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C   Gibraltarissa on voimakas juutalaisyh-
teisö. Vuonna 1800- rakennettu synagoga 
on varsin kookas.

Alkanut vuosi tuo tullessaan monia mielenkiintoisia ja osittain pelottaviakin muutoksia – enkä nyt tarkoita 
pelkästään ministeri Bernerin suunnitelmia tieverkoston yhtiöittämiseksi jne.

USA:n uusi presidentti Donald Trump on saanut aikaan ennen näkemättömiä mielenosoituksia niin vaalikamp-
pailunsa aikana kuin heti virkaanastujaisten jälkeenkin. Häntä on syytetty rasismista, naisten halveksinnasta 
ym. Ja pakkohan on myöntää miehen suusta päässeen aimoannos sammakoita.

Monet kristityt kokevat kuitenkin Trumpin presidenttiyden olevan Jumalan suunnitelman mukaista. Varsin-
kin Israelissa ollaan kovin toiveikkaita Trumpin suhteen, onhan hän mm. luvannut siirtää USA:n lähetystön 
takaisin Jerusalemiin ja nimittänyt Israelin lähettilääksi tiukan linjan miehen, joka kannattaa siirtokuntien 
rakentamista.

Ensimmäisessä puheessaan presidenttinä Donald Trump tulkitsi maailmanmenoa varsin negatiiviseen sävyyn. 
Kahdesti hän kuitenkin otti puheessa esille myös Jumalan. "Raamattu kertoo meille, kuinka hyvää ja miel-
lyttävää on, kun Jumalan kansa elää yhdessä yhtenäisenä..." ja "...Meitä suojelevat mahtavat miehet ja naiset 
armeijassa ja poliisissa, ja mikä tärkeintä, Jumala suojelee meitä".

Toivoa sopii, että hänestä kuoriutuu vielä kunnollinen, Jumalaa pelkäävä valtiomies.
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Eero Ketola

Martin Bates on 
kiireinen eläkeläinen. 
Häntä on turha 
hakea Gibraltarin 
kujien kahviloista tai 
keskusaukiolta. 

P ääkadun kauppojen välis-
sä on tummanruskea ovi 
joka johtaa kristilliseen 

kirjakauppaan. Kauppa on pieni, 
mutta sen kulmauksesta pääsee 
portaita myöten kirkkosaliin, 
ravintolaan ja pieniin huonei-
siin.  Avonaisesti ovista voi seu-
rata ahkerien seurakuntalaisten 
työskentelyä. Samassa vieressäni 
seisoo Martin Bates. Englantilai-
nen on täysillä mukana vapaa-
ehtoistyössä. 

Gibraltarissa olevien meri-
sotilaiden parissa vaikutti 1760 
-luvulla voimakas, hengellinen 
herätys.  Kersantti Henry Ince 
oli innokas maallikkopuhuja. 
Hän järjesti tilaisuuksia kau-
pungin gallerioissa ja kallion 
luolissa. Vuonna 1809 Gibralta-
riin rakennettiin ensimmäinen 
Metodistikirkko.  

– Kristityt merimiehet ja so-
tilaat perustivat vuonna 1898 
Tervetuloa -kodin vanhaan len-

Martin Bates 
tuntee Gibraltarin

nätintoimistoon.  Vuodesta 1933 
lähtien Metodistikirkko on ollut 
talossa, kertoo Martin Bates.

Pääkadulla sijaitsevan kirkon 
jumalanpalvelukset ovat kesäisin 
kansoitettuja. 

– Paikallisen väestön lisäk-
si jumalanpalveluksiin saapuu 
runsaasti matkailijoita. Ympäri 
maailmaa tulevat vieraat ovat 
tervetulleita. Varsin usein he tuo-
vat mukanaan myös kristillisyy-
destä vieraantuneita ystäviään ja 
sukulaisiaan.   

Gibraltarilla vierailee vuosit-
tain noin 12 miljoonaa matkai-
lijaa. 

Rukous puun alla
Englannin Poleworthissa syn-
tynyt Martin Bates selvisi vaka-
vasta liikenneonnettomuudesta. 
Se tapahtui Nuneatonissa, War-
wichshiressä vuonna 1987.
 – Olin juuri täyttänyt 37 vuot-
ta. Kesti tunnin kunnes minut 
saatiin irti romuttuneen auton 
sisältä. Toinen jalkani ruhjoutui 
pahasti.  Olin pitkään kuntoutus-
keskuksessa.  Hoitaja kysyi mi-
nulta eräänä päivänä: "Tunnetko 
Jeesuksen?". Vastasin: "Olen käy-
nyt lapsena kirkossa". Hoitaja 
vastasi: "No, se ei ole sama asia 
kuin usko Jeesukseen".  Kävelin 

lähellä kuntoutuskeskusta kaina-
losauvojen avulla. Joentörmältä 
avautui kaunis näköala. Havah-
duin siihen, että katseeni kiinnit-
tyi kumpareen takaa nousevaan 
ristiin, johon aurinko paistoi. Nä-
kymä oli kaunis ja pysäyttävä. 
Myöhemmin sain selville, että 
kumpareen takana on baptisti-
kirkko. Risti on kirkon katolla. 
Näkymä valtasi sydämeni. Nil-
kutin suuren puun varjoon ja 
polvistuin. Pyysin syntejäni an-
teeksi ja kiitin Jumalaa siitä, että 
olen elossa. Nousin vaivalloisesti 
ylös ja lähdin nilkuttamaan koh-
ti kuntoutuskeskusta. Samalla 
muistin lapsena kuulleeni, että 
rukouksen tulee päättää sanaan 
"Aamen". Käännyin ja linkutin 
takaisin puun alle, polvistuin ja 
sanoin, "Aamen". Katsoin ym-
pärilleni ja mielestäni taivas oli 
kauniin sininen ja ruoho taval-
lista vihreämpää. Puun alta alkoi 
minun hengellinen elämäni ja 
sen kasvuprosessi.

Pakolaisia auttamaan
Martin Blytes halusi palvella Ju-
malaa. 

– En ole saarnamies, mutta ha-
luan auttaa ihmisiä niillä tavoilla, 
jotka sopivat minulle.  Kosovon 
pakolaiskriisin aikana, vuon-
na 1999  matkustin Albaniaan. 
Toimin World Vision- järjestön 
vapaaehtoistyössä eri pakolais-
leireissä. Erityisesti Pohjois-Al-
baniassa, Kukesin pakolaisleiri 
jäi mieleeni.  Ihmiset olivat pe-
lokkaita, ahdistuneita ja heillä ei 
ollut ruokaa eikä perushygienia-
tarvikkeita. Oli etuoikeus auttaa 
ja tukea heitä.

Gibraltarin Metodistikirkkoon 
saapuu suuria puulaatikkoja jot-
ka ovat täynnä vaatteita. 

– Täällä on kymmenkun-
ta vapaaehtoista lajittelemassa 
vaatteita. Varastomme täyttyy 
nopeasti. Toisiaan samana päi-
vänä tänne saapuu kaksi suurta 
lähetystä Englannista. Myös mat-
kailijat tuovat avustustarvikkeita. 
Toisinaan tarpeen tiedostanut 
matkailija antaa ylimääräisen 
paitansakin seurakunnan ke-
räykseen. He todella haluavat 
olla mukana avustustyössä. 
Tarvikkeet kuljetetaan laivalla 
Pohjois-Afrikkaan. Siellä olevat 
helluntaiseurakunnat jakavat 
niitä tarvitseville. Jakelun yhte-
ydessä järjestetään evankelioiva 
tilaisuus,  kirjapöydältä kaikilla 
on mahdollisuus saada Raamat-
tu omalla äidinkielellään, kertoo 
Bates.

Asukkaat kielteisiä 
brexitille

Britannian kansanäänestyksen 
tulos 23. kesäkuuta merkitsi eroa 
Euroopan Unionista. Brexit on 
yhdistelmä sanoista Britannia ja 
exit.  Gibraltarin, brittiläisen me-
rentakaisen alueen asukkaista 

95,9 prosenttia halusi pysyä EU:n 
jäsenenä.  Unionista eroamisen 
seuraukset vaikuttavat voimak-
kaasti Gibraltarin elämään.  Kau-
pungissa Brexit on yleinen kes-
kustelunaihe. Useiden mielestä 
EU ei ole demokraattinen eikä 
kaikkien oikeuksien puolustaja, 
mutta siitä huolimatta unionissa 
olisi kannattanut pysyä.  Bri-
tannian merentakaisessa alu-
eessa käy päivittäin töissä jopa 
30 000 espanjalaista. Espanja on 
uhannut sulkea Gibraltarin rajan. 
Brexitin suurimpia syitä oli unio-
nin riitaisa pakolaiskriisin hoito. 
Maahanmuutto oli yksi Britan-
nian äänestyksen pääteemoista. 
Brexit saattaa olla vedenjakaja 
koko Euroopan kehitykselle. 
Myös kriittisyys sosiaalisen me-
dian logiikkaa ja populismia 
kohtaan saattaa kasvaa koko 
Euroopassa..

Gibraltarin 
pitkä historia

Gibraltar on Iso-Britanian me-
rentakainen alue vuodesta 1713. 
Pitkin historiaa Espanja on vaa-
tinut sitä itselleen. Espanjan ul-
koministeri Jose Gragia-Margallo 
sanoi heinäkuussa, että Espanjan 
lippu vuorella on nyt lähempänä 
kuin aikaisemmin. 

Gibraltaria hallitsee suuri vuo-
ri, jonka mukaan Gibraltaria kut-
sutaan varsin usein nimellä "The 
Rock".  Sen 35 000 asukkaasta 
75 prosenttia kuuluu katoliseen 
kirkkoon.  Englannin kirkko 
on toiseksi suurin kirkkokunta. 
Evankelisia seurakuntia on kuu-
si. Muslimi- ja hinduyhteisöt ovat 
varsin suuria. Gibraltarissa on 
myös neljä synagogaa ja lähes 
1000 juutalaista.

C   Gibraltarissa elää Euroopan ainoa apinalaji, magotti. Ne sieppaavat varomattoman 
matkailijan kädestä jopa Raamatun tai älypuhelimen...

B   Martin Bates muutti Englannista 
Gibraltariin. – Pääkadulla sijaitseva 
kirkkomme on arkisin levähdyspaikka 
matkailijoille ja keskus, josta teemme 
työtä Pohjois-Afrikassa.

Gibraltarin satama on tärkeä Englannin 
kanaaliin ja Pohjanmereen matkaavil-
le kauppalaivoille. Satamassa myydään 
ympäristöystävällistä polttoainetta, jota 
laivat tarvitsevat alittaakseen rikkipäästö-
rajoitukset.

Martin Bates 
tuntee Gibraltarin
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Oral-B Genius tekee 
hampaiden pesusta hauskaa

HALUATKO
SÄÄSTÄÄ

ENERGIAA JA
RAHAA?

HALUATKO
SÄÄSTÄÄ

ENERGIAA JA
RAHAA?

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

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

OTA YHTEYS, NIIN TEEMME TARJOUKSEN !

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

t
Kristillinen 
lehti naisen 
parhaaksi!
www.christina-lehti.com
puh. 019 668 135

D   Applikaatio pitää kirjaa aikaisem-
mista harjauksista ja myös huomauttaa 
puutteista.

D   Kun tehtävä on kunnialla suoritettu, 
apps palkitsee harjaajan kiitoksin.

B   Älypuhelin napsahtaa mukavasti pai-
koilleen peiliin imukupilla kiinnitettä-
vään telineeseen.
Kun hampaat on harjattu, kännykästä 
voi lueskella vaikka saapuneet sähkö-
postit kasvojen pesun yhteydessä...

C A   Oral-B Genius -pakettiin kuuluu sekä 
pöytäteline/-laturi että matkapakkaus, 
jossa on myös latausmahdollisuus.

D   Matkapakkaus on varsin siisti koko-
naisuus ja helppo kuljettaa mukana.

B   Aluksi on kännykän kamera kohdis-
tettava käyttäjän kasvoihin.

B   Oral-B Genius -applikaatio tarkkailee 
suun eri osien ja näyttää, koska on aika 
siirtyä seuraavan osan harjaukseen.

Kimmo Janas

Onko ikävämpää 
aamu- ja iltatointa 
kuin hampaiden pesu? 
Useimmat huitaisevatkin 
homman pakettiin sen 
enempää miettimättä 
lopputulosta.

S uurin puute hampaiden 
pesurutiineissa on niiden 
lyhytkestoisuus. Parin-

kymmenen sekunnin hammas-
harjan käyttö suussa ei riitä, kun 
kunnollinen lopputulos vaatisi 
vähintään pari minuuttia. Tutki-
mukset osoittavat, että jopa 80 
% meistä käyttää liian vähän ai-
kaa yhden tai useamman alueen 
harjaamiseen, ja 60 % ei harjaa 
poskihampaita lainkaan tai liian 
vähän aikaa.

Braunin suunnittelutiimi on 
ottanut ongelmat huomioon ja 

valjastanut uuden teknologian 
älypuhelimen avulla toimeen 
kehittäessään Oral-B Genius 
-sähköhammasharjaa.

Uusi teknologia 
neuvoo

Moni ei harjaa hampaitaan oi-
kein, vaikka luulee tekevänsä 
niin. 

Kolme tärkeää asiaa unohtuu 
helposti; hampaita harjataan lii-
an kovaa, liian vähän aikaa ja 
haastavammat suun alueet jäte-
tään kokonaan harjaamatta. 

Uutuusharjassa hyödynnetään 
Oral-B:n tähän asti älykkäintä 
teknologiaa. Hammasharjassa 
on yhdistetty uudenlainen pai-
kannusteknologia harjaspään 
liiketunnistimeen. Paikannustek-
nologian ansiosta hammasharja 
havainnoi suun puhdistamatto-
mat alueet ja antaa välittömän 
palautteen Oral-B applikaation 
avulla. Apps ilmoittaa myös, jos 
harjaus on liian kova ja varmis-
taa, että harjaus kestää riittävän 
pitkään.

Lisäkäyttöä 
kännykälle

Oral-B Genius siis yhdistää säh-
köhammasharjan bluetoothiin, 
paikka- ja paineentunnistustek-
nologiaan ja kameraan. Vanhem-
man väen on tietenkin hankitta-
va älypuhelin, mutta nuorempi 
harjaajapolvi saa vain lisäomi-
naisuuksia ah, niin rakkaaseen 
kännykkäänsä.

Eli vastaisuudessa voi jopa 
olla hauskaa harjata hampai-
taan. Oral-B 4.1 applikaatio on 
nopea ladata iTunesista ja Goog-
le Playsta kännykkäänsä ja sitten 
ei kun harjaamaan!

Pakko myöntää, että itse olen 
kuulunut em. huitaisijoiden 
joukkoon, joka haluaa hoitaa 
pakolliset kuviot äkkiä alta pois. 
Oral-B Genius kuitenkin kou-
kuttaa varsin pian hoitamaan 
homman pieteetillä. On myös 
mukava seurata appsiin tallen-
tuneesta historiasta, kuinka on 
äijä parantanut tapojaan.

Oikeastaan ainoa huono 
puoli tässä lystissä on sen hin-
ta – 299,90 euron suositushinta 
saattaa monista kuulostaa liian 
kovalta investoinnilta omaan 
terveyteensä...
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Eero Ketola 

Kiukkuinen 
isohuiluvaris härnää 
kiilapyrstökotkaa. 
Australian suurimman 
petolinnun siipien 
kärkiväli on reippaasti 
yli kaksi ja puoli 
metriä. Kotkan varjo 
etenee aaltomaisesti 
kumpareen niityllä. 
– Lampaitani kotkat 
eivät ole häirinneet. 
Kenguruita jää 
runsaasti autojen 
alle ja kotkan syövät 
niiden raatoja, kertoo 
Eero Suomalainen. 
Lampaiden tukki 
on harmaan tuhkan 
peitossa. – Viimeisin 
metsäpalo eteni 
laitumille. Lepäämässä 
olevat lampaat 
tahriintuvat edelleen 
harmaasta tuhkasta.

R ungoiltaan mustuneet, 
kookkaat eukalyptuspuut 
versovat uutta elämää. 

Hopeanväriset lehdet kilpaile-
vat nopeasti kasvavien, oksal-

Nokiset eukalyptuspuut 
versovat metsäpalon jälkeen

ta oksalle kipuavien murattien 
kanssa. Voimakas pensas- ja 
metsäpalo roihusi jouluna, kaksi 
vuotta sitten.

Eero Suomalainen näyttää 
ympärillä olevia, metsäpalon 
tuhoja. 

– Jätin perheeni turvalliseen 
paikkaan ja ajoin oikotietä 
katsomaan kotiamme. Tuli oli 
sammut talomme lähellä kulke-
van tien laidalle. Kuin ihmeen 
kaupalla maatilamme rakennuk-
set olivat säästyneet. Tuli syttyi 
kuitenkin yllättäen uudelleen ja 
hälytin apua. Tuli levisi aivan 
mäntymetsään, aivan talomme 
viereen. Sammutushelikopteri 
tuli muutamassa minuutissa ja 
ripeät palomiehet saivat tulen 
sammumaan. 

Kengurut 
polttavat jalkansa

Australian metsäpalot leviävät 
kovassa kuumuudessa ja tuu-
lessa suunnattoman nopeasti. 
Eukalyptuspuut kehittävät palo-
narkaa höyryä ja kipinä tai jopa 
silkka kuumuus sytyttää palon. 
Siitä huolimatta, että eukalyptus-
puut palavat mustaksi, ne eivät 
kuitenkaan kuole.

Eero Suomalaisen maatilan 
ympärille kerääntyy iltaisin run-
saasti kenguruita. 

– Kengurut loikkivat pakoon 
nopeasti etenevän metsäpalon 
edestä.  Palon sammumisen jäl-
keen eläimet loikkivat takaisin 
palaneelle alueelle. Maaperä oli 
niin kuuma, että kengurut polt-
tivat jalkansa. Oli ikävä katsoa, 

joka puolella liikkuvia, huono-
kuntoisia, jalkansa polttaneita 
eläimiä. Viimeisimmässä pensas-
palossa kuoli noin 1400 lehmää ja 
lammasta, kertoo Suomalainen.                                                                     
Suomalainen jatkaa talon ym-
päristössä olevien, iäkkäiden 
eukalyptuspuiden hakkaamista. 
Puista saa hyviä puita pääraken-
nuksen lämmittämiseen ja myös, 
kuinkas muuten, saunan lämmit-
tämiseen.

Suuren 
perheen matka 

Eero Suomalainen täytti yksitois-
ta vuotta 5.7.1959. Tuona päivä-

nä P.&O. Strathnaver matkusta-
jalaiva kiinnittäytyi  Melbournen 
satamalaituriin.  Laivassa oli mui-
den matkustajien lisäksi 173 suo-
malaista siirtolaista. Eeron isällä, 
Urho Suomalaisella oli mukana 
vaimo ja seitsemän lasta joista 
kaksi oli kaksosia.

– Muutimme Suomesta suu-
ressa mittakaavassa. Matka Lon-
toosta Strathnaver -laivalla kesti 
kuusi viikkoa. Laivalla oli 173 
suomalista siirtolaista. Muistan 
hyvin Suezin kanavan ja Maltan 
saaren jossa laiva pysähtyi. Mat-
kan aikana yksi suomalaista me-
nehtyi sydänkohtaukseen mon-
suunimyrskyssä Adeninlahdella. 
Hänen kiedottiin englannin lip-
puun ja pudotettiin mereen. 

Suuren perheen saapuminen 
Melbournen satamaan kirvoitti 
median laiturille.  Isä Suoma-
lainen kertoi tulkin avustamana 
satamassa oleville Herald Sun- 
lehden toimittajille, että hän 
halusi tuoda suuren perheen-
sä Australiaan, koska "elintaso 
Australiassa on korkea".

Nopeasti junaan
Tulopäivänä uusia siirtolaisia 
kuljettava erikoisjuna kuljetti 
uudet tulokkaat Bonegillan vas-
taanottoleirille.  Melbournesta 
leirille on matkaa noin 300 ki-
lometriä. 

– Bonegillan peltinen parak-
ki oli ensimmäinen kotimme. 
Olimme siellä vain muutaman 
viikon.  Työtä oli tarjolla joka 
puolella Australiaan. Isä läh-
ti hakkaamaan sokeriruokoja 
Pohjois-Queenslandiin. Sokeri-
ruokoviljelmiltä sai parempaa 
palkkaa kuin muualta. Queens-
landin sää oli kuitenkin äidille 
sopimaton ja niin muutimme ta-
kaisin Victoriaaan, Melbournen 
lähelle, muistelee Eero Suoma-
lainen.  

Päivät ja kuukaudet 
laulamalla

Eeron tuleva puoliso Mirja oli 
pitempään Bonegillassa.  

– Kaksi päivää saapumisemme 
jälkeen isä pyysi päästä töihin 
leirin keittiöön. Isä sanoi: "työtä 
tekemään olemme tänne tulleet". 
Hän sai työpaikan keittiöstä. me-
nimme kouluun. Siellä opetettiin 
vain englantia. Ensin opeteltiin 
aakkoset, sitten päivät ja kuu-
kaudet. Ne opittiin laulamalla, 

Bonegilla – jäätävän kylmää tai sietämättömän kuumaa
Bonegilla sijaitsee Australiassa, Victorian ja Uuden Etelä-Walesin 
osavaltion rajaseudulla. Bonegillan nimi tulee paikallisen aborigi-
naaliheimon kielestä tarkoittaen "Suuri vesi". Vuonna 1934 Murray 
joki padottiin ja syntyi suuri, Hume Weirin patoallas.  Vuonna 1940 
Australian puolustusministeriö perusti Bonegillaan armeijan har-
joitusleirin. Leiriin kuului yli 800 rakennusta joissa majoitustilojen 
lisäksi oli muun muassa sairaala, kauppoja ja kuljetuskaluston suojia. 
Leirillä pystyi asumaan samaan aikaan yli 8000 sotilasta.

Vuonna 1947 paikalle perustettiin Euroopasta saapuvien, toisen 
maailmansodan aikana kodittomaksi jääneiden maahanmuuttajien 
leiri. Ensimmäinen aallon siirtolaiset saapuivat Itä-Euroopan maista. 
Useimmille Bonegilla oli ensimmäinen koti Australiassa. Tavallisesti 
tulijat olivat leirissä noin kuukauden ennen sijoittamista muualle 
Australiaan.  Vuonna 1947 Australian hallitus solmi siirtolaissopimuk-
sen usean Euroopan maan kanssa. Siirtolaisia toinen aalto saapui 
Australiaan. Suurin osa siirtolaisista oli saapunut maahan parem-
man elintason toivossa. Tulijat olivat hollantilaisia, itävaltalaisia, 
espanjalaisia, kreikkalaisia ja myöhemmin tukkilaisia ja jugoslaa-
veja. Bonegillan leiri oli suuri. Samaan aikaan kyettiin parakkeihin 
majoittamaan 7700 ihmistä ja tuhat ihmistä telttoihin. Vilkkaimpana 
aikana 1950 -luvulla leirille saapui tuhat ihmistä viikossa. Leirillä oli 
talvella jäätävän kylmää ja kesällä sietämättömän kuumaa. Vuosina 
1947 - 1971 Australiaani saapui 2,5 miljoonaa siirtolaista joista 1,5 
miljoonaa kulki Bonegillan kautta.

B   Eero Suomalainen.

D   Metsäpalo poltti Suomalaisten naa-
puritalon.

C   Kiilapyrstökotka lentää melkein päi-
vittäin Suomalaisten maatilan yli.  

Bonegillan siirtolaisleirin parakkeja.

kertoo Mirja Suomalainen. 
Joulukuussa Bonegillassa on 

kuumaa. Lämpötila oli varjossa 
yli neljäkymmentä astetta. 

– Jokaisen leirille saapuneen 
siirtolaisen eteen ladottiin kor-
kea pinkka peittoja. Ihmette-
limme, mitä peitoilla täällä kuu-
massa maassa tehdään? Austra-
lian talvessa, heinäkuussa kyllä 
tiesimme, mitä peitoilla tehdään. 
Minulla oli yöllä monta filttiä 
päällekkäin ja siitä huolimatta 
palelin. Aamuisin vesilätäköt oli-
vat jääriitteessä, luonnehtii Mirja 
Suomalainen. 

Joulupukki tuli 
helikopterilla

Ruoka oli Bonegillan leirillä hy-
vää. Nuoren pojan mielestä ka-
namunat oli kuitenkin paistettu 
liian hätäisesti ja liian vähän. 

– En syönyt paistettuja ka-
nanmunia. Aamuisin paahdettu 
leipä kuitenkin maistui erityisen 
hyvältä. 

Mirja Suomalainen muistelee 
kuinka hän näki elämänsä en-
simmäisen kerran englantilaista 
hedelmäkakkua. 

– Se oli hyvin kovaa. Emme 
tienneet kakusta mitään. Taisim-
me heittää se roskalaatikkoon. 
Vasta myöhemmin saimme sel-
ville, että englantilaisten joulu-
kakku on hyvin herkullinen ja 
entisestään paranee vanhetes-
saan.  Jouluna joulupukki tuli 
helikopterilla. Leirin viranomai-
set halusivat piristää lapsen miel-
tä. Meistä tuntui oudolta katsella 
pukkia samalla kun hiki virtasi 
kasvoilla. Aurinko paistoi suo-
raan pilvettömältä taivaalta. 
Joulukuussa kesä on kuumim-
millaan Victorian osavaltiossa.
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Kimmo Janas

Uskovan osa armeijassa 
ei välttämättä ole aina 
helppo, mutta miten on 
tilanne Israelissa?

M essiaaninen juutalai-
nen Daniel Khodus 
suorittaa parhaillaan 

kolmivuotista asepalvelustaan 
panssarijoukoissa huoltopuolel-
la. Takana on jo yli puolet pal-
velusajasta.

Tiivistä yhdessäoloa
Israelin armeija on hyvin moni-
kulttuurinen, ja asevelvolliset tu-
levat varsin erilaisista taustoista 
niin uskontonsa kuin kulttuurin-
sakin puolesta.

Ainoa yhdistävä tekijä onkin 
monesti vain kolmen vuoden 
palvelusaika.

– Jeesus opetti rakastamaan lä-
himmäisiämme, mutta on pakko 
myöntää, että usko on monesti 
koetuksella. Kolme vuotta on 
nimittäin varsin tiivistä yhdessä-
oloa, suurin osa sotilaista myös 
majoittuu samoissa tiloissa, to-
teaa Daniel ja kertoo joidenkin 
jopa luopuneen uskostaan va-
rusmiespalveluksensa aikana.

– On helppo osoittaa lähim-
mäisenrakkautta, kun pitää toi-
sesta ihmisestä, mutta kun ke-
miat eivät yksinkertaisesti pelaa 
yhteen, ole siinä sitten kunnon 
uskovainen, hän naurahtaa.

Usko kantaa
Daniel ei kerro kokeneensa 
minkäänlaista vieroksuntaa tai 
kiusaamista uskonsa johdosta. 
Pikemminkin päinvastoin. Usko 
saattaa herättää mielenkiintoa, 
joka saa aikaan kyselyjä ja sy-
vällisiäkin keskusteluja. Paljon 
on tietenkin kiinni omasta käy-
töksestä.

– Päällekäyvä evankeliointi 
olisi varmasti huono ratkaisu, 
parasta on mielestäni elää omaa 
kristityn elämäänsä ja osoittaa te-
oillaan ja puheillaan arvomaail-
mansa, Daniel tarkentaa.

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

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

Sen upeasti kuvitetut, värilliset sivut tekevät siitä 
julkaisun, jota ihmiset haluavat lukea. Onko Sinun 
tuttavapiirissäsi nuoria, joiden usko on evoluuti-
on vuoksi koetuksella? Ostaisitko heille lahjaksi 
palan Totuutta? Tilaukset: kauppa.luominen.fi
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– Kun samassa joukko-osas-
tossa on kristittyjä, muslimeja, 
juutalaisia, ateisteja, sekä johon-
kin muuhun uskovia, täytyy ym-
märtää toisten uskomuksia, että 
pystyy osoittamaan ne vääriksi, 
hän huomauttaa.

Vaikka israelilainen sotilas-
koulutus on tunnetusti rankkaa, 
juuri usko että Jumala kantaa 
vaikeidenkin tilanteiden yli, 
helpottaa.

A   Daniel soittaa seurakuntansa ylistys-
ryhmässä rumpuja ja kitaraa.

C   – Usko siihen, että Jumala kantaa vai-
keiden aikojen yli, antaa voimia jatkaa 
eteenpäin, toteaa Daniel Khodus.
Hänen vaimonsa Shirona suoritti asepal-
velustaan sotapoliisina, mutta vapautui 
armeijasta mentyään naimisiin.
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B   Atlas johtaa myös seurakunnan ylis-
tysryhmää, jonka ohjelmistoon kuuluu 
monia palkitun kapellimestarin omia 
sävellyksiä.

C   Sasha Atlaksen tulkkina toimi Kin-
neret Toursin vetäjien Heikki ja Susanna 
Kankaan vanhin tytär Shirona Khodus.

D   – Vallalla on ns. uskonnon syndroo-
ma. Moni ihmettelee, miksi juutalaiset 
lähtevät seuraamaan Jeesusta, Sasha 
Atlas huomauttaa.

Kimmo Janas

Yksi Israelin 
vanhimmista 
messiaanisista 
seurakunnista, 
Grace and Truth 
Congregation (Armo 
ja totuus seurakunta) 
toimii Gederan 
teollisuusalueella.

V uonna 1976 messiaani-
set juutalaiset Baruch 
ja Bracha Maoz käyn-

nistivät  kristilliset kokoukset 
kotonaan Rishon LeTsionissa. 
Aluksi kokoonnuttiin pelkästään 
oman perheen kesken, mutta jo 
muutaman kuukauden kuluttua 
ympäristön toiset uskovaiset 
ehdottivat voimien yhdistämis-
tä Jumalan Sanan opiskelua ja 
varsinaisen seurakunnan perus-
tamista varten. Ja jo seuraavana 
vuonna seurakunta valitsi ensim-
mäiset vanhemmiston jäsenen-
sä. Tilaisuuksiin osallistui noin 
70 henkilöä tehden Grace and 
Truthista yhden maan suurim-
mista seurakunnista.

1990-luvulla, kun entises-
tä Neuvostoliitosta suuntautui 
massiivinen muuttoliike Is-
raeliin, seurakunta osallistui 
aktiivisesti maahanmuuttajien 
kotouttamiseen. Se esimerkiksi 

ARMO JA TOTUUS

A   Grace and Truth Congregationin uusi 
seurakuntarakennus on ensimmäinen 
juuri tätä tarkoitusta, Jumalan ja Jee-
suksen ylistystä varten perustettu ra-
kennus.

A   Seurakunta juhli viime lokakuussa 
40-vuotisjuhliaan.

järjesti kokoustensa tulkkauksen 
venäjäksi, englanniksi, jiddisik-
si ja romaniaksi. Töitä tehtiin 
myös tulokkaiden työpaikkojen 
ja asuntojen järjestämiseksi.

1996 seurakunnan jäsenmää-
rä oli jo kasvanut yli 400:aan ja 
jatkoi edelleen kasvuaan. Seu-
rakunnan tilat alkoivat käydä 
ahtaiksi. Ulkomaisten ystävien 
avulla saatiin kuitenkin ostettua 
uusi tontti Kanotista Gederan 
lähistöltä.

Vuonna 2010 kaksi vanhem-
miston jäsentä erosi jäsenyydestä 
ja perusti oman venäjänkielisen 
seurakunnan vieden tietenkin 

mukanaan monia jäseniä Grace 
and Truthista.

Jumalan armosta seurakunnan 
penkit eivät kuitenkaan jääneet 
tyhjiksi, vaan tällä kertaa tulijoina 
olivat Etiopiasta muuttaneet per-
heet, joiden kanssa seurakunta 
toimi kuten oli toiminut venäjäis-
muuttajien kanssa 1990-luvulla.

Tänä päivänä seurakunta te-
kee evankeliointityötä myös ve-
teraanien ja Holocaustin uhrien 
parissa osoittaen näille Jumalan 
rakkautta.

Viimeiset neljä vuotta seura-
kuntaa on johtanut pastori David 
Zadok.

Vaikeuksien kautta 
voittoon

Seurakunnan ylistyksen johta-
jana on tunnettu ja tunnustettu 
muusikko Sasha Atlas, joka sä-
veltää ja toimii myös musiikin 
opettaja.

– Se että olemme täällä tä-
nään, on varsinainen Jumalan 
ihme, hän huomauttaa uuden 
seurakuntarakennuksen alttaril-
la. – Tämän huhtikuussa 2013 
tehtäväänsä vihityn rakennuksen 
rakentaminen kesti nimittäin 14 
vuotta!

Rakennuslupien kanssa näh-
tiin monia mielenkiintoisia kään-
teitä, milloin viranomaiset eivät 
olleet hukanneet kaikki lupa-
papereita, viivästyksiä ja esteitä 
tuntui löytyvän yhä uudelleen ja 
uudelleen.

Paikalliset ortodoksijuutalaiset 
eivät myöskään sulattaneet ra-
kennussuunnitelmia ja kokoon-
tuivat päivittäin rakennustontin 

ympärille ja kirosivat alueen.
Viimein Korkein oikeus Jeru-

salemissa antoi luvan rakentaa 
messiaaninen seurakuntaraken-
nus tontille.

Ortodoksijuutalaisten ja mui-
den vastustus on omalta osal-
taan myös lisännyt seurakun-
nan jäsenmäärää. Uutisointi on 
herättänyt yhä useampien mie-
lenkiinnon Jeesuksen rakkautta 
kohtaan.

Sasha Atlas muistelee nau-
reskellen lentomatkaansa Yh-
dysvaltoihin pienen poikansa 
kanssa.

– Hän jaksoi inttää koko 10 
tunnin lentomatkan minulta, 
miten Jumala puhuu minulle ja 
miksi hän ei kuule Jumalan pu-
hetta, Atlas kertoo.

Esirukousta 
tarvitaan

– Jumala on alkanut koota Isra-
elissa kansaansa yhteen ja yhä 
useampi juutalainen ottaa Kris-
tuksen vastaan henkilökohtaise-
na pelastajanaan, toteaa Atlas. 
– Mutta tarvitsemme esirukoili-
joita, myös Suomesta, että koko 
Israelin kansa pelastuisi.
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Tämä otsikointi viittaus raama-
tulliseen Isä Meidän-rukoukseen, 
tulee vääjäämättä mieleen valta-
va mediatarjonta, jossa elämme 
nykyään.

Missä määrin media on ”joka-
päiväistä leipää” meille ihmisille? 
Nyky-yhteiskunnassa ei voi olla 
törmäämättä median eri muo-
toihin. Jatkumaton informaa-
tiotulva vyöryy meidän kaikki-
en elämään, halusimmepa tai 
emme. Tietoyhteiskuntamme on 
valjastettu some-kulttuurin (so-
siaalinen media) ympärille, on 
Facebook, WhatsApp, Twitter, 
puhumattakaan jo perinteisestä 
radio-tv-ohjelmatarjonnasta, sa-
nomalehtiin, internettiin  saak-
ka.

Moniko meistä miettii, mikä 
uutinen mediassa on totta ja 
perustuuko se perusjournalis-
min ”kultaisiin sääntöihin”, jot-
ka luotiin sanomalehden tultua 
kaikkien saataville aikoinaan jo 
satoja vuosia sitten?

Onko median perussäännöt 
tänä päivänä tunnistettavissa 
uutisten kirjossa, jossa kohtaam-
me median itsensä laatimat ns. 
”kultaiset säännöt”? Aikoinaan 
sanomalehden tuoman uutisoin-
nin perussääntöinä oli: totuu-
den kertominen, tasapuolisuus, 
informatiivisuus ja poliittinen 
riippumattomuus ja juttuun liit-
tyvät taustat.

Mietimmekö tai kyseenalais-
tammeko saamaamme informaa-
tioita mediassa millään tavalla, 
vai ns. ”syömmekö” kaiken meil-
le tarjottavan tiedon? Onko meil-
lä riittävästi ns. mediakriittisyyttä 
(taito kyseenalaistaa saamansa 
informaatio ja sen alkuperä)? 
Tutkimmeko uutisen alkuperää, 
tarkistammeko tietojen alkupe-
rää muista lähteistä esim. eri 

lehden kirjoittamana.

Tiedotusvälineen mielellään 
pitävät luodusta sanonnasta, 
jossa tiedotusvälineitä kutsu-
taan ”neljänneksi valtiomahdik-
si” (Risto Uimonen kirjassaan: 
Median valta/Wsoy). Media voi 
vaikuttaa uutisoinnillaan mm. 
politikkoihin, lukijoiden mieliku-
viin/mielipiteisiin vaikuttamalla, 
ja jopa pyrkiä muuttamaan histo-
riaa (vallankaappaukset), omalla 
uutisoinnillaan.

Jälleen perusteltu kysymys on 
jos on valtaa, se tuo tullessaan 
myös vastuun. Otetaanko vää-
rästä uutisoinnista vastuu, vai la-
kaistaanko se maton alle toivoen 
että ”pian se unohtuu”?

Media pyrkii jotain asiaa rum-
muttamalla ns. megafonivaiku-
tukseen, jota kaikki uutisvälineet 
nostaisivat asian pääaiheekseen. 
Tämä on eräs vallankäytön tapa, 
johon voi liittyä vääristynyttä 
tai reilusti ylimitoitettua tietoa. 
Mikä on uutisoinnissa toimittajan 
eettinen arvopohja ja onko lain-
säädäntö ajantasalla ylilyöntien 
varalta?

JSN = julkisen sanan neuvos-
to, on paikka jonne journalistiset 
ylilyönnit ja väärä uutisointi -va-
litukset viedään. On toki muis-
tettava että JSN:kin toimii ex-
journalisteja antamassa arvion 
mahdollisen rikkeen laadusta/
laajuudesta.

Muistamme muutaman vuo-
den takaa sensaatiojulkaisu Mag-
neettimedian, joka julkaisuissaan 
syyllistyi selvään antisemitismiin 
(juutalaisvastaisuuteen), jos-
ta olioikeudessa seurauksena 
Suomen historian ensimmäinen 
ns. yhteisösakko viharikokses-
ta. Kauppaketju Kärkkäinen sai 
aluksi 90 tuhatta euroa olevan 

sakon, joka puolitettiin 45 tu-
hanteen euroon. Sakko on siis 
saanut lainvoiman. Samainen 
julkaisu jatkaa ns. nettiversiona, 
ja voidaan pohtia onko lainsää-
däntö ajan tasalla? Toinen tänä-
kin päivänä toimiva nettijulkaisu 
on MV-lehti, joka toimii samois-
sa aihepiireissä kuin em. Mag-
neettimedia. Lainsäädäntömme 
ei yllä julkaisujen sisältöön, jos 
serverit ovat ulkomailla, ja tä-
ten vaikeasti suljettavissa lain 
laatijan taholta. Mielenkiintoista 
molemmissa em. julkaisussa on 
se että molemmat perustelevat 
julkaisujaan sananvapaudella. 
Seuraava kysymys kuuluukin, 
missä menee ja kuka rajoittaa 
sananvapauden raamit/rajat?

Mielenkiintoinen on tapa mil-
lä mediamme uutisoi Lähi-idän 
tapahtumia, ja konfliktia välillä 
Israel-Palestiina. Muistamme 
teksti-tv otsikot 2014 Gazan 
sodassa, Israel puolustautui ter-
roristijärjestö Hamasin raketti-
iskuja vastaan, ilmahyökkäyksin 
Hamasin sotilaallisiin kohteisiin. 
Otsikko esim Mtv3:n teksti-tv:ssä 
kertoi: ”Israel surmasi Gazan si-
viilejä ilmaiskussa”. Otsikon tar-
kempi tutkistelu ei kertonut mi-
tään  mitä oli tapahtunut ennen 
kyseistä ilmaiskua. Teksti ei ker-
tonut, että Hamas oli ampunut 
tuhansia raketteja Israelin siviili-
kohteisiin, ja reipas 16 000 raket-
tia vuoden 2006 valtaannousun-
sa jälkeen, kohti Israelia. Juttu ei 
myöskään kertonut, että Hamas 
pakotti Gazan siviilit ihmiskil-
viksi sotilaskohteisiinsa (koulut, 
sairaalat, moskeijat, kodit jne). 
Samaan aikaan Hamas sensuroi 
median raportit ennen kuin ne 
lähetettiin eteenpäin, asia jonka 
kansainvälinen

journalistiliitto myönsi myö-
hemmin.

Tämän päivän median niukas-

ta uutisoima asia maassamme 
on YK:n Unescon päätös Jeru-
salemin asemasta lokakuulta 
2016. Tämä uutinen/päätös joka 
muutti täysin kaikki historialli-
set, arkeologiset ja raamatulliset 
yhteydet Temppelivuoren kah-
teen temppeliin, kieltäen niiden 
olemassaolon. Tässä uskonnol-
lispoliitisessa ratkaisussa islami-
laiset valtiot saivat päätöksellään 
enemmistön päätöksessä. Asiaan 
ei Suomessa media reagoinut mi-
tenkään, joka samalla johti myös 
tilanteeseen että maamme ns. 
kristillisen kirkon johto ja poliit-
tinen johto ei asiaan ota kantaa, 
eikä media ole sitä kiinnostunut 
kysymään. Taustalla on median 
luoma asetelma, jossa luodaan 
Israel-Palestiina asetelma. Ase-
telmassa Israel on miehittäjä ja 
Palestiina uhri. Mielellään me-
diassa esiintyy väittämä ...”Pa-
lestiina kertoo ja Israel väittää”. 
Tämä peruslausuma kertoo jo 
paljon median asetelmasta kiis-
taan. Onko voimakkaasti lisään-
tynyt Israel-vastaisuus sittenkin 
antisemitismiä, joka kierretään 
kritisoimalla Israelia ja sionismia, 
syytteen välttämiseksi?

Unescon päätös jolla kristitty-
jen ja juutalaisten historialliset, 
arkeologiset ja erityisesti raama-
tulliset tuhansien vuosien sidok-
set katkaistaan. Tämä jos mikä 
olisi median tehtävä tuoda esiin, 
totuuden nimissä. Luulisi meitä 
kristittyjä, erityisesti kirkon joh-

tajia ja politikkoja Euroopan par-
lamentissa asian kiinnostavan.

Mediakriittisyys on asia jota 
toivoisi jokaisella meillä medi-
an kuluttajalla olevat, tässä tie-
toyhteiskunnassa jossa elämme. 
Erityisen tärkeässä asemassa 
näkisin nuoren kasvavan some-
sukupolven, jolla on nykypäi-
vänä rajattomat mahdollisuudet 
tarkistaa tietoja ja niiden alku-
perää. Meidän kaikkien tulee 
herätä asiassa, ja muistaa että 
media käyttää myös kuvaman-
ipulaatioita sotakuvissaan, josta 
on jäänyt muutama journalisti 
jopa kiinni (Adnan Hajj/Reuter 
ja Brian Walski/Los Angeles Ti-
mes). Käytetty termi kuvia tutki-
essa on ns. visuaalinen lukutaito, 
jolla arvioidaan kuvan todenpe-
räisyys. Samaa sotakuvaa, jossa 
esim. lapsiuhri, käytetään vuosia 
myöhemmin tehostamaan artik-
kelin sanoman tätä-päivää.

Lopuksi voidaan pohtia mitä 
meidän median kuluttajien tu-
lisi tehdä, havaitessaan media 
uutisoinnissa epäselvyyttä tai 
puolitotuuksia? Me kaikki voim-
me aina ottaa mediaan yhteyttä 
palauttein tai mielipidekirjoituk-
sin, joka on vielä demokratian 
ja sananvapauden meille suoma 
oikeus. Onpa vielä politikkoja 
jotka voivat ottaa asian edus-
kunnassakin esille.

Arto Perämäki

MEDIA – 
meidän jokapäiväinen 
leipämme?
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Kimmo Janas

Talvi tuli viimeinkin ja 
sen myötä tietenkin 
talvirenkaat autoihin. 
Samaan aikaan 
lisääntyvät totutusti 
myös tuulilasivauriot.

P elkkä kiveniskemä on 
helppo ja nopea korja-
ta asiantuntijaliikkeessä, 

mutta jos iskemästä on lähtenyt 
liikkeelle tuulilasin halkeama, 
edessä onkin jo isompi remont-
ti – useinmiten tuulilasin vaihto. 
Myös vakuutusyhtiöt edellyttävät 
tuulilasin vaihtoa, koska tuulilasi 
on osa auton kantavaa runkoa.

Vaikka testiautomme tuulilasin 
alareunassa kulkeva pitkä hal-
keama ei estänyt katsastuksen 
läpimenoa, Klaukkalan Kehys ja 
Lasi Oy:n toimitusjohtaja Markku 
Aalto kehottaa vaihtamaan tuuli-
lasin mitä pikimmin.

– Kolaritilanteessa turvatyynyn 
lauetessa se särkee haljenneen 
tuulilasin ja tulee ulos eikä suo-
jaakaan matkustajaa, hän huo-
mauttaa. – Tietenkin, jos jo val-
miiksi rikkoontuneeseen lasiin 
lentää vaikkapa lintu, antaahan 
se paljon helpommin periksi 
kuin ehjä lasi. Puhumattakaan 
tietenkin vaikkapa peurasta, 
joka kimmahtaa lasista takaisin 
tielle. 

Tuulilasin tehtävähän on turva-
ta toisaalta auton sisällä olijoita, 
mutta myös ulkona olijoita. Jos 
äkkijarrutuksessa auton sisällä 
olevat tavarat lähtevät liikkeelle, 
eikä tuulilasi pysäytä niitä, jälki 
voi olla aika rumaa.

Kun kiveniskemä sattuu, vau-
riokohta on välittömästi puh-
distettava ja iskemän päälle on 
liimattava ns. tuulilasilaastari tai 
teipinpalanen. Silloin vauriokoh-
taan ei mene likaa eikä kosteutta 
pääse iskemän sisälle.

Jos vauriokohta on alle kahden 
euron kolikon kokoinen, korjaus 

Kun tuulilasi säröilee

D   Liimanauhan alle ujutettavalla langalla leikataan liimapalko, jolloin saadaan tuulilasi irrotettua.

todennäköisesti onnistuu.
Korjaamolla kiveniskemän tai 

kolhun sisään ajetaan hartsiliu-
os. Jos vauriokohdasta puuttuu 
paljon lasia, kohdan päälle lai-
tetaan paksumpaa hartsia, jolla 
kolo täytetään. Lopuksi hartsi 
kovetetaan uv-valolla.

Vauriokohta saadaan korjattua 
lähes näkymättömäksi ja hartsilla 
estetään kosteuden pääsy lasin 
sisälle, joka saattaisi aiheuttaa 
halkeaman ja vaurion laajene-
misen.

Ja sitten 
itse työhön

Aluksi irrotetaan listat, pyyhkijät 
ja A-palkin ulkolistat. 

Liimanauhan alle ujutettavalla 
langalla leikataan liimapalko, jol-
loin saadaan tuulilasi irrotettua. 
Lankaa käytettäessä ei peltiin 
tule ruhjeita työkaluista.

Lasista otetaan taustapeili irti. 
Peilin jalka on jo tehtaalla asen-
nettu tuulilasiin.

Pölyimurilla puhdistetaan sau-
makohdat ja leikataan vanha lii-
mapalko tasaiseksi,

Uusi liima levitetään korilaip-

C D   Aluksi irrotetaan listat, pyyhkijät ja A-palkin ulkolistat.

C   Niin nostetaan työsuhteen päättänyt tuulilasi pois.

C   Reeta Aalto imuroi saumakohdat puhtaaksi ja leikkaa vanhan liimapalon ta-
saiseksi.

C   Uuden tuulilasin reunat käsitellään ennen uutta liimaa.

C   Markku Aalto levittää uuden liiman korilaippaan.

paan ja uusi tuulilasi asetetaan 
sen päälle.

Varsinainen toimenpide vie 
tunnin verran, jonka jälkeen lii-
man annetaan kuivua sisätilois-
sa 6 tuntia, jonka jälkeen se on 
liikenneturvallinen.

– Liimapurkissa lukee, että 
tunnin päästä, mutta meillä ei 
ole aivan niin optimaaliset olo-
suhteet kuin jossakin laboratori-
ossa. Se vaatii 22 astetta lämpöä 
ja ilman suhteellinen kosteus 60 
%, Markku Aalto täsmentää.

Liima saa asettua pari kolme 
tuntia, jonka jälkeen aletaan lait-
taa takaisin listoja ja muoviosia.

C   Ja niin uusi tuulilasi lasketaan pai-
koilleen.
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Arto Perämäki

Israelin ilmavoimat 
uudistuu todella 
uudenaikaisilla 
huippumoderneilla 
F-35 Stealth-hävittäjillä. 
Ensimmäiset kaksi 
kappaletta F-35 
hävittäjiä laskeutuivat 
12.12.2016 Beersheban 
lähellä olevaan israelin 
ilmavoimien tukikohtaan 
Nevatimille.

K oneet ovat ensimmäi-
set, osana 55 kappaleen 
hankintaa Yhdysvalloista 

Lockheed Martin-ilmailu jättiläi-
sen valmistamana. Koneet kor-
vaavat niin ikään Yhdysvalloista 
hankitut F-15 ja F-16-hävittäjät, 
McDonnell Douglasin valmista-
mat.

Israelilla oli etuosto-oikeus jo 
tuolloin 1976 F-15-hävittäjiin ja 
ne myytiin ensimmäisenä Isra-
eliin, samoin kuin F-35A-mallit. 
Koneet hankitaan osana Yhdys-
valtojen Israelille jo myöntä-
mää 38 miljardin asesopimusta, 
kymmeneksi vuodeksi. Tämä 
asesopimus takaa 3,8 miljardia 
dollaria vuosittain hankintoihin 
Yhdysvalloista.

Nyt neljäkymmentä vuotta 
myöhemmin on Israel merkittä-
vällä harppauksella uudistamas-
sa ilmavoimiaan. Uusi F-35A on 
ns. häive-hävittäjä, joka ei näy tai 
vain osittain näkyy tutkassa, tut-
kakalustosta riippuen. Koneen 
runko on valmistettu materiaa-
lista joka ”hylkii” tutka-säteitä ja 
täten ei tallennu tutkalle. Häive-
tekniikka on varsin uutta vielä 
tänä päivänä, ja koneen tuote-
kehittely on ollut Yhdysvaltain 
ilmailuteollisuuden kalleinta, 
myös ongelmineen. Yhdysval-
tain uusi presidentti Donald 
Trump moitti jo vaalikampan-
jassaan 2016 avoimesti koneen 
suuria kehityskustannuksia.

Koneen Israel-versiossa on 
hyödynnetty yhteistyössä israeli-
laisen ilmailu- ja sotilasteollisuu-

den yrityksiä, erilaisten konee-
seen tulevien komponenttien 
valmistajana. Mukana ovat olleet 
Israelin ilmailuteollisuuden yritys 
Israel Aerospace Industries, joka 
tuottaa komponentteja koneen 
siipiin. Elbit System-Cyclone 
valmistaa rungon kompositiitti-
komponenttejä, ja Elbit System 
Ltd valmistaa lentäjille  high-tech 
kypärän, jonka kappalehinnaksi 
tulee 400 000 dollaria. Kaikki on 
yhteensopivaa IAF:n koneissa 
käytettäviin komponentteihin

Koneen vahvuudet ovat taiste-
luhävittäjän ominaisuudet yhdes-
sä häivetekniikan kanssa, joka 
antaa Israelin piloteille mahdol-
lisuuden lentää kohteisiin, jossa 
ei ole operoitu aiemmin. ”Tämä 
sisältää Iranin”, sanovat lentäjät. 
Lisäksi lennot 

Syyrian ilmatilassa ovat muo-
dostuneet riski-alttiiksi Venäjän 
tuotua omia S-300 ja S-400 oh-
juksia tukikohtiinsa ja myytyään 
niitä myös Iranille. Venäjä väittää 
S-400 -ohjuksilla, joka onkehitty-
neempi versio S-300:sta, olevan 
myös häivetekniikkaa suodatta-

vaa ominaisuutta.
Israelin sotilasasiantuntijoi-

den mukaan F-35 pystyy välttää 
vihollisen tutkat, niin Syyriassa 
kuin vaikka Fordown ydinlaitok-
sen suojana Iranissa olevat S-300 
ohjukset. Lentäjillä on vertaansa 
vailla oleva viimeisin tekniikka 
ja tieto hallussaan operoidessaan 
ilmassa. Oletettavasti menee lä-
hes vuosi, ennen kuin koneet 
ovat valmiita taisteluun ja varus-
tamiseen, mutta ne ovat pelote 
naapureille aina niin epävakaas-
sa Lähi-idässä. Tämä Israelin ns. 
viidennen polven hävittäjä on 
potentiaalinen kilpailija Venäjän 
vastaavalle häivehävittäjä Suhoi 
T-50-koneelle, jota ei ole vielä 
Lähi-idässä nähty. Venäjän hei-
kentynyt talous on vaikuttanut 
myös kehitystyöhön.

Israelilaispilotit ovat käyneet 
koulutuksessa Yhdysvalloissa 
ja koneet lensivät Israeliin yh-
dysvaltalaispilotit. Nevatimin 
tukikohdassa olivat vastaanot-
totilaisuudessa mukana Yhdys-
valtojen puolustusmisteri Ashton 
Carter ja Israelin kollega Avigdor 

Lieberman. Israel-versio on F-35 
A joka vaatii normaalikiitoradan 
nousuun ja laskuun. Sen sijaan 
versio F-35B ja C-malli ovat lyhyt 
nousu- ja lentotukialuskäyttöön. 
Yhdysvalloilla on itsellä ollut jo 
merivoimissa vuodesta 2015 oma 
lentue, jota ei ole vielä käytetty 
taistelutoiminnassa.

Kuten aiemmin todettiin F-35 
kehitys- ja tuotantokustannukset 
ovat olleet tähtitieteellisen kor-
keat, ja vastoinkäymisiltäkään ei 
ole vältytty. Kehittelyt aikana on 
ollut milloin tietokoneongelmaa 
ja epäselvä moottorin palo. Ko-
netta ei ole testattu vielä todel-
lisessa ilmataistelussa. Kriitikot 
esittävätkin perustellun kysy-
myksen, onko kone hintansa ar-
voinen. Varsinkin kun ensimmäi-
sen erän kpl-hinnaksi tulee 110 
miljoonaa dollaria, kun edeltäjä 
F-16 oli luokkaa n. 25 miljoonaa 
varustelusta riippuen.

Vertailussa aiempaan Israelin 
neljännen polven hävittäjien 
ominaisuuksiin F-53A nopeus on 
1931 km/t (Mach 1,6), kun F-15 
vastaavat arvot, nopeus 3018 
km/h (Mach 2,5). Lentomatkassa 
F-35 A Stealth, 2200 km voittaa 
F-15:n 1270 km. Sen mitä F-
35A Stealth häviää nopeudessa, 
voittaa lentomatkassa ja puhu-
mattakaan häiveominaisuuksis-
ta, joita voi hyödyntää ympäri 
vuorokauden tekniikoilla, säästä 
riippumatta.

Hanke nähdään Israelissa 
kuitenkin ”satsauksena tulevai-
suuteen”, tässä usein niin turbu-
lenssien täyttämässä Lähi-idän 
ympäristössä. Lisäksi kone näh-
dään pelotteena myös jatkuvien 
tuhoamis-puheiden kohteelle 
olevalle Israelille. Israelissa ko-
neen sotilasnimeksi on otettu 
”Adir” joka tarkoittaa hebreasta 
käännettynä ”vahvaa”.

Lähteet:
The Jerusalem Post: ”Analysis: High risk, 
high reward for Israel with F-35 jets”/By 
Yaakov Katz, 12.11.2016.
The Jerusalen Post: ”Watch: First of new 
F-35 stealth jets en route to Israel”/by 
Noam Amir Maariv, 12.8.2016.
The Times of Israel: ”Israel readies for 
”super-tech” F-35 stealth fighters”/By 
Mike Smith, 10.12.2016.
The Times of Israel: ”5 things to know 
about the F-35 stealth fighter”/by AFP 
and Times of Israel Staff, 12.12.2016.

Israelin ilmavoimat uudistuu

F-35 Stealth

F-16 koneita
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Dubai on 
maailmankaupunki, 
jossa asuu 200 
kansallisuuden 
edustajia, ja myös sen 
gastronominen kirjo on 
huomattava.

D ubaihin matkustaa herk-
kusuita eri puolilta maa-
ilmaa kokemaan uusia 

makuja ja testaamaan paikallista 
ja kansainvälistä tarjontaa. Dubai 
on kulinaarinen sulatusuuni, jos-
sa voi yhden loman aikana syö-
dä itsensä maailman ympäri.

Tässä on Dubain matkailuneu-
voston vinkkejä trendikkäistä ra-
vintoloista, jotka tarjoavat aitoja 
makuja maailman joka kolkas-
ta.

• Espanjalainen El Sur -ravin-
tola houkuttelee kävijöitä suurel-
la terassilla, jossa käy vilvoittava 
tuuli. Se on oivallinen valinta 

Legendaarinen Jesada 
Technik Museum 
sijaitsee puolen tunnin 
automatkan päässä 
Bangkokin keskustasta. 
Siellä esitellään 
maa-, meri- ja ilma-
ajoneuvojen parhaat 
palat. Erilaisia klassisia 
autoja, harvinaisia 
vintage-autoja, 
avopakettiautoja, 
moottoripyöriä. 

J esada Technik Museum on 
ollut ajoneuvoalan instituu-
tio jo vuosikymmenen ajan. 

Se on yksi suosituimmista näh-
tävyyksistä Bangkokin ulkopuo-
lella. Pienessä Nakhon Pathomin 
kaupungissa sijaitsevan museon 
tarkoituksena on säilyttää ajo-
neuvojen ja työkoneiden his-
toriaa ja perintöä ja esitellä sitä 
yleisölle. 

Jesada Technik Museumissa 
esitellään erilaisia ajoneuvoja, 
kuten klassisia autoja, harvinaisia 

Slovenian vuoristoista 
löytyy lukuisia 
huippuluokan 
talviurheilukeskuksia 
lasketteluun, 
lumilautailuun, 
murtomaa- ja 
vaellushiihtoon, 
lumikenkäilyyn 
ja muihin 
talviaktiviteetteihin. 

K aikki suurimmat hiihto-
keskukset tarjoavat Acti-
ve Slovenia -hissilippuja, 

joita voi käyttää eri hiihtokeskuk-
sissa Sloveniassa.  Suurimmissa 
hiihtokeskuksissa on vilkas after 
ski ja runsas tapahtumatarjon-
ta. Monet hiihtokeskukset ovat 
panostaneet myös kulinaarisiin 
elämyksiin ja hyvinvointipalve-
luihin. 

Sloveniassa on useita huip-
puluokan matkailukeskuksia, 

lämpöä janoaville pohjoismaa-
laisille, jotka rakastavat ulkona 
syömistä.  

• Mazaher tarjoaa libanonilai-
sen keittiön herkkuja ja ajatonta 
eleganssia. Vilkas ravintola on 
kohtaamispaikka, jonne monet 
kokoontuvat nauttimaan perin-
teistä meze-illallista perheen ja 
ystävien kanssa.  

• Weslodge on luovasti cool, 
hienostunut ja moderni rock and 
roll -henkinen paikka. Ravintola 
tunnetaan särmikkäästä musii-
kista, designista ja ruoka- ja juo-
matarjonnasta, johon on haettu 
vaikutteita Pohjois-Amerikasta.  

• Rannalla sijaitsevasta Fish 
Beach Tavern -kalaravintolasta 
avautuu upeat näkymät The Pal-
mille. Ruokalistalla on tuoretta 
Välimeren kalaa. 

• Seven Sands tarjoaa perin-
teisiä ruokia, jotka perustuvat 
kaupungin rikkaisiin ruokape-
rinteisiin sekä paikallisiin resep-
teihin ja raaka-aineisiin. 

• Antique Bazaar on palkit-
tu intialainen ravintola, joka 
tunnetaan varsinkin Intian ku-
ningashuoneiden perinteisistä 
ruokalajeista ja majesteettisesta 
tunnelmasta. 

• Kansainvälistä tunnustusta 

saanut kokki Nobu Matsuhisa 
jatkaa japanilaisen keittiön uu-
distamista Atlantis the Palmissa. 

• Garden-ravintola tarjoaa pe-
rulaista ruokaa, joka on tämän 
hetken kuumimpia ruokatren-
dejä.  

• Tagine on perimarokkolai-
nen ravintola, jonka tunnelmalli-
set huoneet, holvit ja alkovit luo-
vat yhdessä vaikutelman aidosta 
marokkolaisesta kodista.   

• Le Petit Maisonin bravuu-
ri on nizzalainen keittiö, jonka 
juuret ovat vanhassa Genovassa 
ja Ranskan välimerellisessä keit-
tiöperinteessä.

Koko maailma tarjottimella

Portugalista vuoden lomakohde 2016
Travel + Leisure 
-matkalehti on valinnut 
Portugalin vuoden 
2016 suosikkikohteeksi. 
Portugalin lisäksi 
finaalissa oli 16 
muuta kohdetta, ja 
ehdokasasettelusta 
vastasivat 
matkatoimittajat. 

P ortugali vei voiton, koska 
se vastaa toimittajien mu-
kaan parhaiten aikamme 

matkailutrendeihin, joita ovat 
elämyksellisyys, kulttuuri ja 
luonto.  

– Portugali on vanha kohde, 
mutta se on virkistävässä ke-
hitysvaiheessa. Aiemmillekin 
kävijöille on siten luvassa ta-
kuuvarmasti uusia ja jännittäviä 
elämyksiä. Kyseessä on myös 
edullinen kohde, jolla on tarjota 

rentoa menoa, lämpöä ympäri 
vuoden sekä erinomaista ruokaa 
ja viiniä, totesi Travel + Leisuren 
päätoimittaja Nathan Lump va-
linnan yhteydessä. 

Portugalin voi halutessaan 
kokea myös kotisohvalta katso-
malla Travel + Leisuren tekemän  
panoraamavideon osoitteessa 
travelandleisure.com.  Videossa 

tehdään kiertokäynti Keski-Por-
tugalissa sijaitsevassa Óbidosin 
kaupungissa. Kivimuurien ym-
päröimä kaupunki tunnetaan 
monipolvisesta historiastaan ja 
huikeista näkymistään. Travel 
+ Leisuren joulukuun nume-
rossa on myös opas Portugalin 
parhaisiin paikkoihin ja nähtä-
vyyksiin. 

vintage-autoja, avopakettiautoja, 
linja-autoja, moottoripyöriä, pol-
kupyöriä, riksoja, lentokoneita ja 
vetureita. Yksi museon vetonau-
loista on mikroautokokoelma. 
Pienet miniautot olivat 

suosittuja Euroopan kaduilla 
Toisen maailmansodan jälkeen. 
Materiaalipuutteen vuoksi siitä 
tehtiin erittäin pieni ja tehokas.  
Museossa on todennäköises-
ti maailman suurin kokoelma 
mikroautoja: yli 300, joista on 
esitteillä noin 100.

Liikemies Jesada Dejsakulrit 
perusti museon, koska hän oli 

ollut todella kiinnostunut au-
toista jo lapsesta saakka. Käy-
dessään työmatkoilla euroop-
palaisissa kaupungeissa hän 
halusi päästä liikennemuseoon 
jokaisessa kaupungissa. Jesadan 
ensimmäinen keräilyauto oli 

Messerschmitt KR200, erikoi-
sen näköinen saksalainen mik-
roauto, jonka hän osti Sveitsistä 
vuonna 1997. Hän jatkoi keräilyä 
eri puolilta maailmaa, ja nykyään 
ajoneuvoja on noin 500. Jesada 
päätti perustaa museon, joka 
avattiin yleisölle tammikuussa 
2007. Museon nimeksi tuli Jesa-

da Technik Museum. 
Technik-sanan K-kirjain on 

saanut inspiraationsa Technik 
Museum Speyeristä, joka on 
kuuluisa liikennemuseo Sak-
sassa. 

Jesada Technik Museum on 
avoinna kaikille ilman pääsy-
maksua tiistaista sunnuntaihin 
klo 9–17. Myös museon ulko-
puolella järjestetään tapahtumia, 
kuten antiikkiautoparaati kunin-
kaan ja kuningattaren syntymä-
päivän kunniaksi sekä kansain-
välisiä rallitapahtumia.

Ajoneuvofanien 
thaimaalainen unelma

Slovenia on monipuolinen talviurheilukohde
joissa on yhteensä yli 300 kilo-
metriä laskettelurinteitä ja 280 
kilometriä hiihtolatuja. Lukuisat 
Slovenian tunnetut hiihtokoulut 
tarjoavat opetusta eri tasoilla ja 
hiihtokeskuksista löytyy rinteitä 
ja latuja eritasoisille lasketteli-
joille, lautailijoille ja murtomaa-
hiihtäjille. Slovenian vuoristot 
tarjoavat mahtavat puitteet myös 
suosiotaan kasvattavaan rando-
hiihtoon eli takamaastojen vael-
lushiihtoon. Hiihtokausi Slove-
niassa alkaa yleensä viimeistään 
joulukuun alkupuolella ja jatkuu 

parhaimmillaan pitkälle kevää-
seen. Monissa hiihtokeskuksissa 
järjestetään talvikauden aikana 
useita kansainvälisiä kilpailuja ja 
tapahtumia, joihin voi tutustua 
hiihtokeskusten omilla verkko-
sivuilla. 

Slovenian talviurheilukes-
kukset tarjoavat monipuoliset 
mahdollisuudet talven aktiivi-
matkailulle. Kranjska Gorassa 
järjestetään monia alppikisoja 
ja siellä sijaitsee myös Kranjska 
Goran iglukylä. Maribor Pohorje 
on monipuolinen palveluiltaan 

ja tapahtumiltaan, joista ehkä 
odotetuin on alkuvuodesta 2017 
järjestettävä Golden Fox World 
Cup. Rogla sopii eritasoisille 
talviurheilun harrastajille ja se 
on tunnettu kylpylöistään ja ku-
linaarisesta tarjonnastaan Tastes 
of Rogla -brändin alla. Krvavec 
on puolestaan tunnettu erin-
omaisten hiihtomahdollisuuk-
sien lisäksi koko perheelle tar-
koitetuista monipuolisista muis-
ta talviurheilulajeista. Cerkno 
tarjoaa alkavalla hiihtokaudella 
erinomaisia tarjouksia erityisesti 
perheille sekä paljon aktiviteet-
tejä niille, jotka eivät innostu tal-
vilajeista. Vogel on tänä vuonna 
parantanut entisestään palve-
lujaan ja majoitustarjontaansa. 
Golte on keskikokoinen hiihto-
keskus ja se on palkittu Slove-
nian parhaana hiihtokeskuksena 
jo kuutena vuotena peräkkäin. 
Kope panostaa erityisesti lapsi-
perheiden viihtyvyyteen, kuten 
myös Stari Vrh uudistetulla lasten 
lumipuistollaan. 



22TOS I M I E S   5-6 / 2016 23 TOS I M I E S   5-6 / 2016

Mistä Tosimiehen 
irtonumeroita?

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

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

kannusta myymälänhoitajaa laajentamaan 
valikoimaansa!

www.tosimies-lehti.fi

Pentti Starkman

Levolle lasken Luojani, 
armias ole suojani, jos 
sijaltain en nousisi, 
taivaaseen ota tykösi.
Tämä on ensimmäisiä 
rukouksiani, varmaankin 
pyhäkoulussa opittu. 
Se on voimakas rukous 
pieneltä pojalta, joka 
turvaa rukouksessa 
taivaaseen pääsyyn.

E lämäni oli turvatonta, olen 
isätön, enkä tiedä biologi-
sesta isästäni mitään. Sain 

isäpuolen joka oli ankara, alko-
holiin menevä ja väkivaltainen 
juovuspäissään. Monta kertaa 
saimme lähteä yönselkään.

Lapsuus oli hyvin köyhää ja 
niukkaa. Koulun käytyäni aloitin 
”työurani” suuressa maalaistalos-
sa. Sieltä sain opit elämän varrel-
le käytännön asioihin hyvältä ja 
osaavalta isännältä. Välillemme 
syntynyt ystävyys kesti heidän 
kuolemaansa asti.

Rippikoulun kävin niin kuin 
siihen aikaan oli tapana, ei tullut 
mieleenkään kieltäytyä vaikka 
uskonasiat eivät koskettaneet-
kaan. 

Jumala kutsui
Lähdin Tampereelle 16-vuotiaa-
na ja se vasta oli juhlaa. Kaikki 
riennot lähellä, elokuvat ja tans-
sit. Ei tullut Jumala mieleen siinä 
humussa, vaikka iltarukouksen 
aina luinkin. Olisiko se kantanut 
Herran eteen, Jumalahan kuu-
lee meidän huokauksemmekin 
ja näkee hätämme, vaikka emme 
itse sitä huomaisikaan.

Tuli armeijaan lähdön aika, 
Hennala kutsui. Sen ajan koin 
hyvänä, kun teki mitä määrät-
tiin ja käskettiin, oli hyvä olla. 
Olen näin jälkeenpäin ajatellut, 
että olisiko Jumala kutsunut jo 
silloin, kun jouduin pitämään 
iltahartauksia komppaniassa. 
Kävin  sotilaskodissa pidettä-
vässä raamattupiirissä. Siviiliin 
päästyäni kaikki unohtui.

Upeita uskovaisia
Avioiduin ihanan neitosen kans-
sa, ja liittomme on pysynyt pys-

tyssä lähes 50 vuotta. Meillä on 
kaksi hyvää tytärtä ja neljä las-
tenlasta. Ainoa murhe on, että 
he eivät tunne Kristusta, mutta 
sekin päivä koittaa, kun he ja 
heidän perhekuntansa kiittävät 
Vapahtajaansa.

Avioliitostamme kuitenkin 
lämpö ja rakkaus olivat kadon-
neet vuosien aikana, jäljellä oli 
vain kulissit. Vaimoni oli uskos-
sa ja hän tahtoi minuakin lähte-
mään seuroihin kanssaan, mutta 
aina kieltäydyin. Hänen lähdet-
tyään tunsin aina omantunnon 
krapulaa. Hän oli seurakunnan 
alueneuvostossa, ja he pitivät vii-
konloppuleirejä. Vaimoni valitti, 

että kaikilla oli puoliso mukana 
ja hän joutui olemaan aina yk-
sin. En tiedä mikä hempeä het-
ki minulla oli kerran, kun  lu-
pauduin mukaan. Viikonloppu 
oli upea uskovaisten seurassa. 
He olivat iloisia, rakastavaisia 
ja huomaavaisia, juuri sitä mitä 
olin ilman!  

Miestyö vei mukanaan
Tilaisuus poiki toisen tapahtu-
man, kun pastori pyysi miesten 
saunailtaan seuraavalla viikolla 
samaan paikkaan. Hämäläis-
mieskin alkoi etsiä Jeesusta. 

Kävin miestenpäivillä eri pai-
koissa naapurustosta löytyneen 

uskovan miehen kanssa. Vi-
vamossa kävimme useamman 
kerran, joskus isommallakin 
porukalla.

On liikuttavaa nähdä raavait-
ten miesten vuolaasti itkevän 
jättäessään itsensä ja syntinsä 
Golgatan ristin juurelle. Kerran 
tuli päivä, jolloin minäkin sain 
polvistua Jeesuksen edessä ja 
tuntea anteeksiannon vapautta-
van voiman.

Miestyö onkin tullut minulle 
rakkaaksi seurakunnassa ja sau-
naillat jatkuvat kerran kuussa 
jolloin lämmitän saunan ja teen 
avannon ja onpa tullut jaettua 
Sanaakin.

Lettuja urakalla
Esirukouskin on lähellä sydäntä-
ni. Saan kantaa sairaita, ystäviä, 
lapsiamme, sukulaisia Herram-
me eteen. Jumala on käskenyt 
meitä rukoilemaan sen paikan 
puolesta, johon Hän on meidät 
asettanut ja myös esivallan puo-
lesta – nämä siis meidän jokai-
sen on liitettävä rukouslistaan. 
Ja Hän käskee meidän siunata 
omaisuuskansaansa Israelia – 
siispä heidät myös listalle JOKA 
PÄIVÄ!

Talkootyöstäkin on tullut lä-
heinen ja olen saanut palvella 
niin omassa seurakunnassa kuin 
muuallakin. Herättäjäjuhlilla lä-
tynpaisto on totista työtä, kun 
asiakkaita on tuhansia ja lätty-
pannutkin vähän isompia kuin 
kotona. Olemme myös pienellä 
porukalla olleet 

Virossa auttamassa Talun lei-
rikeskuksen rakennustyömaal-
la. Samoin on tuttu Petroskoin 
kirkkotyömaa. Israelissa vapaa-
ehtoisena oleminen oli puiston 
kunnostamista ja yllätys... sauna-
puiden pilkkomista.

Turvassa Isän sylissä
Saan olla kaikesta tästä kiitolli-
nen Jumalalle. Hänen lapsenaan 
ei ole todellakaan tylsää ja yk-
sitoikkoista.

Kiitos myös vaimolleni, joka 
sai Jumalalta voimaa ja luotta-
mista Hänen lupauksiinsa  niin, 
että rukoili vuosikausia pelastu-
mistani.

Rakkaimpia Raamatun kohtia 
ovat Psalmit 23 ja 40:1-5, 2. Kor. 
6:1-2. Jesajan kirjasta rakkaaksi 
on tullut Jes.12 Pelastettujen kii-

tosvirsi sekä Jes. 54:10.
”Sillä vuoret väistykööt ja kuk-

kulat horjukoot, mutta minun ar-
moni ei sinusta väisty, eikä mi-
nun rauhanliittoni horju, sanoo 
Herra, sinun armahtajasi.”

Kunnioituksella 
kohtaamista

Saan olla myös mieskuoro Vies-
tiveljissä mukana. Se on antanut 
minulle kasvua ja vahvistumista 
uskossa ja Jeesuksen tuntemi-
sessa. Kuoromme kiertää ym-

päri Suomea eri seurakunnissa, 
mistä kutsu milloinkin kuuluu. 
Rovaniemi on kauimmainen 
paikka, jossa olemme käyneet. 
Matka oli pitkä, mutta aika meni 
nopeasti, kun bussissa oli hyvää 
matkaseuraa.

Viestiveljien kuoro koostuu 
niin luterilaisista kuin myös va-
paista suunnista tulevista veljistä 
ja keskinäinen sopu on hyvä.

Suuri kiitos kuuluu johtajal-
lemme Jarmo Ojanperälle, jolla 
on Jumalan antama lahja koh-
data jokainen kunnioituksella ja 
rakkaudella.

Moni veli on jo päässyt lau-
lamaan taivaan kuoroon, jonne 
me muutkin uskovat olemme 
matkalla.

Rakas lukija, muista meitä ru-
kouksin, sillä olemme jo iäkästä 
porukkaa ja jokaisella on jotakin 
kolotusta.

Muista mitä eräs mummo on 
sanonut: ”Kuivilla silmillä ja 
jäykillä polvilla ei pääse taivaa-
seen!!”

Siunattua vuotta 2017, Jeesus 
olkoon matkaoppaasi.

Minun armoni ei 
sinusta väisty, 

eikä minun 
rauhanliittoni horju
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C   Suomessa on monia ihmisiä, jotka 
odottavat kristittyjen lähestyvän heitä 
ja avaavan sydämensä heille, jakavan 
Jumalan rakkautta heille, Ton Sampaio 
muistuttaa.

BETONIELEMENTIT

Ton Sampaio 
– naurava evankelista

Kimmo Janas

Jumala laski muutamia 
vuosia sitten Suomen 
ja suomalaiset Ton 
Sampaion sydämelle.
– Olen kohdannut 
täällä ihmisten kesken 
sen verran mahtavaa 
rakkautta ja arvonantoa, 
että se ei voi olla 
muualta kuin Jumalasta 
lähtöisin.

J umala on siunannut brasilia-
laista Ton Sampaionia mah-
dollisuudella matkustaa 29 

eri maahan, joissa hän on nähnyt, 
kuinka ihmiset eri maissa elävät 
keskenään ja myös suhteessa 
Jumalaan. Suomessa tunne on 
ollut ehdottomasti vahvin.

Jumala kertoi hänelle suo-
malaisten kutsusta ja voitelusta 
samoin kuin koko maan voite-
lusta.

Monissa maissa ihmiset ovat 
menettäneet rehellisyyden ja 
kunniallisuuden.

Ihmeitä Lapissa

– Kun kyselin tänne tultuani 
eräässä raamattukoulussa, mikä 
on paras tapa tavoittaa suomalai-
set. Oppilaat nauroivat minulle 
ja kertoivat suomalaisten olevan 
hyvin vaikeasti lähestyttäviä ja 
synkkiä. Minä ihmettelin, että 
minä olen tavannut aivan erilai-
sia suomalaisia, Ton Sampaion 
naurahtaa.

Tuo hersyvä nauru onkin hä-
nen tavaramerkkinsä, joten ei 
ole mikään ihme hänen myös 
saavan helposti yhteyden meihin 
”jäykkiin” suomalaisiin.

Evankeliointi ei suinkaan 
tarkoita hänen mukaansa vain 
seurakuntaan kutsumista ja 
Raamatun Sanan jakamista, se 
on myös ihmisten kohtaamista 
ja ystävämme Jeesuksen jaka-
mista heille. 

– Mutta jos et koe Jeesusta 
ystäväksesi, Hänestä puhumi-

nen on varmaankin vaikeaa, 
Sampaio toteaa.

Ja jotta haasteita ei puuttuisi, 
hän lähti raamattukoululaisten 
kanssa Lappiin, kylmään ja lu-
miseen Lappiin.

– Oppilaat olivat ihmeissään, 
kun kohtaamamme ihmiset kut-
suivat meitä kotiinsa, ottivat Jee-
suksen vastaan ja moni sai kokea 
parantumisen heitä vaivanneista 
sairauksista, muistelee Ton Sam-
paio. – Kohtasimme Lapissa ka-
duilla avoimia ja todella Sanan 
nälkäisiä ihmisiä.

Kivikauppias 
murtuu

Monissa seurakunnissa on hä-
nen mielestään ongelma, että 
pysytään turvallisesti neljän sei-
nän sisällä ja jos lähdetäänkin 
ulos, niin puhutaan vaan eri 
kirkkokuntien opeista ja mark-
kinoidaan omaa seurakuntaa.

– Tilanne on kuin maallisilla 
myyntimiehillä, ei heitä kiinnos-
ta ihmisten tarpeet vaan näiden 
rahat. Jos lähdemme evankeli-
oimaan kaduille ja ainoa tavoit-
teemme on saada ihmisiä houku-
teltua omaan seurakuntaamme, 
se ei toimi, Sampaio huomauttaa 
naurun keskellä.

Varsinkin murtuneet ja kovia 
kokeneet ihmiset pystyttävät hel-
posti ympärilleen muurin, jota ei 
voi väkivalloin murtaa eikä var-
sinkaan Raamatulla hakkaamal-
la. Jeesuksen rakkaus voi murtaa 
korkeimmankin muurin.

Sampaio kertoo tavanneensa 
eräällä markkinapaikalla kau-
pustelijan, joka yritti väkisin 
myydä hänelle ”taikakiviä”, joita 
yhteen hieromalla voisi toteuttaa 
toiveitaan. 

– Minä kerroin hänelle etsi-

neeni oikeaa taikakiveä viisi 
vuotta, kunnes löysin todellisen 
jalokiven, mutta se olikin kirja. 
Kaupustelija oli ihmeissään, mitä 
tarkoitin.

Keskustelun aikana mies alkoi 
avata sisintään ja Ton Sampaio 
kertoi tälle, mitä Jumala näytti 
hänen elämästään. Lopulta mies 
puhkesi itkemään ja kysyi, kuin-
ka Sampaio tiesi noita asioista 
hänestä. 

– Kerroin Pyhän Hengen pal-
jastaneen asiat minulle. Kerroin 
miehelle meidän kaikkien ole-
van syntisiä, mutta Jumala rakas-
taa meitä niin paljon, että lähetti 
oman poikansa Jeesuksen sovit-
tamaan meidän syntimme. Kun 
mies sai itkunsa loppumaan, sain 
johdattaa hänet Jeesuksen luo. 
Se oli mahtava kokemus, kertoo 
naurava evankelistamme.

Jumalan 
matematiikkaa

– Minusta meidän kristittyjen 
on ryhdistäydyttävä ja lähdet-
tävä ulos kammioistamme. Jos 
seurakunnassa on vaikkapa 50 
jäsentä ja jokainen heistä jakaa 
Jumalan rakkautta viikon ajan ja 
tuo seurakuntaan yhden uuden 
jäsenen, viikon kuluttua meillä 
on 50 uutta opetuslasta ja kuu-
kauden kuluttua jo 250. Se ei ole 
mitään korkeampaa matematiik-
kaa. Paholainen tekee kaikken-
sa pitääkseen kristityt aloillaan, 
Sampaio muistuttaa.

Jeesus antoi 100 % elämästään 
meidän puolestamme ja samoin 
on meidän tehtävä. Ei riitä, että 
annamme Hänelle ajastamme ja 
elämästämme 50 tai 75 %, mei-
dän on antauduttava Hänelle 
kokonaisvaltaisesti, 100-pro-
senttisesti.

A   – Kun elämäni oli 1970-luvulla todel-
la pohjamudissa, tunsin Jeesuksen käden 
olkapäälläni, Hän halusi pelastaa minut, 
Sampaio muistelee.
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C   Verhoilupalveluja tarjoaa parikin 
yritystä.

KLASSIKSTADT – 
autoharrastajan paratiisi

Kimmo Janas

S aksassa on monia klassik-
koautokeskuksia, jotka on 
rakennettu tyhjilleen jää-

neisiin teollisuushalleihin. Yksi 
sellainen on Frankfurtissa, Orber 
Strasse 4a:ssa sijaitseva Klassik-
stadt. Keskus sisältää niin uusien 
superautojen kuin klassikkoau-
tojenkin myymälöitä, on klassi-
koihin erikoistuneita korjaamoi-
ta, alan oheistilpehöörin kaup-
poja sekä ihan vain näytteille 
tuotuja autokaunottaria.

Keskuksessa on myös varsin 

korkealuokkainen ravintola, jos 
nälkä sattuu näppäisemään au-
tojen ihailun ohessa. 

Keskus on auki ma-la klo 10-
20 ja sunnuntaina klo 10-18. Si-
säänpääsymaksua ei ole, joten 
rohkeasti vaan sisään! C D   Mersuja löytyy useammaltakin vuosikymmeneltä, mutta aina yhtä kiehtovia.

D   Vuoden 2007 keltainen Renault R27 formula 1 lähtisi 75.000 eurolla.C   Porschet herättä-
vät aina tunteita.

D   Jos ei ole varaa investoida oikeaan autoon, voi tietenkin ostaa pienoismallin tai ajaa sähköautoradalla. Parempiosaiset tietenkin satsaavat oikeaan vaatetukseen.

C   Punainen Mercedes-Benz 290, vm 
1936. Moottorissa 2847 cm3 ja potkua 
68 hv. 
Vieressä Rolls Royce Silver Cloud II vm 
1961. 6,1 litran moottorissa 8 sylinteriä. 
Hinta ainoastaan 45.000 euroa.

C   McLaren P1 CTR suoraan pakasta.

D   Jos oma McLaren kaipaa trimmausta, 
niin Klassikstadtista löytyy apua.

C   Muiden Porsche-merkkisten joukkoon mahtuu tietenkin myös kun-
nostettu Porsche diesel Junior, traktori tosimiehille.

A   Boursaud vuodelta 1899. 3,5 hv, 402 
cm3 moottorissa 1 sylinteri. Hintapyyntö 
105.000 euroa.

C   120.000 eurolla voisi päästä tämän muistoja herättävän Volkkarin Kleinbussin vm 
1955 omistajaksi. 4 sylinterinen boxer -moottori on 1,2 -litrainen, hevosvoimia 30.

C   Dodgen 66-heppai-
nen jeeppi vm 1942.

C   Bugatti ei jätä ketään kylmäksi. 
En kuitenkaan kysynyt hintaa...
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Tosimiehiä etsimässä

Jorma Wilponen

Maanantaisin Järviradiossa uusi
Raamatun Sanaan perustuva ohjelmasarja 

”Efraim tänään, minkälainen on tosimies?”. 

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

Ohjelmamme tulee joka maanantai klo 20-21 
Järviradion aalloilla, myös netissä. 

Helsinki  105,5 MHz
Jyväskylä  91,3 MHz

Lehtimäki  107,9 MHz
Lestijärvi  99,1 MHz

Pihtipudas  87,9 MHz
Pylkönmäki  90,5 MHz
Viitasaari  89,6 MHz
Vimpeli  89,7 MHz

Tule kuuntelemaan ja osallistu keskusteluun!

Puh. 0400 213 710
www.efraim-ry.com, efraimry@meiliboxi.fi

Avustustilimme numero on FI52 1144 3500 0334 01

Kun Herra ”alussa loi 
tämän luomakunnan, 
minkä ympärillämme 
näemme , teki Hän  
neljäntenä päivänä 
kaksi suurta  valoa. 
taivaanvahvuuteen 
erottamaan päivää 
yöstä ja osoittamaan 
aikoja, päiviä ja vuosia 
ja  myös  erottamaan  
valon pimeästä”. Tämä 
tapahtui siis neljäntenä 
luomisen päivänä.

K oko tuo luomisen aika oli 
6 päivää ja sitten seitse-
mäs päivä erotettiin le-

popäiväksi  Jumala oli saanut 
työnsä päätökseen ja seitsemän-
tenä päivänä Hän lepäsi kaikesta 
työstään.

Apostoli Pietari  kirjoittaa: 
”Yksi päivä Herran  edessä  on  
kuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta 
on kuin yksi päivä”.

Tuo päätelmä on myös yksi 
Raamatussa  esiintyvistä  aika-
määriä  kuvaavista ilmaisuista 
ja teemme tuskin väkivaltaa Sa-
nalle, kun tulkitsemme, että ne 
nuo 6 luomisenpäivää ovat myös 
aikakaudet  eli ajat mitkä Her-
ra on ihmiskunnalle suunnitel-
massaan asettanut, 6000 vuotta 
+ 1000 vuotta.

Yksi 
täydellinen 

uhri
Myös näemme muita jaksoja: Aa-

damista Aabrahamiin 2000 vuot-
ta. Aabrahamin kanssa Herra 
solmi ympärileikkauksen liiton 
joka oli voimassa 2000 vuotta eli 
Jeesuksen Ristiin naulitsemiseen 
saakka. Silloin syntyi uusi liitto 
ja vanha päättyi. 

Vanhan liiton loppujakso oli 
Dan. 9. luvussa 70 vuosiviikkoa 
490 vuotta, alkaen ajasta jolloin 
tuli se Sana, että ”Jerusalem on 
jälleen rakennettava.”. 

Esra. 7:8-9 Kuningas Artasas-
tanin seitsemäntenä hallitusvuo-
tena 457 eKr, alkaen voideltuun 
Ruhtinaaseen saakka (Kristuk-
seen) on oleva  7+62 vuosiviik-
koa =  Jeesuksen tultua kastetuk-
si Jordanissa ja Pyhän Hengen 
laskeuduttua Hänen päälleen tuli 
Hänestä kirjaimellisesti  ”Voidel-
tu Ruhtinas = Messias hebreaksi 
= Kristus kreikaksi. 

483 vuoteen 26 meidän ajan-
laskuna. Sitten Jeesus aloitti 
julkisen toimintansa, alkoi 70 
vuosiviikko, josta sanotaan 
muissa eurooppalaisissa Raa-
matun käännöksissä (esim. LB  
Vulgata, ruotsalainen, norjalai-
nen, venäläinen) ”mutta yhdessä 
viikossa Hän liiton vahvistaa ja 
keskellä viikkoa lakkauttaa teu-
rasuhrin ja ruokauhrin eli Hän 
antoi ” yhden täydellisen uhrin” 
ja esikuvalliset eläinuhrit saivat 
täyttymyksen; niin kuin hebrea-

laiskirje  perusteellisesti todistaa; 
ja Jeesus itse ilmoitti ehtoollisa-
terialla ollessaan.

Pakanain 
ajat

Tuohon saakka Aadamista on 
4000 vuotta. Sitten alkoivat ”pa-
kanain ajat” niin kuin Jeesus 
puhui: Ei aika vaan ajat”. Näitä 
pakanain aikoja on jatkunut jo 
noin 1982 vuotta.  Näyttää siltä, 
että kun ensimmäinen aikajakso 
Aadamista Aabrahamiin  oli noin 
2000 vuotta ja toinen aikajakso  
Aabrahamista Kristukseen  oli 
erityinen  Israelin kansan aika, 
oli myös 2000 vuotta, niin paka-
nain aikoja eli ajat on jatkunut jo 
lähes 2000 vuotta, niin olemme  
nyt tuon aikajakson loppuhet-
killä-

Onko joitakin muita ilmaisuja 
Raamatussa, jotka täydentävät 
näitä aikamääriä?  On  Dan.12:7, 
8, 9 luvut. 

Daniel sai ilmoituksen, vasta-
uksena kysymykseensä: ”Kuinka 
kauan on vielä näitten ihmeel-
listen asiain loppuun?” Luku 12, 
jae 7 ”vannoi Hänen kauttansa 
joka elää aina ja iankaikkisesti” 
”Siihen on vielä aika, kaksi ai-
kaa ja puoli aikaa= 3500 vuot-
ta, ja kun pyhän kansan yhden 
osan hajotus on loppunut,  sil-
loin nämä kaikki täyttyvät.”

Näyttää siltä, että nuo enkelin  
vastauksessa annetut aikamää-
rät ilmoitettiin alkaen ”näitten 
ihmeellisten  asiain lopusta Da-
nielin aikaan eli ensin seitsemäs 
aika = tuhatvuotinen valtakunta, 
sitten 2 aikaa = pakanain ajat  
2000 vuotta ja sitten ½ aikaa = 
500 vuotta  tuosta Danielin ajasta 
Kristukseen. 

Daniel eli n. 625-525 eKr.

Hävittäjän 
iljetys

Myös luvun 12 profetiassa anne-
taan aikajaksot, jotka ulottuvat 
meidän aikaamme saakka.

Luku 12:11 ”siitä  ajasta jolloin 
jokapäiväinen uhri poistetaan ja 
hävittäjän iljetys asetetaan on 
oleva 1290 päivää, autuas se 
joka odottaa ja saavuttaa 1335 
päivää”.

Jeesus itse vahvistaa tämän 
aikajakson viitaten Danielin tä-
hän 12: 11-12 profetiaan sanoen 
Matt. 24:15 ja ”kun te tulette nä-
kemään hävittäjän iljetyksen 
josta on puhuttu profeetta Da-
nielin kautta, seisovan pyhäs-
sä paikassa”. tai ”kun te tulette 
näkemään hävittäjän iljetyksen 
seisovan siinä missä ei tulisi” 
Mark.13:14. 

Miten tämä profetia toteutui 
tai toteutuu: Temppeli ryöstet-
tiin vuonna 599  eKr. Siitä laski-

en 1290 vuotta tullaan vuoteen 
691 jKr, jolloin tuohon temppe-
lin paikalle rakennettu Allahil-
le omistettu rakennus vihittiin 
käyttöönsä. Sen katon reunassa 
on koraanin kirjoituksia, jotka 
pilkkaavat Jeesusta. ”Ei ole Ju-
malalla Poikaa, Jeesus on Ma-
rian poika Allahin lähettiläs ja 
La  illah ALLAH = Ei ole muuta 
Jumalaa kuin ALLAH." 

Tätä Raamattu  kutsuu hävit-
täjän iljetykseksi.

Mutta Danielin  profetia jatkuu 
”Autuas ja pyhä joka odottaa ja 
saavuttaa + 1335 päivää/vuotta 
eli saavuttaa vuoden 2026.

Päivät 
lyhenevät

Jos tuo laskelman vuosiluku on 
ajankohta vuosi 2026 on aika 
johon Paavalin kirje Tiitukselle 
viittaa Tiit. 2:13 ”odottaessamme 
autuaallisen toivon täyttymistä 
ja  suuren Jumalan ja Vapah-

Missä ajassa 
me elämme?

tajamme kirkkauden ilmesty-
mistä, ymmärrän, että tuohon 
vuosilukuun on vielä lisättävä 
suuri vihan ja ahdistuksen aika 
eli 42 kk = 3,5 vuotta tai 1260 
päivää. Kuitenkin on sanottu; jos 
ei niitä päiviä lyhennettäisi, ei 
mikään liha  pelastuisi. Näinkin 
laskien tullaan ajan täyttymiseen 
vuonna 2030.

Näin lyhyesti  kirjoitettuna: 
Paljon  yksityiskohtia  jää pois ja 
perusteluja, mutta ehkä toisessa 
yhteydessä enempi aiheesta ja 
myös vastauksia avoimiin kysy-
myksiin.
• 6000 vuotta Aadamista täyttyy 
noin vuonna 2030
• 70 riemuvuotta Egyptistä läh-
döstä noin vuonna 2030
• Pakanain aikojen täyttymys 
noin 2000 vuotta =  noin vuon-
na 2030.

International Institute of Educa-
tion and Management on myön-
tänyt Elisha Chowtapallille The 
Jewel of India (Intian jalokivi) 
–palkinnon tunnustuksena 
työstään daliti-lasten (kastitto-
mien) ja yhteisöjen hyväksi.

Chowtapalli perusti sai 
kastittomat lapset sydä-
melleen runsaat 10 vuotta 
sitten ja perusti vuonna 
2016 orpokodin oman 
kotinsa yhteyteen. 
Vuosien varrella hä-
nen perustamansa 
LIGHT Home on 
kasvanut käsittä-
mään kokonai-
sen kampuksen, 
joka piää sisällään omat 
mm. asuntolat pojille ja tytöille, 
ruokalan, koulun, kasvitarhan 
ja juuttikassitehtaan (Promise 
Bags). LIGHT Home järjestää 
myös puolen vuoden ompelu-
kursseja naisille, jotka saavat 
kurssin käytyään oman ompe-
lukoneen, jolla voivat käynnis-

C   – Tämä palkinto on kannustava tun-
nustus työllemme daliti-lasten elämän 
parantamiseksi. Tulemme jatkamaan 
Jumalan käynnistämää työtä LIGHT 
Homessa entistä innokkaammin, totesi 
Elisha Chowtapalli vastaanottaessaan 
The Jewel of India -palkinnon New Del-
hissä viime syksynä.

Intian 
jalokivi

tää yritystoimintaa omassa ky-
lässään. Järjestö järjestää myös 
päivittäin vanhuksille ja leskille 
ateriapalveluita.
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THE FOUNDER
Eletään vuotta 1954 Yhdysval-
loissa. Ray Kroc (Michael Kea-
ton) on hieman reppana kaup-
pamies, joka toistelee kömpelöä 
myyntimantraansa yhtä sinnik-
käästi, olipa sitten myytävänä 
puhvimuki, taitettava pöytä tai 
pirtelökone.

Mies kuuntelee myyntimat-
koillaan hotelleissa iltaisin mo-
tivaatiolevyjä koettaen saada 
toimintaansa uutta intoa.

Eräänä päivänä tahmeaan 
työhönsä kyllästynyt Ray saa 
epäilyttävän suuren, kahdeksan 
pirtelökoneen tilauksen. Miehen 
mielenkiinto herää ja hän seuraa 
vainuaan Kalifornian auringon 
alle.

Pirtelökonetilauksen ovat 
tehneet McDonaldin veljekset 
Richard ja Maurice, jotka ovat 
perustaneet Kaliforniaan täy-
sin uudentyyppisen, nopean ja 
huipputehokkaan hampurilais-
ravintolan. Hampurilaisen teke-
misessä menee vain 30 sekuntia! 
Ravintolan menetelmät on hiottu 
sujuviksi kellon tarkkuudella.

Nähdessään kultaiset kaaret 
ensimmäistä kertaa Ray rakas-
tuu. Ja sen, mihin Ray rakastuu, 
hänen on myös saatava omak-
seen. Hän suostuttelee veljekset 
laajentamaan hampurilaisket-
juaan Kalifornian ulkopuolelle 
ja ryhtyy vetämään francising-
toimintaa.

Jälkeä alkaa syntyä ja ketju 
laajenee eri puolelle USA:ta. 
Ray Krocin metodit eivät kui-
tenkaan miellytä Dick ja Mac 
Mc Donaldia. Ray tekee spon-
sorointisopimuksen mm. Coca-
Colan kanssa, vaihtaa pirtelöjen 
teon mix-jauhepohjaiseksi, jolla 
säästää huimat summat sähkö-
kuluissa, kun jäätelöä ei enää 
tarvitse varastoida.

Perhearvoihin nojaavat vel-
jekset haluaisivat pitää ketjunsa 
ohjakset omissa käsissään, mutta 
Rayta ei pidättele mikään.

Ray toteaa, että McDonald's 
on uusi amerikkalainen kirkko, 
joka ruokkii ihmisiä muulloinkin 

kuin vain pyhäisin...
Lopulta veljesten on pak-

ko myydä ketjunsa Raylle. He 
menettävät McDonald’s nimen 
käyttöoikeuden, mutta saavat 
pitää alkuperäisen hampuri-
laisravintolansa, joka kuitenkin 
ajautuu pian konkurssiin Rayn 
pystytettyä tien toiselle puolen 
uuden uutukaisen McDonald’s 
ravintolan.

THE FOUNDER
Käsikirjoitus: Robert D. Siegel
Ohjaus: John Lee Hancock
Pääosissa: Michael Keaton, Laura Dern, 
Linda Cardellini, Patrick Wilson
Ikäraja: K-7

John Lee Hancockin ohjaama 
The Founder -elokuva paljastaa 
uskomattoman tositarinan maa-
ilman tunnetuimman pikaruoka-
ketjun syntyvaiheista.

Ohjaaja kuljettaa tarinaa var-
sin juohevasti ja elokuva kelpaisi 
hyvin oppitunniksi kaikille yri-
tyksen perustamista aikoville.

Ray Krocin ohjenuorina ovat 
sinnikkyys ja kunnianhimo. So-
pimukset ja sydämet on luotu 
särjettäviksi hänen mukaansa.

On todella mielenkiintoista 
seurata, kuinka hampurilasiket-
ju lähtee laajenemaan. Toisaalta 
on surullista nähdä, kuinka Dick 
ja Mac McDonaldin elämäntyö 
valuu toisiin käsiin jättäen heidät 
itsensä täysin tyhjän päälle.

Minulle on iskostunut mieli-
kuva Michael Keatonista hieman 
hulluuteen taipuvaisena Batma-
nina, ja tuo mielikuva häiritsi 
tämänkin elokuvan katselua 
aluksi. Mutta Keaton tekee The 
Founder -elokuvassa todella 
vahvan roolityön, jota on mu-
kava seurata. Kestohymy säilyy 
miehen kasvoilla lähes koko 
elokuvan ajan – aitoamerikka-
laiseen tyyliin tietenkin.

Kimmo Janas

SILENCE
Oscar-voittaja Martin Scorsesen 
uusi elokuva perustuu japanilai-
sen Shusaku Endon romaaniin 
Silence (suom. Vaitiolo) vuodel-
ta 1966.

Elokuva kertoo kahdesta 
1600-luvulla eläneestä nuores-
ta jesuiittapapista (isä Sebastiao 
Rodrigues ja isä Francisco Garr-
pe), jotka matkustavat Japaniin 
löytääkseen oppi-isänsä ja jat-
kaakseen tämän aloittamaa kris-
tinuskon sanoman levittämistä. 
Ja kuten arvata saattaa, tuo 
matka ei suju aivan rauhallisis-
sa merkeissä, vaan papit saavat 
kokea väkivaltaa ja vainoa kris-
tittyjä metsästävän japanilaisen 
inkvisiittorin käsissä.

Isä Cristovao Ferreira (Liam 
Neeson) on tehnyt vuosia lä-
hetystyötä Japanissa, mutta kat-
kaisee yllättäen yhteydet koti-
maahansa Portugaliin. Ferreiran 
oppilaat eivät usko esimiehensä 
arveluita, että Ferreira olisi luo-
punut uskostaan.

Japanissa nuoret jesuiittapapit 
löytävät oppaakseen juopon ka-
lastajan Kichijiron, joka paljas-
tuu kristityksi. Hän on kuitenkin 
kieltänyt uskonsa säilyttääkseen 
henkensä. Japanissa papit löytä-
vät pienestä kylästä Sanan näl-
käisiä kristittyjä, jotka piilottavat 
papit alueella partioivalta, kristit-
tyjä metsästävältä joukkiolta.

Löydettyjä kristittyjä kidute-
taan, että he kieltäisivät uskonsa. 
Osa nöyrtyy inkvisition edessä, 
osa menettää henkensä varsin 
väkivaltaisella tavalla.

Katsoja joutuu ihmettelemään 
vainojen keskellä uskonsa säi-
lyttävien kristittyjen rohkeutta. 
Myös isä Rodrigues ja Garrpe 
joutuvat käymään sisäistä kamp-
pailua uskonsa puolesta. Miksi 
kuolla kurjien puolesta? Miksi Ju-
mala sallii kristittyjen kidutuksen 
ja tappamisen.

Elokuvan lopussa isä Rodri-
gues löytää buddhalaisesta 
temppelistä oppi-isänsä Fer-
reiran, joka käyttää nyt nimeä 
Sawano Chuan. Hän myöntää, 

että vietettyään 15 vuotta Japa-
nissa ja vuoden temppelissä, hän 
ei usko kristinuskolla olevan 
mahdollisuuksia Japanin kovas-
sa maaperässä.

Kun isä Rodriguesia on pidetty 
pitkään vankilassa ja häntä on 
kidutettu, hän kuulee Kristuksen 
antavan hänelle luvan kieltää us-
konsa.

Silencesta meinasi tulla ka-

tolisen kasvatuksen saaneelle 
Martin Scorseselle ikuisuusky-
symys. Hän sai Shusaku Endon 
kirjan jo 28 vuotta sitten ja on 
yrittänyt muokata sitä elokuvaksi 
viimeiset kymmenen vuotta. Hu-
hujen mukaan vasta The Wolf of 
Wall Streetin menestyksen myö-
tä hänelle tarjoutui mahdollisuus 
tehdä tämä varsin koskettava ja 
kysymyksiä herättävä elokuva.

Yksi tunnettu ongelma Scor-
sesella on, eikä hän pääse siitä 
eroon uusimmassa elokuvas-
saankaan – elokuva on uskomat-
toman pitkä, lähes 3 tuntia!

Silencen valmistusaika on 
myös mielenkiintoinen, samaan 
aikaan kun konservatismi nos-
taa voimakkaasti päätään eri 
puolilla maailmaa Scorsese te-
kee elokuvan, joka välillä jopa 
ahdistaa kysymyksineen kaiken 
merkityksestä. Taustalla on kui-
tenkin voimakkaana Jumalan 
lupaus "En hylkää sinua".

Vaikka elokuvaa markkinoi-
daankin Liam Neesonin nimel-
lä, hän osasuorituksensa on kui-
tenkin häviävän pieni elokuvan 
loppumetreillä.

Ehdottomasti katsomisen ar-
voinen elokuva!

Kimmo Janas

SILENCE
Käsikirjoitus: Shusaku Endon romaanin 
pohjalta Jay Cocks ja Martin Scorsese
Ohjaus: Martin Scorsese
Pääosissa: Andrew Garfield, Adam Dri-
ver, Liam Neeson
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Samuel Saresvirta

Hajanaisia ajatuksia 
kansanmiehen 
”laarista”, lainauksia 
myös ammattilaisilta.
Elintasopommi, 
kakkosluokan diabetes.
Yli kaiken varjele 
sydämesi. Suomalainen 
sydänkuntoutus 
korkealla tasolla.
Liikunta on lääke!

K oululaisten terveys-
tiedon opetuksen ta-
voitteena on opettaa 

nuori ymmärtämään terveys 
fyysiseksi,psyykkiseksi ja sosi-
aaliseksi toimintakyvyksi.Ope-
tuksessa pyritään kehittämään 
valmiuksia ottaa vastuuta omasta 
terveydestä ja edistää sitä sekä 
kantaa vastuuta myös toisten 
terveyden edistämiseksi.

Elintasopommi – 
kakkosluokan diabetes

Tyypin 2 diabetestä pidetään 
länsimaiden suurena uhkana. 
Tähän on varmaan suurena syyl-
lisenä ”helppo elämä”. Ruokaa 

on kaupoissa hyllymetreittäin 
ja sitä noudetaan autoilla ilman 
rasitusta (fyysistä) joten keski-
vartalon ympärysmitta tahtoo 
helposti joutua kasvu-uralle. 
Helpossa elämässä on siis myös 
vaaransa. Pitkäaikainen liian 
korkea verensokeri johtaa val-
kuaisaineiden sokeroitumiseen, 
mikä voi aiheuttaa elinmuutok-
sia silmissä,munuaisissa ja her-
moissa sekä sydän- ja verenkier-
toelimissä. Tauti on salakavala, 
se saattaa kehittyä pikku hiljaa 
antamatta mitään suurempia oi-
reita. 

• yhä nuorempana sairastu-
taan

• sairaus piilevänä voi vuosi-
kausia vaurioittaa esim. sydämen 
tai jalkojen verenkiertoa.

Netissä on mahdollista testata 
omaa riskialttiutta osoitteessa  
www.diabetes.fi/riskitesti.

Varjele sydäntäsi
Pohjois-Karjala -projekti 1970-lu-
vulla oli auttamassa suomalaisia 
sydäntietoisuuden kasvussa ja 
”lautasmallia” rukattiin uuteen 
uskoon kautta suomenniemen. 
Pekka Puska kirjoitti taannoin 
artikkelissaan Kotilääkäri-leh-
dessä neljästä elintapa-asiasta, 
jotka vaikuttavat tuhoavasti suo-

malaisten hyvinvointiin.
Tupakka, alkoholi, ravinto ja 

liikunta ovat listattuina tässä lu-
ettelossa. Liikunta tulee tietenkin 
ongelmaksi silloin, kun sitä ei 
harrasta. Ravinnon suhteen voi 
todeta erään suomalaisen pit-
käikäisen vaikuttajan todenneen 
vuosikymmeniä sitten, että eni-
ten Suomessa tehdään ”itsemur-
hia” veitsellä ja haarukalla.

Puska toteaa näiden neljän 
tekijän vaikuttavan sellaisten 
vahvojen riskitekijöiden kautta 
kuten korkea verenpaine,veren 
korkea kolestrolipitoisuus, kor-
kea veren sokeripitoisuus ja li-
havuus. Hän toteaa myös, että 
kansantautien ehkäisyn perusta 
on pyrkimys terveellisiin muu-
toksiin mainittujen elintapojen 
suhteen. Maailman terveysjär-

sydämen pallolaajennuksen ko-
keneena olen ihaillut suomalais-
ta sydänosaamista sekä kuullut 
kokemuksia myös muutamilta 
”kohtalotovereilta”.

• Sydäninfarktiin kuolleiden 
määrä on vähentynyt viimeis-
ten 40 vuoden aikana n 80 pro-
senttia.

Kolesterolitaso on samassa 
ajassa laskenut noin 20 pro-
senttia.

Nyt puhutaan myös ns. bio-
logisesta ohitusleikkauksesta, 
jolloin geenihoidossa pyritään 
vaikuttamaan sydämeen siten, 
että tukkeutuneiden verisuonien 
tilalle kasvaa uusia suonia.

Liikunta on lääke     
 Tätä lääkettä itse olen nautti-
nut vaimon mielestä joskus jopa 

Tosimiehellä 
syytä 
miettiä 
myös 

yliannoksina. Pakkomielteet ovat 
tietysti useimmiten ahdistavia 
mutta vanha sanonta: Tottumus 
on toinen luonne, pitänee myös 
paikkansa. Ne hyvänolontun-
teet, mitä fyysinen ”kamppailu” 
tuo elämään, eivät samalla taval-
la vedä erilaisia ihmistyyppejä 
puoleensa. Sivutuotteena tulee 
vaikutukset sokeriaineenvaih-
duntaan ja kolestrolitasoon. 

Liikunnan sarallakin on tie-
tenkin järjen käyttö sallittu, eikä 
meille miehille niin luontainen 
keskinäinen kilpailu ole aina 
harrastuksissa tarpeen. Seniori-
ikäisen on hyvä muistaa, että 
hapenottotason todetaan laske-
van 30 ikävuoden jälkeen noin 
yhden prosentin vuodessa jos 
liikunnan määrä pysyy samal-
la tasolla. Sitten lisäksi tehoja 
alentamaan tulee mahdollinen 
verisuonien ahtautuminen ver-

rattuna nuoruusajan kuntoon.
Urheilija ei tervettä päivää näe 

on slogani, mitä aika ajoin viljel-
lään ja tokihan erilaisia vammoja 
silloin tällöin ilmaantuu lajista 
riippuen. Kuntosaleilla on nähty 
kylttejä, joissa todetaan: Ellei elä-
määsi lisää vuosia, niin vuosiisi 
lisää elämää. 

Uskon, että molemmat voivat 
toteutua järkevästi liikuntaa har-
rastamalla. Vähäisin ”hyöty” ei 
liene aivotoiminnan kentässä: 
Kuin uudestsyntynyt on tunne 
usein miellyttävän liikuntasuori-
tuksen jälkimainingeissa.

• Ikääntyvän muistettava ve-
nyttelyn tärkeys

• Proteiinin saannin tärkeys 
lihaksiston kunnossa

• Muista, että myös tunteet 
vaikuttavat oloosi (pidä ajatukset 
aurinkoisella puolella).

jestön (WHO) linjaukset liikku-
vat samoilla linjoilla maailman 
mittakaavassa.

Kotilääkäri -lehden artikkelis-
sa todettiin nykyisten hoitokei-
nojen sydänsairauksien kohdalla 
olevan kuin takavuosien tieteis-
fantasioita.

Itsekin vuonna 2002  syksyllä 

TERVEYTTÄÄN!
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Uusi Subaru Impreza on 
Vuoden Auto Japanissa

Lokakuussa Japanissa ensiesi-
telty uusi Subaru Impreza on 
saapunut markkinoille ryminäl-
lä. Yli nelinkertaisesti myyntio-
dotukset ylittänyt uutuusmalli 
valittiin kaksi kuukautta lansee-
rauksesta Vuoden Autoksi 2016-
2017 Japanissa.

Vuoden Auto Japanissa 2016-
2017 on uusi Subaru Impreza. 
Subarun uudelle globaalille 
perusrakenteelle ensimmäise-
nä rakennettu uusi Impreza on 
järjestyksessään toinen Subaru, 
jolle kunnia on myönnetty. En-
simmäisen kerran vastaavan tit-
telin voitti Subaru Legacy vuon-
na 2003.

Uusi Subaru Impreza on laa-
dukkaampi ja turvallisempi auto, 
jonka ajo-ominaisuuksia on edel-
leen kehitetty dynaamisempaan 
suuntaan. Uusi Impreza on myös 
ensimmäinen Subaru, jonka va-
kiovarustukseen kuuluu muun 
muassa jalankulkijaa suojaava 
turvatyynyjärjestelmä.

Uusi Subaru Impreza rantau-
tuu Eurooppaan vuoden 2018 
alussa. Tätä ennen Subaru lan-
seeraa Suomessa Imprezan sisar-
mallin XV:n, joka on järjestyk-
sessään toinen uudelle globaa-
lille perusrakenteelle rakennettu 
uutuusmalli. Seuraavan sukupol-
ven uusi Subaru XV saapuu Suo-
meen loppuvuodesta 2017.

Heltti ja Wellmo 
yhteistyöhön

Heltti on keväällä 2013 perustet-
tu työterveyden ja hyvinvoinnin 
moderni palveluyritys, jonka 
aitona intressinä on auttaa asi-
akasyritystensä työntekijöitä eli 
jäseniään voimaan arjessaan 
paremmin. Jotta jäsenen arjen 
hyvinvointiin vaikuttaviin va-
lintoihin päästään käsiksi, niistä 
tulee tehdä näkyviä niin jäse-
nelle itselleen että työterveyden 
ammattilaiselle.

Wellmo on kokonaisvaltainen, 
älypuhelimessa toimiva hyvin-
vointipalvelu henkilöstön ja 
koko työyhteisön hyvinvoinnin 
parantamiseksi. Wellmon edel-
täjä kehitettiin Nokiassa, jossa 
Wellmon perustaja ja toimitus-
johtaja toimi hyvinvointiteknolo-
gioiden kehittämiseen keskitty-
neen yksikön johtajana. 

Wellmolla voi seurata omia 
hyvinvointi- ja terveysarvojaan, 
asettaa tavoitteita niihin liittyen 
ja jakaa hyvinvointidatan oman 
terveysvalmentajan kanssa. Well-
moon voi myös linkittää erilaisia 
digitaalisia mittalaitteita.

– Wellmosta saamme kumppa-
nin, jonka intressi on täsmälleen 
sama kuin meidän: Mahdollistaa 
jokaiselle jäsenelle hyvinvointia 
lisäävä arki! kertoo Heltin palve-
lujohtaja Tanja Lappi.

Wellmon toimitusjohtaja Jaak-
ko Olkkonen lisää tähän: – Heltti 
on aidosti moderni työterveys, 
sillä he hyödyntävät jäsentensä 
itse tuottamaa hyvinvointidataa 
päätöksenteossaan ja pystyvät 
tiedon avulla tarjoamaan jäse-
nilleen entistä personoidumpaa 
palvelua.

Yhdessä Heltti ja Wellmo muo-
dostavat ratkaisun, jonka avulla 
jokainen Heltin jäsen voi päästä 
hyvinvoinnin tavoitteisiinsa ja 
varmistaa parhaan mahdollisen 
tuen matkan varrelle. Wellmon 
avulla kerätyt hyvinvointitiedot 
ovat työterveyden käytössä ja 
mahdollistamassa laadukkaan 
työterveyden.

Audi Q5
Uusi Audi Q5 saapuu Suomen 
markkinoille alkuvuodesta 
2017.

Uuden Audi Q5 -mallin de-
sign on selkeästi edeltäjämallia 
kulmikkaampi, voimakkaampi ja 
urheilullisempi. Aerodynamiikka 
on luokkansa huippua. Sen il-
manvastuskerroin on kilparyh-
mänsä paras 0,30. Uudessa Audi 
Q5:ssä on myös luokkansa paras 
sisäakustiikka. Edelliseen malliin 
verrattuna tilat ovat kasvaneet lä-
hes joka suhteessa. Tästä huoli-
matta auton paino on laskenut, 
moottorista riippuen jopa 90 
kg. Pituussuunnassa säädettävä 
takaistuin on taitettavissa kol-
messa osassa (40–20–40). Ta-
kaistuinten asennosta riippuen 
tavaratilan suuruus vaihtelee 550 
litrasta 610 litraan. Tämä on 10 
litraa enemmän kuin edeltävässä 
mallissa. Takaistuimet taitettuna 
tavaratila kasvaa 1 550 litraan. 

Uuden Audi Q5:n myynti 
aloitetaan Suomessa kahdella 
tehokkaalla ja taloudellisella 
TDI-dieselmoottorilla teholuo-
kissa 120 kW ja 140 kW. Moot-
toreiden polttoaineenkulutus ja 
päästöt ovat vähentyneet mer-
kittävästi edelliseen malliin ver-
rattuna. Vakiovarusteena oleva 
Audi drive select -järjestelmä 
tarjoaa kuljettajalle viisi eri ajo-
tilaa. Lisävarusteena uuteen Audi 
Q5:een on saatavissa mukautu-
va ilmajousitus. Mukautuvan il-
majousituksen yhteydessä Audi 
drive select -järjestelmä sisältää 
kaksi uuttaa ajotilaa: lift/offroad 
ja allroad.

Kaikki Audi Q5:n nelisylin-
teriset moottorit tulevat mark-
kinoille uudella quattro ultra 
-nelivedolla varustettuina. Uusi 
quattro ultra -neliveto yhdistää 

energiatehokkaasti erinomaisen 
ajettavuuden ja turvallisuuden. 
Uuden quattro ultra -järjestelmän 
kehitystyön tavoitteena on ollut 
taloudellinen ja vähäpäästöinen 
nelivetojärjestelmä. Uusi quattro 
ultra -järjestelmä on lähes neljä 
kiloa edeltäjäänsä kevyempi. Pe-
rinteiseen nelivetoon verrattuna 
polttoaineensäästö on normaa-
lissa liikenteessä keskimäärin 0,3 
l/100 km.

Uuden Audi Q5:n kuljettajaa 
avustavat järjestelmät ovat huip-
puluokkaa. Ennakoiva taloudel-
lisuusavustin auttaa kuljettajaa 
säästämään polttoainetta. Audin 
adaptive cruise control-järjestel-
mä Stop&Go-toiminnolla sisältää 
ruuhka-avustimen ja nopeusra-
joitustunnistimen. Audi active 
lane assist -aktiivinen kaistalla-
pysymisvahti helpottaa auton 
pysymistä omalla kaistalla. Etäi-
syysvaroitin varoittaa kuljettajaa, 
mikäli välimatka edellä ajavaan 
autoon ei ole riittävä. Uusia tur-
vallisuutta parantavia järjestelmiä 
ovat myös Park assist -pysäköin-
tiavustin, poikittaisliikenteestä 
varoittava avustin, poistumis-
varoitin, törmäyksenestoavus-
tin ja kääntymisavustin, alamä-
kiavustin sekä Audi pre sense 
-järjestelmät ja kamerapohjainen 
liikennemerkkientunnistus.

Uudistunut 
Galaxy A -sarja 

Samsung lanseeraa kaksi uutta 
Galaxy A -puhelimallia: A5 ja A3. 
Molemmat mallit ovat suojattu 
vedeltä ja pölyltä IP68-luokituk-
sen mukaisesti. Muita avainomi-
naisuuksia ovat kyvykkäät etu- 
ja takakamerat, terävä näyttö ja 
riittoisa akkukesto. 5,2-tuumai-
nen A5 ja 4,7-tuumainen A3 ovat 
valmistettu laadukkaista metal-
li- ja lasimateriaaleista, joiden 
saumaton muotoilu ja tyylikkyys 
nostavat ne viimeistelyltään äly-
puhelimien huippuluokkaan. 

Galaxy A5:n ja A3:n edisty-
neen kameratekniikan ja täsmäl-
lisen automaattitarkennuksen 
ansiosta niillä otetut kuvat ovat 
tarkkoja, yksityiskohtaisia ja vä-
rikkäitä. Parantunut valovoima 

mahdollistaa kuvaamisen myös 
hämärässä, mikä on tärkeää Suo-
men pimeinä talvikuukausina. 
Kotinäppäimen tuplapainallus 
avaa kameran vauhdikkaasti. 
Käyttäjän ei siis tarvitse huoleh-
tia siitä, että tärkeät hetket jäisi-
vät ikuistamatta.  

Samsungin Always On 
Displayn ansiosta käyttäjän ei 
tarvitse avata puhelintaan joka 
välissä. Sen sijaan kellonaika, 
kalenteritapahtumat, saapuneet 
puhelut ja tekstiviestit näkyvät 
suoraan ruudulla laitteen ollessa 
lepotilassa, mikä säästää aikaa ja 
virtaa. Uutuuspuhelimien akku-
kesto on runsas ja lisää jousta-
vuutta tarjoaa pikalataustoimin-
to*. IP68-luokitus taas takaa, 

että puhelimen käyttö onnistuu 
tilanteesta riippumatta – olit sit-
ten rannalla, kaatosateessa tai 
laskettelurinteessä. 

Suositushinnat: Galaxy A5 
(2017), 449 euroa  ja Galaxy A3 
(2017), 349 euroa.

Uudenlaista tukea väkivaltaa kokeneille miehille
Miesten kokema väkivalta on yleistä. Yli puolet suomalaisista miehis-
tä on kokenut väkivaltaa tai sen uhkaa 15 vuotta täytettyään. Miehet 
joutuvat yleisimmin tuntemattoman tekemän väkivallan kohteeksi. 
Parisuhteessa naiset kokevat miehiä enemmän väkivaltaa, mutta va-
kavassa parisuhdeväkivallassa eroa ei ole. Kokemastaan väkivallasta 
miehet kertovat viranomaisille tai muille tahoille naisia harvemmin.  
Miessakit ry:ssä on alkanut uusi Väkivaltaa Kokeneet Miehet -hanke, 
jossa tarjotaan keskusteluapua, neuvontaa ja ohjattua vertaisryhmä-
toimintaa väkivaltaa kadulla tai kotona kokeneille miehille.

Pilvenpiirtäjätemppeli
Intiassa ollaan rakentamassa maailman korkeinta hengellistä raken-
nusta, 213 metriä korkeaa pilvenpiirtäjätemppeliä. 70-kerroksinen 
pilvenpiirtäjä käsittää neljä temppelihallia, joihin mahtuu 10.000 
henkilöä. Kapselihissit kuljettavat vieraat aina ylimpään kerrokseen, 
josta avautuvat upeat maisemat ympäröivään luontoon.

Vrindavaniin, 140 km New Delhistä kaakkoon rakennettavan 
pilvenpiirtäjän lisäksi alueelle tulee paratiisityyppinen teemapuisto 
pitäen sisällään vihreitä niittyjä, kirkasvetisiä järviä täynnä lotuksia 
ja liljoja, vesiputouksia, lehtoja täynnä lintujen laulua jne. Tarkoitus 
on kuljettaa vierailijat Krishnan aikoihin Srimad Bhagavatam –kirjan 
kuvauksin.

Genesaretinjärveen 
ilmestyi saari

Israelin kuivuus on pahentunut ja sen seurauksena Gene-
saretinjärven veden pinta on laskenut niin alas, että järven 
etelärannikolle on ilmaantunut saari.

Järven pinta on jopa 4,5 metriä ihanteellista rajaa alem-
pana ja kriittinen raja lähestyy nopeasti. Mikäli järven pinta 
jatkaa laskuaan, aiheutuu siitä peruuttamattomia ekologisia 
seurauksia, varoittavat asiantuntijat.

Genesaretin alueen viranomaiset ovat sanoneet, että kaik-
kien tulisi rukoilla sateista talvea. Meteorologit ovat kuiten-
kin ennustaneet, että tulevista kuukausista tulisi normaalia 
vähäsateisempia. Myös Israelin vesiviranomaiset ovat ennus-
taneet, että pahin on vielä edessä. Tarvitaan siis ihme.

Rauhanopetus israelilaisissa 
ja palestiinalaisissa kouluissa

Kahdessa viimeaikaisessa tutkimuksessa on saatu selville, 
että israelilaisten koulujen opetussuunnitelmissa painotetaan 
merkittävästi rauhan edistämistä juutalaisten ja arabien vä-
lillä. Palestiinalaisalueiden koulujen opetussuunnitelmissa 
asia on päinvastainen, ja he vahingoittavat siten solmittuja 
rauhansopimuksia.

Molemmat tutkimukset olivat IMPACT-SE -organisaation 
tekemiä. Organisaatio valvoo ja analysoi kouluopetusta ym-
päri maailmaa, jotta kansainvälisiä rauhan ja hyväksynnän 
standardeja noudatetaan.

Viimeisimmässä raportissa analysoitiin 123 israelilaista 
yläaste- ja lukioikäisten koulukirjaa. Israelilaisille lapsille 
opetetaan, että rauha on lopullinen päämäärä ja sitä kuvail-
laan äärimmäisen toivottavana sekä saavutettavana asiana. 
Sotaa puolestaan kuvaillaan negatiivisena asiana, vaikka se 
joskus on vääjäämätöntä.

Lisäksi israelilaisissa koulukirjoissa tunnustetaan avoimes-
ti, että Palestiinan kansanliikkeen olemassaoloon sekä Isra-
elin ja Palestiinan väliseen konfliktiin liittyviin tapahtumiin 
suhtaudutaan puolueettomasti ja tasapainoisesti.

Tämän vastakohtana 78 palestiinalaisesta ala- ja yläasteen 
koulukirjasta paljastui, että sanaa ”rauha” ei mainita kirjoissa 
ollenkaan. Myöskään Israelin valtiota, yhtä poikkeusta lu-
kuun ottamatta, ei mainita missään maantieteellisissä kartois-
sa. Sen sijaan koulukirjat opettavat palestiinalaisille nuorille 
lausuntoja, runoja ja ohjeita, jotka ihannoivat jihadia (pyhä 
sota) ja rohkaisevat heitä siihen.

Juutalaisia ja arabeja 
syntyy yhtä paljon

Israelin tilastokeskuksen julkaisusta selviää, että ensimmäistä 
kertaa Israelin nykyhistoriassa juutalaisia vauvoja syntyy yhtä 
paljon kuin arabivauvoja. Sekä juutalaisnaiset että arabinaiset 
synnyttävät keskimäärin kolme lasta.

Useita vuosia sitten arabinaiset synnyttivät keskimäärin 
neljä lasta, kun juutalaisten kohdalla määrä oli noin kaksi. 
Nyt jo noin vuosikymmenen ajan luvut ovat muuttuneet, kun 
juutalaisnaiset ovat synnyttäneet lapsia aiempaa enemmän 
ja trendi arabien keskuudessa on ollut päinvastainen.
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Mitä Jeesus tekisi?

Iikka Löytty

Olimme avustusmatkalla 
Latvian Dobelnieckissä. 
Se on seurakuntien 
leirikeskus, jossa 
olemme usein myös 
yöpyneet. Niin nytkin 
menimme sinne 
myöhään illalla.

T apasimme siellä isäntä 
Ivanin ja neljä vierasta. 
Tutustuimme illan aikana 

Löydä lähin jälleenmyyjä:
myyjat.intiaanisokeri.fi

Kuvitellaan, että Jeesus tulisi tavallisena ihmisenä joukkoomme. 
Mitä hän ajattelisi ja mitä tekisi? Voi olla, että hän ei tunnistaisi 
maatamme kristityksi. Se synnin ja saastan määrä, johon hän 
törmäisi, varmasti kauhistuttaisi ja hämmästyttäisi häntä. Suku-
puolimoraalin täydellinen romahdus suorastaan paiskataan hänen 
silmilleen. Seksistä on tehty lelu, jolla voi leikkiä miten vain, 
kenen kanssa vain, oli sitten samaa tai eri sukupuolta, lapsi tai 
aikuinen. Elokuvat, netti ja media työntävät ihmisille malliksi 
elämäntapaa, jossa ei ole enää jälkeäkään avioliiton merkityk-
sestä eikä pyhyydestä. Käsitys ihmisestä miehenä ja naisena on 
hirvittävän paineen alla. Jumalan luomistyötä ei hyväksytä eikä 
sitä pidetä tieteellisesti pätevänä. Irstaus ja röyhkeys näyttävät 
olevan maan tapa.

Jerusalemissa pari tuhatta vuotta sitten Jeesus ajoi temppelistä 
ulos sinne kuulumattoman.  "Kirjoitettu on: 'Minun huoneeni pitää 
kutsuttaman rukoushuoneeksi', mutta te teette siitä ryövärien 
luolan", Jeesus huusi, kaatoi rahanvaihtajien pöydät ja ajoi ulos 
lisäksi kaiken maailman myyjät. Mitä hän tekisi, jos vierailisi 
vaikkapa Helsingin temppeleissä, kirkoissa ja rukoushuoneis-
sa. Hän joutuisi varmasti ihmettelemään ulkokohtaisia kristillisiä 
näytelmiä, joissa monet papitkaan eivät usko, mitä suu puhuu. 
”..syntyi Neitsyt Mariasta…nousi kolmantena päivänä kuolleista…
astui ylös Taivaisiin…” Kaunista ja kolkkoa. ”Tämä kansa kun-
nioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta 
kaukana”, hän sanoi fariseuksille ja kirjanoppineille Jerusalemissa 
kauan sitten. Samoja fiilkisiä hän varmaan kokisi seuratessaan 
näitä näytelmiä. Ja olisi todella surullinen niiden harvojen häneen 
oikeasti uskovien puolesta.

Tai jos hän sattuisi menemään vapaiden suuntien tilaisuuksiin 
lauantai-iltana. Hän ei uskoisi tulleensa Herran temppeliin. Jytä 
kuuluu jo ulos asti, joskus paljon räikeämpänä kuin yökerhoissa. 
Värivalot ja savukoneet tekevät salista aavemaisen. Muuten valot 
ovat sammutetut. Mustilla isoilla kankailla on peitetty kauniin 
temppelin luonnolliset seinät. Korvia vihlovan musiikin tahdissa 
toistellaan pyhiltä kuulostavia sanoja kuin pakanamantroja. Hiki 
pinnassa ja sydän kylmänä. Tunnista toiseen. Ja tanssitaan. Jeesus 
ei varmaan oikein tunnistaisi sitä menoa ylistykseksi, enemmän-
kin tunnemopon lähtemistä käsistä. 

Puhutut saarnat eivät oikein kolahda Jeesukseen. Huulen 
heittoa, puujalkavitsejä, yleisön nuoleskelua, helppoa armoa. Ei 
sanaakaan synnistä, parannuksen teosta, nöyrtymisestä Jumalan 
väkevän käden alle. Ei sanaakaan taistelusta eikä kristityn vael-
luksesta. Se tuntuu olevan niin out ja niin vanhaa, että karkottaisi 
kuulijat ja nuoleskelevat facebook –seuraajat. Se vasta olisi mene-
tys ja tappio. Mitä Jeesus tekisi näille omahyväisille ja narsistisille 
esiintyjille, jotka vääristelevät Hänen evankeliuminsa?

Sehän tässä kaikessa on todella vakavaa, että Hän on keskel-
lämme ja Hän näkee ja kuulee. Ja vakaa uskoni on, että Hän tulee 
vielä tekemään omat johtopäätöksensä. Toivottavasti ei kuiten-
kaan näin: ”Minä sanon teille: en tiedä, mistä te olette. Menkää 
pois minun tyköäni, kaikki te vääryyden tekijät.”  ”Totisesti minä 
sanon teille: minä en tunne teitä.”

Kuinka mafiososta tuli 
Jeesukseen uskova rabbi

syöden ja saunoen. Ja kerroim-
me  minkälaisella matkalla kukin 
oli.

Erityisesti kohdalleni tuli kiin-
nostus Wladimiria kohtaan. Hän 
oli kookas ja iloisen, mutta vä-
syneen oloinen karvainen mies. 
Hän oli tullut Valko-Venäjältä 
Latviaan tapaamaan tuttuja ja 
vierailemaan seurakunnissa.

Illan ja yön aikana Wladimir 
kertoi elämästään. Tästä het-
kestä ystävyytemme vahvistui 
edelleen.

Hän on syntynyt  Minskissä 
vuonna 1966.  Wladimir kertoi 
olleensa oikea kovanluokan ros-
vo ja mafioso.

Pyhä Henki koskettaa
Hän oli rosvomatkalla Oulussa 
1980 -luvulla. Siellä hän oli saa-
nut eräältä naiselta Gideonien 
UT. Hän oli alkanut lukea sitä 
hotellissa. Wladimir hämmästyi 
Vuorisaarnan kohdalla ja oli to-
dennut, onko se hänenkin koh-

dalla mahdollista. ”Autuaita ovat 
hengessään köyhät, sillä heidän 
on taivasten valtakunta.” 

Wladimir oli lukenut UT:a kol-
me päivää ja itkenyt koko ajan. 
Sitten hän oli rauhoittunut ja to-
dennut kaiken muuttuneen 180 
astetta hänen elämässään. Wla-
dimir oli etsinyt seurakunnan ja 
saanut kasteen. Sen jälkeen hän 
oli puhunut tunnin Suomea ja 
saanut Pyhän Hengen koske-
tuksen.

Betlehemin Tähti
Valko-Venäjälle palattuaan hän 
oli etsinyt uskovien seuraa.

Sitten he olivat perustaneet 
Minskiin Jeesukseen uskovien 
juutalaisten Betlehemin Tähti 
-nimisen seurakunnan.

Wladimir kutsui meidät seu-
rakuntaansa. Kävimme siellä ja 
nautimme kaikki yhdessäolosta 
Pyhän Hengen johtamana. Silloin 
lämpötila lähenteli 40 astetta.

C   Kirjoittaja (toinen vasemmalta) Wla-
dimirin rutistuksessa.

D   Wladimir rukoilee seurakunnassaan.

C   Minskissä toimii juutalainen Betlehemin Tähti -seurakunta.

C   Wladimirin onni löytyy läheltä.

C   Haikaroita aamutoimissaan.
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ISÄÄ IKÄVÖIDEN
Perussanoman julkaisema, Saara 
Kinnnusen  kirja: ”Isän kaipuu” 
voitti vuoden 2016 ensimmäisen 
palkinnon kristillisten kirjojen 
sarjassa. Teos pureutuu isäsuh-
teen tärkeyteen niin pojan kuin 
tytönkin kehityksessä.

KUN MUISTI KATOAA
Anna-Maarit Koivuniemen uu-
tuuskirja kertoo, että Alzheime-
rin tautiin sairastuneen hyväksi 
voidaan tehdä paljon, ja että 
omaishoitajuus voi olla mah-
dollisuus kohdata vanhempansa 
uudelleen.

Koivuniemen vanhemmat 
sairastuivat Alzheimerin tautiin 
70-vuotiaina. Kun Koivuniemi 
ryhtyi vanhempiensa lähiomais- 
ja etähoitajaksi, hän tutustui hei-
hin uudestaan ja oppi paljon van-
husten hoidosta tämän päivän 
Suomessa. ”Muista minut” syntyi 
näistä kokemuksista.

Kirja pohtii Alzheimerin tau-
tiin sairastumista ja vanhuksille 
tarjolla olevaa hoitoa. Sairaan-
hoitajan työnsä ja geriaterisen 
hoitotyön opiskelujensa myötä 
Koivuniemi toivoo hoitomuo-
tojen kehittämistä ja sairaan ja 
omaisten inhimillistä ja oikeu-
denmukaista kohtaamista. Jäyk-
kien järjestelmien pitäisi muut-
tua toimivammiksi ja yksilöä 
arvostavammiksi. 

Alzheimerin taudissa voidaan 
tehdä paljon enemmän ennal-
taehkäisevää ja ihmistä huomi-
oivaa työtä. Läheisten tekemä 
hoitotyö säästää yhteiskunnan 
varoja miljardeja euroja vuo-
dessa. Omaishoito yhdistää su-
kupolvia ja tarjoaa sairastuneille 
mahdollisimman

KYSYMYKSIÄ RIITTÄÄ
Kirjassa löytyy vastaukset yli 
kuuteenkymmeneen useimmin 
esitettyyn kysymykseen luomi-
sesta, evoluutiosta ja 1. Moosek-
sen kirjasta.

Sen lisäksi, että lukija löytää 
vastauksia omiin kysymyksiinsä, 
kirja toimii hyvänä työkaluna 
varustautuessa keskustelemaan 
ihmisten kanssa, jotka ovat kuul-
leet vain sekulaarin tieteen väit-
teet alkuperäasioista ja pitävät 
evankeliumiakin tarpeettomana 
hölynpölynä.

Kirjan käsittelemät asiat on 
jaettu 20 kategoriaan, kuten esi-
merkiksi: Onko Jumala olemas-
sa? Mistä kaikki vesi vedenpaisu-
mukseen? Kuinka kaikki eläimet 
mahtuivat Nooan arkkiin? Miten 
eri ”rodut” syntyivät (Nooan per-
heestä)? jne.

Kategoriassa ”Mistä pahuus 
tuli?” tarkennetaan ongelman 
käsittelyä seuraavilla kysymyk-
sillä: Jos Jumalan alkuperäinen 
luomakunta oli ”erittäin hyvä”, 
miksi luonnossa taistellaan nyt 
”kynnet ja hampaat veressä”? 
Loiko Jumala eläimille raken-
teita ja mekanismeja puolusta-
mista ja hyökkäämistä varten? 
Vai uudelleensuunniteltiinko ne 
syntiinlankeemuksen jälkeen? 
Eikö eläinten määrä olisi kasva-
nut räjähdysmäisesti, jos ne eivät 
olisi syöneet toisiaan?

Oma suosikkikohtani kirjassa 
luku 19 ”Mitä dinosauruksille 
tapahtui?”

Yleinen toteamushan on, että 
miljoonia vuosia sitten oli dino-
saurusten aikakausi, mutta ne 
kuolivat sukupuuttoon kauan 
ennen ihmisten ilmaantumista 
maapallolle. Raamattu kuitenkin 
torjuu tämän näkemyksen. Ju-
mala loi sekä dinosaurukset että 

hyvän loppuelämän. Kuiten-
kin omaishoitajien liian pieni 
korvaus estää monia auttamasta 
läheisiään, ja myös henkinen 
tuki on heikkoa.

Vanhuspalvelumme kaipaa 
nopeasti innostavaa otetta ja 
uusia kannanottoja. Suomes-
sa ennustetaan olevan vuonna 
2040 kolme kertaa niin paljon 
90-vuotiaita kuin tällä hetkel-
lä. Yli 85-vuotiaiden osuuden 
väestöstä noussee 1,8 prosen-
tista 6,1 prosenttiin eli määräl-
lisesti nykyisestä 94 000:sta 349 
000:een.

Omaishoidon myötä Koivun-
iemen omakin elämä sai uuden 
merkityksen. Hän kiinnostui 
vanhustyöstä ja pääsi töihin 
geriatrian tutkimusosastolle ja 
-poliklinikalle. Hän opiskeli 
muistisairaan elämää niin työs-
sään, geriatrisen hoitotyön opin-
noissaan kuin arjessaan. Lähio-
maishoitojakson aikana syntyi 
myös tämä kirja, joka kertoo 
muistisairauden lisäksi ennen 
kaikkea rakkaudesta vanhem-
piin ja yhteisestä, uudenlaisesta 
arjesta ja kohtaamisesta.

Anne-Maarit Koivuniemi val-
mistui geronomiksi eli vanhus-
työn asiantuntijaksi joulukuussa 
2016 ja on työskennellyt myös 
geriatrisena sairaanhoitajana. 
Tällä hetkellä hän työskentelee 
sairaanhoitajana sisätautipolikli-
nikalla ja asuu Ulvilassa.

Koivuniemen teksti soljuu 
jopa yllättävän sujuvasti, tuntuu 
kuin lukisi mielenkiintoista ro-
maania, eikä vakavan asian puo-
lesta kantaa ottavaa tekstiä. Kirja 
saa ajattelemaan vanhenemista 
ja suhdetta omiin lapsiini.

Ehdottomasti lukemisen arvoi-
nen kirja.

Kimmo Janas

Ilonan runo kirjan alussa toi 
allekirjoittaneen tajuntaan koke-
muksia sotaveteraani-isän poika-
na: runossa todetaan mm. suu-
rimmat korvaukset maksoivat 
seuraavat sukupolvet, haavoittu-
neet pahemmin kuin isänmaan 
puolesta taistelleet! Eppu Nor-
maali on myös ottanut kantaa 
isän rooliin lapsen kehityksessä 
laulaessaan kuinka: Äiti repun 
täytti, isä suunnan näytti.

Kirjassa luodaan katsaus isän 
vaikutukseen lapsen itsetunnon 
kehityksessä ja kerrotaan näistä 
rakennusaineista. Erikseen tu-
tustutaan isän vaikutukseen it-
setunnon rakentajana niin tytön 
kuin pojankin elämässä. Tyttöjen 
kohdalla todetaan isän huomion 
saamisen ja kauneuden ylistämi-
sen tuovan tytölle luottamusta 
ja uskoa omaan pärjäämiseen 
elämän polulla. Poika kaipaa 
kirjoittajan mukaan enemmän  
rohkaisua seikkailuun ja voiman 
ja rohkeuden kehuminen isän 
puolelta kasvattaa pojan uskoa 
omiin kykyihin.

Luvussa: Isätraumasta toipu-
minen, todetaan, että on tärkeää 
tunnistaa ongelmat isäsuhteessa 
ja kohdata muistoja lapsuudesta, 
joista muistoista osa saattaa olla 
kivuliaitakin.

Kirjoittaja kertoo omasta ah-
distuksestaan kirjoittaessaan 
avioeroperheiden taistelusta 
lasten tapaamisoikeuksien ken-

elämän saavutuksiin ja omaan 
käytökseen nähden, mutta kirjan 
sanoma antaa rohkeutta työstää 
asioita ja löytää uusia näkökul-
mia vielä kauan sen jälkeenkin 
kun oma isä on jo kulkenut ”kai-
ken maailman tietä”.

Samuel Saresvirta

ihmiset vain noin 6000 vuotta 
sitten, ja koska ennen Aadamin 
lankeemusta ei ollut kuolemaa, 
ihmiset ja dinosaurukset elivät 
yhdessä melko äskettäin. Se että 
Raamatussa ei mainita dinosau-
rus-sanaa, johtuu siitä, että Sir 
Richard Owen keksi sanan vas-
ta vuonna 1841. Sen lisäksi, että 
Raamatussa on mahdollisia epä-
suoria viittauksia eläimiin, jotka 
ovat voineet olla dinosauruksia, 
Jobin kirjassa (Job 40:10-14) on 
tarkka kuvaus, jota on vaikea 
sovittaa mihinkään nykyään 
elävään eläimeen.

Maailmalla suureen suosioon 
noussut teos on vihdoin kään-
netty suomeksi vuonna 2014 il-
mestyneestä The Creation Ans-
wers Bookin 6. laitoksesta.

Lähes 300-sivuinen kirja tiivis 
paketti asiantuntijoiden selvi-
tyksistä Jumalan luomistyöstä ja 
kaiken alkuperästä. Kysymyk-
siin ei vastata vain yksioikoises-
ti, että ”no kun se on sanottu 
niin Raamatussa”, vaan tutkijat 
perustelevat vastauksensa jopa 
yllättävänkin yksityiskohtaisesti. 
Tästä perusteellisuudesta johtu-
en kirjan lukemiseen on varat-
tava kunnolla aikaa, sitä ei vain 
lukaista ohimennen.

Kimmo Janas

BESTSELLER VALLOITTAA
Sretenien luostarin johtajan, ny-
kyisen piispa Tiihon Sevkuno-

lisiä ja ne puhuttelevat jokaista. 
Uskallan suositella lämpimästi 
kirjaa joko omaan kirjahyllyyn 
tai lahjaksi. Panee myös lukijan 
miettimään, mikä onni onkaan 
saada vapaasti lukea mitä tahtoo 
ja harjoittaa haluamaansa uskoa. 
Jokaiseen yritykseen rajoittaa 
uskon vapautta pitää vastustaa 
kiivaasti tulipa se sitten idästä 
tai lännestä. Kyseinen kirja on 
erinomainen ja rohkaiseva esi-
merkki siitä.

Kirjaa on myyty Venäjällä yli 
kaksi miljoonaa kappaletta ja sitä 
on käännetty jo 13 kielelle. Suo-
messa kirjaa myy mm. Valamon 
luostari ja Ahtos-säätiö Lammilla 
(info@athossäätiö.fi).

Martti Issakainen 

Anne-Maarit Koivuniemi
Muista minut. Vanhempieni Alzheimer
Atena Kustannus Oy, 2016

tässä. Lapsen paras edellä kul-
keminen ei kirjoittajan mielestä 
läheskään aina toteudu.

Haluatko päästää irti? Tässä 
luvussa viitataan ”vihollisiin”, 
joita miehen tai naisen sisäi-
seen maailmaan on kehittynyt 
asioita kuten vähättelevät käsi-
tykset omasta itsestä niiden pa-
lautteiden vuoksi, joita oma isä 
on antanut. Aika ajoin nämä vi-
holliset niin ahdistavat, että elä-
mänvoima kuluu niiden kanssa 
taistellessa.

Anteeksiannosta kirjoittaes-
saan Kinnunen painottaa, että 
tunnepuolen seestymiseen 
saattaa kulua aikaa, vaikka asi-
oista olisikin sanallisesti sovittu 
ja anteeksiantoa pyydetty ja an-
nettu.

Käskyn ”Kunnioita isääsi ja 
äitiäsi” kohdalla todetaan, kuin-
ka monilla meistä on vaikeuksia 
tämän käskyn ja sen sisällön ym-
märtämisessä, mutta tosi Isä on 
tämänkin käskyn antanut mei-
dän parhaaksemme.

Isäkuvan vaikutuksesta Juma-
lakuvaamme on oltu tietoisia 
pitkään ja historiassa monien 
”pahisten” sekä ”pyhisten” kehi-
tyksessä saatetaan löytää viitteitä 
isän kasvatuksen ja vaikutuksen 
tuloksista.

Kirjan viimeisillä sivuilla ole-
va lause: ”Turvaa antava terve 
maskuliinisuus TURMELTUI, sik-
si meihin on jäänyt paljon oi-
keutettua isän kaipuuta”, kolahti 
voimakkaasti. Raamatun ilmaisut 
armahtavasta Isästä ja lohdutuk-
sen Jumalasta ovat käsitteitä, joi-
den kohdalla meillä monilla on 
puutteita niiden kokemisessa.

Kristinuskon ydin on suhde 
,todetaan kirjan viimeisillä sivuil-
la. Vaikka isä ja äiti minut hylkäi-
sivät, Herra pitää minusta huolen 
Ps 27:10. Daavid runoili näin ai-
kanaan, ja oli varmaan itsekin 
kokenut isän puolelta asioita, 
joihin kaipasi tervehtymistä yl-
häältä, ainoalta tosi Isältä, jonka 
suhde meihin ei ole vaihteleva 
kuin tuuliviirin liikkeet!

Useimmat lukijat varmaan 
joutuvat kirjaa lukiessaan pun-
nitsemaan oman isän vaikutusta 

Don Batten, David Catchpoole, Johathan 
Sarfati ja Carl Wieland
Suomeksi toimittanut Ari Takku
Kysymyksiä ja vastauksia luomisesta
Luominen ry, 2016

PÄÄTALON SILMIN
Kainuun Sanomien kulttuuritoi-
mittaja Eero Marttinen on tehnyt 
suuren tutkimustyön ilmeisenä 
tarkoituksenaan selkiyttää ja 
koota Kalle Päätalon jättiläis-
mäistä kirjallista tuotantoa 50-lu-
vun  viitekehyksessä. Teoksen 
suurin ansio on näin houkutella 
uutta lukijakuntaa tutustumaan  
jälleenrakennuksen vuosikym-
meneen Päätalon kirjojen kei-
lavalossa. 

Tämä kirja kertoo murrosten 
vuosikymmenestä, koko Suo-
mesta Päätalon kirjoista poimi-
tuin tekstein. Marttinen jäsentää 
kirjan ajan historiallisia tapah-
tumia valottamalla", esitellään 
teosta.

Marttisen työ saattaa herättää 
joissakin pinttyneissä Päätalo-
faneissa kysymyksiä. Keille tämä 
teos oikeastaan on kohdistettu? 
Ja miksi uudelleen ikäänkuin 
selkokielellä selittää se, jonka  
Kalle Päätalo jo meille kirjois-
saan kaiken kattavasti kertoo? 

Paikoitellen Marttinen piinaa-
valla tavalla kuljettaa eteemme  
jo sataan kertaan medioissa 
puhki  jauhetut 50-luvun ikonit; 
Kekkosen, Armi Kuuselan mis-
sipippaloineen, Mannerheimin 
tutut  kuviot, Väinö Linnan ja 
Tuntemattoman sotilaan, sekä 
vuoden 1952 olympialaisten ur- A

vin kirja ”ARKIELÄMÄN PYHÄT 
ynnä muita kertomuksia” kertoo 
Kirkon elämästä Neuvostoliiton 
vaikeina vuosina. Kirja on täyn-
nä ihmeellisiä tositarinoita, joissa 
ilmenee voimakkaasti Jumalan 
vaikutus aikamme maailmassa.

Kirjoittaja kertoo kiehtovalla 
ja myös huumorin sävyttämällä 
tavalla elämästä luostarin port-
tien sisällä.  Kirjan monet kerto-
mukset liittyvät Petserin luosta-
riin ja siellä kilvoitteleviin, jotka 
hän tuntee henkilökohtaisesti. 
Venäjän puolella lähellä Viron 
rajaa sijaitseva Petserin luostari, 
jossa monet kirjassa esiintyvät  
henkilöt kilvoittelevat on toi-
nen Venäjällä säilynyt luostari 
kommunismin aikana. Ihme jo 
sinänsä.

 Lukija joutuu hämmästele-
mään johtajien lujuutta ja kek-
seliäisyyttä ja rohkeutta heidän 
puolustaessaan luostariaan neu-
vostojohtajien toistuvaa painos-
tusta ja uhkailuja sekä luostarin 
toiminnan häirintää tavoitteena 
sen lakkauttaminen.

Lähes 650 -sivuinen järkäle on 
nopeasti luettu. Sitä ei malttaisi 
juuri kädestään laskea päästy-
ään lukemisen alkuun. Vaikka 
kirjassa on ortodoksisen uskon, 
luostarin ja siihen kuuluvien ta-
pojen kuvausta riittämiin, se ei 
häiritse. Eikä edellytä lukijalta 
kyseisten asioiden etukäteistun-
temusta. Kertomukset ovat eril-

Saara Kinnunen
Isän kaipuu
Perussanoma, 2016

Arkkimandriitta Tiihon
Arkielämän pyhät 
Kaikkien Athosvuoren Pyhien Perintö-
säätiö, 2016
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Kukkia juhlaan ja arkeen –
iloon ja suruun

• Myös kukkatoimitukset
 • Pitopalvelumme ruoka on hyvää...

– kannattaa kysyä!

Joensuun Hautaustoimisto
Leo Vatanen
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Pekka Reinikainen

J oulukuussa 2016 uutisoitiin 
näyttävästi kautta maailman, 
että meripihkan sisältä olisi 

löytynyt primitiivisten höyhen-
ten peittämä dinosauruksen hän-
tä. Uutisissa ei tosin mainita, että 
löytäjät eivät kuitenkaan pysty 
varmuudella sanomaan, onko 
kyseessä sittenkin pikkulinnun 
pyrstö. Pelkkien nikamien pe-
rusteella on vaikea määrittää 
mistä selkärankaisesta on kysy-
mys. Suurin nikamista on vain 4 
mm mittainen! He sanovat, että 
kyse on "todennäköisesti (like-
ly)" dinon hännästä. Meripihkan 
pala on vain 3,7 cm kokoinen.

Velociraptorista 
varpuseksi?

Akateeminen yliopistomaailma 
pitää varpusen polveutumista 
dinosauruksista kiistattomana 
tosiasiana. Kiihkeimmät evolu-
tionistit uhoavat, että "varpuset 
itse asiassa ovat dinosauruk-
sia"! He väittävät löytäneensä 
höyhenpeitteisiä dinofossiile-
ja. Höyhenpukuisesta dinosta 
on kuitenkin vielä pitkä matka 
linnuksi. "Dinohöyhenien” ai-
toudesta ei myöskään ole kiis-
tatonta näyttöä. Ne voivat olla 
nahan suikaleita.

Millä mekanismilla ja 
missä aikataulussa 

dinon nahan suomut 
muuttuisivat höyheniksi ja 

lentosuliksi?
Mikä olisi välimuotojen tarjo-
ama valintaetu? Siipien rakenne 
on tavattoman monimutkainen. 
Niiden käyttö edellyttää periyty-
vän bio-ohjelman. Pöntöstä lintu 
lähtee usein heti lentämään.

Suurimmat muutokset 
olisivat anatomisssa ja 

fysiologiassa
Jos hirmuliskot olivat vaihtoläm-
pöisiä liskoja, niiden sydämen 
pitäisi muuttua nelilokeroiseksi 
ja aineenvaihdunnan tasaläm-
pöiseksi. Dinon paljekeuhkojen 
pitäisi muuttua linnun läpivir-
tauskeuhkoiksi. Se, että joillakin 
dinoilla mahdollisesti oli läpivir-
tauskeuhkot tai tasalämpöisyys 
ei vielä kerro miten nämä raken-
teelliset ja toiminnalliset ominai-
suudet olisivat niille kehittyneet. 
Tuhannen dinolajin alkuperä on 
enimmäkseen hämärän peitossa. 

Vaikeasti selitettävä ongelma on 
myös lukuisten modernien lintu-
fossiilien samanaikainen esiinty-
minen dinofossiilien kanssa.

Todistavatko dinosaurusten 
fossiileista löydetyt 
pehmytkudokset, 
että "linnut ovat 
dinosauruksia"?

Kun löydettyjä dinosaurusku-
doksia verrattiin nykyaikaisen 
Emun verinäytteeseen, havait-
tiin viitteitä näytteiden eloperäi-
syydestä. On myös väitetty, että 
dinon pehmytkudoksen kolla-
geeni – valkuaisaine muistuttai-
si lintujen kollageenia. Tämähän 
ei vahvista polveutumista, mutta 
osoittaa, että huonostikin säily-
neistä fossiileista todella löydet-
tiin eloperäisiä, ei mineralisoi-
tuneita, kudoksia. Seuraavaksi 
tutkimusryhmä aikoo selvittää 
miten yleistä pehmytkudos huo-
nosti säilyneissäkin fossiileissa 
on ja miten ne olisivat säilyneet 
75 miljoonaa vuotta. Pehmytku-
dosten löytyminen ja säilyminen 
todistaa, että dinosaurukset ovat 
hautautuneet vedenpaisumuk-
sessa noin 4500 vuotta sitten!

Pehmytkudokset 
rakentuvat pääosin 

valkuaisaineista
Ne voivat säilyä tunnistettavassa 
muodossa maaperässä joitakin 
tuhansia tai enimmillään niiden 
on arvioitu säilyvän 3 miljoonaa 
vuotta ihanteellisissa vakio-olo-
suhteissa, jollaisia luonnossa ei 
tietenkään koskaan ole. Tämä 
on helppo ymmärtää. Maaperän 
pieneliöt käyttävät paljon ener-
giaa sisältävät valkuaisaine- ja 

muut biomolekyylit ravinnok-
seen. Anaerobiset bakteerit te-
kevät saman myös hapettomissa 
olosuhteissa. Vettä maaperässä 
on varmasti, ainakin ajoittain 
"miljoonien evoluutiovuosien" 
aikana, bakteereita on kilomet-
rienkin syvyydessä. Dinosau-
rusten ja muiden sukupuuttoon 
kuolleiden eläinten ja kasvien 
jäännöksiä on löydetty hyvin 
monilta alueilta aina Alaskaa, 
Etelämannerta ja Huippuvuoria 
myöten. 

Dinosaurusten 
kivettyneiden luiden sisältä 
on nyt löydetty toistuvasti 

pehmytkudoksia. 
Dinosaurusten fossiilien 
ympäriltä on löydetty 
niiden nahkaa, sekä 

kivettynyttä että myös 
alkuperäistä. Mistä oikein 

on kysymys?
Ensimmäiset löydöt tehtiin jo 
vuosikymmeniä sitten, 1960-lu-
vulla, jo paljon ennen Mary 
Schweitzerin tekemiä tutkimuk-
sia. Schweitzer on vain yksi 
kymmenistä samoja havaintoja 
tehneistä tutkijoista. Science–
tiedelehti julkaisi vuonna 2005 
hänen kuvansa läpinäkyvistä 
ja haarautuvista verisuonista, 
joissa näkyy veren punasoluja. 
Kuvaavaa tiedemaailman ”uneli-
aisuudelle” on, että vasta näiden 
värikuvien (!) julkaiseminen ”he-
rätti” biokemistit protestoimaan! 
Tämä paljastaa myös fossiilien 
tutkijoiden tietämyksen pelot-
tavan kapea-alaisuuden. Bioke-
misti ymmärtää heti pehmytku-
doksien säilymisen aikataulun. 
Fossiilien tutkija ei välttämättä 

ymmärrä tai halua ymmärtää 
asiaa, joka on itsestäänselvyys 
jo kansakoulupohjalta! Maape-
rässä olevat pehmytkudokset 
eivät säily vuosimiljoonia edes 
kivettyneen luun sisällä eivätkä 
meripihkan kappaleet kerroski-
vilajeihin hautautuneissa maa-
kerroksissa (paleosoleissa).

Jos fossiilien tutkija tekisi 
biokemian lainalaisuuksien 
mukaisen johtopäätöksen 

fossiilin iästä, hän saisi 
välittömästi potkut

Näin kävi tutkijalle, joka eristi 
Triceratopsin sarvesta pehmyt-
kudosta. Tämä selittää Schweit-
zerin kommentin, jonka mukaan 
”kreationistit väärinkäyttävät” 
hänen tutkimustuloksiaan. Kyse 
ei ole väärinkäytöstä vaan elo-
peräisten kudosten ja valkuais-
aineiden iän tulkinnasta. Vain 
evolutionistinen tulkinta on sal-
littu Schweitzerille, muussa tapa-
uksessa hänestä tulee työtön.

Kuvia on julkaistu myös muista 
kudoksista kuten jänteistä, luu-
kudoksen soluista, suomuisesta 
nahasta ja Triceratopsin sarvesta. 
Science- lehden kuvat Tyranno-
saurus rexin pehmytkudoksista 
ovat nähtävissä osoitteessa: 

http://creation.com/schweit-
zers-dangerous-discovery-fin-
nish. 

Katso myös: 
www.cbsnews.com/videos/b-

rex/ Tässä videojaksossa näh-
dään muun muassa löytöpaikka 
ja epäilijöille kuvaa venyvistä 
pehmytkudoksista.

http://luominen.fi/kivettymat-
pehmenivat

OLETKO TÄYTTÄNYT 
OMAN MALJASI?

Vesa-Matti Loirilta ilmestyi uu-

heilusankarit. Stalinin kuva täyt-
tää peräti kokonaisen sivun...

Kalle Päätalon ei tarvinnut  
kirjoittaa fiktiota. Hän kertoi kir-
joissaan, minkä itse eli ja koki 
todeksi omassa elämässään. Pe-
rusarvot  vahvasti päällimmäi-
sinä; vanhemmat, koti, ahkera 
työnteko- ja  periksiantamaton 
tahdonvoima, sekä valtava itse-
tilitysten määrä.

Tosimies, tämä sodassa viisi 
vuotta ryvettynyt  suomalainen 
kalstaani eteni metsätyömiehestä  
ja tukkijoelta rakennusmestariksi 
ja viimein päätoimiseksi kirjai-
lijaksi. Hän joutui "tuntematto-
mana sotilaana" uhraamaan viisi 
vuotta nuoruudestaan kentillä 
ja kasarmeilla.  Lapsuuden hän 
eli vaikean pula-ajan tuottaman 
"hurskaan kurjuuden" olosuh-
teissa. Metsätöissä ja tukkijoil-
la koulupoikasena raataessaan 
Päätalo koki tuonkin ajan ko-
konaan  toisin. Päinvastaisena 
kuin Johannes Linnankoski tuk-
kilaiselämää romantisoidussa va-
lossa  teoksissaan kaunistellusti 
esitti....

Marttinen ehkä hieman kaunis-
telee silloista kriitikkojen nurjaa 
asennetta? Päätaloa  rakennus-
mestarina ei muka olisi  luettu 
täysiveriseksi työläiskirjailijaksi ja 
vain siksi kriitikkojen taholta mi-
tätöitiin. Totuus kuitenkin ollee, 
että muutamat kriitikot esiinty-
vät mielellään  korkeakirjallisina 
besserwissereinä.  Aleksin Kiven 

Seitsemän veljestä -teos ja Lin-
nan  Tuntematon sotilas nekin 
saivat murskaavan ryöpytyksen 
eräiltäkin tähti-kriitikoilta. Pentti 
Haanpään saamasta teilauksesta 
puhumattakaan. Mutta onneksi 
lukijakunta itse aina valitsee  
suosikkinsa! Olihan Kalle erää-
seen aikaan Suomen luetuin ja 
suurilevikkisin kirjailija. Ja näinä 
päivinä hänen tuotantonsa  naut-
tii yhä suurempaa arvostusta.

Toisinaan  voi  fiktiivinen  
tuotos  ylevän hartaana keskit-
tyä kuvaamaan kouluttautuneen, 
erittäinkin viisaan päähenkilö-
ihmisen eksistentiaalista  jou-
tilaisuuden ahdistusta. Kun on 
vain  näyttöpääte, kyldyyri ja se 
etätyön teoreettisuuden tuoma 
tuska. Kun  ihmisellä ei enää 
ole edes    kehoa terveellisel-
lä tavalla rasittavaa ruumiillista 
työtä.  Jumbojetin exclusive-luo-
kassa  korkeakirjallisien piirien 
suosiotaan nauttiva kirjailija-pää-
henkilö loppuhuipennuksena 
rustaa "luokattomasta palvelus-
ta" suivaantuneena, ronklaavana 
änkyränä, äärimmäisen suosittua    
matkablogia laajalevikkiseen 
aviisiin. Niin mualima muuttuu, 
Eskoseni! Ainakin Päätalon päi-
vistä.

Kait yksinkertaisen lukijaih-
misen on lupa ihmetellä sitäkin, 
mistä tuutista suoltuu bestseller 
dekkarikirjallisuutta, joiden yle-
vänä antina näyttää olevan, jot-
ta lukijalle oikein lapion kanssa  
syötetään murhatapauksia "kieh-
tovana viihteenä"?

Kalle Päätalon tyttärentytär Vil-
ja Päätalo blogikirjoituksissaan 
ehkä parhaiten osaa kiteyttää  
vaarinsa elämänmittaisen ja elä-
män kokoisen kirjasarjan antia:

"Kahlattuani lukemalla vaarini 
koko teospinon, päätin vaihtaa 
englantilaisen filologian opinnot 
suomeen". Vilja myös avaa vaa-
rinsa periaatetta; ELÄMÄSSÄ EH-
TII TEHDÄ KAIKENLAISTA".

Jukka Ylävuo

jalkapallo-ottelussa. Sairaalas-
sa oli yllättäen lähtenyt rasvaa 
Veskun verenkiertoon eli syntyi 
rasvaembolia ja kuume pomp-
pasi lähes 40 asteeseen. Tuolloin 
24-vuotias Loiri ajautui tilaan, jos-
sa koki makaavansa tiilimuurilla 
suurten niittyjen ympäröimänä. 
Hän kertoo elämänhalunsa, Ve-
sa-Matti Loirina olemisen halun 
olleen täysin loppu. Yllättäen 
hän muistaa kuulleensa äänen 
kysyvän: ”Kuvittelitko täyttä-
neesi jo oman maljasi?” Häpeän 
tunne sai hänet kavahtamaan 
hereille ja ponnahtamaan sai-
raalavuoteesta ylös. Myöhemmin 
Loiri sai kuulla, että useimmilla 
rasvaembolian läpikäynneillä on 
jonkinlainen rajakokemus.

”Silloin mä tiesin, että on elä-
mää kuoleman jälkeen. Silloin 
mä tajusin erillisyyden päätty-
misen”, hän toteaa.

Muita ajatuksiensa kertojia 
ovat levyn sovittaja ja tuotta-
ja Markus Koskinen ja Veskun 
luottomies Pete Eklund. 

Kirjan tarinoita on kuvitettu 
Jaani Kivisen ja Pete Eklundin 
upeilla valokuvilla Islannin le-
vytysmatkan maisemista. Kirjan 
lopussa on myös Matti Paatel-
man nuotinnokset levyn 20 kap-
paleesta.

Ehdottomasti lukemisen ar-
voinen kirja niin tekstiensä kuin 
kuvituksensa puolesta.

Kimmo Janas

Eero Marttinen
Murroksen aika
1950-luku Kalle Päätalon silmin
Gummerus, 2016

A

Timo Kiiskinen
Vesa-Matti Loiri – Pyhät tekstit
Syntytarina
WSOY, 2016

tuuslevy, ”Pyhät tekstit”, jolla 
hän tulkitsee mm. eri uskontojen 
pyhiä tekstejä.

Kirjassa ”Syntytarina” Loiri 
avaa Pyhät tekstit -sanoitusten 
herättämiä tuntoja ja pysähtyy 
elämänsä tarinoihin egon, an-
teeksiannon, kuoleman ja rak-
kauden teemojen kautta.

Pyhät tekstit -levyn tarina 
alkoi keväällä 2013 Timo Kiis-
kisen työhuoneessaan hänen 
lueskellessaan Korinttolaiskir-
jettä. ”Maailma on täynnä viisai-
ta kirjoituksia, jotka ovat ikään 
kuin poissa arjesta, ja arjessa 
niitä juuri saattaisi tarvita. Ajat-
telin, olisiko mahdollista tuoda 
joitain niistä laulun muotoon”, 
Kiiskinen kertoo pohdiskelleen-
sa. Ja seuraavien tuntien aikana 
hän sävelsi Korinttolaiskirjeen 
13. luvun. Levyhanke eteni eri-
laisten viivytysten kautta lopulta 
huhtikuuhun 2016, jolloin jouk-
ko miehiä pakkasi tavaransa ja 
astui Islannin lennolle.

Levytysmatka Islantiin luo 
puitteet ainutlaatuiselle kohtaa-
miselle, jossa ikiaikaiset tekstit 
heräävät eloon. 

Vesa-Matti Loirin ja laulunteki-
jä Timo Kiiskisen vuoropuhelu 
vie lukijan syvien ajatusten ää-
relle. 

”Valo ei valikoi sitä jolle se 
loistaa, valo on sama kaikille. 
Samalla tavalla viisaus ei valikoi 
vastaanottajaansa, oli tämä kris-
titty, hindu, muslimi, juutalainen, 
ateisti, panteisti tai buddhalai-
nen. Viisaus on sama kaikille,” 
Kiiskinen aprikoi.

Olen vuosien varrella seuran-
nut Vesa-Matti Loirin uraa aina 
Pojat -elokuvan Jakesta Spe-
de Shown kaatumisnäytöksiin, 
Uuno Turhapuroon ja Naura-
vaan kulkuriin unohtamatta tie-
tenkään hänen koskettavia Eino 
Leino -tulkintojaan.

Eli pääpaino on ollut Veskun 
huumoripuolessa. Tässä uutuus-
kirjassa hänestä avautuu kuiten-
kin täysin uusi puoli, pohdiske-
leva näkyjen näkijä.

Yksi koskettava tapaus on 
vuodelta 1970, jolloin Veskun 
molemmat sääriluut katkesivat 

Ovatko linnut 
dinosauruksia?
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Esko Tienhaara

 
Maanpäällisen elämänsä aikana Jeesus puhui lain 
alla elävälle kansalle Jumalan valtakunnasta. Yhä 
uudelleen hän korosti, mitä laki ihmiseltä vaatii, 
että hän pääsisi sisälle Valtakuntaan. Hän sanoi, 
että "Helpompi on kamelin mennä neulansilmän 
läpi, kuin ihmisen päästä lain kautta Jumalan 
valtakuntaan."

M utta Jeesus, joka itse on lain säätäjä, puhui myös toisesta 
vaihtoehdosta, joka ei ole ohitustie laille, vaan hänen 
verensä ja lihansa kautta avattu ovi. Jeesus otti meidän 

syntimme omaksi syykseen, antaen ruumiinsa uhriksi lain tuomiolle, 
että pääsemme hänen kauttaan lapsen asemaan. Evankeliumi on 
ilosanoma siitä, että jokaisen maan päällä elävän ihmisen synnin 
velka on maksettu. Se tulee voimaan silloin, kun velallinen ottaa 
sen vastaan. 

Seuraavissa viidessä numerossa käymme alla olevan jaottelun 
mukaan lyhyesti läpi sitä, miten Jumalan sanan on sulauduttava 
meihin ja mitä on Jeesuksen seuraaminen maan päällä. Esitys ei 
ole kattava, vaan jokainen voi löytää Sanasta ja omasta elämästään 
paljon sellaista, joka auttaa häntä itseään ojentautumaan Jumalan 
sanan ja kutsumisensa arvon mukaan. 

Sydänääniä 1
Vanhurskauden nälkä ja jano

Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, ei vain ulkoisesti vaan myös 
sisäisesti. Siksi hänen sisimmässään palaa tuli, joka janoaa elävää 
Jumalaa. Sielullamme on puhtauden nälkä, tulla sovitetuksi Jumalan 

Sydänääniä

kanssa. Etsimme vastausta Raamatusta, mutta löydämme sieltä vain 
vaatimuksia. Sillä ilman Pyhää Henkeä sana on kuollutta ja mieleem-
me jää vain mahdottomuus täyttää Jumalan odotukset. Vasta kun 
uskomme Jeesuksen olevan se, joka hän sanoo olevansa ja otamme 
hänet vastaan, Pyhä Henki tulee sydämeemme tuoden sinne uskon 
ja täyttää sen Jumalan pyhyydellä, puhtaudella ja vapautuneella 
ilolla. Se on uudesti syntyminen. 

Sydänääniä 2
Evankeliumin terä 

Lain täyttäminen on ihmiselle melkein kuin pakkomielle, vaikka 
se on mahdotonta antaa vain lihan puhtauden. Että vanhurskau-
den nälkä ja jano saisivat tyydytyksen, tarvitsemme evankeliumia. 
Sen vastaanottaminen vapauttaa lain alaisuudesta ja synnin vallasta 
antaen voiman tulla Jumalan lapseksi. Laki tuomitsee teot, mutta 
evankeliumi on terävämpi, se tuomitsee myös ajatukset ja aivoitukset 
(Hpr. 4:12). Kun Pyhä Henki kirkastaa evankeliumin, se johtaa van-
han ihmisemme ristiin naulitsemiseen – tekoineen, ajatuksineen ja 
aivoituksineen. Sen seurauksena syntyy uusi luomus, joka on luotu 
totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Silloin Jumalan valtakunta 
on tullut meihin sisäisesti ja alkanut työnsä muuttaakseen meidät 
Kristuksen kirkastetun ruumiin kaltaiseksi. 

Sydänääniä 3
Armo ja totuus

Raamattu sanoo Jeesuksesta, että hän oli täynnä armoa ja totuutta. 
Voisi kuvitella, että armo ja totuus ovat toisensa pois sulkevia ja 
niin ne ihmisjärjellä ajatellen ovatkin. Mutta Jeesuksessa armo on 
sisäistänyt totuuden itseensä, ne ovat yhtä. Armo poistaa esteen, 
joka erottaa meidät Jumalan tahdosta ja rakkaudesta. Tämä este on 
synnin laki. Mutta joka on Jeesuksessa, ei ole enää lain alainen, 
koska hän täyttää lain vaatimuksen ottaessaan vastaan Kristuksen 
vanhurskauden. Kun Jeesus tuli ja ilmoitti evankeliumin, se ei ollut 
vain julistus, vaan hänen omassa sielussaan ja lihassaan tapahtu-
nut verinen sovittaminen armon ja totuuden - Jumalan ja ihmisen 
välillä.

  
Sydänääniä 4

Uskon teot
Jeesus teki kaiken, mikä tarvitaan meidän langenneen sielumme 
pelastamiseksi, mutta yhden asian hän jätti meidän osaksemme. 
Uskoa evankeliumi, hyväksyä ja ottaa se vastaan. Evankeliumin vas-
taanottaminen antaa voiman tulla Jumalan lapseksi. Uudestisyntynyt 
usko vie meidät jumalalliselle alueelle. Voidakseen vaikuttaa meissä 
uskon tekoja, Pyhä Henki tarvitsee siihen meissä olevaa totuuden 
rakkautta. Rakkaus on uskon tekojen vaikutin, mutta ne tulevat ilmi 
meissä olevan uskon kautta. Jeesus sanoo: "joka uskoo minuun, 
myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, 
kuin ne ovat, hän on tekevä." Joh. 14:12

Sydänääniä 5
Jeesuksen ystävä

Jeesus sanoi: "Ystäviksi minä sanon teitä.. Te ette valinneet minua, 
vaan minä valitsin teidät, ja asetin teidät, että te menisitte ja kantai-
sitte hedelmää. Ja että teidän hedelmänne pysyisi että mitä ikinä te 
anotte Isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi." (Joh.15:15..16). 
Jeesus oli kertonut opetuslapsilleen Jumalan valtakunnasta ja sen 
toiminnasta. Paavali ymmärsi asian, kun sanoi, että me olemme Ju-
malan viljelysmaa. (1Kor. 3:9). Ystävyys Jeesuksen kanssa tarkoittaa 
sitä, että olemme asetetut kantamaan hedelmää, jonka Jeesus Kristus 
saa meissä aikaan. Se tapahtuu sen rakastavan ystävyyssuhteen 
kautta, joka meillä on hänen kanssaan. 

Jussi Kosola

Its never goodbye...

K aikki näytti olevan hy-
vin... hyvä & kaunis 
vaimo, joka orotti toista 

lasta... Kortteeri meren rannal-
la, rahaa riittävästi... kaikkia mitä 
vaan, maallisilla onnellisuuren 
mittariilla mitattuna...

Näin alakoo Fast and furious 
7. muisto liikenneonnettomuu-
res menehtynehen Paul Valkke-
rin muistolle...

Perhe.. rakkahat... kaipaama-
han jäänehet..

Lähtö tästä ajasta...
Tuli äkkiarvaamatta...
Porssesta kasa palanutta... 

niin... mitä jäi jälielle...

Mulla on siitä omakohtaanen 
kokemus; kun kuluvan vuaren 
aikana menetin läheesen; per-
heen/kaverini, joka omisti ka-
veriistani ekana nopian auton, 
antoo mullekkin kuskinpenkin, 
että saisin maistaa kiihtyvyyren 
& vauhrin hurmaa ja...   wautsi!!! 
Niinku otsikon elokuvas lausuu 
äijä, joka ruakaallehes ryhtyes-
nänsä perheensä kans antoo 
ruakarukoustehtävän jokaker-
ta jollekin, ennenkä syäminen 
alootettihi...

Olihan se jotenki niin kohti-
käyvää, kun täälä meillä Suames 
pääsääntöösesti & valitettavasti 
ei enää sevvertaa kunniooteta 
Jumalaa eikä jokapäiväästä lei-
pää, että ei ymmärretä ruakaru-
kousta pitää...

Siinä elokuvas kumminki se 
sujuu niin luantevasti kelle ta-
hansa rukousvuaro sitte  tuli-
ki...

Kiitos nopeesta autoosta, uu-
resta kampiakselista ja kaikesta 
hyvästä saattoo olla jonkun ru-

kous... vailla farisealaasuutta... 
Aito syrämmen kiitos rekisteröö-
rähän Taivahas toisellatapaa ku 
joku ulukuaopittu fraasi... Viälä 
että ottivat toisiansa käsistä kiin-
ni piiris pöyrän ympärillä.

Aivan samalla kaavalla ku-
lukoo sekin mittari, kuka täälä 
elämäs... piretähän kiinni niistä 
läheesistä, jokka meille tosis-
nansa antaa elämähän sisällön/
tarkootuksen.

Siinä elokuvas kohoristuu 
huamio siihen yksityyskohtahan, 
että Vin Riisselillä oli isoo risti 
kaulas ja se näytti merkittevän 
hänelle tosipalio!!!

Mullakin on niitä monta ja jo-
kaasella on oma tarinansa!

Kerran Kauhavalla ajelles 
käyppääsin moikkaamas hyvää 
kaveriani Virrankosken Erkkiä, 
joka oli laatoottamas Jerusalemin 
kivillä paikallisen Vapaaseura-
kunnan seinää ja niitä leikattu-
jen kivien jämiä oli sitte kotti-
kärrys menos roskihi, ku pyyrin 
saara joitaki soiroja ittelleni ja 
niistähän sitte tein sanan varsi-
naases merkitykses ristin toisen 
maallisen kotoni peräseinälle.

Kerran mun poikani Jere ili-
mooti: Isä, mulla on sulle yllätys! 
Oli V8 -ikäänen ja pistosahalla 
2x2 jämistä teheny mulle ris-
tin!!!

Sitte veertaalles sitä mun veis-
tämihi sanoo varovaasesti: Isä, 
nua sun tekemät ristit on parem-
pia ku mun...

Mähän liikuttunehena sanoon 
poijalleni: Voi Jere; mullon puu-
sepän, hirsiveistäjän ja timpurin 
koulutus & kokemus ja tyäsu-
hurekoneet käytös ja sinä oot 
teheny omas niillä vähääsillä 
värkiillä, mitä sullon käytös ja 
tua on tosihyvä!!!

Siton kansaanvälisestikki mi-
tattuna kattellehet monet vuasi-

en saatos, kun se on näkyvillä 
Lähärresmäellä!!!

Laaksosen Hessu; AMB:n ki-
taristi suunnitteli aikanansa tosi 
tyylikkähän krusifiksin ja niitä 
on valamistettu 4 kpl, joista sain 
kiitollisin miälin niistä yhyren, 
jota on kaulallani monet ihas-
tellehet!!!

Hessu sai yllärin, kun oli asi-
oonu Keskisen kyläkaupas ja 
kassan nainen oli kattonu Hes-
sun kaulalla ristiä ja kysyny: 
Tunnekko Kosoolan Jussin?

Tätä mulle kertuessansa Hessu 
oli hetki hiliaa, ku uskallin arvel-
la että se oli varmaha Kosoolan 
Jussin äitee!

Niin, meinaan mun kummikai-
mapoijan äiskä, jonka seuraavan 
kerran nähäresnäni näytin hä-
nelle ristiä kaulallani ja kysyyn: 
Sinäkö se olit?

Hymy hänen kasvoollansa 
riitti vastaukseksi!!! (toki toteskin 
näin tapahtunehen)

Niin... Risti tosiaan tunneta-
han...

Mitä se kertoo???
Suamenlipus se on näyttävi-

millisinsä... Komia ja  kantasua-
malaaselle siitä herää tunteella 
mitaten koko skaala!

Mikäs on se merkityksellisin 
Ristin sanoma?

Kolome ristiä Golgatalla... 
Keskimmääsellä riippuu Jumalan 
lihaksitullu Poika Jeesus Kristus; 
Vapahtaja joka kantoo ristinsovi-
tustyänsä ansiosta meirän joka-
hitten synnit; otti rangaastuksen 
päällensä meirän jokahitten, jolle 
tämä pelastussanoma kelepaa!!!

Mitoot miältä kuulija/lukija... 
Kerran tullahan sultakin kysy-
mähän Taivahanportilla: Onko 
nimes elämän kirias; siinä pitää 
olla Jeesuksen Verellä lyäty lei-
ma!

Fast and furious
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AARRE
Exodus -kvartetti on perustettu toukokuussa 
vuonna 1981. Se on hengelliseen musiikkiin 
keskittynyt mieskvartetti, joka laulaa sekä 
a’capellaa että säestyksellistä gospelia. 

Itse kuulin Exodusta ensimmäisen kerran 
1990 -luvun alussa pääkaupungissa pidetys-
sä STELKin kokouksessa. Kvartetin soljuva 
laulu ja yhteensopivat äänet kiinnittivät jo 
silloin huomioni. Yhtye tuo mieleen van-
hat kunnon countryhenkiset amerikkalaiset 
mieskvartetit, jotka viihdyttivät kristikansaa 
40-50 -luvuilla.

Kvartetti on toiminut yhtäjaksoisesti pe-
rustamisestaan saakka ja mukana on vielä 
kaksi perustajajäsentä. Tänään kvartetin 
muodostavat: Esa Suvanto 1.tenori, Arto 
Vilhunen 2.tenori, Heikki Alastalo 1.basso 
ja Oiva Virta 2.basso. 

Kvartetti on runsaan kolmenkymmenen 
vuoden aikana vieraillut kotimaassa eri seu-
rakunnissa, kirkoissa, musiikkitilaisuuksis-
sa ja juhlissa. Ulkomaankohteita ovat ol-
leet Unkari, Romania, Venäjä, Viro, Ruotsi 
ja Espanja.

Yhtye nauhoitti joskus iät ja ajat sitten 
neljä C-kasettia, mutta muuten heitä ei ole 
saatu houkuteltua levytysstudioon  ennen 
vuotta 2015, jolloin ilmestyi kuuden kappa-
leen esikois-CD, Aarre.

Taustayhtyeessä levyllä soittavat: Allan 
Ahonen kontrabasso; Arto Lappalainen 
dobro; Jim Hakola rummut ja Leo Kunnas 
kitara ja mandoliini.

Leo Kunnas onkin ollut varsinainen työ-
myyrä levyn teossa – taustalla soittamisen 
lisäksi hän on vastannut musiikin johdosta 
ja sovituksista sekä säveltänyt neljä levyn 
kuudesta kappaleesta.

Oma suosikkini tällä levyllä on avausraita, 
Leo Kunnaksen säveltämä ja Leila Haapa-
ahon sanoittama ”Määränpään sain”, joka 
taisi soida edellä mainitsemassani STELK-

kokouksessakin. Saman tekijäparivaljakon 
kappale ”Pian kohtaan aamun” jää myös 
mukavasti soimaan korvaan. Yksi syy on 
varmaankin sovitukseen ujutettu kreikka-
laishenkinen mandoliiniosuus.

Vanhempaa tuotantoa edustaa Ira 
Stamphillin ”On kaita tieni”, hengellistä 
countrya aidoimmillaan.

TIEDÄN SEN
Ja nyt kun pojat pääsivät taas levyttämisen 
makuun, syntyi viime vuonna jo toinen CD. 
”Tiedän sen” sisältää edeltäjänsä tavoin kuu-
si kappaletta vahvalla countrymeiningillä.

Taustayhtyeessä tällä levyllä soittavat: 
Rauno Pekkanen cajun, mandoliini; Allan 
Ahonen kontrabasso; Aimo Nisumäki kita-
ra; Leo Kunnas kitara ja Arto Lappalainen 
dobro, kitara.

Leo Kunnas on jälleen uurastanut myös 
kapellimestarina, sovittajana, tuottajana, ää-
nittäjänä ja kolmen kappaleen säveltäjänä.

On erityisen mukava kuunnella Lappa-
laisen dobro-soitantaa. Yleensähän suoma-
lainen hengellinen musiikki on varsin su-
ruvoittoista, mutta Exoduksen laulut saavat 
hyvälle mielelle. Mikä pitäisikin olla yksi 
hengellisen musiikin perustehtävä.

”Tahdothan päästä kotihin luo Jumalan”, 
lauletaan Armon päivä -kappaleessa letkeän 
musiikin säestyksellä. Toinen vanha tuttu 
kappale levyllä on Robert Lowryn säveltämä 
”On niin autuasta käydä”.

Exodus on kustantanut itse kummatkin 
CD:nsä, mikä voi olla ihan hyvä ratkaisu – 
miehet saavat tehdä juuri sellaista musiikkia 
kuin haluavat.

Toivottavasti levytysinto ei tyrehdy vielä 
pitkään aikaan, vaan saamme taas vuoden 
lopulla kuunneltavaksi uuden äänitteen – 
ehkäpä joku päivä myös täyspitkän albu-
min...

PYHIÄ TEKSTEJÄ
Vesku Loiri purkitti Islannissa levyllisen 
Timo Kiiskisen säveltämiä hengellisiä teks-
tejä. Projektin tiimoilta syntyi myös hieno 
lahjakirjaksi soveltuva opus, josta esittely 
tässä lehdessä pari aukeamaa aikaisem-
min.

Pyhiä tekstejä on koottu niin Raamatusta, 
Koraanista, Kalevalasta, Omar Khaijamilta, 
Khalil Gibranilta kuin Fransiscus Assisilai-
selta, Albert Einsteiniltä ja intiaanipäällikkö 
Seattleltakin. On buddhalaista, juutalaista, 
hindulaista, zarathustralaisuutta jne.

”Maailma on täynnä viisaita kirjoituksia, 
jotka ovat ikään kuin poissa arjesta, ja ar-
jessa niitä juuri saattaisi tarvita. Ajattelin, 
olisiko mahdollista tuoda joitain niistä lau-
lun muotoon”, Kiiskinen kertoo pohdis-
kelleensa. Hän ei otakaan kantaa minkään 
uskonnon puolesta vaan keskittyy tekstien 
sanomaan.

Levy on normaalia mittavampi, 20 kap-
paletta., joista viisi pohjautuu Raamatun 
teksteihin.

Kyseessä ei ole mikään iskelmäpotpuri, 
vaan levy, joka kannattaa kuunnella vaikka 
sohvan nurkkaan käpertyneenä. Sävellyk-
set eivät pyri esille vaan lähinnä johdat-
televat tekstien kulkua. Väittäisinkin, että 
moni teksti aukeaa yllättävän hyvin juuri 
musiikin avulla – ja laittaa tietenkin ajat-
telemaan. Oma suosikkini sävellyksistä on 
"Sielun pohjalla", joka perustuu Axel Fre-
denholmin teokseen "Matkalla intialaisen 
mestarin seurassa".

Levystä saa huomattavasti enemmän irti, 
kun lukee ensin kirjan. Ymmärtää koko pro-
jektin ainutlaatuisuuden.

Vesa-Matti Loiri on ehdottomasti paras va-
linta pyhien tekstien tulkitsijaksi, miehen 
elämää kokenut ääni sopii hyvin pohdis-
keleviin teksteihin.

Kimmo Janas
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Kimmo Janas

Suomen markkinoille 
tuli viime keväänä 
maailmalla suosittu, 
korkealuokkainen 
miesten tuotesarja 
HYMM.

HYMM-tuotesarja on tar-
koitettu miehen jokapäi-
väiseen käyttöön helpot-

tamaan ihonhoitoa ja tekemään 
parranajosta miellyttävämpää.

Ihonhoitosarjaan kuuluvat 
parranajotuotteet; Shave gel, 
After shave balm ja viisiteräinen 
partahöylä 5-blade razor. Lisäksi 
sarjassa on Roll-on deodorant ja 
2-in-1 Hair & body shampoo.

Miesten iho kuntoon

Entistä freesimpänä 
miehenä

Uutuustuotteet ovat helppokäyt-
töisiä ja tarjoavat huolitellun ja 
varsin laadukkaan lopputulok-
sen.

Läpikuultava Shave gel jättää 
parranajoalueen näkyviin, jol-
loin lopputulos on tarkempi ja 
tyylikkäämpi. Tuo läpikuulta-
vuus hämmensi ensimmäisellä 
käyttökerralla, luulin etten ollut 
laittanut geeliä tarpeeksi, kun 
iho kuulsi vielä läpi. Mutta kyllä-
hän vanha koirakin oppii, ja nyt 
ei kulu geeliä puolta putkilollista 

kerralla…
Samalla se pehmentää parta-

karvat, mikä tietenkin helpottaa 
höyläystä. Geeli sisältää fenko-
linsiemenuutetta, jossa on monia 
ihoa rauhoittavia ominaisuuksis-
taan tunnettuja eteerisiä öljyä. 

Viisiteräisen partahöylän te-
rät ovat 25 % ohuemmat kuin 
HYMMin aikaisemmassa kol-
miteräisessä mallissa. Eli terät 
liukuvat iholla entistä kevyem-
min. Partahöylä sulautuu kasvon 
muotoihin ja parranajo on sula-
vaa. Höylän kuminen kädensija 
istuu napakasti kätöseen kuin 
kätöseen ja pysyy mukavasti 
otteessa, vaikka kädet olisivat 
märät.

Terien yhteydessä oleva voi-
telunauha sisältää E-vitamiinia 
ja aloe veraa, jotka omalta osal-
taan lisäävät parranajon miellyt-
tävyyttä.

Pakko oli vannoutuneen Gil-
lette-miehenkin myöntää HYM-
Min toimiva ratkaisu – ei kun 
lisää tilaamaan.

After shave balm on rauhoitta-
va ja rasvaton balsami. Aloe vera 
-uutteen ja E-vitamiinin lisäksi se 

sisältää myös allantoiinia. Ihoa 
rauhoittava ja kosteuttava vai-
kutus on täydellinen. Mukava ja 
miellyttävä ero moniin kilpaile-
viin tuotemerkkeihin verrattuna 
on balsamin nopea imeytyminen 
ja ettei iholle jää rasvaista tuntua 
– tosimies ei voi kävellä työpai-
kalla naama rasvassa…

Meille miehille – useimmille 
ainakin – tuottaa tuskaa sählätä 
monien purkkien ja purnukoi-
den kanssa. Siksi 2-in-1 Hair & 
body shampoo sopii ainakin 
meikäläiselle, samalla tuotteella 
saan pestyä niin hiukset kuin 
varpaat – ja kaikki siltä väliltä. 
Shampoo sisältää vesiminttu-
uutetta ja merimineraaleja jät-
täen jälkeensä varsin raikkaan 
lopputuloksen.

Ja sitten vielä dödöä kainaloon 
ennen baanalle ryntäämistä.

HYMMin roll-on deodorantti 
sisältää salvianlehtiuutetta, joka 
on tunnettu mm. hajunmuo-
dostusta hillitsevistä ominai-
suuksistaan ja antimikrobisesta 
vaikutuksestaan. Koostumus ei 
sisällä alumiinisuoloja ja antaa 
ihon hengittää luonnollisesti.

No mistä 
niitä saa?

Näitä tuotteita on muuten turha 
lähteä etsiskelemään paikalli-
sesta Alepasta, sillä Suomessa 
HYMM-tuotemerkkiä myy ja 
edustaa Amway.

Täytyy myöntää rajallisuuteni, 
mutta ennen marraskuista lan-
seeraustilaisuutta en ollut edes 
kuullut Anwaysta.

No, Amway on yksi maailman 
johtavista suoramyyntiyrityksis-
tä!

Vuonna 1959 USA:ssa perus-
tettu yritys toimii tänä päivänä 
100 maassa ja alueella, ja sen 
liikevaihto oli toissavuonna 9,5 
miljardia Yhdysvaltain dollaria. 

Amwayn tuotteita jakelee yli  3 
miljoonaa Amwayn liikkeenhar-
joittajaa, joista 250 000 toimii Eu-
roopassa. Amway Suomi aloitti 
toimintansa kesällä 1999.

Yhtiön valikoimaan kuulu yli 
450 kauneudenhoito-, hyvin-
vointi- ja kodinhoitotuotetta. 
Tuotemerkeistä voidaan maini-
ta mm. Nutriway -ravintolisät ja 
Artistry -puhdistustuotteet.

Hankintoja pääsee tekemään 
osoitteessa www.amway.fi.

A   Viisiteräinen partahöylä sulautuu kas-
von muotoihin, ja kumikädensija sopii 
mukavasti käteen. E-vitamiinia ja aloe 
veraa sisältävä voitelunauha saa terän 
liikkumaan iholla ja tekee parranajosta 
miellyttävää.

D   HYMM-tuotemerkin virallisessa Suo-
men lanseeraustilaisuudessa Helsingissä 
marraskuun lopulla esiteltiin uusi mies-
ten ihonhoitosarja Movember -hengessä. 
Tuotelanseerauksen yhteydessä tuettiin 
Syöpäsäätiön Movember-kampanjaa.
Vaikka kyseessä oli miesten ihonhoito-
sarjan lanseeraus, suurin osa tilaisuuden 
osanottajista oli naisia – mutta tosimie-
hethän viihtyvät itseään kauniimmassa 
seurassa...




