöörit? Eikö naisia 
kiinnosta arvostettu työ ja hyvä 
palkka? Missä ovat miessairaan-
hoitajat? Missä ovat mieslas-
tentarhanopettajat? Missä ovat 
miesluokanopettajat? Heitä on 
luokanopettajista vain noin nel-
jännes. 

Mies valikoituu jossain vai-
heessa työuraansa naista toden-
näköisemmin ihan kohtuullisesti 
palkatuksi rehtoriksi ja nainen 
jatkaa puurtamista ruohonjuu-

ritasolla, jossa tehdään varsi-
nainen kasvatus- ja opetustyö. 
Opetushallituksen Opettajat 
Suomessa 2010 –raportin mu-
kaan luokanopettajiksi hake-
neissa ja hyväksytyissä on yli 
70 prosenttia naisia ja lastentar-
hanopettajakoulutuksessa oli 90 
prosenttia. Harvoista miehistäkin 
moni on viisikymppisenä hallin-
nollisissa tehtävissä, vai oletko 
vienyt lapsesi hoitoon eläkeikää 
lähestyvälle mieslastentarhan-
opettajalle?

Naisvaltaisille aloille tarvit-
taisiin miehiä, mutta monet 
harvoista luokanopettajakoulu-
tuksen suorittaneista miehistä 
päätyy muihin tehtäviin kuin 
luokanopettajaksi. Raskas työ 
pienellä palkalla ei kiehdo. Mo-
nissa perheissä miehen on tärkeä 
tienata riittävästi, kun vaimo hoi-
taa lapsia vanhempainvapaalla. 
Jos mies on nuori luokanopettaja 
ilman ikälisiä ja vaimo kotihoi-
dontuella, voi nuoren perheen 
arki olla pelkkää vaippapaket-
tien hinnan vertailua ja tarjousei-
neksien metsästystä. Auton tai 
kodinkoneen rikkoutuminen 
romahduttaa perheen talouden.  

Vuoden 2011 vaaleissa edus-
kuntaan valittiin 114 miestä ja 
86 naista. Naisten osuus kansan-
edustajista on kaikkien aikojen 
ennätys. Edellisissä vaaleissa 
eduskuntaan valittiin 84 naista. 
Naisten on näköjään luontevam-

Ole erinomainen

Kirjoittaja, sosiaalipsykologi Janne Viljamaalta ilmestyy syyskuussa kirja Pakko saada – addiktoitunut 
yhteiskunta (WSOY)

pi pyrkiä ja päästä eduskuntaan 
kuin insinööriksi. Pikkutyttöjen 
on hyvä hiihtää Tarja Halosen 
ladulla. Roolimallit ovat tärkei-
tä lapsille. Kun joku muu, niin 
miksen minä?

Umpihankeen
Lapselle voi opettaa, että ilman 
kovaa työtä ja sisäisten ja ul-
koisten voittamista kenestäkään 
ei tule erinomaista. Paras tapa 
ennustaa tulevaisuutta on luoda 
se itse. Laiska ja vetämätön ei 
ole valmis ponnistelemaan erin-
omaisuuden eteen. Kun toiset 
lahjakkaat tai vähemmän lah-
jakkaat ohittavat selittelijän ohi-
tuskaistalla, laiska selittelee, että 
muita on suosittu tai toiset ovat 
menneet ohi viekkaudella ja vää-
ryydellä. On vaikea tunnustaa 
toisten olevan lahjakkaampia tai 
kovempia työhevosia. On help-
po syyttää mediapeliä, huonosti 
luistavia suksia, matikkapäätä tai 
köyhää lapsuutta. Kaikki nämä 
selitykset ovat ulkoisia selityk-
siä. Syy on aina jossain muussa 
kuin minussa itsessäni ja veltos-
sa asenteessani. Oman itsensä 
tarkastelu rehellisesti olisi liian 
tuskallista. Ihminen kehittelee 
tarinoita mieleensä. 

Kohti 
erinomaisuutta

Kun ihmisellä on lahjakkuutta, 
kova motivaatio ja selvät tavoit-
teet, hän tulee onnistumaan.

• Kirjoita tai piirrä paperille 
tavoitteet, jotka voiut ruk-
sia yli yksi kerraan
• Rytmitä työ ja lepo
• Tee työtä joka päivä ja 
lähestyt tavoitteitasi
• Pidä harjoituspäiväkir-
jaa

• Uskalla raivata tilaa har-
joittelulle
• Kieltäytyä voi kohteli-
aasti:
"Valitettavasti en voi tulla, 
kun minulla on harjoitukset 
viideltä"
• Kaikki asiat eivät ole yhtä 
tärkeitä, vähemmän tärkeis-
tä voi kieltäytyä ilman huo-
noa omatuntoa

• Ole ylpeä taidoistasi, 
mutta arvosta myös niitä, 
jotka eivät ole samalla ta-
valla lahjakkaita kuin sinä
• On hienoa olla lahjakas 
ja osaava, mutta pitää sa-
malla olla hyvä ihminen
• Elämä ei ole vain suorit-
tamista ja tekemistä. Elämä 
on maraton, ei pikamatka

Selkeät tavoitteet Priorisointi Epäitsekkyys
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Palvelemme teitä näissä merkeissä

Pori ja Huittinen
puh. 02-5605300

Victory Cross Roads

Teksti ja kuvat Kai Suonoja

Ukkosen julma jylinä 
ja mustanpuhuvan 
moottoripyörän pauke 
sekoittuivat  yhdeksi 
ja samaksi jatkumoksi 
testatessani Victoryn 
Cross Roadsia.

Ensituntuman loi pehmeä nahkasatula ja letkeä ajoasento. Istumakorkeus oli meikäläisen mitoille sopiva ,sillä useimmille 66,7 cm mitat riittävät mainiosti. Vaihdevipuun ja 
jalkajarruun sen sijaan piti kurottautua, sillä ne taas on hieman pidemmille ohjastajille suunnitellut. Pyörän 338 kg kuivapaino ei kuitenkaan tuntunut ajaessa juurikaan, 
vaan ainoastaan pyörää työntäen kääntämällä painon huomasi, jos erehtyi kallistamaan liikaa. Kääntäminen olikin hieman työläämpää sillä rungon pituus on 2652 cm, 
joten parkkeerauksen suunnitteluun kannattaa kiinnittää huomio, niin pääsee helpommalla.

Victoryssa on 6 vaihdetta, joilla saadaan kierrokset pidettyä  matalina ja polttoainetta säästävinä, sillä pyörällä voi ajaa n. 2000 rpm kierroksilla kevyesti matkavauhtia. 
Vääntöä riittää kuutosvaihteellakin yhdeksästä kympistä kahvaa kiertämällä ihan kivasti, mutta mielestäni passeli matkavauhti tälle mallille on 90 km tunnissa. Mentäessä 
yli satasen alkaa ilmanvastus kasvaa eikä meno ole enää niin let´s go, vaikkakin ohitukset kestää hyvin kovemmallakin moottoritie nopeudella. Mukavuutta tuo myös 
vakionopeuden säädin, joka kieltämättä, jossain pohjanmaan lakeuksilla pääsee oikeuksiinsa.

Mittaristo on selkeä vanhanajan viisarinäyttö, johon kuitenkin on ympätty vaih-
teen ilmaisin,polttoainemittari,kierroslukumittari sekä lukuisia varoitusvaloja. 
Etulamppu on retromainen ja massiivinen ja  takalamppu taas uuden muotoilun 
taidonnäyte. Gross Roads mallissa on yhdistetty vanhaa  sekä uutta  ja siinä on 
ikään kuin vanhassa pyörässä uusi tekniikka.

Uskoisin tämän pyörän kiinnostavan hieman varttuneempaa ja vähintään lep-
poisaan matkantekoon mieltynyttä tosimiestä, jota 24 000 euron hintakaan ei 
hirvitä.

Vakiovarustukseen ei kuulu etuvisiiriä, mutta nahkaiset sivulaukut vetävät kym-
meniä motoristiraamattuja sisuksiinsa. Siinä voisi olla yksi hyvä syy hankkia ratsuk-
seen tämä maanteiden ori, joka nimensä mukaisesti on syntynyt voittamaan.
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Ben Hur
Ohjaus: Steve Shill
Pääosissa: Joseph Morgan, Stephen 
Campbell Moore, Emily Vancamp, Kristin 
Kreuk, Art Malik, Marc Warren
Valmistumisvuosi: 2010
Kesto: 3 h 4 min
Sony Pictures

Cross
Ohjaus: Patrick Durham
Pääosissa: Brian Austin Green, Vinnie Jo-
nes, Michael Clarke Duncan, Jake Busey, 
Lori Heurig, Susie Abromeit
Valmistumisvuosi: 2011
Kesto: 1 h 41 min
Sony Pictures

Elokuvan alussa todetaan, kuin-
ka maailma on ollut sodassa luo-
misestaan lähtien. Jumalat valit-
sivat soturiperheitä suojelemaan 
ihmiskuntaa sen pahimmalta vi-
holliselta.

Jumalat valmistivat amuletteja 
taivaallisista metalliseoksista ja 
aseistivat soturiperheet. Vahvin 
amuletti on kuulemma Saarten 
risti, joka on kulkeutunut su-
kupolvien saatossa elokuvan 
päähenkilölle, hieman ylinäyt-
televän Brian Austin Greenin 
esittämälle Callan McCraelle eli 
Crossille.

Katsoja pääsee seuraamaan 
pikku-Callanin keskustelua isän-
sä kanssa, joka kertoo perheen 
kutsumuksesta eli vastuusta suo-
jella niitä, jotka eivät itse pys-
ty siihen. Isä kertoo pojalleen, 
että poliisit taistelevat rikollisia, 

valon ihmisiä vastaan, mutta ju-
malten valitsemat soturiperheet 
taistelevat kaikki muita vastaan. 
No, huh, huh.

Kun kauniita nuoria naisia 
alkaa kadota Los Angelesin ka-
duilta, on Callan McCraen ja hä-
nen ase-eksperttijoukkonsa aika 
ryhtyä töihin mysteerin selvittä-
miseksi.

Paljastuu, että muinainen 
Sekhmetin sauva on löytynyt. 
Kun siihen muinaisen tarun mu-
kaan laitetaan jumalten jälkeläis-
ten verenperimät, sauva pystyy 
tappamaan kaikki maailmasta. 
Eli varsinaista maailmanlopun 
meininkiä...

Muinaisen kelttiläisen ristin 
suomilla uskomattomilla voimil-
la Callanin on taisteltava pysäyt-
tääkseen kuolemattoman – ei 
suinkaan Martti Innasen laulun 
Gunnar vierasmaalainen, vaan 
– Gunnar Viikingin, joka yrittää 
tuhota ihmiskunnan.

Patrick Durham on tekaissut 
ohjaamansa elokuvan todennä-
kisesti varsin edullisesti – kuva-
uspaikat ovat lähinnä käytöstä 
poistettuja varastorakennuksia, 
eikä juonen rakenteluunkaan 
liene uhratun liikaa aikaa.

Yllättävää on, että keitokseen 
on saatu mukaan monista televi-
siosarjoista tunnettuja näyttelijöi-
tä, kuten Vinnie Jones ja Micha-
el Clarke Duncan. Etsivä-Nittiä 
näyttelee monissa poliisisarjoissa 
kolunnut Tom Sizemore.

Mutta elokuva sopii toki sel-
laiselle, joka pitää menosta ja 
metelistä, nopeista autoista ja 
kelttiläisten uskomuksien mys-
tiikasta.

Kimmo Janas

Kun Charlton Hestonin tähdittä-
mä Ben Hur -spektaakkeli pääsi 
valkokankaille vuonna 1959, se 
löi samalla kaikki entiset en-
nätykset; aikakautensa suurin 
budjetti piti sisällään 100.000 
pukua, 8.000 avustajaa, 300 la-
vastetta jne. Ja kyllähän elokuva 
myös huomattiin, se kaappasi 
yhteensä 11 Oscaria, mm. Hes-
ton parhaasta osasuorituksesta ja 
ohjaaja William Tyler parhaasta 
ohjauksesta.

Viime vuonna valmistuneessa 
suurklassikkoon perustuvassa 
uudessa Ben Hur -minisarjassa 
nähdään enemmän toimintaa, 
intohimoa ja kostonjanoa kuin 
aikoihin. 

Pääosaan valittu Joseph Mor-
gan ei yllä karismassa lähelle-
kään Charlton Hestonin tasoa, 
mutta selviytyy roolistaan kui-
tenkin hyvin. 

Muutenkin henkilövalin-
noissaan ohjaaja Steve Shill on 
selvästi lähtenyt liikkeelle nuo-
remmalla näyttelijäkaartilla kuin 
William Wyler ennen muinoin.

Jos vielä verrataan näitä kahta 
versiota Ben Hurista, eroa syn-
tyy heti alkumetreillä. Vuoden 
1959 versiossa seurataan elo-
kuvan alussa Jeesuksen synty-

mää Betlehemissä, mutta tässä 
uudemmassa versiossa on hy-
pätty suoraan muutamia vuosia 
eteenpäin.

Ben Hurin elämä sivuaa kui-
tenkin kummassakin versiossa 
Jeesuksen elämää, mikä antaa 
tietenkin tarinalle omaa lisämie-
lenkiintoa.

Ajaton tarina seuraa kahta 
ystävää, joista tulee toistensa 

pahimmat viholliset, sekä histo-
riallisia tapahtumia Judah Ben-
Hurin silmien läpi. Varakkaan 
kauppiaan pojaksi syntyneen 
Ben-Hurin elämään mahtuu 
monta roolia: mahtava liikemies, 
tunnollinen orja, vahva gladiaat-
tori, roomalainen aatelismies ja 
lopulta sankari. 

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

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

Jätä perintö       osa 11

Jokin aika sitten 
amerikkalainen 
kristillinen järjestö, 
joka työskentelee 
yliopistokampuksilla, 
ilmoitti aikovansa 
poistaa Kristus 
–sanan järjestönsä 
nimestä. Selityksenä 
kerrottiin, että uskosta 
osattomia olisi paljon 
helpompi tavoittaa, 
jos järjestön nimessä 
ei olisi tuota Kristus-
osiota. En tietenkään 
ole heidän kanssaan 
samaa mieltä, enkä 
usko Raamatunkaan 
hyväksyvän sitä.

Matteus 10:32 “Sentähden, jo-
kaisen, joka tunnustaa minut 
ihmisten edessä, minäkin tun-
nustan Isäni edessä, joka on 
taivaissa.”

Kristitty: ylpeä ja käytettävissä
Jeesus sanoo, ettemme sai-

si kieltää Häntä, mutta Hän ei 
myöskään pelännyt haastaa ke-
tään. On selvä ero sillä, oletko 
päällekäyvä vai seisotko vakau-
muksesi takana. Jos häpeämme 
tunnustaa olevamme kristittyjä, 
me olemme vaikeuksissa. Jos 
tarkoituksellisesti kätket uskosi 
ollaksesi poliittisesti korrekti, 
olet myös vaikeuksissa.

“Poliittinen kollektius” on 
ottanut määräävän roolin län-
simaisessa kulttuurissa. Tämän 
tyyppinen kulttuuri ei salli sinun 
ilmaista voimakkaita mielipitei-
tä tai vakaumuksia, jotka voivat 
mahdollisesti loukata jotain tois-
ta henkilöä. Sillä ei ole merkitys-
tä vaikka uskosi ja näkökulmasi 
edustaisi enemmistöä. Tässä po-
liittisesti korrektissa maailmassa 
vähemmistöön kuuluvilla tuntuu 
olevan sinua enemmän oikeuk-
sia.

Onko poliittisesti korrektia 
olla kristitty? Tietävätkö ihmiset 
sinun olevan kristitty? Voivatko 
he aavistaa sitä sinun elämänta-
vastasi? Enkä nyt tarkoita, että 
olisit hyökkäävä tai päällekäyvä. 
Tarkoitan sitä, kuinka elät yksi-
tyisen ja julkisen elämäsi. Kuin-
ka kohtelet vaimoasi ja lapsiasi? 
Kuinka tulet toimeen työtove-
reittesi kanssa? Kuinka suhtau-
dut kriiseihin elämässäsi?

Kaikilla meillä on haasteita 
elämässämme riippumatta siitä, 
olemmeko kristittyjä vai emme. 
Kun ihmiset näkevät sinun kä-
sittelevän ongelmiasi Jumalan 
antamalla rauhallisuudella, he 
näkevät sen. He eivät välttämättä 
ymmärrä sitä, mutta he näkevät 
sen vaikutukset. Jotkut ei-usko-
vaiset voivat kysyä sitä sinulta, 
ja seuraavan jakeen mukaisesti 
Jumala haluaa sinun olevan val-
mis vastaamaan heille.

1.Piet. 3:15 “…olkaa aina val-
miit vastaamaan jokaiselle, joka 

teiltä kysyy sen toivon perustusta, 
joka teissä on…”

Sen sijaan että arvostelisimme 
tai nuhtelisimme toisia heidän 
elämäntavoistaan, me voimme 
evankelioida tehokkaasti omaa 
pientä osaamme maailmasta ole-
malla Kristuksen lähettiläs täällä 
maan päällä. Voimme olla käy-
tettävissä, kun toiset tarvitsevat 
apua, tarjota heille rukousapua 
tai muuta tukea heidän vaikeuk-
sissaan. Ole valmis kertomaan 
heille, kuinka henkilökohtainen 
suhteesi Jeesukseen on auttanut 
ja muuttanut sinua.

Tapasin hiljakkoin uuden us-
kovaisen, joka oli elänyt tähän-
astisen elämänsä hyvin etäällä 
kirkosta. Hän kertoi tulleensa 
kristityksi, koska eräs hänen 
työtoverinsa oli nähnyt, kuinka 
syvästi hän suri äskettäin kuol-
lutta äitiään. Tämä kristitty työ-
toveri oli kerännyt rohkeutensa 
ja pyytänyt surevaa ystäväänsä 
kanssaan seurakuntaan. Hän 
suostui, ja siellä seurakunnan 
kokouksessa Pyhä Henki käytti 
tilaisuutta hyväkseen auttaak-
seen surevaa. Eikä Jumala tar-
vinnut muuta saadakseen pysy-
vän muutoksen tämän ihmisen 
elämässä. Puolitoista vuotta 
myöhemmin, kun tämän uuden 
uskovaisen perhe oli nähnyt ta-
pahtuneen muutoksen, hekin 
pyysivät päästä mukaan seura-
kunnan tilaisuuteen. Älä piilota 
uskoasi vaan ole aina valmis ja-
kamaan sitä toivoa, jonka Juma-
la on sinulle antanut. Sitä paitsi, 
kuinka ihmiset muuten saisivat 
tietää vaihtoehtoisista ratkaisuis-
ta elämänsä ongelmiin? Kuinka 
he muuten saisivat kuulla pelas-
tuksesta ja lupauksesta iankaik-
kisesta elämästä taivaassa?

Ja lopuksi, näkevätkö lapset 
meidän vanhempien elävän 
avoimesti kristittyä elämää? Nä-
kevätkö he meidän kurkottavan 

kohti ongelmien kanssa kamp-
pailevia ystäviämme ja naapu-
reitamme ja seisovan heidän 
tukenaan haasteiden keskellä? 
Näkevätkö lapsemme meidän 
rukoilevan ja pyytävän Taivaal-
liselta Isältämme opastusta, kun 
meillä on haasteita elämässäm-
me?

Joku, jonka tunnet tai tulet 
tapaamaan tulevaisuudessa voi 
nähdä Jumalan sinulle antaman 
toivon ja rauhan. Ole valmis ker-
tomaan heille lisää. Äläkä pel-
kää, mitä sanoisit heille. Pyydä 
Pyhää Henkeä opastamaan sinua 
ja Hän tekee sen. Äläkä pelkää 
näyttää sitä lapsillesi tai lapsen-
lapsillesi. Takaan sinun saavan 
siitä mahtavan palkkion.
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Koukussa pornoon -verkkosivuston tarkoitus on lisätä tietoi-
suutta, avoimuutta sekä vastuullisuutta pornografi aan liittyvissä 

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

kulmaa pornon kyllästämässä yhteiskunnassa.

www.koukussapornoon.com

Osta auto meiltä
Ostetaan käytettyjä!

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

Osta auto meiltä
Ostetaan käytettyjä!

Otetaan myös vaihto-autoja
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VAIHTOAUTOJEN
OSTO-MYYNTI-VAIHTO

RAHOITUS
MYÖS TUONTIAUTOT

Jenkkiautoja ja 
countrymusiikkia

Tapahtuman isänä oli Härmän 
Kuntokeskuksen tekniikasta vas-

taava Jussi Kosola – aivan oikein, 
sitä kuuluisaa härmäläistä Kosolan 
sukua. Jussi on henkeen ja vereen 
vannoutunut ’Ameriikan’ autojen har-
rastaja, jolla on kokemusta jenkkiauto-
tapahtumien järjestämisestä. Toisaalta 
tämä leveää pohojaasmurretta vilje-
levä miekkonen on myös jo vuosia 
järjestänyt hengellisiä kokouksia Lä-
häresmäellä Lapualla.

Niinpä idearikkaalle Jussille 
tuli ajatus yhdistää nämä kak-
si kiinnostuksensa osa-aluetta; 
jenkkiautot ja evankeliumin le-
vittäminen.

Heti puolen päivän jälkeen 
alkoikin Kylpylän pihamaalle 
lipua toinen toistaan upeampia 
autovanhuksia ja moottoripyö-
riä.

Eikä tapahtumassa tyydytty 
vain ihastelemaan paikalle tullei-
ta ajoneuvoja, vaan parhaimmat 
palkittiin Puusepänliike Lintalan 
ja Tosimies -lehden lahjoittamilla 
palkinnoilla.

– Tapahtuman kantrimusiikista 
vastaavan Cata Mansikka-Ahon 
tapasin ensimmäisen kerran 
Helsingissä järjestetyissä murre-
väännön kisoissa, ja varmaan ar-
vaatta, kummalla puolella minä 
olin, Jussi Kosola muistelee nau-
rahtaen.

Kylpylä entistä ehompana
Härmän Kuntokeskuksen käyt-
töaste on liikkunut viime vuo-
sina 80 prosentin paikkeilla, ja 
eräänlaisena pullonkaulana ollut 
kylpyläosa on käynyt läpi viime 
vuoden lopulla varsin laajan in-
vestointiohjelman, mm. allaspin-

ta-ala on tuplaantunut ja muu-
tenkin tarjottavia palveluita ja 
toimintoja on monipuolistettu.

Kysymykseeni, joutuiko Jus-
si Kosola kovastikin kosiske-
lemaan, ennen kuin sai luvan 
tuoda hengellisen tapahtuman 
Härmän Kuntokeskukseen, toi-
mitusjohtaja Jan-Erik Hagfors 
vastaa naurahtaen: – Ei suin-
kaan, päinvastoin. Minusta on 
kristittynä hienoa ja jopa luon-
nollista, että tällaista toimintaa 
järjestetään perinteisten seu-
rakuntien ulkopuolellakin. Ja 
erityisen iloinen olen siitä, että 
ajatus tapahtumaan tuli oman 
henkilökuntamme keskeltä.

Hän myös muistuttaa Pohjan-
maalla perinteisesti suhtaudutta-
van vakavissaan uskonasioihin.

Jokaiselle jotakin
Tapahtuman tarjoama paketti oli 
todella mahtava. Yleisö sai kirk-
kaassa auringonpaisteessa ihailla 
toinen toistaan herkullisemman 
näköisiä vanhoja ja hieman tuo-
reempiakin ajoneuvoja. Oli mm. 
Pontiac vuodelta 1937, Chevro-
let vm ’55 ja uudempaa kalustoa 
edustamassa vaikkapa vuoden 
’67 Sunbeam Stiletto. Kylpylän 

C  Härmän Kuntokeskuksen toimitusjohtaja Jan-Erik Hagfors toivotti hengelliset 
tapahtumat jatkossakin tervetulleeksi elävöittämään kuntokeskuksen tarjontaa.

C  Tapahtuman musiikista vastasivat Cata Mansikka-Aho ja Holy Rollers, jotka 
esittivät Johnny Cashin unohtumattomia lauluja.

C  Vesa Takalan Harley-Davidsonissa lepäsi vanhankin silmä…

Kantrigospelia 
kylpylässä C  Tapahtuman isä, monitoimimies Jussi Kosola 

antoi kiireen keskellä haastatteluita, tässä Iikka 
Löytylle.

pihamaalle tulleissa moottori-
pyörissä oli Harley-Davidson eh-
doton suosikki, ja niitä löytyikin 
varsin näyttävä rivistö.

Odotellessaan Cata Mansikka-
Ahon ja Holy Rollersin nousua 
lavalle saattoi pistäytyä vaikka 
kylpylän puolella rentoutumas-
sa ellei sitten sortunut herkkuja 
notkuvan seisovan pöydän ää-

reen.
Jussi Kosolan kertoman mu-

kaan tapahtuma oli sen verran 
onnistunut, että ensi vuoden 
esiintyjäksi on jo sovittu Pontus 
Bäck. Toivottavasti ilmat suo-
sivat ensi kesänä tapahtumaa 
tämänvuotiseen tapaan, katsot-
tavaa ainakin tulee riittämään. 
Tästä on hyvä jatkaa!

Kimmo Janas

Suomen suveen mahtuu jos 

jonkinlaista kesätapahtumaa 

eukonkannosta saappaan 

heittoon, mutta tämän 

kesän ehdottomasti 

mielenkiintoisimpia 

uutuuksia oli 

Härmän Kylpylässä 

heinäkuussa järjestetty 

ajoneuvoharrastajien 

kantrigospel 

-tapahtuma.
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Elämä on yhdensuuntainen matka mäkisellä tiellä, välillä tasai-
sella, välillä mutkaisella.

Lensin noin 15 vuotta sitten Kööpenhaminasta Helsinkiin ja 
vieressäni istui helsinkiläisen lääkeyrityksen myyntipäällikkö. 
Juttu luisti mukavasti. Puhuimme paljon myös henkilökohtai-
sista asioista, ja kun kysyin häneltä, millaisia lääkkeitä hänen 
yrityksensä edustaa, hän katsoi minua päästä jalkoihin. Hän 
totesi, että olen elämäntapojeni perusteella heidän potentiaali 
asiakkaansa. Yritys valmisti mm. diabetes -lääkkeitä. 

Kesäkuun toisella viikolla Tammisaaren terveyskeskuksen la-
boratoriossa rutiinitesteissä, sain lääkäriajan ja heinäkuun alussa 
diagnoosin: kakkostyypin diabetes. Se yllätti ja pysäytti minut. 
Vaikka eihän sen mikään yllätys olisi pitänyt olla: ylipaino, liian 
rasvainen ruokavalio, liikunnan puute jne., ovat kyllä olleet 
selviä merkkejä, jos olisin niitä malttanut pysähtyä lukemaan.

Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvun yksi jakeessa 27 Raa-
mattu toteaa: ”Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi 
hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät”. Meidän 
valintaamme on, miten kohtelemme tätä hengen temppeliäm-
me. Kun olen pitänyt itseni koko ajan liikkeellä (henkisesti), 
pysähtymättä kuuntelemaan itseäni, olen valinnut mitä erilai-
simpia korvaavia juttuja, jotta ei olisi tarvinnut kohdata itseään. 
Käsittelemättömien tunteiden ympärille on niin helppo raken-
taa suojavyöhyke eli vatsa. Ja kun tulin uskoon, rukoilin, että 
Jumala ottaisi pois kaiken ahdistukseni ja tuskani. Simsalabim. 
En ymmärtänyt, että Jumala haluaan meidän kantavan itsekin 
kortemme kekoon.

Kun itse en osannut pysähtyä huolehtimaan itsestäni, saamani 
diagnoosi pysäytti. Olin jo alkanut käsitellä elämäni vaikeita 
kokemuksia työnohjauksessa ja nyt terapiassa. 

En halua päätyä tilanteeseen, jossa näin vaimoni kanssa erit-
täin hyvin pukeutuneen pariskunnan Stockmannin parkkihallis-
sa viitisen vuotta sitten. Odotimme vuoroamme pysäköintiau-
tomaatin edessä, jossa vanhempi mies, parkkilippu suussaan, 
etsi taskuistaan sopivaa kolikkoa. Vaimo seisoi viileä ilme 
kasvoillaan noin metrin päässä. Kun mies ei löytänyt sopivaa 
kolikkoa, vaimo totesi hetken päästä viiltävän kylmällä äänellä: 
”Idiootti”. Mies ei reagoinut mitenkään, vaan jatkoi kolikon 
etsintää. Tovin kuluttua vaimo totesi jäätävällä äänellä: ”Mulla 
olis’ kolikoita”. Mies otti parkkilipun hetkeksi suustaan ja totesi, 
vaimoonsa katsomatta: ”Ei tappajalla voi olla kolikoita”. Mies 
löysi kolikon, maksoi ja he poistuivat. Nipistelimme vaimoni 
kanssa poskiamme: voiko tämä olla totta? Negatiivinen kierre ja 
tunteiden käsittelemättä jättäminen olivat johtaneet tilanteeseen, 
jota ei enää näyttänyt olevan ulospääsyä. Huonokin tilanne on 
monen mielestä parempi kuin muutos, oman elämänsä peräsi-
meen tarttuminen.

Nyt olen vihdoin aktiivisesti muuttamassa elämäntapojani 
terveellisemmiksi ja työstämässä terapiassa tunnetason esteitä 
muutokselle. Sain lisämuistutuksen elämän rajallisuudesta, kun 
sain tiedon merkittävän asiakkaani avainhenkilön joutumisesta 
onnettomuuteen, josta seurauksena oli vakava aivovamma.

Elämä on Jumalan lahja ja se on aina rajallinen täällä maan 
päällä. Kahden maan kansalaisina meillä kristityillä on tulevai-
suuden toivo. Laittakaamme happinaamarit ensin omille kasvoil-
lemme voidaksemme auttaa niitä, jotka tarvitsemme apuamme 
(niin kuin lentokoneessa turvaohjeissa kerrotaan).

Elämä yllättää

Teksti: Marko Janas

Kuvat: Kimmo Janas

Kymmenen vuotta 
sitä ollaan testailtu 
kaikenlaisia perheautoja. 
Mikäs se vuosien 
varrella uusilla autolla 
pörrätessä. Mutta heti 
kun olemme kokeilleet 
porvarimpaa kalustoa, 
on alkanut se kenkien 
kopina ja huutelut. 

No nyt on palkittu nöyrä 
odotus ja kiitoslahja an-
nettu ylemmiltä tahoil-

ta. 
Sillä nyt hiljenevät jopa etu-

rivin fariseukset, kun pihaan 
hiipii musta, sulava, uudelleen 
herätetty Jaguar. Eikä se olekaan 
mikä tahansa kissanpentu. Vaan 
Jaguar XKR. Konepellin alla pii-

Linjakas 
kissaeläin

leskelee synkkä pelottava voima. 
Hillitön 5.0 litran V8 moottori ja 
turbot päälle, niin siitä syntyy 
hilpeät 510 hv ja hulppeat 625 
Nm.  Kuusipykäläinen automaat-
tivaihteisto.

Melkein pitää sanoa vain että 
no huh, huh ”kylä lähtee”. Kiih-
tyvyys on nautinnollisen oloinen, 
vaatimattomat 4.8 sekuntia 0-100 
km/h, huippunopeus 280 km/h. 
Pakko myös heti vähän arvostel-
la brittejä. Olisi luullut kiihtyvän 
ripeämmin ja kulkevan myös yli 
maagisen kolmensadan.

Ajettavuus erinomaista ja ta-
saista. Ajotuntuma tiehen on oi-
kein käypä. Penkissä saisi olla 
hieman enemmän sivuttaistukea, 
muuten hyvin säädettävät (16 
suuntaan) ja ihanasti ilmastoidut 
penkit. Automaattivaihteisto hie-
man jäljessä mutta ratin korvia 
kun käyttää rallissa, niin viive 
minimoidaan.  

Peilit ovat hyvänkokoiset ja 
kääntyvät ovelasti parempaan 
kulmaan erinäisissä perutuskoh-
dissa. Navigaattori on olevinaan 
helppo ja hyvä käyttää, mutta 

eipä oikein ollut.
Autohan on silmiä hivelevän 

kaunis ja linjakas yksilö. Ja nuo 
äänet nostavat adrenaliinit ja 
pulssin ylös. Tuo tehon voima, 
joka vain ei tunnu loppuvan. 
Kun polkaiset 200 km/h koh-
dalla, niin vieläkin vain kiihtyy 
uskomattomasti. Erinomaiset jar-
rut tietenkin pitää olla ja onkin 
alla. 

Olisimme halunneet päästä 
kokeilemaan tätä menopeliä 
myös radalle, mutta tietenkään 
millään lähietäisyydellä olevalla 
moottoriradalla ei ollut vapai-
ta aikoja. No ei makiaa mahan 
täydeltä.

Sisusta miellyttää, kattoverhoi-
lu samettisen pehmeää. Nahka-
penkit. Puupanelointi kojetau-
lussa ja keskikonsolissa.

Jostain syystä takakontissa 
on kahva väärällä puolella, nyt 
kontti pitää sulkea vasemmalla 
kädellä. 

Taakse ei mahdu kuin pienim-

mät lapset. Mutta eihän tällaisella 
autolla ajellakaan kuin yksin tai 
emännän kanssa. Hinta tosin 
aika tolkuton, 219.000 euroa ja 
rapiat... 
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Lasse Heikkilän laatimat pikkuristikot haastavat hoksottimia. 
Ratkaisun kirjaimet voivat piillä vihjeissä vaikkapa takaperin 
tai anagrammina.  
OLEKKOS´EKSYNY’ PALATESSA?  (=SOKKELO).  
Muunkinlaiset vihjeet ovat käytössä. Avain löytyykin joskus 
toisesta vihjeestä. Pitäisi vain keksiä se oikea… 
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  MIES ELÄMÄN PELIKENTILLÄ
KESKI-SUOMEN MIESTEN ILTA PE 2.9.2011 klo 17.00

Synergia-areena, Jyväskylän jäähalli (Rautpohjankatu 10)

TILAA
TOSI-
MIES
EUROOPAN AINOA 
KRISTILLINEN 
MIESTENLEHTI

6 numeroa 
vuodessa 
vain 30 €

Samuel Saresvirta

Edellisessä numerossa 
käsittelimme jo 
alustavasti Olivier 
Bernhardin, 
moninkertaisen 
Ironman-kisan 
voittajan ja triathlonin 
täysmatkan 
kolminkertaisen 
maailmanmestarin 
osaltaan kehittämää 
uutta juoksujalkinetta.

NÄIN 
SE ON

Jalkineen nimi on On, On 
Cloudrunner ja uudempi 
versio On Cloudsurfer. Eri-

koista jalkineessa ovat pohjan 
ulkopinnalle asetetut, ikäänkuin 
muoviputken (pehmeän) pätkät. 
On -jalkineen pääpointti  on ho-
risontaali-tasossa jalkaan kohdis-
tuvan rasituksen eliminoiminen 
ja 3 D flexibility viitannee useaan 
suuntaan tapahtuvan rasituksen 
vaimentaminen.

Norjalaisessa juoksukenkätes-
tissä oli On –jalkineesta seuraa-
vanlaisia lausuntoja:

”Paras vaimennus”
”Kevein harjoituskenkä”
”Paras juoksutuntuma”

Asiaa veljelleni Matille epäil-
lessäni – koska itselläni on tunne 
voimakkaamman pronaatiotuen 
tarpeesta – hän totesi, että kyllä 
asia ON niin kuin kerrotaan ON 

-jalkineesta.
Huomaan veljessäni jonkin-

asteista innostusta hänen otta-
essaan pikkuvetoja On’eillaan.

Tuntuu kuin olisimme takai-
sin 70-luvun puolivälissä, jolloin 
juoksuharrastusta (ajoittain aika 
intensiivistäkin) oli takana muu-
tama vuosi.

Tossukuvauksen materiaa-
lia tarkastellessani huomaan, 
kuinka menneet juoksuvuodet 
ovat muokanneet isolle veljelle 
voimakkaat lihakset ja jänteet 
alaraajoihin. Uskonkin ”näillä 
tolpilla” golfpallon lyömisenkin 
sujuvan hyvin.

Jään mielenkiinnolla odotta-
maan, kuinka suuren juoksuin-
nostuksen valtaan velipoika 
intoutuu On -tossujen saattele-
mana.
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Nostet
 elä

n
ta

mää !

www.kuumailmapallolennolle.fi
            info@careaction.fi

Kimmo Janas

Suomen Lähetyslentäjät, 
MAF-Finland järjesti 
elokuun alussa nuorten 
ilmailuleiri Peltilintu 
2011:n Huittisissa 
Tuulikki Vampulan 
lentokentällä.

Nyt jo kuudetta kertaa 
järjestetty leiri oli kerän-
nyt paikalle ilmailusta ja 

MAF:n toiminnasta kiinnostunei-
ta 14–18 -vuotiaita nuoria tänä 
vuonna lähes parikymmentä.

Viisipäiväisen leirin ohjelmaan 
kuului mm. lennonjohtajan, len-
tomekaanikon  ja lentäjän työn ja 
laskuvarjohyppääjien toiminnan 
esittelyä. Lisäksi jokainen leiri-
läinen pääsi kolmesti taivaalle; 
purjekoneen, pienkoneen ja 
kuumailmapallon kyydissä.

Toivo selviytyä
– Ilmailuasioiden lisäksi olem-
me pyrkineet antamaan moni-
en selviytymistarinoiden kautta 
nuorille rohkeutta. Kun masen-
tuu tai joutuu vaikeuksiin, siihen 
ei tarvitse jäädä, vaan meillä on 
Jumala, joka tavalla tai toisella 
tulee auttamaan, kertoo toinen 

leirin vetäjistä, Lähetyslentäjien 
puheenjohtaja Janne Ropponen. 
– Sana toteutuu, että he jotka 
odottavat Herraa, he kohoavat 
siiville kuin kotkat.

Leirillä vierailleet puhujat 
ovat hänen mukaansa opetta-
neet nuoria ottamaan vastuun 
omasta elämästään ja tekemään 
sellaisia ratkaisuja, jotka vievät 
heitä hyvään suuntaan.

Ropponen muistuttaa, kuinka 
pienistä päätöksistä elämä voi 
olla kiinni.

– Ei tarvita kuin väärä kave-
ripiiri, niin koko elämä voi kel-
lahtaa nurin.

Oma ”hiekkalaatikko”
Peltilintu -leirin suojelijana toimi 

kentän omistava kauppaneuvos 
Leevi K. Laitinen, joka kertoi 
nuorille oman selviytymistari-
nansa kartanolaisuuden kah-
leista.

Kesäkuussa 80 vuotta täyttänyt 
Laitinen kertoo ilmailukärpäsen 
puraisseen lopullisesti helators-
taina 1988 pienlentokonelennol-
la Malmi–Tallinna–Malmi.

– Matkalla mukana ollut vai-
moni Anna Tuulikki ihastui 
lentämisestä ja kysäisikin jo 
puolessa välissä matkaa pilotil-
tamme, että onko näitä koneita 
myytävänä.

Saman vuoden syksyllä Laiti-
nen jo aloitti lentokoulun ja lo-
pullisen lentolupakirjan hän sai 
kevättalvella 2001 – virkeänä 

seitsemänkymppisenä!
Ja kun matkat Vampulan vii-

konloppuasunnolta Oripään len-
tokentälle alkoivat rasittaa, tuli 
kauppaneuvoksemme mieleen 
oman lentokentän rakentami-
nen. Sopiva paikka löytyikin 
vain kahden kilometrin päästä 
vapaa-ajan asunnolta, joten ei 
kun tuumasta toimeen.

– Lapsuudessani kaikki leikit 
olivat minulta kiellettyjä syntinä, 
myös hiekkalaatikkoleikit, muis-
telee Leevi K. Laitinen. – Tämä 
Tuulikki Vampulan lentokenttä 
on nyt minun hiekkalaatikkoni, 
jolle saan tulla leikkimään. Kai-
ken saa aikanaan, kunhan jaksaa 
odottaa, hän naurahtaa.

Kun Helsingin kaupunki teki 
joulukuussa 2004 päätöksen Mal-
min lentoaseman sulkemisesta, 
Laitinen siirsi protestiksi kirjansa 
Vampulaan ja muutti Helsingin 
kodin vapaa-ajan asunnoksi.

– Vuosi sitten nämä paikalli-
set viimein totesivat minun ole-
van hieman tärähtänyt, ja sain 
virallisesti Huittisten Hullumies 
-arvonimen, Leevi K. Laitinen 
virnuilee.

C Leirin päätöstapahtumaan oli saatu 
myös ilmavoimien Pilatus 12, jollaista 
myös MAF käyttää Keniasta käsin teh-
tävissä operaatioissaan.

Kesäkuussa vietettiin Vampu-
lassa kentän 10-vuotispäiviä ja 
Leevi K. Laitisen 80-vuotispäi-
viä. Noin 600 onnittelijan lisäksi 
kentällä oli 50 ilma-alusta; kaksi 
kuumailmapalloa, yksi helikop-
teri ja erilaisia pienkoneita. 

– Juhlapuheessaan Vampulan 
entinen kirkkoherra rovasti Eino 
Lehtisaari totesi, että lentäjä tar-
vitsee ilmaan noustakseen aina 
vastatuulta. Leevillä on elämäs-
sään ollut paljon vastatuulta, 
mutta myös tarvittavan paljon 
myötätuulta, Laitinen muistelee 
herkistyneenä.

C  Leirin johtaja Janne Ropponen kertoo yhden leirin tavoitteista olleen rohkaista 
nuoria esimerkkien avulla ottamaan vastuun omasta elämästään.

C  Eläkkeellä oleva kauppaneuvos Lee-
vi K. Laitinen kertoo toimivansa vapaa-
aikoinaan mm. lentokentän talonmie-
henä mikäli peuran metsästykseltä ja 
muilta aktiviteeteilta kerkiää.

C  Leirin päättäneessä Vampula Fly 
in church -tapahtumassa saarnasi 
Ugandassa lähetystyötä tekevä Pertti 
Söderlund.Peltilintu kiinnosti nuoria

C  Leevi K. Laitinen on lentänyt viimeiset kuusi vuotta 6-paikkai-
sella Piper PA 32 RT-300 Lance II:lla. Lentotunteja on kertynyt 650 
ja laskuja noin 1200 kpl.
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Uusi Protein Bar -patukka
Gainomax on tuonut markkinoil-
le uuden Gainomax Protein Bar 
-proteiinipatukan, jossa on kor-
kea proteiinipitoisuus ja pehmeä 
koostumus. Patukka on tarkoi-
tettu edesauttamaan palautumis-
ta heti treenin jälkeen, mutta se 
on myös mainio energiapitoinen 
välipala. Gainomax Protein Bar 
-patukasta on saatavilla kolme 
eri makua: suklaakuorrutteiset 
toffee ja appelsiinisuklaa sekä 
jogurttikuorrutteinen mustikka. 

Gainomax Protein Bar on 
maukas uutuus, ja varmasti mo-
nen urheilun harrastajan mie-
leen. Proteiinipatukka on mainio 
lisä Gainomax Recovery -juo-
man rinnalle ja sopii loistavasti 
urheilun harrastajille, jotka halu-
avat syödä heti treenin jälkeen 
tai etsivät helppoja ja ravitsevia 
välipaloja.

Kätevä annoskokoinen patuk-
ka (60 g) sisältää noin 20 gram-
maa proteiinia ja 20 grammaa 
hiilihydraatteja. 

Tuotteen valmistaja Norrmeje-
rier on ruotsalainen maanvilje-
lijöiden omistama meijeriyhtiö, 
jonka luotettavat ja turvalliset 
tuotteet ovat olleet suosittuja jo 
kymmenien vuosien ajan. Suo-
messa Gainomax Protein Bar 
-patukan jakelusta vastaa Oy 
Valkoinen Risti.

Elämyksellinen 
tapahtumakokonaisuus

Syyskuun viimeisenä viikonlop-
puna yhdeksättä kertaa järjestet-
tävä X-treme Car Show laajenee 
ja saa rinnalleen moottoripyörä-
tapahtuma Petrol Circuksen. Au-
toilun ja moottoripyörien suuri 
viikonloppunäyttely yhdistää 
uusien autojen esittelyn, erikois- 
ja harrasteautoilun, nostalgiset 
ajoneuvot sekä moottoripyörä-
maailman oheistuotteineen.

Erikoisautonäyttely X-treme 
Car Show järjestetään nyt toista-
miseen Helsingin Messukeskuk-
sessa. Tapahtuma on perinteises-
ti päättänyt harrasteajokauden ja 
avannut tallikauden. Näyttely on 
jaettu yli 20 eri teemaan. Jokai-
nen teemakokonaisuus esittelee 
tyylinsä mukaisia ajoneuvoja ja 
ohjelmaa kuten työnäytöksiä ja 
esiintyjiä. Autojen, moottoripyö-
rien ja varusteiden lisäksi esillä 

Evankelioimiskongressi
Kristittyjen yhteinen uuden su-
kupolven evankelioimiskong-
ressi ”Sytytä tämä sukupolvi!” 
pidetään Helsingissä Agricolan 
kirkossa 20.–22. lokakuuta. 
Kongressi on suunnattu nuoril-
le ja opiskelijoille sekä heidän 
parissaan työskenteleville. Ta-
pahtuma on jatkoa vuonna 2004 
pidetylle E4-konferenssille.

 Kongressin pääpuhuja on yh-
dysvaltalainen evankelista Becky 
Pippert. Hän on kansainvälisesti 
arvostettu evankelioimiskoulut-
taja, joka on kirjoittanut menes-
tysteoksen Suola purkista ulos. 
Evankelioiminen elämäntapana! 
(Kirjaneliö 1988).

Suomalaisia kouluttajia on 
mukana kymmeniä, esimerkik- Seulonnalla voitaisiin estää 

200 kuolemaa vuosittain
Tuoreen kyselytutkimuksen mu-
kaan 96 prosenttia yli 40-vuoti-
aista suomalaisista (n=1161) on 
sitä mieltä, että miehillä tulisi olla 
yhdenvertainen oikeus maksut-
tomaan ja säännölliseen eturau-
hassyövän seulontaan naisten 
rintasyövän seulonnan rinnalla. 
Myös kyselytutkimukseen vas-
tanneet kansanedustajat (n=50) 
kannattavat seulontojen laajen-
tamista eturauhassyöpään. Lää-
käreiden keskuudessa vastaavaa 
konsensusta ei ole. 
Tutkimuksen teki Taloustutki-
mus Docrates Sairaalan toimek-
siannosta.

Kyselytutkimuksen mukaan 
ainoastaan puolet (51 %) yli 
50-vuotiaista suomalaisista mie-
histä on käynyt PSA-testissä, 
vaikka lähes seitsemän kym-
menestä (67 %) on miettinyt 
mahdollisuutta sairastua etu-
rauhassyöpään. Harvinaisinta 
PSA-testissä käymine on työn-
tekijöiden ja pienempituloisten 
keskuudessa. 

Maksuttomaan PSA-testiin 
osallistuisi lähes yhdeksän kym-
menestä (87 %) yli 50-vuotiaasta 
miehestä.

Pohjoismaalaiset kokevat 
suurimpina terveysuhkina 

liikalihavuuden ja 
unenpuutteen

Philipsin tekemä raportti osoit-
taa, että 70 % pohjoismaalaisista 
kokee terveytensä erinomaisek-
si tai hyväksi. Liikalihavuus ja 
unenpuute koetaan suurimpina 
terveysuhkina.

Eniten hyvinvointiin vaikut-
tavat perhe ja ystävät, ja yli 80 
% pohjoismaalaisista kohottaa 
hyvinvointiaan viettäen aikaa 
kotona rentoutuen.

ovat muun muassa lifestyletuot-
teet sekä autoilun merkkikerhot 
ja yhdistykset.

Auto 2011–12 on uusi tee-
makokonaisuus, jossa kävijällä 
on mahdollisuus tutustua auto-
maahantuojien syksyn ja kevään 
uusiin automallistoihin ja autoi-
luun liittyviin uutuustuotteisiin. 
Lisäksi esitellään tunnettujen au-
tomerkkien malliuutuudet.  

Toista kertaa järjestettävän 
Petrol Circus -tapahtuman pää-
paino on kustomoiduissa moot-
toripyörissä ja niiden rakente-
lussa. Tapahtuma on suunnattu 
erityisesti harrastemoottoripyöri-
en ja rakentelun harrastajille ja 
harrastuksesta kiinnostuneille. 
Lisäksi esillä on kaksipyöräis-
ten uutuusmalleja, varusteita 
ja varaosia. Petrol Circuksen 
ohjelma-antia ovat mm. raken-
nettujen pyörien kauneuskisat ja 
ajonäytökset.

Tapahtumakokonaisuuden jär-
jestää KK Production yhteistyös-
sä Suomen Messujen kanssa.

si evankelistat Ilkka Puhakka, 
Riku Rinne sekä pääsihteeri Jussi 
Miettinen, pastori Timo Keskita-
lo ja nuorisotyönjohtaja Tommi 
Koivunen.

Kongressin monipuolisissa 
kanavissa kokeillaan erilaisia 
evankelioimisen välineitä. Vaih-
toehtoina on esimerkiksi radio- 
tai televisiotyö, kirjoittaminen, 
palveleminen, musiikki ja muut 
taiteen muodot sekä kouluvie-
railutyö. Luvassa on myös ruko-
usta, yhteistä kokemusten jaka-
mista ja musiikkia. Kongressin 
järjestäjät rohkaisevat yhteisöjä 
lähettämään paikalle 12 opetus-
lasta löytämään tuoreita tapoja 
sytyttää tämä sukupolvi.

Kongressin järjestävät muun 
muassa Suomen Evankelinen 
Allianssi, Helsingin tuomiokirk-
koseurakunta, Helsingin kan-
sainvälinen seurakunta, Kansan-
lähetys, Kansan Raamattuseura, 

Operaatio Mobilisaatio, Opiske-
lija- ja koululaislähetys (OPKO), 
Patmos, Majakka-seurakunta ja 
Vapaakirkko.

Suurin osa (84 %) pohjoismaa-
laisista kokee painon vaikuttavan 
hyvinvointiin, mutta ainoastaan 
41 % on tyytyväinen painoon-
sa. Liikalihavuus rankattiin suu-
rimmaksi terveysuhaksi ja sitä 
pelätään paljon enemmän kuin 
esimerkiksi syöpää. Lähes puolet 
(45 %) pohjoismaalaisista kokee 
itsensä ylipainoisiksi ja suurin 
osa (82 %) haluaisi laihtua.

Työllä on suuri vaikutus poh-
joismaalaisten hyvinvointiin – 
työssään viihtyvät pohjoismaa-
laiset voivat hyvin. Valitettavasti 
suurin osa (60 %) on työssään 
stressaantunut ja kolmasosa 
stressaa myös työnsä menettä-
misen puolesta.

Toisena merkittävänä terveys-
uhkana pohjoismaalaiset koke-
vat unenpuutteen. Pohjoismaa-
laisista 41 % ei saa tarpeeksi unta 
joka yö ja 48 % kokee unenpuut-
teella olevan negatiivisia vaiku-
tuksia henkiseen ja fyysiseen 
hyvinvointiin. Joka kahdeksas 
pohjoismaalainen kokee olonsa 
pimeään talvisaikaan masentu-
neeksi.

   la 15.10.2011 klo 13-19 
   Liipolan srk.keskuksessa, 
   Ostoskatu 7, Lahti

Klo 13-14  keittoruoka (maksuton)
Klo 14  Korjaussarja, Monologinäytelmä 
 miehen painista elämänsä kanssa, 
 Arto Myllärinen
 Sari Behm, musiikki

Klo15.30  Kahvi ja keskustelutauko

Klo 16.30  ”Kuka minä teidän mielestänne olen?” 
 Pekka Maaranen
 Isän ääni-kuoro

Klo 18  Armon lähteellä
 Ehtoollinen, Heikki Pelkonen, Antti Lahtinen
 Pia Ylitalo-Maunula, kanttori-urkuri
 Isän ääni-kuoro, Jukka Ihalainen joht.

 Rukouspalvelu

Pekka Maaranen

www.miestapahtuma.fi Miestyö

Arto Myllärinen ja Sari Behm

Isän ääni-kuoro
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2.9.
Mies elämän pelikentillä
Keski-Suomen miestenilta Jyväsky-
län jäähallissa (Huom. uusi paikka!) 
klo 17 - 20.
Puhujina kansanedustaja Mauri 
Pekkarinen, viestintäneuvos Martti 
Ojares ja piispa Simo Peura. Illan 
juontajana kirkkoherra Seppo Ti-
ainen. 
Musiikista vastaa Juha Venäläinen 
& Humanders. 

13.9. 
Torpan miestenilta
Harjun seurakunnan miestenilta 
Torpan kurssikeskuksessa (Siivik-
kila, Tampere) klo 17 - 20.30.
Muusikko Markus Bäckman alus-
taa aiheesta "Janoinen sydän", illan 
sanan pitää Olli-Pekka Silfverhuth, 
illan isäntänä Risto itämetsä.

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

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

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

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

15.10.
Joka janoaa, tulkoon

Launeen srk:n miestenpäivä Liipon-
lan srk.keskuksessa Lahdessa.
Lisätietoja:
www.miestapahtuma.fi

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

20.11. 
Mies, oletko kadoksissa?
Mies 2011 -tapahtuma Helsingin 
NMKY:n juhlasalissa klo 13-16.
Mukana mm. kansanedustaja Timo 
Soini, piispa Jorma Laulaja, Panu 
Mäkelä, Jukka Järvinen, Risto Koik-
kalainen, Janne Pohja, Martti Kinnu-
nen, Timo Laulaja, Tapani Suonto, 
Kalle Virta, Seppo Palonen ja kirk-
koherra Markku Rautiainen.
Musiikista vastaa HNMKY:n mies-
kuoro ja Classic Praise.

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

KIMMO JANAS 
TIEN PÄÄLLÄ

23.-25.9. 
Miestenleiri Perheniemessä

16.10
Jumalanpalvelus, Madeira 
International Christian Com-
munity

30.10. 
Miestenilta Nakkilassa.

21.11. 
Espoon STELKin 
kuukausikokous

EKSAKTI-RAKENNE OY
Rantatie 17, 07600 Myrskylä

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

KYSY TARJOUSTAMME
Puhelin:	 0400	887	331
Faksi:	 	 (019)	677	0638
E-mail:	 kari.kankkunen@er.inet.fi

Paineastiat
www.estanc.fi

Jukka Ylävuo

LUONNOSSA 
LIIKKEELLÄ
Jukka Ylävuo

Voiko kenellekään tapahtua onnekkaammin, että lapsuuden ran-
nat ja järvet täysin suojellaan?
Tämä kaksiosainen järvialue, joka sijaitsee Kullaalla, Satakun-
nassa, on kokonaan rauhoitettu luonnonpuistoksi ja rakenta-
miselta. 

Mitä muutoksia on tapahtunut yli puolessa vuosisadassa? Uu-
det eläinlajit ovat löytäneet tiensä tänne; joutsenia, euroopan-
majavia, maakotka ja useita pesiviä kalasääksejä. 
Kotirantaan on ilmestynyt pitkä rivi soutuveneitä. Voimakkaan 
ojituksen seurauksena näkyy jossain viherlevää, ja ennen niin 
kristallinkirkas vesi tuoksuu ja maistuu suoturpeelta.
Täällä minä ongin ensi kalani, täällä opin  uimaan sisareni ja 
isän kannustamana. 
Tuoreena kuin eilispäivän muistan, kun pääsin yksin, ensim-
mäisen kerran kansakoulupoikasena veneellä kalaan. Isä ojen-
si  soutuveneen avaimen: – Olen huomannut, että sinä jo hallitset 
veneen täydellisesti…

Tänne minä suuntaan reissuni joka kesä. Onko oikeastaan mi-
kään sittenkään muuttunut? Sama pikkupoika rantakivillä  nytkin  
loikkii – tosin paljon kömpelömmin. Ja että nyt uskossa iloitsen, 
että minulla on Taivaan Isä!
Tänä kesänä kehitin ilmeisesti kokonaan uuden ”saariuinnin” 
lajin; kovalla helteellä pulikoin neljän saaren ryhmän.

Lapsuuden pihamaat, minun mielenmaisemani, aina mukana 
maailman turuilla! 

SAARIUINTIA
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Kohtaamisen salaisuus
Tunnen syvää sielujen sympatiaa Harald Hirmuista kohtaan. 
Tiedättehän; hiukan suttuisen ja hoitamattoman viikingin, joka 
käskee miehiään taisteluihin ja ryöstelyyn, mutta kohtaa kotona 
käsittämättömyyden muurin. Miesten väliset kohtaamiset ovat 
mutkattomia ja helppoja. Ymmärrettäviä. Mutta miten oppia 
lukemaan häntä, joka on läheisin? Eräässä sarjakuvassa Harald 
seisoo tuoppi kädessään ja katsoo kysyvästi tuolillaan mököttä-
vää Helkaa, vaimoaan. ”Mistä olet vihainen?” hän kysyy. Helka 
avaa suunsa ja katsomatta miestään huutaa kovalla äänellä: 
”Kaikesta!!” Harald säikähtää ja kaatuu pitkin pituuttaan latti-
alle: ”Öh…se täsmentääkin asian”, hän toteaa hiljaa.

Jokainen mies kaipaa rehellisiä kohtaamisia ja sydämen 
kommunikaatiota. Kun rakkaus leimahtaa nuoren miehen 
sydämessä, hitainkin kieli taipuu runolliseksi. Mutta matkan 
varrella runot kuihtuvat. Miehen kieli käy paksuksi, ei vain tule 
sanotuksi, miltä tuntuu ja mikä pelottaa. Hammasta on purtava, 
etteivät kyyneleet näkyisi. Sydän huutaa hyväksyntää, mutta 
suu pysyy tiukasti kiinni.  Ja niin vaimo näkee vain jöröttävän 
ja mykän miehen. Kaipaus kohtaamiseen on molemmilla, mutta 
keinot loppuvat. Alkaa mykkäkoulun myrkyllinen aika.

Kohtaamisessa on uskomaton voima. Jokainen, joka on 
oikeasti kohdannut toisen ihmisen, tietää sen merkityksen. 
Sydämen yhteys on niin arvokas, ettei sitä voi vahingossa 
ohittaa. Kun välittäminen, kunnioitus ja avoimuus toimivat 
samanaikaisesti, sielu tulee kosketetuksi. Rakkaus on avain, 
jolla sydämen salvat aukeavat. Hämmästyttävän monella avio-
parilla avain on hukkunut jonnekin. Kun romanttisen rakkau-
den alkuhuuma on haihtunut ja elämä kaikkine vaikeuksineen 
avautuu, saattaa rakkauskin ruostua. Rakkauden tilalle tulee 
kovuus, välittäminen vaihtuu välinpitämättömyyteen. Sydänten 
syvä yhteys katoaa.

Monilla miesten päivillä olen kohdannut liikuttavia tilanteita: 
miehet alttarilla päät yhdessä purkamassa sydämen taakkaa 
Taivaallisen Isän vastaanotolla. Itkusta vavahtelevat hartiat 
kertovat tosimiehen tositarpeesta. Tyhjä sydän huutaa tulla 
kohdatuksi ja kosketetuksi. Armon sana hoitaa, synnin tun-
nustaminen vapauttaa ja synninpäästö laukaisee kiitoksen. 
Hyvin usein rukouksen kohteena on ollut oman avioliiton 
tila. Siunaten on miehiä lähetetty kotiin. Jospa kohtaamisen 
salaisuus kulkisi heidän mukanaan läheisimmän ihmisen syliin 
ja sydämeen.

Tässä sairaassa ja epävarmassa maailmassa on hienoa kohda-
ta Kaikkivaltiaan Jumalan armo ja anteeksiantamus. Herramme 
tahto on, että siirtäisimme tätä siunausta omaan rakkaaseem-
me, lapsiimme, ystäviimme, työtovereihimme. Mutta uskon, 
että kohtaamisen salaisuus näyttää kauneimmat kasvonsa, kun 
sydämemme avautuu vieraalle, oudolle ja toisenlaiselle. Kun 
emme etsi enää peilikuvaamme, vaan arvostamme ihmisten 
erilaisuutta, ennakkoluulot vähenevät ja yhteys syntyy. Silloin 
eivät aseet enää puhu. Sydämet puhuvat.

TSUNAMIA PÄIN!
Kolmannen polven lähetysmies, 
Mika Yrjölä, on lähtenyt myös 
kirjailijan uralle, Tsunamia päin 

elämästä opittuja suuntaviittoja 
oman elämän taipaleelle. Äidin 
elämä kertoo varmaan meille 
useimmille todellisesta rakkau-
desta, itsensä kieltämisestä toi-
sen hyväksi jne.

JOEY RAMONE – PUNKIN 
LEMPEÄ JÄTTILÄINEN

”Oli tuskallista katsoa, kun Jeff 
(Joey Ramone) juoksi. Hän oli 
niin hidas, että muut juoksivat 
perässä ja räkivät selkään. En 
muista että Jeffiä olisi sen jäl-
keen näkynyt urheilukentällä”, 
muistelee Joeyn velipuoli David 
Lesher mainiossa kirjassa Veljeni 
Joey Ramone, joka on karhean-
herkkä kuvaus punkin vuonna 
2001 kuolleesta, parimetrisestä 
legendasta, Ramones-yhtyeen 
laulaja Joey Ramonesta. Kirjan 
on kirjoittanut Joeyn pikkuveli 
ja Ramoneksen roudari Mickey 
Leigh yhdessä Legs McNeilin 
kanssa. Joey ja Mickey varttuivat 
juutalaisperheessä Forrest Hillsin 
lähiössä New Yorkin Queensis-
sä. Leigh kutsuu veljeksiä Forrest 
Hillsin hylkiöiksi. Juutalaisnaa-
purit katsoivat kieroon bohee-
meja Hymanin poikia, jotka 
olivat kiinnostuneempia rock 
and rollista kuin uskonharjoit-
tamisesta.

Veljeni Joey Ramone -kir-
ja kertoo suorasukaisesti Joey 
Ramonen ja Ramones-yhtyeen 
tarinan. Bändi avasi ladun niin 
Green Daylle kuin Nirvanalle-
kin, mutta ei itse koskaan nous-
sut stadiontasolle. Kun bändin 
kitaristi Johnny Ramone vei lau-
laja Joeyn tyttöystävän 80-luvun 
alussa, miehet keikkailivat ym-
päri Amerikkaa pienellä vanilla 
puhumatta sanaakaan tosilleen 
14 vuoteen. Ahtaassa keikkabus-
sissa välittäjiksi joutuivat milloin 
basisti Dee Dee, milloin vaihtu-
vat tyttöystävät. 70-luvulla räyhä-
källä sirkkelipunkilla aloittanut 
bändi taantui katkeraksi, mykkä-
koulua pitäväksi liikeyritykseksi, 
josta liian liikemiesmäisyyden 
pitivät pois rumpali Marky Ra-
monen alkoholismi, basisti Dee 
Deen maanis-depressiivisyys ja 
huumeongelmat, Joey Ramonen 
eristäytyneisyys ja pakko-oireet 
ja kitaristi Johnny Ramonen rii-
danhaluisuus ja autoritaarinen 
johtamistyyli. Veljeni Joey Ramo-
ne on hieno ja rehellinen kirja 
kaikille raskaamman musiikin 
ihmisille. Nimi Ramones juontaa 

juurensa Beatles Paul McCart-
neyn tavasta kirjautua hotelliin 
nimellä Paul Ramon. 

lun tavoittaa miehen tappajan 
katseesta, kun hän onnistuu li-
ruttamaan kiekon maaliin kaksi 
minuuttia ennen puulaakisarjan 
kaukalopallo-ottelun loppusum-
meria. Pikkupoika uskoo aina-
kin hetken olevansa Maradona, 
Selänne tai Litmanen. Harva po-
jista murtautuu kansainväliseen 
kärkeen, mutta mies tahtoo elää 
lapsuuden huippuhetkiä uu-
delleen vaikka ikää alkaa tulla 
mittariin, polvea särkee ja läh-
tönopeus ei ole aivan Selänteen 
luokkaa, vaikka tuskin se oli sitä 
nuorenakaan, vaikka mies näin 
kertoo pojalleen. 

Kyrö kertoo, miksi suomalai-
set painivat. ”Ilmasto, maasto 
ja lyhytjalkainen ruumiinraken-
teemme ei suosi sähäköitä suoria 
ja koukkuja, eikä korkeita pot-
kuja, vaan luontaisin kamppai-
lemisen muoto on nuhjaaminen. 
Kun kohtaa suolla veljen, isän, 
vaimon tai naapurin, vääntö siitä 
seuraa. Antakaa kahdelle pikku-
lapselle vapaa sohva ja aikansa 
siinä pompittuaan he heittävät 
toisiaan ristivyöstä kuin vahin-
gossa”, Kyrö pohdiskelee.

Hän pohtii kirjassaan voitta-
mista, häviämistä, kaikkitietäviä 
selostajia, urheilun ja sodan yh-
täläisyyksiä ja eroavaisuuksia. 
”Kun urheillaan, ei puhuta. 
Täydellisin suoritus tapahtuu 
ajattelematta. Kuinka tekijä tun-
tee taitonsa, lajinsa, pelivälineen, 
kroppansa, paikkansa muiden 
pelaajien joukossa, paikkansa 
puolustuslinjan välissä”, Kyrö 
kirjoittaa. Urheilu saattaa olla 
jurolle suomalaismiehelle matka 
omaan itseen. Joukkueurheilussa 
voi olla oma itsensä porukassa 
tai heittää varovasti herjaa puku-
huoneessa suulaimpien tahtiin. 
Sisäisen puulaakisankarin etsimi-
sessä Kyrön Urheilukirja on oiva 
kompassi. Urheilu on elämää vai 
kummin päin se menee?

Janne Viljamaa

Tuomas Kyrö
Urheilukirja
Teos, 2011

Mickey Leigh ja Legs McNeil
Veljeni Joey Ramone
Like, 2011

Mika Yrjölä 
Tsunamia päin                           
Aikamedia

KYRÖN HAUSKAA 
URHEILUFILOSOFIAA

Mielensäpahoittajan kirjoittaja 
Tuomas Kyrö jatkaa urheilufilo-
sofisella linjalla uudessa kirjas-
saan. Hän tavoittelee urheilevan 
pikkupojan sielua ja löytääkin 
sen usein. Vaikka mies kasvaa 
ja rypistyy, ei urheilevan pikku-
pojan sielu katoa koskaan. Kun 
seitsemänvuotias tekee maalin 
pihalätkässä ja heittää lätkä-
hanskan ilman ja ampuu sen 
alas ihan kuten Teemu Selänne 
90-luvun alussa, voi saman sie-

sa hotelleissa. Kuitenkin kirjas-
sa muistutetaan että Jeesuksen 
seuraajien määrä on kovin pieni 
prosentti eri heimojen väestä.

Luvussa 5 kuvaillaan Bandung 
nimistä kaupunkia, jota nimite-
tään myös Jaavan Pariisiksi, noin 
120 kilometrin päässä Jakartas-
ta. Luvussa kerrotaan etnisistä 
ryhmistä Indonesiassa. Jaava-
laisia on noin 85 miljoonaa ja 
sundalaisia noin 34 miljoonaa. 
Sundalaisista vain noin 0.01 % 
tuntee maailman Vapahtajan 
Jeesuksen.

Luvussa 6 vieraillaan kuului-
salla Balin saarella. Jo pelkkä 
nimi sointuu eksoottisena suo-
malaisen korvaan.

Seitsemännessä luvussa ol-
laan saariryhmän helluntailais-
ten napa-alueella, Manadossa, 
missä Mika Yrjölä on ihmetyk-
sen vallassa Jumalan Hengen 
voimakkaan liikehdinnän seu-
rauksena.

Seuraavassa luvussa on karu 
kuvaus siitä, millaisen hinnan 
Herran seuraaja voi joutua vi-
hamielisessä ympäristössä mak-
samaan uskostaan.

Kirja "Tsunamia päin" on rai-
kas tuulahdus Jumalan maail-
masta ja kristillisyydestä,  joka 
vastaa haasteeseen, kun sellai-
nen eteen ”tupsahtaa”.

Lähetystyön on koettu mo-
nella saralla kokevan anemiaa, 
mutta Yrjölän kirjassa huokuu 
rohkea uskallus lähteä Herran 
palvelutyöhön ja ottamaan haas-
teita Hänen maailmastaan.

MINUN ÄITINI
Aikamedian kustantama ja Mar-
ja Larkkosen toimittama sydämiä 
koskettava kirja luo katsauksen 
moniin ja monenlaisiin äiteihin.

Kirjoittajina on päätoimittaja, 
lähetystyöntekijöitä, kirjaston-
hoitaja, sosionomi sekä seura-
kunnanjohtaja. Jotkut kirjoit-
tajista ovat julkaisseet teoksia 
jo aiemmin ja kirjoitustyyli on 
kaikilla hallussa herkkään ai-
heeseen sopien.

Muutamien kirjoittajien äidit 
ovat vielä elossa, mutta muu-
tamat ovat jo siirtyneet rajan 
taakse, jotkut aivan liian varhain, 
inhimillisesti ajatellen.

Useilla kirjoittajilla on äitinsä 

-kirjallaan. Hänen isoisänsä, Toi-
mi Yrjölä kirjoitti kirjan, Merta 
päin, (Aika Oy, ent. Ristin Voit-
to). 

Kirjailijan äiti mainitsee esipu-
heessa teoksen olevan erilainen 
lähetyskirja ja tuo esille kirjan 
rennon ja arkisen kieliasun, mut-
ta kirjaa lukiessani pian unoh-
din kirjalliset asiat, kun sanoma 
puhutteli vakavuudellaan. Kirjan 
alkulukujen matkakohteessa 
Acehin maakunnassa matkalai-
set Mika ja Juha saavat kokea 
monia ”ihmeitä” Tsunamin jäl-
keisissä tunnelmissa. Sama kos-
kee myös heidän omia lentojaan, 
kun jonotukset olivat pitkiä ja 
lentoja vähän. 

Acehin jälkeen parivaljakko 
vierailee Niaksen saarella Sumat-
ran saaren länsipuolella. Täällä 
miehiä odottaa mielenkiintoinen 
”missio”, kun paikallisesta sai-
raalasta pitää saada ulos Herran 
palvelija, joka on ikäänkuin vel-
kavankeudessa sairaalalaskujen 
vuoksi ja summa kasvaa päivä 
päivältä rahanpuutten vuoksi. 
Asia saadaan hoidettua ja ”po-
tilas” pääsee jatkamaan kutsu-
mustyötään.

Luvussa 4 luodaan katsaus Ja-
kartan suurkaupungin historiaan 
ja nykypäivään. Kaupungissa 
sekä moskeijoiden että kirkkojen 
määrä on suuri ja hengellisiä ti-
laisuuksia pidetään sunnuntaisin 
monissa kaupungin suurimmis-

Merja Larkkonen (toim.) 
Minun äitini                         
Aikamedia

Paljon kysymyksiä nousee 
lukijan mieleen monien äitien 
kohtaloissa elämän taipaleella. 
Sairaudet ja ajoittainen puutekin 
tulevat lukijalle tutuiksi monien 
kirjan perheiden kohdalla.

Kristillisen uskon avulla ja 
kannustamana päästään eteen-
päin elämän vaikeuksissa ja 
sairauksien paineessa. Monet 
kirjoittajista antavat ymmärtää, 
että oman äidin esimerkki on 
ollut katalysaattorina oman hen-
gellisen elämän vaalimiseen ja 
elämän periaatteisiin.

Erään äidin Suomen tasaval-
lan presidentti palkitsee, mutta 
yleensä äitien tekemä työ ei pidä 
ääntä itsestään. Sodan jälkeisi-
nä vuosikymmeninä naisten ja 
äitien harteille ladattiin paljon 
vaatimuksia ja haasteita, eikä 
monenkaan äidin taivalta voi 
helpoksi kuvata.

Kirja on koskettavaa luettavaa 
ja muistuttaa varmaan monia lu-
kijoita omasta äidistä ja kaipaus 
saattaa kouraista sydänalaa. Kun-
nioitus äitejä ja heidän osuuttaan 
kohtaan maamme rakentamises-
sa kasvaa teoksen kautta.

Helppo luettava lyhyiden ker-
tomusten vuoksi, mutta tunne-
puolen kovan latauksen vuoksi 
on herkemmän lukijan aika ajoin 
laskettava kirja kädestään ja mie-
tittävä elämän ankaraa kättä.

Samuel Saresvirta
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A    Autostadtissa vieraii viime vuonna 
lähes 2 miljoonaa kävijää.

Kimmo Janas & Marko Janas

Volkswagen Groupin 
pääkonttori ja 50.000 
henkilöä työllistävä 
tehdas sijaitsevat 
idyllisessä Wolfsburgin 
kaupungissa.

V olkswagen rakensi teh-
taansa Wolfsburgiin jo 
1938/39, jolloin käyn-

nistettiin Ferdinand Porschen 
suunnitteleman ’kansanauton’ 
sarjatuotanto. Sodan takia sei-
sahduksissa oleva autotuotanto 
käynnistyi taas vuonna 1945 ja 
kymmenen vuotta myöhemmin 
linjalta lipui jo 10. miljoonas 
kupla.

Kaikki tuntuu olevan suurta 
tässä tehtaassa; pelkkä tehdas-
alue on jo yli 6 km2 kokoinen 
ja katettua tuotantotilaa 1.6 km2 
– sisälle mahtuisi koko Monacon 
ruhtinaskunta! Katujakin eri tuo-
tantopisteiden välille on raken-
nettu 75 km ja rautatiekiskoja 
vedetty toiset 70 km.

Viime vuonna Wolfsburgin 
tuotantolinjoilta valmistui yh-
teensä noin 744.000 Golfia, Golf 
Plussaa, Tourania ja Tiguania. 
Valmiiden autojen lisäksi täällä 

Volkswagenin vieraana

vintolaa. Yön voi viettää sitten 
alueella sijaitsevassa viiden täh-
den Ritz-Carltonissa.

Blue-e-motion
Pääsimme testaamaan myös 
konseptitasolla olevaa 100% 
-sähköautoa. Aikaisemmin tes-
taamissamme malleissa on ollut 
sähkömoottori vain apuna.  Tai 
jos on ollut täyssähköauto, niin 
kaikista on tullut mopoauto mie-
leen. Muodot, sisusta, muovin 
haju…

Nyt on Saksan poika laittanut 
VW Golf -mallin sähköiseksi. 
Kerrankin on nimensä mukainen 
sähköauto. Eikä mikään sähkö-
nelipyöräinen vekotin. 40 km/h 
vauhtiin asti konepellin alla ole-
vista kovaäänisistä tulee matkit-
tua koneen ääntä.  Että pahaa-
arvaamattomat jalankulkijat eivät 
säikähtäisi, vaan kuulisivat auton 
tulon kulmankin takaa.

Sähkössä on aina se mukava 
puoli, että ei ole tehoviivettä. 
Tämäkin litium-akuista voiman-
sa saava auto kiihtyi varsin ri-
peästi, nollasta sataan vain 11,8 
sekuntia. 

Valittavana on kolme ajo-oh-
jelmaa. Comfort+:lla on käytössä 
täydet 85 kW ja huippunopeus 
135 km/h. Kun valitaan ’Nor-
mal’, tehot putoavat 65 kW:iin ja 
huippunopeus 115 kilometriin. 

valmistetaan myös komponent-
teja konsernin muille tehtaille.

Ja vaikka työntekijöitäkin 
mahtuu tehtaaseen 50.000, se 
on varsin pitkälle automatisoitu 

robottien hoitaessa monia työ-
tehtäviä.

Autostadt
Tehtaan naapuriin avattiin ke-

säkuussa 2000 Autostadt, jonka 
suunnittelussa on yhdistetty eri-
laisten teemapuistojen parhaat 
puolet. Ajatuksena on ollut ra-
kentaa 25 hehtaarin kokonai-
suus, jossa esimerkiksi uutta, 
omaa Golfiaan noutamaan tuleva 
perhe voi viettää päivän tai pa-
rikin tutustuen vaikkapa auton 
125-vuotiseen historiaan todella 
mielenkiintoisessa museossa tai 
VW Groupin aikaansaannoksiin 
seitsemässä eri hallissa. Perheen 
nuoremmille, ja miksei vanhem-
millekin, löytyy ympäristötieto-
utta erikoisnäyttelystä, jossa voi 
mitata oman hiilijalkajälkensäkin 
– kerrankin sain kokea olevani 
ns. isokenkäinen…

Ja kun nälkä alkaa vaivata, 
Autostadista löytyy peräti 13 ra-

A    Konseptiasteella oleva Golf Blue-e-
motion päässee tuotantoon 2013.

C    Ah niin kutkuttavan messevä, hopealla päällystetty Bugatti. Bugattihan kuuluu ny-
kyään VW Groupiin Volkswagenin, Seatin, Skodan, Audin ja Lamborghinin ohella.

CD   Blue-e-motionin voi ladata niin kyl-
jestä kuin VW-logon takaa edestäkin.

C    Autostadtin maamerkkinä kohoaa kaksi 48-metristä CarToweria. Täysin automatisoituihin torneihin on varastoitu luovut-
tamista odottavat uudet Volkkarit.

C    Maastoradalla voi testata Touranin ja 
Tuaregin neliveto-ominaisuuksia.

Range+ ohjelmassa puolestaan 
tehoista on käytössä 50 Kw ja 
nopeus jää 105 km/h, samalla 
ilmastointijärjestelmä kytkeytyy 
pois päältä.

Volkswagenin insinöörit ke-
räävät nyt tietoa ja käyttäjäko-
kemuksia, joiden perusteella 
lopullinen Golf blue-e-motion 
pitäisi saada markkinoille vuon-
na 2014.

C    Masentavaa tietoa päätoimittajan 
elämäntapojen vaikutuksista...

C    Porschen suunnittelema prototyyppi 
V3 on varsinaisen Kuplan edeltäjä.

C    Se kymmenesmiljoonas Kupla on  
normaalia versiota koristeellisempi.
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Suomalaisena ja vielä rakennusarkkiteh-
tikoulutuksen saaneena oli pakko valita 
kuvauspaikaksi Alvar Aallon suunnittele-
ma Wolfsburgin kulttuuritalo.
Lehden teemaan olisi toki paremmin 
sopinut Aallon suunnittelema kirkko 
muutaman kilometrin päästä, mutta 
paikalliset koululaiset istuivat kellota-
pulin edessä kaljalla, eivätkä suostuneet 
siirtymään...

SÄÄASEMAT JA
AJONEUVOJEN TIETOSIRUT

ILKKA LILJA OY
PL 11 (ITU 2)
40531 JYVÄSKYLÄ
014 372 2134
iloy@iloy.fi
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www.nokka.fi
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rakennuttamista ja rakennustyön valvontaa

Kehruutie 1 C, 00410 Helsinki
jsoy@elisanet.fi

041 534 4844

Rakennuttaja ins.tsto

STENROOS OY

Koeajossa 
VW Golf Cabriolet

Kimmo Janas

Ja kun olimme 
päässeet tutustumaan 
Volkswagen 
valmistustekniikkaan, 
täytyihän sitä tietenkin 
tutustua lähemmin myös 
tuotteisiin. 

Saimme allemme muuta-
maksi päiväksi tänä syk-
synä Suomeenkin tulevan 

Golf Cabriolet TSI:n. Syksy nyt ei 
ehkä ainakaan Suomen leveys-

asteella tunnu parhaalta avoau-
ton lanseerausajalta, mutta…

Ja menoksi
Ensivaikutelma autoon istuu-
duttua on kiusallinen. Tuulilasi 
tulee liian nopeasti alas ja viis-
tosti. Tuo totta kai urheilullista 
näköä. Ja kun muutaman kerran 
on otsansa kolhinut tuulilasin 
kulmaan, niin kummasti siinä 
suomalainen tosimieskin oppii.

Uusi Golf on mukavan pirt-
sakka 1.4 litran koneeksi (118 
kW).  Päästyämme A2 mootto-
ritielle oli tietenkin pakko hyö-
dyntää loistavia ajo-olosuhteita 
ja Saksan sallivampia nopeusra-

joituksia. 217 km/h ei tuntunut 
edes pahalta vauhdilta tällä avo-
Golfilla.  Tietenkin harmaantu-
vat otsakiehkurat saivat kyytiä, 
mutta tokkopa tuo haittaa.

Moottori kiersi hyvin ja kyyti 
oli tasaista, vain pientä humi-
naa kuului takaa.  Golf on eh-
dottomasti helppo ajettava.  Sitä 
on helppo pyöritellä oli sitten 
kyseessä Wolfsburgin vanhan 
keskustan pikkukadut tai Han-
nover-Berlin -moottoritie.

Kansi kiinni 
ja kuulemiin

Golf Cabriolet on suunniteltu 
kokovuotiseen käyttöön. Siinä 

C    Tyylikäs avo-Golf käänsi kaiken näh-
neiden wolfsburgilaistenkin päitä.

D    Nahkasisustus saa ehdottomasti eri-
tyismaininnan.

D A    Kangaskaton ansiosta tavaratila 
on saatu pysymään 250 -litraisena. Jos-
tain syystä suuaukko on kuitenkin tehty 
hankalan ahtaaksi.

C    Kangaskatto taittuu nätisti yhdek-
sässä sekunnissa piiloon.

on täysin automaattinen katto-
mekanismi. Avautuu yhdeksässä 
ja sulkeutuu 11 sekunnissa. Ja 
kyseisen operaation voi tehdä 
liikkeellä ollessaankin, kunhan 
nopeus on maksimissaan 30 
km/h. Makuasioista ei voi tieten-
kään kiistellä, mutta kangaskatto 
antaa omasta mielestäni hieman 
vanhahtavan leiman – joku voi 
tietenkin huomauttaa, että rätti-
katto on sitä todellista avoauto-
meininkiä. No Golfin kohdalla 
rättikatto on ehdottomasti väärä 
ilmaisu mallikkaasta kangaska-
tosta.

Tyylikkäät nahkaistuimet, so-
pivan kuppimaiset, olivat yllät-

tävän nautinnolliset istua pitem-
mälläkin jotoksella. Turvavyötä 
oli hankala saada, se oli liian 
takana. Eikä tällä kertaa syynä 
ollut päätoimittajan kehittynyt 
keskivartalo, joka olisi estänyt 
kurkottelut.

Hinta/laatu -suhteella auto 

täyttänee vaateensa kohtalaisen 
mallikkaasti. Hallintalaitteet ja 
erilaiset namiskuukkelit olivat 
ns. perus-Golfia, jämäkkiä ja 
asiallisia. 

Hieman olisi voinut ehkä toi-
voa pirteämpää otetta kuin ko-
vakattoisissa veljissään. 




