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Tekeekö 
mieli antaa 

periksi?
Joskus tulee varmasti jokaisen ihmisen elämäntai-
paleella tilanteita, ettei yksinkertaisesti tiedä, mitä 
pitäisi tehdä. 

Ja varsinkin meistä uskovista tuntuu, ettei Jumala-
kaan kuule meidän huokauksiamme. Vaikka kuinka 
könyäisimme polvirukouksissa, tuntuu kuin kevyttä 
yläpilveä olisi sittenkin liikaa ja saamme tutun vas-
tauksen, ”Numeroon, johon yrititte soittaa, ei juuri 
nyt saada yhteyttä. Koettakaa hetken kuluttua uu-
delleen”.

Ja kuten arvata saattaa, alakerrassakin aktivoidu-
taan, ja paholainen lähettää mieleemme toinen tois-
taan masentavimpia syytöksiä ja vähättelyitä. 

Tekisi mieli lyödä rukkaset naulaan ja viheltää peli 
poikki. Tekee mieli kadota maan uumeniin tai yksi-
näisyyteen ihmisten tavoittamattomiin. Toinen vaih-
toehto on tietenkin vetää viltti korville ja koettaa 
nukkua ongelmia pois.

Mutta mitä pitäisi tehdä, kun tekee mieli antaa pe-
riksi? 

Vaikka tilanne tuntuisi kuinka pahalta tahansa, pe-
riksi antaminen ei ole oikea vaihtoehto. Jos laskemme 
aseemme, olemme entistä helpompia maalitauluja 
paholaisen juonitteluille.

Daavid kaatoi koko tuskataakkansa Jumalan har-
teille psalmissa 55.

 ”Jätä taakkasi Herran käteen, hän pitää sinusta 
huolen. Hän ei ikinä salli hurskaan sortua.” 

Ja eikö Jumala auttanutkin Daavidin selville vesille? 
Varmaa on, ettei Hän petä meidänkään luottamus-
tamme!
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Kimmo Janas

LT, lastenpsykiatrian 
dosentti Jari Sinkkonen 
pyrki raottamaan 
Espoossa, Sellosalissa 
pitämässään esitelmässä 
isän roolia lapsen 
kehityksen tukena.

I syys on prosessi siinä missä 
äitiyskin, mutta keskeisiltä 
osiltaan isän ja äidin koke-

mukset ovat kuitenkin erilai-
sia. Isien kohdalla prosessi on 
Sinkkosen mukaan esimerkiksi 
vähemmän biologinen kuin äi-
deillä.

Miesketju katkeaa
Australiassa tehdyn tutkimuk-
sen mukaan 94 % naimattomis-
ta sinkkumiehistä haluaa kokea 
jossakin vaiheessa isyyden.

– Motiivit ovat kuitenkin hä-
märämpiä kuin äidiksi tulemi-
sen motiivit. Toisaalta voidaan 
todeta, että tahaton lapsetto-
muus voi aiheuttaa miehelle 
ulkopuolisuuden, eristyneisyy-
den ja menetyksen tunteita, Jari 
Sinkkonen listaa.

Lapsen saaminen koetaan to-
disteeksi miehisyydestä ja hedel-
mällisyydestä. Isänä mies myös 
toteuttaa suvun, yhteisön ja yh-
teiskunnan toiveita.

– Kun olen keskustellut mies-
ten kanssa, jotka eivät voi saada 
lapsia, moni on todennut ehkä 
yllättävästikin, että pahinta tilan-
teessa on suvun miesten ketjun 
katkeaminen.

Lapsen saaminen on Sinkko-
sen mukaan miehen ja naisen 
välisen suhteen täyttymys ja sen 
symboli.

– Psykoanalyytikko Vesa Man-
ninen on todennut, että isän 
oma, yksilöllinen elämä saa lap-
sen kasvun ja sen jatkuvuuden 
kautta häviämättömän arvon ja 
merkityksen.

Isä vai äiti?
Julkisuudessa kiistellään usein 
niin tasa-arvohengessä kuin per-
hevapaa-keskustelussakin, ovat-
ko äitiys ja isyys samankaltaisia 
ja vaihdettavissa mielivaltaisesti 
toisiinsa.

Jari Sinkkonen huomauttaa, 

että kysymys on yksilöllisyydes-
tä, isältä voi joskus sujua vauvan 
hoito jopa paremmin kuin äidiltä 
ja päinvastoin. Mitään yleispäte-
vää selitystä ei ole. Miehen ja nai-
sen sukupuolella on merkitystä 
lapsen kehitykselle, mitä asioita 
ei pitäisi liikaa karsinoida. 

– Joka tapauksessa isä ja äiti 
tuntuvat ja tuoksuvat erilaisilta, 
ja heillä on erilaiset leikit ja ku-
jeet. Kahden vanhemman per-
heessä lapsi muodostaa erillisen 
suhteen kumpaankin vanhem-
paansa, mutta luo myös suhteen 

vanhempien väliseen liittoon, 
hän painottaa.

Vältä isyyskohtausta!
Isyyttä on vaikea toteuttaa kun-
nolla, jos parisuhde on huono. 
Vanhempien parisuhde vaikuttaa 
perheen ilmapiiriin, vanhempien 
hyvinvointiin ja sitä kautta las-
ten elämään. Sinkkosen mukaan 
vankka tutkimusnäyttö osoittaa, 
että vanhempien jatkuvat riitai-
suudet ovat lapsille vahingolli-
sia.

– Tietenkin on hyvä muistaa, 

että vaikka lapset näkevät van-
hempiensa välillä korottavan 
ääntään ja jopa suutahtavan, 
mutta näkevät toisaalta myös 
näiden tekevän sovinnon ja so-
pivan riitansa, se on hyvä. Lapsi 
oppii, kuinka riitatilanteista sel-
vitään ja kuinka toimitaan eri-
mielisyyden keskellä.

Kahden vanhemman perhees-
sä päteekin Sinkkosen mukaan 
vanha viisaus, että lapsen paras 
koti on vanhempien hyvä pari-
suhde!

– Mykkäkoulu samoin kuin 
toista nolaavat puheet pitää eh-
dottomasti jättää sikseen!

Hän myös toteaa, että lapsen 
on hyvä antaa ”tohottaa” itsek-
seen ja vanhemmilla on toisen-
sa.

– On huolestuttavaa, jos van-
hemmat tuijottavat kroonisen äi-
tiys- tai isyyskohtauksen vallassa 
lapsen tekemisiä ja huokailevat 
huolissaan lapsen mahdollisista 
tarpeista jo etukäteen. Vanhem-
pien pitää muistaa myös oma 
henkilökohtainen elämänsä.

Isyyden elementit
Isyys on monikerroksinen psy-
kofyysinen rakenne ja koostuu 
monista elementeistä. 

D  Sellosali oli ääriään myöten täynnä miehiä, kun lastenpsykiatri Jari Sinkkonen 
puhui isänä olemisen  iloista ja haasteista.

B  – Hyvä isäsuhde tukee sekä tyttären 
että pojan seksuaalista kehitystä. Tyt-
tären heikko tai olematon isäsuhde on 
yhteydessä mm. varhaiseen seksiin itseä 
selvästi vanhempien partnerien kanssa, 
toteaa Jari Sinkkonen.

kannustaa 
panostamaan 

isyyteen
Tosimies on kristillisestä kulmasta 
jämerästi maailmaa katsova miestenlehti. 
Maailmassa jossa rajaton etsii rajoja 
tarvitaan tosimiestä. Tosimies tuntee 
myötätuntoa ja etsii oikeaa. Tosimies 
keskustelee ja herättää ajatuksia.

Joel Hallikainen
laulaja, lauluntekijä

lehden lukija vuodesta 2004

www.tosimies-lehti.fi

– Miehen geeniperimä, lap-
suudessa koettu vanhemmuus, 
seksuaalinen kehitys, nykyinen 
parisuhde, psyykkinen tila, neu-
robiologiset systeemit ja ympä-
ristön odotukset ovat keskinäi-
sessä vuorovaikutuksessa, Jari 
Sinkkonen luettelee.

Odotusaikana aktivoituvat 
mielikuvat omasta kasvusta ja 
suhteista isään ja äitiin.

– Mies käy sisäistä tai joskus 
jopa konkreettista dialogia oman 
isänsä kanssa ja miettii, millainen 
isä hänestä itsestään on tulos-
sa.

Joensuun yliopistossa isyydes-
tä väitelleen Jari Kekäleen mu-
kaan isäksi tulemisen tarinat voi-
vat olla liukumatarinoita, hyppä-
ystarinoita tai kriisitarinoita.

Liukumatarinassa mies voi ot-
taa omalta isältään paljon mu-
kaan omaan isyyteensä. Hyp-
päystarinassa puolestaan mies 
tekee selvän peräeron oman 
isänsä käytökseen ja päättää olla 
itse erilainen isä.

– Kriisitarinassa taas jokin ul-
kopuolinen negatiivinen voima 
vaikuttaa isyyteen, Sinkkonen 
lisää.

Isän merkitys
Jari Sinkkonen kertoo haastatel-
leensa uusinta kirjaansa varten 
viittätoista esikoistaan odottavaa 
miestä. Haastatteluissa käsiteltiin 
mm. miesten suhdetta omaan 
isäänsä.

– Hyvässä tapauksessa isä oli 
tukenut poikansa harrastuksia ja 
tiesi paljon asioita. Suurella osal-

la haastatelluista oli työläisisä, 
josta oli jäänyt mieleen tiedon-
halu. Isä oli myös keskustellut 
innostuneesti erilaisista asioista 
poikansa kanssa, Sinkkonen 
kertoo.

Hyvää isää kuvailtiin turvalli-
seksi ja luotettavaksi, kannusta-
vaksi ja rehelliseksi. Kielteisissä 
määreissä isä oli etäinen, anka-
ra, itsekäs, pelottava, moittiva ja 
lannistava.

– Isän puhumattomuus ja run-
sas alkoholinkäyttö aiheuttivat 
suurimmat pettymykset; oli mah-
dotonta tietää, mitä isän päässä 
liikkui. Poika ei tiennyt, mitä hä-
nen olisi pitänyt tehdä ja miten 
olla, Jari Sinkkonen jatkaa.

Hänen mukaansa kiistaton 
tutkimusnäyttö osoittaa rohkai-
sevan ja kannustavan isän mer-
kityksen lapsen oppimiselle ja 
kognitiiviselle kehitykselle.

– Eräässä tutkimuksessa tar-
kasteltiin 1000 kaksosparia; mitä 
enemmän ”tavallinen” isä vietti 
aikaa lasten kanssa, sitä vähem-
män heillä oli käytösongelmia. 
Mitä enemmän aikaa asosiaali-
nen isä taas vietti lastensa kanssa, 
sitä enemmän käytösongelmia 
lapsilla oli, Sinkkonen kertoo.

Isä voi ja osaa lohduttaa, mut-
ta ennen muuta hän antaa uskoa 
siihen, että lapsi selviytyy haas-
teista, ja että isä on tarvittaessa 
tukena.

– Mielestäni Eppu Normaali 
on kiteyttänyt totuuden hyvin 
laulussaan: ”Äiti repun mulle 
täytti, isä ilmansuunnat näytti”, 
Jari Sinkkonen naurahtaa.

Jari Sinkkonen
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Juhana Unkuri

Vanhempainliiton 
toiminnanjohtajan 
Tuomas Kurttilan 
mukaan suomalainen 
isyys on aiempaa 
yksilöllisempää ja 
perhekeskeisempää. 

T änä päivänä isyys määrit-
tyy jokaisen omasta näkö-
kulmasta. Ei ole yhtä isyy-

den ja miehen roolia. Olemme 
pääsemässä eroon isästä, joka 
määrittyy esimerkiksi vain työn 
ja perheen toimeentulon kautta, 
toteaa Tuomas Kurttila.

Nuorille miehille ja isille oma 
perhe ja sen kanssa vietetty aika 
korostuu ajankäytön toiveissa. 

– Kalastus, metsästys ja re-
montointi ovat muuttuneet per-
heeseen, puolisoon ja lapsiin 
vapaa-ajan kohteina tai vapaa-
ajan toiveina. Muutos on huikea 
ja hieno. Isyys on siis yhä enem-
män hoivaa ja yhteistä aikaa per-
heen kanssa. 

Kurttilan mukaan suomalai-
seen isyyteen liittyy tänä päivänä 
sekä perinteisiä odotuksia että 
uusia rooleja. 

– Voidaan sanoa, että elämme 
isyyden murrosaikaa. Isyyden 
pitäisi saada olla sekä kovista 
että pehmoa – samassa persoo-
nassa. Riippuu yksilöstä, miten 
esimerkiksi paineen lisääntynee-
seen hoivavastuuseen kokee. 
Isälle voi olla myös vapauttava 
kokemus, jos hänelle sallitaan 

löytää itsestään myös hoivaa-
vampi puoli.

Kurttila uskoo, että muutoksen 
taustalla on yleinen lapsuuden ja 
lapsen merkityksen nousu sekä 
miesten omasta lapsuudesta 
nousevat kasvatuskokemukset. 

Myös työelämäkulttuurin muu-
tokset ovat vaikuttaneet asiaan.

– Naisten työmarkkina-aseman 
paraneminen on muuttanut isien 
roolia. Lisäksi johtamiskulttuuri 
on muuttunut. Työelämässä on 
yhä enemmän johtajia, jotka 
kannustavat miehiä esimerkiksi 
vanhempainvapaan pitämiseen.

Esimerkin voimalla ja kan-
sainvälisyydellä on oma merki-
tyksensä.

– Media on nostanut aiempaa 
enemmän esiin niin julkkisten 
kuin tavallisten kansalaisten ker-
tomuksia isyydestä. Julkisessa 
keskustelussa Suomen tilannetta 
on verrattu esimerkiksi muihin 
Pohjoismaihin, joissa vanhem-
painvapailla ollaan enemmän 
kuin Suomessa. 

Isään saatava 
riittävä kontakti

Kurttilan mukaan miesten ongel-
mana on edelleen puhumatto-
muus ja omien tunteiden tunnis-
tamisen riittämättömyys.

– Tämä liittyy isyyteen ja 
laajemminkin miesten sekä jo 
poikien maailmaan. Mies vaike-
nee edelleen liian helposti, kun 
tuntuu pahalta ja sydäntä särkee. 
Tämä johtaa helposti työhön up-
poutumiseen tai alkoholin lii-
kakäyttöön. Tunteiden tulkiksi 
voidaan ottaa myös nyrkki.

Kurttila toteaa, että isään olisi 
tärkeää saada kontakti riittävän 
aikaisin. Kurttilan mukaan per-
heen ja vanhemmuuden raken-
teet ovat edelleen hyvin naisis-
tuneita.

– Esimerkiksi neuvolat ovat 
tärkeässä roolissa. Tunteita ja 
isyyteen liittyviä erityiskysy-
myksiä olisi hyvä päästä käsit-

telemään myös kahdestaan isien 
kanssa. Tämä vaatii työntekijöil-
tä sukupuolisensitiivisyyttä.

– Ongelmat näkyvät usein 
isien kokemuksissa palveluiden 
käyttäjinä. Isät ovat helposti 
näkymättömiä neuvoloissa, päi-
väkodeissa ja jopa kouluissa. 
Helposti tivataan, missä äiti on, 
mikäli isä onkin lapsen kanssa 
esimerkiksi vastaanotolla neu-
volassa. Asenteet ovat syvässä 
ja roolit tiukassa.  Ammattilaiset 
eivät välttämättä edes tunnista, 
mitä tulevat isälle viestineeksi.

Kurttilan mukaan erilaiset isä-
ryhmät toimivat parhaimmillaan 
hyvin. 

– Aina näin ei kuitenkaan ole. 
Ryhmissä ei välttämättä löyde-
tä riittävästi yhdistäviä tekijöitä. 
Syynä voi olla esimerkiksi se, et-
tei ryhmissä ole isä-vetäjiä, jotka 
hoitaisivat tilanteet riittävän us-
kottavasti. Miestyö vaatii erityistä 
osaamista.

Koulujen vanhempainillat an-
tavat hyviä mahdollisuuksia.

– Niitä voidaan kehittää siten, 
että isät ja heidän kysymyksensä 
otetaan huomioon entistä parem-
min. Vanhempainillat ovat yksi 
liittomme kehittämiskohteista. 

Isät ovat aktiivisesti yhteydes-
sä perheneuvontaan.

– Noin puolet seurakuntien 
perheneuvontaan tulevista yh-
teydenotoista tulee isiltä. Tämä 
on hyvin rohkaisevaa.

Dialogia ja aikuisen roolista 
kiinni pitämistä 

Lasten ja nuorten ongelmien 
katsotaan usein johtuvan siitä, 
että heiltä puuttuu rajoja. Auk-
toriteetteja ei kunnioiteta yhtä 
paljon kuin aiemmin. 

– Rajojen puuttumisessa on 
sekä totta että tarua. Lasten liik-
kumisreviiri on tutkitusti viime 
vuosikymmeninä pienentynyt. 
Eli vanhemmat ovat tarkempia, 
missä lapset aikaansa viettävät. 
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Miehet tarvitsevat monenlaisia foorumeita, 
jotka ovat vain heitä varten. On paljon 
asioita ja ilmiöitä, jotka ovat yhteisiä 
naisille ja miehille, mutta joskus on hyvä 
jakaa näkemyksiä, ajatuksia ja tunteita 
vain joko naisten tai miesten kesken. 
Tämä koskee myös hengellisiä kysymyksiä. 
Tosimies-lehti vastaa osaltaan tähän 
tarpeeseen.

Jari Sinkkonen
LT. lastenpsykiatrian dosentti

www.tosimies-lehti.fi

Tuomas Kurttila: 
Suomalainen isyys 
on muuttunut

– Auktoriteettien kyseenalais-
taminen on ehdottomasti totta. 
Kuvia ei enää kumarrella totut-
tuun tapaan. Mutta tämäkin muu-
tos on tulosta meidän aikuisten 
muuttuneista asenteista. Tiedon 
tasa-arvoistuminen ja lisääntynyt 
vuorovaikutus ovat vähentäneet 
auktoriteettien asemaa. 

Kurttila toteaa, että aiemmin 
status suojeli esimerkiksi po-
liitikkoja, opettajia ja pappeja. 
Nykyään he ovat aiempaa kriit-
tisemmän arvioinnin kohteena. 

– Myös vanhemmat ovat 
kriittisen arvioinnin kohteena. 
Vanhemmilta tarvitaan samaan 
aikaan dialogia ja aikuisen roo-
lista kiinni pitämistä. Oikeasta ja 
väärästä on edelleen puhuttava. 
Kaikki ei ole suhteellista. On 
surkeaa, että osa aikuisista kat-
soo oikeudekseen esimerkiksi 
välittää lapsille alkoholia. Tämä 
on väärin. 

Isyyden 
ihmeellisyys

Kurttila muistuttaa, että Raamat-
tu ja kristinusko ovat tuoneet 
esille lapsen tärkeyttä. 

– Antakaa lasten tulla tykö. 
Näinhän Jeesus opetti. Tämä 
opetus on edelleen ajankohtai-
nen. Myllynkivi piti laittaa sen 
kaulaan, joka lapsia kohtelee 
kaltoin. Ei tätä voimakkaammin 
voisi enää sanoa, toteaa Kurtti-
la, jolla on teologian maisterin 

tutkinto. Hän on toiminut myös 
paikallisseurakuntansa luotta-
mustehtävissä.

Tuomas Kurttilalla on kolme 
päiväkoti-/kouluikäistä lasta. 
Kurttila toteaa, että isyys ei syn-
ny tyhjiössä. Siinä on opittua, 
tunnistamatonta tuttua sukupol-
vienkin takaa. 

– Isyys on antanut minulle 
paljon rakkautta, kiintymystä ja 
merkityksellisyyttä. Kuitenkin 
merkitykseni on samalla suhteel-
listunut ja kiinnittynyt johonkin 
syvään. Olen vain yksi linkki pit-
kässä ketjussa. Kun minusta tuli 
isä, tunsin hetken kuolematto-
muutta pitäessäni uutta elämää, 
lastani, käsivarsillani. Elämää, 
jossa olen läsnä, vaikka olisinkin 
jo aikanaan kuollut. 

– Tunne oli ihmeellisin, mitä 
olen koskaan kohdannut. Se oli 
sekä suurta iloa että täydellistä 
tuskaa. Se oli samaan aikaan elä-
män ja kuoleman, olemisen ja 
olemattomuuden, läheisyyden ja 
kaipauksen kosketusta. 

Mikä on 
Vanhempainliitto

Vanhempainliitto on päiväko-
deissa ja kouluissa toimivien 
vanhempainyhdistysten katto-
järjestö. Liittoon kuuluu noin 
1400  vanhempainyhdistystä. 
Tänä vuonna on Vanhempain-
liiton 106. toimintavuosi.

C  Tuomas Kurttila kertoo isien olevan helposti näkymättömiä neuvoloissa, päivä-
kodeissa ja jopa kouluissa.
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Tosimies -lehti  avaa uskoa avoimesti 
miehen makuun. Monipuolinen 
juttutarjonta autoista arvoihin 
on tasapainossa kristillisen 
maailmakatsomuksen kanssa.
Tarinat elävästä elämästä auttavat 
samaistumaan samanlaisessa 
elämäntilanteessa olevien miesten 
tuntoihin.

Aarni Kontturi
Helsingin NMKY:n miestyön johtaja

www.tosimies-lehti.fi

Vuotuista 
miestapahtumaa 
Helsingin NMKY:n 
juhlasalissa vietettiin 
marraskuun puolessa 
välissä.

Jo neljättä kertaa järjestetyn 
Mies -tapahtuman avaussa-
noissaan Helsingin NMKY:n 

pääsihteeri Timo Laulaja totesi 
nykyisen aikakauden asettavan 
uudet kriteerit niin miehenä kuin 
isänäkin olemiselle. Työ ei ehkä 
olekaan enää se ainoa miehen 
mitta. Miten paljon vietät aikaa 
lastesi kanssa ja miten sovitat yh-
teen työelämän haasteet?

D  Miestapahtuma päättyi yhteiseen ehtoollisen viettoon Matti Viitasen ja Timo 
Laulajan palvellessa.

Mies isänä

A  Avausmusiikit kajautti ilmoille Jukka 
Okkosen johtama Helsingin NMKY:n 
mieskuoro.

C  Helsingin NMKY:n pääsihteeri Timo 
Laulaja avasi tilaisuuden.

C  Päätoimittaja Kimmo Janas kertoi kokemuksiaan isänä olosta.

C  Jukka Mäkelä kertoi koskettavasti, mitä tapahtuu, kun isäsuhde menee rikki.

C  One Way Missionin pastori Aki Mietti-
nen ja poikansa Kristian Melander.

C  Helsingin NMKY pyörittää valtakun-
nallista Isä-lapsi toimintaa, josta Kari 
Kurkela kertoi kuulijakunnalle.

– Matka, jonka tässä tapahtu-
massa saamme kulkea, auttaa 
meitä kasvamaan isän vaati-
vassa tehtävässä. Ehkä voimme 
tapahtuman jälkeen olla armol-
lisempia sekä itsellemme että 
omia isiämme kohtaan, Laulaja 
kiteytti.

Mies isänä
Tosimies -lehden päätoimitta-
ja Kimmo Janas totesi isyyden 
nostettavan kerran vuodessa, 

isänpäivänä arvoon arvaamat-
tomaan, mutta arjen keskellä 
mies palautetaan varsin nopeasti 
maanpinnalle. Isyys on kuiten-
kin ympärivuotista ja ympäri-

vuorokautista.
– Aivan liian usein me ymmär-

rämme isyyden merkityksen vas-
ta, kun lapset ovat jo lentäneet 
pesästä. Tai viimeistään siinä vai-

heessa, kun meistä tulee isoisiä, 
Janas huomautti ja totesi pois-
saolevien isien olevan nykyajan 
kirous.

– Uraputkessa tuivertavat isät 

kamppailevat varsin usein työ-
paineittensa alla myös kotona. 
Voisikin sanoa, että monet tämän 
päivän miehet eivät tee aviori-
kosta toisen naisen vaan työnsä 

kanssa!
Hän muistutti, että meistä mie-

histä ei välttämättä tule koskaan 
täydellisiä isiä tai täydellisiä mie-
hiä, muta voimme kuitenkin aina 
pyrkiä sitä päämäärää kohden.

– Voittajia eivät ole miehet, 
jotka eivät koskaan epäonnistu, 
vaan miehet jotka eivät koskaan 
anna periksi, Janas päätti osuu-
tensa.

Mies poikana
Kristian Melander totesi olevansa 
etuoikeutetussa asemassa omis-
taessaan Aki Miettisen kaltaisen 
isän ja voivansa olla myös aidosti 
ylpeä poika.

– Uskon saaneeni isältäni sel-
laisia kestäviä arvoja, jotka kan-
tavat minua läpi elämäni. Yksi 
niistä on etsiä avoimesti Jumalan 
tahtoa omalle elämälle. Se myös 
vaatii rohkeutta käyttää niitä lah-
joja ja mahdollisuuksia, joita Ju-
mala on meille jokaiselle suonut 
– ja uskallusta tehdä yllättäviäkin 
valintoja omassa elämässä.

Isän oma esimerkki on toimi-
nut myös innoittavana tekijänä, 
ja siirtyminen Rajavartiolaitoksen 
riveistä lähetyskentille osoitti 
omalta osaltaan mieheltä vaadit-
tavaa rohkeutta tehdä yllättäviä 
päätöksiä.

Melander kertoi isäsuhteen 
muuttuneen vuosien varrella, 
mutta päällimmäisenä tunteena 
hän kertoi olleen aina turvalli-
suuden tunteen.

– Muutimme Afrikkaan, kun 
olin 3-vuotias. Kirkkaimmat 
muistikuvani lapsuudesta liit-
tyvätkin perheemme kokemiin 
vaaratilanteisiin, joista isän avul-
la aina selvisimme.

Tärkeää on ollut, että isä oli 
aina läsnä ja osallistui pikku-
Kristianin leikkeihin vaikkapa 
Mosambikin rannoilla.

– Täällä kotimaassa 2000 -lu-
vun alkupuolella tehdyt yhteiset 
vaellusretket isän kanssa vahvis-
tivat entisestään isä-poika -suh-
dettamme, Kristian Melander 
totesi.

Kun suhde ei toimi
Jaakko Mäkelä kertoi empi-
neensä miestapahtumaan tuloa, 

koska lapsena hän ei ollut ko-
kenut isän rakkautta, ja toisaalta 
omalla kohdallaankin takana oli 
avioero.

– Mutta sitten Pyhä Henki 
alkoi puhutella minua ja sanoi, 
että älä mene muistelemaan sin-
ne negatiivisia asioita, vaan ker-
ro, mitä minä olen tehnyt.

Biologinen isä oli ollut lasten-
kodinkasvatti, mikä oli heijastu-

nut myös perheen lapsiin. Vir-
heitä ei sallittu, epäonnistumisia 
ei hyväksytty.

Jumalan käsittelyssä Mäkelä 
kertoi Raamatun sanan kuiten-
kin alkaneen toteutua hänen 
omassa elämässään.

– Sitä myöten myös minä sain 
isän, Taivaallisen Isän, Jumalan. 
Sanahan sanoo, että jolla Poika 
on, sitä on kutsuttava Jumalan 
lapseksi, Mäkelä totesi.

Taivaallisen Isän läsnäolo 
on ollut päivittäistä. Jokaiseen 
arkiseenkin ratkaisuun Jaakko 
Mäkelä kertoi pyytäneensä Isän 
apua.

– Ja apua on myös tullut joka 
ainoa kerta. Ja sitten olen saanut 
kiittää Isä-Jumalaa.

Myös epäonnistumiset ovat 
kuuluneet elämään, ja niistä 
selviytyminen on ollut tarpeel-
lista.

– Tämän Jumalan käsittelyn 
ansiosta on suhteeni myös bio-
logiseen isääni alkanut parantua. 
Välimme on paremmat kuin kos-
kaan.
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Kimmo Janas

Pornoriippuvuus 
kahlitsee tänä päivänä 
niin seurakuntien 
paimenia kuin tavallisia 
sukankuluttajiakin, eikä 
paholainen suinkaan 
päästä helpolla irti 
kerran kahlitsemiaan.

Helsinkiläinen Ilpo Salo 
muistelee olleensa 
suunnilleen 13-vuotias 

huomatessaan, että pippelillä 
on muutakin tekemistä kuin 
pissaaminen. Sukupuolivietin 
löytyminen oli iso asia.

– Ensimmäiset pornolehdet 
hankin jo varsin nuorena, var-
maankin tuossa 15 vuoden paik-
keilla, hän laskeskelee.

1970-luvulla oli porno varsin 
avointa. Lehdetkin olivat ”täyttä 
asiaa”, ja niiden lukeminen oli 
suosittua poikien keskuudessa.

– Ei sitä tullut tarkemmin mie-
tittyä, onko se hyväksi vai ei.

Vaikka tytötkin astuivat aika-
naan kuvioihin ja seurusteluelä-
mä alkoi, Ilpo kertoo porno-

riippuvuuden eläneen tavallaan 
omaa elämäänsä taustalla.

Irtipääsy 
mahdotonta

Ongelmaksi porno tuli vasta Il-
pon tultua uskoon 28-vuotiaana 
vuonna 1987.

– Aina itsetyydytykseen sor-
ruttuani asia tuntui erittäin hä-
peälliseltä.

Internet avasi myös täysin 
uuden maailman pornon syöve-
reihin. Pääsy suosikkisivustoille 
oli helppoa, ja se koukutti Ilpoa 
entistä pahemmin.

Kompurointia ja lähes kuu-
kausittaisia lankeemuksia niin 
pornon kuin myös huumeiden 
kanssa jatkui Ilpon elämässä 
aina vuoteen 2000.

– Porno kulki käsi kädessä 
huumeiden kanssa ja itsetyydy-
tys toimi jonkinlaisena lohdutus-
kanavana erilaisten pettymysten 
keskellä. Mutta tuloksena oli tie-
tenkin syvä tyhjyys. Lupaus het-
kellisestä hyvänolon tunteesta 
päättyi aina suohon, mutta kui-
tenkin sitä halusi aina lisää, Ilpo 
tarkentaa.

Naimisiin hän meni vuonna 
1995, mutta avioliitto voimak-
kaan narsistivaimon kanssa 

päättyi eroon jo viisi vuotta 
myöhemmin.

– Erosta toipumiseen meni 
vuosi. Mukana kuvioissa oli 
niin mielialalääkkeitä kuin tera-
piaakin.

Vuonna 2001 Ilpo tapasi ny-
kyisen Sirpa -vaimonsa.

– Itsetyydytys ei ollut ongel-
mana, mutta pornoriippuvuuden 
vaimoni tulkitsi pettämisen lin-
joille menemisenä. Irtipääsemi-
nen tuntui kuitenkin mahdotto-
malta, Ilpo tilittää.

Vanha tapa 
viehätti

Ilpo Salo kertoo käyneensä 
monilla sielunhoitajilla, ja pal-
jon on hänen puolestaan myös 
rukoiltu.

– Sen olen kuitenkin huoman-
nut, että seurakunnissa toimivilla 
esirukoilijoilla ei ole mitään kä-
sitystä tällaisesta riippuvuudes-
ta. Tilanne saatetaan jopa kokea 
kiusalliseksi.

Lopulta hän kuitenkin löysi 
luotettavan uskonveljen, jolle 
saattoi kertoa ongelmastaan. Ja 
Jumala alkoi selvästi vähitellen 
vapauttaa riippuvuudesta.

– Enää ei ahdistanut. Mutta 
tilanne on hieman sama kuin 

Tosimies on nöyrä, muttei nöyristele. 
Tosimies kertoo miesten maailmasta ja 
on ajankohtainen. Tosimies ei kerskaile ja 
ottaa toiset huomioon, ei väheksy vaan 
rakastaa. Jumala pitää Tosimies –lehdestä.

Jukka Järvinen
ex-raskaansarjan ammattinyrkkeilijä

päihdetyöntekijä
Helsingin kaupunginvaltuutettu

www.tosimies-lehti.fi

IRTI 
PORNORIIPPUVUUDESTA

tupakan kanssa, vaikka himo 
hävisi, totuttu tapa viehätti edel-
leen.

Lisävoimaa 
todistamisesta

Määrätietoisen rukoilun, läpinä-
kyvyyden ja uskonveljelle tun-
nustamisen kautta alkoi kuiten-
kin muutoksia tapahtua. Lopul-
linen irti pääseminen tapahtui 
runsas vuosi sitten.

– Seksuaalisuuden kanssa on 
tietenkin edelleenkin taistelua, 
niin kuin meillä miehillä pitääkin 
olla. Mutta nyt olen päässyt halu-
ni herraksi. Aikaisemmin minua 
vietiin kuin pässiä narusta heti, 
kun seksuaalisia ajatuksia tuli 
mieleen, Ilpo Salo toteaa.

Jumalan teoista pitää todis-
taa. Ilpo kertookin saaneensa 
lisävoimaa välittömästi päästy-
ään ensimmäisen kerran todis-
tamaan pornoriippuvuudesta 
vapautumisesta.

Aviovuoteeseen ei muita 
’tähtösiä’

– Emme ole kovinkaan paljon 
keskustelleet näistä asioista vai-
moni kanssa, mutta olen selvästi 
nähnyt hänen arvostavan pon-
nistelujani, ja toki selvää lähen-

tymistäkin on tapahtunut, Ilpo 
kertoo.

Monet miehet elävät valtavi-
en paineiden alla. Vaimo pitäisi 
löytää seksuaalisten tarpeiden 
tyydyttämiseksi.

– Mutta kyllä miehen pitää 
hallita ensin muut asiat. Ei vai-
mo välttämättä tuo lohtua, jos 
miehellä on seksuaalipuolella 
ongelmia.

Ilpo kertoo pyrkivänsä tunnis-
tamaan vaaratilanteet ajoissa. Jos 

bussipysäkkien mainokset häirit-
sevät, hän kääntää päänsä mää-
rätietoisesti pois niistä. 

– En lähde kehittelemään 
mitään kuvien kirvoittamia aja-
tusmalleja, vaan pyrin pitämään 
Raamatun sanan mukaisesti aja-
tukseni puhtaina. On normaa-
lia, että miehen katse tavoittaa 
kaupungilla liikkuvia kauniita 
Luojan luomia, mutta jos pää 
kääntyy toisenkin kerran, ale-
taan olla heikoilla jäillä. 

D  Ilpo Salo on iloinen päästyään kahleista irti, mutta myöntää kilvoittelun olevan 
lähes päivittäistä.

Ilpo Salo on huomannut, ettei seu-
rakuntien esirukoilijoilla ole mitään 
käsitystä pornoriippuvuudesta.
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Kimmo Janas

Amerikkalainen 
profeetta Harold Eatmon 
vieraili maassamme 
marraskuussa 
valaen lisäuskoa 
niin pastoreihin 
kuin liikemiehiinkin 
Turussa, Tampereella ja 
Helsingissä järjestetyissä 
tilaisuuksissa.

Harold Eatmonin kan-
sainvälisen palvelutyön 
näky on yhdistää kaik-

kialla maailmassa johtajia Ju-
malan kanssa, ja varustaa heitä 
jättämään henkisen perinnön 
perheilleen, liikeyrityksilleen ja 
Jumalan valtakunnalle. 

Harold Eatmon Ministries In-
ternational keskittyy toiminnas-

C  Betty ja Harold Eatmon ovat olleet 
naimisissa 42 vuotta.

C   Harold Eatmon muistuttaa, että 
jokainen suuri johtaja tietää, olevansa 
askeleen päässä joko suuresta menestyk-
sestä tai suuresta tappiosta.

D  –  Busineksesi on sinun saarnatuolisi. 
Se miten johdat yritystäsi, toimii todis-
tuksena ympäristöllesi, Eatmon toteaa.

Harold Eatmon:
Prioriteetit ojennukseen!

Päämäärän asettaminen elämässä auttaa 
keskittymään oikeisiin asioihin.
Urheilussa sen on oppinut käytännön 
kautta. Myös uskovaisen elämässä 
päämäärä on tärkeä olla kirkkaana 
mielessä. Tosimies-lehti kannustaa rehtiin 
kilpailuun!

Mika Poutala
pikaluistelija

www.tosimies-lehti.fi

saan kahteen osa-alueeseen; 
liike-elämän konsultointiin ja 
Armolahja -konferenssien pitä-
miseen.

– Konsultoin johtavana stra-
tegisena neuvonantajana liike-
elämän johtajia sekä yksityisesti 
että ryhmänä voidakseni jakaa 
heille profeetallista näkemystä 
eri asioihin, selventää Eatmon.

Henkien valtaa
Hänen mielestään liike-elämässä, 
samoin kuin politiikassa ollaan 
siirrytty Valtakunnan ajattelumal-
lista Maailman ajattelumalliin.

– Maailman ajattelumalli on 
korruptoitunutta. Se on sitä, 
mitä tapahtui jo Eedenin puu-
tarhassa. Ja kuten muistatte, se 
toi kirouksen koko ihmiskunnan 
ylle, Eatmon huomauttaa. – Se 
on sitä, että minä haluan jotakin, 
mikä ei kuulu minulle. 

Valtakunnan ajattelumalli pe-
rustuu taas antamisen ajatuksel-
le, ei saamisen. Eli me kylvämme 

sitä, mitä meillä on. Ja meillä on 
usko Jumalaan, että jonakin päi-
vänä tulee sadonkorjuun aika.

Harold Eatmon muistuttaa, 
että maailmassa on kolme hen-
keä; Jumalan Henki, ihmisen 
henki ja Antikristuksen (tai Lu-
ciferin) henki. 

Meidän onkin hänen mieles-
tään ymmärrettävä, mikä henki 
meissä toimii. Ja mikä henki toi-
mii eri yhtiöissä.

– Yllättävän monet koulutetut-
kaan ihmiset eivät tajua, kuinka 
okkultismia esiintyy liike-elä-
mässä.

Kysy Jumalalta
Elämämme on täynnä henkeä, 
ihmisen henkeä, joka on puo-
lestaan yhteydessä Jumalan 
henkeen. Raamattu opettaa, että 
meidän on pidettävä oma priori-
teettijärjestyksemme kunnossa.

– Ensimmäisenä meidän on 
löydettävä Jumalan mielisuosio. 
Toiseksi meidän on löydettävä 

suosio ihmisten kesken. Eli ensin 
suhteet kuntoon pystysuunnassa 
ja sen jälkeen vaakasuunnassa, 
Eatmon painottaa tehden kädel-
lään ristin ilmaan. – Periaate on 
selkeä, mutta unohdamme usein 
tuon ensimmäisen askeleen.

Liike-elämässä on usein on-
gelmana, että unohdamme ky-
syä ensin Jumalan mielipidettä, 
vaan turvaudumme toisten kom-
mentteihin sekä mahdollisiin ti-
lastotietoihin ja ennusteisiin.

– Monesti olisi huomattavasti 
yksinkertaisempaa mennä suo-
raan Jumalan eteen ja kysyä, 
mikä on Sinun tahtosi elämäni 
suhteen? Miksi ihmiset araste-
levat, eivätkö he usko sen toi-
mivan vai pitävätkö he itseään 
vähäpätöisenä tuollaiseen neu-

votteluun? Harold Eatmon toteaa 
ja muistuttaa Salomonista, joka 
rukoili viisautta.

– Me tarvitsemme viisauden 
henkeä ja ilmestystäkin tehdes-
sämme päätöksiä liike-elämäs-
sä.
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Kimmo Janas

Pasi Vuorenmaan tie 
Kuntoklubi Arabiumin 
perustajaksi ei ole 
suinkaan mennyt 
helpoimman kaavan 
mukaan. Miehen omien 
sanojen mukaan, tie 
on kulkenut tuhannen 
kapakan kautta – 
muista ongelmista nyt 
puhumattakaan.

K untosaliharrastuksesta 
tuli Pasi Vuorenmaal-
le ammatti oikeastaan 

vahingossa, sillä miehen alku-
peräinen suunnitelma oli ryh-
tyä K-kauppiaaksi. 1980-luvun 
alussa alkanut kiinnostus tree-
naamiseen vei kuitenkin miehen 
mukanaan, ja vuosien varrella 
hän on ehtinyt perustaa useam-
mankin kuntosalin pääkaupun-
kiseudulle. Kun hän sai myytyä 
Vantaan Gym Clubin vuonna 
2001, helpottivat yrittäjäpaineet 
joksikin aikaa, mutta vastaavasti 
alkoholin käyttö lisääntyi lähes 
räjähdysmäisesti. 

– Elin suoraan sanoen pit-
kään kuin sika pellossa, mikä 
johti aikanaan myös eroon Sari 
-vaimosta. Toisaalta tuntui kuin 
maailma olisi auki minulle, mut-

Balsamia keholle

B  Kuntosalin vetäjän arvomaailma näkyy 
myös eri puolilla kuntosalia sijaitsevissa 
huoneentauluissa.

C  Arabiumin tunnuslause "Balsamia 
kehollesi" viittaa Raamatun arvomaa-
ilmaan sekä asiakkaan kokonaisvaltai-
seen hyvinvointiin, selvittää Pasi Vuo-
renmaa.

B  Arabiumin tarjontaan kuuluu perin-
teisen vapaiden painojen kuntosalin li-
säksi mm. monipuolinen cardio-osasto, 
spinning-sali ohjattuine tunteineen sekä 
kinesis- ja venyttelylaitteet.

ta toisaalta tunsin yhä enemmän 
kaltereita ympärilläni, Pasi muis-
telee takavuosia. 2002 Vuoren-
maat päättivät kuitenkin yrittää 
uudelleen, ja Sari palasi kotiin. 
Rakennushankkeiden muka-
naan tuomien paineiden kes-
kellä alkoholin käyttö riistäytyi 
kuitenkin taas käsistä ja alkoi 

kahdeksan kuukauden ryyppy-
putki. Huonoimpina hetkinään 
Pasin voimat eivät riittäneet edes 
pullon korkin aukaisuun. 

– Jälkeenpäin olen kyllä aja-
tellut, että Jumala vei voimani 
tarkoituksella, etten tappaisi it-
seäni juomisella.

Hän muistelee katselleensa 

tuskissaan polvillaan olohuo-
neen lattialla Anni-mummin an-
tamaa Jeesus on Herra -taulua. Ja 
itkeneensä lohdutonta tilaansa.

Esirukouksen 
lapsi

Yksityisyrittäjän arki oli rank-
kaa. Töitä tehtiin pitkän kaavan 
mukaan, mutta myös alkoholia 
kului rankemman mukaan. 

– Kulissit olivat kunnossa, mut-
ta sisällä oli valtava tyhjyys, Pasi 
Vuorenmaa muistelee. Palavassa 
uskossa olleen Anni-mummin 
kanssa vietetyt lapsuusvuodet 
olivat kuitenkin kylväneet uskon 
siemenen Pasin sisikuntaan. 

– Uskon Jumalan puhuneen 
jo silloin minusta mummilleni, 
hän huomauttaa. Neljän veljek-
sen joukossa Pasi kertoo tunte-
neensa aina olleensa se perheen 
mustalammas. Ei susta koskaan 
tule mitään -tyyliset huomautuk-
set söivät kasvavan nuorukai-
sen itsetuntoa. Pelko ja häpeän 
tunne leimasivat varhaisvuosia. 
Mummin kuoltua 1993 ja äidin 
vuotta myöhemmin alkoi sul-
keutuneisuuden aika. 

– Minusta tuli suorittaja. Piti 

teoillani ansaita muiden hyväk-
syntä, Pasi Vuorenmaa kertoo. 
– Piti olla rahaa, autoja ja kaik-
kea. Piti näyttää, että olen kova 
jätkä. Vauhtisokeus iski nopeasti 
mieheen, ja alkoholi alkoi viedä 
myös arkena. Kun kulissit olivat 
kunnossa ja rahaa riitti, kiinnos-
tuivat myös huumepiirit Pasista 
ja koettivat saada mukaan laa-
jempaankin yhteistyöhön. 

– Mutta Jumalan kiitos järkeä 
oli kuitenkin sen verran, etten 
sotkeutunut niihin kuvioihin lii-
an syvälle. Huumeiden käyttö 
on hänen kertomansa mukaan 
yllättävän yleistä – ja suosittua 
– julkkispiireissä. Käyttämät-
tömyyteen suhtaudutaan jopa 
ihmetellen.

Arabianranta 
kutsuu

Kiinteistövälittäjä alkoi pommit-
taa tarjouksella Arabianrannas-
sa olevasta tyhjästä tilasta, joka 
sopisi kuntosaliksi. Pasi kertoo 
olleensa täysin tylsistynyt elä-
määnsä ja kierrelleensä erilai-
sin tekosyin. Mutta välittäjä ei 
antanut periksi, vaan jatkoi yh-
teydenottojaan. Pasi kertoo kui-
tenkin saaneensa Jumalan käsit-
tämättömän rakkauden ansiosta 
kerättyä voimansa ja rohkeuten-
sa tarvittaviin neuvotteluihin. 

– Jostain syystä uuden kaup-
pakeskuksen silloinen johtaja ja 
muut neuvottelukumppanit ty-
kästyivät minuun, vaikka muita-
kin tulijoita olisi ollut, naurahtaa 
Pasi. 

– Paholainen oli vienyt mi-
nulta omanarvontuntoni niin 
täydellisesti, että en yksinkertai-
sesti uskonut enää edes omiin 
kykyihini. Monien mutkien kaut-
ta uuden kuntokeskuksen rahoi-
tus järjestyi, ja Arabium avattiin 
syyskuussa 2003. 

– Ihmeellistä kaiken melskauk-
seni keskellä on ollut, kuinka Ju-
mala on pitänyt minut terveenä, 
vaikka rankaisinkin itseäni.

Henkistä sodankäyntiä
Arabiumin alkutaival ei ollut 
helppo. Pasi Vuorenmaan mieltä 
painoivat niin taloudelliset vai-
keudet kuin henkilökohtaisen 
elämänkin ongelmat. Kesällä 
2006 tapahtunut veljen itse-
murha oli lopullinen käänne-
piste. Jumala näytti Kari-veljen 
itsemurhan kautta Pasille, mihin 

tämä oli menossa, ellei muuttaisi 
suuntaansa. 

– Kari oli minulle aina sel-
lainen sparraava isoveli, me 
olimme käytännössä toisiamme 
tukeva taistelupari aivan lap-
sesta alkaen. Veljen hautajai-
set olivat Pasille kova paikka. 
Tunteet suvun piirissä nousivat 
pintaan, ja Pasi ajautui vaikeaan 
masennukseen ja vihaan. Joulu-
na korkkikin taas aukesi Pasin 
märehtiessä huonoa oloaan ja 
paholaisen pyöritellessä mieles-
sä syytöksiään.

Vuonna 2005 Pasi tutustui 
tekemiensä autokauppojen yh-
teydessä kahteen uskovaiseen 
ystävykseen, joista toiselle, Pe-
nalle Pyhä Henki oli ilmoittanut 
Pasi Vuorenmaan tulevan vielä 
uskoon. Vaikka Jumalan kutsu 
voimistui jatkuvasti, lisäsi myös 
paholainen panoksiaan sekoit-
taakseen pakkaa. Monien ystä-
vien rukoustuki alkoi kuitenkin 
lopulta purra. Viimein Pasi pol-
vistui kotonaan ja pyysi Jumalaa 
tulemaan elämäänsä. 

– Ei siinä mitään erikoista ol-

lut, pyysin vain omassa lapsen-
uskossani omin sanoin Jumalaa 
elämääni, hän muistelee.

Tammikuun 1. päivänä 2008 
Jumala puhui Pasille unessa. 

– Kannoin valtavaa taakkaa 
Karin kuolemasta ja syyllistin 
itseni todella rankasti. Jumala 
näki hätäni ja näytti minulle Ka-
rin olevan tallessa turvallisessa 
paikassa.

Aamulla mieli oli korkealla, 
ja aamupalan jälkeen Pasi avasi 
Raamatun – ja Jumala jatkoi pu-
humistaan. 

– Tulin niin onnelliseksi Juma-
lan puheesta, että putosin polvil-
leni. Itkin ja kiitin Jumalaa. Pyhä 
Henki kosketti varsin tuntuvas-
ti. Ja siitä lähti Raamatun nälkä 
ja Jumalan Sanan lukeminen. 
Samalla käynnistyi myös Pasin 
rukouselämä. Ensitöikseen hän 
opetteli Isä meidän -rukouksen. 
Lisäpotkua uudelle tielle antoi 
myös autotallin kätköistä löyty-
nyt Anni-mummin antama vanha 
33/38 -Raamattu. Uskonelämän 
myötä jäivät viinanhimo samoin 
kuin kiroilu. Jumala puhdisti 

täydellisesti. Lähipiiri huomasi 
tietenkin miehessä tapahtuneen 
muutoksen.

– Eihän uskoontulo tietenkään 
tarkoita, että elämä olisi sen jäl-
keen pelkkää ruusuilla tanssi-
mista. Kyllä paholainen pitää 
huolen, että vaikeuksia riittää 
niin talousasioissa kuin perhe-
elämässäkin, Pasi tarkentaa.

Mutta tärkeintä hänen mieles-
tään on kuitenkin rakkaus. 

– On mahtavaa saada kokea 
Jumalan huolenpitoa ja rakkaut-
ta.

Kylvötyötä 
kynillä

Jossain vaiheessa alkoi postissa 
tulla kuntosalille mainoskyniä 
lähes päivittäin.

Pasi naureskelee, että kyllä-
hän hänelle ilmaiset kynät kel-
pasivat.

– Mutta yllättäen Jumala al-
koi puhua sydämelleni aloittaa 
evankeliointi kynien avulla.

Kolme vuotta sitten käynnis-
tyneen toiminnan ideana on 
jakaa erilaisia raamatunjakei-
ta sisältäviä mainoskyniä niin 
kuntosalin kautta kuin varustaa 
kynillä myös maailmalla liikku-
via evankelistoja. Tällä hetkellä 
löytyy erilaisia kieliversioita, ja 
jatkossa on tavoite painattaa 
myös arabiankielisiä kyniä.

– Oikeat jakeet etsitään ruko-
uksessa, ei itse väkisin vääntä-
mällä, Pasi huomauttaa.
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Christian-Charles de Plicque

Heti konsertin 
alkutahdeista lähtien oli 
selvää, että Jumalalla 
oli jotain erikoista 
varattuna tuolle illalle. 
Jeesus näyttäytyy 
missä tahansa, missä 
on avoin ovi, ja olen 
varma, etteivät lipun 
Finlandiataloon 
ostaneet olleet koskaan 
aikaisemmin nähneet 
niin suurta gospel-
joukkoa.

K onsertin lämmittelijöinä 
toimivat mm. Ida Bois 
sekä Olli Helenius bän-

deineen. Juuri näin konsertti 
tulisikin aloittaa! Toivottavasti 
he jonakin päivänä voivat pitää 
oman täyspitkän konsertin yk-
sinään.

Vanhana artistina olen todella 
innoissani näistä nuorenpolven 
suomalaisista gospelartisteista. 
Suomalainen gospel on selvästi 

nousemassa, eivätkä nämä ihmi-
set häpeä Jumalan sanaa!

Väliajan jälkeen oli ilmassa jo 
selvää jännittynyttä odotuksen 
henkeä. Kaikki istuivat tuoleil-
laan valmiina illan new yorki-
laisvierasta varten, The Harlem 
Gospel Choiria varten.

Oletko koskaan nähnyt dyna-
miitin räjähtävän? Minäpä kerron, 
että juuri se tapahtui Finlandiata-
lossa, kun nämä tuliset vokalistit 

astuivat lavalle! Finlandiatalossa 
koetetaan varmaan vieläkin kor-
jata seiniä, sillä tuo kuoro New 
Yorkista todella räjäytti katon 
paikoiltaan ja korotti Jeesuksen 
nimeä ensitahdeista alkaen.

Heidän kuulemisensa vei 
minut takaisin gospelmusiikin 
juurille, kirjaimellisesti. Monet 
kysyivät minulta, että onko nor-
maalia, että musta kuoro laulaa 
niin voimallisesti, enkä minä voi-
nut kuin myöntää sen todeksi.

Jokaisella mustalla seurakun-

nalla on tuollainen kuoro. Sillä 
tavalla me aloitamme jumalan-
palveluksemme. Meillä on Ame-
rikassa monia eri tyylejä laulaa 
hengellistä musiikkia. Mutta to-
siasia on, että nykyisinä aikoina 
musiikilla ei ole enää väriä. Kaik-
ki on kiinni ympäristöstä.

Esimerkiksi Hanna-Maria He-
lenius ja Jonnu Heikkilä (joka 
lauloi myös gospellegenda An-
draé Crouchin taustalla) pys-
tyivät kivutta laulamaan tämän 
kuoron kanssa.

The Harlem Gospel Choir 
todella vavisutti Finlandiataloa 
laittaen ilon ja rytmin loppuun-
myydyn yleisön sydämeen.

Olen ollut viimeisten 30 vuo-
den aikana lukuisissa konser-
teissa Suomessa, mutta en ole 
koskaan aikaisemmin nähnyt 
yleisön tanssivan paikoillaan, 
juoksevan ylös-alas käytäviä pit-
kin tai jopa juoksemaan lavalle 
(kuoron johtajan pyynnöstä) 

B  Konsertin aloitti mahtava Ida Bois. 
Nautin hänen raikkaasti musiikistaan, 
hänen tyylistään. Hän seisoi rentoutu-
neesti lavalla paljasjaloin (ja raskaana!) 
Uskon vielä syntymättömän vauvan hy-
pähtäneen ilosta Idan vatsassa, kun hän 
ylisti Jumalaa.

Ikimuistoinen 
gospelrakkauden ilta

tanssimaan kuoron kanssa kon-
sertin päättäneen Oh Happy Day 
–kappaleen tahdissa.

Tuo kappale kesti varmasti 
vähintään 40 minuuttia ellei pi-
tempäänkin! Mitä enemmän me 
lauloimme yhdessä korottaen 
Jeesuksen nimeä, sitä enemmän 
tuntui voitelua laskeutuvan yl-
lemme…

Usein kuoroissa on yksi tai 
kaksi sooloina kantavaa ääntä. 
Mutta tässä kuorossa, jokainen 
yksittäinen laulaja oli inhimilli-
nen dynamiittipötkö. Ja kun tuli 
aika jonkun heistä laulaa soo-
lona, no… Kukaan yleisöstä ei 
voinut istua paikoillaan. Koko 
katsomo sähköistyi.

Sanon tämän, koska näin 
heidän laulavan siitä, mihin 
uskovat. He eivät olleet lavalla 
esiintymässä tai viihdyttämässä 
yleisöä. He olivat siellä kunni-
oittamassa Jeesuksen nimeä. He 
lauloivat itse asiassa Hänelle. Ja 
Hän puolestaan vuodatti voite-
lun meidän kaikkien ylle sinä 
iltana… Jopa soundcheckin ai-
kana ennen varsinaista konsert-
tia kuoro oli täynnä elämää. Me 
lehdistön edustajat pääsimme 
maistelemaan hieman ennak-
koon ennen ovien avautumista.

Kun haastattelin kahta kuo-
ron johtajaa näyttämön takana, 
he puhuivat muista kuorolaisista 
perheenä eivätkä vain ihmisinä, 
joiden kanssa esiintyvät. Heillä 
oli hauskaa yhdessä ja saatoin 
havaita heidän välisen rakkau-
den jo soundcheckissä. Jotkut 
kuorot kokoontuvat harrastus-
mielessä, mutta eivät nämä tuli-
pallot! Heillä on tehtävä kertoa 
maailmalle, että Jeesus elää – niin 
laulujen kuin henkilökohtaisten 
todistustenkin välityksellä.

Yleisö näki tuon rakkauden, 
Jeesuksen rakkauden loistavan 
heistä. Kun puhuin alussa gos-
pelrakkauden illasta, sitä se juuri 
oli paremman termin puutteessa. 
Kun Jeesus astuu rakennukseen, 
Hän on rakkaus, ja The Harlem 
Gospel Choir toi meidän Hänen 
jalkainsa juureen ylistäen yhtä ja 
ainutta elävää Jumalaa.

Kuoro lauloi monia klassik-
kokappaleita niin takavuosilta 
kuin nykypäivästäkin. Esimer-

kiksi ”Love Train” The O’Jaysien 
levytys vuodelta 1973. Toinen 
mahtava kappale oli kotikau-
punkini Dallasin pastorilta, Kirk 
Frankliniltä, joka on myynyt 
moninkertaista platinaa cd:llään. 
Kuoro lauloi hänen uudemmasta 
tuotannostaan kappaleen ”Smi-
le”. Laulussahan todetaan: ”Näy-
tät niin paljon paremmalta, kun 
hymyilet”. Kuoron repertuaari 
on mykistävä, ja he tulkitsevat 
kaikki laulut omalla upealla tyy-
lillään. Mahtavaa.

Tajusin vasta tuolla konsertis-
sa, kuinka paljon olinkaan kai-
vannut tuon kaltaista ylistystä. 
Ilmassa oli vapauden tunnetta, 
kun Pyhä Henki liikkui ja sven-
gasi salissa. Kovimmankin sydä-
men oli pakko sulaa konsertissa. 
Oli pakko nousta ylös ylistämään 
Jumalaa muun yleisön mukana. 
Paikallaan ei yksinkertaisesti 
voinut olla!

Kuoron manageri Anne Bailey, 
johon olin yhteydessä jo ennen 
kuin kuoro lähti New Yorkista, 
todella tiesi mitä artistien mana-
gerointi on. Kuoroa ei päässyt 
haastattelemaan, ennen kuin 
hän antoi siihen luvan! Mutta 
tietenkin, kun ottaa huomioon, 
kuinka monta laulajaa kuorossa 
on ja kuinka ihmeellisellä ta-
valla he käyttävät ääniään, on 
ymmärrettävää, että heidän on 
myös levättävä voidakseen an-
taa 200 % Isän kunniaksi. Minun 
mielestäni he antoivat enemmän 
kuin 400 %.

Tämä maailmankuulu, Gram-
my –palkituista artisteista koos-
tuva kuoro on esiintynyt niin 
hengellisille kuin maallisillekin 
yleisöille. Se on esiintynyt kunin-
kaallisille, presidentti Obamalle, 
kahdelle paaville. Se on esiin-
tynyt yhdessä Michael Jackso-
nin, Elton Johnin, Diana Rossin, 

U2:n, Josh Grobanin, Lisa Marie 
Presleyn ym. kanssa. Muta kun 
istuin haastattelemassa kuoron 
johtajia, he olivat kuin vanhoja 
ystäviä. He olivat nöyriä, mikä 
on valitettavasti harvinaista jopa 
kristillisen musiikin alueella tänä 
päivänä. Minusta oli virkistävää 
havaita heidän haluavan antaa 
kaiken kunnian Jumalalle.

Vielä kerran kiitokset Samaria 
yhdistyksen johtajalle Ismo Val-
koniemelle tämän tapahtuman 
järjestämisestä. Toivon Suomes-
ta löytyvän vuonna 2014 lisää 
vastaavanlaisia miehiä ja naisia, 
jotka lähtevät mukaan samanlai-
siin hankkeisiin.

Tämä kuoro ainakin teki sel-
väksi koko maailmalle, että Jee-
sus elää niiden keskellä, jotka 
häpeämättömästi ylistävät Hä-
nen nimeään. Hän on varmasti 
tyytyväinen The Harlem Gospel 
Choiriin!
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Lawrence Blakeslee on ame-
rikkalainen lähestystyön-
tekijä, joka on asunut Sak-
sassa vuodesta 2002 lähti-
en. Hänen intohimonsa on 
auttaa lapsia kehittämään 
hengellistä potentiaaliansa, 
raamatullisiin periaatteisiin 
nojautuen, niin varhain 
kuin mahdollista. Blakeslee 
myös kannustaa vanhempia 
ja aikuisia tunnistamaan 
Jumalan voitelun heidän 
lapsilleen.

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

Sähköinen viestintä 
ja viihdeteollisuus 
pommittavat meitä 
tänä päivänä. 
Henkilökohtaisista 
elektronisista 
laitteistamme 
lähtevä surina ei ote 
loppuakseen. Me 
juttelemme, tekstaamme 
tai päivitämme 
sosiaalista mediaa 
jatkuvasti. Joten, koska 
meillä on sitä hiljaista 
aikaa? No, yleensä 
meillä ei ole sitä.

V alittelemme joskus, että 
emme koskaan kuule 
Jumalasta mitään tai Hän 

ei vastaa rukouksiimme. Kuin-
ka voisimme muuttaa asiantilaa? 

Meidän on päätettävä irrottau-
tua surinasta jossain vaiheessa 
päivää. Jos me teemme tuon 
päätöksen, aikuiset kuulevat 
rukousvastauksia. Teinit kuu-
levat puolestaan, mitä tärkeitä 
suunnanvalintoja heidän olisi 
tehtävä tulevaisuudessa. Lapset 
voivat rakentaa elinikäisen suh-
teen Jumalaan.

Olen kuullut vuosien varrella 
ihmisten kertovan, kuinka he 
saavat vastauksia rukouksiinsa 
ollessaan suihkussa. Yksi syy 
tähän on varmaankin se, että 
suihkua ottaessamme me emme 
pysty puhumaan puhelimeen, 
lähettämään tekstiviestejä tai kat-
somaan televisiota. Meidän on 
kirjaimellisesti irrotettava itsem-
me verkosto noiden minuuttien 
ajaksi. Se onkin oikeastaan ainoa 
aika päivästä, kun emme ajattele 
mitään erityistä. Aivomme ovat 
vapaalla ja sydämemme avoin. 
No, Pyhä Henki ei odota meidän 
menevän suihkuun ennen kuin 
puhuu meille. Mutta juuri tuona 
aikana Hänen ei tarvitse kilpailla 
elektronisen surinan kanssa.

Pyhä Henki haluaa kommuni-
koida meille. Hän haluaa auttaa 
meitä. Muistathan Raamatusta, 
mitä Jeesus sanoi Johanneksen 
evankeliumin 16. luvun 13. Ja-
keessa. Totuuden Henki, toiselta 
nimeltään Lohduttaja tai Auttaja, 
johtaa meitä. Auttaminen, joh-
dattaminen ja oleminen meidän 
kanssamme täällä maan päällä 
ovat Pyhän Hengen tehtäviä. 
Tämä on Hänen luonteensa – 
Hänen halunsa.

Meidän on opetettava lapsil-
lemme varaamaan myös hiljaista 
aikaa joka päivä. Kristittyinä me 
emme tyhjennä mieltämme tuo-
na aikana. Me yksinkertaisesti 
pysähdymme, olemme hiljaa ja 
kuuntelemme. Me kuuntelemme 
ja odotamme Jumalan kertovan 

meille, mitä meidän tulee tehdä 
ja tietää.

Jumalan kuuleminen ei taval-
lisesti tarkoita korvin kuultavaa 
ääntä. Kyllä niinkin voi tapahtua. 
Mutta ”kuuleminen” tarkoittaa 
tavallisesti sitä ohikiitävää aja-
tusta tai ideaa, jota sinulla ei 
ennen ole ollut. Nyt tuo ajatus 
on ihan järkeen käypä. Tai sitten 
se antaa meille uusia sovelluksia 
tai toisia tuottavia ideoita. Kyl-
lä, me voimme kutsua sitä myös 
vaistoksi tai oivallukseksi. Mutta 
kaikki tuo voi olla Jumalan pu-
hetta meille, ohjeita elämäämme 
tai vastauksia rukouksiimme.

Vierailin Mongoliassa keväällä 
2003 pienen lähetystiimin kans-
sa. Me lähdimme sinne evanke-
lioidaksemme Mongolian maa-
seudulla eläville paimentolaisil-
le. Me asuimme teltoissa heidän 
kanssaan keskellä ei mitään.

Yhtenä aamuna osa meistä 
päätti kiivetä läheiselle vuorelle 
ja järjestää itsellemme sitä hiljais-
ta aikaa Jumalan kanssa. Pääs-
tyämme perille istuuduin alas ja 
aloin lukea Raamattuani. Kun 
olin valmis, jäin vielä istumaan 
ja ihailemaan Jumalan luomaa 
kauneutta. Katsoessani maise-
maa tajusin näkeväni ”ikuisuu-
teen”. Ei olut maanteiden melua, 
ei sähkölinjoja eikä aitoja. Taivas 
oli syvän sininen ja täynnä pum-
pulimaisia valkeita pilviä. Ainoa 
asia, jonka kuulin, oli ”korvia 
huumaava” hiljaisuus.

Kaukana näin paimenen 
hevosen selässä kokoamassa 
laumaansa. Sillä hetkellä sain 
ilmestyksen Daavidista paimen-
tamassa pikkupoikana isänsä 
lampaita. Hän pystyi näkemään 
mahdolliset pedot jo kaukaa. 
Hän viihdytti itseään pitkin päi-
vää linkoamalla kiviä kuvitteel-
listen vihollisten niskaan. Daa-

Hiljainen hetki
vid pystyi juttelemaan Jumalan 
kanssa. Uskon, että tuo yksinolo 
ja hiljaisuus auttoivat luomaan 
perustukset Daavidin suhteelle 
Jumalaan. Tuona aikana Jumala 
näki Daavidin sydämen ja antoi 
hänelle suosion ja voitelun tule-
vaa varten. Meidän on puhdis-
tettava ajatuksemme ja otettava 
aikaa kuunnella enemmän ja 
puhua vähemmän. Vanhempina 
meidän on näytettävä lapsillem-
me tekevämme näin päivittäises-
sä elämässämme. Näin tekemäl-
lä sinusta tulee hyvä esimerkki, 
jota seurata. Se antaa lapsillesi 
perinnön, jonka he muistavat 
ikuisesti.

Duck Dynastian 
homovastaiset kommentit 

puhuttavat
Tosi-tv-sarja Ankkadynastian 
(Duck Dynasty) patriarkka Phil 
Robertson on saanut lausunnoil-
laan homojen oikeuksia ajavan 
GLAADin takajaloilleen.

Robertson oli Drew Maga-
ryn haastateltavana tammi-
kuun GQ:ssa (aikaisemmin 
Gentlemen's Quarterly) ja latasi 
tyylilleen uskollisena vankko-
ja mielipiteitä pöytään. Hänen 
huomautti, kuinka Amerikka, 
joka perustettiin aikoinaan kris-
tillisten arvojen perustalle, on 
taantunut samalla, kun kristilliset 
symbolit on poistettu julkisista 
tiloista.

Kun Magary tiedusteli, mikä 
on synnillistä, 67-vuotias Ro-
bertson vastasi: – Aloitetaan 
nyt vaikka homoseksuaalisesta 
käyttäytymisestä ja muusta sen-
kaltaisesta elämästä, maataan 
milloin kenenkin kanssa, nais-
ten ja miesten.

1. Korintilaiskirjettä mukaillen 

hän jatkoi: – Älkää antako pet-
tää itseänne. Eivät aviorikkojat, 
siveettömästi elävät, epäjumalan 
palvojat, miesprostituoidut, ho-
moseksuaalit, ahneet, juomarit,  
herjaajat tai huijarit peri Juma-
lan valtakuntaa. Älkää pettäkö 
itseänne. Se ei ole oikein.

GLAADin aloitteesta A & E 
Networks onkin nyt laittanut 
patriarkan hyllylle toistaiseksi.

Kaapeliyhtiölle antamassaan 
vastineessa Phil Robertson ei 
perunut puheitaan, vaan totesi: 

– Olen 60-luvun kasvatti. Elä-
mäni keskittyi seksin, viinan ja 
rock and rollin ympärille kunnes 
sain pohjakosketuksen ja vas-
taanotin Jeesuksen henkilökoh-
taisena Pelastajanani. Haluan 
tänään kertoa ihmisille, miksi 
seuraan Jeesusta ja myös mitä 
Raamattu opettaa. Ja yksi asia, 
minkä se opettaa, on että miehet 
ja naiset on tarkoitettu yhteen. 
En kuitenkaan koskaan kohtele 
ketään epäkunnioittavasti, vaik-
ka hän olisikin  erilainen kuin 
minä. Me kaikki olemme Juma-
lan luotuja. Meillä kaikilla olisi 
parempi olla, jos rakastaisimme 

Jumalaa ja toisiamme.
Duck Dynasty on yksi suosi-

tuimpia ohjelmia kaapelikanavi-
en historiassa, sen jokaista jaksoa 
seuraa keskimäärin 14 miljoonaa 
katsojaa. Eivätkä katsojat tunnu 
hylkäävän Robertsonin perhet-
tä nytkään. Yli 100 000 ihmistä 
on allekirjoittanut vetoomuksen 
I-Stand-With-Phil.com sivustol-
la ja runsaat miljoonaa fania 
on käynyt tykkäämässä A&E:n 
boikotointiin kannustavaa sivua 
Facebookissa.

Robertsonin klaani seisoo 
myös tiukasti patriarkkansa taka-
na. – Vaikka osa Philin kommen-
teista oli hiukan karkeita, hän 
kuitenkin perustaa vastauksen-
sa Raamatun opetuksille. Meillä 
on ollut todella hyvä yhteistyö 
A&E:n kanssa, mutta emme voi 
kuvitella jatkavamme perheenä 
ilman Philia peräsimessä.

Duck Dynastyn viidennen 
kauden on tarkoitus käynnistyä 
tammikuun puolessa välissä. 
Ohjelmat on jo kuvattu, ja Phil 
Robertson esiintyy kaikissa 10 
jaksossa. 

Nähtäväksi jää, miten A&E 
toimii.
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D  Vuonna 2004 Päivi Sarjasto oli jakamassa ruoka-avustuksia Moskovassa.

puh. 0102311777 • www.kameratori.fi  
Hatanpään valtatie 5, 33100 Tampere

TOSIMIES  
KUVAA FILMILLE
(Tai jos ei kuvaa, myy vanhat kamerat pois nurkista.)

! 

HK INSTRUMENTS
www.hkinstruments.fi

Joko sinä olet 
tilannut pojallesi 

Tosimies -lehden?

www.tosimies-lehti.fi

6 numeroa 

vuodessa VAIN 

35 euroa!

Kimmo Janas

– Kukaan ei voi pelastaa 
koko maailmaa, mutta 
jokainen voi helposti 
pelastaa yhden ihmisen 
koko maailman, 
huomauttaa Ruokkikaa 
Nälkäiset -järjestön 
koordinaattori Päivi 
Sarjasto.

P ieni lahja köyhälle on suu-
ri apu. Paras lahja köyhyy-
dessä elävälle onkin Sar-

jaston mukaan ruokalahja.

Kolme perusasiaa
Järjestöllä on pitkä kokemus 
avustustyössä runsaassa 60 
maassa. Idea nälkäisten ruokki-
misesta lähti liikkeelle, kun tun-
nettu evankelista Lester Sumrall 
sai vuonna 1987 näyn Israelissa 
ollessaan vetämässä 500 hengen 
ryhmämatkaa.

– Jumala herätti Sumrallin yöl-
lä kymmentä vaille kaksitoista ja 
alkoi puhua hänelle. Ja puhetta 
kesti viisi tuntia, Päivi Sarjasto 
naurahtaa.

Jumala kertoi Lester Sumral-
lille meidän elävän lopunaiko-
ja, jolloin kansat käyvät kansoja 
vastaan, tulee paljon maanjäris-
tyksiä, nälänhätää jne. Tulee mil-
joonia ja miljoonia ihmisiä, joilla 
ei ole mitään suuhun pantavaa. 
Eikä näistä ihmisistä huolehtimi-
nen ole pelkästään hallitusten 
vastuulla vaan myös kristittyjen 
vastuulla.

Jumala kertoi Sumrallille myös 
kolme perusasiaa. Hän sanoi, 
että meidän pitäisi jättää yksi 
ateria väliin viikossa. Näin sääs-
tyneen summan me laitamme si-
vuun ja lähetämme niille, joilla 
ei ole mitään.

– Jos ihminen on valmis luo-
pumaan yhdestä ateriasta jon-
kun toisen vuoksi, niin silloin 
hänen menonsa eivät lisäänny. 
Tässä tulee esille Jumalan viisa-
us, Sarjasto lisää. – Ja pienellä 
voi todella tehdä paljon. Yhden 
aterian sivuun jättäminen mer-
kitsee meille suomalaisille kes-
kimäärin viiden euron säästöä. 
Sambiassa yhdessä päätoimiston 
Feeding the Nations kanssa to-
teutettavassa projektissa meillä 

on 17.000 orpo- ja katulasta, 
joille annamme kaksi lämmintä 
ateriaa päivässä. Ja yhden lapsen 
osalta tämä maksaa 13 centiä…

Toinen Jumalan antama perus-
asia oli, että tulee omin silmin 
nähdä, kun ruoka jaetaan, eli 
näin varmistetaan avun perille 
meno.

Ja kolmas perusasia oli, että 
samalla kun ruokaa jaetaan, tu-
lee aina myös evankelioida.

– Tietenkin tavat ovat hie-
man erilaiset eri maissa. Musli-
mimaissahan ei voi pitää suuria 
evankeliointikokouksia, mutta 
esimerkiksi pakolaisleireillä 

saamme jakaa hengellistä kirjal-
lisuutta. Ja ruokasäkeissä meillä 
on paikallispastorin yhteystie-
dot jne., Päivi Sarjasto luettelee 
ja lisää: – Ruoka auttaa tietyssä 
tilanteessa, mutta Jeesus auttaa 
koko elämän!

Suomi eturintamassa
Lester Sumrall perusti kansain-
välisen järjestön ”puhuttelun-
sa” jälkeisenä vuonna eli 1988. 
Suomessa työ alkoi jo 1989 eli 
maamme oli yksi ensimmäisiä 
maita, joihin toiminta rantautui.

Ruokkikaa Nälkäiset ja sen 
kansainvälisellä emojärjestöllä 

ei ole työntekijöitä ympäri maa-
ilmaa, vaan yhteistyötä tehdään 
paikallisseurakuntien kanssa. 
Kontaktihenkilö on kuitenkin 
pääsääntöisesti länsimaalainen, 
joka takaa mm. tarvittavien kuit-
tien ja tositteiden saannin.

Ostamalla jaettava tavara koh-
demaasta järjestö auttaa myös 
paikallisia maanviljelijöitä ja 
kauppiaita.

– Teemme paljon yhteistyötä 
myös koulujen ja orpokotien 
kanssa, joissa kustannamme kou-
luruokailun. Kun lapset saavat 
ruokaa koulussa, esim. köyhät 
muslimi- tai hinduvanhemmat 
laittavat lapsensa kristilliseen 
kouluun. Pelkkä ruoka ei vielä 
riitä, mutta kun lapset oppivat 
lukemaan ja kirjoittamaan, heil-
lä on todellinen mahdollisuus 
päästä elämässään eteenpäin.

Ei vain uskovaisten juttu
Päivi Sarjasto kertoo Ruokkikaa 
Nälkäiset -järjestön suurimman 
haasteen Suomessa olevan tie-
donkulku.

– Kaikki tuntevat Punaisen 
Ristin tai Kirkon Ulkomaanavun, 
mutta vain pieni osa tuntee mei-
dät. Toivoisin meitä tuntevien 
ihmisten vievän asiaa eteenpäin 
seurakunnissaan ja kirjoittavan 

Ruokkikaa Nälkäiset 
kutsuu tosimiehiä!

vaikka paikallislehtiin jne. Help-
po tapa viedä asiaa eteenpäin on 
"tykätä" Facebookissa Ruokkikaa 
Nälkäisistä ja haastaa kaverei-
taankin tykkäämään. Facebook 
on tehokas kanava saada tieto 
nopeasti tuhansille ihmisille.

Toisaalta hän huomauttaa, 
että hädänalaisten auttaminen 
ei suinkaan ole pelkästään us-
kovien asia, vaan soveltuu toki 
kenelle tahansa. 

Onpa joillakin paikkakunnilla 
järjestetty hyväntekeväisyyskon-
sertteja ja ylistysiltojakin asian 
tiimoilta.

– Tällaisiin tapahtumiin var-
masti tarvitaan myös miehisiä 
kykyjä, niin esiintymään kuin 
järjestäjäpuolellekin.

Laatupäätös
Yhden viikoittaisen aterian väliin 
jättäminen ei ole kenellekään 
vaarallista, päinvastoin siitä tu-
lee todistetusti hyvä olo.

Kansainväliseen suosioon 
noussut muotidieetti 5+2 liikkuu 
hyvin pitkälle samoilla linjoilla 
kuin Jumalan neuvo Sumrallille 

parikymmentä vuotta sitten.
– Jumalan ajatushan tässä 

paastossa oli se, että samalla 
kun me tunnemme pientä nä-
län tunnetta, muistamme hel-
pommin niitä, joille nälkä on 
jokapäiväistä elämää.

Sarjasto kannustaakin kaikki 
Tosimies -lehden lukijoita, jotka 
kamppailevat mahdollisten lii-
kakilojen kanssa, hyödyntävän 
paastoideaa niin omaksi kuin 
hädänalaistenkin hyväksi.

– Tietenkin miehet perheen-
päänä voisivat perheen kesken 
tehdä päätöksen, että meidän 
perhe lähtee mukaan ruokki-
maan ahdingossa eläviä perhei-
tä eri puolilla maailmaa. Se on 
laatupäätös, joka todella pelas-
taa ihmishenkiä.

Jos joku kokee positiivisen 
piston sydämessään, Päivi Sar-
jasto kannustaa hakeutumaan 
järjestön kotisivuille nettiin: 
www.ruokkikaanalkaiset.fi, josta 
löytyy niin lisätietoa avustuskoh-
teista kuin on myös mahdolli-
suus liittyä tukijoukkoihin.

C  Pastori Gobas avustuspakettien keskellä..

B   Päivi Sarjasto toivoo suomalaisten 
miesten ottavan lähimmäisten avusta-
misen sydämen asiakseen.
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Säästetään kaukolämpöä, käyttövettä, 
maakaasua, nestekaasua ja öljyä kiinteis-
töissä. Globaalisti ainutlaatuiset ja varmat 
järjestelmät toteuttavat n. 10-30 % 
säästöjä nopeassa takaisinmaksuajassa.

HALUATKO SÄÄSTÄÄ 
RAHAA?

Ota yhteys teemme tarjouksen! 
petri.aalto@aida-energy.com
www.aida-energy.com

Patentoitu
OPTIMI -kaukolämpökeskus

Patentoitu
AIDABLOW 
-oviverhopuhallin

Patentoitu paineenleikkausventtiilitekniikka, 
jolla säästetään kaukolämpöä, käyttövettä, 
maakaasua, nestekaasua ja öljyä kiinteistöissä.

Lämmöntalteenottoprojektit (LTO) IV- ja jäähdytys-
puolella sekä lämpöpumpputekniikka asuin-liike/
logistiikka- ja teollisuuskohteisiin.

Kimmo Janas
 

Lahtelainen Pro Puu 
-yhdistys haastoi 
suunnittelijat 
ja muotoilijat 
tuomaan uusia ja 
ennakkoluulottomia 
ideoita kirkon 
sakraaliesineistöön, 
niin kodeissa kuin 
kenttäolosuhteissakin. 

 

L ahdessa lokakuun 26. 
päivään asti auki olleessa 
näyttelyssä Pro Puu-gal-

leria rakentui tunnelmalliseksi 
kappeliksi, jossa oli esillä uuden-
laista kirkollista esineistöä. Mu-
kaan oli kutsuttu muotoilijoita, 
taidekäsityöläisiä ja kalustepuu-
seppiä, jotka olivat toteuttaneet 
suunnitelmansa itsenäisesti tai 
työpareina. 

Ennakkoluulotonta 
muotoilua

Esiselvitystyö ja keskustelut 
seurakuntien edustajien kanssa 
olivat näyttelyn isän, Markku 
Tonttilan kertoman mukaan roh-
kaisseet nykyisen kirkollisen esi-
neistön päivittämiseen. Haastee-
na oli ollut myös erilaisten retriit-
titilojen vuorovaikutteisuuden ja 
virikkeellisyyden rakentaminen 
nykykäytäntöjen rinnalla. 

Näyttelytöissä oli perehdytty 
aiheeseen yllättävän innovatii-
visesti unohtamatta uudenlaisia 
rakenteita ja tekniikoita. Puu oli 

luku eli 7 + 7 +7 = 21.
– Näin sain idean, että käytän 

lukupulpetissa 21 puusoiroa, jot-

B  Markku Tonttila toivoi Sanctus -projek-
tin avaavan ovia nuorille suunnittelijoille 
ja puusepille seurakuntien suuntaan.

D  Eija Kokon ja Tapio Kangasniemen 
alttarikaappi kokoaa yhteen kodin pyhät 
esineet ja toimii samalla myös pienoisalt-
tarina. idea on saanut alkunsa vanhoista 
renginkaapeista. Materiaaleina visakoi-
vu, tammi ja mdf-levy.

B  Idean Ambo -lukupulpettiinsa Isko 
Lappalainen sai uskonnossa esiintyvistä 
pyhistä numeroista. Symboliikkaa oli 
tuotu esille myös Noora Rantasalon val-
mistaman saarnisen pulpetin etupuolella 
löytyvässä ristissä.

A    Anna-Maarit ja Matti Heinosen olivat 
päässeet eroon arkkuun usein liittyvästä 
kalmantuoksusta ja käyttäneet suunni-
telmassaan vaneria, koivua ja tuohta.

D  Tapio Anttila oli suunnitellut tämän 
vuosituhannen vaivaisukon käyttäen 
nykytekniikkaa, vaneria ja digiprinttaus-
ta. Leipäjonot ja kerjäläiset ovat tämän 
päivän todellisuutta, joten ehkä vaivais-
ukotkin pitäisi ottaa uudelleen käyttöön 
kirkoissa.

B  Heli Kauhasen suunnitteleman salk-
kualttarin voi halutessaan avata vaikka 
kotona, mikäli varsinainen seurakun-
tayhteys puuttuu.SANCTUS

D  Markku Tonttilan ja Pekka Koposen 
valmistamasta kynttilänjalasta (oik.) oli 
modifioitu uutta tyyliä edustava koleh-
tiastia. Puumateriaaleina oli käytetty 
koivua, haapaa, lehmusta, jalavaa ja 
leppää.

tietenkin keskeinen materiaali 
näyttelyn töissä.

– Täytyy myöntää, että projek-
tin liikkeellelähdössä oli tiettyä 
jähmeyttä, kirkollinen aihepii-
ri tuntui ehkä hieman pelot-
tavan aluksi tekijöitä, Tonttila 
huomautti. – Lopulta päästiin 
kuitenkin eroon ns. turhista en-
nakkoluuloista, ja lopputulos on 

mielestäni todella kannustava.
Näyttelyn ja koko projektin 

tarkoituksena oli hänen mukaan-
sa myös avata ovia seurakunnille 
uudistaa kalustoaan.

Keskeisiä esineitä ja kalus-
teita olivat mm. lukupulpetti, 
alttarielementit, krusifiksit, kas-
temaljat, kyntteliköt, ristit, arkut, 
uurnat, matka- ja kenttäehtool-

lisvälineistö, alttaritaulut, kodin 
retriitti- 

välineistö, alttarikaappi, pol-
vistumisjakkara ja kirkkotaide. 

 
Pyhät luvut 

käyttöön
Yksi näyttelyn tyylikkäimpiä 
esineitä oli Isko Lappalaisen 
suunnittelema ja puuseppä-
opiskelija Noora Rantasalon 
valmistama Ambo, lukupulpet-
ti. Idean pulpettiin Lappalainen 
kertoi saaneensa uskonnollisista 

numeroista. Pyhä kolminaisuus 
(3) ja pyhä luku (7) eli 3 x 7 = 
21. Lisäksi 777 on ns. taivaallinen 

ka muodostavat sakraaliesineen 
identiteetin.

Materiaalin optimointikin oli 
otettu huomioon. Pulpetin tasot 
ovat 16 mm aihiota ja soirot 40 
mm, jolloin ne saadaan sahattua 
normaalilankusta, eikä tarvitse 
turvautua liimalevyyn.

C  Pekka Koposen suunnittelema ja 
valmistama Kastemalja, hopeaa ja ter-
valeppää.
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LUONNOSSA 
LIIKKEELLÄ
Jukka Ylävuo

OKSASTAMINEN osa 2
Esko Tienhaara

Luonnonmukainen oksastami-
nen, jatkoa...

L uonnonmukainen oksas-
tamismenetelmä toimii 
siis luonnossa, kasveja ja-

lonnettaessa, mutta siitä ei ole 
paljoakaan apua hengellisen 
elämän uudistamisessa. Mikään 
ihmisen lihaan tehty leikkaus, ei 
edes sydämen vaihto, joita nyky-
ään tehdään, tee ihmistä usko-
vaksi. Uudestisyntymistä ei voi 
myöskään opettaa eikä uskoa 
voi oppia, vaan se syntyy Pyhän 
Hengen vaikutuksesta Jumalan 
sanan kautta.

Myös Vanhan liiton aikana 
vanhurskautuminen tapahtui 
uskon kautta. Mitään lain kaut-
ta tapahtuvaa pelastusta ei sil-
loinkaan ollut olemassa. Paavali 
kirjoitti: ”Israel, joka tavoitteli 
vanhurskauden lakia, ei ole 
sitä lakia saavuttanut. Minkä 
tähden? Sen tähden, ettei se ta-
pahtunut uskosta, vaan ikään 
kuin teoista; sillä he loukkau-
tuivat loukkauskiveen”. Room. 
9:31–32. 

Epäusko aiheutui israelilaisten 
rinnassa olevasta kivisydämestä, 
joka ei avautunut evankeliumille 
ja siten myös uskolle, siksi he 
kompastuivat loukkauskiveen. 
Näin on edelleenkin ja saman-
lainen kivisydän on myös meillä, 
jos emme ota vastaan sydämen 
ympärileikkausta.

Jumala jätti Vanhan liiton 
aikaiset rikkomukset rankai-
sematta kadotustuomiolla ja 
säätämällään uhrikäytännöllä 
hän siirsi ne Uuden liiton uhrin 
kannettavaksi. (Room. 3:25–26). 
Israel-puussa oli kyllä jo Vanhan 
liiton aikana monia oksia, kuten 
useat profeetat ja jotkut kunin-
kaat ja papit, jotka uskon kautta 
kantoivat hyvää hedelmää. Sa-
moin kansan joukossa oli niitä, 
jotka uskoivat. Tapaamme Tai-
vaassa valtavan määrän Vanhan 
liiton pyhiä, jotka ovat uskonsa 
kautta oksastettu Kristus-vii-
nipuuhun. 

Heprealaiskirje 11:13 sanoo: 
”Uskossa nämä kaikki kuolivat 
eivätkä luvattua saavuttaneet, 

vaan kaukaa he olivat sen näh-
neet ja sitä tervehtineet ja tun-
nustaneet olevansa vieraita ja 
muukalaisia maan päällä.”

Ajan kuluessa uskon mahla 
Israel-puussa oli kuitenkin la-
kannut vaikuttamasta oksistoon, 
joka villiintyi ja alkoi tuottaa ry-
päleiden sijaan villimarjoja, kuten 
Jesaja 5:2-4 kertoo. Heidän jouk-
koonsa Jumala lähetti Jeesuksen. 
Nämä villit oksat kuvaavat nii-
tä ihmisjoukkoja, jotka kulki-
vat Jeesuksen mukana ennen 
hänen kuolemaansa. He olivat 
kansajoukossa, katselivat ja 
ehkä kuuntelivatkin, kun Jee-
sus opetti. He tulivat Jeesuksen 
luokse, saadakseen syödä ja 
nauttia hänen hyvistä teoistaan, 
kuten Jeesus sanoi Johannek-
sen evankeliumin kuudennessa 
luvussa. Mutta he eivät kaikesta 
näkemästään ja kokemastaan 
huolimatta uskoneet Jeesukseen 
eivätkä hänen ylösnousemuk-
seensa, että olisivat tulleet ok-
sastetuksi Jaloon Viinipuuhun. 
He jäivät hedelmättöminä oksina 
pitämään kiinni Vanhasta liitos-
ta ja olivat myöhemmin valmiit 
tuomitsemaan Jeesuksen ristille. 
Heistä Jeesus sanoo: ”Ja silloin 
minä lausun heille julki: Minä 
en ole koskaan teitä tuntenut; 
menkää pois minun tyköäni, 

te laittomuuden tekijät.” Matt. 
7:22–23.

Mekin jäämme siihen tilaan, 
jos kuvittelemme, että pelk-
kä tieto Jeesuksesta ja hänen 
ristinkuolemastaan pelastaa 
meidät. Tai että kirkko hoitaa 
pelastusasian puolestamme, tai 
yritämme hyviä tekoja tekemäl-
lä kelvata Jumalalle. Siinä ei ole 
apua siitäkään, vaikka näkisim-
me ihmeitä ja tunnustekoja joka 
päivä ja vaikka itse tekisimme 
voimallisia tekoja hänen nimen-
sä kautta, jos meiltä puuttuu 
elävä suhde Jeesukseen. Ellei 
meitä ei ole uskolla ja sydämen 
ympärileikkauksella oksastettu 
ylös nousseeseen Kristukseen, 
tulemme olemaan karkotetut 
pois hänen luotaan.

Vanhan liiton sukupuu oli 

Kaupunkien ja kylätaajamienkin lähiluonto on asukkaille erityi-
sen merkittävä, vaalimisen ja säilyttämisen arvoinen... Iäkkään 
puun kaataminen, lähimetsikön muuttaminen rakennusmon-
tuksi tai patinoidun  rakennuksen purkaminen voi kuohuttaa 
ihmiset nousemaan barrikadeille.....

Upeana esimerkkinä  huolellisesti  vaalitusta ja suojellusta joki-
luonnosta on Vanhan Porvoon perinnemaisema keskiaikaisine 
asemakaavoineen.
Jokitöyräällä pönöttävät punamultaiset, ikivanhat kauppa-
aitat....
Kiireetön souturetki tervanhajuisella kalastajaveneellä pitkin 
uomaa, tai käynti 1400-luvulta peräisin olevassa kirkossa hil-
jentymässä...

Perinteinen ja vaalittu. Näitä arvoja kunnioittava brändi vetää 
matkailijoita Vanhaan Porvooseen kaikkialta maailmalta!

tullut tiensä päähän. Jumalan 
lähettämät profeetat olivat ju-
listaneet ja vaatineet kansaa 
parannukseen jo parin tuhan-
nen vuoden ajan, siinä onnis-
tumatta. Lopuksi Jumala lähetti 
oman poikansa Pyhän Hengen 
voimassa, sanan, tunnustekojen 
ja ihmeiden väkevillä todistuk-
silla ilmoittamaan Jumalan tah-
toa – sekään ei auttanut. Puu 
oli hedelmätön, ei alkuperänsä, 
juuriensa eikä runkonsa vaan 
oksiensa tähden. Johannes Kas-
taja saarnasi profeetallisesti: ”Jo 
on kirves pantu puitten juurelle; 
jokainen puu, joka ei tee hyvää 
hedelmää, siis hakataan pois 
ja heitetään tuleen”. Matt. 3:10. 
Tässäkin Jumala toteutti pelas-
tavaa rakkauttaan eksyksissä 
olevaa lastaan kohtaan.
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CMN
Kristittyjen Miesten Verkosto –

Christian Men’s Network Finland

Kimmo Janas

kimmo.janas@faktapro.fi

puh. 050 912 7332

GIDEONIT
www.suomengideonit.fi 

puh. 045 128 38 31

HELSINGIN NMKY
www.hnmky.fi

Timo Laulaja

timo.laulaja@helsinginnmky.fi

puh. 050 529 2941

www.miesseminaari.fi

HELSINGIN 
RAAMATTUKOULUN
MIESFOORUMI
www.helsinginraamattukoulu.fi/mies-

foorumi

Jorma Reinikainen

jorma.miesfoorumi@kolumbus.fi

puh. 040 559 0925

KANSANLÄHETYS
www.sekl.fi

miestyön yhdyshenkilö

Arto Hukari

arto.hukari@sekl.fi

puh. 040 546 73 98 

kenttäsihteeri Matti Hernesniemi

matti.hernesniemi@sekl.fi

KANSAN 
RAAMATTUSEURA
www.kansanraamattuseura.fi

Kalle Virta

kalle.virta@sana.fi

puh. 0207 681 619

Jukka Mattsson

jukka.mattsson@sana.fi

puh. 050 587 07 51

MIESSAKIT
www.miessakit.fi 

Tomi Timperi

timo.timperi@miessakit.fi

puh. (09) 612 662 11

ONE WAY MISSION
www.onewaymission.fi

Martti Kinnunen

viestinta-tuote@co.inet.fi

puh. 0400 556 620

STELK
Suomen Täyden Evankeliumin Liike-

miesten Kansainvälinen Veljesliitto

www.stelk.fi

Jari Hytti

jari.hytti@aatsto.inet.fi

puh. 040 511 4080

www.stelk.fi/espoo

Pentti Kautto

pentti.kautto@anlix.fi

puh. 040 849 2224

MIESTYÖTÄ TEKEVIÄ ORGANISAATIOITA

Brandt-Polaris Oy on 
aloittanut Indian-
moottoripyörien 
maahantuonnin. 

V uonna 1901 perustet-
tu ja 1953 tuotantotau-
olle jäänyt Indian on 

ensimmäinen amerikkalainen 
moottoripyörien valmistaja. Sit-
temmin amerikkalaisen Polaris 
Industries Inc:n ostama Indian 
on nyt herätetty uuteen loistoon. 
Suomeen saadaan kolme uutta 
Indian-mallia: Chieftain, Vintage 
ja Classic. 

Ensimmäinen alkuperäinen 
amerikkalainen 

Indianin tarina alkoi jo vuon-
na 1900, kun tehtaan perusta-
jat George M. Hendee ja Oscar 
Hedström tapasivat toisensa ja 
päättivät käynnistää tuotannon. 
Hendee, joka oli lupaava kilpa-
pyöräilijä, omisti pienen polku-
pyörätehtaan ja toimi Indian-teh-
taan perustamisen rahoittajana 
1901. Hedström puolestaan oli 
Åkarpin ruotsalaiskylästä per-
heensä mukana 9-vuotiaana 
Yhdysvaltoihin muuttanut ko-
neenrakentaja, joka aloitti uran-
sa valmistamalla polkupyöriä.

Pohja menestykselle
Perustajat antoivat tuotteelleen 
vahvasti amerikkalaista alku-
perää kuvaavan nimen Indian. 
Intiaanikulttuuri näkyikin heti 
alusta alkaen selkeästi tehtaan 
toiminnassa. Hendeetä alettiin 
kutsua nimellä “Big Chief” ja 
Hedströmiä nimellä “The Medi-
cine Man”. Tehdasta kutsuttiin 
Wigwamiksi ja jälleenmyyjä-
verkostoa heimoksi. Indian oli 
aikanaan maailman suurin moot-
toripyörätehdas, jonka vuosituo-
tanto oli parhaimmillaan 32.000 
moottoripyörää ja työntekijöitä 
lähes 3000. Tämä saavutettiin jo 
1910-luvulla. Pyörämalleja oli 
lukuisia, niin siviili-, sota- kuin 
kilpamallejakin.

Uusi tuleminen
Indianin pitkä historia pitää si-
sällään ainutlaatuista insinööri-
taitoa, moottoripyöräilyä mullis-
taneita oivalluksia sekä menes-
tystä kilparadoilla. Nyt pitkän 
tuotantotauon jälkeen Indianin 
uusi nousu nojaa tukevasti pe-

rinteisiin. Polaris Industries Inc:n 
ostettua Indianin tämä legendaa-
rinen merkki on kokenut vahvan 
uudistumisen, jonka perustana 
on edelleen pitkä historia ja vah-
va amerikkalainen perinne.

Ennakkomyynti alkanut 
Indianin jälleenmyyjänä toimii 
Bike World -ketju. Kiinnostu-
neita suositellaan tekemään 
ennakkotilaus Indianeista, sillä 
jo ensimmäisenä tuotantovuon-
na niiden kysyntä maailmalla on 
ylittänyt kaikki arviot. Nyt tilat-
tujen pyörien luovutus ajoittuu 
keväälle 2014.

Legendaariset 
Indian-moottoripyörät 
Suomeen

24.-26.1.
Vapaa totuudessa
Miesten päivät Kiponniemessä.
Perinteiset jo 10. järjestettä-
vät Miesten päivät järjestävät 
HNMKY:n perhetyötä jatkava 
Parempi avioliitto -yhdistys ja 
Kiponniemen toimintakeskus.
Miestapahtumassa on luentojen 
lisäksi musiikkia, ryhmäkeskus-
teluja ja rukousta. Miestenpäi-
vien tavoite on, että miehet voi-
sivat kohdata: itsensä, toisensa, 
Jumalan.
Tapahtuman vastuunkantajina 
ovat: Isto Tuokko, Aarni Kont-
turi, Harri Jukkala, Jarmo Sor-
munen, Martti Jantunen, Arto 
Malmberg, Timo Pauni, Jouni 
Laurila, Petri Nuotio, Kiponnie-
men House Band ja Pertti Räty.

Tapahtuman hinta 120 euroa, 
joka sisältää leirikeskustasoisen 
majoituksen omin liinavaattein, 
ruokailun ja opetuksen.
Ilmoittautumiset ja mahdolliset 
majoitustoiveet 15.1. mennessä 
www.miesseminaari.fi.

Lisätietoja:
Arto Malmberg p. 040 801 4577, 
arto.malmberg@hotmail.fi ja
Sami Lehto p. 040 910 4967, 
sami.lehto@kotikone.fi

7.-9.2.
Toivon ja kirkkauden 
hiljaisuuden retriitti
Vähäjärven lomakodissa Hau-
holla.
Lisätietoja:
Hannu Komonen 040 581 4352
hannu.komonen@pp.inet.fi

31.1.-2.2.
Miesten Talvihuoltopäivät
Mäntsälässä.
Lisätietoja:
Marko Näätänen 044 258 3993

7.-9.3.
Miestenleiri Perheniemes-
sä
Mukana mm. Marko Näätänen, 
Petri Välimäki ja 
Lisätietoja:
Marko Näätänen 044 258 3993

11.4.
Miesten Yö 
Turussa
Lisätietoja:
vesa.siltala@sana.fi

9.5.
Nopankylän Miestenilta
Ilmajoella, Kalajaisjärven rannal-
la srk:n leirikeskuksessa.

14.6.
Lähäresmäen 
Tosimiespäivä
Miestenpäivä Ylihär-
mässä.
Mukana mm. Iikka 
Löytty, Jussi Kosola, 
Kimmo Janas.

17.-20.7. CMN:n 
miestenleiri 
Tuupovaarassa
Kristittyjen Miesten 
Verkoston perintei-
nen miestenleiri Kah-
dessa Kalassa.
Mukana mm. Kimmo 
Janas, Samuel Sares-
virta, Risto Hirvonen, 
Tatu Vatanen.

©
 K

P 
Ju

ur
ik

ka
la

©
 K

P 
Ju

ur
ik

ka
la

©
 K

P 
Ju

ur
ik

ka
la



28TOS I M I E S   5-6 / 2013 29 TOS I M I E S   5-6 / 2013

KASVUN PAIKKANA 
NOKIA

Syksyn kirjamarkkinoille ilmes-
tynyt Mahdoton menestys tulee 
varmaankin olemaan myynti-
menestys ja kantaa jopa pukin-
konttiin asti. Harri Saukkomaan 
toimittama teos luo kuvan 
henkilöstä Jorma Ollila sekä 
tietenkin kuvan yhtiöstä mihin 
tuo nimi oleellisesti liittyy. Ol-
lila avaa kirjassa myös näkymiä 
suomalaiseen talouselämään ja 
sen ongelmiinkin ennen hänen 
nousuaan Nokian johtoon. Olli-
lan elämäntaival alkoi Kurikassa 
Pohjanmaalla elokuussa vuonna 
1950. Hän oli perheen esikoi-
nen ja miehen omien sanojen 
mukaan tuo asema toi hänelle 
sekä etuja että velvollisuuksia. 
Laskutaito oli tunnetusti arvossa 
Ollilan suvussa sekä isän että äi-
din puolelta ja tätä ominaisuutta 
tulisi Jormakin tarvitsemaan elä-
mässään.

Syksyllä 1967 Ollilan tie vei 
ulkomaille Walesiin opinahjoon 
nimeltä Atlantic College mis-
sä opiskeli muutamia muitakin 
suomalaisia tulevaisuuden toi-
voja. Keväällä 1969 oli edessä 
paluu Suomeen ja opiskele-
maan Otaniemeen Teknilliseen 
Korkeakouluun. Tämä laitos 
tulisi piirtämään hänelle kuvaa 
suomalaisesta insinööristä, joita 
myöhemmin tulisi työskentele-
mään useita Ollilan alaisuudes-
sa. Hän aloitti myös Kansantalo-
ustieteen opinnot Helsingin Yli-
opistossa laajentaakseen kuvaa 
yhteiskunnan eri sektoreista.

Helmikuisena iltana vuonna 
1970 astui kuvaan Liisa sairaan-
hoitajaksi valmistunut neito, jon-
ka kanssa yhteinen sävel löytyy 
ja maaliskuussa 1972 vietetään 
häitä Otakappelissa, Otaniemen 
teekkarikylässä.

Syksyllä 1972 Jorma Olli-
la valitaan Keuruulla Suomen 
Ylioppilaskuntien liiton (SYL)  
puheenjohtajaksi 22 vuotiaana. 
Tässä tehtävässä hän tutustui 
laajalti suomalaisiin vaikuttajiin 
maan korkeinta johtoa myöten 
ja tämä johti hänet Linnan it-
senäisyyden päivän juhliinkin 

6.12.1973.
Syksyllä 1978 Ollila on elä-

mässään tienristeyksessä, edes-
sä häämöttää tohtorin väitöskirja 
mutta kohtalo puuttuu peliin ja 
hänestä tulee pankkimies kan-
sainvälisen Citybankin Lontoon 
konttoriin. Myöhemmin Ollila 
saa siirron pankin Helsingin 
konttoriin vakiinnuttamaan ky-
seisen pankin paikkaa tämän 
maan rahamarkkinoilla.

”Miestenkoulun” Ollila suorit-
taa aivan viime tingassa ennen 
kuin täyttää 30 vuotta. Tämän 
velvollisuuden täytettyään Ollila 
toteaa 80-luvun alkaneen hänen 
kohdallaan hiukan myöhässä 
kun hän vasta syksyllä sai rii-
sua ”armeijan harmaat” yltään ja 
aloittaa oikeat työt Helsingissä 
Citybankin leivissä. Hän kuvaa 
kirjassa niitä ongelmia hyvin ym-
märrettävästi, mitä oli suomalai-
sessa perinteisessä liike-elämäs-
sä pankkien sanellessa kuinka 
suuria yrityksiä oli johdettava ja 
usein pankkimiesten ymmärrys 
eri teollisuudenaloista oli kovin 
puutteellinen.

Vasta kirjan sivulla 122 siirry-
tään Nokiaan, kirjan ytimeen, 
mutta tottakai kaikki edellä 
mainittu antaa valoa sille kuinka 
Nokian menestykseen luotsan-
nut ”kapteeni” kasvoi johtajaksi. 
Kari Kairamon ”vapaaehtoinen” 
lähtö elämästä muutti Nokian ti-
lannetta ja yrityksen ilmapiiri oli 
alavireinen, mutta eteenpäin oli 
yritettävä.

Jorma Ollila on 41-vuotias kun 
häntä pyydetään Nokian johtoon 
mihin hän myös suostuu.

Vuonna 1992 Nokia löysi itsel-
leen oivan sloganin Connecting 
People ja tulevina vuosina mil-
joonat Nokian puhelimet olivat 
tässä käytössä maailman kaikil-
la mantereilla. Ollilan mielestä 
vuosien 94-95 paikkeilla yhtiö 
alkoi olla todella glopaali toi-
mija. The Nokia Way ja monet 
vastaavat englanninkieliset sa-
nonnat olivat ilmausta tstä kan-
sainvälisyydestä.

Vuosina 1994-2004 Nokian 
viisikko loi imperiumin kän-
nykkäalalla uudella ja luovalla 

johtamisen tavalla. Noin 200 
avainhenkilön ryhmä toteutti 
maailmanlaajuisesti päivittäistä 
toimintaa.

Suurimmillaan Nokiassa oli 
henkilökuntaa lähes 60.000. 
Vuonna 1994 Nokian ihme oli 
todellisuutta ja listaus New Yor-
kin pörssiin heinäkuussa 1994 
oli taas askel eteenpäin ja se il-
moitti sekunti sekunnilta suun-
nan mihin Nokia ja sen arvo oli 
menossa.

Kommunikaattorin syntyvai-
heissa New York Times lehti 
otsikoi: Made in Finland Sold 
Just About All over. Ilmaus oli 
hyvää ilmaista mainosta yrityk-
selle mutta tulevat vuodetkaan 
eivät olleet helppoja sillä kilpailu 
alalla oli kovaa ja joskus raadol-
listakin.

Nokia kuitenkin ”seilasi” 
näissä joskus myrskyisissäkin ja 
ajoittain sumuisissa olosuhteissa 
etsien kiintopisteitä ja seuraten 
tuulia ja aina ”hutilyöntien” jäl-
keen löytyi taas menestystuote 
joita myytiin valtavia määriä 
maailman eri kolkilla.

Kirjan loppuosassa Ollilan 
luovuttua vuonna 2006 Nokian 
johdosta hän tutkailee yhtiön tä-
mänhetkistä tilannetta mutta on 
luottavainen Nokian kykyyn uu-
distua ja löytää uusi menestkse-
käs reitti Nokia-laivalle purjehtia 
nyt hiukan erilaisessa toiminta-
ympäristössä.

ATEISTISTA KRISTITYKSI
Tässä melkein 500 sivuisessa 
elämänkertateoksessa Lontoon 
Kings Collegen professori Alis-
ter McGrath piirtää kuvaa yli-
opistomiehestä, kirjailijasta ja 
kristillisen kentän vaikuttajasta 
niin yliopistomaailmassa kuin 
tavallisen kansankin parissa.

C.S. Lewis tunnetaan parhai-
ten fantasiakirjallisuuden teok-
sistaan. Narnia sarjaa on luettu 
ympäri maailman monilla kielillä 
ja viime vuosina myös filmiteol-
lisuus on tuonut teokset esille 
kautta maailman.

Hän oli siis myös yliopis-
to-opettaja ja sai tunnustusta 
akateemisen kijallisuudentut-
kimuksen parissa. Hän oli va-
kaumuksellinen ateisti ennen 
kuin noin 30 vuoden iässä löysi 
tiensä uskoon mikä suurelta osin 
tapahtui kirjallisuuden kautta. 
Englannin kirjallisuuden ja his-
torian tuntijana hän luki paljon 
ja teki havainnon, että kristillisen 
maailmankuvan omaavien kirjai-
lijoiden teoksissa oli enemmän 
syvyyttä kuin niillä kirjailijoilla, 
jotka eivät omistaneet kristillistä 
uskoa.

McGrath tuo esille kuvauksen 
kirjan päähenkilöstä vuoden 
1905 aikoihin Lewisin ollessa 
7-vuotias. Se mitä hänestä tie-
detään noihin aikoihin viittaa 
siihen, ett hän oli yksinäinen 
sisäänpäin kääntynyt poika, 
jolla tuskin oli lainkaan ystäviä. 
Mielihyvää ja tyydytystä hän sai 
yksinäisistä hetkistä kirjojen ää-
rellä, joita lakimies-isän suuressa 
talossa olikin runsaasti.

Kirjassa todetaan kuinka mie-
likuvitus ja järki tuntuivat vetä-
vän lewisiä eri suuntiin.Äidin 
kuolema pojan ollessa 10-vuo-
tias vaikutti syvästi poikaan ja 
suhde isään oli monella tapaa 
ongelmallinen. Yksi syy ongel-
malliseen suhteeseen oli var-
maan isän kykenemättömyys 
aistia Lewisin tarpeita pojan 
menettäessä äitinsä. Isä lähetti 
hänet sisäoppilaitokseen Eng-
lantiin, mikä irlantilaispojalle 
toi paineita sekin ja opinahjojen 
valinnatkaan eivät aina osuneet 

kohdalleen. Isoveli Warnie oli jo 
varhaislapsuudesta alkaen tuki ja 
turva tuulisessa maailmassa.

Monelle lukijalle (allekirjoit-
tanut tässä joukossa) tulee var-
maan yllätyksenä, kuinka ”kar-
hea” tämän suuren ajattelijan ja 
menestyskirjailijan elämäntaival 
kaikenkaikkiaan oli.

Yhteiselo hyvän ystävän äi-
din kanssa, joka kesti pitkän 
ajanjakson lukeutuu varmaan 
monen mielestä tähän kategori-
aan, mutta selitykseksi saattaisi 
kelvata oman äidin varhainen 
poismeno ja äitihahmon puute 
saattoi olla Lewisillä ilmeinen.

Pian isä Albertin kuoleman 
(1929) jälkeen Lewis tuli vakuut-
tuneeksi Kristuksesta ja ateistista 
tuli kristitty. Hän toteaa uskos-
ta: Uskon Kristukseen samalla 
tavalla kuin uskon, että aurinko 
on noussut, en pelkästään siksi, 
että näen sen, vaan siksi, että sen 
valossa näen kaiken muun. 

Suomalaisille lukijoille tut-
tuja Lewisin kirjoja ovat: Ilon 
yllättämä,Kärsimyksen ongelma 
ja Paholaisen kirjeopisto. Fanta-
siakirjallisuuden kautta (Narnia 
sarjan 7 kirjaa) C.S. Lewis kuiten-
kin on kymmeniä vuosia kuole-
mansa jälkeen noussut todelli-
seen maailmanmaineeseen.

Ystävyys R.R. Tolkienin kanssa 
oli vahvistamassa suuntaa Fan-
tasiakirjallisuuden maailmaan ja 
Lewis omalta osaltaan rohkaisi 
Tolkienia saattamaan teoksen 
Taru Sormusten herrasta val-
miiksi.

Kirjaa lukiessa tulee aavistus, 
että tätä teosta tutkii mielellään 
todelliset kirjallisuuden harras-
tajat ja oppineet samoin kuin 
tavallinen kansalainen. 

Vuosia sitten Suomessakin 
esitetty dokumenttifilmi: Var-
jojen maat, mikä valaisee C.S. 
Lewisin viimeisiä vuosia on 
ollut suosittu kautta maailman. 
Samoihin aikoihin hän kirjoitti 
kirjan "Muistiinpanoja surun ajal-
ta". New Yorkista kotoisin ollut 
juutalaistaustainen kirjallisuuden 
harrastaja Helen Joy Davidman 
toimittajan ominaisuudessa luo 
tuttavuutta Lewisiin. Tuttavuus 

johtaa aikanaan siviilivihkimi-
seen Oxfordin maistraatissa ja 
lopulta kirkolliseen vihkimiseen 
Oxfordin Churchill-sairaalassa.

Kirkollinen vihkiminen tapah-
tuu vuonna 1957, mutta yhteis-
tä taivalta ja onnea kestää vain 
muutaman vuoden kun jo vuon-
na 1960 Helen Joy Davidman 
menehtyy syövän seurauksena.

C.S. Lewis itsekin sairastuu 
eturauhassyöpään ja kuolee 
vuonna 1963 samana päivänä 
kuin USA:n presidentti John F 
Kennedy, joten aivan hetki sit-
ten molempien kuolemasta tuli 
kuluneeksi 50 vuotta.

Harri Saukkomaa         
Jorma Ollila –         
Mahdoton menestys 
Otava, 2013

Alister Mc Grath 
C.S. Lewis – Elämä               
Perussanoma, 2013

Teos antaa paljon ajattelemi-
sen aihetta. Miksi minusta tuli 
minä pohditaan suomalaisella ra-
diokanavalla ja C.S. Lewisin elä-
mää seuraavalle saattaa nousta 
ajatus saattaako suuri ja painava 
trauma ja vastoinkäyminen olla 
laukaisemassa hengentuotteita, 
joita jälkipolvillakin on mah-
dollisuus ihastella ja ihmetellä. 
Kirjassa on kuultavissa terävän 
ajattelun mutta myös lämpimän 
sydämen ääni joka ei jätä lukijaa 
kylmäksi.

Samuel Saresvirta

OLIKO 1950 –LUKU
VAIN ONNEN AIKAA ?

”Ajanjakso, jota voitaneen kutsua 
viisikymmenluvuksi oli antoisin, 
monivivahteisin ja taloudellises-
tikin parhain vuosikymmen näin 
jälkikäteen ajatellen”, muisteli 

he. Kotirouvien arki oli työlästä 
ennen imureita, pesukoneita ja 
jääkaappeja.

Etnologi Kirsi-Maria Hytösen 
ja historioitsija Keijo Rantasen 
kirja, Onnen aika? Valoja ja 
varjoja 1950 -luvulla lähestyy 
kuvailemaansa vuosikymmentä 
arjen näkökulmasta. Millaisena 
1950 –luvun lapset näkevät ai-
kakauden? Miten äidit reagoivat 
kotitöidensä muutoksiin. Miten 
rintamamiehet sopeutuivat per-
he-elämään ja yhteiskuntaan? 
Miten hoidettiin työttömyyttä? Ja 
miten ihmisiin vaikutti kohoava 
elintaso ja maailman vähittäinen 
avautuminen 40 -luvun ankeu-
den jälkeen?

Omakohtaisesti 1950 -luvun 
kokeneelle tieteellisellä otteella 
kirjoitettu teos on ehkä hieman 
ulkokohtainen, mutta antaa 
kuitenkin varsin kattavan ku-
van tuosta ajasta ja silloisesta 
elämänmenosta. Myöhemmille 
sukupolville kirja puolestaan 
on hyödyllinen selittämään sitä, 
miksi nykyiset vaarit ja mummot 
ajattelevat, puhuvat ja toimivat 
niin kuin tekevät. 

Onhan vielä niinkin, että aika 
kultaa muistot. Nostalgia sävyt-
tää muistoja ja vaikuttaa niistä 
kertomisen tapoihin, mutta ei tee 
muistoista vääriä, ainoastaan vä-
rittyneitä.

Mutta kuten, Kirsi-Maria Hy-
tönen kirjoittaa valot ja varjot 
elävät rinnakkain ja tarvitsevat 
toisiaan. Kun muistetaan molem-

Kirsi-Marja Hytönen & Keijo Rantanen
Onnen aika? 
Valoja ja varjoja 1950 -luvulla
Atena Kustannus Oy, 2013   

Työväen Arkiston muistikeruu-
seen 1990 -luvulla osallistunut 
nainen.

Lahdessa lapsuutensa viet-
tänyt mies puolestaan muisteli 
1996 ilmestyneessä Lahtelaisia – 
totta kai (Pojat muistelevat 1950 
-luvun Lahtea) kirjassa: ”Kaiken 
kaikkiaan näin jälkikäteen, 
myöhempiin vuosikymmeniin 
verrattuna, 50 -luku näyttäytyy 
varsinaisena idyllinä: vaikka 
elämä oli ehkä niukkaa ulkoi-
silta puitteiltaan, ei se myöskään 
sisältänyt suuria puutteita – ai-
nakaan lapsen näkökulmas-
ta. Kaikkien isät olivat töissä, 
useimmat äidit kotona huolehti-
massa lapsista ja vähän naapu-
reidenkin asioista. Leipää riitti 
ja sirkushuvit keksittiin itse.”

Lapsen näkökulma 50 -lukuun 
on tietysti hyvin perusteltu, sillä 
kuuluvathan lainatut muisteli-
jatkin toisen maailmansodan 
jälkeisinä vuosina (1945 -1950) 
syntyneisiin suuriin ikäluokkiin 
– nykyiseen tulppasukupolveen. 
Suomessa nämä suuret ikäluo-
kat ovat noin puolen miljoonan 
lukumäärällään erityinen ihmis-
ryhmä, jolle ei ole maailmassa 
aivan vastaavaa verrokkia, sillä 
missään muualla nämä ikäluokat 
eivät ole suhteelliselta kooltaan 
erottautuneet niin paljon edel-
tävistä tai jälkeensä tulevista 
ikäluokista.

Mutta kouluruokailusta mie-
leen jäänyt makaronivelli ei var-
masti ole ainoa tuon ajan epä-
kohta. Viattomuuden ajaksikin 
kutsuttuun 1950 -lukuun kuului 
myös varjoja. Kaupunkien väki-
luku kasvoi ja asuntopulasta kär-
sittiin varsinkin Helsingissä. 

Elintason nousu sai suuret ikä-
luokat pyrkimään joukolla op-
pikouluun ja koulua jouduttiin 
käymään tilanahtauden vuoksi 
käymään jopa vuoroissa.

50 -luvulla myös nuoriso al-
koi erottua omaksi ryhmäkseen 
ja lättähattuja paheksuttiin.

Evakkojen ja rintamamiesten 
asuttamiseksi ympäri maata rai-
vatuilla pientiloilla tehtiin an-
karasti töitä, jotta tilan tuotoilla 
saataisiin elätettyä kasvava per- A
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MATKALLA 
AUSCHWITZISTA JA 

MATKALLA AUSCHWITZIIN
Kuinkahan monta kirjaa Ausch-
witzistä on jo kirjoitettu?  

Yksi lisää puolustaa kuitenkin 
paikkaansa. Dokumenttiromaani 
on vaativa kirjallisuuden laji – 
varsinkin, kun kirjailijan aiheena 
on oman isän tarina, josta tulee 
myös hänen tarinansa.

Ruotsalainen Göran Rosen-
berg onnistuu tehtävässään, mis-
tä todisteena on myös se, että 
hänen kirjansa Lyhyt pysähdys 
matkalla Auschwitzista palkittiin 
viime vuonna Ruotsin arvoste-
tuimmalla –siis tietysti Nobelin 
jälkeen – kirjallisuuspalkinnolla 
August –palkinnolla.

Rosenberg käyttää taitavasti 
dokumentteja, omaa kokemus-
taan ja kirjeitä kuvaten niiden 
kautta kahta sukupolvea, joiden 
kohtalo nivoutuu koko Euroo-
pan ja tässä tapauksessa tar-
kemmin yhden suvun muistin 
ja muistojen ympärille.

Kun natsivallan aikana Eu-
roopassa junan määränpäänä 
oli Auschwitz, se tarkoitti käy-
tännössä elämän pääteasemaa.  
David Rosenberg kuitenkin va-
likoitiin orjatyöhön ja hän sel-

visi siitäkin. Ja niinpä hän astui 
elokuisena alkuiltana vuonna 
1947 junasta ruotsalaisessa pik-
kukaupungissa, Soderteljessä, 
aloittaakseen uuden elämän.

Kukaan ei kuitenkaan selviä 
muuttumatta matkasta, joka on 
käynyt Auschwitzin kautta. Da-
vid Rosenberg haluaa kovasti 
aloittaa uuden elämän pienessä 
ruotsalaiskaupungissa, mutta 
taivaanranta ei koskaan muutu 
täysin valoisaksi, sillä kuoleman-
leirin varjot löytävät tiensä myös 
uuteen elämään. 

”Paikka, jossa otan maailman 
omakseni, on myös paikka, jossa 
maailma kääntää sinulle selkän-
sä, Kotiasi siitä ei koskaan tule. 
Ei siten kuin minulle. Uskon, että 
kodittomuus on sinun kaltaisil-
lesi aliarvioitu helvetti. Kotona 
oleminen on sitä, että tulee ym-
märretyksi joutumatta sanomaan 
kovin paljon.”

Toimittaja-kirjailija Göran Ro-
senbergin (s. 1948) romaani on 
mielenkiintoinen kooste, vuoro-
puhelu menneisyyden ja nykyi-
syyden välillä. Koska kyseessä 
on dokumenttiromaani, on kir-
jassa myös kirjallisuusluettelo, 
mutta se on koottu tavalla, jota 
voisi käyttää laajemminkin – eli 
kirjailijan omin sanoin: ”Pää-
tin olla raskauttamatta tekstiä 
alaviitteillä, mutta teen selkoa 
muutamista lähteistä, jotka 
kulkivat mukana kirjoittamisen 
aikana.”

Göran Rosenberg
Lyhyt pysähdys matkalla Auschwitzista
Atena Kustannus Oy, 2013

LUMOAAKO FASISMI
VIELÄKIN ÄLYMYSTÖÄ?

Vallantahto, usko illuusioihin 
ja aatteellinen manipulaatio 
eivät väijy vain fasistista poli-
tiikkaa vaan kaikkea poliittis-
ta toimintaa. Nykymaailma 
heijastaa edelleen fasismin 
vaikutteita, muistuttaa kirjalli-
suuden emeritusprofessori Tar-
mo Kunnas kirjassaan Fasismin 
lumous.

Nykynäkökulmasta fasis-
mia ja kansallis sosialismia 
pidetään absoluuttisen pa-
han edustajina. Maailman-

sotien välissä fasistiset liik-
keet vetosivat kuitenkin niin 
eurooppa laiseen älymystöön 
kuin kansaankin. Miksi fasis-
mi oli niin lumovoimainen 
aate? Minkä vuoksi se vietteli 
lahjakkaita, kriittisiä ihmisiä 
puolelleen?

Nämä ovat edelleen tärkeitä 
kysymyksiä, joihin Kunnas etsii 
vastauksia. 

Hän osoittaa, miten fasismi 
sitoi yhteen aikakauden asen-
teet ja aatevir taukset: taiteen 
ja uskonnon, antısemitismin 
ja elämänvoiman, filosofian 
ja kirjallisuuden. 

Kirjan kuudennessa luvus-
sa, joka on otsikoitu: Hyödyl-
liset pohjoismaiset idiootit ? 
(Ilmeinen viittaus V.I.Leninin 
kuuluisaan lausahdukseen 
länsimaisista kommunismin 
ihailijoista) Kunnas kirjoittaa: 
"Kun suomenkieliset suoma-
laiset eivät voineet esiintyä 
rotutietoisina arjalaisina tai 
germaaneina, syntyi pohjan 
perillä unelma mennees-
tä suomalais-ugrilaisesta 
kansasta, joka saattoi lyödä 
Aasian villit laumat, toimia 
Euroopan etuvartiona ja laa-
jentaa alueitaan kohti itää."

Nyt yltiöisänmaallisuuden 
ja ääriliikkeiden nostaessa 
taas päätään meilläkin, on 
aiheellista muistuttaa men-
neestä: tämähän on jo koettu 

Tarmo Kunnas
Fasismin lumous
Atena Kustannus Oy, 2013

mat, muodostuu elämänmakui-
nen, värikäs ja rehellinen kuva 
menneisyydestä.

ja kuinkas sitten kävikään.
Fasismin lumous käsittelee 

viidestätoista maasta kotoisin 
olevien, yli 70 eurooppalai-
sen intellektuellin suhdetta 
fasismiin. Moni älymystön 
edustajahan näki fasismissa 
voiman, joka virkistäisi Eu-
roopan väsähtänyttä kulttuu-
ria.  Fasismin lumoissa olivat 
mm. Nobel-kirjailijat Knut 
Hamsun ja Luigi Pirandello. 
Miellä asiaa ajoivat näkyvästi 
Lapuan liikkeen ja Akatee-
misen Karjala-seuran piirissä 
pyörivät kirjailijat, taitelijat, 
tiedemiehet ja teologit. Lisäk-
si esimerkiksi filosofi Martin 
Haideggerkin harhautui het-
keksi fasismin kannattajaksi.

Kunnaksen teos pohjautuu 
paitsi hänen väitöskirjaansa ja 
Knut Hamsunia käsitteleviin 
teoksiinsa myös melkoiseen 
määrään kaunokirjallisuutta, 
historiateoksia, filosofiaa ja 
lehtiartikkeleita.

Tuloksena on yli 650 – si-
vuinen, varsin raskaslukui-
nen järkäle, joka ei todennä-
köisesti juuri kulu tavallisen 
politiikan seuraajan tai aa-
tehistoriasta harrastetasolla 
kiinnostuneen käsissä, mut-
ta on hyödyllinen perusteos 
todelliselle politiikan analy-
soijalle tai sen tekijälle. Fa-
sismin lumous tullee lisäksi 
jatkossa kuulumaan niin aate- 
ja poliittisen historian kuin 
valtio-opin ja kansainvälisen 
politiikankin opiskelijoiden 
tentittävään tai ainakin pe-
rusteellista tutustumista vaa-
tivaan kirjallisuuteen. 

Antti Kyynäräinen    

JOHDATUSTA 
ETSIMÄSSÄ

Kansan Raamattuseuran pitkä-
aikaisimpiin työntekijöihin kuu-
luva rovasti Jorma Kalajoki ei 
tunnu hidastavan tahtiaan eläk-
keellä. Kesällä suositulta julista-
jalta ilmestyi kirja ”Johdatuksen 
maamerkkejä”.

Elämämme on pienten ja suur-

ten ratkaisujen tekemistä, mutta 
mistä tietää, onko tehty ratkai-
su Jumalan mielen mukainen? 
Olenko nyt Jumalan johdatuk-
sessa? Sen sijaan, että olimme 
avoimia elämälle, moni alkaa 
lähes neuroottisesti tarkkailla 
erilaisia merkkejä ja kuunnella 
sisäisiä ääniä.

Kalajoki ei suinkaan tarjoa 
kirjassaan valmiita vastauksia 
vaan kutsuu lukijan löytöretkelle 
Raamattuun. Hän vakuuttaa, että 
kun elämme Jumalan yhteydes-
sä ja luemme Sanaa, löydämme 
myös neuvoja ja rohkaisua – 
niitä johdatuksen maamerkkejä. 
Raamattu on täynnä Jumalan lu-
pauksia meistä huolehtimisesta. 
Ja lupausten varassa onkin Kala-
joen mielestä hyvä lähteä tuolle 
löytöretkelle.

Jorma Kalajoen kirjoitustyyli 
on sujuvan kevyttä, ei siis mitään 
raskaan paatoksellista. Kirjan pa-
rasta antia ovat mielestäni esi-
merkkitapaukset niin Kalajoen 
kuin muidenkin elämästä. Juuri 
noista esimerkeistä käy ilmi, et-
tei Jumalan johdatus suinkaan 
tarkoita mitään dramaattista sa-
lamoiden räiskettä ja ukkosen 
jylinää. Useimmiten Hänen joh-
datuksensa tulee esille pienissä 
arkipäiväisissä askareissa – kun-
han vain pidämme aistit hereillä 
ja huomiokykymme iskussa.

Jorma Kalajoki
Johdatuksen maamerkkejä
Päivä Oy, 2013

Kalajoki muistaa, että me 
emme pysty edes ”superuskol-
lamme” katsomaan elämääm-
me Jumalan ikuisuudesta, lin-
tuperspektiivistä käsin. Mutta 
voimme oppia luottamaan sii-
hen, että Hänellä on langat kä-
sissään, ja että kaikki elämämme 
mutkat, kaikki valoisat ja tum-
memmat päivät ovat osa Hänen 
ainutlaatuista suunnitelmaansa 
meitä varten.

KANSALAISKESKUSTELU 
EU:STA ALKAKOON

Martti Issakainen on tullut tun-
netuksi pitkäaikaisena EU- ja 
etenkin eurokriitikkona. Kolmi-
sen vuotta sitten aloitetut blo-
gikirjoitukset nettilehti Uuteen 
Suomeen antoivat lopullisen 
sysäyksen oman kirjan kirjoit-
tamiselle.

jesliiton (STELK) kustantamien 
ohjelmien juontajana. Hän toimii 
myös Helsingin Stelkin puheen-
johtajana.

Martti Issakainen kertoo kiin-
nostuksensa Euroopan yhdenty-
miseen heränneen 1960-luvun 
alussa, kun Suomessa ruvettiin 
keskustelemaan jäsenhakemuk-
sesta Euroopan Yhteisöön. Kun 
perhe muutti vuonna 1992 Tans-
kaan, sai tarkastelu konkreettista 
sisältöä.

”Euroalueen joutsenlaulu” on 
aikaansa seuraavan kansalaisen 
hätähuuto päättäjille. – Tehkää 
jotain. Olemme taloudellisen tu-
hon tiellä, Issakainen kiteyttää 
kirjassaan.

Kirjan tarkastelukulma on 
pohjoismainen, ja runkona ole-
va blogiaineisto perustuu pitkälti 
ulkomaisten tiedotusvälineiden 
ajankohtaisiin aineistoihin.

– Onko Suomessa käynyt niin, 
että kun on menty sutta pakoon, 
tulikin karhu vastaan? kysyy kir-
joittaja. Hänen mielestään poliit-
tiset jännitteet ovat lamauttaneet 
hallituksen toimintakyvyn. Pu-
hetta riittää, mutta rohkeita uu-
sia työpaikkoja tuovia päätöksiä 
ei ole Issakaisen mielestä kyetty 
tekemään.

Hän painottaakin kirjassaan, 
että meidän on valittava, halu-
ammeko jatkaa nykylinjaa kaik-
kine seurauksineen vai muu-
tammeko kurssia. Vaihtoehdoksi 
hän tarjoaa mm. Pohjolan tiivistä 
talousyhteistyötä.Martti F. Issakainen

Euroalueen joutsenlaulu
BoD, 2013

Euroalueen joutsenlaulu -kir-
jan tekijän nimenä on Martti F. 
Issakainen, koska toinen toista-
kymmentä kirjaa julkaissut Martti 
Issakainen asuu Heinävedellä. 
Issakaisilla on kuulemma hie-
man erilainen tarkastelukulma, 
joten F-lisäys helpottanee tilan-
netta.

Radio Dein kuuntelijat ovat 
saaneet tutustua Martti Issakai-
seen syksyn mittaan lähetetyissä 
Suomen Täyden Evankeliumin 
Liikemiesten Kansainvälisen Vel-

IRTI 
HÄPEÄSTÄ

Mika Jantunen on tullut hengel-
lisissä tapahtumissa kiertäjälle 
tutuksi organisointikyvyistään 
niin Urbaanissa unelmassa kuin 
Mahdollisuus Muutokseen -me-
diamissiossa tai David Hertzogin 
puhekiertueellakin.

Hän kiertää itsekin puhumas-
sa Good News For Everyone 
–evankelioimisjärjestön nimissä 
ja toimii pastorina Metrocenter-
seurakunnassa Helsingissä. Eli 
ehtiväinen mies.

Mika Jantunen
Häpeästä vapaaksi
Good News For Everyone ry, 2013

Marraskuun lopulla ilmestyi 
Jantusen esikoisteos, Vapaaksi 
häpeästä, jossa hän tarkastelee 
häpeän voimaa. Kirjassa Jantu-
nen haluaa olla mahdollisimman 
läpinäkyvä ja paljastaakin, kuin-
ka hänen elämänsä oli tuhoutua 
häpeän ja pelon takia. Kirja pal-
jastaa kipeät ja tuskalliset asiat 
ja avaa samalla toivon näkökul-
man. Omien kokemustensa ja 
tuskailuittensa lisäksi Jantunen 
kertoo Tomi Vartiaisen ja Anja 
Savirannan selviytymistarinat.

– Häpeällä voi olla valtavan 
suuri ote ihmisen elämästä. Hä-
peä imeytyy elimistöön, luihin ja 
ytimiin. Se vaikuttaa kaikkialla, 
mihin vain pääsee käsiksi. Hä-
peä muokkaa identiteettiämme 
ja saa meidät uskomaan olevam-
me ala-arvoisia, Mika Jantunen 
toteaa kirjassaan.

Hän kertoo omistavansa hyvin 
voimakkaan selviytyjän DNA:n. 
Luonteeltaan hän on taistelija, 
joka haluaa selvitä elämässä. 

– Tämä ominaisuus on autta-
nut minua erittäin paljon. Samaan 
aikaan kun selviytyjän DNA on 
ruokkinut minussa omavoimais-
ta selviytymistä häpeän kanssa, 
on se myös ollut estämässä mi-
nua kohtaamasta todellista kivun 
juurta. Omavoimaisuuteni on 
sekä kantanut minua että estänyt 
minua parantumasta.

Kimmo Janas

A
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Mitä se maksaa?
Mitä Jeesuksen seuraaminen maksaa? Eipä juuri mitään, jos 
asuu Suomessa. Meillä on uskonnon vapaus, joka perustuu 
YK:n ihmisoikeusjulistukseen (artikla 18). Näin se kuuluu: ”Jo-
kaisella ihmisellä on ajatuksen, omantunnon ja uskonnon 
vapaus; tämä oikeus sisältää vapauden uskonnon tai va-
kaumuksen vaihtamiseen sekä uskonnon tai vakaumuksen 
julistamiseen yksin tai yhdessä toisten kanssa, sekä julkisesti 
että yksityisesti, opettamalla sekä harjoittamalla hartautta 
ja uskonnollisia menoja.”

Näin siis virallisesti. On suuri siunaus, että voimme ko-
koontua vapaasti kirkoissa, rukoushuoneissa, kodeissa, 
toreilla ja turuilla palvelemaan Jumalaa, johon uskomme. 
Meillä on kristillisiä kustantajia, lehtiä, kirjoja, TV- ja radio-
asemia, joissa kristityt voivat julistaa sanomaansa. On tietysti 
tunnustettava, että tosiuskovia katsotaan hiukan kieroon ja 
meitä pidetään vähän hölmöinä ja tyhminä. Mutta emme 
juurikaan joudu maksamaan uskostamme todellista hintaa.

Kuuntelin pala kurkussa lähetysjohtaja Juhani Huotarin 
puhetta: maailmassa on 220 000 000 vainottua kristittyä noin 
50:ssä eri maassa. Heitä teloitetaan julkisesti, heitä vangitaan, 
kidutetaan, rääkätään, heiltä viedään ihmisoikeudet. Tämä 
koskee myös naisia ja lapsia. Kristityt ovat suurin vainottujen 
ryhmä maailmassa tänään. Militantit ääri-islamistiset terro-
ristiryhmät kiehuvat raivosta kristittyjä kohtaan eri puolilla 
maailmaa. Pohjois-Nigeriassa Boko Harem ääriryhmä tappaa 
jatkuvasti uskovaisia. He hyökkäävät kirkkoihin, teloitta-
vat ihmisiä, polttavat kirkkoja. Heillä on vain yksi tavoita: 
vääräuskoiset valehtelijat on tuhottava viimeiseen mieheen, 
naiseen ja lapseen. Vainotut kristityt eivät nouse vastarintaan, 
vaan rukoilevat kiduttajiensa puolesta ja siunaavat heitä.

Entä jos tämä kaikki tapahtuisi Suomessa? Löytyisikö meistä 
tosimiestä seisomaan Jeesuksen puolesta kiduttajien ja tappajien 
edessä? Kuka meistä voi sanoa, ettei tämä kaikki voisi tapahtua 
myös meillä jonakin päivänä? Tunnen syvää myötähäpeää vai-
nottujen kristittyjen puolesta, kun ajattelen meidän uskonnollis-
ten johtajien nuoleskelua maallistuneiden mielipidevaikuttajien 
edessä. Seuraan surullisena, miten vuosisatojen kuluessa raken-
netut kristilliset arvot tallotaan jalkoihin suvaitsevaisuuden ja 
edistyksen nimissä. Tunnen pahoinvointia seuratessani mediaa, 
joka vyöryttämällä vyöryttää Jumalan Sanan vastaisia asenteita 
jo esikouluikäisille. Mitä tapahtuisi, jos meiltä veltoilta kristityiltä 
kysyttäisi oikeasti todellista hintaa uskostamme?

Ei muuten mahdu järkeen. Kun ihminen tulee uskoon ja läh-
tee seuraamaan Jeesusta, hänen elämänsä muuttuu. Valehtelija 
alkaa puhua totta, varas ei enää ota toiselta, tappaja ei enää 
tapa, huorintekijä alkaa elää puhtaasti, väkivaltainen ei enää 
lyö. Yhteisö muuttuu turvalliseksi, kun Jeesus ilmestyy. Siitä 
huolimatta kristittyjä vainotaan. Ei siis mitään järkeä. Niin kuin 
ei Perkeleen teoilla yleensäkään.

IHMISEN 
    TIETOISUUS

Pekka Reinikainen

USA:ssa neurokirurgi 
Eben Alexanderin 
julkaisema kirja 
taivasmatkastaan on 
ollut suuren huomion 
kohteena. Kyseinen 
lääkäri suhtautui 
nihkeästi potilaiden 
kertomuksiin 
tuonpuoleisesta, 
mutta oltuaan itse 
viikon koomassa 
teho-osastolla tilanne 
muuttui. 

Alexander kertoo pimey-
den täyttämästä, ahdista-
vasta ”manalasta”, mistä 

hänet siirrettiin kauneimpaan 
maailmaan, mitä hän oli koskaan 
nähnyt.

Hän kuvaa kokemustaan ih-
meelliseksi ja kertoo ajan kulun 
pysähtymisestä. Hän heräsi koo-
masta juuri kun kollegat irrotti-
vat häntä letkuista toivottomana 
tapauksena. Tietoisuus ei hävin-
nyt kuolemassa. Tiede ei pysty 
selittämään kuinka ihmisaivot 
synnyttävät tietoisuuden. 

Ensimmäistä kertaa olemme 
saaneet hyvin dokumentoidun 
todisteen siitä, että tietoisuus ei 
häviä koomassakaan.

Tietoisuus erottaa meidät 
eläimistä. Evoluution selityksen 
mukaan tietoisuus on tulosta ai-
voja suurentaneista satunnaisista 
mutaatioista ja ”lihan kypsentä-
misen” oppimisesta. Selittäisikö 

pelk-
kä aivo-
jen koon kasvu 
tietoisuuden? Kehittyikö 
se siksi, että se parantaa hen-
kiinjäämisen todennäköisyyttä? 
Jos tietoisuus on mutaatioiden 
ja luonnonvalinnan tuote, se ke-
hittyi evoluution näkökulmasta 
silmänräpäyksessä. 

Elämää on kehitysopin mu-
kaan ollut planeetalla 3 700 mil-
joonaa vuotta, tietoisuutta vain 
0,2 miljoonaa vuotta.

Puolitoista kiloa painavat ih-
misaivot ovat maailmankaikke-
uden monimutkaisin rakenne. 
Niihin on pakattu tuhansia ki-
lometrejä sähköä johtavia kaa-
peleita. Aivoissasi on soluja 200 
miljardia kappaletta. Ne on kyt-
ketty toisiinsa synapsi-nimisillä 
rakenteilla, joita aivoissasi on 
miljoona miljardia kappaletta.

Tietokoneet ovat osoittautu-
neet naurettavan yksinkertaisiksi 

ihmisaivoihin verrattuna.
Yhdessä aivojen synapsissa 

voi olla 100 000 molekyylikyt-
kintä. Nämä kytkimet rakentuvat 
hyvin monimutkaisista ja moni-
muotoisista valkuaisaineista. Ar-
vellaan, että nämä rakenteet ovat 
se ”kovalevy”, mihin ihmisen 
ilmiömäinen muisti perustuu. 
Aivoissasi on tällaisia molekyy-
likytkimiä peräti 100 miljardia 
miljardia (100 000 000 000 000 
000 000) kappaletta.

Yhden ihmisen aivojen tie-
tojenkäsittelytoimintaa voikin 
monimutkaisuudessa rinnastaa 
maailmanlaajuiseen internet-
verkkoon.

Tämä maailmankaikkeuden 
hienoin supertietokone mah-
dollistaa Jumalan töiden tutki-
misen ja ymmärtämisen mik-

roskooppiselta tasolta aina 
kaukoputkella kaukai-

siin galakseihin asti. 
Jumala on antanut 

meille tällaisen 
henkilökohtai-

sen Googlen, 
jotta voimme 
tutkia Hänen 
luomaansa 
upeaa maail-
maa. On haas-

teellista selittää 
miten evoluutio 

olisi tuottanut eli-
men, jonka rakentu-

minen aikuisen aivoik-
si kestää toistakymmentä 

vuotta ja jonka rakentaminen 
kuluttaa kasvavan lapsen ensi-
vuosien energiasta lähes 50%.

Jokainen aivojesi synapsi si-
sältää muistivaraston ja synapsin 
toimintaa voi verrata mikropro-
sessoriin tai muistitikkuun. Jos 
sähkömies saisi tehtäväkseen 
asentaa aivosi, yksi kytkin se-
kunnissa, kuluisi häneltä aivojesi 
asentamiseen aikaa 32 miljardia 
vuotta.

Aivojesi rakenne, samoin kuin 
koko muunkin elimistösi raken-
nuspiirustukset on pakattu elä-
mäsi alussa yhteen soluun eli 
jo hedelmöityneen munasolun 
tietopankkiin bio-ohjelmien 
muodossa.

Aivojen hämmästyttävä mo-
nimutkaisuus on todettu äsket-
täin.

Stanfordin yliopiston The 
Smith -laboratoriossa tutkitaan 
neurotieteitä sekä kehitetään ja 

sovelletaan uusia kuvantamis-
menetelmiä, joilla voidaan tutkia 
aivojen mikrovirtapiiriverkkoja 
ja molekyyli-arkkitehtuuria. Tut-
kimuksia tehdään molekyyli- ja 
solubiologian professori Stephen 
Smithinjohdolla yliopiston lää-
ketieteen osastolla. ”Aivot ovat 
niin monimutkaiset, että sitä on 
jopa vaikea uskoa”, professori 
Stephen Smith kertoi hämmäs-
tyksestään.

(http://smithlab.stanford.edu/
Smithlab/Smithlab_Home.html)

Useimmat aivojesi synapsien 
molekyylit toimivat aktiivisesti 
yksittäisinä “molekyylikytkimi-
nä” välittäen dynaamisesti laajan 
kirjon sähköisiä ja biokemialli-
sia signaaleja. Tämä käsittämät-
tömän monimutkainen aivojen 
synapsiverkosto ja synapsien 
ja erilaisten hermosolujen mo-
nimuotoisuus on valtava haaste 
yrityksille ymmärtää aivojen ra-
kennetta sekä muistin ja ajatte-
lun toimintaa.

Evoluution kannattajille ihmis-
aivojen monimutkaisuuden selit-
täminenon osoittautunut melkoi-
seksi ongelmaksi. Ei voida enää 
puhua 1 % erosta simpansseihin 
verrattuna. Jumala on halunnut 
antaa meille tietoisuuden ja mah-
dollisuuden tutkia ja ymmärtää 
luomakunnan ihmeellisyyttä. 

Edesmennyt lääketieteen no-
belisti, Andrew Huxley, joka pal-
kittiin aivojen sähköisen toimin-
nan selvittämisestä, totesi ennen 
kuolemaansa vuonna 2012, että 
hän ei voi olla ateisti, koska 
tietoisuudelle ei ole tieteellistä 
selitystä. 

Tiedämme tietoisuuden alku-
perän: Jumala puhalsi ihmisen 
sieraimiin elämän hengen ja 
niin ihmisestä tuli elävä sielu 
(1Moos.2:7).

Se, mikä Jumalasta voidaan 
tietää, on ilmeistä, toteaa Paa-
vali (Room.1:19). Kaikkea emme 
kuitenkaan käsitä. Emme lopulta 
tiedä aivojen toiminnasta paljo-
akaan. Miten aivot tulkitsevat 
silmästä sähkövirtana tulevan 
tiedon kuvana ja korvasta sähkö-
virtana tulevan tiedon puheena 
on täysin arvoitus. 

Lisää aiheesta voi lukea TV7:n 
julkaisemasta kirjastani ja kat-
sella dvd-sarjasta "Onko Jumala 
olemassa?"
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Jussi Kosola

V anha viirakon sanonta; 
”Mustanaamio on sala-
maakin nopiampi!” 

Näitä sankariolentoja on vilielty 
lukemattomat määrät viitan kaas 
tai ikiman. 

Mäläkkinä sitä heiluttihi Pät-
männinä ja ropinina hantuukit 
seliäs ja maitokärryt oli tiätty pät-
mopiili ja siin oli palio lisävarus-
tehia... meinaan miälikuvituksen 
tuatoksina. Mitähä nykyaian py-
rokraatit olis sanonu sevvehkehe 
soveltuvuurestra kersaan leikki-
kaluksi; jarruttomuus, pinnapy-
ärien ja sormien lähietääsyys oli 
minimaalline, turvavyä... mikä 
se o, luettelua ku jatkaas nii 
lopputulos olis tiätty täyrelline 
käyttökialtto ja keltapunaane 
varootustarra notta K 16.

Entäs sitte ne majat; kolomel-
laasia niitoli pääsääntöösesti: 
Puus ja maas ja niire risteytys; 
näkötorni. Taas olis tullu sank-
tioota mapilline, jos niihi meirä 
urotekoohi olis puuttunu valtuu-
tettu virkasellaane, ku turvava-
liahat ei ollu sananakaan tuttu 
ja maaha rakennetuus majoos oli 
pyrkimys saara tivihit rakentehet, 
tarkootti se puukoolla aukilevi-
tettyjä apulantasäkkiä, mikä tai-
taa seliittää ne jokku silimäänr-
kirvelyt ja liävät hengitysoirehet. 
Näkötornin lujuuslaskelmat jäi 
tekemätä, mutta pystys se pysyy, 
sakkimma toimeliaasuuresta olis 
tullu arvosana kiitettävä ja yhtä 
murtunutta jalakaa lukuhuotta-
mata sairaalahenkilökuntaa ei 
meirän senaikaaset koheltamiset 
kuarmittanu. No toki laastarin 
menekki oli luannollista. Polo-
kupyärihi piti asentaa pyykkipo-
iilla niitä räpättimiä, jokka pyärän 
pinnoja vaste sai aikaha hianot 
sävelet ja mä onnistuun sakista 
saamaha ne kovimmat saunrit ja 
mitata sitä asiaa voi sillä, notta 
olin jäärä auton alle, ku päräji 
nii lujaa notten kuullu lähestyvää 
autua; niin, suajelusenkeliillä tais 
olla ressiä, ku meirän sakki to-
teutti poikavuasien ireoota.

Länkkärit niinku bonantsa 
ja haik sapparall antoo inspik-
siä lännensankarileikkiihi; eiku 
roolit jakoho, pistoolit lonkalle, 
tetsonit päähä ja äksöniä oli!

Klint Iistvuurin kaas olimma 
samas sarias; omasta miälestäm-
mä ja ylitimmäki ku panokset ei 
ikää loppunu!

Sankaria ovvarsinki elokuva-
maailma tariumas, joka lähtöhö 
ja niiren ajopelit pääsääntöösesti 
on osa kokonaasuutta; siitä vois 
mainaasta haliwuurin keikan, ku 
sain universalsturiolla istua rita-
riässän Kittautoho ja jutella sen 
kaas englantia pohojammaan-
murtehella. Mulla on ittellä sen 
sukulaas-auto Corvette ja sama-
vvärinenki viälä. Ku oma poika 
Jere oli piäni, nii kattoomma 
joskus sitä ritariässää ja ku lähä-
rimmä sitte Korvettella ajelema-
ha, nii leikittihi sellaasta leikkiä, 
notta Jere painoo turbo-buus-
teria; oikiasti soli vaihrekepin 
kertojanappi ja sitte lennettihi, 
elikkä mäkin löyrin pikkupoian 
sisältäni.

Sankaria o pääsääntööses-
ti kahta sorttia; niitä keksittyjä 
hahamoja ja sitte henkilöötä, 
jokka oikiasti on jättänehet tä-
hän maailimaha jäläkensä; oli 
se sitte piäni tai suuri; jokatapa-
ukses tehenehet tästrä  planee-
tasta panoksellansa paremman 
paikan esimerkiksi yksilön tai 
kansakunnan kohoralla.

Ylitte kaikkien rajojen, täy-
sin omas sarias ja ainut täyrel-
linen sankari täälä maan päällä 
on reilut 30 vuatta vaikuttanu 
maailman kiistellyyn persoona, 
joka uransa loppupääs puettihi 
purppuranpunaasehe viittaha ja 
kruunattihinki sempäälle. Tämä 
sankari eli nuan 2000 vuatta sitte 
ja mullisti maailman ja teköö sitä 
viälä tänäkin päivänä!

Tämän sankarin menopeli 
poikkes totutusta sabluunasta, 
soli aasi, ja sekin oli liisinkinä. 
Ei kortteerannu viirentähären 
hotellien sviitiis eikä omistanu 
palio muuta ku verhat päällänsä. 
Tällä sankarilla oli lukematoon 

määrä kykyjä, ei hällähärettäny 
kohtaamiansa sairahia lasareet-
tihi; sanoo Sanan nii halavattu 
nousi, kosketti spitaalista nii 
tämä parani, savenklönttihi sy-
lykääsi ja hiaraasi sitä sokian sili-
mihi ja samas äijä sai näkönsä, ja 
niitäki oli jokka oli jo potkaassu 
tyhyjää nii tämä sankari Sanal-
lansa herätti heirät uurestansa 
eläväänkirioohi. Tämän lisäksi 
Hällupas jotaki sellaasta, mitä 
kukaan muu sankari ei voi lu-
vata omille faniillensa; nimittäin 
iankaikkisen elämän paikas mi-
hinä karukki on kultaa ja kaikki 
täyrellistä vailla mitään poispan-
tavaa! 

Uraputki elikkä keikka tää-
lä maanpäällä ei hällä kestäny 
kauaa, Hänet naulittihi ristinpuu-
hu meirän jokka tähän nimehe 
paamma toivomma ja turvam-
ma... meirän syntisten tähäre. 

Oli muuten sellaanen sankari, 
jota ei eres hauta pirätelly, otti 
ja nousi kuallehista; viätti hetken 
oman porukkansa kaas, ja käski 
viarä sanomaa ittestänsä kaikke-
he maailimaha; nousi taivahase-
he sellupauksenjäläkehe notta 
Hän teköö näyttävän kampäkin 
eikä silloon karahuta aasilla vaan 
se tapahtuu sellaasella voimal-
la mitä maailimanhistoria ei oo 
ikään päässy kokemaha!

Tämä Sankari Jeesus  Kristus 
on maksanu kallihinman hinnan 
mitä voi kantamalla jokahitten 
synnit Golgatan keskimmääsel-
lä ristillä, maailimankaikkeuren 
kallehimmalla maksuvälinehellä; 
Pyhällä sovintoverellänsä Messi-
as on lunastanu jokahittelle, joka 
haluaa tunnustaa Hänet Herraksi 
ja Vapahtajaksensa yhyrensuun-
taasen matkalipun taivahasehe; 
viättämähä iankaikkisen elämän 
siälä mihinä kaikki on täyrellis-
tä! 

Tänäkin päivänä se tarious 
ovvoimas ja vastahanottamisen 
arvoonen, tärkehin mikä ihimi-
sen läpikukukumatkalla täälä 
maanpäällä kohoren iankaikki-
suutta on syytä lukijani laittaa 
kuntoho; suhure Jeesuksehe 
Kristuksehe.

Sankari P
o

h
o

ja
m

m
a
a
n

 k
a
u

tta
...

Jumalanmiehii
Tämän vuoden Maata Näkyvissä festareil-
la Turussa julkaistiin rap-duo Immanuelin 
toinen albumi ’Jumalanmiehii’. Levyn en-
simmäinen single ’King of The Jungle’ oli 
ilmestyessään Suomen biisilistan numero 1, 
joka kertoo jotakin siitä, että rimaa noste-
taan tällä levyllä ylemmäksi. Se myös nos-
tatti itselle odotuksia levyn suhteen, että nyt 
on jotain suurta tulossa stereoihin. Kundien 
edellinen levy oli omasta mielestäni täysi 
kymppi joten, tämän on varmasti oltava 
kymppi plus.

Ensimmäiset kaksi kappaletta levyltä is-
keekin hyvin, sitten otetaankin rauhallisem-
min vierailevien artistien kanssa, joita levylle 
on tullut rutkasti. Levyn nimikappaleessa 
vieraileva Rodrigo Campos on mukava pi-
ristys. Hänen pehmeä brasilialainen suomen 
ääntämisensä kertosäkeessä tuo kontrastia 
säkeiden muuten ”juroon” suomalaisräppiin. 
Immanuelin riimit ovat timanttisia vääntelyjä 
ja kääntelyjä, niin taivaan ja maan välillä. 
Itselleni suurin odotus oli ’Ei mitään’ kap-
pale. Jagen vierailu siinä, tietäen edelliset 
yhteistyöt Immanuelin edellisellä levyllä, 
sekä PSRT:n (Pastoreiden), oli kovimpia 
kappaleita heidän levyillään. Toisin kävi 
tällä kertaa… Jagen onkin parempi pysyä 
räppärinä ja tuottajana kuin laulajana. Itse 
Immanuelin kundit hoitavat biisit kunnial-
la alusta loppuun. Kappaleet ottavat hyvin 
kantaa puhuttelevista ja vaietuista asioista. 
Kokonaisuudessaan levy on riimien juhlaa. 
Suosittelen räpmusiikkia vierastavallekin 
kuuntelijalle.

Petri Janas

40-vuotisjuhlintaa
FG-Nagos on tuonut Suomen markkinoille 
kaksi mielenkiintoista kokoomalevyä mai-
neikkaiden Petran ja The Oak Ridge Boys 
bändien 40-vuotiselta taipaleelta.

Viime kesänä Suomessakin konsertoineen 
Petran tuotannosta on koottu 2 CD:n pa-
ketti, joka sisältää 27 pääsääntöisesti Bob 
Hartmanin käsialaa olevaa kappaletta 13 
eri levyltä. Mukana klassikkoja kuten "Why 
Should The Father Bother?", "Without Him 
We Can Do Nothing" ja "Beyond Belief".

Mielenkiintoista on, että poikien 40-vuo-
tisuraa esittelevän levyn tuorein kappale on 
10 vuotta vanha eli "Jekyll & Hyde" vuodelta 
2003.

The Oak Ridge Boysien juhlalevy on otsi-
koitu "Celebrating Faith, Family & Freedom" 
eli juhlien uskoa, perhettä ja vapautta.

Country -musiikkia soittava nelikko on 
voittanut uransa aikana lukuisia Grammy, 

Dove -ym. palkintoja. Yhtye on saanut levy-
tyksillään 12 kultaa, kolme platinaa ja kerran 
tuplaplatinaa ja ovat keikkuneet niin maal-
listen kuin hengellisten tilastojen kärjessä 
lukemattomia kertoja. Ei siis mikään turha 
äijäporukka...

CD:lle on koottu tusina nelikon tunne-
tuimpia kappaleita kuten "Elvira", "Thank 
God For Kids" ja "How Great Thou Art".

Levyn päättää tunteen palolla a capella-
na laulettu "The Star-Spangled Banner" eli 
Yhdysvaltojen kansallislaulu.

Tosi 'must' countrymusiikista pitäville!

Ystävän risti
Mäntsälän seurakunnan miestyön priimus-
moottori Marko Näätänen oli ideoimassa 
vuonna 2012 seurakuntaansa Matkakump-
pani-iltaa, jossa Ilkka Vainio avaisi tarinoita 
koskettavien sanoitustensa takaa.

No tilaisuus oli menestys, ja kannusti Ileä 
kehittelemään konseptia edelleen. Seuraa-
va isompi Matkakumppani-ilta pidettiinkin 
Kuopion Kirkkopäivillä viime kesänä, ja 
matka jatkuu Kirkkopalveluiden ja Kirkko-
päivien avustamana seurakunnissa eri puo-
lilla Suomea myös vuonna 2014.

Iltojen teema kiteytyy Ilen sanoittamassa– 
ja myös esittämässä – kappaleesssa Ystävän 
risti, joka syntyi aikanaan Kari Tapion ja Ile 
Vainion ystävyyden pohjalta.

Ystävän risti -CD sisältää 16 Ilen sanoitta-
maa laulua, joissa tarkastellaan varsin syväl-
lisestikin elämää ja jälleennäkemisen toivoa. 
Esittäjäkaarti on varsin nimekäs mm. Saija 
Varjuksesta, Johanna Debreczenistä ja Paula 
Koivuniemestä aina Kari Tapioon, Mikko 
Salmeen ja Jani Jalkaseen, vain muutaman 
mainitakseni.

Kappaleiden sanoituksissa saamme tutus-
tua legendaarisen Juha Vainion pojan remp-
seän seuramiehen puolen sijasta vakavam-
paan ja pohdiskelevampaan mieheen.

Omalla kohdallani koskettavimpia lauluja 
CD:llä ovat mm. Kari Tapion äidin pojastaan 
huolehtimisesta syntynyt "Äiti valvoo" tai 
Mikko Salmen kanssa yhteistyönä syntynyt 
"Jätkän kynttilä". Kappale "Isältä pojalle" 
puolestaan kertoo Kari Tapion ja poikien-
sa Janin ja Joonan yhteisestä matkasta – ja 
miksei Junnun ja Ilenkin matkasta.

Ile toteaa levyn kansilehdelle, että elämä 
olisi tylsää ja pimeää, jos ei uskaltaisi uskoa 
mihinkään. – Olen kantanut uskoa omalla 
tavallani ja saanut siitä voimaa ja paljon ys-
täviä. Kun olin pikkupoika, opetti isoäitini 
Kaarina Vainio minulle iltarukouksen, ja 
luen sen joka ilta, Ile jatkaa.

Kimmo Janas
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A   Jura Belonozhkin esitteli Venäjällä 
tehtävää miestyötä, jossa tärkeää osaa 
näyttelevät erilaiset extreme-henkiset 
leirit.

C   Venäjältä Muurmanskin ympäristöstä  
oli Rovaniemen miestenpäiville saapunut 
parinkymmenen miehen ryhmä.

C   Øyvind Hofstadia (vas.) tulkkasi koko viikonlopun ajan Pekka Puurunen.

C   Pastori Esa Pikkumäki muistutti, että 
meidän omasta voimastamme nouse-
van ponnistuksen ja yrittämisen pitää 
vähentyä ja Jumalan ponnistuksen li-
sääntyä, mikäli haluamme muutoksia 
elämäämme.

D   Sunnuntaiaamu aloitettiin helluntaiseurakunnassa arabialaisella brunssilla.

C   Jouni Riipinen tarkasteli katseen 
vaaroja.

Miehen juttu
C   Miestenpäivien ensimmäinen osuus pidettiin seurakuntakeskuksen juhlasalissa.

Kimmo Janas

Rovaniemen 
helluntaiseurakunta 
yhdisti voimansa 
evankelisluterilaisen 
ja vapaaseurakunnan 
kanssa järjestämällä 
kaksipäiväisen Miehen 
juttu –tapahtuman, jossa 
puhujia oli kotimaan 
lisäksi Norjasta ja 
Venäjältä.

R ovaniemen evankelislu-
terilaisen seurakunnan 
kappalainen Jouni Rii-

pinen totesi miestenpäivien al-
kupuheenvuorossaan Jumalan 
luoneen meidät miehet ja naiset 
erinäköisiksi tarkoituksella.

– Muistan, kuinka lapsena lau-
loin pyhäkoulussa, että älä silmä 
pieni katso mihin vain. Ohjehan 
tarkoitti, ettei kaikkea pidä men-
nä katselemaan.

Kielletty hedelmä
Riipinen muistutti, että ensin tu-
lee katse, sitten tulevat ajatukset 
ja mielikuvitus. Seuraavana on 
vuorossa suunnittelu ja lopulta 
toteuttaminen.

– Tätä rataa monenlainen pa-
huuskin on saanut alkunsa, hän 
huomautti. – Ja tämähän taisi ta-
pahtua jo paratiisissa. Kielletty 
hedelmä oli miellyttävä katsella, 
ja sen ottaminen alkoi vähitellen 
tuntua väistämättömältä.

Kielletyn katseleminen on 

Jouni Riipisen mukaan jotenkin 
houkuttelevaa.

Mutta mitä sitten voi katsel-
la ja mitä ei. Jeesuksen ohjeen 
mukaan joka katsoo naista niin, 
että alkaa himoita häntä, on sy-
dämessään jo tehnyt aviorikok-
sen.

Toisaalta Riipinen muistutti, 
kuinka usein Raamatussa kuvail-
laan naiskauneutta eli kirjoittaja 
hyväksyy naisen kauneuden. 
Katsoa saa, mutta ei himoita.

– On myös annettu ohje, että 
toista katsetta pitäisi varoa. Eli 
ensimmäistä katsetta ei voi vält-
tää, mutta toiseen katseeseen voi 
jo itse vaikuttaa, Jouni Riipinen 
lisäsi.

Muutos mahdollista
Kun meidät kristityt haastetaan 
johonkin muutosprosessiin 
– vaikkapa avioliitossamme – 
normaali reaktio helluntaiseura-
kunnan pastori Esa Pikkumäen 
mukaan on, että me valittelem-
me meiltä taas vaadittavan jota-

kin…
– Ja että sehän nyt on aivan 

lakihenkistä. Eihän meidän tar-
vitse mihinkään muuttua, jos 
elämme armon alla, Pikkumäki 
naurahti. – Mutta jos olemme vä-
hänkään lukeneet Raamattuam-
me, tiedämme Jumalan olevan 
todella armon Jumala ja juuri sik-
si haastavan meitä muutokseen 
monessakin asiassa.

Lujalla itsekurilla ja päättäväi-
syydellä moni asia voi muuttua 
meidän elämässämme, mutta on 
paljon osa-alueita, joilla muutok-
set eivät tahdo onnistua vaikka 
kuinka yritämme omassa lihas-
samme.

– Todella kestävän muutoksen 
täytyy tulla Jumalasta. Sen täytyy 
olla Jumalan elämän vaikuttamaa 
meissä. Niin kuin Raamatussa sa-
notaan, Jeesus Kristus meissä.

Mutta varsin suuri kysymys 
Pikkumäen mukaan on, kuinka 
se voisi tulla arkipäivän voima-
varaksi.

– Minun tulee vähetä ja Jee-

suksen kasvaa minussa, ei siinä 
muuta mahdollisuutta ole, hän 
totesi.

Jumalan miehen on hyvä men-
nä Jumalansa eteen ja tunnustaa 
olevansa voimaton.

– Meidän on tunnustettava 
Jumalalle tarvitsevamme Hänen 
armoaan päivittäin ja hetkittäin. 
Ainoa mahdollisuus muutokseen 
on, että Jumala tulee osaksi mei-
dän jokapäiväistä elämäämme.

Konferenssikristillisyys
Tapahtuman pääpuhuja, norja-
lainen Øyvind Hofstad muistutti 
kuulijoille meidän olevan jatku-
vasti sodassa, joissa tulee niin 
voittoja kuin tappioitakin.

– Meillä miehillä on taipumus 
passiivisuuteen, jolloin kasvum-
me lakkaa. Mutta muutos alkaa 
meidän mielestämme, hän to-
tesi.

Siksi onkin tärkeää, mihin 
kiinnitämme ajatuksemme. Sa-
notaanhan Sananlaskujen kirjas-
sakin, että mitä mies ajattelee, 

sellainen hän on.
– En tunne suomalaista uskon-

kenttää, mutta meillä Norjassa ai-
nakin on ns. konferenssikristilli-
syyttä. Ihmiset kuulevat Jumalan 
sanaa suurissa kokouksissa, ja 
heidän mielensä on korkealla 
kotiin palatessaan. Mutta vali-
tettavasti muutaman päivän ku-
luttua arki vie mennessään ja he 
unohtavat Jumalan sanan.

Hofstadin mielestä olisikin 
tärkeää, että sana kylvetään hy-
vään maaperään ja sitä kastel-
laan myös konferenssien ulko-
puolella. Jatkuvuus on tärkeää 
ja että kuuleminen saa aikaan 
myös tekoja.

Yksinäisiä susia
Aivan liian usein miehet jäävät 
yksikseen palatessaan miesten-
kokouksista kotiinsa.

– Me emme selviä yksin, 
vaan tarvitsemme ystäviä, toisia 
miehiä ympärillemme. Yksinäi-
siä susia on aivan liian paljon 
yhteiskunnassamme. Muistat-
tehan, kuinka Jeesuskin lähetti 

opetuslapset kaksittain viemään 
evankeliumia maailmaan. Sama 
on tilanne sodassakin, tarvitaan 
taistelupareja, jotka turvaavat 
toistensa selustan hädän hetkel-
lä. Näin pitäisi olla myös mies-
työssä. Me tarvitsemme rinnalla 
kulkijoita tukemaan meitä, kun  
saatana hyökkää, Øyvind Hof-
stad painotti.
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C  Veikko Pulkkinen muistutti  viikonlop-
putapahtuman tavoitteesta, että miehet 
rohkaistuisivat olemaan miehiä, jotka 
ottavat vastuun omasta elämästään ja 
perheestään. Ja että Jumalan armo saisi 
enemmän sijaa heidän elämässään.

Myytävänä
 

kevytkuorma-auto ajoineen

Tuottoisa ja hyvä, Pirkanmaalla

Puh. 050 552 1476

Paltamon miestenpäivät

C  Aarni Kontturi huomautti, että teke-
mämme työ on voimakkaampi kuin väke-
vä evankeliumi. Omalla esimerkillämme 
me pystymme vaikuttamaan monien 
muiden elämään.

C  Olli Virta kannusti miehiä rohkeasti 
seuraamaan Jeesusta, vaikka pilkkakir-
veet joskus lentelisivätkin.

C  Keijo Kaikkonen kyseli puheenvuo-
rossaan, miten voimme löytää todellisen 
identiteettimme miehinä.

C  Hannu Haverinen pohdiskeli miehen 
taivalta, miehen kasvua tähän päivään 
ja sitä, mitä on odotettavissa.

C  Namikan miestyön ”Grand Old Man” 
Aimo Horppila kehotti jokaista etsimään 
oman paitansa sisältä, miksi mielemme 
valtaava epäuskon henki, ”jättiläinen” 
on päässyt kasvamaan isoksi.

D  Miestentapahtuman päättäneessä jumalanpalveluksessa Paltamon kirkossa saar-
nasi Kimmo Janas Jeesuksen lähettiläistä ja muistutti, ettei meidän tarvitse pitää raa-
mattutunteja naapureillemme, vaan tärkeämpää on olla läsnä, vierellä kulkijoina.

Helsingin NMKY, 
Kainuun Opisto ja 
Paltamon seurakunta 
järjestivät perinteiset 
miestenpäivät Kainuun 
Opistolla Mieslahdessa 
lokakuun puolessa 
välissä.

Seminaari rakentui alustus-
ten, musiikin ja pienryh-
missä käytyjen keskuste-

lujen varaan. Alustuksissa käsi-
teltiin jokaisen miehen elämässä 
eteen tulevia asioita, ja tarkaste-
lua jatkettiin sitten pienryhmissä. 
Juuri Paltamon leirin pienryhmät 
ovat vuosien mittaan saaneet pa-
rasta palautetta ja niin oli tänäkin 
vuonna. Ryhmät ovat harvinai-
sia hetkiä, joissa miehet pystyvät 
kertomaan toisilleen hyvinkin 
kipeitä henkilökohtaisia asioita 
– asioita, joista ei välttämättä ole 
pystynyt keskustelemaan edes  
parhaan ystävänsä, saati sitten 
oman vaimonsa kanssa.

Voimavarat arjessa
Kaikki ei aina käy kuten Ström-
sössä opetetaan, joten mieskin 
tarvitsee erilaisia voimavaroja 
selviytyäkseen arjen haasteista.

Sotkamossa eläkepäiviään 
viettävä Heikki Penttinen muis-
tutti läsnäolijoiden mieleen Mi-
kael Agricolan sanat "Jaksaak-
seen pappi tarvitsee hyvää ruo-
kaa, riittävästi lepoa ja hilpeää 
mieltä".

Vaikka noiden sanojen lausu-
misesta on kulunut jo lähes 500 
vuotta, pätevät ne vielä 2000-lu-
vullakin jokaisen kristityn mie-
hen elämään.

Yksi tärkeimpiä arkisten voi-
mavarojen lähteitä ovat Penttisen 
mukaan kunnossa olevat ihmis-
suhteet, olivatpa sitten kyseessä 
vaimo, lapset, muut sukulaiset 
tai muut ihmiset.

– Varsinkin uskovan miehen 
pitäisi hoitaa huolella suhdetta 
omaan vaimoonsa, Heikki Pent-
tinen totesi. – Tuskinpa mistään 
saa tarvittaessa niin paljon tukea 
kuin tämän lähiomaisen tahol-
ta.

Ihmissuhteiden kohdalla tulee 
hänen mukaansa muistaa, että  
ristiriitatilanteissa vahvempi 
nöyrtyy ensimmäisenä.

– Ihmissuhteiden parantumi-
nen tapahtuu usein juuri nöyr-
tymisen kautta!

Tarpeiden 
puristuksessa

Myös tyydytetyt tarpeet ovat voi-
mavarojen lähteitä.

– Syvältä kouraisee, kun tar-
peet jäävät tyydyttämättä, olivat-
pa ne siten fyysisiä tai henkisiä. 
Joku nainen voi tietenkin ihme-
tellä, että voiko miehellä olla 
henkisiäkin tarpeita, Penttinen 
hymähti.

Miesten ja naisten tarpeet ero-
avat toisistaan joskus hyvinkin 
selkeästi, jos ei muuten niin ai-
nakin niiden tärkeysjärjestyksen 
osalta. Heikki Penttinen kuiten-
kin muistutti, että miehen tarpeet 
tulevat kaikkein parhaiten täy-
tetyiksi siten, että hän keskittyy 
täyttämään vaimonsa tarpeet.

Naiselle on tärkeää, että mies 
vastaa perheen taloudesta.

– Tämä ei välttämättä tarkoita 
miehen rahapalkkaa, vaan ky-
symys on sitä, että mies ottaisi 
selkeästi hänele kuuluvan ase-
man perheen päänä. Tämä tuo 
vaimolle turvallisuutta, Penttinen 
huomautti.

Naiselle on myös tärkeää, että 
mies on perheelleen antautunut 
ja osallistuu myös lasten kasva-
tukseen. Toisaalta nainen toivoo 
miehen olevan rehellinen ja 
avoin hänelle. Miehen on osoi-
tettava vaimolleen kiintymystä ja 
huomaavaisuutta.

– Vaimo kaipaa myös ei-eroot-
tista hellyyttä, jonka kautta hän 
saa kokea turvallisuutta, suoje-
lua, lohdutusta ja hyväksyntää.

Naiselle on myös tärkeää, että 
hänen miehensä on keskustele-
va puoliso.

– Kuuntele siis keskittyneesti. 
Älä mitätöi. Äläkä yritä selvittää 
kaikkia ongelmia, ota vaimosi 
mielummin kainaloon, Pentti-
nen totesi.

Elämän eliksiiriä
Miehen tarpeiden voimakkuus 
vaihtelee henkilöiden, ikäkausi-

en ja elämän tilanteen mukaan.
Parasta olisi Heikki Penttisen 

mukaan tavoitella kohtuullista 
tasapainoa eri tarpeiden täyt-
tämisessä, ei suinkaan 100 % 
yhden tai joidenkin kohdalla ja 
vastaavasti 0 % suuressa osassa 
muita.

Miehen tarpeista hän huo-
mautti Agricolaa lainaten, että 
ruoka, juoma, uni ja lämpö pitä-
vät hengissä. Myös seksuaalinen 
tyydytys nousee miehen tarveas-
teikolla varsin korkealle.

– Yksi tärkeä tarve meillä mie-
hillä on myös kokea ystävyyttä 
ja viettää vapaa-aikaa vaimon 
kanssa. Sitä että vaimo on mei-
dän kaikkein parhain ystäväm-
me, Penttinen tarkensi.

Tyydyttämättömät tarpeet 
tuovat ennen pitkää ärtymystä, 
kiukkua, väkivaltaisuutta eten-
kin ulospäin suuntautuneissa 
miehissä ja vastaavasti masen-
nusta ja syrjään vetäytymistä 
hiljaisemmissa miehissä.

– Tyydytetyt tarpeet ovat hy-
vän elämän ja jaksamisen elik-
siiriä ja saavat aikaan pysyvää 
tyytyväisyyttä ja vahvaa motivaa-
tiota, hän lisäsi.

Siunattuja 
rutiineja

Harrastukset voivat myös toimia 
arkipäivien energian lähteinä. 
Niistä kannattaa Penttisen mu-
kaan valita parhaat ja joskus jo 
unohtuneetkin voi elvyttää uu-
delleen henkiin.

Toisaalta harrastuksetkaan ei-
vät saa viedä meiltä sitä paljon 
puhuttua laatuaikaa perheemme 
parissa.

– Mietipä, voisitko löytää yh-
teisen harrastuksen myös vaimo-
si kanssa!

Oman energian lähteistä kan-
nattaa huolehtia; liiku, lue, soita, 
laula, treenaa.

– Pidä voimassa "siunattuja 
rutiineja", sinulle tärkeitä ja toi-
mivia asioita, Heikki Penttinen 
painotti.

Jokaisessa päivässä kannattaa 
huomata pienetkin myönteiset 
asiat, paistoipa aurinko tai ei.

Penttinen muistutti myös, et-
tei liikkumisen tarvitse aina olla 
maratonjuoksu. Pelkkä kortte-

lin ympäri kävely tai R-kioskilla 
käynti saattaa riittää.

– On sanottu, että olet terve, 
jos sinusta tuntuu joltakin, ihan 
miltä tahansa.

Hoidettu 
jumalasuhde

Jokaisen miehen suurin tarve on 
Heikki Penttisen mukaan kuiten-
kin saada asiat kuntoon Jumalan 
kanssa.

– Mikään ei syö miestä niin 
voimakkaasti kuin syntitaakka. 
Miehen syvin tarve onkin saada 
syntinsä anteeksi. Kuten Katekis-
muksessa todetaan, mies haluaa 
päästä vapaaksi synnin voimia 
kuluttavasta tyhjyydestä ja levot-
tomuudesta.

Meidän tulisikin hänen mu-
kaansa hoitaa lahjaksi saamaam-
me uutta yhteyttä Jumalan kans-
sa. 

Ja tämähän toteutuu Sanaa lu-
kemalla ja rukoilemalla. Tärkeää 
on myös pukeutua Jumalan tais-
teluvarustukseen. 

– Vahvistukaa Herrassa, ot-
takaa voimaksenne hänen vä-
kevyytensä. Pukekaa yllenne 
Jumalan taisteluvarustus, jotta 
voisitte pitää puolianne Paho-
laisen juonia vastaan, Penttinen 
lainasi Efesolaiskirjettä. – Muis-
takaa myös Jeesuksen sanat, että 
kun Pyhä Henki tulee teihin, te 
saatte voiman!
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Porsche GT3 Cup

B  Ruutulippu heilahtaa ja kausi on pul-
kassa!

C  Tiimin parhaimmin menestyneet kus-
kit, Johan Westergård (sarjassa sijalla 9) 
ja Tom Nylund (sarjasijoitus 5.) pikapala-
verissa ennen autojen punnitusta.

D  Tom Nylund väsyneenä mutta onnel-
lisena kolmannella palkintopallilla. Kausi 
meni yli odotusten ja sijoituksia kertyi 
varsin mukavasti.

C  Sarjassa käytettävät Porschet ovat valtaosin tehdasvalmisteisia 997 Cup -versioita, 
kuten Wasa GT3 Racingilla, sekä 991 Cup-versioita.

A   Tällä ensimmäisellä kaudella Wasa 
GT3 Racing -tiimi ajoi kolmella Porsche 
997 GT3 -autolla, mutta ensi kaudella on 
tarkoitus kasvattaa kalustoa.

C  Wasa GT3 Racing -tiimin tyylikkäät 
valko-puna-vihreät autot asettumassa 
kauden viimeiseen lähtöön Alastarossa.

C  Vielä toukokuussa Porsche GT3 Cupin aloituskisassa hymyt olivat hieman vai-
vaantuneet, mutta nyt kun kausi on pulkassa, voivat sekä Johan Westergård (vas) 
että Tom Nylund jo hymyillä vapautuneesti. Mahtava kausi ja uutta intoa uhkuen 
kohti kautta 2014!

Porsche GT3 Cup 
Trophy Finland 2013 
ajettiin FINRace sarjan 
yhteydessä sekä 
PRCF:n omassa Porsche 
Club Festival Finland 
kilpailussa Alastarolla 
syyskuun puolivälissä. 

T oukokuussa Virtasalmen 
Motoparkista alkanut 
FINRace-sarja saatiin syys-

kuussa päätökseen Alastaron 
moottoriradalla. Kausi huipentui 
huikean jännittäviin kamppailui-
hin viimeisistä sarjapisteistä.

Porsche GT3 Cup Trophy 
-mestaruus ratkesi jo lauantain 
kisastarteissa. Antti Burin vahva 
kausi sai makean huipentuman 
jo ensimmäisessä kilpailulähdös-
sä, kun hän voitollaan varmisti 
samalla, että piste-ero seuraava-
na sarjataulukossa olevaan Esa 
Schroderukseen säilyi tarpeeksi 
suurena. Voiton varmistuttua 
Buri jätti kauden viimeisen läh-
dön ajamatta. Kauden viimeisen 
voiton nappasikin Trophy-sar-
jassa toiseksi tullut Esa Schro-
derus. 

Kolmannen sijan Porsche GT3 
Cup Trophyssa vei Porsche Ju-
nior Programissa ajava, juuri 23 
vuotta täyttänyt Jesse Krohn, 
joka osoitti lahjakkuutensa aja-
malla muita heikkotehoisemmal-
la autolla Alastaron osakilpailun 
ensimmäisessä lähdössä sijalle 
3 ja toisessa lähdössä sijalle 2. 
Vaikka Krohn joutuikin hieman 
antamaan tasoitusta kaluston 
puolesta, osoitti hän, että vauh-
tia löytyy.

PR purrut
Porsche GT3 Cupin onnistumi-
nen – peräti 31 kuljettajaa sar-
jassa, on paljolti pitkäjänteisen 
pr-työn ansiota. Porsche-luokka 
järjesti kauden aikana lukuisia 
tempauksia, joissa tehtiin sekä 
ko. luokkaa että koko rata-autoi-
lua tunnetuksi. Luokan kuljetta-
jat osallistuivat mm. heinäkuussa 
Seinäjoen Vauhtiajojen 10-vuo-
tisjuhlien hyväntekeväisyystem-

paukseen, jossa tempauksen 
tuotto meni Missio Helsinki yh-
distykselle.

Mieli korkealla 
Vaasassa

Esittelimme kevään numeros-
samme (3/2013) vaasalaisen  
Wasa GT3 Racing -tiimin, joka 
starttasi viiden "untuvikkokus-
kin" voimin kauteen. Osalla mie-
histä oli kokemusta kartingista 
ja road racingistä, mutta rata-
autoilu oli vielä tuossa vaiheessa 
heille tuntematonta.

Kahdeksan osakilpailun jäl-
keen kokemusta on kuitenkin 
kertynyt mukavasti ja mielet ovat 
korkealla ensikautta ajatellen.

– Paria kolaria lukuunottamat-
ta olen todella tyytyväinen niin 
tiimin kuin omaankin ajooni, 
kertoo Johan Westergård – joka 
muuten toimii tämänkin lehden 
painojäljestä vastanneen Arkme-
dia Oy:n toimitusjohtajana.

Tiimin vetäjä Tom Nylund on 
samoin tyytyväinen kauteen.

– Tämä oli meille ensimmäi-
nen kausi, ja useimmissa kisoissa 
kamppailimme kuitenkin kärki-
kahinoissa. Varmasti jatkamme 
ensi vuonnakin. Tiimi on hyvä 
ja meillä on todella hauskaa yh-
dessä, Nylund naurahtaa.
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RAHAT JA HENKI
Siunattua 

uutta vuotta

www.gfa.fi

Metallituote Lahtinen Oy
Kyyjärvi

puh. 0400 564 958Siunausta vuodelle 2014!

Hietalahti ja Pojat Oy

www.hietalahtijapojat.fi
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KAUKOMAALAUS OY

Kauko Turunen
0400 368 811

www.kaukomaalaus.fi

Harrintie 1, 63300 Alavus
p. 06 511 1690

www.harringrillikahvio.fi

Hotcan -testi

Parhaimmat kiitokset myös koko Tosimiehen tekijäporukalta!
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D  Ensin siirretään musta kansi purkin 
pohjaan ja painetaan naulalla kolmeen 
reikään pohjaan saakka.

D  Ruoka lämpiää 8-12 minuutissa. Vä-
lillä voi hämmentää.

D  Ja ei kun syömään...

Viime vuonna 
testiryhmämme 
arvosteli kesäisiä 
grillimakkaroita, mutta 
tänä vuonna päätimme 
tutustua uuteen 
retkimuonavaihtoehtoon 
- Hotcaniin.

K arstulalainen Finn-Sa-
votta Oy on ryhtynyt 
tuomaan maahan eng-

lantilaista purkkimuonaa, joka 
on suunniteltu varsinkin ulkona 
liikkujille. Tietenkin Hotcan so-
veltuu myös uusavuttomille poi-

kamiehille, joille maksalaatikon 
lämmittäminen mikrossa edustaa 
kulinaristista nautintoa...

Tekniikka toimii
Hotcanissa on kaksi säilyke-
purkkia sisäkkäin. Purkkien vä-
lisen tilan pohjalla on kalkkia ja 
sen yläpuolella vesipussi. Kun 
vesipussi puhkaistaan mukana 
tulevalla naulalla, kalkki ja vesi 
reagoivat keskenään ja syntyy 
lämpöä. Tuo lämpö lämmittää 
purkissa olevan ruoan pyöreästi 
10 minuutissa 60-70 -asteiseksi.

Yksinkertainen toimintape-
riaate, joka on kaiken lisäksi 
myrkytön. Etkä tarvitse kuin 
haarukan tai lusikan, jolla alat 

latoa muonaa ääntä kohden.
Lämmitystekniikka saa täydet 

pisteet kätevyytensä ansiosta. 
Ruoka säilyy myös lämpimänä 
jopa 45 minuuttia.

Mausteita kaivataan
Tällä hetkellä maahantuontioh-
jelmassa on viisi makuvaihtoeh-
toa – kyllä, on siellä myös kasvis-
ruoka. Meillä oli testissä raviolia, 
lihapullia ja papuja, tortellinia 
sekä nakkeja ja papuja.

Testiryhmämme makunys-
tyröitä ei mikään vaihtoehto 
varsinaisesti hivellyt, mausteita 
olisi saanut ehdottomasti olla 
enemmän. Näistä vaihtoehdois-
ta tortellini oli kuitenkin paras. 

Lihapullat olivat ehkä liian jau-
hoisia, joskin niiden kastike oli 
parasta.

Paino ongelmana
Yli 400 gramman purkki riittää 
hyvin miehen annokseksi, mutta 
toisaalta ainakin pitkillä jotoksilla 
useamman purkin raahaaminen 
repussa alkaa käydä voimille. 
Tässä suhteessa perinteisempi 
kuivapussiruoka vetää vielä pi-
temmän korren.

Toinen ongelma syntyy tie-
tenkin tyhjistä purkeista, vaikka 
ovatkin kierrätyskelpoisia. Vält-
tämättä tiettömien taipaleiden 
takana ei löydy kierrätysastioita 
polun varresta...

Ja kun ajattelee suomalaista 
eräretkeilyä, Hotcan ei tieten-
kään saa jäätyä, että vesi pystyisi 
aktivoitumaan kalkin kanssa.
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Mazda6 uudistui

B C  Uudistuneen Mazda6:n sporttinen 
muotoilu on useimpien silmää hivelevä.

A  Säilytyslokeroita löytyy riittävästi. 
Poikkeavasti avautuvan Easy Life -han-
sikaslokeron uumeniin saa tarpeellisen 
kirjallisuudenkin.

C  Kissamainen muotokieli näkyy myös 
mittariston muotoilussa.

B  Kuljettajan toimintaympäristö on 
todella miellyttävän asiallinen, ja kaik-
ki tarpeelliset namiskuukkelit löytyvät 
helposti.

B   2.2 -litraisesta dieselmoottorista irto-
aa 150 hevosvoimaa ja vääntöä 380 Nm. 
Moottori vetää hyvin ja on tarpeeksi 
kierrosherkkä. Huippunopeus on 211 
km/h ja kiihtyvyys nollasta sataan 9 se-
kuntia.

B  Tavaratila on 483 litran kokoinen eli 
varsin mukavan kokoinen, mutta suh-
teellisen pieni takaluukku hankaloittaa 
lastaamista.
Kokeilemassamme autossa olleen tava-
ratilaa suojaavan muovimaton koho-
kuviointi tökki matkalaukkua perälle 
työnnettäessä.

B  Pirtsakka Captur kiinnittää huomion 
linjakkaalla muotoilullaan.

A  Sisusta on eleettömän tyylikäs, mutta 
ehkä hieman liian muovinen. Tilaa löytyy 
mukavasti niin edestä kuin takaakin.

Crossover 
Captur

Kimmo Janas

Vajaan vuoden markkinoilla ol-
lut uusi Mazda6 on maailman 
ensimmäinen auto, joka käyttää 
kondensaattoriin perustuvaa 
kulutusta vähentävää i-ELOOP-
järjestelmää. Tekniikka tuot-
taa virtaa sähkölaitteille auton 
vauhdin hidastamisen aikana 
kerättävän energian avulla. i-

ELOOP parantaa taloudellisuut-
ta yhdessä i-Stop järjestelmän 
kanssa. Kondensaattori varastoi 
ja vapauttaa sähköä nopeammin, 
tehokkaammin ja kestävämmin 
kuin muut järjestelmät.

Tuo taloudellisuutta lisää-
vä start-stop -toiminta (i-Stop), 
jossa moottori sammuu esim. 
liikennevaloissa, on ainakin 
dieselmoottorien kohdalla al-

lekirjoittanutta ärsyttävä piirre 
hörähtäessään kaasua painaessa 
taas käyntiin...

Pieniruokainen
Moottoreiksi löytyy kolme ben-
siini- ja kaksi dieselvaihtoehtoa. 
Meillä koeajettavana oli 2.2 -lit-
rainen, 150 hevosvoiman die-
sel.

Maailman matalimman die-

selmoottorien puristussuhteen 
omaava tehokas 2.2 litrainen 
SKYACTIV-D kaksoisturbodie-
sel noudattaa jopa Euro 6-pääs-
tönormia ilman typpioksidien 
jälkikäsittelyjärjestelmää. CO2- 
päästöt ovat vain 108 g/km 
yhdessä i-ELOOP järjestelmän 
kanssa.

Kulutuslukemat yllättivät tes-
tiryhmämme, yhdistetty kulutus 
oli ainoastaan 4.2 l/100 km ja 
kaupunkiajossakin vain 5.1 l/100 
km. Jorma Uotisen sanoin, "ei 
paha".

Sporttinen perheauto
Mazdan uuden sukupolven SKY-
ACTIV teknologiaan perustuvat 
uudenlaiset tekniset ratkaisut 
moottori- ja vaihteistoteknolo-
giassa tuovat uusia tuulia niin 
ajo-ominaisuuksiin, turvallisuu-
teen kuin ympäristöystävällisyy-
teenkin. 

Ajettavuudessa on kiinnitetty 
huomiota entistä mukavampaan 
ja vakaampaan ajokäytökseen 
menettämättä Mazdalle ominais-
ta urheilullisuutta.

Urheilullisuutta ei olla unoh-

dettu myöskään auton muotoi-
lussa, joka on palkittu useam-
mallakin areenalla kuluneena 
vuonna.

Kokeilemamme Sedan 2.2 
Skyactic-D Premium Plus Bu-
siness 6 MT maksaa lisävarus-
teineen pyöreästi 37 000 euroa, 
mikä ei ole paha hinta tämän 
kokoiselle perheautolle.

Napakka vaihteisto
Uuden sukupolven 6-vaihteises-
sa vaihteistossa on täsmällinen 
vaihtotuntuma. Kehityskonsep-

tin tavoitteena oli luoda kevyt 
ja kompakti käsivalintainen 
vaihteisto, joka tarjoaa erinomai-
sen vaihtotuntuman ja parem-
paa taloudellisuutta. Vaihteiston 
kanssa ovat Mazdan insinöörit 
tavoitelleet MX-5-mallista tuttua 
urheilullisuutta ja tunnokkuut-
ta.

Kasvaa ja kaunistuu
Mazda6 on edeltäjäänsä Mazda 
626:ta isompi auto. Varsinkin 
sisätiloissa sen huomaa kasva-
neena hartiatilana – rotevampi-

en tosimiesten kohdallahan olo 
varsinkin takapenkillä saattaa 
joskus olla hieman ahdistava.

Akseliväli on sedan-mallissa 
kasvanut yli kymmenellä sentillä 
ja on tässä uudessa mallssa jopa 
pidempi kuin farmariversiossa.

Tuo kasvanut akseliväli tuntuu 
myös ajossa, sillä se rauhoittaa 
autoa, joka kulkee entistä va-
kaammin. 

Myös jousitus saa lisäpisteitä, 
joita kertyy varsinkin mutkaisilla 
ajo-osuuksilla. Rengasmelu tosin 
hieman yllätti.

Kimmo Janas

Syksyllä Renault lanseerasi Suo-
men markkinoille pirteän cross-
over-uutuuden, jossa valmistaja 
varsin onnistuneesti on yhdistel-
lyt katumaasturin, tila-auton ja 
perinteisen henkilöauton parhai-

ta puolia.
Renault Captur perustuu sa-

mannimiseen, urheilullisuutta 
ja hauskuutta yhdistelevään kon-
septiautoon, joka päätyi yllättä-
vän nopeasti tuotantomalliksi.

Pohjalevynsä Captur on saanut 
Renault Cliolta. Mielenkiintoista 

on, että suuremmasta koostaan 
ja turvallisuusvarusteistaan huo-
limatta Captur painaa vain sa-
man verran kuin Clio III.

Muotoilussa ovat ranskalaiset 
insinöörit lähteneet varsin vauh-
dikkaalle linjalle. Pullistelevat 
kylkilinjat ja pyöräkotelot anta-

vat ulkonäköön mukavaa uhoa, 
jota tehostetaan vielä suuriko-
koisilla, 17-tuuman renkailla.

170 mm maavara puolestaan 
antaa hieman isompien katu-
maasturien ilmettä.

Yksilöllisyyttä
Captur edustaa myös nykyään 
vallalla olevaa yksilöllisyyden 
filosofiaa. Jos pelkää, että naapu-
rin pihaan ilmestyy samannäköi-
nen Rellu, voi oman Capturinsa 
ulkonäköä varioida monella 
tavalla. Värivaihtoehtoja löy-
tyy kahdeksan ja jokaiseen on 
saatavilla kaksivärinen maalaus. 
Sumuvalojen kehykset samoin 
kuin jäähdyttäjän säleikön ja ovi-
en alemmat suojalistat voi valita 
halutessaan useasta värivaihto-
ehdosta. Mukavan lisänsä tuovat 
vanteet, jotka nekin voivat olla 
omistajan valinnan mukaan joko 
oranssit, mustat tai norsunluun 
väriset.

Eikä yksilöllisyys jää ulkopin-
taan. Kalliimmassa Dynamique 
-varustevaihtoehdossa on saata-

villa Zip Collection -istuinverhoi-
lut, jotka voi tarvittaessa irrottaa 
vetoketjulla ja pesäistä kotona. 
Ja tietenkin voi halutessaan vaih-
taa myös erinäköiset verhoilut.

Turboahdettua
Suomeen tuotavassa mallistossa 
on valittavana kaksi bensiini-
moottoria; 0.9 -litrainen Energy 
TCe 90 (90 hv) ja 1.2 -litrainen 
TCe 120 EDC (120 hv).

Kummatkin moottorit ovat 
turboahdettuja, varsin reippaan 
pienennyksen läpikäyneitä ja 
viimeisimmän sukupolven voi-

manlähteitä. Pienestä koostaan 
huolimatta ne vääntävät muka-
vasti jo matalilla kierroksilla.

Tuossa moottorikoon on-
nistuneessa pienentämisessä 
tulee selvästi esille Renaultin 
monivuotinen kokemus F1-
maailmasta. Todella pirtsakkaa 
menoa, vaikka konehuoneessa 
onkin ainoastaan 1.2 -litrainen 
kone. Uuden teknologian ansi-
osta yhdistetty kulutuskin pyörii 
5,4 litran paikkeilla/100 km.

Pienempi versio tulee ma-
nuaalivaihteistolla, mutta isom-
pi käyttää EDC (Efficient Dual 

Clutch) vaihteistoa eli kaksois-
kytkimellä varustettua.

Meillä koeajossa ollut TCe 120 
EDC-aut Expression versio mak-
saa lisävarusteineen hieman alle 
25 000 euroa.

Helppo ajettava
Paitsi että Capturia pyörittelee 
ihan ilokseen kaupunkivilinäs-
sä – ja miksei moottoritielläkin, 
kuljettaja pidetään kiitettävästi 
ajantasalla, koska vaihtaa isom-
malle tai pienemmälle jne. 

Valaistu nuoli kojelaudassa 
kertoo oikean vaihtamishetken, 

ajotavan merkinantolaite puoles-
taan huomioi matkanopeuden, 
vaihtamiset ja kaasupolkimen 
käytön ja kehottaa erisävyisillä 
valoilla kuskia parantamaan ajo-
tapaansa.
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Opi miehekästä rukousta 
kuukausittain.

Tilaa Airut!

Airut-lehti, Kuusitie 7 A 3, 37500 LEMPÄÄLÄ

www.airut.net
Puh. 03-3142 2300

Ohjaa kristilliseen elämään
Rohkaisee odottamaan 

Kristuksen paluuta

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

Nostet
 elä

n
ta

mää !

www.kuumailmapallolennolle.fi
            info@careaction.fi

Kimmo Janas

Ylistarolainen 
Jukka Niemi on 
huolissaan, ettei 
terveydenhoitosektori 
osaa kohdata ihmistä, 
pelkät lääkkeet eivät 
aina anna vastauksia 
mieltä painaviin 
kysymyksiin. Hän 
panostaisikin nykyistä 
enemmän vertaistukeen 
ja sosiaalisen 
kuntoutukseen.

J ukka Niemi syntyi Ylista-
rossa olympiavuonna 1952 
seitsenlapsisen perheen 

keskimmäisenä. Hän kertoo 
kokeneensa jo lapsena itsensä 
yksinäiseksi ja syrjäytyneeksi. 
Eikä koulukiusaaminen suin-
kaan helpottanut oloa.

Lapsuudessa kylvetty us-
konsiemen on kantanut miestä 

C  – Tärkeää on kuunnella itseään ja sisäistä ääntää, Jumalan ääntä, joka antaa 
rauhan, Jukka Niemi toteaa.  Kuva © Iikka Löytty.

Lepoa Kristus-kalliolla
C  Jukka Niemi asustelee yksinään lapsuudenkodissaan Ylistarossa.
Kuva © Iikka Löytty.

D   Kansanedustaja Sanna Lauslahti luovutti Jukka Niemelle kunniamaininnan Vapaa-
ehtoistoiminnan Menu-messuilla marraskuun lopulla.   Kuva © Markku Ojala.

vaikeina aikoina vuosien kulu-
essa.

Hengellinen kaipuu
1960-luvulla Jukka Niemi lähti 
Ruotsiin töihin veljensä kan-
nustamana.

– Koin, etten saanut kotona 
sosiaalista arvostusta, joten pää-
tin lähteä kokeilemaan elämää 
naapurimaassa, hän muistelee.

Parin vuoden työrupeama 
tekstiilitehtaassa päättyi kuiten-
kin sairaslomaan.

– En hallinnut ruotsinkieltä, 
joten eristäydyin entisestään työ-
tovereistani. Yksinäisyys ja sisäi-
set paineet kasvoivat lopulta niin 
suuriksi, etten saanut enää öisin 
unta. Seurauksena oli psyykkisiä 
ongelmia, johon määrätyt lääk-
keet onneksi helpottivat hieman 
tilannetta.

Vaikka uskonelämä ei ollut 
vielä juurtunut mieheen, hän 
kertoo kuitenkin rukoilleensa 
Jumalalta apua ahdistukseen.

Niemi palasi kotimaahan, jossa 
aloitti parannuttuaan työt Jyväs-
kylässä rautakaupan myyjänä. 

Samaan aikaan oli herännyt 

hengellinen kaipuu. Niemi ker-
too kiertäneensä Jyväskylässä 
kaikki hengelliset yhteisöt läpi, 
mutta kotia – omaa paikkaa ei 
tuntunut löytyvän. Sisäinen tyh-
jyys, yksinäisyys painoi edelleen 
mielessä.

– Raamattu oli toki turvana, 
mutta virsikirjasta tunsin löytä-
väni vieläkin enemmän apua. 
Tutut virret puhuttelivat.

Rakkaimmaksi virreksi on 
vuosien kuluessa noussut virsi 
341. ”Kiitos sulle, Jumalani, ar-
mostasi kaikesta, jota elinaika-
nani olen saanut tuntea. Kiitos 
sulle kirkkahista, keväisistä päi-
vistä. Kiitos myöskin raskahista 
syksyn synkän hetkistä.”

– Synkät hetket opettavat elä-
mään ja kun ne pystyy rauhassa 
käsittelemään yhteydessä Kris-
tukseen, niistä pääsee yli – täy-
tyy rauhoittua Kristus-kalliolla.

Irti oravanpyörästä
Vuonna 1984 avautui paikka 
myyntiedustajana, joka vei eri 
puolille Suomea.

 – Varsinainen poikamiehen 
toiveammatti, muistelee Jukka 

Niemi naurahtaen.
Työ oli aluksi antoisaa, mutta 

viimein alkoivat uupumus ja le-
vottomuus taas painaa mielessä. 
Elämänpaineet estivät elämästä 
nauttimisen. Todellisia ystäviä 
ei löytynyt, ja alkoholikin astui 
kuvioihin mukaan.

Lopulta myös Niemen fyysi-
nen kunto petti, ja myyntiedus-
tajan työt saivat jäädä.

– Vaikka töiden loppuminen 
olikin kova paikka talousvaike-
uksien keskellä, tunsin kuitenkin 
myös helpotusta, olin päässyt irti 
oravanpyörästä. Päätin, etten ota 
askeltakaan, ennen kuin tunnen 
Kristuksen läsnäolon ja tiedän, 
mikä sisintäni vaivaa.

Kilpi maailmallisuutta 
vastaan

Jukka Niemi kertoo viettäneensä 
mielisairaalassa seitsemän eripi-
tuista jaksoa unettomuuden ja 
syyllisyyden tunteen paineissa.

Vuonna 2008 Ylistarossa al-
kanut Alfa-kurssi toi helpotusta 
hengelliseen nälkään.

– Sisimpään alkoi selvästi tulla 
rauhan tunne, elämä alkoi voit-

taa, Niemi muistelee.
Kurssin jälkeen hän on kiertä-

nyt aktiivisesti raamattupiireissä 
ja hengellisissä tapahtumissa.

– Jos väliä on kaksikin viik-
koa, tuntuu levottomuus alkavan 
hiipiä jälleen päälle.

Seinäjoella järjestettävät mies-
ten aamiaiset ja miesten illat ovat 
muodostuneet hengelliseksi ko-
diksi.

– Tunnen, että minutkin hy-
väksytään ja voin puhua vapau-
tuneesti menneistä, Jukka Niemi 
toteaa. 

Yksin asuessaan hän kertoo 
voivansa laskeutua rauhas-
sa, kenenkään häiritsemättä, 
Kristus-kalliolle, omantunnon 
kuuntelemiseen, joka tuo levon 
ja rauhan.

– Kristus on kilpi maailmal-
lisuutta vastaan, ettei mikään 
paha enää kosketa minua, Niemi 
painottaa.

Vierellä kulkijoita
 tarvitaan

17 vuoden sairastelun jälkeen 
avautui mahdollisuus lähteä 
mukaan mielenterveysalan tu-
kihenkilöksi.

– Kun on itse kokenut kipeitä 
asioita, osaa kohdata toisia vas-

taavassa tilanteessa kipuilevia. 
Omat kokemukset ovat olleet 
pitkää koulutusta tukihenkilöksi, 
Jukka Niemi selvittää.

Tänä päivänä ihmisillä on pal-
jon ongelmia, monet kokevat 
taloudellista epävarmuutta, on 
syrjäytyneisyyttä niin nuorissa 
kuin ikäihmisissäkin. Tuntuu, 
ettei kukaan enää välitä lähim-
mäisistä, oma selviytyminen on 
tärkeintä.

– Terveydenhoitoalalla ei sel-
västi osata kohdata ihmisiä oi-
kealla tavalla. Huoliensa kanssa 
kamppailevat eivät saisi olla 
pelkkiä numeroita tilastoissa, 
jotka koetetaan saada hiljaisiksi 
lääkityksellä, Jukka Niemi tuskai-
lee. – Varsinkin nuoret kaipaavat 
vierellä kulkijaa, joka osaa antaa 
vertaistukeaan.

Hän huomauttaa, kuinka yh-
teiskunnalle tulisi jopa halvem-
maksi järjestää nuorille kuntout-
tavaa hoitoa.

– Sairaaksi leimaaminen on 
paha asia, sillä viedään pois 
koko ihmisarvo! Niemi toteaa. – 
Kun saan olla auttamassa hädäs-
sä olevia, koen selvästi, kuinka 
Pyhä Henki toimii ja minä saan 
olla välikappaleena.
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Marraskuun 
ensimmäisenä 
viikonloppuna 
kokoontui 230 Mestarin 
miestä viettämään 
Pyhäin miesten päiviä 
Kansanlähetysopiston 
tiloihin Ryttylään.

P äivien avausjuonnossaan 
Leo Louhivaara ja Mika 
”Jurvis” Järvinen totesivat, 

etteivät kyseessä olleet pelkät 
raamattupäivät, vaan tarkoitus 
oli tarkastella miehen elämää 
monista eri näkökulmista. Oh-
jelmassa vaihtelivatkin otsikot 
kuten Pyhä mies, Myös isämme 
uskoivat, Jeesus valitsee mie-
hen, Uskalla olla mies – vahva 
ja hellä, Mies ja Mestari, Jeesus 
oli mies, Miehen elämää jne.

Pyhä ja pyhyys
Korinttilaiskirjeensä alussa Paa-
vali tervehti Korintissa olevaa 
Jumalan seurakuntaa, Kristuksen 
Jeesuksen pyhittämiä ja Jumalan 
kutsumia pyhiä.

– Siis Jumalan sanan mukaan 
kyseessä oli porukka, joka oli 
pyhitetty Jeesuksessa Kristuk-
sessa ja jotka olivat kutsuttuja ja 
pyhiä, huomautti Lasse Jussila.

Korintin seurakuntahan eli 
hyvin jumalattoman kaupungin 
keskellä. Mutta kuitenkin Jeesus 
kulki siellä heidän keskellään ja 
monia pelastui.

Me elämme nyt 2000 -lukua ja 
joidenkin mielestä monet asiat 
kannattaisi unohtaa menneisyy-
teen. Jussila kuitenkin muistut-
ti, että tutkimusten mukainen 
tosiasia on, ettei ihminen ole 

Pyhäin miesten päivät
C  Ryttylään oli kokoontunut ilahdut-
tavan paljon eri-ikäisiä miehiä, nuorim-
mat olivat 17-vuotiaita, vanhimmat jo 
eläkkeellä.

D  Sunnuntain paneelikeskustelussa levyseppähitsaaja Ari Mäkilä (vas.), kirurgi Mika 
Korhonen ja motoristi Päiviö T. Juntumaa keskustelivat, millaista on elää kristittynä 
miehenä eri ympäristöissä.

mihinkään muuttunut; eivät ih-
misen kaipaukset ja tarpeet ole 
mihinkään muuttuneet.

– Vaikka ihmiset elivät Ko-
rintissa kuin pellossa, heillä 
oli kuitenkin kaipaus Jumalan 
puoleen. Ja saivat Kristuksessa 
syntien anteeksisaamisen ja tuon 
pyhityksen, Jussila lisäsi.

Hänen mukaansa on siis ole-
massa pyhiä miehiä, mutta ei 
pyhimyksiä. Tärkeintä olisikin, 
että meillä olisi oikea Raamatun 
antama käsitys pyhästä.

Iso Raamatun tietosanakirja 
toteaa, että pakanauskonnois-
sa ovat pyhiä lähinnä esineet, 
henkilöt ja pyhät toimitukset. 
Tietosanakirjan mukaan paka-
nuudessa on selvästi pyrkimys 
pyhyyden aineellistamiseen.

– On siis pakanallista pitää jo-
takin esinettä tai ihmistä pyhänä, 
totesi Lasse Jussila. – Kun ajat-
telemme omaa uskonelämääm-
mekin ja pyhiä arvoja. Kuinka 
paljon siinä on sitä, että olemme 
ajautuneet todellisesta pyhästä 

sivuun sillä, että meille on al-
kanut tulla pakanallinen kuva 
joistakin esineistä tai riiteistä 
pyhinä? Siis että niissä itsessään 
olisi jotakin pyhää, ei siis Juma-
lalta tulevaa pyhää.

Israelin kohdalla tietosanakirja 
puolestaan toteaa, että Israelissa 
Herra on Israelin pyhä.

– Eli jälleen, ettei pyhyys ole 

täällä eikä aineellista vaan se on 
Jumalassa, Jussila lisäsi.

Pimeydestä valoon
Pyhityksen yksinkertaisin selitys 
on hänen mukaansa, että pyhit-
täminen on erottamista. Pyhä 
on erotettu epäpyhästä. Pyhä 
on erotettu Jumalalle.

– Korintin seurakuntakin oli 
pyhä, koska se oli erotettu Juma-
lalle, Lasse Jussila jatkoi. – Israel 
oli pyhä, koska se oli erotettu 
pakanakansoista Jumalan omai-
suuskansaksi.

Kun joku on erotettu maail-
massa, ei kyseessä ole mikään 
pieni asia. 

– Kun mies tulee uskoon ja ko-
kee kääntymyksen ja herätyksen 
– eli kun hänet siirretään pimey-
destä valoon, saatanan vallasta 
Jumalan luo, ei kysymyksessä 
ole suinkaan pieni asia! Jussila 
painotti. – Ei ole kyse siitä, että 
miehen arvomaailma ja maa-
ilmankatsomus muuttuvat, ja 
hän alkaa kohdella perhettään 
paremmin. Ei, kyseessä on pe-
rustavaa laatua olevasta, näky-
mätöntäkin maailmaa järisyttä-
västä asiasta. Kun Jumala siirtää 

ihmisen pimeydestä valoon.
Hän myös muistutti, kuinka 

Jeesus sanoi, että uskomalla Hä-
neen nämä saavat syntinsä an-
teeksi ja saavat myöskin paikan 
niiden joukosta, jotka Jumala on 
pyhittänyt.

Pää selvänä
Jussilan mukaan on terveellis-
tä, että me näemme Jumalan 
Sanan ja Jumalan Hengen va-
lossa oman syntisyytemme, sen 
että paha riippuu meissä kiinni. 
Paavali kirjoittaa, että se pyhyys 
ja elämä ja perintö, joka meillä 
Kristuksessa on, on jotain sel-
laista, joka riistää meiltä yhden 
asian.

– Ja se on, että näin ei yksi-
kään voi ylpeillä Jumalan edes-
sä, Lasse Jussila tarkensi.

Pyhältä mieheltä otetaan ensin 
ylpeys pois, itseriittoisuus.

– Kaikessa me käännämme 
katseemme Häneen, joka on 
kuollut meidän edestämme, joka 
on meidän Lunastajamme. Ko-
rinttilaiskirjeen mukaan Jumala 
on antanut Jeesuksen Kristuksen 
meille viisaudeksi, vanhurskau-
deksi, pyhitykseksi ja lunastuk-
seksi.

Olemme siis pyhiä ja Juma-
lan tarkoitus elämässämme on 
pyhitys.

– Jos pyhä tarkoittaa Jumalal-
le erotettua, niin ymmärtääkse-
ni pyhitetty tai pyhityselämää 
elävä mies on Jumalalle elävä, 
Jussila totesi ja jatkoi: – Vaikka 
olet saanut Jeesuksessa Kristuk-
sessa pyhyyden, niin että voit 
edetä turvallisella mielellä kohti 
iankaikkisuutta, onko Jumalan 
tahto tässä pyhitysasiassa saanut 
tapahtua?

Raamatun mukaan meidän tu-
lee antaa Kristuksen sanan asua 
runsaana keskuudessamme.

– Jumalan sana on ainoa, joka 
voi pitää päämme selvänä! Lasse 
Jussila huomautti.

D  "Näin on Jumala mua tyyränny" opet-
ti Mauno Jouppi värikkäällä pohjalais-
murteellaan.

B  Lasse Jussila huomautti, että pyhi-
tyselämä ei ole turha asia pyhänkään 
miehen elämässä.

A  Pitkän kokemuksen Japanin lähetys-
kentällä hankkinut Arto Hukari opetti  
aiheesta "Jeesus oli mies".

B  Vaasan Veljeskuoro juhli 45-vuotista 
taivaltaan Ryttylässä.

B  Ryttylän miestenpäivien jounnosta 
vastasivat Leo Louhivaara (oik.) ja Mika 
”Jurvis” Järvinen.



52TOS I M I E S   5-6 / 2013 53 TOS I M I E S   5-6 / 2013

Valaisin vaativimpiin olosuhteisiin 
Petzl tuo markkinoille pitkäkestoiseen ammattikäyttöön suunni-
tellun Ultra Vario otsa- ja kypärävalaisimen. Järeä rakenne kestää 
kovaa käyttöä, ja neljä erilaista valaisutilaa takaavat sen, että työhön 
löytyy oikea valon voimakkuus ja paloaika. LED-valolla varustetun 
otsavalaisimen mukana tulee suurikapasiteettinen akku, jonka saa 
asennettua joko otsapannan niskaosaan tai vyölle. 

Ultra Vario -valaisinta säädetään sen reunassa olevalla valinta-
kytkimellä, jota pystyy kiertämään myös hanskat kädessä. Kytki-
men avulla valitaan neljän tilan välillä, jotka kaikki takaavat valitun 
kirkkauden ja paloajan: alhaisen valonvoimakkuuden tila (35 h), 
lähityöskentelytila (10 h), liikkumistila (2,5 h) ja tila kauas katso-
miseen (4 h). 

Uusi Amarok Canyon
Volkswagen Amarok Canyon on off-road-tyyppinen erikoisversio, 
joka erottuu heti myös Amarokin perusversiosta: ”Copper Orange”-
väritys mustilla tehosteilla on saatavilla vain Amarok Canyon -ver-
sioon. Lisäilmettä tuovat kiiltävän mustalla kontrastillaan lavakaari 
ja ovenkahvat, koriväriin maalattu pohjasuoja sekä sävytetyt taka-
valot ja ovissa sekä takaluukussa Amarok Canyon -teksti. Myös 
helmaraudat, pyöräkotelon reunat ja takapuskuri mustina korostavat 
väritystä.

Volkswagen Amarok Canyonin moottorivaihtoehdot ovat 2-lit-
rainen BiTDI  tupla-turbomoottori (132 kW/180hv), joka antaa 400 
Nm maksimiväännön (1750 1/min). Toinen moottorivaihtoehto on 
turboahdettu 103 kW/140hv, joka tarjoaa 340 Nm väännön (1600 
1/min).

Volkswagen Amarok Canyon on saatavana kahdella sekä jatku-
valla että kytkettävällä nelivedolla (4MOTION). Saatavilla 6-vaihtei-
nen manuaalivaihteisto jatkuvalla ja kytkettävällä nelivedolla sekä 
8-vaihteinen automaatti jatkuvalla nelivedolla. 

Punaisella ”4” -merkinnällä varustetussa Amarok Canyonissa on 
kytkettävä neliveto: nappia painamalla kytkeytyy  päälle 4-veto, 
jossa etu- ja takapyörät pyörivät kiinteästi 50:50. 

Mustalla ”4” -merkinnällä varustetussa Amarok Canyonissa on 
jatkuva nelivetotoiminto. 

Vakiovarusteena kaikissa Amarokeissa on myös mekaaninen ta-
katasauspyörästön lukko.

Suomalaiset 
uskovat maailmanloppuun
Suomalaisten usko maailman-
loppuun on vankka, mutta sen 
ei uskota toteutuvan lähiaikoi-
na. Tuoreen kyselytutkimuksen 
mukaan yli puolet (53 %) 18-70 
-vuotiaista suomalaisista us-
koo maailmanloppuun, kun taas 
joka viides (22 %) ei koe maail-
manlopun olevan lainkaan mah-
dollista. Vajaa viidennes (19 %) 
suomalaisista taas uskoo, että 
ihmiskunnan olemassaolo päät-
tyy jossain vaiheessa ja maailma 
jatkaa menoaan ilman meitä.

Miehet suhtautuvat maailman-
loppuun naisia pessimistisem-
min. Naisista lähes kolmannes 
(28 %) ei pidä sitä edes mahdol-
lisena, kun vastaava näkemystä 
kannattaa vain 18 % miehistä. 

Liikunta unohtuu 
ruuhkavuosia eläviltä 

miehiltä
Suomalaismies huolehtii per-
heestään ja omaisuudestaan, 
mutta ei edelleenkään ymmärrä 
pitää itsestään riittävää huolta. 
Omaan terveyteen liittyvistä 
asioista hän ei juurikaan halua 
kertoa eikä hakeudu mielellään 
lääkäriin. Perheen perustamisen 
myötä miehen liikuntaharrastuk-
set usein jäävät.

– Suomalaisen miehen on 
edelleen vaikea kertoa omaan 
terveyteensä liittyvistä asioista. 
Käsitys miehistä, jotka vaikene-
vat vaivoistaan ja välttelevät pa-
kollisiakin terveystarkastuksia, 
on edelleen valitettavan usein 
totta, kertoo Terveystalon yleis-
lääketieteen erikoislääkäri Jaak-
ko Halonen.

Äijämeininki näkyy vastaan-
otolla; kun mies tulee lääkäriin, 

Kuorma-auton 
innoittama rannekello

Volvo Trucksin uusi muotoilupalkittu Volvo FH – erityisesti kau-
kokuljetuksiin suunnattu kuorma-auto on innoittanut kokonaisen 
merkkituotemalliston suunnittelussa. 

Volvo Trucksin suunnittelijoiden ja insinöörien yhteistyötä on 
nyt hyödynnetty uudessa kuljettajien merkkituotemallistossa, joka 
on nimeltään “Volvo Trucks Driver Gear – Travis”. Malliston hel-
men, Driver Performance Watch -rannekellon, on suunnitellut Vol-
vo Trucksin Göteborgin-suunnittelustudion vanhempi suunnittelija 
Patrik Palovaara.

syvällinen. Kuvittelin, ettei ne 
lökäpöksyt, lippistyypit ja siide-
riä kittaavat pikkupimut mitään 
mieti.”

Suomalaisten perhe- ja lähim-
mäiskeskeisyys korostuu maail-
manlopun kynnyksellä. Mikäli 
suomalaiset saisivat luotettavaa 
tietoa maailmanlopun toteutumi-
sesta, suurin osa viettäisi aikaa 
lähimmäisten kanssa ja toteut-
taisi rakkautta eri muodoissaan. 
Kyselytutkimus toteutettiin Cint 
Ab:n Internet-kuluttajapanee-
lissa 27-28.6. Kyselyyn vastasi 
1021 suomalaista ikähaarukassa 
18-70 vuotta. Tutkimuksen suun-
nitteli viestintätoimisto Soprano 
Communications Oy Universal 
Musicin toimeksiannosta.

Ultra Vario valaisee jokaisessa tilassa tietyllä kirkkaudella ja tietyn 
ajan, jonka jälkeen se vilkuttaa ilmoittaakseen siirtymisestä vara-
virtatilaan. Varavirtatilassa se valaisee 43 lumenin valovirralla vielä 
vähintään tunnin, jolloin käyttäjällä on hyvin aikaa lopetella työt ja 
poistua paikalta tai vaihtaa akku.

niin nainen on yleensä lähettä-
nyt hänet.

Usein naiset ovat jopa kiinnos-
tuneempia ja paremmin perillä 
miestensä terveydentilasta tai 
huomaavat hälyttävät merkit ai-
kaisemmin kuin miehet itse.

Arkirutiinien muuttuessa mie-
het usein unohtavat liikunnan 
harrastamisen. Suomalaisten fyy-
sinen aktiivisuus ja kunto 2010 
-katsauksen mukaan sekä nuor-
ten naisten että nuorten miesten 
liikunta-aktiivisuus heikkenee 
24-vuoden iän jälkeen, mutta 
miehillä aktiivisuuden lasku on 
jyrkempää.

25–34-vuotiaat naiset, joilla 
saattaa olla monia muitakin kii-
reitä, kuten pienet lapset ja työ, 
liikkuvat jopa enemmän kuin 
ikäisensä miehet.

Tutkimuksen mukaan huono 
kunto kertoo enemmän ennen-
aikaisen kuoleman ja keskeisten 

kansansairauksien vaarasta kuin 
perinteiset terveyden riskitekijät. 
Liikunnan lisäämisen ohella olisi 
tärkeää, että miehet myös kävisi-
vät säännöllisesti terveystarkas-
tuksissa, etenkin kun toistaisek-
si Suomessa ei järjestetä yleisiä 
seulontoja miesten sairauksiin, 
esimerkiksi eturauhassyöpään.

– Työikäiset miehet käyvät 

yleensä työterveystarkastuksissa. 
Näitä on kuitenkin harvoin, joten 
jos terveystarkastuksia tehtäisiin 
useammin erityisesti keski-iässä, 
tulevaisuuden riskitekijät selvi-
äisivät helpommin. Näitä ovat 
esimerkiksi sukurasitteina olevat 
sairaudet ja metabolisen oireyh-
tymän riskit, kertoo Halonen.

– Kellon muotoilun pitää kertoa selvää kieltä. Driver Performan-
ce Watch -rannekellosta huokuu ylpeys. Kellon kantaja on ylpeä 
kuorma-autostaan ja ylpeä kellostaan. Se kiinnostaa ja kiinnittää 
huomion, hän kertoo.

Kellon muotoilu on saanut innoituksensa uudesta Volvo kuorma-
autosta, esimerkiksi sen sisustuksesta ja mittariston tutuista Volvo 
fonteista. Kellon mittasuhteet ja tapa, jolla se asettuu rannetta vas-
ten, antavat kellolle samaa ryhdikkyyttä kuin uudella Volvo FH 
-kuormaautolla on.

Nuoret omaavat varttuneempia 
selkeästi vankemman näkemyk-
sen ihmiskunnan uhkaavasta 
tilasta ja tulevaisuudesta: 18-22 
vuotiaista 30 % uskoo, että ih-
miskunnan olemassaolo päättyy 
jossain vaiheessa ja pallo jää ih-
misistä tyhjäksi. 56-70 -vuotiais-
ta vastaavan näkemyksen jakaa 
vain 13 % vastaajista.

Maailmanloppua ja sen mah-
dollisuuksia selvittänyt lappeen-
rantalainen muusikko Jouni 
Hynynen löytää tuloksista posi-
tiivisia puolia: “Ei naiset kerkeä 
mitään maailmanloppua miettiä, 
kun pitää vaan meikata ja pyö-
ritellä. Suomalaisäijät puoles-
taan juovat ja siitähän ei seuraa 
kuin synkkiä ajatuksia. Nuorten 
suhtautuminen maailmanlop-
puun puolestaan on omituisen 

Konserttikiertue 
kirkon hyväksi

Viime toukokuussa suomalainen 
gospelbändi MGtH teki kon-
serttikiertueen Japaniin Länsi-
Japanin luterilaisen kirkon kut-
sumana. Reilun kahden viikon 
kiertueen aikana pidettiin 23 
konserttia. ”Kaikkiaan konsert-
teihin osallistui noin 1600 hen-
keä, joista muutamat ovat sen 
jälkeen alkaneet käydä kirkko-
jen jumalanpalveluksissakin”, 
kertoo Kansanlähetyksen lähe-
tystyöntekijä Jorma Pihkala. Hän 
toimi kiertueen  managerina ja 
tulkkina.

Tämä oli MGtH-yhtyeen viides 

vierailu Japanissa. Kahden vii-
kon matka tehtiin talkooperiaat-
teella. Lentoliput ja muut kulut 
katettiin lahjoitusten, paitamyyn-
nin ja japaninkielisten levyjen 
myynnin avulla. Kansanlähetys 
järjesti kulujen kattamiseksi ke-
räyksen. Varainhankinta onnis-
tui hyvin. Kiertue tuotti voittoa 
5 973,56 euroa, joka käytetään 
Awajin kirkon rakentamiseen 
Japanissa.

Yhtye esiintyi konserttisalien 
lisäksi kahdessa lastentarhassa, 
alakouluissa, lukiossa sekä Shi-
manen yliopistolla. Oppilaitos-
konserteissa oli kuutisensataa 
kuulijaa.

Konserteissa oli mukana niitä-
kin, jotka eivät tavallisesti osal-
listu Länsi-Japanin luterilaisen 
kirkon toimintaan. Seurakunnat 
tavoittivat näin uusia ihmisiä ja 
hyvä sanoma Jeesuksesta meni 
eteenpäin.

”Kuten lähetyskäsky opettaa, 
vastuu lähetystyöstä kuuluu kai-
kille kristityille. Siihen voivat läh-
teä vain harvat, mutta me kaik-
ki voimme olla sitä tukemassa 
monin eri tavoin. Kiitos kaikille 
tukijoille ja esirukoilijoille! Tei-
dän panoksenne oli merkittävä. 
Kiertue onnistui erittäin hyvin, 
matkamme varjeltiin ja suu-
remmilta haavereilta säästyttiin. 
Kaikki konsertit onnistuivat ja 
matkalla oli monta rohkaisevaa 
kohtaamista”, Mikko Nikula kiit-
tää koko yhtyeen puolesta.

C  MGtH-yhtyeen Japanin konserttikiertueen laulut esitettiin japanin kielellä. Kuva 
vierailusta Sumoton päiväkodissa. Kuva: MGtH:n arkisto.
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BMW 320i 
Gran Turismo

Käytännössä BMW 320i GT on 
eräänlainen yhdistelmä tila-au-
toa, farmaria ja vähän katumaas-
turiakin – sähköspoilerilla ja 
muilla urheilu-ulkonäkökikoilla 
maustettuna.

GT on sekä pidempi, leveäm-
pi että korkeampi kuin sisarmal-
linsa Sedan ja Touring. Pituutta 
on peräti 20 cm enemmän kuin 
farmarimallilla.

Tasaista kyytiä
Ajaessamme moottoritiellä jon-
kinlaisessa vastatuulessa,  tuuli 
heilutti yllättävän paljon koria – 
varsinkin jos ohitti isompaa ka-
lustoa. Muuten kyyti oli hiljaista 
ja tasaista.

Ohitustilanteissa GT ei kui-
tenkaan jäänyt miettimään, vaan 

D  Huomattavan suurikokoisen ja sähkötoimisen combicoupe-tyylisen takaluukun alta paljastuu 520-litrainen monikäyttöinen tavaratila eli 25 litraa farmaria enemmän.

D  Takana jalkatilaa on kasvatettu mm. akseliväliä venyttämällä peräti 7 senttiä.D  GT:ssä kuski istuu 59 mm korkeammalla kuin normaalissa 3-sarjalaisessa.

A  Aluksi GT:n ulkonäkö näytti hieman 
oudolta, mutta pian silmä tottui ja alkoi 
jo nauttia muodoista ja koko komplek-
sista.

prosessi sujui jouhevasti.
Vaikka sisätilat ovatkin yllättä-

vän tilavat, sisään kömpiminen 
oli hieman ahdasta. Ei voi vain 
hypätä kyytiin.

8-vaihteinen automaattilaatik-
ko saa hyvät arvosanat. 3-sarjan 
GT on saatavilla toki myös ma-
nuaalina. 

2.0 -litraisesta, 184 hevosvoi-
maisesta moottorista irtoaa miel-
lyttävä äänimaailma, varsin kun 
laittaa hieman pökköä pesään.

 Kun nopeus menee yli 110 
km/h, nousee sähköinen takas-
poileri ylös ja laskeutuu takai-
sin alas nopeuden laskiessa 60 
km/h:iin. Spoilerin aikaansaama 

downforcen lisäys tuntuu selväs-
ti kovemmissa nopeuksissa.

Yllättävää oli havaita hieman 
yli 6 litran kulutuslukemat, vaik-
ka moottorissa kuitenkin oli te-
hoa ja autossa kokoa.

Ostanko?
320i GT on valintasi silloin, kun 
BMW 3-sarjalaiset on liian pie-
niä ja taas 5-sarjalainen liian iso 
tarpeisiisi.

Jos etsii jotakin huomautta-
mista, niin karvan alle 60 000 
euron autossa olisi toivonut toki 
löytyvän vakiona navigaattori. 
Samoin käsisäätöiset istuimet 
hieman ihmetyttivät.

Muuten ehdottomasti positii-
vinen ajokokemus ennakkoluu-
loista huolimatta.

Kimmo Janas & Marko Janas

B C  Kuten muissakin 3-sarjalaisissa, 
GT:ssä on vakiona Driving Experience 
Control, jolla voi valita halutun ajotilan 
– Eco Pro, Comfort, Sport tai Sport+.

Kimmo Janas

Yksi vuoden 2013 tyylikkäimpiä 
farmariuutuuksia oli kieltämättä 
Jaguarin XF Sportbrake.

Farmarien osuus Suomessa 
myytävistä autoista on varsin 
merkittävä, ja XF Sportbrakella 
Jaguar teroittikin selvästi raate-
lukynsiään.

Tyyliä löytyy
Uusi XF:n farmarimalli on edes-
tä B-pilariin samanlainen kuin 
porrasperäinen sisarensa, mutta 
keskipilarista taaksepäin Sport-
brake on saanut tyylikkään muo-
don. Lähes coupémainen sivu-
profiili on niin virtaviivainen, 
ettei millään uskoisi sisätilojen 
suuruutta.

Testasimme urheilullista ti-
laihmettä välillä Espoo-Paltamo, 
eikä moitteen sijaa löytynyt. 
Viiden miehen viikonlopun lei-
rivarusteet mahtuivat mukavasti 
mukaan – siis miesten itsensä 
lisäksi.

Kaikkien Sportbrake -mallien 
vakiovarusteluun kuuluu takana 
ilmajousitus sekä automaattinen 
tason säätö – eli kuski ei käytän-
nössä havaitse auton lisääntyvää 

kuormaa, vaan matka jatkuu jou-
hevasti.

Herkkuja riittää
Mallisto koostuu neljästä diesel-
vaihtoehdosta (163/200/240/275 
hv), joista meillä oli kokeiltava-
na 275 -heppainen 3.0 V6 Td S 
ns. kaikilla herkuilla. Toisaalta 

auton vakiovarustus on jo sen 
verran kattava, että silläkin pär-
jää mukavasti. Luxury -mallin 
hinta lisäherkuilla, kuten mm. 
lämmitettävä ohjauspyörä, 19" 
alumiinivanteet, lämmitettävä 
tuulilasi ja 11 kaiuttimen audio-
järjestelmä, nousee hieman alle 
87 000 euroon.

Taloudellista herkuttelua
Nykytrendien mukaisesti Ja-
guarkin on hienosäätänyt uusia 
moottoreitaan entistä talou-
dellisempaan ja puhtaampaan 
suuntaan. Kokeilemamme 3.0 
-litraisen moottorinkin kulutus ja 
päästöt ovat pienentyneet reip-
paasti ollen nyt vain 6,2 l/100 
km ja 163 g/km.

Lisäksi 600 Newtonia vään-
tävä V6 tarjoaa varsin ripeän 
kiihtyvyyden nollasta sataan 
ainoastaan 6,6 sekunnissa. Ja 
hyvä kiihtyvyyshän on ohitus-
tilanteissa turvallisuustekijä, nyt 
emme suinkaan puhu mistään 
revittelystä!

Mikäli veronpalautuksia on 
vielä käyttämättä, XF Sportbra-
ken hankintaa puolustaa myös 
3 vuoden tehdastakuu ilman ki-
lometrirajoitusta. Jaguar tarjoaa 
tämän muuten ensimmäisenä 
eurooppalaisena merkkinä.

Ainoa negatiivinen asia tässä 
autossa on se kulutusta alentava, 
mutta niin äärettömän ärsyttävä 
Stop/Start -järjestelmä...

Jaguar XF Sportbrake

C   Nopeatoimisen 8-vaihteisen auto-
maattivaihteiston ohjaus hoidetaan 
Drive Selector -kiertovalitsimella.

C   Tavaratila on 550 litran kokoinen ja se on helposti laajennettavissa jopa 1675 litran 
vetoiseksi. Kaiken kuljetettavan saa kiinnitettyä tarvittaessa lattian alumiinikiskoihin, 
joissa on säädettävät kiinnityspisteet.

D  Sisätilat ovat taattua Jaguar-laatua nahkaverhoiluineen ja jalopuulistoineen. Ta-
kaistuimella on 48 mm kasvaneen pääntilan ansiosta mukavasti tilaa matkustajille.




