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  Operaatio Diamond käynnistettiin to-
den teolla vuoden 1963 puolivälissä, ja 
sen tarkoituksena oli hankkia venäläisval-
misteinen Mikoyan-Gurevich Mig-21.

C   – Maailma ei muutu, jos makaamme 
sohvallamme. Jeesus käski meidän mennä 
maailmaan ja tekemään kansat opetus-
lapsiksi, Ben Fitzgerald muistuttaa.

   Pastori Eric Foley  varustaa Pohjois-Ko-
rean maanalaisen seurakunnan johtajia 
tehtävään vaarallisella kentällä.
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  Salolainen Ari Heikkinen käynnisti viisi 
vuotta  sitten kehitysyhteistyö-projektin 
Salomonsaarten saarivaltion Malaita ni-
misellä saarella. 
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Kuten Ben Fitzgerald huomauttaa lehtemme 
haastattelussa, vihollinen tekee hartiavoimin 
töitä, että kristityt lannistuisivat ja olisivat hil-
jaa.

Maailma muuttuu ympärillämme kiihtyväl-
lä vauhdilla, mutta toteutuuko tuo "alakerran 
isännän" toive, riippuu meistä jokaisesta. Hel-
pointa on tietenkin vetäytyä takavasemmalle 
ja olla hiljaa – ettei vaan herättäisi huomiota ja 
mahdollisesti jopa pahoittaisi jonkun mielen. 
Moni tuntuukin hyräilevän vanhaa lastenlau-
lua: "Hiljaa hiljaa hiivitään me Kardemumman 
yössä..."

Kristittyjen on nyt korkea aika herätä Ruu-
susen unestaan ja ryhdistäytyä. Meidän on 
saatava äänemme kuuluviin, hissuttelun on 
loputtava.

Yltiösuvaitsevaisuuden keskellä uskonnon-
vapaus alkaa olla vaarassa myös meillä Suo-
messa, sukupuolineutraali avioliitto tekee tu-
loaan vaikka väkisin jne. Perinteiset kristilliset 
arvot murenevat silmiemme edessä.

Tuohon avioliittolakiin toki ehtii vielä vaikut-
taa allekirjoittamalla kansalaisaloitteen osoit-
teessa: www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1175.

Samalla kun kehitysapumäärärahoja leika-
taan, moni lähetysjärjestö käy yt-neuvotteluja 
ja karsii toimintojaan. Enää ei voida ojentaa 
auttavaa kättä kaukaisten maiden asukkaille 
entiseen malliin. Mutta onko lähetyskenttä siir-
tymässäkin tänne koto-Suomeen pakolaistul-
van ansiosta? Viimeisimpien arvioiden mukaan 
joutuisimme tänä vuonna ottamaan vastaan 
peräti 15.000 turvapaikanhakijaa. Ei siis mi-
tään elintasopakolaisia vaan henkensä edestä 
kotikonnuiltaan paenneita ihmisiä. 

Unohdetaan omaan napaan tuijottaminen ja 
muistetaan, kuinka meitä autettiin sodan jäl-
keen. Osoitetaan lähimmäisenrakkautta sitä 
tarvitseville ja annetaan Pyhän Hengen toimia 
kauttamme.

Pää pois 
pensaasta!
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Vesa Tuominen

Tein kesälomallani 
moottoripyörämatkan 
Kuusamoon. 
Perillä sain tavata 
harvinaislaatuisen 
miehen karvaisine 
ystävineen.

E dessäni istuu elämää pal-
jon nähnyt ja kokenut jo 
hieman harmaantunut 

mies. Miehen olemuksessa on 
jotakin voimakkaan vaikutta-
vaa, rauhallista arvovaltaa. Hän 
puhuu hiljakseen, punniten sa-
nojaan. Puhuessaan mies katsoo 
silmiin kuulijaa. Miehestä huo-
kuu rehellisen suomalaisen mie-
hen tapa elää; hän on tottunut 
tekemään, ei selittelemään. Mies 
kertoo oppineensa vanhemmil-
taan tärkeitä asioita; pitää olla 
rehellinen ja kunnioittaa muita 
ihmisiä ja luontoa. Kodin kristil-
linen kasvatus antoi hyvät mat-
kaeväät elämään.

Miehen nimi on Sulo Karja-
lainen. Hän johtaa Kuusamon 
suurpetokeskusta, jonka myös 
omistaa. Keskus, jonka toiminta 
alkoi 1990-luvun alussa, toimii 
Sulon omalla kotitilalla. Sulo oli 

Sulo Karjalainen 
– KARHUMIES

aikaisemmin toiminut petoeläin-
tutkijan apulaisena ja kohdannut 
tutkimustyössään orvoksi jäänei-
tä tai loukkaantuneita eläinten 
pentuja. Itse asiassa Sulo koh-
tasi ensimmäisen kerran karhun 
luonnossa kahdeksanvuotiaana. 
Kokemus ei pelottanut.  

Halusin suojella eläimiä
 ja kertoa niiden 

elintavoista
Idea petoeläinkeskuksen perus-
tamisesta syntyi luonnossa koko 
elämänsä eläneen miehen halus-
ta suojella ja auttaa eri eläinlajien 
edustajia. Niinpä keskukseen tuli 
karhunpentuja, ilveksen ja su-
den poikasia, kettuja ja ahmoja. 
Eläimet liikkuvat luonnonmukai-
sissa aitauksissa ja ovatpa muu-
tamat karhutkin, muun muassa 

Vyöti ja Juuso, käyneet kalassa ja 
marjassa Sulon kanssa. Sulo ha-
luaa kertoa karhujen ja muiden 
villieläinten elämästä. Erilaisia 
ryhmiä esimerkiksi koululuokkia 
vierailee vuosittain Kuusamon 
suurpetokeskuksessa.

Sulo toteaa, että petoeläimiin 
tunnetaan kiinnostusta ja niistä 
tiedetään yllättävän vähän. Hän 
jatkaa, että lähellä olevat turistit 
luonnollisesti pelkäävät kohda-
tessaan Sulon karhunsa kanssa 
kesäisessä metsässä. Sulo kui-
tenkin rauhoittelee turisteja ja 
toteaa, että karhut eivät tule 
muiden ihmisten lähelle, jos 
hänkään ei tule. Hän kehottaa 
kohtaamiansa ihmisiä jatkamaan 
normaalisti toimiaan. Kaikki on 
kunnossa. Normaalisti karhun 
luonnossa kohdatessaan on ih-

misen poistuttava rauhallisesti 
tulosuuntaansa selkäänsä kään-
tämättä.

Karhut ja 
muut petoeläimet 

täytyy tuntea
Petoeläinkeskuksessa Sulon li-
säksi aitaukseen sisälle saavat 
mennä vain kaksi hänen avus-
tajaansa, kertoo Jenna, noin 
kuukausi siten kesätyönsä kes-
kuksessa aloittanut neitonen. 
Hän osaa jo yllättävän hyvin 
käsitellä karhuja ja ruokkii niitä 
tottuneesti aitauksen ulkopuo-
lelta. Jennakin on Kuusamon 
kasvatti ja on säilyttänyt yhtey-
tensä luontoon. 

Sain itse kokea Sulon puhuvan 
totta karhujen luottamuksesta 
hänen avatessaan karhutarhan 
oven vierailullani petokeskuk-
sessa. Kuvasin Juusoa ja sen äitiä 
Tessua noin puolentoista metrin 
päästä tarhan oven ollessa auki. 
En pelännyt, sillä luottamuk-
seni tuohon Kuusamon karhu-
mieheen oli vahvistunut kaiken 
keskuksessa kokemani ja näke-
mäni sekä etukäteen katsomieni 
dokumenttifilmien kautta. 

Sulo on tasapainossa itsensä 
ja luonnon kanssa. Hän osaa 
tulkita eläinten, varsinkin kar-

B   Kuusamon Suurpetokeskus.

D   Suurta ystävyyttä.B   Mitä Vyötillä on hampaankolossa?

A
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Matkanjohtaja: Tosimies -lehden päätoimittaja Kimmo Janas
Oppaat: Heikki Kangas ja Johanna Regev
Matkanjärjestäjä: Kinneret Tours

Vaikka matka on suunniteltu miesnäkökulmasta, ovat naisetkin tervetulleita matkakumppaneiksi.

ALUSTAVA OHJELMA

Perjantai 18. maaliskuuta  
SAAPUMINEN ISRAELIIN, Finnair AY797 Helsinki – Tel Aviv 20:05 - 00:30 Ajo Tiberiakseen. 
Yöpyminen: Tiberias, hotelli Nofim

Lauantai 19. maaliskuuta 
RETKI GALILEASSA, JEESUKSEN JALANJÄLJILLÄ
Autuuksien vuori, Kapernaum, Tabga, Sahnen kaunis luonnonpuisto, uintia 27-asteisessa lähdevedessä.  
Yöpyminen: Tiberias, hotelli Nofim

Sunnuntai 20. maaliskuuta 
RETKI POHJOISEEN, ISRAELIN NYKYHISTORIAN SOTATANTEREET 
Libanonin ja Syyrian rajaseutu, Golanin kukkulat, Jordanjoen alkulähteet, Haasorin kanaanilaiskaupunki. 
Yöpyminen: Tiberias, hotelli Nofim (Tiberiaan kuumien lähteiden kylpylä käytettävissä)

Maanantai 21. maaliskuuta 
KUOLLUTMERI, ANTIIKIN AJAN JUUTALAISSODAT 
Jeesuksen kastepaikka Jordanjoella Jerikon lähellä, Kuollutmeri, Herodes Suuren rakennuttama vuorilin-
noitus Masada, johon 70-luvulla huipentui juutalaisten kapina roomalaisia vastaan (hissi erillishinta).
Yöpyminen: Arad, hotelli Inbar

Tiistai 22. maaliskuuta  
ISRAELIN AUTIOMAAVAELLUS
Aradin rauniokumpu: Mooses ja israelilaiset kanaanilaisia vastaan, 12 Luvatun maan vakoojaa. Juu-
talaiset rakensivat ennen Israelin itsenäistymistä keskelle autiomaata Revivimin kibbutsin, jossa pieni 
pioneerijoukko puolustautui sankarillisesti Egyptin armeijaa vastaan. 
Yöpyminen: Jerusalem, hotelli Jerusalem Gold

Keskiviikko 23. maaliskuuta  
RETKI JERUSALEMISTA SHFELAN TASANGOLLE, KUNINGASTEN AIKA
Elan laakso, jossa Daavid ja Goljat taistelivat, Bet Guvrinin mahtavat kelloluolat ja maanalaiset asumuk-
set, Latrunin panssarimuseo. Ne, jotka eivät tule museoon, voivat tutustua hiljaisuuteen vihkiytyneitten 
trappistimunkkien luostariin ja/tai ‘’ Elämän puutarhaan’’, oliivipuumetsään, joka on istutettu pienten 
lasten muistolle. Yöpyminen: Jerusalem, hotelli Jerusalem Gold

Torstai 24. maaliskuuta 
JERUSALEMIN RETKI 
Jad Vashem (Vainojen museo), Öljymäki, Getsemane, Vanha kaupunki, Puutarhahauta. 
Iltaohjelma: Israelin armeijan reserviläisen luento. Yöpyminen: hotelli Jerusalem Gold

Perjantai 25. maaliskuuta 
JERUSALEM 
Vapaa, illalla ajo Tel Aviviin Ben Gurionin lentokentälle  

Lauantai 26. maaliskuuta 
PALUU SUOMEEN Finnair AY 798 Tel Aviv – Helsinki   01:20 – 06:00

Tämän matkan pituutta on mahdollista jatkaa lisäviikolla tai muutamalla lisäpäivällä 29.3. asti. 
Lisäviikko puolihoidolla omatoimisesti Eilatissa hotelli Americanassa 550 euroa tai Jerusalemissa esim. 
Jad Hashmonassa 29.3. asti 220 euroa. (Kuljetusten hinta määräytyy myöhemmin ryhmän koon ja 
mahdollisten lisätoiveiden mukaan.)

Matkan yhteishinta on 1685 euroa. Sisältää lennon ja Israel-paketin.
Matkasta maksetaan 100 euroa ennakkovarausmaksu matkalle ilmoittautumisen
yhteydessä. Noin 3 kk ennen matkaa maksetaan toinen erä 465 euroa. Loppuerä (1120 euroa) erääntyy 
matkalle lähdettäessä. Yksityishuonelisä 440 euroa. 
Israel -pakettiin kuuluvat bussikuljetukset, puolihoito hotelleissa, retket, opastukset sekä palvelurahat. 
Retket sisältyvät kokonaisuuteen lukuun ottamatta vapaapäivänä mahdollisesti tarjottavia ylimääräisiä 
retkiä. Kinneret Tours tukee järjestelyillään Israelissa Lev Hatsafon -yhdistyksen sosiaalista avustustyötä.  
Matkavakuutus sairaus- ja vahinkotapausten varalta on välttämätön.

Tiedustelut ja ilmoittautuminen:   
Matkanjohtaja: Tosimies -lehden päätoimittaja Kimmo Janas 
p. 050 912 7332,  email: kimmo.janas@tosimies-lehti.fi

TOSIMIES –LEHDEN LUKIJAMATKA 
ISRAELIIN 18. -26.3.2016hujen kieltä ja kommunikoida 

niiden kanssa. Sulo kertoo, että 
karhu ilmaisee tunteensa, ikävän 
ja kaipauksen, suuttumuksen ja 
pitämisen niin kuin ihminenkin. 
Tavat ja kieli ovat vain erilaiset. 
Jos Sulo on poissa useita päiviä, 
alkavat karhut kävellä levotto-
mina aitauksen lähellä odotta-
en isäntäänsä tai paremminkin 
isäänsä kotiin.

Sulo kertoo, ettei karhuja voi 
mennä lähelle niiden kiima-
aikana. Muutoin Sulo käy jopa 
nukkumassa niiden kanssa tal-
viunia muutamina päivinä joku-
sen tunnin kerrallaan.

Keskuksen talousasiat ja jatko-
toiminta puhuttavat Suloa. Vain 
kerran hän on saanut lainaa 
sekä pienen tuen maaseudun 
elinkeinoyhdistykseltä. Pienet 
pääsylipputulot ja kahvin ja 
muistoesineiden myynti katta-
vat vain murto-osan menoista.  
Sulon veljenpojan piti jatkaa 
keskuksen toimintaa. Hän oli 
saanut täydellisen opetuksen ja 
kokemuksen Sulolta. Veljenpoi-
ka menehtyi kuitenkin yllättä-
en pari vuotta sitten äkilliseen 
sydänkohtaukseen. Sulon suru 
oli mittaamaton varsinkin, kun 
vielä hänen veljensä kuoli vuosi 
sitten. Elämä kolhi suurta luon-
nonystävää. Eteenpäin oli silti 
mentävä.

Sulo tähyää jo 
tulevaisuuteen

Jatkotoiminnasta on suunnitel-
mia, vakuuttaa jo seitsemän-
kymmentäneljävuotias edessäni 
istuva mies rauhallisesti ja va-
kaasti tulevaisuuteen tähyten. 
Sulo ei paljon valtiolta pyydä. 
Hän toivoisi pientä tukea kes-
kukselle, että valtio auttaisi uu-
sien eläimien hankkimisessa ja 
vähän ruokinnassakin. Yksistään 
Juuso-karhu, joka painaa 483 ki-

C   Anna minulle hunajaa, pyytää Reet-
ta.

A   Jenna ruokkii Reetta-karhua.

A

loa, voi syödä yli kaksikymmen-
tä kiloa lihaa päivässä. Juuso on 
maailman suurin harmaakarhu. 
Luonnossa tavatun suurimman 
harmaakarhun paino lähentelee 
neljääsataa kiloa.

Sulolle ei ole luvattu mitään 
varmaa tuesta jatkossakaan. Yksi 
kansanedustaja kävi kevääl-
lä keskuksessa ja lupasi ottaa 
asian puheeksi eduskunnassa.  
Mitään ei ole vielä kuulunut 
asian tiimoilta. Asialla on kiire, 
sillä Sulollakin on oikeus jäädä 
eläkkeelle niin halutessaan ja 
silloin siirtää keskuksen johta-
minen eteenpäin taloudellisesti 
turvattuna.

Toivotaan Sulolle ja hänen 
karvaisille ystävilleen kaikkea 
hyvää. Sulo ystävineen toivottaa 
sinut tervetulleeksi Kuusamoon 
ja erityisesti petoeläinkeskuk-
seen.
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LUONNOSSA 
LIIKKEELLÄ
Jukka Ylävuo

Tosimies.
Todella havahduttava nimitys. Minkälainen on tosi-

mies? 
Ajatus lentää julkishenkilöistä huippu-urheilijoihin, po-

liitikkoihin, suurliikemiehiin, tohtoreihin, professoreihin, 
keksijöihin, tutkijoihin, sotilaisiin, kansanjohtajiin. Mutta 
ei ole helppo pysähtyä jonkin erikoisryhmän henkilöi-
hin, vaan ajatus lentää historiallisiin henkilöihin, heidän 
elämänsä saavutuksiin – asioihin, jotka ovat vaikuttaneet 
heidän elämässään ja joiden kautta heidän nimensä on 
kiinnittynyt lähtemättömästi vanhimpien asiakirjojen ja 
kirjallisten tallenteiden sivuille.

Kun annamme ajatuksen kulkea näin syvälle historiaan, 
päädymme väistämättä historiaan, joka on tallennettu Raa-
matun lehdille. Vaikka sukuluettelot kertovat polveutumiset 
isältä pojalle, nimet ja elinvuodet, jää moni henkilö tarkem-
min tunnistamatta. Mutta muutamia henkilöitä esitellään 
varsin yksityiskohtaisesti. Voisivatko sitten nämä tarkem-
min esitellyt henkilöt olla tosimiehiä? Se jää lukijan arvi-
oitavaksi, mutta kun perehdymme yksityiskohtaisemmin 
näiden miesten elämään, olosuhteisiin missä elivät sekä 
tilanteisiin mihin he elämässään joutuivat ja samaistumme 
itse näihin tilanteisiin, missä he elämänsä kysymyksiä ja 
haasteita ratkoivat, me ehkä voimme peilata itseämme ja 
samalla joko tiedostaen tai tiedostamattamme ratkoa ky-
symystä tai kysymyksiä, olenko minä tosimies.

Tuohon kysymykseen vastaaminen vaatii rehellisyyttä, 
vaatii itsensä tuntemista ja tosiasioiden tunnustamista. On 
sanottu, viisauden alku on tunnustaa tosiasiat.

Kun Herra loi ihmisen, Adamin, varusti Hän hänet val-
tavilla sielun ja hengen voimilla. Jumala antoi hänelle hal-
lintavallan koko luomakunnan ylitse. Adam nimitti kaiken 
elollisen ja tuo Herran asettamus kuului: ”Vallitkaa kaik-
ki meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä 
liikkuvat eläimet. Täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne 
alamaiseksi.” Kuitenkin Herra asetti yhden ehdon, kuu-
liaisuuden, ”Hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö, sillä 
sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla 

kuoleman”.
Tottelemattomuus on taikuuden synti, niskoittelu on val-

hetta kuin epäjumalan palvelusta (1. Sam. 15:23).
”Koska kuulit vaimoasi ja söit puusta, josta minä sanoin, 

älä syö siitä.”
Varmasti Adam oli tosimies siihen asti, kun hän ole tot-

telematon ja luopui siitä, mitä Herra oli hänelle sanonut. 
”Siitä puusta älä syö.”

On melko varmaa, että me Adamista polveutuvat olemme 
syyllistyneet samaan eli tottelemattomuuteen sitä vastaan, 
mitä Herra on meille Sanassaan kirjoittanut.

Eli tosimiehen kohdalle on kirjoitettava miinusmerkki 
meidän jokaisen elämässä. Kuitenkin Raamattu esittelee 
meille monia, joista olisin valmis sanomaan, että he olivat 
tosimiehiä, vaikkakaan yhtään täydellistä ei ole. Mutta on 
vähän täydellisiä tai vähemmän täydellisiä. Kuitenkin heis-
sä on meille esimerkkiä tai ihannekuvaa, jota me voimme 
tavoitella ja pitää hyvänä esimerkkinä.

Jos mainitsen muutamia alkaen sieltä alusta. Enok eli 
Hanok, hän vaelsi Jumalan yhteydessä 300 vuotta. Hä-
nestä on Uuden liiton sivuilla sanottu englanninkielisessä 
käännöksessä: ”Hän oli elämällään tyydyttänyt Jumalan”. 
(Juud. 14. Ja Hepr. 11:5). Hän oli tosimies, sanon tämän. 
Kuitenkaan en väheksy ketään toista tuossa sukuluettelossa 
mainittua.

Nooa oli tosimies, uskon niin, ja hänen pojistaan Seem, 
Haam ja Jaafet, ovat kaikki nykyiset kansat polveutuneet. 
Nykytietämyksen DNA:n avulla voidaan suvut selvittää 
heihin saakka.

Aabraham, 20. sukupolvi Adamista on myös luettava 
tosimieheksi vain pienen miinusmerkin kanssa niin kuin 
muutamat eli 19 kantaisää hänen edellään. 

Jokaisesta näistä ja myöhemmin tulevista tosimiehistä 
haluaisin kirjoittaa persoonakohtaisesti, mutta jospa tämä 
alkuesittely saisi nyt riittää ja jatkamme seuraavissa nu-
meroissa.

Jorma Wilponen

Tosimiehiä etsimässä

SUOMENLAHTI  tuo  mieleen ainakin auringossa laineilla välkkyvän kesäisen päivän, Saariston 
Sirkasta soitetun huolettoman rallin tai silakkatroolarien sytkytyksen sinisellä aavalla, taustana 
satamien valkeat purjeet... Maailmalle on levinnyt kuva jyhkeästä suomalaisvalmisteisesta Sisu-
jäänmurtajasta  rynnistämässä väylää Pohjolan kaamoksessa...

Helsinki, tuo Pohjolan valkeaksi kaupungiksi kruunattu kaunotar houkuttelee viljalti ristei-
lyaluksia.

Mutta kuinka kauan välkkyvät veet?
Suurin valtakunnallinen päivälehtemme on toistuvasti julkaissut rummuttavia asiantuntija-

arttikkeleita ongelmasta, johon mikään julkinen taho ei näytä puuttuvan?
– Artikkeleitten mukaan noin sadasta Helsingissä vierailevasta risteilijästä vain n.30 alusta tyhjen-

tää käymälä- ja talousvetensä satamissa oleviin alusjätevesien purkupisteisiin. Siitäkin huolimatta, 
että maksuttomat  tyhjennyspisteet ovat vapaasti käytettävissä kaikissa alusten käyntisatamissa! 
Pelkästään yhden kesän aikana Suomenlahteen aluksista laskettu  puhdistamaton käymäläjäte 
vastaa noin kolmen miljoonan ihmisen tuottamaa! Mainittakoon, että ruotsin- ja tallinnanlaivat 
jo hoitavat vastuunsa täydellisesti.

Useitakin TV-dokumentteja tehnyt ruotsalainen toimittaja Folke Ryden  ryöpyttää viimeisimmäs-
sä ohjelmassaan nimeltä “Merenkulku uhkaa Itämerta”: ”...Huonoa ainakin on se, ettei poliittisella 
taholla vieläkään tehdä asialle tarpeeksi herkän Itämeren vaikutuspiirissä. Sen valuma-alueella 
asuu sentään noin 90 miljoonaa ihmistä”...

Mutta mitä minä voin kuluttajana tehdä asian hyväksi?
Ainakaan mikään ei es tä  minua tai vieraitani valitsemasta palveluntuottajaksi sellaista ristei-

lijäyhtiötä, joka ilmoittaa kantavansa täyden vastuun myös   vesiluonnon tilasta.
Ja Itämeri kiittää!
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Kimmo Janas

Australiassa syntynyt 
Ben Fitzgerald kohtasi 
vuonna 2002 Jeesuksen 
niin syvästi, että 
huumeita käyttänyt 
mies muuttui täysin. 
Siitä lähtien Ben on 
elänyt intohimoisesti 
yhdelle asialle: 
osoittaen maailmalle 
Jeesusta päivittäisessä 
elämässään ja 
vieden hyviä uutisia 
kansakuntiin.

B en Fitzgerald muutti 
vuonna 2009 Australias-
ta Californiaan, Bethelin 

Yliluonnollisen palvelutyön raa-
mattukouluun (BSSM). Valmistu-
misensa jälkeen hän on palvellut 
Bethel Churchin henkilökunnas-
sa – ensin lähiömuutospastorina 
ja nykyään BSSM:n ensimmäisen 
vuoden tiimissä. 

Ben on Empowered Evange-
lists -verkoston ja GODfest -jär-

te olivat puhumassa viime vuo-
den helmikuussa Saksassa.

– Tapahtuma oli todella mah-
tava, yhtenäkin iltana yli 3000 
ihmistä halusi antaa elämänsä 
Jeesukselle, Ben kertoo innos-
tuneena. – Jälkeenpäin olemme 
kuulleet mahtavia todistuksia 
eri puolilta maailmaa, kuinka 
ihmiset ovat innostuneet evan-

C   – Jos vain mietimme, mitä maailma 
meistä ajattelee, emme saa mitään aikai-
seksi ja samalla maailma muokkaa meitä 
mielensä mukaan, toteaa Ben Fitzgerald. 
Tulkkina toimi Teemu Koivisto (vas.).
Kuva © Tapio Litzén

B   – Vihollinen tekee hartiavoimin töi-
tä, että kristityt lannistuisivat ja olisivat 
hiljaa.

Ben Fitzgerald 
rohkaisee syvempään jumal asuhteeseen

jestön perustaja. 
Hänen palava halunsa on 

auttaa ihmisiä elämään Jumalan 
täydellisessä vapaudessa ja iden-
titeetissä. Hän haluaa varustaa 
uskovia elämään yliluonnollises-
ti – täynnä rakkautta ja voimaa – 
ja rohkaisee kaikkia syvempään 
jumalasuhteeseen.

Sinä olet 
minun poikani

Fitzgerald osallistui tiimeineen 
elokuun alussa Tampereella 
Hervannan Katukappelin järjes-
tämään Aika rukoilla -tapahtu-
maan ja ehti antaa lyhyen haas-
tattelun. 

Ben Fitzgeraldin isä teki itse-
murhan pojan ollessa 10-vuoti-
as. Ben löysi kuolleen isänsä ja 
koki menetyksen niin syvältä, 
että tuska sai hänet etääntymään 
Jumalasta.

– En tiennyt kuinka käsitellä 
suruani, joten ajauduin viettä-
mään vapaa-aikaani porukassa, 
joka oli minua vanhempia ka-
vereita. Etsin todennäköisesti 
lähelleni isähahmoa, Ben muis-
telee.

18-vuotiaana hän aloitti huu-
meiden käytön.

– Pelasin siihen aikaan innok-

kaasti biljardia ja vietin biljardi-
salilla 5-6 tuntia päivittäin. Niissä 
ympyröissä käytettiin huumeita, 
ja vajosin yhä syvemmälle syn-
tiin. Käytin prostituoitujen pal-
veluksia, olin täysin tunteeton. 
Olin vihainen niin ympärilläni 
oleville ihmisille kuin Jumalalle-
kin. En hyväksynyt isäni itsemur-
haa. Hän oli uskovainen, enkä 
ymmärtänyt kuinka itsemurha 
oli mahdollinen.

Äiti, sisar ja isoäiti rukoilivat, 
että Jumala jahtaisi Beniä. Missä 
tahansa hän liikkuikin, olipa hän 
tekemässä huumekauppoja tai 
ryöstämässä jotain kauppaa, Ben 
kertoo tunteneensa Jumalan läs-
näolon todella konkreettisesti.

– Kerran äitini kertoi Juma-
lan ottavan minut käyttöönsä ja 
tekevän minusta evankelistan. 
Huusin hänelle, että tapan hänet, 
jos hän vielä kertaakaan puhuu 
minulle Jeesuksesta.

Kolmen viikon kuluttua Ben 
tuli kotiin neljältä aamuyöllä. 
Hän kertoo istuneensa pimeäs-
sä olohuoneessa ja sytyttäneensä 
savukkeen.

– Yhtäkkiä kuulin Jeesuksen 
puhuvan minulle. Hän sanoi: 
”Ben, poikani, minä rakastan 
sinua.” 

Seuraavan tunnin Jeesus pu-
hui sydämestään ja kuinka toivoi 
Benin seuraavan Häntä.

– Lopulta vastasin Hänelle 
myöntävästi ja siitä lähtien olen 
seurannut Jeesusta.

Ben löysi lopultakin itselleen 
isän. Joku oli antanut hänelle 
aikaisemmin Gideonien pienen 
Uuden Testamentin, jonka Ben 
nyt avasi eikä ollut uskoa silmi-
ään. 

– Avasin kirjan Heprealaiskir-
jeen kohdalta, ja siinä sanottiin: 
”…Sinä olet minun poikani.” 
(Hepr. 1:5)

Kerran taivaassa
Vaikka suomalaisia miehiä kuva-
taan juroiksi ja sisäänpäin kään-
tyneiksi, Ben Fitzgerald kertoo 
parin päivän aikana tavoitteensa 
monia miehiä Hervannan kaduil-
la ja jopa johdattaneen muuta-
man Jeesuksen yhteyteen.

– Joillakin on vain enemmän 
sosiaalisia esteitä kuin toisilla, 
mutta kun lähestyt toista ystäväl-

lisesti, rakkaudella – ei Raama-
tulla päähän hakaten ja tyrkyt-
täen, pääset varsin syvällisiinkin 
keskusteluihin.

– En koe suomalaisia miehiä 
sen estyneemmiksi tai jurom-
miksi kuin saksalaisia tai mui-
takaan eurooppalaisia miehiä. 
Mutta sen olen huomannut täällä 
muutaman päivän aikana, että 
suomalaisilla on todella Juma-
lan Sanan nälkä. He eivät kaipaa 
mitään hengellisiä seremonioita 
vaan aitoa Jumalan kohtaamista. 
Uskon meidän jokaisen yllätty-
vän Taivaassa, kuinka voimakas 
on Jumalan läsnäolo, kuinka va-
paita me olemme siellä ja kuinka 
paljon ihmiset ylistävät Jumalaa 
Taivaassa. Rohkaisenkin jokais-
ta astumaan omien raja-aitojensa 
yli ja kuvittelemaan, millaista on 
olla Taivaassa, Ben Fitzgerald 
toteaa.

Levitä 
Pyhää Henkeä

Moni haluaa nähdä perhekun-
tansa tai läheistensä pelastuvan, 
mutta arastelee hengellisistä asi-
oista puhumista.

Ben Fitzgerald kuitenkin kan-
nustaa meitä rohkaisemaan mie-
lemme ja tarttumaan tilaisuuteen 

evankelioida silloin, kun sellai-
nen koittaa.

Heinäkuun lopulla Nürnber-
gissä, Saksassa järjestettyyn Awa-
kening Europe –tapahtumaan 
kokoontui yli 26.000 ihmistä eri 
puolilta Eurooppaa – iso ryhmä 
myös meiltä Suomesta.

Ajatus tapahtumasta syntyi, 
kun Ben Fitzgerald ja Todd Whi-

kelioimaan niin kaduilla kuin 
työpaikoillaankin.

Kannustavana esimerkkinä 
työyhteisössä evankelioinnista 
Ben Fitzgerald haluaa kertoa 
liikemiesystävästään. Kannattaa 
muistaa, että teemmepä mitä ta-
hansa työksemme, edustamme 
Jeesusta ympärillämme oleville.

– Ystäväni johtaa miljoonaluo-
kan infrastruktuuriyritystä. Juuri 
ennen erään tärkeän neuvottelun 
alkamista hän kehotti pöydän 
ympärillä olevia toisia liikemie-
hiä tarttumaan toisiaan kädestä. 
Sitten hän lausui: ”Pyhä Henki, 
tule tähän kokoukseen ja anna 
meille viisautta, kuinka voimme 
ansaita lisää rahaa ja voittoa. Ja 
kuinka voimme käyttää tätä yh-
tiö auttamaan ihmisiä. Amen.”

Avattuaan silmänsä rukouksen 
jälkeen ystäväni näki toisten is-
tuvan silmät kyynelissä, ja hän 
johti heidät Jeesuksen luo.

– Pyhä Henki ei ole meissä 
siksi, että se pysyisi sisällämme, 
vaan meidän tulee levittää Pyhän 
Hengen yhteyttä ympäristööm-
me! Ben Fitzgerald muistuttaa.
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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?

• Kristillinen Kirjakauppa Cor13
   Kilpisenkatu 5, 40100 Jyväskylä
• Kristillinen Kirjakauppa Suola ja Valkeus
   Sörnäisten rantatie 6, 00530 Helsinki
   Maaherrankatu 14, 50100 Mikkeli
   Katrineholminkatu 9, 24240 Salo
   Puutarhakatu 17, 33210 Tampere
• Kristillinen Kirja ja Musiikkipalvelu
   Puskantie 14, 60100 Seinäjoki
• Lahden Kristillinen kirjakauppa
   Hämeenkatu 23, 15110 Lahti
• One Way Mission House
   Kaisaniemenkatu 10, 00100 Helsinki

Parisuhdeasiantuntijan 
5 vinkkiä: näin puhelin 
piristää parisuhdettasi

Puhelimen käyttö voi joskus 
aiheuttaa kränää parisuhteessa 
– varsinkin, jos oma kumppani 
tuntuu olevan kiinnostuneem-
pi älyluuristaan kuin ihmisistä 
ympärillään. Parisuhdetutkija ja 
-terapeutti Heli Vaaranen antaa 
viisi vinkkiä fiksuun puhelimen 
käyttöön parisuhteessa:

• Sovi kumppanin kanssa 
pelisäännöt puhelimen käytös-
tä. Näin molemmat ovat samalla 
viivalla.

• Flirttaile rakkaasi kanssa 
puhelimen välityksellä. Kesken 
työpäivän lähetetty tekstari tai 
kuva muistuttaa kumppaniasi 
siitä, että hän on mielessäsi työ-
päivänkin aikana.

• Rauhoittakaa yhteinen ateria 
puhelinvapaaksi vyöhykkeeksi. 
Sama koskee hetkeä ennen nuk-
kumaan menoa.

• Keskity kasvokkain käytä-
viin keskusteluihin. Rakkaasi 
tuntee itsensä tärkeäksi, kun 
jätät viesteihin ja puheluihin 
vastaamisen myöhemmäksi, ja 
keskityt täysillä häneen.

• Hyödynnä puhelimen ka-
lenteria ja laita se muistuttamaan 
parisuhteen tärkeistä merkkipaa-
luista, kuten kihla- ja hääpäiväs-
tä – äläkä unohda kukkia!

Samsung teetti Respons Ana-
lyse -tutkimusyhtiöllä kyselyn, 
jossa pohjoismaalaisilta ihmisil-
tä tiedusteltiin heidän suhdet-
taan puhelimiinsa ja kännykän 
käytön vaikutusta ihmissuh-
teisiin. Kyselyyn vastasi tuhat 
suomalaista. Jopa 58 prosenttia 
kyselyyn vastanneista uskoo, 
että älypuhelimen käyttö voi 
joissakin tapauksissa häiritä pa-
risuhdetta.

Kyselyn tuloksia tarkastelles-
saan Vaaranen ilmoittaa olevansa 
iloinen siitä, että teknologiset vä-
lineet eivät ole ottaneet ihmisen 
paikkaa. Suomalaisista vastaajis-
ta 67 prosenttia ilmoittikin anta-
vansa päivän aikana enemmän 
huomiota kumppanilleen kuin 
älypuhelimelleen. Ikäryhmien 
välillä eroja löytyi kuitenkin 
jonkin verran. Nuorimmista, 16 

– 24-vuotiasta vastaajista 34 pro-
senttia ilmoitti älypuhelimensa 
saavan enemmän huomiota kuin 
heidän rakkaansa. Yli 55-vuotiai-
den keskuudessa vastaava luku 
oli laskenut 11 prosenttiin.

Samsungin tilaaman kysely-
tutkimuksen toteutti Respons 
Analyse -tutkimusyhtiö ja siihen 
vastasi 4000 pohjoismaalaista, 
joista 1000 oli suomalaisia.

Jääkaapin sisältö 
yhdellä silmäyksellä 

 Täydestä jääkaapista on hankala 
löytää etsimäänsä, eikä isokokoi-
sille säilytysastioille tahdo olla 
tilaa. Uusi elegantisti muotoiltu 
Siemens Multidoor -kylmälaite 
ratkaisee nämä pulmat. Kaksi 
sivuille avautuvaa ovea paljas-
tavat jääkaapin sisällön, joten 
useimmin käytettävät ruoat ovat 
helposti löydettävissä silmien 
korkeudelta. 

semän päivää tavallisen noin 
kahden päivän sijaan.

Käytännöllisyyden, energiate-
hokkuuden ja ruoan entistä pi-
demmän säilyvyyden lisäksi Mul-
tidoor 75 tuo keittiöön tyylikästä 
muotoilua. Nimensä mukaisesti 
se on 75 senttimetriä leveä, mikä 
antaa elegantimman ja virtavii-
vaisemman vaikutelman kuin 
vierekkäin sijoitetut jääkaappi 
ja pakastin. Viileimmän vaiku-
telman luo musta versio, jonka 
lasisen etupinnan viimeistelevät 
metalliset kahvat.

Uusi vitaFresh-teknologia 
tuo Multidoor 75:een kaksi op-
timoitua kosteusaluetta, jotka 
mahdollistavat ruoan säilymi-
sen jopa kolme kertaa aiempaa 
pidempään ja säilyttää vitamiinit 
entistä paremmin. 

”Kostea” vitaFresh-alue on 
suunniteltu kasvisten ja hedel-
mien säilyttämiseen. Esimerkiksi 
viinirypäleet säilyvät parhaim-
millaan tuoreina jopa 40 päivää 
ja omenat jopa puoli vuotta. 

”Kuiva”-alue sopii puolestaan 
lihalle ja kalalle. Esimerkiksi 
kana säilyy tuoreena jopa seit-

Tivoli rantautui Suomeen
Uusi SsangYong Tivoli on kompakti SUV, jota on kehitetty viimeiset 
kolme vuotta. Tivoli lanseerattiin Koreassa tammikuussa 2015 ja 
Suomessa myynti alkaa heti kesän jälkeen. Tivoli jatkaa SsangYongin 
perintöä SUVeihin erikoistuneena valmistajana.

Tivolissa yhdistyvät massasta erottuva muotoilu sekä mukavat ja 
erittäin laadukkaat sisätilat. Tivolin sisusta tarjoaa modernin sisu-
tuksen lisäksi luokkansa johtavat sisä- ja tavaratilat. Saman verran 
polvi-, pää- ja hartiatilaa löytyy yleensä luokkaa suuremmista au-
toista. Turvallisuus on huomioitu mm. 7 turvatyynyllä, ajonvakau-
tusjärjestelmällä (BAS, ARP, EBD-ABS, ESS, FTCS, HSA) ja runsaalla 
suurlujuusteräksen käytöllä korissa.

Aluksi Tivoli on saatavana 1,6-litraisella bensiinimoottorilla 92 kW 
(128 hv) / 160 Nm. Vaihteistovaihtoehtoina ovat kuusivaihteinen 
manuaali- tai automaattivaihteisto. Kulutuslukemat ovat 6,6 - 7,2 
l/100km (yhdistetty kulutus).

Porschesta 
Helsinki Horse Show´n 
pääyhteistyökumppani

Ratsastuksen kansainvälinen 
huipputapahtuma ja maailman-
cupin osakilpailu on nyt Helsin-
ki International Porsche Horse 
Show. 

Porsche Finland on perinteik-
kään ja tyylikkään tapahtuman 
uusi Title Partner eli pääyhteis-
työkumppani.

– Helsinki International Horse 
Show on Suomen tasokkain vuo-
sittainen kilpaurheilutapahtuma. 
Porschen juuret ovat syvällä kil-
paurheilussa ja tästä syystä on 
ollut luontevaa olla tukemassa 
tapahtumaa. Pääyhteistyökump-
paniksi nouseminen on jatkoa jo 
vuosia kestäneelle yhteistyölle. 
Helsinki International Horse 
Show on toiminut hyvänä alus-
tana uusien asiakkuuksien luo-
miseen ja nykyiset asiakkaamme 
ovat viihtyneet tapahtumassa, 
sanoo Oscar Bernard, Porsche 
Finlandin toimitusjohtaja.

Porsche Horse Show järjeste-
tään 22.-25. lokakuuta Helsingin 
Jäähallissa.
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Eero Ketola

Salolainen Ari Heikkinen 
käynnisti viisi vuotta  
sitten kehitysyhteistyö-
projektin 
Salomonsaarten 
saarivaltion Malaita 
nimisellä saarella. 
– Malaitan teknillinen 
instituutti on 
ammatillinen koulu, 
jonka perustimme 
yhteistyössä paikallisten 
asukkaiden kanssa. 
Saarella ei ole muuta, 
vastaavaa ammatillista 
koulutustarjontaa. 
Kaikki lapset aloittavat 
koulun, mutta koulunsa 
päättävistä vain viisi 
prosenttia voi jatkaa 
ammattiin valmistavassa 
koulussa.

T eknillisessä instituutissa 
on mahdollisuus opiskel-
la turismia, liiketoimintaa, 

luonnonlääkkeitä ja puolijaloki-
vien hiontaa. 

– Paikalliset ovat valinneet 
mitä aineita tulisi opiskella.  
Olemme auttaneet heitä toteut-
tamaan tulevaisuuden suunni-
telmiaan. Myös Salomonsaarten 
valtion edustajat ovat olleet yh-
teistyössä meidän ja kyläläisten 

kanssa, kertoo Ari Heikkinen. 
Instituutti on ainutlaatuinen 

Malaitan saarella. 
– Suurin ongelma on omien 

toimitilojen puute. Maaliskuus-
sa lähetin merikontissa olevan 
Hiace -pakettiauton kohti Sa-
lomonsaaria. Se on perillä tou-
kokuun alussa. Auto on aivan 
täynnä kouluun menevää tava-
raa. Esimerkiksi auton sisällä 
on kemian laboratorion laitteet. 
Niitä tarvitaan luonnonlääkkei-
den valmistukseen. Malaitan 
suurimpaan kaupunkiin Aukiin 
kunnostetaan tilat laboratoriolle 
ja tilat myös kivenhionnalle.

Koska Teknillisellä instituutilla 
ei ole omia tiloja. Opiskelu ta-

pahtuu neljässä eri paikassa. 
– Auto on siellä hyvin tar-

peellinen. Voimme nyt kuljettaa 
oppilaita opiskelupaikkojen vä-
lillä.  

Salomonsaarilla on hyvin 
vähän ammatillista koulutusta. 
Nuoriso velloo milloin missä-
kin.

– Heillä ei ole työpaikkaa. Osa 
nuorista käyttää aikansa betel 
-pähkinää pureskellen ja mari-
huanan poltossa. Toiset tekevät 
pensaiden kukista kotitekoista 
viinaa. 

Teollisia työpaikkoja ei ole
Malaitan saarella ei ole lainkaan 
teollisia työpaikkoja. Työttö-

myysasteen arvioidaan olevan 
noin 80 prosenttia, toteaa Heik-
kinen. 

– Tyynenenmeren saarilla 
vaikuttaa aika ajoin cargokultti. 
Kultin seuraajat passivoituvat lä-
hes kaikkeen. 

– Kultin kannattajat ajatte-
levat että jostain ylhäältä tulee 
ilmaiseksi kaikenlaista tavaraa 
eikä työtä tarvitse tehdä. Kultin 
nousukausina yhteiskunta on 
haavoittuva ja julkisyhteisölli-
nen toiminta lamaantuu. Myös 
alati jatkuvat maakiistat ovat 
kehityksen este. Malaitan lento-
kenttä on ollut suljettuna pitkän 
aikaa maakiistojen johdosta. Val-
tio palkkasi henkilön hoitamaan 

Salomonsaaret
• Saaristovaltio Tyynellämerel-
lä.
• Saaria yhteensä lähes 1000.
• Suurimmat saaret Guadalcanal 
ja Malaita.
• Asukkaita on 561 000, joista 
Malaitalla  137 000.
• Vanuatun maaliskuussa tuhon-
nut pyörremyrsky Pam muodos-
tui Salomonsaarten itäpuolella.

Malaitan teknillinen 
instituutti

• Ammattikoulu, joka keskittyy 
yritteliäisyyden kehittämiseen.
• Mahdollistaa nuorten pysymi-
sen kotiseudullaan.
• Opetusohjelma: Liiketalous, 
turismi, puolijalokivien hionta, 
luonnonlääketiede.
• Muailmankaikkeus yhdistyk-
sen hanke.
• Rahoitus Ulkoministeriöltä.

Ammatillisella koulutuksella 
apua nuorten vaikeaan 
tilanteeseen

B   Ari Heikkinen esittelee akustoivaa 
valopilveä. Yeseco Oy on toimittanut 
akustiikkalevyjä muun muassa eduskun-
tataloon ja Kiasmaan.

A   Kanootti on tärkeä kulkuneuvo Sa-
lomonsaarilla.

D   Malaitan Teknillisen 
      instituutin oppilaita.

lentokenttää. Koska hän ei ollut 
kyläyhteisön jäsen, niin hänen ei 
ole annettu tehdä työtä ja lento-
kenttä pysyy suljettuna.  

Salon Halikossa asuva Ari 
Heikkinen matkustaa kaksi ker-
taa vuodessa Salomonsaarille. 
Kotona riittää pitkin vuotta työ-
tä projektin seuraamisessa, ke-
hittämisessä ja yhteydenpidossa 
projektikohteeseen. Heikkinen 
oli 28 vuotta töissä Nokialla. 

– Kehitysyhteistyöhön lähte-
minen ei ollut minulle uusi aja-
tus. Jo runsaat kolmekymmentä 
vuotta sitten asia oli mielessäni. 
Asia ei kuitenkaan edennyt ja 
niin valitsin elektroniikan tuo-
tekehityksen Salorassa, Nokian 
edeltäjässä. Nyt tunnen, että 
Salomonsaarten työ on minua 
varten. Tosin kulttuurierot saavat 
aikaan sydämen sykettä. Muun 
muassa Salomonsaarilla on eri-
lainen käsitys rehellisyydestä 
kuin täällä meillä. Aika on myös 
liikkuva käsite. Asiat etenevät 
perin hitaasti. Positiivinen asia 
on, että ihmiset ovat miellyttä-
viä, välittömiä ja hellä on halu 
mennä eteenpäin.  Hiki kyllä on 
Salomonilla aina pinnassa.

Akustiikkatuotteen ei enää 
tarvitse olla ikävä

Ari Heikkinen toimii Suomessa 
Yeseco Oy:ssä. Yhtiö on ensim-
mäisenä maailmassa kehittänyt 
täysin uuden melunvaimenta-
miskonseptin. Tuotteisiin kuu-
luu myös päiväkoteihin ja mui-
hin lasten tiloihin suunnitellut, 
leikeistä ja loruista tutut hahmot. 
Oppimista tukevat, katosta riip-
puvat, värikkäät ja sisutukselli-
set akustiikkatuotteet ovat myös 
yhtiön alaa. Nyt tuoteryhmää on 
laajennettu akustoiviin valopil-
viin, joissa melun vaimennus ja 
LED-valaisu on integroitu yh-
teen.  

Ari Heikkinen kertoo, että Ye-
secon tuotteet ovat tehokkaita 
ja niillä on M1 huoneilmaluo-
kitus. 

– Tämä ekologisten akustiik-

katuotteiden konsepti sopii myös 
julkisiin tiloihin ja toimistoihin ja 
laajenee yhdenmukaisesti kevei-
siin pöytä- ja lattiasermeihin ja 
seinälle asetettaviin, tarvittaessa 
kuvatulostettuihin akustiikka-
tuotteisiin. Yeseco Oy sai vuon-
na 2010 Inno-Suomi palkinnon 
ja sen tuotteiden laadukkuus ja 
toimivuus on tunnustettu. Se sen 
asiakkaita ovat muun muassa 
Ateneum ja Kiasma.

Kierrätyksen huippua
Yeseco Oy on vuonna 2009 
perustettu, täysin suomalainen, 
ekologisissa akustiikkatuotteissa 
mahdollisuuden nähnyt yritys.  
Se kehittää kaikki tuotteensa 

projektijohdon ammattilainen. 
Meluisuus häiritsee keskitty-

mistä ja kuulemista. Melututki-
muksissa on havaittu, että me-
lulla on fysiologisia vaikutuksia 
jo paljon aiemmin ajateltua vä-
häisemmällä melualtistuksella. 
Tilan kaikuminen lisää tilan me-
luisuutta.  Tilan käyttötarkoitus 
vaikuttaa hyväksyttävään kaiun 
määrään. – Kattoihin asennetta-
via kaikumista vähentäviä akus-
tiikkaratkaisuja suunnitellaan 
moniin uusiin rakennuksiin jo 
rutiininomaisesti, mutta kat-
topinta ei aina käytettävissä ja 
joskus tila on niin korkea, että 
katon akustointi ei riitä kaiun 
pienentämiseksi halutulle tasol-
le. Tällöin ratkaisun tarjoavat si-
sustukselliset seinille tai katosta 
riippumaan asetettavat akustiik-
katuotteet ja akustoivat sermit, 
tähdentää Ari Heikkinen.

itse. Tuotteet valmistetaan luon-
non kuiduista ja kierrätysmuo-
vista Sastamalassa. Yrityksen 
avainhenkilöt ovat kokeneita 
eri alojen ammattilaisia, joita 
kiinnostaa ekologisuus sekä 
viihtyvyyden parantaminen vi-
suaalisesti ja äänimaailmaa pa-
rantamalla. Kalevi Kulonpää, yri-
tyksen pääomistaja, on myynnin 
ja markkinoinnin ammattilainen. 
Myytyään Kulonpään Donitsit  
hän tunnisti ekologisten akus-
tiikkatuotteiden potentiaalin 
ja vientimahdollisuudet.   Kari 
Kankkunen on rakennusalan 
yrittäjä ja tuntee rakennusten 
akustiikkatarpeet ja ratkaisut. Ari 
Heikkinen on tuotekehityksen ja 
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Arto Perämäki

O peraatio Diamond 
(Mivtza Yahalom) 
käynnistettiin toden 

teolla vuoden 1963 puolivälissä 
ja sen tarkoituksena oli hankkia 
venäläisvalmisteinen Mikoyan-
Gurevich Mig-21. Hävittäjähän 
oli tuohon aikaan maailman 
edistyksellisimpiä koneita. Ko-
neita  oli käytössä mm. Syyrian, 
Egyptin ja Irakin ilmavoimilla.

Historiaa
Operaation ensiaskeleet otettiin 
kun Israelin ulkomaan tieduste-
lun uusi johtaja 1963 Meir Amit 
(1921-2009), toiminta Mossadis-
sa vuosina 1963-1968, keskusteli 
Israelin ilmavoimain komentajan 
(IAF) kenraali Mordecai (Motti) 
Hod:n kanssa (1926-2003).

Hän oli  IAF:n komentaja,  
myöhemmin myös kuuden päi-
vän sodan aikana 1967. Amit 
keskusteli eri sotilasviranomais-
ten kanssa ja tiedusteli mikä olisi 
Israelin turvallisuuden kannalta 
tärkeimpiä asioita, joka Mossa-
din tulisi hoitaa. Kenraali Hod 
kertoi, että suurin uhkatekijä oli 
naapuri-arabimaiden ilmavoimil-

la oleva Mig-21, jonka IAF ha-
luaisi heille toimitettavan.Tämä 
oli lähtötilanne Mig-21:n hankin-
nalle, niin uskomattomalta kun 
se tuntuikin. Komentaja Hodin 
motto: ”taistellessa on hyvä tun-
tea vihollisen aseet”.

Ensimmäiset 
yrityksen saada 

Mig-21
Ensimmäiset todelliset yritykset 
saada Mig-21 haltuun tehtiin 
Mossadin agentin Jean Thomasin 
toimesta Egyptissä. Thomas ja 
hänen ryhmänsä yrittivät löytää 
lentäjän, joka suostuisi 1 miljoo-
nan dollarin hinnasta lentämään 
koneen Israeliin. Egyptiläislen-
täjä Abid Hanna otti yhteyttä vi-
ranomaisiin ja kertoi Thomasin 
mielenkiinnosta Migiin. Thomas-
ja hänen isänsä ja kolme muuta 
henkilöä otettiin kiinni ja van-
gittiin. Thomas ja kaksi muuta 
saivat hirttotuomion joulukuussa 
1962, ryhmän kolme muuta jä-
sentä sai pitkät vankilatuomiot. 
Myös toinen yritys saada Iraki-
laislentäjä lentämään kone Isra-
eliin oli myös epäonnistunut, ja 
johtanut lentäjän kieltäytyessä 
pahoinpitelyyn ja tappeluun.

Operaation 
kehittyminen

Vuonna 1964 irakilaissyntyinen 
juutalainen Yusuf otti yhteyttä 
Israelin salaiseen palveluun Te-
heranissa (tuolloin Israelilla oli 
vielä suhteet valtioon). Yusef 
oli kymmenvuotiaasta asti ollut 
palvelijana Maroniittikristityssä 
perheessä. Hänen tyttöystävän-
sä ystävätär oli naimisissa Ira-
kilaisen lentäjän Munir Redfan 
kanssa. Munir oli järkyttynyt kun 
joutui pommittamaan Irakin kur-
deja mm. napalm-hyökkäyksin.
Lisäksi hän koki, että hänen 
taustansa kristittynä vaikeutti 
sotilasuralla etenemistä, ja esi-
miehet eivät luottaneet kaikis-
sa asioissa. Munir oli läpäissyt 
tiukan seulan myös taustansa  
puolesta Mig-lentäjäksi. Myös 
Neuvostoliitto oli tarkoin selvit-
tänyt valittavien lentäjien taustat. 
Kapteeni Munir ei saanut aina 
lentää täysillä tankeilla koska 
oli kristittyä syntyperää. Samaan 
perheeseen kuuluva Yusuf koki, 
että Munir halusi jättää Irakin ja 
lähteä maasta, koska kristittyjä 
vähemmistöjä vainottiin maassa.
Monet olivat lähteneet maasta 
vainojen vuoksi. Yusufin raportit 

epäilyttivät osaa Mossadin hen-
kilöstöä, epäiltiin petosta asias-
sa. Lisäksi Yusuf kertoi Munirin 
sanoneen, että hän ihailee niin 
pientä valtiota kuin Israel on, 
koska ”se pitää hyvin puolensa 
arabivihollisia vastaan”.

Vaikka osa Mossadista epäili 
Yusefia (kirjoitettu myös Joseph 
joissakin artikkeleissa), johtaja 
Meir Amit luotti häneen ja sai 
vakuutettua myös Israelin ylim-
män sotilasjohdon asiassa.

Yhteyshenkilö ottaa 
yhteyttä Munir Redfaan

Operaatiossa oli yhteyshenkilönä 
naispuolinen Mossadin amerik-
kalaisagentti, joka oli tutustunut 
Munir Redfaan kutsuilla, joihin 
lentäjiä usein kutsuttiin. Lentä-
jät olivat arvostettuja ja olivat 
eräänlaista ”eliittiä”, koska olivat 
päässeet lentämään Migejä. Nais-
agentti esiintyi kurditaustaisena 
ja vaikutti siten myös Munir Red-
fan tunteisiin, koska hän koki 
ahdistavaksi pommittaa puolus-
tuskyvyttömiä kurdeja. Munir 
kertoi myös juttuja työstään ja 
agentti vakuuttui, että Munir 
haluaa jättää Irakin ja täten ko-
neen saaminen Israeliin olisi 

mahdollista. Lisäksi Munir joutui 
olemaan kaukana perheestään 
Bagdadin läheisyydessä olevassa 
lentotukikohdassa. Ajatus Irakis-
ta lähtemisestä voimistui Munirin 
mielessä, ja hän alkoi olla kypsä 
yhteistyöhön, jonka ehdoksi hän 
asetti, että koko hänen perheen-
sä (laaja suku), siirtyisi samalla 
maasta pois. Munir oli yhdeksän-
henkisen perheen toiseksi van-
hin. Hänellä oli vaimo Betty ja 
kolme- ja viisi -vuotiaat lapset.

Operaation 
valmistelu

Redfa ilmaisi kiinnostuksensa 
tavata Mossadin agentteja, joka 
tapahtuisi Euroopassa ja Israelis-
sa. Munirille tarjottiin 1 milj US 
dollaria, kansalaisuutta ja elin-
ikäistä työtä, jo aiemmin mai-
nituin ehdoin, että koko suku 
siirtyisi  pois Irakista. 

Mossadin agentti ja Munir 
Redfa lensivät Eurooppaan ja 
sieltä Israeliin, jossa tutustuivat 
lentokenttään, jonne kone oli 
määrä lentää sovittuna päivänä. 
Mossad oli kartoittanut lentotoi-
minnan Irakin Mig-laivueelta. 
Milloin lennettiin lyhyitä harjoi-
tuslentoja, milloin pitkiä. 

Tarkoitus oli tehdä loikkaus 
pitkän harjoituslennon yhtey-
dessä. Israelin vierailun ja Mos-
sadin ja IAF:n edustajien kanssa 
käytiin läpi suunnitelma ja sen 
riskit mm. Jordanian tutkat ja 
omat koneet, kun huomaisivat 
yhden Migin kadonneen harjoi-
tuksen aikana.

Munir Redfa suostui kaikkiin 
ehtoihin (korvaus, perheen tur-
vaan saattaminen jne.) ja vakuut-
ti Mossadin ja IAF:n edustajille 
tuovansa koneen Israeliin sovi-
tun  mukaisesti.

Perhe Irakissa saatiin vakuutet-
tua, että kaikki muuttavat maasta 
pois, mutta se piti pitää salai-
suutena. Masinoitiin iso määrä 
Mossadin henkilöstöä, joka alkoi 
auttaa sukulaisia maasta pois. 
Osa sukulaisista lähti ”lomalle 
ulkomaille", osa "saamaan lää-
kärin hoitoa ulkomailta” jne.

Mossadin agentit kuljettivat 
Munirin vaimo Bettyn ja lapset, 
samoin vanhemmat.

Betty ja lapset lensivät Parii-
siin nyt ”lomamatkalle”. Bettyl-
le Munir ei ollut kertonut suu-
nitellusta ”lomasta” ja Pariisissa 
Bettylle selvisi ulkomaanmatkan 

syy. Aluksi hän oli raivoissaan 
ja aikoi mennä Irakin lähetys-
töön kertomaan asiasta, mutta 
rauhoittui, kun kerrottiin, että 
Munir oli aikeissa tuoda Migin 
Israeliin.

Mossadin henkilöstö auttoi 
muuta sukua siirtymään yhteis-
työssä kurdisissien kanssa rajan 
yli Iraniin, osta heidät lennätet-
tiin Israeliin. Bettyllä ja lapsilla 
oli valmiit Israelin passit Pariisis-
sa odottamassa. Munirin saatua 
tieto, että perheensä ja sukunsa 
on turvassa maasta pois, alkoi 
hän valmistella loikkausta.

Loikkauspäivä ja sen 
valmistelut

Lentopäiväksi sovittiin elokuun 
16 päivä 1966. Silloin Munirilla 
olisi pitkän matkan lennon har-
joittelu. Hän pyrki käyttäytymään 
täysin normaalisti kollegoiden 
kanssa ja samalla kenttähenkilö-
kunnan kanssa, joka oli joukko 
venäläisiä (silloisia neuvostolii-
ton  asiantuntijoita). Hän pyysi 
tankkaamaan koneensa tankit 
aivan täyteen, vedoten pitkän 
matkan lentoon. Todellisuudessa 
polttoaineen täytyi riitää reiluun 
700 km lentoon. Lentoon nous-
tuaan hän suuntasi välittömästi 
länteen kohti Israelia ja käytti  
hyväkseeen koneen kapasiteet-
tia nopeuden suhteen. Näin ei 
häntä tavoittaisi muutkaan Mig-
koneet. Kun tutkahenkilöstö 
havaitsi koneen suunnanneen 
länteen näkyen enää täplänä 
tutkassa, häntä varoiteltin radion 
kautta kääntymään takaisin. Hä-
net uhattiin ampua alas, jos ei 
noudata saamaansa ohjetta. Mu-
nir sulki radion ja jatkoi kohti so-

vittuja kohtauspisteitä, jotka oli 
sovittu yhdessä IAF:n kanssa.

Pohjois-Jordaniassa tutkat lu-
kitsivat hänen koneensa ja oli 
kriittisimmät hetket loikkaukses-
sa. Vain Jordanian ilmavoimien 
väliintulo voisi estää loppumat-
kan. Jordania otti yhteyttä Syyri-
aan ja tiedusteli koneesta, onko 
se heidän. Syyria vakuutti, että 
heidän koneita oli koulutuslen-
nolla.

Redfan saavuttaessa Israe-
lin ilmatilan, IAF oli seurannut 
koneen liikkeitä tutkillaan ja 
vakuuttunut, että aikataulu ja 
sovittu reitti sopi Munir Redfan 
Migille. Israeli lähetti kaksi IAF:n 
Dassault Mirage III:sta kohtaus-
paikalle ja koneet lensivät vie-
rellä ja saattoivat Migin laskeu-
tumaan Hatzorin kentälle.

Tapahtuman 
jälkiseuraamukset

Myöhemmin lehdistötilaisuudes-
sa Munir Redfa kertoi ”laskeutu-
neensa viimeisillä polttoaineen 
rippeillä kentälle", tällöin ei 
suuri yleisö vielä tiennyt koko 
operaatio Diamondista. Suurelle 
yleisölle asia selvisi vasta myö-
hemmin. Asiasta kuultuaan ve-
näläiset olivat tietysti raivoissaan 
ja syyttivät lentäjää ”mielenvikai-
seksi”. Voiko mielenvikainen 
eliittilentäjän koulutuksen saanut 
henkilö pystyä tällaiseen? Koko 
Mig -kaappaus on kuin parhaim-
masta agenttitarinasta, mutta se 
on totta ja tapahtunut tarkan 
suunnittelun myötä. Siksi kone 
on tälläkin hetkellä 007-tun-
nuksin ”Bond-maisesti” esillä 
Israelin ilmavoimain museossa 
Hatzerimissa Beershevassa.

OPERAATIO DIAMOND – 
tarkoitus hankkia MIG-21

Operaation hyöty IAF:lle ja 
Israelin tulevaisuudelle

Ilmavoimat otti koneen tarkem-
paan tutkimuksiin ja pääkoelen-
täjä IAF:sta Danny Shapira otti 
vastuun koneen ominaisuuksien 
tutkimisesta yhdessä ilmailuasi-
antuntijoiden kanssa. Kartoitet-
tiin koneen heikkoudet ja vah-
vuudet ilmataistelutilanteessa.

Myöhemmin kone annettiin 
lainaan USAn ilmavoimille tes-
tausta varten, joka oli omiaan 
vauhdittamaan IAF:n seuraavaa 
hävittäjähankintaa F-4 Phanto-
meja. Lisäksi seuraavana vuonna 
1967 ns. kuuden päivän sodan 
aikana IAF ampui alas ilmatais-
teluissa tusinan verran Syyrian 
Migejä kärsimättä itse lainkaan 
tappioita. Loikkari Munir  Red-
fa siirtyi myöhemmin Israelista 
länteen ja hänen viimeaikaisista 
elinvuosistaan ei ole juurikaan 
tietoa. Hänen kerrotaan meneh-
tyneen vuoden 1998 paikkeilla 
sydänkohtaukseen. Tästä vuo-
situhannen ”agenttitarinasta” on 
tehty myös elokuva: "Steal the 
sky" v.1988 HBO studion toimes-
ta. Pääosissa tässä tositapahtu-
miin perustuvassa elokuvassa oli 
mm. Ben Crossa (Munir Redfa).

Lähteet:
• Israel Airforce Museum
• Stealing a Soviet Mig, article at 
Jewis virtual library
• Wikipedia
• Israel military intelligence: 
Stealing a Soviet Mig/Doron 
Geller
• Free Encyclopedia
• News IDF/IAF website

OPERAATIO DIAMOND – 
tarkoitus hankkia MIG-21
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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

Kari-Pekka Juurikkala

Vuotuinen Oy Brandtin 
Ab:n moottoripyörien 
testiajopäivä järjestettiin 
toukokuun puolessa 
välissä.

L ähdimme tiistaina klo 8 
ajelemaan testi/kuvaus-
lenkkiä Indians ja Victory 

-pyörillä. Päivä oli sateinen, eikä 
aktiiveja ollut kuin kourallinen 
mukana. 

Suuntasimme pikkuteille kohti 
Marskin majaa, jonka jälkeen Ky-
täjän ja Läyliäisten kautta kohti 
Turengin Suvirantaa, moottori-
pyörien torstaimekkaa kohden. 
Sinne kokoontuu torstai-iltaisin 
600-1300 prätkää – uusia, vanho-

Testiajoa vesisateessa

Esko Tienhaara

Paavali kirjoitti 
korinttolaisille: ”Niin 
pysyvät nyt usko, toivo, 
rakkaus, nämä kolme; 
mutta suurin niistä 
on rakkaus.” 1Kor. 
13:13. Siinä hän ilmaisi 
kolme peruspilaria, 
jotka pitävät pystyssä 
Karitsan verellä pestyn, 
Pyhästä Hengestä 
elävän seurakunnan 
täällä maan päällä. 

N e ovat myös yksityisen 
uskovan henkilökohtai-
sen uskonelämän kul-

makiviä. Vaikka ne ilmenevät 
vajavaisuutemme tähden meis-
sä usein hyvin heikkoina, ovat 
ne kuitenkin olemassa. Ne ovat 
Jumalan istutuksia, emme ole 
itse niitä mistään hankkineet. 
Niiden välityksellä kaikkivaltias 
Isä ylläpitää meissä iankaikkista 
elämää.

Usko on Jumalan luomisvoi-
maa nyt hetkessä. Elämässäm-
me se aktivoituu vain suorassa 
kontaktissa Pyhän Hengen per-
soonaan. Hänen ulkopuolellaan 
emme voi tehdä uskon kautta 
minkäänlaisia tekoja. Jo sinapin-
siemenen määrä uskoa siirtää 
vuoria, siksi se on aina Pyhän 
Hengen kontrollissa. Jeesus ar-
vosti uskoa, koska se on Juma-
lan välitöntä kosketusta ihmisen 
elämään. Usko on kokonaisuu-

dessaan Jumalan lahja, mutta 
inhimilliseltä osaltaan usko on, 
kuten Hep. 11:1 sanoo: ”Mutta 
usko on luja luottamus siihen, 
mitä toivotaan, ojentautuminen 
sen mukaan, mikä ei näy”.

Toivo on sisäinen tietoisuus ja 
varmuus tulevaisuudesta. Vaikka 
ei olisi olemassa minkäänlaisia 
merkkejä asioiden tai olosuhtei-
den jatkuvuudesta tai muutok-
sista, odottaa sydämessämme 
oleva toivo kärsivällisesti, kun-
nes muutos tulee. Toivo ylläpi-
tää elämää mahdottomissakin 
olosuhteissa. Se ulottuu paljon 
kauemmaksi kuin tämä ajallinen 
elämä. Toivo on myös Jumalan 
lahja ja siinä on lupaus pelastuk-
sesta. Hep. 6:19 sanoo: ”Se toivo 
meille on ikään kuin sielun ank-
kuri, varma ja luja, joka ulottuu 
esiripun sisäpuolelle asti”.

Rakkaus on Jeesuksen elämä 
meissä. Ei mikä tahansa rakka-
us, vaikka maailman henki röyh-
keästi sovittaakin sitä jopa hau-
reuteen ja avioliiton ulkopuoli-
siin suhteisiin. Eikä se ole edes 
puhtainta inhimillistä rakkautta-
kaan, vaan jumalallista agape-
rakkautta. Ilman sitä emme ole 
mitään, enintään helisevä vaski 
tai kilisevä kulkunen. Vaikka 
meillä olisi kaikki armolahjat, 
jakaisimme omaisuutemme köy-
hille ja antaisimme ruumiimme 
poltettavaksi, elämämme ei 
hyödyttäisi ketään, ei edes itse-
ämme. Siksi Room. 5:5 sanoo: 
”mutta toivo ei saata häpeään; 
sillä Jumalan rakkaus on vuo-
datettu meidän sydämiimme 
Pyhän Hengen kautta, joka on 
meille annettu”.

USKO, 
TOIVO JA 
RAKKAUS

ja, historiikkeja. Siellä voi ihme-
tellä lähes koko prätkien skaala, 
a mitä Suomesta löytyy.

Söimme maistuvan lounaan ja 
saimme ajovarusteita kuivateltua 
hetken, kunnes tie kutsui jälleen 
Hausjärveä kohden.

Prätkiä vaihdellen matka su-
jui leppoisasti ja saatiin jälleen 
tuntumaa erinomaisiin matka-
pyöriin ja ajo-ominaisuuksiin 
sadekelilläkin.

Ne prätkät
Rakenteeltaan ja ulkomuodol-
taan Victory ja Indians edustavat 
Harrikoiden  tapaan customei-
den ja katettujen highway-mat-
kamallien linjaa.

Moottori on – tietysti – kak-
sisylinterinen Vee, mutta ulko-
kuoren alta löytyy tietysti uusinta 
nykytekniikkaa.

Monilevyisen märkäkytkimen 
jatkeena on kuusipykäläinen 
vaihteisto.

Toisiovetona on hammashih-
na, joka joustavana soveltuu 
mainiosti tasoittamaan vetoa 
hyvin harvakäyntisessä moot-
torissa.

Kovasta jousituksesta riippu-
matta ajotunnelma on todella 
mukaansatempaava ja pyörien 
koko ja paino unohtuvat.

Kääntyminen mutkiin on hy-
vin hallittua ja tasopainoista.

Iso kiitos ja onnea!
Heinäkuun lopulla Las Vegasis-
sa pidetyssä tilaisuudessa valit-
tiin suomalainen  Brandt-Polaris 
Oy vuonna 2004 perustettuun 
Polaris Hall Of Fameen. Siihen 
valitaan vuosittain henkilöitä 
ja yhteistyökumppaneita, jotka 
ovat vaikuttaneet vuosien var-
rella merkittävästi Polaris In-
dustries Inc:n menestykseen ja 
kasvuun. Brandt-Polaris Oy on 
vasta toinen kansainvälinen yh-
teistyökumppani joka on saanut 
tämän arvostetun tunnustuksen. 
Ensimmäinen tunnustus Yhdys-
valtain ulkopuolelle annettiin 11 
vuotta sitten.

Eli onnittelut Brandt-Polarik-
selle täältä meiltäkin!

©
 K

P Juurikkala

©
 K

P Juurikkala

©
 K

P Juurikkala

©
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lan Bridger
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A   Kansan Raamattuseuran Vivamo-
opisto

Kai Suonoja
 

Euroopan kristittyjen 
motoristien 
kohtaaminen eli EMC 
järjestettiin tänä 
vuonna Lohjalla Viva-
mossa 31.7-2.8. 
Tapahtuman järjestäjänä  
oli Gospel Riders ry. 
Edellisen kerran 
kyseinen tapahtuma oli 
Suomessa vuonna 
2006 Keuruulla Isossa-
Kirjassa.

 

T apahtuma alkoi torstai-
na 31. päivä, jolloin jo 
yllättävän moni saapui 

kauniin Lohjanjärven rantamai-
semiin. Vivamon kurssikeskuk-
sessa vietetään vuoden kulut-
tua 100 -vuotisjuhlia ja tuolla 
alueella kävellessään huomaa 
ja aistii, että siellä on rukoiltu 
paljon. 

Useat meistä suomalaisista tu-
tustuimme ensimmäistä kertaa 
lukuisiin ulkolaisiin motoristei-
hin, joita olikin saapunut pai-
kalle tuon viikonlopun aikana 
kahdestakymmenestä eri kan-
sallisuudesta. 

EMC Rally 2015 Vivamo

Kaukaisimmat aina Etelä-Afri-
kasta saakka! 

Viimevuonna samainen ta-
pahtuma järjestettiin Portuga-
lissa, jossa vieraili myös monet 
suomalaiset, joko sinne ajamalla 
tai lentäen.  

Täällä Suomessa järjestettävis-
sä EMC tapahtumissa on ollut 
suurin osallistuja määrä, ehkä 
johtuen siitä, että meillä täällä 
Pohjolassa on eniten järjestäy-
tyneitä kristittyjä motoristeja. 

Gospel Riders kerhossa on yli 
tuhat jäsentä sekä useita muita 
kerhoja mm. Sons Of Abraham 
mcc, Ambassadors sekä Preach-
er mc, joissa on myös kymmeniä 
jäseniä. 

Jätkänkynttilöitä 
Torstaina aloituspäivänä iltatilai-

suudessa puhui emeritus lähe-
tysjohtaja Seikku Paunonen ja 
iltaa jatkoi Gospel Riders Band. 
Illan lopuksi lämpesivät saunat 
ja iltanuotiot sytytettiin jätkän-
kynttilöineen valaisemaan pi-
menevää iltaa. 

Perjantaina aamun rukoushet-
ken jälkeen isossa teltassa esit-
täytyivät ja toivat tervehdyksen-
sä Suomen Gospel Riders ker-
hon presidentti Tapio Kyllönen, 
Espanjasta presidentit Carlos La-
borda sekä Covered Backs. 

Venäjältä Pietarista terveh-
dyksensä toi Ost mc presi-
dentti isä Viacheslav Kharinov. 
Suomen toisen tervehdyksen 
toi Preacher mc:n Lari Kemiläi-

nen. Musiikista vastasi järven-
pääläinen Blues Town Lights. 

 Opetusta ja 
ryhmäajeluja

Iltapäivän ohjelmana olivat vuo-
rossa erilaiset ryhmäajelut. Mc 
kerhojen presidentit lähtivät Fis-
karssiin, sorateiden virtuooseille 
oli valittu makoisat hiekkatiet ja 
maisemalenkille halunneet pää-
sivät kolmen ruukin kierroksel-
le Raaseporin ja Karjaan mai-
semiin. Rata-ajajiakaan ei oltu 
unohdettu ja Ahveniston moot-
torirata oli varattu tuon ryhmän 
käyttöön. 

Iltaohjelmassa puhui teologian 
tohtori Eero Junkkaala. Mainitta-
koon, että kaikki puheet olivat 
joko käännettyinä suomeksi tai 
englanniksi tapahtuman kan-

sainvälisyyden vuoksi. 
Illan päätti virolaisen Robi-

Rohin konsertti, jonka jälkeen 
kuitenkin oli perinteiset saunat 
makkaranpaistoineen. 

Lauantaiaamu valkeni aurin-
koisempana kuin muut aamut 
ja lämpö tuntui hyvältä varsin-
kin teltassa yön viettäneiden 
mielestä. 

Aamiaisten jälkeen kokoon-
nuttiin jälleen isoon telttaan, 
jossa puheensa pitivät Mar-
kus Haemmer Ambassadors for 
Jesus Christ mc:n presidentti 
Saksasta, Portugalin CMA:n pre-
sidentti Eddie Fernandez, Iso-
Britannian CMA UK:n presi-
dentti Mike Fitton sekä Suo-
men Sons Of Abrahamsin pre-
sidentti Ari Santaharju. 

 
Sisältä uudistumista

Iltapäiväksi Lohjan keskustaan 
torille oli järjestetty motoris-
tikirkko, jossa Sons Of Abra-

kuinka hitaasti osaa ajaa ns. Sil-
ly Gamesin puitteissa. Tarkoitus 
oli ajaa pisteestä A pisteeseen B 
niin hitaasti kuin pystyy laitta-
matta jalkaa maahan. Kilpailu oli 
hauska ja kiinnostusta herättävä 
ja osallistujamääräkin niin suu-
ri, ettei aikataulullisesti pystytty 
muuta kilpailua järjestämään. 

Jälleen isoon telttaan, jossa 
Etelä-Afrikan CMA:N president-
ti Rene Changuion puhui sisäl-
täpäin uudistumisesta ja kertoi 
evankeliumin viemisestä Afri-

taan. 
Sunnuntaiaamuna motoristi-

kirkossa palvelivat Seikku Pau-
nonen ja biker pastor Pirjo Ket-
tu sekä puhujana Preacher mc:n 
pastori Pasi Runonen. 

 
Ensi vuonna 
Espanjassa

Sitten olikin jo jäähyväisten aika 
ja toivottaa uusille ja vanhoille 
ystäville siunattua jatkoa tuleviin 
päiviin. 

Gospel Ridersin presidentti 

hams ja Wonderfull Land yhtye 
oli saattamassa sanomaa 50-lu-
vun Gospel musiikin siivittämä-
nä. 

Muilla oli jälleen mahdollisuus 
erilaisiin ajeluihin. Presiden-
tit ajelivat Porkkalan niemeen 
ja enduromiehet sorateille sekä 

maisemareitti Lohjanjärven ym-
päri, jossa käväistiin Karjalohjan 
Päiväkummussa kahvilla. Näky 
oli upea, kun n. 80 moottoripyö-
rän letka matkasi mm. Lohjan 
keskustan läpi liput liehuen. 

Illan alkajaisiksi oli mahdol-
lisuus kokeilla taitojaan siinä, 

Tapio Kyllönen kertoi monien 
tulleen lopuksi kädestä kiittä-
mään hyvin järjestetystä tapah-
tumasta. 

Tuon tapahtuman järjestämi-
nen näin mittavaksi onnistuu 
vain kymmenien vapaaehtois-
ten voimin, sillä tuossa tapah-
tumassa osanottajamäärä oli yli 
viidensadan motoristin. 

Viimeinen toivotus ohjelmassa 
oli, "See you next year in Spain 
/ Ensi vuonna nähdään Espan-
jassa!"

kan savanneilla. 
Reijo Ruotsalainen jakoi asi-

oita 7 x SF kampanjan tiimoilta 
ja kutsui ulkomaisia vieraitam-
me joukolla mukaan ensi kesän 
kiertueelle.  Silloin kierretään 
Suomea viiden ryhmän kanssa 
kolmen viikon ajan eri paikka-
kunnilla todistaen Jumalan ih-
meistä ja kohdaten ihmisiä eri 
elämän tilanteissa. 

Illan päätti Wonder-
full Land bändi, joka taputettiin 
lavalle yhä uudestaan ja uudes-

C   Ruotsalaisilla oli myos pitkakeulaisia 
matkassa.

C   Hidasajo kilpailu.

D   Kavimme tutustumassa myos Raase-
porin linnaan.

C   Tämä motoristi nukkui yönsä hyvin.

C   Hyvin lukittu pyörä.

EMC Rally 2015 Vivamo
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Talkoohenkeä Keuruulla
Samuel Saresvirta

Uskonnolliset suurjuhlat 
kokosivat eri puolilla 
isänmaatamme 
menneenäkin kesänä 
suuret ihmisjoukot sään 
näytellessä monessa 
tapauksessa isoa roolia.

H elluntailiikkeen kesä-
juhlilla perinteisesti 
juhannuksen aikaan 

ei tänä(kään) kesänä säästytty 
sadekuuroilta, mutta juhlamieli 
voitti vallitsevat sääolot korkea-
luokkaisen ohjelmatarjonnan ja 
voimakkaan julistuksen saavut-
taessa kuulijoiden sisimmän.

Jo ennen juhlien avajaisti-
laisuutta ovat monet käsiparit 
ahertaneet mm. suurtelttojen 
pystytyksessä ja monissa muis-
sa valmistelevissa toimissa. 
Matkailuauto/-vaunu yhdistel-
mien sijoittaminen juhla-alueelle 
vaatii sekin monen talkoolaisen 
työpanosta. Tämän kesän juhlilla 
oli lisäystä määrässä muutamia 
kymmeniä ollen yhteensä hiu-
kan alle 1300 luokkaa. Sateista 
huolimatta parkkialueina toimi-
vat ruohokentät pysyivät riittä-
vän hyvässä kunnossa, että autot 
saatiin ajamalla ilman vetoapua 
liikkeelle. 

Ruokahuollon toimivuus ja 
henkilöstömäärä ovat tämän 
suuruusluokan tapahtumien 
suurimpia työllistäjiä eikä ilman 
vapaaehtoisten suurta määrää 
olisi mahdollista toteuttaa su-

juvasti ja kannattavasti. Entiset 
armeijan ”soppatykit” ovat oivia 
apuvälineitä keittojen ja kastik-
keiden valmistuksessa samoin 
kuin perunoiden keittämisessä. 
Näiden helluntaikonferenssien 
historia juontaa jo 70 vuoden 
taakse, mutta tuolloin väkimää-
rä oli juhlilla huomattavasti pie-
nempi, joten eteenpäin on men-
ty monella tapaa.

Suurissa urheilutapahtumis-
sa sekä kristillisissä ja muissa 
joukkokokoontumisissa on 
talkootyö näytellyt isoa roolia 
Suomen historiassa. Eräänlais-
ta talkootoimintaahan edustaa 
myös se kaikki, mitä sota-aika 
vaati kansalaisilta.

Liekö yleistä taloudellista ti-

www.hkinstruments.fi

raimoperakylaoy.fi

Löydä lähin jälleenmyyjä:
myyjat.intiaanisokeri.fi

lannetta peilaten jäätiin talou-
dellisista tavoitteista uhritulojen 
ja myynnin suhteen, mutta sitä 
hengellistä ja sosiaalista panosta, 
minkä kävijät juhlilta mukaansa 
saivat, ei tietenkään voi rahassa 
mitata.

Talkooväessä on mukana pal-
jon nuoria ja yhdessä vanhem-
man polven kanssa ahertaessa 
tutustutaan toistensa ajatusmaa-
ilmaan näkökulmiin, jolla myös 
on merkitystä yhteiselolle.

Evankelisluterilaisen kirkon 
suunnalta on kuulunut viestejä 
talkootyön lisääntymisestä, mikä 
osaltaan varmaan johtuu ruoka-
jakelun yleistymisestä suomalai-
sessa yhteiskunnassa.

Keuruun konferenssissa on 
paikallisradio toiminut jo vuo-
sikymmenien ajan välittäen 
viestejä ja puheita konferenssin 
tilaisuuksista laajemmalle kuuli-
jakunnalle.

Onko talkoohenki 
vielä elossa?

Talkoita on kovin monenlaisia: 
Puhutaan ilmastotalkoista. Suo-
men taloudellisen tilan saatta-
minen oikeille uomille näyttää 
vaativan hallitukselta ja päättäjil-
tä aikamoisia ”talkoita”. Urheilu-
seuroissa arvostetaan talkootyön 
osuutta rahavarojen niukkuuden 
vuoksi. Kristittyjen suurissa mas-
satapahtumissa talkootyön osuus 
on ollut perinteisesti huomatta-
va, usein ”saamapuolelle” jäävät 
myöskin talkoisiin osallistujat, 
yhteisöllisyys tuntuu antavan 
sisältöä ja virkistystä raskaam-
missakin talkoissa.

Ensimmäisiä talkoita, jois-
sa itse sain olla mukana, ehkä 
enemmän katselijan kuin tekijän 
roolissa oli talomme perustuksen 

valutalkoot vuonna 1959, olles-
sani 8-vuotias. Muistan kuinka 
täynnä laastia olevien kottikär-
ryjen työntäminen kapeahkoa 
lankkua myöden ylämäkeen, 
mutta kun toinen talkoolainen 
veti kottikärryjen edestä kävi työ 
kevyemmäksi ja turvallisemmak-
si kun takaa työntänyt sai kes-
kittyä pitämään kärryt lankulla. 
Isä oli saanut työkavereitaan 
mukaan talkoisiin ja sukulaisia 
oli myös ilmestynyt auttamaan 
isossa ”projektissa”.

Sota-aika oli kansakuntamme 
historiassa monen vuoden jat-
kumo erilaisten talkoiden muo-
dossa.

Talkoolaisen päivä vuoden 
2015 Helluntaikonferenssissa

klo 07.00 Herätys 
klo 08.00 Aamiainen, jonka
jälkeen työnjakoon
klo 11.00 Lounas ja työt 
jatkuvat
klo 14.00 Iltapäiväkahvi ja
taas töihin
klo 17.00 Päivällinen ja
useimmille ilta vapaata
klo 20.00 Iltapala ja ennen 
tai jälkeen iltapalan 
saunominen rantasaunassa.
Viikko tai kaksi tällä ohjelmal-

la ja saattaa talkoolainen huoma-
ta kunnon kohonneen, etenkin 
jos kohdalle osui raskaampia 
”savottoja”.

Suomalaisessa yhteiskunnassa 
on jännitetty verottajan suhtau-
tumista talkootoimintaan ja suh-
detta siihen. Juuri tällä hetkellä 
näyttää hyväntekeväisyysjärjestö-
jä odottavan jonkinlaiset talkoot, 
jotta voitaisiin auttaa lähimmäi-
siä lähellä ja kaukana edes lähes 
samassa mitassa kuin aiemmin 
määrärahojen vähetessä valtio-
vallan toimien tuloksena.      
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D  Ja sitten ei kun herkuttelemaan...

Kirjoja, jotka jättävät 
jälkensä lukijaan!

Tapani Suonto

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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Tämä kirja on syntynyt One Way Missionin 

kokouksissa pitämistäni puheista noin 15 

vuoden ajalta. Oikeastaan sain näyn tämän 

kirjan kirjoittamisesta melkein 20 vuotta sit-

ten, mutta en pystynyt uskomaan, että se jos-

kus olisi todellisuutta.

Tämän kirjan raamattutunnit ovat syntyneet 

pääosin tilanteissa, joissa olen lukenut Raamattua ja Juma-

la on puhunut Sanansa kautta minulle ja avannut kirjoituksia. 

En ole opiskellut teologiaa enkä itse asiassa edes lukenut us-

koontuloni jälkeen kuin muutaman hengellisen opetuskirjan 

enkä ole käynyt muuta raamattukoulua kuin helluntaiherätyk-

sen kolmen ja puolen kuukauden syyskurssin. Mutta jo pian 

uskoontuloni jälkeen sydämeni oli usein palava, kun Jumala 

puhui minulle Raamattua lukiessani ja Pyhä Henki piti minulle 

henkilökohtaisia raamattutunteja. 

Kerran kun Jumala puhui minulle hyvin voimakkaasti, sanoin 

Hänelle: Miksi puhut minulle näistä asioista, miksi et puhu niil-

le, jotka opettavat muita? Silloin Jumala sanoi minulle: Sik-

si että jonain päivänä sinä opetat näitä asioita muille. Silloin 

pelästyin ja sanoin Jumalalle: Tästä ei sitten puhuta kenelle-

kään. Vasta jos seurakuntani koko vanhimmisto tulee luokse-

ni ja sanoo tämän saman, niin kerron muille, että olet minulle 

näin sanonut.

Sitten eräänä päivänä aamupäiväkokouksen jälkeen, kun nos-

tin pääni loppurukouksesta, ympärilläni seisoi koko seura-

kuntani vanhimmisto. He sanoivat minulle: Olemme kokeneet, 

että Jumalan on puhunut sinulle ja uskomme, että Jumala ei 

ole tarkottanut sitä vain sinua itseäsi varten, vaan että opet-

taisit myös muita. 
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KLAPITULELLA

D  Loimutettavat lohifileet maustetaan 
suolalla ja kiinnitetään loimulevyyn me-
tallisilla loimutikuilla.

D  Savustusastian sivussa olevasta mitta-
rista voi seurata kypsymistä.

D  Savustettavat lohifileet maustetaan ja asetetaan savustusastiaan. Fileiden kiinnitys 
käy samoilla loimutikuilla kuin loimulevyissäkin.

D  Loimulevyt asettuvat kätevästi pai-
koilleen KlapiTuli-Astian ympärille.

C  Lohen valmistumista odotellessa voi 
laittaa makkarat (tässä tapauksessa tie-
tenkin Wotkinsin luomugrilleriä) paistu-
maan makkarakannelle.

B  Makkarakannen keskellä kiehuvat 
perunat samaan aikaan, kun muu ruo-
ka kypsyy.

A  Herkutteluhetken voi kruunata Kla-
piTuli Lyhtyyn ripustettavassa valurauta-
pannussa paistettavilla letuilla.

Kimmo Janas

Viime vuonna 
testaamamme KlapiTuli-
astia on kehittynyt 
aimoharppauksin, joten 
ei kun uutta testiä 
putkeen...

K lapiTuli -tuoteperhe on 
kasvanut vauhdilla. Asti-
an ja loimulevyjen lisäksi 

on tullut mm. savustin, puun-
kantoteline.

Varsinainen uutuus on kuiten-
kin KlapiTuli Lyhty, jota myös 
tehokeittiöksi kutsutaan.

Helposti puhdistettavasta, kiil-
tävästä kromiteräksestä valmiste-
tulla Lyhdyllä voi kätevästi luo-
da tunnelmaa niin keskikesän 
grillipirskeisiin kuin tummuvien 
syysiltojen fiilistelyihin. Ja mikä 
parasta, 170 cm korkean Lyhdyn  
voi huoletta pystyttää myös pui-
selle terassille.

Nyt voi samalla paketilla loi-
muttaa, paistaa, savustaa, keittää 
ja tehdä myös jälkiruokia.

Puuklapit asetetaan astiaan 
pystyasennossa, valellana syty-
tysnesteellä ja sytytetään astian 
sivuissa olevista reijistä pitkävar-
tisella sytyttimellä.

Kalan loimutus ottaa tuollaisen 
tunnin verran, huomattavasti vä-
hemmänkin jos käytetään ohuita 

fileitä. Savustus puolestaan vie 
noin puolisen tuntia eli valmista 
on, kun savustimen mittari näyt-
tää 70 astetta.

Ja kun kaikki herkut on nau-
tittu, voi Lyhdyssä palavaa tulen-
loimua katsella ja nautiskella.

Ei paha, sanoisin.
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Jussi Kosola

T ulihan kattottua hyvä elo-
kuva, Gran Torino, hyvä 
monestaki syystä; ensiksi-

ki päänäyttelijä on yx mun su-
asikki, Glint Eastwoori, sekun 
on äijä eikä mikään nössö, ja 
sillon on siinä elokuvas tosiau-
to, muskelijenkki, josta elokuva 
on saanu nimensäkki, Gran To-
rino, jota monet siltä himiöötti, 
niinkunny esimerkiksi akkansa 
hautajaasis poijantytär kyseli, 
että mitäs tualle autolle tapahtuu 
sitte ku sä kualet?

Naapuris asusti aasialaastaus-
taasta väkiä, josta Glintti ei eri-
tyysemmin piitannu, ja kun viä-
lä taloon ainut miähenpualinen 
kloppi oli täys nössö, nii olihan 
siinä huanosti toimiva yhtälö.

Kaiken lisäksi nämä vino-
silimiksi Glintin nimittämät 
jengilääset värväs tätä nössyä 

P ottuulu on laji miltä ei taira 
kukaan välttyä. Sen koh-
teeksi voi joutua, jolloon-

ka saattaa alakaa potuttamaha tai 
voi itte olla sitä vilielemäs.

Palio sitä mahtuu likipitään 
kaikellaasihin elämänvaiheehi.

Ensiksi oon pannu merkille, 
että ne innokkahimmat pottuu-
lijat kyllä vilielöö sitä aktiivisesti 
ympäristöhönsä (enkä tarkoota 
ympäristöaktivistia) mutta ne 
pahimmat pottuuliat ei kyllä itte 
kärsi minkäänvertaa ottaa sitä 
vastaha – päivvastoon, vetääsöö-
vät heti hernehe nenähänsä.

Näinollen vois laatia rirektii-
vin: Pottuule vaan sevverran ku 
pystyt itte vastahanottamaha sitä 
lajia.

Samaten pottuulun kohteen 
kans kannattaa olla tarkkana 
oman elämänlaarun säilyttämi-
seksi, josta haarukootten pari 
varoottavaa esimerkkiä: 

Kun näköö liivijengilääsiä, niin 
ei kannata mennä niille pottuu-
lemaha moottoripyärämerkin va-
linnasta tai niitä puhelinmyyjiä, 
jokka kauppaa partahöyliä, nii ei 
kannata vapaa-aijallansa afääri-
en toivos mennä niille feis tu feis 

naapurinmäläkkiä porukoohin-
sa ja liittyminen jengihi erellytti 
pääsykoetta, joka oli tiätty laittaa 
mäläkki varaastamaha Glintin 
Gran Torino.

Mättähäsehe meni, Korean so-
ran käyny äijä yllätti autovarka-
ha rysänpäältä ja mäläkki tuijotti 
pitkäpiippuusta, mutta henkihi 
jäi. Aijanoloho Glint ystävystyy 
naapuriensakans siinä mittakaa-
vas, että teki miälesnänsä salron: 
Nuahan on läheesempiä hänelle, 
ku kaukaaseksi jäänehet omat 
poijat perheenensä, varsinki sii-
nä vaihees, ku äijä tajus yskivän-
sä verta ja koitti omalle poijalle 
puhelimes sitä kertua, jolla ei 
sitte ollu aikaa kuunnella, toi-
sin ku nämä aasialaasnaapurit, 
jokka kantoo Glintin terveyrestä 
syvää hualta.

Vinosilimäjengilääset teki omi-
en sukulaasten, Glintin naapu-
rien elämästä hankalaa, mäläk-

kiä vokottelivat pahoolle teille 
siinä ku Glinti järiesti klopille 
raksalletöitä, nii sekin yritys piti 
nujertaa ja kuppi tuli täytöhö, 
ku kaappasivat klopin siskoon 
liävästi ilimaastuna vähemmän 
romanttiselle ajelulle.

Siitä Glint ja mäläkki raivostuu 
ja kaikellaaset kostotoimet miä-
les. Niitä koitti toppuutella ka-
tolinen pappiki, joka sai Glintin 
ripittäytymähä kovan väännön 
jäläkihi, mutta siihen palaan 
viälä tuannempana.

Niin siinä Glint naapurin klop-
pia himmas, että kostoreissulle 
lähties pitää teherä tarkka suun-
nitelma ja lukitti mäläkin kella-
rihinsa ja lähti yksin. Siinä seisoo 
jengiläästen karunkohoras, lait-
too tupakin suuhun ja huuteli 
niille, onko tulta ja sanoo, kyllä 
hänellä olevan omasta-takaa ja 
laittaesnansa kättänsä povitasku-
ansa kohore jengilääset ampuu 

sen samantiän hengiltä. Asetta 
ei ollu, sytkää tavootteli ja niin 
käytihi, että nämä jengilääset 
pirätettihi aseettoman miähen 
tappamisesta ja tiaros kovat ran-
gaastukset.

Glint pelasti näin sen naapu-
rin mäläkin tappamasta ketään 
uhuraamalla oman henkensä 
aikahansaaren mäläkille parem-
man tulevaasuuren. Testamentis 
sen himiööryn Gran Torinon sai 
muuten; yllätys tämä naapurin 
mäläkki.

Testamentti meille kaikille on 
annettu, aivan niinku tuas elo-
kuvaski kuali sijaaskärsiä, näin 
on  Raamatus ilimootus; Jeesus 
Kristus on ottanu meirän synnit 
päällensä ja ristillä kuallu mei-
rän pualesta, jokahittelle tämän 
Uusi Testamentti lupaa eikä siinä 
hoeta tosiaankaan Ave-Mariaa, 
niiku elokuvas katolinen pappi 
teki, vaan synnit pyyretähä an-
teeksi Jeesukselta, Häneltä joka 
yksin voi meitä jokahista armah-
taa,  kukavaan Hänen pualehen-
sa kääntyy. 

kauppaamaha ko. tuatteeta.
Kaikkihan sen ohojeestuksen 

pottuulusta tiätää mitä Nurmoos 
ei saa kapakas huutaa äänehe, 
siitähä kaikki suamalaaset on 
toki perillä.

Meriasta oon pannu merkille, 
ettei se kaikkien kohoralla oo 
hianotunteenen taitolaji, vaan 
saattaa eretä sellaasihi atmos-
fääriihi, jolloonka miälikuvitus 
ja ihimisen raakuus ei löyrä ra-
joja.

Esimerkkiinä vois heittää kou-
lu/tyäpaikkakiusaamiset, osa tu-
loo juluki ja voiraha katkaasta, 
osa valitettavasti jää kohteeksi-
joutunehelle traumatisoomaha 
loppuelämäksi ja viärä mennes-
nänsä opiskeluhalun, aiheuttaa 
tyäkyvyttömyyttä ja ääritapauk-
sis hengenriiston itteltä tai kos-
toiskuna pottuulun/kiusaamisen 
aiheuttajien likviroomisena.

Näinollen pottuulu on ääri-
tapauksis hengenvaarallinen 
laji...

Kaikkiin rankinta pottuulu on 
ollu siinä vaihees ku Jeesus Kris-
tus, Jumalan Poika oli naulittuna 
ristille, nii kansanjoukosta kuu-
luu kaikemmaailiman pottuulua, 

tyylihi: “Muita Hän on auttanu, 
auttakoho ittiänsä, jos hän on 
Jumalan Kristus, se valittu”.

Viäreeseltä ristiltäki se toinen 
pahantekijööstä pottuuli ja sa-
noo: “Ekkö sinoo Kristus? Auta 
ittiäs ja meitä!”

Mutta toiselta pualelta Jee-
suksen ristiä kohtalotoveri ei 
pottuullu; vaan sanoo: “Jeesus, 
muista mua kun tuut valtakun-
tahas”.

Pääsi het hyviihi väliihi Vapah-
tajan kans; Hänen vastauksensa 
ku oli: “Totisesti minä sanon sul-
le, tänäpäivänä pitää sun oleman 
mun kans paratiisis.”

Tämän ryävärin kohoralla 
maallinen vaellus sai häpienrin, 
äijä on ny iankaikkisuures para-
halla pualella.

Jokahitten meistä kuuluu ot-
taa kantaa täs aijas Jeesuksehe, 
onko Hän Herra ja Vapahtaja vai 
pottuulun aihe/kohoret.

Hänen kimpas iankaikkisuus 
täyrellises paikas vai iliman Hän-
tä paikas, mihinä iankaikkises-
ti potuttaa, ku ei tullu otettua 
toresta tariousta iankaikkisesta 
Armoliitosta, jota tariottihi Jee-
suksen seuras.

POTTUULU

GRAN TORINOGRAN TORINO

POTTUULU
Lähes puolet suomalaisista 

ei ole koskaan käynyt 
silmänpohjatutkimuksessa

Specsavers selvitti, kuinka usein 
ja mistä syistä johtuen suomalai-
set käyttävät näönhuollon pal-
veluja, ja mitkä silmäsairaudet 
ovat suomalaisille tuttuja. Maa-
liskuinen kansainvälinen glau-
koomaviikko muistutti silmien 
terveyden säännöllisestä tutki-
misesta, mutta tutkimukseen 
osallistuneista suomalaisista vain 
hieman yli puolet tietävät mikä 
glaukooma on. Useat silmäsai-
raudet alkavat täysin ilman oirei-
ta, mutta enemmistö suomalai-
sista kertoo hakeutuvansa näön 
ja silmien tutkimuksiin vasta 

Uuden sukupolven EN-
hyväksytyt alkolukot 

markkinoille
Oy Kaha Ab on tuonut markki-
noille käyttäjäystävälliset uuden 
sukupolven Dräger Interlock 
7000 ja Dräger Interlock 5000 
-alkolukot. Dräger on ensim-
mäisenä ja ainoana valmistajana 
saanut alkolukoilleen sähköalan 
eurooppalaisen standardisointi-
järjestö CENELEC:n uusimmat 
hyväksynnät. 

Alkolukon ajoneuvoonsa 
hankkivat arvostavat helppokäyt-
töisyyttä, nopeaa toimintaa sekä 
modernia muotoilua: alkolukon 
ei tarvitse näyttää alkolukolta. 
Drägerin uutuuslaitteet täyttävät 
nämä vaatimukset ja toimivat li-
säksi luotettavasti äärimmäisissä-
kin lämpötiloissa (-45…+85 °C). 
Ominaisuudet kruunaa todella 
alhainen 1 mA virrankulutus 
valmiustilassa sekä erittäin kat-

Liika suola päihittää 
munuaiset

Liiallinen suola on haitallista ter-
veydelle. Se kuormittaa sydäntä 
ja verisuonia, mutta tiesitkö, että 
se on haitallista myös munuai-
sille. Munuainen on elimistön 
supersankari. Vaikka se kestää 
paljon, niin rajansa kaikella – 
varsinkin suolalla.

Kymmenesosalla väestöstä on 
merkkejä munuaissairaudesta, 
joka viidellä prosentilla johtaa 
munuaisten vajaatoimintaan. 
Munuaisia vahingoittavat muun 
muassa korkea verenpaine ja 
diabetes. Suolainen ruoka kerää 
elimistöön nestettä, mikä nostaa 
verenpainetta.

Aikuisen suositeltu päiväan-
nos suolaa on 5 grammaa eli 
vajaa teelusikallinen. Suurin osa 
saa ruoasta päivittäin liikaa suo-
laa, vaikka pieni määrä onkin 
tarpeen. Moni suolainen herkku 
on myös lihottava.

– Suolassa oleva natrium kerää 
elimistöön nestettä ja nostaa ve-
renpainetta. Kohonnut verenpai-
ne vahingoittaa munuaisia ja vai-
kuttaa haitallisesti koko sydän- ja 
verenkiertoelimistön toimintaan, 
kertoo HYKS:n nefrologian kli-
nikan ylilääkäri dosentti Eero 
Honkanen.

Paras tapa vähentää suolan-
käyttöä on lukea tuoteseloste ja 
valita vähemmän suolaa sisäl-
tävä vaihtoehto. Elintarvikkeis-
sa suola ilmoitetaan kuitenkin 
usein natriumina. Saadakseen 
selville tuotteessa olevan suolan 
määrän, on natriumin määrä ker-
rottava 2,5:lla.

Suurin osa suolasta saadaan 
leivästä, leikkeleistä ja juustois-
ta. Vertaamalla ja valitsemalla 
vähemmän suolaa sisältävät, voi 
päivittäistä suola-annosta keven-
tää. Myös einekset ja valmisruoat 
sisältävät paljon suolaa.

– Jos ei kuitenkaan joka päivä 
ehdi kokata tuoreista ja jalosta-
mattomista raaka-aineista, suola-
määrä vähenee, kun pienentää 
valmiin ruoan osuutta ja syö 
lisukkeeksi reilusti salaattia tai 
suolattomasti valmistettuja kas-
viksia, perunaa tai riisiä, Super-
sankarimunuainen vinkkaa.

Ruoka-aineiden huuhtele-
minen, liottaminen runsaas-
sa vedessä ja väljässä vedessä 
keittäminen vähentävät suolan 
määrää. Vähäsuolaiseen ruo-
kavalioon kannattaa totutella 
vähitellen.

Erikoissuolat, kuten vuori-, 
ruusu- ja yrttisuola ovat nimen-
sä mukaisesti suolaa ja nekin 
sisältävät elimistölle haitallista 
natriumia. 

tava ja osaava huoltoverkosto, 
joka antaa Interlock-hankinnalle 
merkittävää lisäarvoa. 

Interlock 7000 on hyväksytty 
niin yrityskäyttöön kuin valvo-
tun ajo-oikeudenkin alkolukok- 
si kaikkiin ajoneuvotyyppeihin. 
Värinäytöllä ja LED-merkkiva-
lolla varustettu laite herää käyt- 
tövalmiiksi vain neljässä sekun-
nissa. Ohjausyksikön tallentamat 
tapahtumat ladataan tiedonsala-
usta koskevan standardin mu-
kaisesti AES 128 -salattuna joko 
infrapunalla /Bluetoothilla tai 
GPRS-yhteydellä. 

Myös Interlock 5000 on hy-
väksytty yrityskäyttöön ja ero-
aa 7000-mallista lähinnä mm. 
näytön, liitäntöjen ja tallennus-
kapasiteetin suhteen. Selkeä 
mustavalkonäyttö ja napakat 
käyttöpainikkeet tekevät laitteen 
käytöstä nopeaa ja helppoa. Pu-
hallusdata ladataan salattuna IR-
yhteydellä.

havaitessaan muutoksia silmien 
terveydessään, useimmiten näön 
heikkenemisen tai silmälasire-
septin uusimisen takia. Lähes 
puolet aikuisista suomalaisista 
ei ole koskaan käynyt silmän-
pohjatutkimuksessa. 

Helmikuussa 2015 toteutet-
tuun kyselyyn vastasi 1037 iäl-
tään 18–70-vuotiasta suomalaista 
eri puolilta maata.

Moni suomalainen kärsii jos-
takin silmäsairaudesta kuten 
glaukoomasta, usein tietämät-
tään, sillä osa silmäsairauksista 
voi olla oireettomia. Yleisimmät 
silmäsairaudet ovat kuitenkin 
hoidettavissa, jos ne havaitaan 
tarpeeksi aikaisessa vaiheessa.

Optikon näöntutkimuksessa 
suositellaan käytävän kahden 
vuoden välein. Tutkimukseen 
osallistuneista suomalaisista 18,3 
prosenttia kertoi käyvänsä nä-
öntutkimuksessa optikolla joka 
toinen vuosi. 32,3 prosenttia käy 
optikon näöntutkimuksissa 3-4 
vuoden välein ja 29 prosenttia 
viiden vuoden välein tai harvem-
min. Lähes puolet tutkimukseen 
osallistuneista, 46,3 prosenttia 
vastaajista, ei ole koskaan käy-
nyt silmänpohjatutkimuksessa. 
Silmänpohjakameran avulla 
verkkokalvolta voidaan tunnis-
taa mahdollisia viitteitä erilaisista 
silmäsairauksista, vaikka saira-
us puhkeaisikin silmässä täysin 
oireettomana. 53,7 prosenttia 
suomalaisista kertoo käyneensä 
silmänpohjatutkimuksessa opti-
kolla tai silmälääkärillä.

Glaukooma on Suomessa yli 
65 -vuotiaiden toiseksi yleisin 
näkövammaisuutta aiheuttava 
sairaus, mutta se on kuitenkin 
lähes puolelle tutkimukseen 
osallistuneista suomalaisista 
käsitteenä tuntematon. 53,4 
prosenttia suomalaisista kertoo 
glaukooma-termin olevan heille 
tuttu.

Diabetekseen sisältyy suuren-
tunut riski sairastua diabeettiseen 
retinopatiaan eli silmän verkko-
kalvon sairauteen, joka voi hoi-
tamattomana johtaa vakavaan 
näön heikkenemiseen. Vaikka 
Suomessa on arviolta 500 000 
diabeetikkoa, on retinopatia ylei-
sistä silmäsairauksista suomalai-
sille vähiten tuttu. Tutkimukseen 
osallistuneista suomalaisista vain 
13,3 prosenttia kertoo kuulleen-
sa retinopatiasta.
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Teksti: Eero Ketola

Kuvat: Marttyyrien ääni

Yhdysvaltalainen, 
Etelä-Koreassa asuva 
pastori Eric Foley 
tapasi Kiinassa, runsaat 
viisitoista vuotta 
sitten, Pohjois-Koreasta 
tulleen, maanalaisen 
seurakunnan 
edustajan. Tämä oli 
hänen ensimmäinen 
tapaamisensa 
pohjoiskorealaisen 
kristityn kanssa.  
– Keskustelun kuluessa 
esitän hänelle 
kysymyksen: ”Mitä 
voisimme rukoilla 
puolestanne?”

Tilaisuuksiin osallistuu 101 pro-
senttia kansasta. Raamatun kir-
joituksia on lanattu ja karkeasti 
muutettu. Esimerkiksi heillä on 
kymmenen käskyä eli heidän 
opetuksensa mukaan 10 peri-
aatetta. Ensimmäinen periaate 
on: ” Kim II –Sungille osoitettua 
lojaaliosuutta suurempaa ei ole 
olemassa”.

Eric Foley kertoo hämmästyk-
sestä. 

– Kun tapasimme Pohjois-
Koreasta tulleita, maanalaisen 
seurakunnan kristittyjä he ihmet-
telivät: ”Miksi olette lainanneet 
Pohjois-Korean lauluja hengel-
liseen laulukirjaanne”. He eivät 
tienneet, että Pohjoinen oli ot-
tanut laulut kristillisistä laulu-
kirjoista!

Pohjois-Koreassa 1984 – 1996 
kaikki kirkot tuhottiin ja Raama-
tut poltettiin ja kristityt surmat-
tiin. Kim Il-Sung pelkäsi, että 
kristillisyyden läsnäolo paljastai-
si, että valtion virallinen opetus 
on karkea väärennös kristillisyy-
destä.

Henkilökultti 
vailla vertaa

Pohjois-Korea on ”maailman us-
konnollisin valtio”. Kaikki valta 
on keskitetty ja sidottu Kim II 
-Sungin kultin ympärille. Hän on 
kaiken keskus ja jumala Pohjois-
Koreassa. 

–  Pieni kristittyjen joukko ky-
keni selviytymään vainojen kes-
kellä. He ovat itse kyenneet luo-
maan maanalaisen toiminnan.

 Lähetämme ilmapalloilla Raa-
mattuja Pohjois-Koreaan ja lähe-
tämme joka yö radio-ohjelmia 
pohjoiseen. 

Pohjois-Korean ja Etelä-Kore-
an kielet eroavat nykyisin 40 pro-
senttia toisistaan. Pohjois-Korea 
elää eristäytynyttä elämäänsä, 
Etelä-Korea on yksi maailman 
rikkaimmista valtioista. 

Eric Foley kertoo, että Etelä-
Koreassa pohjoiskorealaisia 
pidetään laiskoina, tyhminä, 
epärehellisesti ja sisäisesti rik-
kinäisinä. 

– Tämä ei tietenkään ole tot-
ta. Jumala yhdisti minut pohjois-

korealaisiin. He ovat opettaneet 
paljon minua. Pohjoiskorealaisia 
pakolaisia on Etelä-Koreassa 
noin 30 000. Heitä on siirtotyö-
läisinä Mongoliassa, Venäjällä ja 
jopa Lähi-idässä.

Vapaus 
Kristuksessa

”Mitä voin rukoilla puolestan-
ne?” Tämä oli Foleyn kysymys 
alussa. 

– Ajattelin niin  kuin useim-
mat länsimaiset kristityt. Pohjois-
Korea: ”Kauhea paikka elää. On 
hirvittävää olla vainottu tänään-
kin ja elää jatkuvassa pelossa”.. 
Ajattelin 15 vuotta sitten näin. 
Näin kristityt yleensä ajattelevat. 
”Mitä voin rukoilla puolestanne?” 
Pohjoiskorealaisen, maanalaisen 
seurakunnan jäsenen rauhallinen  
vastaus muutti elämäni: ”Sinäkö 
rukoilet meidän puolestamme? 
Me rukoilemme sinun puoles-
tasi!” Ajattelin sisimmässäni: ”  
Mitä, minä olen amerikkalainen. 
Me olemme vapaita, meillä on 
Raamattuja, olemme kaikkien 

Kärsivä seurakunta opettaa: 
Kristuksessa meillä on kaikki

Korean demokraattinen 
kansantasavalta

Suuri johtaja: Kim Jong-un
Presidentti: Kim Il-Sung  (kuoli 
vuonna 1994, mutta hän on edel-
leen virallinen presidentti)
Ero Koreasta 9.9.1948
Väkiluku:  28 852 000
Pääkaupunki:  Pjongjang
Pinta-ala: 120 583 km2

Asevoimat: 1,21 miljoonaa hen-
kilöä
Palvelu armeijassa: miehillä 10 – 
13 vuotta, naisilla 6 – 8 vuotta
Ydinasevaltio
Uskonto: Perinteelliset uskon-
not buddhalaisuus ja kungfut-
selaisuus. Uskonnon harjoitta-
minen on kielletty. Kristittyjä 
yli 100 000. Kristittyjä kohtaan 
suuntautuu ankara ja häikäile-
mätön vaino. 
Oma ”uskonto”: junche-aate ja  
Kim Il-Sungin henkilökultti ja 
opetus

puh. 0400 567 115

K im Il-Sung, Pohjois-Kore-
an valtion perustaja vart-
tui kristityssä perheessä. 

Aina kun hän meni äitinsä kanssa 
kirkkoon, hän kiinnitti huomion 
siihen, että äiti nukahti. Lopulta 
Kim kysyi äidiltään: ”Miksi aina 
nukut kirkossa?” Äiti vastasi, että 
kirkko on ainut paikka missä 
hän saa rauhassa nukkua.  

–  Kim pohdiskeli, että kris-
tinusko saa ihmiset nukkumaan. 
Ainoa oikea uskonto on se, joka 
saa ihmiset hereille. Vartuttuaan 
Kim kehitti uuden uskonnon. 
Hän otti runsaasti vaikutuksia 
kristinuskosta, mutta uuden us-
konnon keskipiste oli hän itse, 
kertoo Foley. 

Väärennetyt 
käskyt

Pohjois-Koreassa lauletaan kir-
jasta jossa on yli 600 laulua. 
Monet sävelmistä tulevat suo-
raan kristillisyydestä. - Esimer-
kiksi Oi Herra suuri luoja maan 
ja taivaan, sävelmällä lauletaan: 
”On Kim II-Sung suuri johtaja”. 

rikkaiden valtioiden äiti”. Ja poh-
joiskorealainen kristitty vastasi: 
– ”Siinä se teidän ongelmanne 
onkin. Teillä on kaikkea niin 
paljon, että ette edes tarvitse Ju-
malaa. Meillä ei ole rahaa eikä 
vapautta. Meillä ei ole mitään. 
Meillä on kuitenkin Jumala. Hän 
on riittävä meille. Hän on kaik-
ki mitä tarvitsemme. Me olemme 
vapaat Kristuksessa. 

Seurakunta 
kasvaa

Eric Foley kertaa: – Pohjoisko-
realaiset kristityt eivät tarvitse 
sääliämme. Elämä on heille ää-
rettömän vaikeaa. He ovat aina 
valmiit kuolemat. Lähes kaikki 
johtajat on tapettu, mutta seura-
kunta jatkaa kasvuaan. Kristittyjä 
on jo yli 100 000.  He ovat va-
lona ja suolana. Keskitysleireil-
läkin he ovat valona ja suolana. 
Vangitut kristityt viedään omiin 
keskitysleireihin. Heitä ei voi 
enää laittaa samoihin leireihin 
kuin muita vankeja. He olivat lei-
reissä evankelistoina. Kristus on 
riittävä. Maanalainen seurakun-
ta opetti minua. Sinäkö rukoilet 
puolestamme? Me rukoilemme 
sinun puolestasi. Unohdam-
me niin nopeasti kaiken hyvän 
mitä Jumala on meille tehnyt. Me 
tarvitsemme vainottuja kristittyjä. 
He muistuttavat meitä, että Ju-
mala on riittävä. Sisäistä vapaut-
ta ei voi antaa minkään maan 
hallitus ja valtaapitävät. He eivät 
sitä, anna eivätkä he voi ottaa 
sitä pois koska he eivät sitä ole 
antaneetkaan. Jumala on riittävä. 
Vapautta Kristuksessa ei mikään 
voi ottaa pois. 

Juche-aate-
rakennelma

Pohjois-Korean perustaja Kim 
Il-Sung tunsi Raamatun hyvin. 

Korean pohjoisosassa oli voi-
makas herätys 1907. Hänellä oli 
runsaasti tietoa kristillisestä us-
kosta. Hän kehitti aatteen jolla 
Jumalalle kuuluva kunnioitus 
siirtyisi hänelle. Kim Il-Sungin 
opetus kiinnittyy häneen ja se 
on sekoitus kommunismia, kon-
futselaisuutta ja kristinuskoa. 

– Jokaisen on viikoittain ol-
tava läsnä Kim Il-Sungin tutki-
muskeskuksissa, joista käytetään 
nimeä itsekritiikkikokous. Sung 
kirjoitti kymmenen periaatetta, 
jotka ovat Raamatun kymme-
nen käskyn väärennös. Ihmiset 
rukoilevat Sungia katsellen sei-
nällä olevaa, suurikokoisia kuvia 
jotka esittävät Sungia ja hänen 

poikaansa Kim Jong-Illiä, kertoo 
Foyle.

Ihmiskauppaa 
rajalla

Pohjois-Korean rajalla myydään 
20 – 30 ikäisiä naisia. 

– Naiset on kidnapattu ja rikol-
lisliigat myyvät heidät Kiinaan. 
Yhtenä syynä on Kiinan yhden 
lapsen politiikka. Kiinassa on 
paljon enemmin miehiä kuin 
naisia. Varsinkin ikääntyvät tai 
vammautuneet miehet ei ole 
mahdollisuus saada vaimoa. Ai-
nut mahdollisuus on osaa poh-
joiskorealainen vaimo. Miehet 
eivät puhu koreaa eikä nainen 
kiinaa. Tämä merkitsee vaikeaa 

asemaa naiselle. Usein hänen 
täytyy palvella kolmea tai neljää 
miestä. ja synnyttää heille lapsia, 
kertoo Foyle. 

Eric Foyle jatkaa: - Naiset yrit-
tävät paeta kurjaa asemaansa. he 
jättävät taakseen synnyttämänsä 
naiset. Lapset eivät ole kiinalai-
sia eivätkä korealaisia. Kiinan 
kansalaisuuteen vaaditaan että 
sekä isä että äiti ovat kiinalai-
sia. Samoin Koreassa tarvitaan 
molempia vanhempia kansalai-
suuden saamiseksi. Jos lapsilla ei 
ole kansalaisuutta, eivät he voi 
käydä koulua tai saada sairaan-
hoitoa. Pakenemisessa onnistu-
neet naiset tulevat Etelä-Koreaan 
loikkaavat naiset tuntevat syylli-
syyttä sukulaisistaan ja lapsistaan 
jotka ovat jääneet Pohjois-Kore-
aan tai Kiinaan. Etelä-Koreaan 
tulleista pohjoiskorealaista nai-
sista noin 16,3 prosenttia tekee 
itsemurhan. Eric Foyle vieraili 
Suomessa huhtikuun lopussa 
Marttyyrien Ääni Suomi (ent. 
Stefanus - lähetys) kutsusta.

Pastori Eric Foley on Mart-
tyyrien Ääni Korea -järjestön 
perustaja. 

Hän perusti Souliin Maan-
alaisen yliopiston, joka koulut-
taa ja ohjaa toimintaa, jonka 
päämäärä on Pohjois-Korean 
saavuttaminen evankeliumilla. 
Hän varustaa Pohjois-Korean 
maanalaisen seurakunnan 
johtajia tehtävään vaikealla ja 
vaarallisella kentällä.

B   –  Kim pohdiskeli, että kristinusko saa 
ihmiset nukkumaan. Ainoa oikea uskon-
to on se, joka saa ihmiset hereille. Vartut-
tuaan Kim kehitti uuden uskonnon. Hän 
otti runsaasti vaikutuksia kristinuskosta, 
mutta uuden uskonnon keskipiste oli 
hän itse, kertoo Eric Foley.

B   – Kim Il-Sung kirjoitti kymmenen peri-
aatetta, jotka ovat Raamatun kymmenen 
käskyn väärennös. Ihmiset rukoilevat 
Sungia katsellen seinällä olevaa, suuri-
kokoisia kuvia jotka esittävät Sungia ja 
hänen poikaansa Kim Jong-Illiä, kertoo 
Foyle.
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Olemme elämässä ja miehinä 
varmaan joskus tulleet sellaisen 
kysymyksen eteen, jonka voi 
muotoilla sanoilla, että miten 
tästä eteenpäin?

  Miehiin kohdistuu elämäs-
sä omat odotuksensa ja vaati-
muksensa ratkaista haastavia-
kin tilanteita. Odotuksia luovat 
miehen asema esimerkiksi per-
heessä, työyhteisössä ja laajem-
minkin vapaa-aikana. Kodin ja 
työn tasapaino on luonnollisesti 
huomionarvoinen kysymys. Jos-
sain mielessä voidaan sanoa, että 
mieheltä odotetaan johtajuutta, 
vaikka siinä mielessä yhteis-
kunta on paljon muuttunut. On 
todettua, että miehen ja naisen 
välillä sukupuoliset rooliodotuk-
set eri tehtävissä ja työolosuh-
teissa ovat ajassamme paljonkin 
muuttuneet roolien asemaa ta-
saavaan suuntaa. Nyt emme voi 

niin selvästi jakaa miesten töitä 
ja naisille kuuluvia töitä omiin 
luokkiinsa, kuin esimerkiksi vie-
lä noin 30 vuotta sitten. Vastuut 
ovat siis ajassamme tasaantuneet 
miesten ja naisten välillä.

  Kyseisen yhteiskunnallisen 
kehityksen ei kuitenkaan tule 
johtaa siihen, että mies tuntisi 
asemansa uhatuksi ja nainen 
tuntisi olonsa olemiseksi ”temp-
pelin harjalla”. Onhan niin että 
jokaisessa asemassa on velvoit-
teensa ja vastuunsa. On myös 
niin, että usein kysymys johta-
juudesta työelämässä ja perheis-
sä on persoonallisuudesta johtu-
vaa. Siispä perheissäkin sisäinen 
roolijako ja käyttäytyminen ovat 
yhteistä toimintaa, jota kaikkialla 
muutenkin tarvitaan. Perheissä 
toimet eivät ole vallankäyttöä, 
vaan syvällisempää perheen 
yhteiselämää. Eri perheissä tä-

Asemasta on kysymys?

Viimeisen kymmenen vuotta 
olemme seuranneet median vä-
lityksellä konfliktia Gazan alu-
eella. Israelhan luovutti alueen 
2005 Ariel Sharonin johdolla pa-
lestiinalaisten hallintaan ehtona 
rauhalle.
Ajatuksesta rauha-maata vas-
taan ei ole todellakaan toteutu-
nut aluella, jossa on jotakuinkin 
kahden vuoden sykleillä ollut 
erimittaisia yhteenottoja. Gazan 
aluetta hallinnoima, demokraat-
tisissa vaaleissa 2006 valittu Ha-
mas on aloittanut tasaisin välein 
rakettiyökkäykset rajan yli Israe-
lin siviilikohteisiin.
Viimeisin 50 päivää kestänyt 
konflikti vaati runsaan kahden 
tuhannen palestinalaisen hen-
gen Gazan alueella, ollakin että 
n.800-900 heistä oli militatteja, 
jotka eivät välttämättä liiku so-
tilaspuvussa. Israelin puolella 
kuoli reipas seitsemänkymmen-
tä, valtaosa sotilaita. Oliko nämä 
reipas kaksituhatta menehtynyttä 
todella tarpeen, voi kysyä? Mikä 
asia muuttui sodan myötä?
Media mielellään revittelee uhri-
en määrällä, mutta mikä on Ga-
zan aluetta hallinoivan Hamasin 
vastuu viranomaisena? Onko ra-

mänkin tyyppisiä kysymysyk-
siä luonnollisesti käsitellään ja 
tilanteet ratkotaan yhteisesti ja 
perheen sisäisten tuntemusten 
ja myös elämänkokemusten ja 
luontaisten taipumusten poh-
jalta.

  Puolestaan, kun katsomme 
työyhteisöä, niin siellä asia tietysti 
on hyvin pitkälle organisaatioon 
pohjautuvaa, jossa on luonnol-
lisesti vastuut ja velvollisuudet 
jaettu asiaan kuuluvalla tavalla. 
Johtajuus työyhteisössä määräy-
tyy aika pitkälle koulutukseen ja 
työkokemukseen pohjautuvaksi. 
Pätevyys kuhunkin paikkaan rat-
kaisee valinnat. Kyseistä kehitys-
suuntaa on vahvistanut koulu-
tusjärjestelmä ja tietysti myös 
yhteiskunnan periaate laajasta 
tasa-arvoisuudesta.

Alpo Ahola, Alavus

Gazan kansan tahto
kettien ampuminen naapurimaan 
siviilikohtesiin gazalaisten tahto, 
haluavatko he vastahyökkäyk-
sessä kotinsa tuhottavan? Onko 
koulu, sairaala, koti, päiväkoti 
ja moskeija aseiden ja räjähtei-
den säilytyspaikka? Miten em. 
kohteiden legimiteetti sotatilan-
teessa muutuu, onko se kohde? 
Onko 16 000 rakettia Israeliin 
oikeutettu tapa toimia?
Viime konfliktin jälkeen on kan-
sainvälinen yhteisö luvannut 
”jälleenrakennusapua” Gazan 
alueella,jossa 12 400 asuntoa 
vaatii korjausta. Rahaa on luvat-
tu reilu 3,5 miljardia dollaria, sitä 
on toimitettu 945 milj dollarin 
edestä. Kummallisinta asiassa on 
se, että ainuttakaan asuntoa ei 
ole Gazassa korjattu, mihin rahat 
menevät? Samaa tuo esille YK:n 
lähi-idän lähettiläs Nikolai Mla-
denov raportissaan gazalaisten 
katkeruudesta, kaikkia kohtaan. 
Asia jota media ei Suomessa ole 
juurikaan uutisoinut.
Voidaan perustellusti kysyä, 
minne rahat ovat menneet, kos-
ka alueen rakennuskustannukset 
ovat murto-osa meidän raken-
nuskustannuksiin verraten?
Onko joku vetämässä välistä, 

esim Hamas? Raporttien mu-
kaan Hamas kunnostaa ”tunne-
li-infraansa” ja täydentää aseva-
rastojaan seuraavaa yhteenottoa 
varten.
Lisäksi Hamas perii alueen asuk-
kailta ”solidaarisuusveroa”, mi-
hin? Arvatenkin kuuliasuuteen 
vallanpitäjää kohtaan. Gazan 
alueella on reilu sata  miljonää-
riä, joista rikkaimmat Hamasin 
johtajat asuvat ulkomailla paos-
sa.
Onko Hamas-johtaja Khalid Mas-
haalin omaisuus 2.6 miljardia 
dollaria (Forbes), mistä ansaittu? 
Vaatiiko gazalainen samanlaista 
luxusta kuin maanpaossa Qua-
tarissa asuva Mashaal?
Voidaan perustellusti pohtia 
onko kansainvälisen yhteisön 
”epäilykset” jälleenrakennus-
avun perille menosta perustel-
tua, vai maksetaanko korvaus 
EU:n jäsenmaiden toimesta, 
vain oman mielen keventämi-
seksi, ajatuksella ”olen osuuteni” 
hoitanut. Onko kansainvälisellä 
yhteisöllä/järjestöillä ”vastuuta” 
rahallisen avun antaneelle aut-
tajalle, sen perillemenosta?

Arto Perämäki, Oulu

Hoida diabetes 
– suojele munuaisia

Diabetes on uhka munuaisille. 
Sen hyvä hoito voi estää munu-
aismuutosten synnyn, mutta silti 
tyypin 2 diabetes on yleisin syy 
dialyysihoidon aloittamiseen. 
Munuainen on elimistön super-
sankari. Se kestää paljon, mutta 
ei loputtomiin.

Suomessa diabetesta sairasta-
via on puoli miljoonaa, joista lä-
hes kolmasosalla saattaa kehittyä 
muutoksia munuaisiin eli dia-
beettinen nefropatia. Varsinkaan 
tyypin 2 diabeetikot eivät aina 
edes tiedä sairastavansa diabe-
testa. Tuntematon vastustaja on 
vaarallisin vastustaja.

Huonossa hoitotasapainossa 
oleva diabetes on merkittävä ris-
ki saada myös munuaissairaus. 
Verensokerin lisäksi verenpaine 
ja veren rasvat on hoidettava 
hyvin. Diabeetikon munuaisten 
kuntoa pitää seurata säännölli-
sesti tutkimalla virtsan valkuai-
sen määrää.

– Liika rasva ja sokeriaineen-
vaihdunnan häiriöt lisäävät riskiä 
sairastua tyypin 2 diabetekseen, 
joka on suurimpia munuaissai-
rauksien aiheuttajia. Tyypin 2 
diabetes on yleisin syy dialyy-
sihoidon aloittamiseen, osas-
tonylilääkäri Mervi Haapala 
HUS:sta kertoo.

Elintavoilla voi vaikuttaa tyy-
pin 2 diabeteksen kehittymiseen 
tai etenemiseen. Jo puolen tun-
nin päivittäinen liikunta vä-
hentää riskiä sairastua tyypin 2 
diabetekseen. Diabetesta sairas-
tavan kannattaa tuijottaa omaan 
napaansa, sillä ylipaino ja eten-
kin vyötärölihavuus on pahas-
ta. Kovan rasvan välttäminen 
ja pehmeiden rasvojen käyttö 
sekä ravintokuitujen lisääminen 
kannattaa.

– Ylipaino, korkea verenpaine 
ja kolesteroli sekä tupakointi yh-
distettynä diabetekseen lisäävät 
riskiä sairastua munuaissairauk-
siin entisestään. Myös alttius sai-
rastua sepelvaltimotautiin sekä 
aivoverisuoni- ja munuaissaira-
uksiin kasvaa, Haapala jatkaa.

Liikunta on hyväksi koko ke-
holle. Se auttaa painonhallinnas-
sa, laskee verenpainetta ja korjaa 
veren rasva-arvoja. Erityisesti se 

vähentää vyötärölihavuutta, 
vaikka painonpudotus ei olisi-
kaan suuri.

Tulevaisuus saapuu 
Eurooppaan

Maailman ensimmäinen sarja-
valmisteinen hybridi, Toyota 
Prius saapui Eurooppaan vuon-
na 2000. Nyt Euroopan markki-
noille saapuu uusi merkittävä 
innovaatio, Toyota Mirai, jonka 
käyttövoimana toimii vety, ja sen 
ainoa päästö on vesihöyry.

Toyota Mirai on maailman 
ensimmäinen sarjavalmisteinen 
polttokennosedan. 

Uuden Mirain myötä Toyotasta 
tulee myös polttokennoteknolo-
gian pioneeri. Se on pitkälti kor-
kealuokkaisen insinööritaidon 
sekä syvällisen hybriditietä-
myksen ansiota. Toyota edistää 
vetyautoilua monilla tavoin: se 
on mm. avannut tuhansia polt-
tokennoteknologiaan liittyviä 
patentteja myös kilpailijoiden 
käyttöön, ja lisäksi Toyota edis-
tää tarvittavan vetyinfrastruktuu-
rin rakentumista.

Mirai hyödyntää Toyotan 
ainutlaatuista polttokennot ja 
hybriditeknologian yhdistävää 
TFCS-järjestelmää (Toyota Fuel 
Cell System) sekä Toyotan pa-
tentoimia vetysäiliöitä. Toyotan 
TFCS-järjestelmä on selvästi 
energiatehokkaampi kuin pe-
rinteiset polttomoottorit, eikä se 
päästä lainkaan haitallisia CO2- 
tai muita pakokaasupäästöjä. 
Auton käyttösäde on runsas, ja 
auton täyteen tankkaaminen vie 
vain noin kolme minuuttia. 

Toyota Mirain myynti Euroo-
passa alkaa syyskuussa 2015 
aluksi Iso-Britannian, Tanskan 
ja Saksan markkina-alueilla. 
Euroopan markkina-aluetta 
laajennetaan vuonna 2017 ve-
tyinfrastruktuurin kehittymisen 
mukaisesti.
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Jerusalem kiinnostaa matkailijoita 
entistä enemmän

Matkustus- ja vapaa-ajanlehti Travel and Leisure -lehti 
järjesti hiljattain kyselyn lukijoilleen, jossa Jerusalem si-
joittui 10. sijalle maailman parhaiden kaupunkikohteiden 
kategoriassa. ”Kristityt, juutalaiset ja muslimit saapuvat 
ylistämään tähän 4000 vuotta vanhaan kaupunkiin, ja 
heidän kirkkonsa, synagogansa ja moskeijansa ympäröi-
vät historiallista Vanhaa kaupunkia”, sanottiin lehdessä. 
Israelin liikenneministeriö on julkistanut suunnitelmansa 
150 kilometrin pituisen pyörätieverkoston rakentami-
sesta Gush Danin alueelle. Tämän projektin toivotaan 
”palvelevan päivittäin tuhansia pyöräilijöitä, vähentävän 
liikenneruuhkia ja saasteita sekä parantavan jalankulki-
joiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta”, sanoi liikenne-
ministeri Israel Katz.

Uusi laite säästää aikaa ja rahaa
HoloDent on uusi israelilaiseen 3D teknologiaan pohjau-
tuva laite, joka vähentää huomattavasti aikaa, joka ku-
luisi hammasproteesin valmistamiseen ja sovittamiseen. 
Aikaisemmin proteesin valmistamiseen on kulunut kuu-
kausi, mutta uuden laitteen ansiosta aikaa kuluu enää 
vain 30 minuuttia. Uusi teknologia, jota on mahdollista 
soveltaa myös muilla aloilla, kuten arkkitehtuurissa ja 
koneteollisuudessa, arvellaan säästävän satoja miljoonia 
dollareita, lukemattomia työtunteja, ja valtavan määrän 
fyysistä kipua ja stressiä niin potilaiden kuin terveyden-
hoitohenkilökunnan parissa maailmanlaajuisesti.

Arkeologit löysivät 
muinaisen filistealaisten kaupungin

Bar-Ilanin yliopiston arkeologit julkistivat tällä viikolla 
tiedon, että he ovat löytäneet muinaisen Gatin kau-
pungin jäänteet, joka on yksi niistä viidestä filistealais-
ten kaupungeista, jotka mainitaan Raamatussa. Gat oli 
Goljatin kotikaupunki, jonka läheisyydessä olevassa 
Tammilaaksossa nuori Daavid tappoi Goljatin, kuten 
Raamattu kertoo ensimmäisen Samuelin kirjan 17. lu-
vussa.  Kaivauksia tehdään Tel Zafitin luonnonpuistos-
sa, Jerusalemin ja Ashkelonin välissä olevilla Juudean 
kukkuloilla. Kaivauksia johtaa professori Aren Maeir, 
joka on löytänyt osia muinaisen kaupungin porteista ja 
linnoituksista. Nämä löydökset vahvistavat raamatullisen 
tiedon siitä, että kaupunki oli merkittävä israelilaisen 
kuningaskunnan alkuaikoina. Syyrian kuningas Hasael 
tuhosi kaupungin vuonna 830 eKr

Kimmo Janas

Joku on ehtinyt valitella, 
että me Tosimiehessä 
testailemme liikaa 
maastureita, mutta 
onhan se pakko 
myöntää, että kyllä 
niissä on sitä jotakin, 
joka kolahtaa miesten 
syvimpään…

A udin jykevä maasturi Q7 
on ollut laihdutuskuuril-
la ja onkin nyt 325 kg 

keveämpi kuin edeltävä versio. 
Siinä missä aikaisempi Q7 uhkui 
todella äijämäistä henkeä, nyt 
mallin ulkomitat ovat pienen-
tyneet, mutta sisällä on entistä 
enemmän tilaa niin matkustajille 
kuin matkatavaroillekin.

Audi Q7 on lyhentynyt 3,7 cm 
ja kaventunut 1,5 cm. Korkeus 
on sitä vastoin säilynyt lähes en-
nallaan. Sisätilan mittamuutok-
sista voisi mainita ensimmäisen 
ja toisen istuinrivin 2,1 cm kasva-
neen etäisyyden sekä pääntilan 
lisääntymisen etumatkustajilla 
4,1 cm ja takamatkustajillakin 
2,3 cm. Kyllä kelpaa.

Audin pari vuosikymmentä 
pitkä työ kevytrakenneteknii-
kan eteen on tuottanut tulosta. 
Pelkästään uusitusta ja erittäin 
vääntöjäykästä korirakenteesta 
painoa on saatu tiputettua 71 
kg.

Uutta 
konepellin allakin

Uudistuneessa Q7:ssä on pistetty 

tietenkin juuri lukuisat ajoa hel-
pottavat varusteet sekä uusim-
mat kuljettavaa avustavat järjes-
telmät.

Eikä tässä vielä kaikki...
Myöhemmin on luvassa Q7 
e-tron, joka on ensimmäinen 
dieselmoottorilla ja nelivedolla 
varustettu pistokehybridi. Te-
hoa löytyy kuulemma 373 he-
vosvoimaa ja polttoaineen ku-
lutukseksi luvataan vaivaiset 1,7 
litraa satasella. CO2-päästöt ovat 
vaivaiset 50 g/km ja täydellä la-
tauksella luvataan toimintamat-
kaksi pelkällä sähköllä 56 km.

C  Sähköisesti kääntyvä vetokoukku on yllättävän kätevä.

C  Beigenväriset lattiamatot eivät ole 
parhaat mahdolliset ainakaan ajatellen 
suomalaista syksyä ja loskakelejä.

Q7
myös alusta uusiksi, ja nyt esi-
tellään uusi toisen sukupolven 
modulaarinen pohjarakenne, 
jossa moottori onkin sijoitettu 
pitkittäin.

Moottoreiksi on tarjolla kaksi 
väkivahvaa 3-litraista quattro-
nelivedolla varustettua V6-moot-
toria; 333 -heppainen TFSI sekä 
tämä meidän kokeilemamme 
272 -heppainen TDI. Vaihteis-
tona on 8-vaihteinen tiptronic-
automaatti, joka pelittää todella 

nautittavasti.
Ja vaikka koneissa on potkua, 

ovat yhdistetyt kulutuslukemat 
yllättävän alhaiset, tässä mei-
dän dieselissä 6,2 l/100 km (CO2 
163 g/km) ja bensakoneessa 7,7 
l/100 km (CO2 179 g/km).

Kaikki maksaa
Ajokokemus ovat aivan omaa 
luokkaansa. Vaikka allekirjoit-
tanut on kokeillut tämänkin 
lehden sivuille jos jonkinlaisia 
menopelejä vuosien varrella, nyt 

on pakko todeta, että hunajata, 
hunajata…

Oikeastaan ainoa huono 
puoli uudessa Q7:ssa on sen 
hinta. Meillä kokeiltavana ollut 
yksilö maksaa nimittäin kaik-
kine herkkuineen 158.933,31 
euroa… Mutta silti, kyllä niitä 
herkkujakin löytyi yllin kyllin; 
ilmajousitus, hierovat etupenkit, 
panoraama-lasikatto, sähköinen 
vetokoukku, sähköisesti kaatu-
vat takimmaiset penkit ym. ym.

Yksi syy ajonautintoon ovat 

C  Suuri panoraamakattoikkuna lisää kummasti tilantunnetta.

D  Kuljettaja voi vaihdella monipuolisten ajo-ohjelmien välillä ja säädellä haluamaansa hierontaa.

D  Tilavat vaaleat sisätilat ovat pelkkää 
luksusta.

D  Takimmainen penkkirivi taittuu säh-
köisesti lattiatasoon.

D  Takana istuvatkaan eivät ole kuskin 
armoilla ilmastoinnin suhteen.

C  Etupenkeissä löytyy säätöjä jokaiseen 
makuun.

AudiQ7
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Painatusta koskevat tekniset erittelyt 
>  Yhdistelmävaroitukset on tuotettava muuttamatta mitenkään niiden mittasuhteita tai värejä. 
>  Yhdistelmävaroitukset on laadittu kokonaisiksi kuviksi , eikä niitä saa muuttaa. 
>  Yhdistelmävaroitusten painatuksessa vähimmäisvaatimus: neliväri, CMYK,  

linjatiheys 133 lpi (lines per inch).  

Tupakoivat kuolevat nuorempina

Tupakointi tukkii verisuonet sekä aiheuttaa sydänkohtauksia  ja aivoveritulppia

Tupakointi aiheuttaa keuhkosyöpää, joka johtaa kuolemaan

Tupakointi aiheuttaa voimakasta riippuvuutta. Älä aloita

Lopettamalla tupakoinnin vähennät vaaraa sairastua kuolemaan johtaviin sydän- ja keuhkosairauksiin

Tupakointi voi aiheuttaa hitaan ja tuskallisen kuoleman

Tupakointi voi vahingoittaa siittiöitä ja vähentää hedelmällisyyttä

Tupakointi vanhentaa ihoa

Tupakointi raskauden aikana vahingoittaa lastasi

Tupakointi aiheuttaa impotenssia ja voi heikentää verenkiertoa

Savu sisältää bentseeniä, nitrosamiineja, formaldehydiä ja vetysyanidia

Suojele lapsia: älä pakota heitä hengittämään tupakansavua

Lääkäriltä tai apteekista saat apua tupakoinnin lopettamiseen

Pyydä apua tupakoinnin lopettamiseen

Yhdistelmävaroitukset

Kombinerade varningar

Tekniska specifikationer för tryckning
>  De kombinerade varningarna måste återges utan ändringar när det gäller  

proportioner eller färger. 
>  De kombinerade varningarna är utformade som en helhet och får inte ändras. 
>       Minimikravet är att de kombinerade varningarna trycks i fyrfärg (CMYK)  

med en rastertäthet på 133 linjer per tum. 

Rökare dör i förtid

Rökning ger förträngningar i blodkärlen och orsakar hjärtinfarkt och stroke

Rökning orsakar dödlig lungcancer

Rökning är mycket beroendeframkallande. Börja inte röka

Om du slutar röka löper du mindre risk att få dödliga hjärt- och lungsjukdomar 

Rökning kan leda till en långsam och smärtsam död

Rökning kan skada sperman och minskar fruktsamheten

Rökning får din hy att åldras

Rökning under graviditeten skadar ditt barn

Rökning kan försämra blodflödet och orsakar impotens

Rök innehåller bensen, nitrosaminer, formaldehyd och cyanväte

Skydda barnen: låt dem inte andas in din tobaksrök

Din läkare eller ditt apotek kan hjälpa dig att sluta röka

Sök hjälp för att sluta röka

Tämän CD-levyn sisältämät valo-, teksti- ja muut kuvat on tarkoitettu käytettäviksi  
tupakkatuotteiden pakkauksissa seuraavien päätösten mukaisesti:
>  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2001/37/EY) tupakkatuotteiden  

valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten  
ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2001 

>  komission päätös (2003/641/EY) tupakoinnin terveysvaikutuksista varoittavien  
värivalokuvien tai muiden kuvien käytöstä tupakkatuotteiden pakkauksissa,  
tehty 5 päivänä syyskuuta 2003 

>  komission päätös (K(2005) 1452 lopull) valikoimasta lähdeasiakirjoja, jotka sisältävät  
värivalokuvia tai muita kuvia kutakin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2001/37/EY liitteessä I esitettyä erityisvaroitusta varten, tehty 26 päivänä toukokuuta 2005

Kaikkiin muihin käyttötarkoituksiin on saatava Euroopan komission lupa.

Fotografierna, bilderna och textillustrationerna på denna CD har framställts för att användas 
på förpackningar med tobaksvaror i enlighet med:
>  Europaparlamentets och Rådets Direktiv av den 5 juni 2001 om tillnärmning av  

medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation  
och försäljning av tobaksvaror (2001/37/EG)

>  Kommissionens Beslut av den 5 september 2003 om användning av färgfotografier eller  
andra illustrationer för att varna för hälsorisker på tobaksförpackningar (2003/641/EG)

>  Kommissionens Beslut av den 26 maj 2005 om arkivet med utvalda källdokument  
med färgfotografier eller andra illustrationer för var och en av de kompletterande  
varningstexterna i förteckningen i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/37/EG (K(2005) 1452 slutlig) 

All annan användning måste godkännas av Europeiska kommissionen.

Kuvavaroitukset tervetullut uudistus tupakkalakiin
Uuteen tupakkalakiin kaavaillut tupakkapakkausten teksti- ja kuva-
varoitukset ovat kaivattu uudistus, joka seuraa samalla kansainvälistä 
kehitystä. Valitettavasti tuotemerkit säilyvät pakkauksissa, mikä jättää 
tupakkateollisuuden käyttöön yhä yhden tärkeän markkinointika-
navan.

Äskettäin julkistetun tupakkalakiluonnoksen tavoite on tupakka-
tuotteiden käytön loppuminen. Lakiluonnos sisältää monia hyviä, 
uusia keinoja tähän tavoitteeseen pääsemiseksi. Uusi laki perustuu 
osin Euroopan unionin tupakkatuotedirektiiviin, mutta samalla on 
uusittu neljäkymmentä vuotta vanha ja usein täydennetty tupakka-
lakimme yhteneväiseksi kokonaisuudeksi.

Yksi näkyvimmistä lakiin esitetyistä uudistuksista ovat kuvalliset 
terveysvaroitukset. Ensi vuoden toukokuun lopussa tupakkapak-
kauksissa on oltava näkyvät tekstistä ja sitä vastaavasta värikuvasta 
koostuvat terveysvaroitukset. Varoitusten on peitettävä pakkauksen 
etu- ja takapinnasta vähintään 65 prosenttia.

– Kuvalliset varoitusmerkinnät ovat Suomessa kaivattu uudistus, 
sillä ne ovat jo käytössä monissa EU-maissa, esimerkiksi Belgiassa, 
Romaniassa, Isossa-Britanniassa, Latviassa, Maltalla, Espanjassa ja 
Irlannissa, toteaa kansanterveysjärjestö Suomen ASH ry:n toimin-
nanjohtaja Mervi Hara.

Näissäkin maissa varoitusten koko suurenee tupakkatuotedirektii-
vin voimaantulon myötä. Pohjoismaista kuvalliset terveysvaroitukset 
ovat käytössä Norjassa, Tanskassa ja Islannissa.

Kuvaa ja tekstiä sisältävien varoitusmerkintöjen esiinmarssi al-
koi vuonna 2001, kun Kanada otti käyttöön yhdistelmävaroitukset. 
Vuoden 2014 syyskuuhun mennessä niitä oli käytössä jo 77 maassa. 
Suurimmat kuvalliset terveysvaroitukset ovat Nepalissa, jossa ne 
kattavat 90 prosenttia pakkauksen etu- ja takapinnasta.

Veren voima
Opettelin soittamaan trumpettia kymmenvuotiaana. Seura-
kuntaamme perustettiin soittokunta 1960 ja saimme soti-
lassoittokunnan ykköstrumpetistin opettajaksemme. Paavo 
Riikonen oli tiukka opettaja: jokaisen täytyi oppia musiikin 
teoria, oikea puhallustekniikka, sormitukset, rytmit, tulkin-
nat. Nyt 55 vuotta myöhemmin sain käsiini Paavon tekemän 
sovituksen kappaleesta ”Veren voima”. Olen koko kesän har-
joitellut siihen sovitettua erittäin vaativaa trumpettisooloa. Ja 
soittaessani sanat ovat pyörineet päässäni: 

"Tahdotko vapaaksi synneistäsi? Oi, veressä vain, voima on 
ain. Tullos, niin rauhan saat sieluhusi, kun puhdistus veressä 
on. Löytyy voima, voima ihmeinen. Veressä Jeesuksen. Löytyy 
voima, voima voitokas. Vapahtajan haavoissa vain."

Miesten illan käsin  kosketeltava tunnelma palautuu yhä 
uudelleen mieleeni tätä musiikkia soittaessani. Puhuimme 
miehen naamareista, riippuvuuksista, siteistä, synneistä. Jos-
kus sen vain aistii, miten voimakkaasti Pyhä Henki on läsnä 
ja miten suoraan Hän haluaa välittää sanoman jollekin. Sii-
nä miesten vakavien silmien edessä tunsin suurta arkuutta 
ja pyhyyttä. Meidän Herrallamme oli henkilökohtaista asiaa 
jollekin. Hän kutsui parannukseen.

Kun tilaisuuden jälkeen ajelin kohti kotia, puhelin piippasi. 
Tuli tekstiviesti, jossa yksi mukana olleista veljistä kirjoitti, että 
illan sanoma oli suoraan hänelle. Ei siinä inhimilliset hommat 
auttaneet, eivät teoriat eivätkä terapiat. Vain Jeesuksen veressä 
oli vapauttava voima. ”Tahdotko voiton sä himoistasi? Oi, 
veressä vain, voima on ain.”

Miten moni veljemme onkaan sidottu? Miten raskaasti riip-
puvuudet riivaavat liian monia miehiä. Pornon avulla saadut 
järisyttävät orgasmit päätyvät syvään syyllisyyteen ja ahdistuk-
seen. Pelihimon riivaama mies odottaa jättipottia vain tode-
takseen, että lirissä ollaan ja velkakierre nakertaa itsetuntoa 
hajalle. Ja monet muut siteet vievät elämästä ilon ja hapen.

Kaiken tämän höpöhöpöhampaattoman kristillisyyden kes-
kellä on sittenkin vielä alkuperäinen voima olemassa. Se ei 
ole menettänyt tehoansa. Se ei ole jäänyt historiaan. Se toimii  
tänään: ”Löytyy voima, voima voitokas veressä Jeesuksen.”  
Ihmisen keksinnöt ja temput, loputon suvaitsevaisuus ja kai-
ken hyväksyminen on johtanut ja johtaa harhaan tuskiensa 
keskellä kamppailevia. Meidän tulisi uskaltaa rohkeasti ju-
listaa Jeesuksen veren voimaa. Se ei ole muodikasta eikä 
siitä juuri filosofisteologiset esitelmät kirkoissa kerro. Mutta 
se toimii. Sen voima puhdistaa, sen teho parantaa, ja se vie 
meidät lopulta Taivaan kotiin.

Saattaapa olla, että monille totuus paljastuu liian myöhään. 
On ollut niin eleganttia uskoa kaikenkarvainen humpuuki 
kristillisen uskon nimissä. ”Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta 
ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkais-
seet ne Karitsan veressä.” Ovat siis taivaassa.

Mosaiikkilattian 
piirtokirjoitus paljastaa 

juutalaisten ja kristittyjen 
yhteydet

Arkeologissa kaivauksissa Poh-
jois-Israelin Horvat Kurissa on 
löytynyt antiikin aikaisen sy-
nagogan mosaiikkilattia, jonka 
piirtokirjoituksessa mainitaan 
synagogan rahoittajat. Vastaavia 
piirtokirjoituksia on löydetty 
myös roomalaisista temppeleistä 
sekä kristillisistä kirkoista.

Pohjois-Israelin Galileasta on 
löytynyt antiikin aikaisen sy-
nagogan mosaiikkilattia, jonka 
piirtokirjoituksessa mainitaan 
synagogan rakentamista tukenut 
henkilö sekä tämän isä ja isoisä. 
Tällaiset rahoittajia esittelevät 
piirtokirjoitukset olivat yleisiä 
sekä kreikkalais-roomalaisissa 
temppeleissä, juutalaisissa sy-
nagogissa että kristillisissä kir-
koissa. Helsingin yliopiston tut-
kijoiden löytö onkin yksi todiste 
juutalaisen ja sitä ympäröineen 
myöhäisantiikin kulttuurin kos-
ketuksista.

Mosaiikin säilynyt osa esittää 
lisäksi seitsemänhaaraisen kynt-
tilänjalan, menoran, yläosaa. 
Menora on yksi tärkeimmistä 
juutalaisista uskonnollisista sym-
boleista.

Löytynyt mosaiikkilattia on 
400-luvun (jaa.) alussa rakenne-
tussa Horvat Kurin synagogas-
sa, jonka kaivauksiin Helsingin 
yliopiston teologinen tiedekunta 
on osallistunut vuodesta 2010 
alkaen. Horvat Kurin läheisyy-
dessä sijaitsivat myöhäisantiikin 
aikana kristilliset pyhiinvaellus-

keskukset Tabgha ja Kapernaum, 
joista on löytynyt vastaavanlaisia 
mosaiikein koristeltuja lattioita.

Antiikin aikaisissa kirjallisissa 
lähteissä korostuvat usein juu-
talaisten ja kristittyjen väliset 
kiistat.

– Horvat Kurin löydöt viittaa-
vat kuitenkin siihen, että paikal-
lisilla juutalaisilla kyläyhteisöillä 
ja kristillisillä luostareilla oli pal-
jon esimerkiksi kaupankäyntiin 
liittyviä yhteyksiä, kertoo kaiva-
usten suomalainen johtaja, aka-
temiatutkija Raimo Hakola.

Hakolan mukaan myös aiem-
mat Horvat Kurin löydöt osoit-
tavat paikallisen yhteisön olleen 
osa koko Välimeren laajuista 
kauppaverkostoa, jonka kaut-
ta kylään tuotiin hyödykkeitä 
Pohjois-Afrikasta, Mustanmeren 
alueelta ja nykyisen Turkin alu-
eelta.

Israelin kansallismuseon (Is-
rael Museum) asiantuntijaryh-
mä on siirtänyt mosaiikin kon-
servoitavaksi ja säilytettäväksi 
museon tiloihin. Mosaiikki sekä 
Horvat Kurista aikaisemmin 
löydetyt kivinen pöytä ja tuoli 
asetetaan esille museon tulevaan 
synagogia käsittelevään näytte-
lyyn.  Horvat Kurin synagogan 
arkeologisia kaivauksia suorittaa 
Kinneret Regional Project, jonka 
rahoittajina ovat Helsingin yli-
opiston teologisen tiedekunnan 
lisäksi Leidenin (Alankomaat) ja 
Bernin (Sveitsi) yliopistot sekä 
Wofford College Yhdysvallois-
ta.

Horvat Kurin kaivauksiin osal-
listuminen on osa teologisessa 

Uusi retkeilyopas 
Länsi-Lapin tuntureille

Karttakeskuksen kustantama 
Pallas Hetta retkeilyopas ja kartta 
kertoo Pallas- ja Ounastunturien 
sekä lähiympäristön matkailu- ja 
retkeilymahdollisuuksista niin 
päiväretkeilijän kuin kokeneen 
erävaeltajankin näkökulmasta 
kaikkina vuodenaikoina.

tiedekunnassa toimivien, Suo-
men Akatemian rahoittamien 
tutkimuksen huippuyksikköjen 
Järki ja uskonnollinen hyväksy-
minen- sekä Pyhät tekstit ja tra-
ditiot muutoksessa -tutkimustoi-
mintaa. Suomesta kaivauksia on 
tukenut myös Suomen Lähi-idän 
instituutin säätiö.

koita.
Kirjassa esitellään 130 vie-

railukohdetta – kaikkea py-
histä seitakivistä historiallisiin 
kalamajoihin, sodan raunioista 
peurahautoihin ja luontopoluis-
ta autiotupiin. Kohteiden esit-
telytekstien ja oppaan runsaan 
kuvituksen avulla omien retkien 
suunnittelu on helppoa.

Kirjan kohteet on merkitty op-
paan liitteenä olevaan täysiveri-
seen ulkoilukarttaan, johon on 
painettu mittakaavassa 1:50 000 
myös seudun retkeilyreitistöt pal-
veluineen ja taukopaikkoineen. 
Opaskirjasta löytyy kohteiden 
koordinaatit GPS-paikantimen 
käyttäjille.

Oppaan on kirjoittanut ja 
kuvittanut retkeilytoimittaja ja 
tietokirjailija Joel Ahola, joka 
vieraillut jokaisessa oppaan esit-
telemässä kohteessa. Pallaksen 
ja Hetan välinen avotunturireitti 
on tuhansia kilometrejä Suomen 
retkikohteissa, erämaissa ja pa-
tikkapoluilla kiertäneen Aholan 
suosikkireitti.

Suurin osa oppaan kattamasta 
alueesta kuuluu Pallas–Yllästun-
turin kansallispuistoon, mutta 
vierailijoille tarjotaan parhaat 
palat myös Muonion, Oloksen, 
Jerisjärven sekä Pallaksen ja He-
tan ympäristöstä. Merkittävä osa 
oppaan käyntikohteista on päi-
väretkeilijänkin saavutettavissa 
tunturikeskuksista käsin.

Alueen retkeilyreittien joukos-
sa on muun muassa maamme 
ensimmäinen tunturireitti, jo 
vuonna 1934 viitoitettu Hetta–
Pallas. Opas esittelee sen tarkasti 
kaikkine palveluineen, nähtä-
vyyksineen ja maisemineen. Li-
säksi mukana on muun muassa 
Acerbin keinon melontareitti ja 
lukuisia lyhyempiä päiväpati-

Kesän keveimmät 
ulkoilujalkineet

Original S.W.A.T. valmistaa maa-
ilman parhaimpiin lukeutuvia vi-
ranomaisjalkineita. Ne erottuvat 
edukseen etenkin legendaarisen 
mukavuutensa ja keveytensä an-
siosta. S.W.A.T.:in jalkineet ovat-
kin poliisin ja armeijan käytös-
sä kymmenissä maissa ympäri 
maailmaa. Mikään muu kenkä-
valmistaja ei ole saanut lyhyes-
sä ajassa niin suurta arvostusta 
viranomaisten keskuudessa.

S.W.A.T.:in kengät ovat loista-
via myös jokapäiväiseen ulkoi-
lukäyttöön. Ulkoillessa tärkeitä 
kenkien ominaisuuksia ovat: 
keveys, mukavuus, kesto ja tie-
tysti ulkonäkö. Nämä kaikki ovat 
tärkeitä  myös ammattikäytössä, 
kun jalkineet ovat työvälineitä-
si. Esimerkiksi H.A.W.K.-malli 
on vesitiivis, sivuvetoketjulli-
nen, kevyt, kestävä ja siinä on 
äärimmäisen hyvin liukastumista 
estävä pohja.

Mikään S.W.A.T.:in kenkä ei 
myöskään kovetu tai muutu liuk-
kaaksi pakkasella. 

Kun kenkäpari painaa alle kilon (H.A.W.K. 
kengän paino n. 400g) tarjoaa se ulkoilijalle 
sellaista keveyttä ja liikkuvuutta maiharin 
ominaisuuksilla ja tuella, mihin perinteiset 
vaellusjalkineet eivät pysty.
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Elämästä 
voi selvitä hengissä

Reijo Ruotsalainen on mies, joka 
on lapsuudestaan asti juossut 
kahdesta ovesta yhtä aikaa – niin 
kiire hänellä on aina ollut. Usein 
on tanner tömissyt ja männikkö 
rytissyt, kun on metsään menty 
ja lujaa. Sieltä Reijo on rämpi-
nyt aina pystyyn; milloin rutussa 
on ollut auto tai moottoripyörä, 
milloin on ollut kolhuilla koko 
mies.

Näistä on selvitty laastarilla, 
huumorilla ja pohjalaisella luon-
teella, mutta rikkinäiseen sydä-
meen olikin sitten vaikeampi 
löytää apua. Tänä päivänä Reijo 
voi kuitenkin todistaa, että apu 
tulee ylhäältä.

Nimestä huolimatta Reijo on 
kokkolalainen monitoimimies, 
todellinen suomalainen yrittäjä 
joka näyttää tekevän mitä tah-
too, silloin kun toiset tekee sen 
mitä osaavat.. Kirjassa kerrotaan 
koko tähänastisen elämän kirjo, 
luokkahitsarista Norjan öljynpo-
rauslautta hommiin. Silakka- ja 
perunamarkkinoinnin ovimyyn-
nistä media-alan merkittäväksi 
yrittäjäksi, - jopa evankelistas-
ta maailmanlaajuisen video- ja 
julistustyön toimeenpanijaksi. 
Lisäksi monta muuta viritystä 

Elämänlaatua voi
parantaa nukkumalla

Lisääntyvä työkuormitus ja vaik-
kapa ympärivuorokautinen me-
diavirta valvottavat ihmisiä kel-
lon ja maapallon ympäri. Jopa 
kolmannes aikuisista ei saa tar-
peeksi unta ja suuri osa lapsista 
tulee kouluun yliväsyneinä. 

Huonot yöunet laskevat tuot-
tavuutta, estävät oppimista, häi-
ritsevät ihmissuhteita ja heiken-
tävät itsekontrollia aiheuttaen 
mm. masennusta ja ylipainoa, 
mutta hyvin nukkumalla ihmi-
nen parantaisi elämänlaatuaan 
merkittävästi. 

Katri Vuorinen & Reijo Ruotsalainen
Kaasu pohjassa –
Elämästä voi selvitä hengissä
Kristillinen Kirja – ja Musiikkikustannus 
KKJMK OY, 2015

Richard Wiseman
Pää tyynyyn!
Herätä unen salaiset voimat!
Atena, 2014

sopii tuohon väliin Gospel Ri-
ders kierroksineen. Ja aina on 
kaasuvaijeri kireällä, olkoon me-
neillään oleva projekti mikä ta-
hansa. nykyään ei ole outoa että 
joku on vihitty kahdesti, mutta 
moniko on vihitty kahteen ker-
taan saman naisen kanssa? Reijo 
on, ja lapsiakin on uudesta ja 
vanhasta liitosta.

Mutta en nyt kaikkea paljas-
ta.

Kirjan alkuosa kertoo avoi-
mesti lapsuudesta ja poikavuosi-
en elämänmenosta kolttosineen 
ja lapsuuskodin perheyhteisön 
eri tapahtumien ajankulusta kro-
nologisesti. Kirjassa ei lakaista 
maton alle niitäkään asioita jot-
ka moni muu pitäisi tietonaan. 
Menestys ja osaaminen ei kui-
tenkaan tuonut elämään onnea 
vaan tämän maailman menon 
mukainen elämisen tyyli alkoi 
repiä sekä omaa elämää että 
perhettä hajalle. Mieleeni nousi 
tuolla kirjan puolivälin paikkeilla 
tuttu ajatelma: ” Miksi onni kato-
aa juuri kun sen saavuttaa!” 

Tekstistä saa todeta, että kirjan 
päähenkilö on selvinnyt tähän 
asti eletystä elämäsään voittaja-
na antaessaan elämänsä purren 
ruorin vahvempiin käsiin. Se 
tapahtui silloin kun Reijo tajusi 
että yksin ei enää selvitä, vaan 
suurempi voima on viemässä 
suuntaan johon hän ei itse ha-
lua. Omat voimat ei enää riit-
täneet vastustamaan sitä elämää 
hallitsevaa pahan valtaa joka oli 
saanut lujan otteen.

Katri Vuorinen ja Reijo Ruot-
salainen ovat saaneet aikaan kir-
jan jonka lukemista on vaikea 
heittää kesken edes seuraavaan 
päivään, kun lukemisen kerran 
on  aloittanut. Itselleni kävi juuri 
näin.

Myös kirjan loppuosa jossa 
kerrotaan Reijon elämän muu-
tosvaiheet ja uuden elämän alku 
vahvempien käsien johdatukses-
sa, on kerrottu niin, että vaikka 
lukija ei uskonasioita itse olisi 
sisäistänyt, niin mielenkiintoinen 
kerrontatyyli panee selvittämään 
mitä vielä viimeisellä lehdelläkin 

Islam kristityn 
näkökulmasta

Martti Ahvenaisen kirja avaa nä-
kökulmia suomalaiselle lukijalle 
maailmaan, mikä on useimmille 
melko vieras, vaikka tiedotus-
välineissä Islamia sivutaankin jo 
melkein päivittäin. Ahvenainen 
on perehtynyt aiheeseen pitkällä 
aikavälillä ja on tekemisissä lä-
himmäisten kanssa, jotka omaa-
vat Islamin aatemaailman.

Kirjassa tuodaan esille otteita 
Koraanista ja lukija saa vertail-
la Raamatun ja Koraanin eroja 
niin kirjaimen kuin hengenkin 
osalta. Mielenkiintoinen seikka 
aivan Islamilaisuuden alkuajoil-
ta oli ero rauhanomaisen uskon 
levittämisen ”hitaus” verrattuna 
väkivallan käyttöönoton jälkei-
seen aikaan. ”Miekkalähetys” oli 
paljon suurempi menestys kuin 
rauhallinen aatteen levitys.

Islamin ja profeetta Muham-
medin suhde juutalaisiin ja  kris-
tittyihin on ollut ongelmallinen 
alusta lähtien.  Muhammed ”ko-

Martti Ahvenainen
Islam Raamatun valossa
Aikamedia, 2015

Vapauttava vaellus 
Pohjois-Espanjan läpi kulkeva 
Compostelan eli Pyhän Jaakobin 
tie ja sen päässä oleva Santiago 
de Compostelan katedraali ovat 
kristikunnan merkittävimpiä 
pyhiinvaelluskohteita. Rans-
kalainen kirjailija-lääkäri Jean-
Christophe Rufin kertoo teokses-
saan millaista tien päällä oli ja 
minkälaisia vaikutuksia sillä on 
häneen jälkeenpäin. Rufin kir-
joittaa myös pyhyydestä ja sen 
kokemuksista vaelluksellaan.

”Näissä upeissa maisemissa 
pyhiinvaeltajien tie uskoi mi-
nulle salaisuutensa. Se kuiskasi 
minulle oman totuutensa, josta 
tuli saman tien minunkin totuu-
teni. Pyhiinvaellus Santiago de 
Compostelaan ei ole kristillinen 
teko vaan paljon enemmän, tai 
paljon vähemmän, riippuu siitä 
miten paljastuksen ottaa vas-
taan.”  

Rufin kirjoittaa tyylillä, joka 
tempaa mukaansa tällaisen, 
kaikkea ylimääräistä liikuntaa 
karsastavankin. Lukijan ei tarvit-
se liikoja pinnistellä, kun sielun 
silmien eteen piirtyy pohjois-
espanjalainen maisema. Mer-
ta, vuoria, metsiä ja päätteeksi 
luostarin hiljaisuus. Seuraavassa 
hetkessä hälisevä tienvarsibaari, 
jossa humalaiset rekkakuskit ni-
pistelevät tarjoilijatytön takamus-
ta. Kilometristä toiseen jatkuva 
asvaltti, rumat teollisuusalueet, 
tyhjilleen jääneet rantahuvilat 
ja uhkaavanoloiset modernit 
tuulimyllyt ärsyttävät ja pane-
vat maallistuneenkin vaeltajan 
pohtimaan paitsi väsyneitä ja 
hiertyneitä jalkojaan myös his-
toriaa, uskontoa, yhteiskuntaa, 
itse vaelluksen merkitystä.

Oikeastaan ainoa, mitä jäin 
kaipaamaan, oli tarkempi kartta 
reitistä ja sen varrelle sattuvista 
paikoista. Nyt kirjaan on sisälly-

Jean-Christophe Rufin
Vaellus – 
Santiago de Compostelan kulkijat 
Gummerus, 2015

sanotaan.  Vahvasti uskon, että 
kun kirjan päähenkilönkin koh-
dalla kerran se viimeinen lehti 
käännetään, siinä on myös voit-
tajan merkki. (Joh.3:16)

Keijo Niskala

tetty varsin ylimalkainen kartta-
piirros reitistä.

Esipuheen kirjan suomalai-
seen laitokseen on kirjoittanut 
toimittaja Suvi Ahola, joka peilaa 
Rufin kokemuksia omiinsa Com-
postelan tien kulkijana.

Kimmo Janas

siskeli” juutalaisia näkemystensä 
taakse ja yritti rakentaa ”siltoja” 
yhteiseloa ajatellen mutta tämä 
osoittautui mahdottomaksi to-
teuttaa.

Muhammed myös yritti osoit-
taa että on mahdollista Raama-
tun sekä Koraanin ”yhteiseloon”, 
mutta sekä juutalainen kansa 
että kristityt huomasivat asian 
mahdottomuuden.

Islaminuskoiset ovat hartaita 
uskon harjoittamisessa päivittäi-
sissä säännöllisissä rukoushet-
kissään ja monesti ihmettelevät 
kristittyjen ”laimeaa” intoa oman 
uskonsa harjoittamisessa.

Väkivalta näyttää olleen mu-
kana Islamin uskon liepeillä jo 
pitkään ja nimet Isis, ,Jihad ta-
pahtuma 9/11 New Yorkissa ja 
monet terroriteot lähihistoriassa 
viestittävät erilaista viestiä kuin 
kristinuskon sanoma, mikä pe-
rustuu rakkauteen ja anteeksi-
antoon.

Naisen asema islamilaisessa 
maailmassa näyttäytyy synkässä 
valossa ja avioliiton hyvinvointi 
on aivan erilaisella mallilla kuin 
Vapahtajamme arvomaailman ja 
opetuksen omaavien elämässä.

Kirjan loppuosassa opastetaan, 
kuinka suomalainen kristitty voi 
avata kristinuskon totuuksia isla-
minuskoiselle lähimmäiselleen.

Tämä Islamilaisuuden tieto-
paketti vaatii lukijalta sulattelua 
monilta kohdin. Uutisiakin kuun-
telee ja katselee uusin silmin ja 
korvin. Missäänpäin maailmaa 
emme voi välttää haasteista Is-
lamilaisuuden suhteen ja uskon, 
että tämä kirja auttaa meitä tällä 
saralla.

Samuel Saresvirta

Psykologian professori 
Richard Wiseman esittelee mo-
nipuolisesti uneen liittyviä tee-
moja jet lagista unissakävelyyn ja 
kuorsaamisesta voimatorkkuihin 
teoksessaan Pää tyynyyn! Herätä 
unen salaiset voimat! 

Kirja tarjoaa runsaasti tietoa 
unitutkimuksen historiasta ja 
romuttaa nukkumiseen liittyviä 
yleisiä harhaluuloja ja paneutuu 
myös unien näkemiseen. Unet 
voivat toimia hyödyllisinä tera-
peutteina ja niiden avulla voi 
ratkaista hereilläoloajan kysy-
myksiä. Toisaalta masentuneet 
näkevät enemmän unia ja kuu-
hulluja varmasti elähdyttää tieto, 
että täyden kuun aikana nukum-
me tutkimusten mukaan peräti 
30 prosenttia kevyemmin.

Professori Wiseman kehit-
ti joitakin vuosia sitten kolle-
goineen Dream:ON –mobiili-
sovellutuksen, jolla kerätään 
unipankkiin tuhansien ihmisten 

unia. Sovellus on innostanut ih-
misiä tarkkailemaan uniaan ja 
panostamaan tuohon tärkeään 
kolmannekseen elämästämme: 
hyvään yöuneen. 

Wisemanin kirja on sen verran 
mielenkiintoinen ja viihdyttävä, 
että se itsessään ei kelpaa uni-
lääkkeeksi. 

Antti Kyynäräinen

Mika Poutala
Mitä menestyminen vaatii?
Passion Lives, 2015

Usko unelmiin
Ei näköjään riitä, että Mika Pou-
tala menestyy luistelu- ja pyö-
räilyradoilla, säveltelee olympia-
laisjoukkueellemme tunnuslau-
luja, laulaa räppiä ja harrastaa 
hyvällä menestyksellä myös mm. 
tennistä. Nyt on kaveri heittäyty-
nyt vielä kirjailijaksi.

Mikalta ilmestyi kesän alla 
esikoisteos, Mitä menestyminen 
vaatii? Tiedä häntä, urkeneeko 
kirjan jokaiselle lukijalle yhtä 
monipuolinen ura kuin Mikalle, 
mutta ainakaan se ei jää anne-
tusta opista kiinni.

Täytyy myöntää, että ennak-
koon tämän kirjan arvostelukyn-
nys oli yllättävän korkea, sillä 
teen nimittäin  miestyötä Mikan 
appiukon kanssa, ja vanhin poi-
kani puolestaan kuuluu Mikan 
kanssa saman seurakunnan ak-
tiivinuoriin... 

Mika käy kirjassaan läpi loogi-
sesti ja varsin sujuvalla tekstillä 
askeleita saavuttaa unelma. Hän 
huomauttaakin, että tärkeää ei 
ole tulla menestyneeksi, vaan 
tärkeää on saavuttaa onnistu-
neesti omat tavoitteensa.

"Siinä vaiheessa, kun teet unel-
malle suunnitelman ja kirjoitat 
sen ylös, tulee siitä tavoite."

Mika painottaa läpi kirjan ta-
voitteisiin pyrkimistä ja itsensä 
kehittämistä. "Ne ihmiset, jotka 
ovat ottaneet asenteekseen ke-
hittyä jatkuvasti, ovat niitä jot-
ka nauttivat elämästä eniten ja 
menestyvät", hän tiivistää.

Epäonnistumisista on hänen 
mielestään turha aina syyttää 
lapsuutta tai perhetilannetta. Jär-
kevämpää olisikin katsoa peiliin 
ja miettiä, miten voisi itse muut-
tua. Mika myös siteeraa Dale 

Carnegien sanoja: "Älä arvostele, 
valita tai tuomitse. Et saa niillä 
mitään pysyvää aikaiseksi, aino-
astaan mielipahaa."

Elämässä pärjääminen edellyt-
tää positiivista otetta ja täydel-
lisen vastuun ottamista omasta 
elämästään.

Eikä mikään tule ilmaiseksi, 
vaan menestyksestä on myös 
maksettava. Yksi suurimmista 
syistä miksi ihmiset eivät menes-
ty, on Mikan mukaan se, etteivät 
he ole valmiita tekemään tarvit-
tavia uhrauksia.

Jos haluaa edetä ja menes-
tyä elämässään, tarvitaan aina 
muutosta ja tuo muutos lähtee 
useimmiten jokaisesta itsestään. 
Mika painottaa, että siihen tar-
vitaan itsekuria ja motivaatiota. 
Hän kannustaa lukijaa asetta-
maan itselleen isoja tavoitteita 
ja unelmoimaan suuria.

Mika Poutalan kirja on mie-
lenkiintoista luettavaa muillekin 
kuin vain urheilussa menestystä/
pärjäämistä hakeville.

Mika käy seikkaperäisesti läpi 
mm. ajankäyttöön ja ruokailutot-
tumuksiin liittyviä askeleita sitee-
raten Alexander Stubbia: "Tunti 
liikuntaa päivässä antaa kaksi 
tuntia energiaa lisää."

Siitä vaan kirja kouraan, kun-
non ote niskasta ja suuria unel-
moimaan. Onnea matkaan. 

"Et elä unelmaa vasta silloin, 
kun saavutat sen, vaan silloin 
kun tavoittelet sitä."

Kimmo Janas
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AlfaTV:ssä joka torstai klo 20:45.
Antennitalouksissa kanavalla 15 ja 36 ja 

DNA Welho -kaapelissa kanavalla 64 
sekä nyt myös Elisa Viihteellä. 

Suoratoistona netissä www.alfatv.fi

KATSO VANHOJA OHJELMIAMME 
ALFATV:N ARKISTOSTA

www.alfatv.fi/arkisto –> tosimies

osa 1 Toyota Aygo

osa 2 Opel Zafira

osa 3 Mercedes-Benz GLA & C-sarjan farmari

osa 4 Citroen Cactus

osa 5 VW Golf GTE & Ford Focus Electric

osa 6 Nissan X-Trail & SsangYong.uutuudet

osa 7 Volvo XC60 & smart-uutuudet

osa 8 Kia Carens & Mercedes-Benz S350 L

osa 9 Ford Ranger Wildtrack & Peugeot 208 T16 R5

osa 10 Renault Clio Sport Tourer 

osa 11 VW Passat Variant & Suzuki Vitara

osa 12 BMW 2 Active Tourer & American Car Show

osa 13 Seat Leon X-Perience & Peugeot 308 SW GT

osa 14 Jeep Cherokee & Jeep Renegade

osa 15 SsangYong Rexton & Classic Motorshow

osa 16 Hyundai i10 & Citroen C3 BlueHDi

Uusi Avensis

Petri Janas

Uuden sukupolven Toyota 
Avensis esiteltiin tämän 
vuoden maaliskuussa 

Geneven autonäyttelyssä. Hyvin 
varusteltu ja turvallinen neljän-
nen sukupolven Avensis on vie-
ty entistä korkeammalle tasolle 
näissä ominaisuuksissa. 

Tosimiehen testissä oli Aven-
sis Touring Sports Premium 1,8 
litran koneella. Testimatka oli 
Helsinki - Seinäjoki - Helsinki.

Auto oli tupaten täynnä, kaik-
ki viisi penkkiä käytössä ja taka-
kontissa matkatavarat.

Menomatkalla satoi kovasti, 
mutta ajo taittui turvallisesti ja 
mukavasti moottoritiellä. 

Turvallisesta matkasta piti 
huolen Avensiksen turvallisuus-
varustelu, johon kuuluu muun 
muassa; Pre-Collision -järjeste-

C Avensiksen mittaristo koostuu kahdesta 

voimakkaasti upotetusta elementistä ja nii-

den väliin sijoitetusta TFT-värinäytöstä.

C Kojelaudan keskustaa hallitsee isolla 

8-tuumaisella kosketusnäytöllä varustettu 

suomenkielinen Toyota Touch -mediakes-

kus, jonka ominaisuuksiin kuuluvat normaa-

lien audio-toimintojen lisäksi Bluetooth, 

USB-liitäntä sekä peruutuskamera.

C Kevyttä ja mukavaa ajoa helpottaa asian-
mukainen ohjauspyörä sekä automaattivaih-
teisto, jonka Multidrive S -vaihteisto optimoi 
oikean välityssuhteen, ja kiihdytykset ovat 
nykäyksettömiä.

C Turvallisuutta lisää peruutuskamera.

C Takapenkillä matkalla olleet matkustajat hämmästelivät sen tilavuutta, tilaa oli 
istua, ei tarvinnut olla kylkikyljessä vieressä istuvan kanssa, ja jalat saivat levätä. 

C Vielä mahtuisi muutamat rinkat kyytiin. Avensiksen tilavaan ja helppotäyttöiseen 
takakonttiin mahtuu laukku jos toinenkin. 

CD Toyota-Skyview -panoraamakatto antaa luonnonvalon tulvia ohjaamoon ja taka-
penkeille, sekä yöllisillä ajoilla takana olevat voivat ihailla vaikkapa tähtitaivasta.

mä, joka tarkkailee kameran ja 
laserin avulla edellä olevaa lii-
kennettä tunnistaen edellä ajavat 
autot. Mikäli järjestelmä havait-
see mahdollisen törmäysvaaran, 
se varoittaa kuljettajaa siitä. Jos 
kuljettaja ei reagoi tilanteeseen, 
järjestelmä jarruttaa automaatti-
sesti pyrkien estämään yhteentör-
mäyksen. Törmäysvaroitin toimii 
10-120 km/h nopeudessa ja au-
tomaattinen hätäjarrutustoimin-
to aina 80 km/h nopeuteen asti. 
Tätä suuremmassa nopeudessa 
järjestelmä ei todennäköisesti 
pysty estämään törmäystä, mutta 
pyrkii laskemaan nopeutta mah-
dollisimman paljon. 

Toinen turvallisuusvarustus 
on puolestaan kaistavahti, joka 
tunnistaa kaistamerkinnät ja va-
roittaa kuljettajaa äänimerkillä ja 
varoitusvalolla mittariston TFT-
näytöllä, mikäli auto on ajautu-

massa pois kaistalta. 
Muita turvallisuusvarusteita on 

muun muassa liikennemerkkien 
tunnistusjärjestelmä sekä auto-
maattisesti toimivat kaukovalot.

Moottoritiellä huomasi myös, 
että Avensis on perheauto, liekö 
johtunut automaattivaihteistosta 

vai jostain muusta, mutta kiih-
dyttäminen ei ollut tarpeeksi 
ripeää. 

Loppujen lopuksi muuten 
erinomainen auto perheellisille.

Hyvä ajettavuus, turvallinen, 
tyylikkäästi ja virtaviivaisesti 
muotoiltu tämä uusi Avensis.




