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  Lapualainen Jussi Kosola on varsinai-
nen evankelioinnin monitaho, sen verran 
monissa erilaisissa hengellisissä tapahtu-
missa hän on mukana.

 8 

  Timo Soni on huolissaan perinteisten 
perhearvojen romuttumisesta nyky-yh-
teiskunnassa.

 4  
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  Hannu Haukalla on helppo hymyillä 
jopa yli odotusten onnistuneen pääkau-
punkiseudun mediamission jälkeen.

 46 

 Kävimme kokeilemassa Hyundain 
sporttia, Genesistä Ahveniston mootto-
riradalla.

Mihin katosi 
synnintunto?
Miksi nykypäivän ihmisille on niin vaikeaa puhua synnistä, 
saati että jopa huomauttaisi, jos joku lähimmäisistä eksyy 
ns. oikealta polulta? Jos haluat osoittaa Raamatun vastaisia 
tekoja, sinut leimataan varsin nopeasti 'vihapuheistasi'. En 
toki tarkoita, että meillä kenelläkään olisi edes varaa lähteä 
tuomariksi – se tehtävä ei kuulu meille – mutta toki ojennus 
pitäisi sentään olla sallittua.

Ylitsepursuava suvaitsevaisuus on pyyhkäissyt tieltään pe-
rinteiset arvot ja koko syntikäsityksen. Johan amerikkalai-
nen Newsweek -lehtikin uutisoi aikoja sitten, että voimakas 
synnintunto on lähes kadonnut maailmasta. Ihmiset eivät 
enää uskalla ottaa kantaa, onko joku asia tai teko heidän 
mielestään moraalisesti oikein tai väärin. Kaikki tun-
tuu olevan oikein, jos se vain on mukavaa ja joku 
nauttii siitä.

Aivan liian monien seurakuntien pastorit kes-
kittyvät pelastusopin saarnaamisen sijasta ke-
hittämään laumalleen mukavaa tekemistä ja 
hauskaa yhdessäoloa.

Muistatte varmaan, mitä Paavali kirjoit-
ti Timoteukselle: "Sillä aika tulee, jolloin 
he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omi-
en himojensa mukaan korvasyyhyynsä 
haalivat itselleen opettajia ja kääntävät 
korvansa pois totuudesta ja kääntyvät 
taruihin."

Maailman meno tällä hetkellä ei 
pahemmin hymyilytä, ja jos emme 
käynnistä jonkinlaista ryhtiliikettä 
kristittyjen joukossa, en uskalla edes 
kuvitella lopputulosta.

Edwin Louis Cole opetti minulle 
aikoinaan: "Älä anna toisten luoda 
maailmaasi, sillä he tekevät siitä 
kuitenkin liian pienen". Emme saa-
antaa muiden ohjailla tekojamme ja 
ajatuksiamme, vaan meidän on sei-
sottava omien arvojemme takana ja 
pidettävä niistä kiinni.
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K iertäessään Suomea pa-
rikymmentä vuotta sitten 
rokkibändin rumpalina, 

Jussi Kosola kertoo tunteneen-
sa voimakkaasti Jumalan kutsun 
olleen päällä. 

Elämä oli tuolloin monen nuo-
ren miehen toiveaikaa; töitä oli 
ja naisia pyöri ympärillä, eikä 
ajokalustossakaan ollut valitta-
mista.

Julkijumalatonta 
menoa

Mutta lukiessaan salaa Raamat-
tua hän tajusi olevansa menossa 
helvettiin.

Ja tietysti Raamatustakin va-
likoitui luettavaksi juuri Ilmes-

Jussi Kosola haluaa jättää 
palan Kristusta maan päälle

A  – Tarina alkoi Beetlehemistä mullina-
vetasta ”heinillä härkien kaukalon” ja 
taas me ollaan vanhassa mullinavetas-
sa täällä Lähäresmäellä, esittelee Jussi 
Kosola Ylihärmässä tilaa, jossa kesäisin 
järjestetään hengellisiä tilaisuuksia.

D   – Kunpa kerran, jos Herran tulo viipyy, ja Kosolaa kannetaan kirkonmultiin, 
voisi olla elänyt elämänsä niin, että kantajatkin itkisivät ja tuumaisivat, että äijä 
jätti palan Kristusta maan päälle, toivoo Kosola nöyränä Herransa edessä.

A  – Tänne ovat tervetullehia jopa libe-
raaliteologit ja korvausteologit, mutta 
penkkihin istumahan, vaan ei puhuma-
han, Kosola naurahtaa.

Kimmo Janas

Härmän Kuntokeskuksen tekniikasta 
vastaavalla, yllättävästi Lauri Tähkää 
muistuttavalla Jussi Kosolalla on kova 
palo viedä evankeliumia eteenpäin.

tyskirja, joka teki asian kerralla 
selväksi Kosolalle.

– Se oli jonkinlainen pysäkki, 
kun tajusin elämäni olevan julki-
jumalatonta ja Raamatun valossa 
täysin tuomittavaa, hän toteaa.

Kosola kertoo bändin olleen 
menossa keikalle pitkäperjantain 
iltana paikallisen moottoripyörä-

kerhon juhliin.
– Ja tietysti siinä sivussa juo-

maan lientä sen verran, kun poh-
jalainen mies tarvitsi esiintymi-
seensä, Jussi Kosola muistelee.

Tunnon tuskissaan hän päätti 
kuitenkin mennä saman päivän 
aamuna jumalanpalvelukseen 
hieman tasoittumaan.

– Minähän olin uskonnollinen, 
en suinkaan mikään Jumalan 
kieltäjä, hän tarkentaa. – Ajatte-
lin, että kun aamulla käy kirkos-
sa, voi illalla jo soittaa rokkia.

Pohjalaisella 
nöyryydellä

Mutta kirkonpenkissä kuullut 
kirkkoherran sanat pysäyttivät 
Kosolan Jussin: ”Tällaisena päi-
vänä, jota vietetään sen muistok-
si, että Jeesus Kristus naulittiin 
ristille, ei kirkossakaan soiteta 
urkuja!”

– Siis Herran temppelissäkin 
olivat urut vaienneena, koska 
päivä muistutti Kristuksen ris-
tiinnaulitsemisesta. Silloin istui 

kirkonpenkissä yksi rokkibän-
din rumpali tosi pienenä ja tajusi, 
että nyt on tapahduttava jotakin! 
Jussi Kosola toteaa.

Siitä alkoi murros hänen elä-
mässään, ja viimein koitti päivä, 
jolloin hän antoi elämänsä Jee-
sukselle.

– Ja tänä päivänä olen saanut 
Herran armosta kulkea tietä jo 
parisenkymmentä vuotta. Olen-
kin herännyt viime aikoina kyse-
lemään, mitä vielä voisin tehdä 
jäljellä olevalla elämälläni. Ei mi-
tään suuria lupauksia vaan nöy-
rästi. Kyllä kuule pohjalainenkin 
mies voi olla nöyrä, Jussi Kosola 
huomauttaa.

Mullinavetasta 
kirkkauteen

2000 -luvun alkupuolella Jussi 
Kosola löysi vanhan mullinave-

tan, joka oli päässyt pahasti ra-
pistumaan, kattotuolit roikkuivat 
ja kaikki oli rempallaan.

Lukemattomien työtuntien 
ja puhdetöiden tuloksena yh-
teiskristillisessä käytössä on nyt 
valoisa juhlatila, Lähäresmäki.

– Vaikka täällä on raatanut 
monesti itsensä aivan piippuun, 
kunnostamiseen ovat menneet 
illat ja lomat, mutta kun näkee 
elävän veden virtaavan, sen vai-
vannäön unohtaa. Ja siunauksia 
on selvästi myös tullut, Jussi Ko-
sola toteaa. – Kyllä me voimme 
veistää ja maalata, mutta vasta 
Herra voi tehdä tästä paikasta 
mieleisensä.

Kosola kertoo pitävänsä Kan-
sanlähetystä hengellisenä koti-
naan vaikka liikkuukin sulavasti 
kaikkien kirkkokuntien välillä.

– Eräs intialainen saarnaaja 
totesi, että tämä on puhdas ko-
kouksen pitopaikka tarkoittaen 
varmaankin, ettei täällä ole lah-
kohenkeä. Tämä on avoin kaikil-
le kirkkokunnille ja kaikki ovat 
tervetulleita.

Kosola toivookin, että Lähä-
resmäen vanha navetta vetäisi 
puoleensa niitäkin, jotka kar-
sastavat kirkkorakennuksia tai 
telttakokouksia.
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Koukussa pornoon -verkkosivuston tarkoitus on lisätä tietoi-
suutta, avoimuutta sekä vastuullisuutta pornografi aan liittyvissä 

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

kulmaa pornon kyllästämässä yhteiskunnassa.

www.koukussapornoon.com
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Tikkurilan keskustassa Tikkurilantie 44, Silkin talo
puh: 09-8513430
Avoinna ark. 10–17, la 10–15

Myymme vaatteita, astioita sekä pien-
huonekaluja ym. lähetyksen hyväksi.
Tule tekemään löytöjä!

Otamme kiitollisuudella vastaan hyväkuntoisia 
tavaralahjoituksia.

Uusia vapaaehtoistyöntekijöitä tarvitaan aina.
Tule sopimaan, mikä olisi sinulle soveltuva 
aika ja tehtävä tässä palvelutyössä.

Myymälävastaava Eero Ahonen  
puh. 040 5287 238

Lähetyskirppis
Patina

GODFM
GodFM on kristillinen rap-pumppu Helsingistä.

Kaksi kokopitkää levyä takana.
He haluavat kertoa toivosta, jakaa Jumalan sanaa riimeillään ja siitä elämän 

merkityksettömyydestä jos ei tunne Luojaansa.

Vuonna 2005 perustettuun 
kristilliseen rap yhtyee-
seen kuuluvat kolme 

nuorta miestä; Remo Ronkainen, 
Ville Rossi ja Jukka Manninen. 

– Aloitettiin räppäily joskus 
vuonna 2005, mutta siitä meni 
vielä vuosia ennenkuin alettiin 
"tosissaan" tehdä musiikkia, 
aloittaa Remo.

– Oikeastaan yhdessä alettiin 
tehdä erään keikan jälkeen, kun 
Rossi innoistui meidän räppäi-

lystä, jostain todella kummalli-
sesta syystä. Siitä se sitten lähti, 
jatkaa Jukka (Juge).

– GodFM nimellä ei ollut mi-
tään ihmeellistä taustaa, se vain 
kuulosti hyvältä ja kertoi lisäksi 
siitä mistä haluamme musiikis-
samme puhua, Remo kertoo.

– Me tehtiin meidän ensim-
mäinen julkaisu vuonna 2008, 
joka oli lyhyt sinkkulohkaisu. 
Sitten vuonna 2009 julkaistiin 
ensimmäinen kokopitkä albumi 

nimeltään "Avaa Silmät".
Viimeisin levy näki päivänva-

lon kesällä ja se kantaa nimeä 
"Näkymätön", kertoo Rossi.

Miehillä on yhteinen usko 
joka sitoo.
– Kuulumme eri seurakuntiin. 
Mä, Remo kuulun Helsingin 
Saalemiin ja käyn vaihtelevasti 
myös luterilaisen kirkon mes-
suissa. Juge on myös Helsingin 
Saalemin poikia ja Rossi on löy-
tänyt kotiseurakuntansa Malmin 

Saalemista, Remo kertoo seura-
kuntaelämästä.

Artistin fanittaminen
– Kaikki muu kuin Jumalan 
palvominen on epäjumalanpal-
vontaa.

Mutta on hyvä, jos nuorella 
on esikuvia ja toivomme, että 
voisimme olla näitä esikuvia 
nuorille. Kuitenkin niin, ettei 
me ja meidän musiikki mene 
sen yläpuolelle mistä me itse 

puhumme, eli Jeesuksesta, Rossi 
huomauttaa.

Keikkaa ei-kristillisissä 
tapahtumissa

– Meillä ei ole valitettavasti ollut 
juurikaan keikkoja ei-kristillisissä 
paikoissa, muutamia nuorisota-
lokeikkoja vain. 

Suomessa se on vähän niin, 
että jos teet gospelmusiikkia ja 
sanoma on vakaumuksellista, 
niin ei kovin helppoa ole saada 
keikkoja minnekkään ei-kristil-
liseen tapahtumaan. Hassua si-
nänsä, onhan Suomi kuitenkin 
kristillinen maa. 

Musiikin sanoma vaikuttaa 
eniten, otetaanko radiosoittoon 
tai klubeille keikalle. Klubit ha-
luaa tietysti soittaa sitä musaa 
mikä kannustaa juomiseen ja 
juhlimiseen. Bisnestähän se on, 
harmittelee, Rossi.

Usko arjessa
Juge on tällä hetkellä valtion pal-
veluksessa, eli armeijassa. Rossi 
etsii töitä ja Remo opiskelee us-
konnonopettajaksi.

– Uskomme näkyy arjessa 
varmasti ainakin siten, että ru-
koilemme, luemme Raamattua ja 
keskustelemme frendien kanssa 
uskosta. Parhaiten se varmasti 
näkyy siitä mitä tehdään. Ollaan 
vuosien saatossa huomattu mi-
ten paljon Jumalaan luottaminen 
ja turvautuminen merkitsee.

Siksi usko on se ainoa asia 
missä ei pitäisi koskaan tehdä 
kompromisseja. Meillä ei kuiten-
kaan lue Jeesusta otsassa, ja halu-
taan jatkossakin kohdata ihmisiä 
toisina ihmisinä. Ei me olla sen 
kummempia kuin muutkaan, me 
vaan myönnetään että tarvitaan 
Jumalaa, Remo kertoo.

Sanoma tälle 
nuorisolle ja ajalle

– Levymme kappaleet kertovat
toivosta. Se on ihan sama mis-
sä asuu ja mitä tekee, jossain 
vaiheessa huomaa kuitenkin 
elämän merkityksettömyyden 
jos ei tunne Luojaansa. Vaikka 
me monesti mennäänkin oman 
pään mukaan ja siinä samalla tu-
lee kompuroitua useampaankin 
otteeseen, niin se toivo on siinä, 
että Jumala etsii meitä enemmän 
kuin me Jumalaa. Mitä enemmän 
löytää Jumalaa, löytää myös it-
seään.

Tätä me ollaan saatu kokea, ja 
tästä elämässä on kyse. Täytyy 
vaan olla valmis luovuttamaan, 
että voi löytää.

Meistä jokaisella on paikkan-
sa. Se on ihan sama mitä ihmiset 
ajattelee, koska ihmisillä ei ole 
valtaa tuomita eikä palkita. Mieti 
aina mitä Jumala ajattelee, mikä 
on Jumalan tahto.

Meidät on luotu tälläsiks ihan 
syystä. Elämä on ihan liian lyhyt 
siihen että elettäis se miellyttäen 
muita. GodFM on lähteny ihan 
pienestä, ja ollaan kasvettu koko 
ajan vaan sen takia, että Jumalal-
la on ollu mahdollisuus vaikut-
taa, GodFM tuumailee.

GodFM + livebändi
– Idea yhdistää meidän räppiin  
livebändi, taitaa olla jo muuta-
man vuoden vanha, mutta jos-
sain yhteydessä tuli puhetta tän 
räppijutun ja bändin yhdistämi-
sestä Helsingin Saalemin uuden-
vuodentapahtumaan 2009.

Livebändissä keikoilla vakio-
taustalaulajana naisääntä ja lisä-
maustetta tuo Eevi Huhtinen.

Maestro Korhonen lähti tätä 
eläinlaumaa sitten luotsaamaan 
ja hommahan toimi, ihme kyllä. 
En tiiä oliko tällekään mitään 
muuta syytä, kuin että "tää vois 
olla siisti juttu", naureskelee 
Rossi.

Tulevaisuuden 
suunnitelmia

– Keikkaillaan varmasti tulevai-
suudessakin, jotain kiertue tyy-
listäkin ollaan mietitty. Visiot ja 
unelmat on aina ollut osa tätä ja 
ne on myös aina ollut isoja. Mut-
ta vaikka olisi vähän suuruuden-
hullu visionääri, se ei tarkoita, 
etteikö voisi olla myös nöyrä ja 
pyyteetön. Ollaan kiitollisia, että 
on jo näin paljon, mutta tiede-
tään varsin hyvin, että kaikki on 
mahdollista kun on kyse Juma-
lasta, kertoo Remo.

Seuraavaksi bändiä voi nähdä 
livenä 20.11. Turussa, Maata Nä-
kyvissä -festareilla.

Teksti: Petri Janas  |  Kuva: Janne Ainesmaa

Netissä voi GodFM 
katsastaa osoitteista:

www.godfm.fi
www.myspace.com/godfmmusic
www.facebook.com/godfm.fi
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Miehen perinteistä re-
viiriä pyritään Timo 
Soinin mukaan supis-

tamaan nykyään.
– Se vanha jääkiekkopelikin 

on pitänyt piilottaa ullakolla, 
hän naurahtaa. – Miehen pitäisi 
saada olla mies. Eikä se tarkoita 
mitään räkä poskella örveltämis-
tä, vaan ihan tavallisia asioita, 
kuten urheilua, autoilua, met-
sästystä jne. Miehellä pitäisi olla 
lupa tehdä mieluisiaan asioitaan 

ja jopa syödä lihaa…
Miehen mallia imetään usein 

omasta isästä. Soinikin muistelee 
kaiholla lapsuusvuosiaan, jolloin 
sai käydä oman isänsä kanssa 
mato-ongella.

– Kyllä naisetkin haluavat tosi-
miehen, eivätkä mitään perässä 
vedettävää.

Perinteisen perheen 
nakertamista

Miesten ja naisten väliset erot 
korostuvat Soinin arvion mukaan 
myös avioliittomarkkinoilla. Hy-
vin koulutetut miehet tuntuvat 
olevan jo kaikki varattuja, kun 
taas koulutetut naiset liikkuvat 
vielä vapaina. Ns. samalla tasolla 
olevat eivät tunnu hänen mieles-
tään kohtaavan.

– Varsin monelle miehelle 
on kova paikka, jos nainen on 
korkeammin koulutettu. Ja siinä 
myös eroriski kasvaa.

Avioliitto on jo käsitteenäkin 
Timo Soinin mielestä alennus-
tilassa. Kun hän on kertonut, 
ettei aio allekirjoittaa avioliitto-
lain muutosaloitteita, häneltä on 
kysytty, onko hänellä ongelmia 
seksuaalisuutensa kanssa.

– Se nyt tästä vielä puuttuisi, 
että siinäkin olisi ongelmia, Soini 
tuhahtaa. – Minusta avioliitto on 
miehen ja naisen välinen liitto ja 
muu on poikkeavaa.

Yhteiskunta on muuttunut 
viime vuosina, eikä elinikäistä 
parisuhdetta pidetä enää tavoi-
teltavana, vaan moni pitää nor-
maalina useiden peräkkäisten 
avioliittojen sarjaa.

– Helposti ajatellaan, että maa-
ilma on täynnä mielenkiintoisia 
ihmisiä, joten turhahan sitä on 
nyhjätä yhden ja saman kump-
panin kanssa elämän aamusta 
ehtooseen, Timo Soini toteaa.

Järjestäytyneen yhteiskunnan 
sekä ehyiden ihmisten ja varsin-
kin lasten kannalta avioliitto on 
kuitenkin osoittautunut vuositu-
hansien kuluessa varsin hyväksi 
malliksi.

Seireenit laulavat
– Suurinta kadoksissa olo on 
varmaan silloin, kun ei itse edes 
tajua sitä. Tietysti on muistettava 
yhteiskunnan asettamat paineet 
– nykyäänhän on oltava kuin 
tuulitunnelissa tuotettu bulldog, 
joka jaksaa juosta pitkään ja teh-
dä 18 tunnin päiviä ilman sai-

Onko mies 
kadoksissa?

raspoissaoloja jne. Eihän se nyt 
näin saisi olla.

Mutta mistä terve itsetunto 
muodostuu? Sen pitäisi Timo 
Soinin mielestä löytyä sisäisestä 
minästä.

– Muita vertailemalla se tus-
kin kuitenkaan löytyy. Aina voisi 
olla laihempi tai tienata enem-
män jne., hän huomauttaa.

– Kadoksiin voi joutua, kun 
seireenit laulavat. Liian paljon 
petetään ja jätetään. Harvemman 
eron syynä on yhteensopimatto-
muus, kyllä niissä usein on joku 
sivupolku. Kiusauksia tulee, se 
on selvää. Sortuihan Daavidkin 
Batsebaan. Mutta ei se tee sitä 
oikeaksi, Soini painottaa.

Asioista ei kuitenkaan puhu-
ta enää niiden oikeilla nimillä. 
Huorintekokin on nykykielessä 
pelkkä aviorikos.

– Retorisestikin asiat loive-
nevat ja lievenevät. Ei puhuta 
homoliitoista, se on nykyään 
parisuhdelaki. Avioliitto ei mer-
kitsekään enää samaa kuin aikai-
semmin, Timo Soini huokaisee.

Ei-toivottujako?
Ihmisarvokysymykset ovat lähel-
lä Timo Soinin sydäntä.

– Yksi asia, jota en ymmärrä, 
on se, että jotakin lasta kutsutaan 
ei-toivotuksi lapseksi. Sehän on 
täysin naurettavaa! Jos sinä olet 
lapsena ei-toivottu, olet sitä koko 
elämäsi ja se on todella raskas 
taakka kantaa, hän toteaa. – Ju-
malan näkökulmastahan kaikki 
ovat yhtä toivottuja.

Tässä tuleekin Soinin mielestä 
esille elämän pyhyyden kunni-
oitus ja ehdottomuus.

– Periaatetasolla se pitäisi mie-
lestäni olla jokaiselle kristitylle 
selvä. Ihmisarvo tulee jokaiselle 
syntymästä lähtien.

Nettimaailman 
lojaalisuus

Toinen asia, jota haastateltavam-
me kansanedustaja ei ymmärrä 
nyky-yhteiskunnassa, on netti-
yhteisöjen syntyminen. Miten on 
mahdollista, että netissä syntyy 
lojaalisuutta ja solidaarisuut-
ta sellaisten ihmisten kesken, 
jotka eivät ole edes tavanneet 
toisiaan.

– Kun ajattelen omalla koh-
dallani kavereita, joita tapaan 
vapaa-ajallani, niin nehän ovat 
niitä, joiden kanssa olen potki-
nut palloa pikkupoikana, Soi-
ni arvioi. – Tämä nettiporukka 
on ihan uusi ilmiö. Että syntyy 
verkkokavereita ilman fyysistä 
kontaktia.

Pelkän kottaraispöntön tui-
jottaminen tunnista toiseen on 
korvaamassa oikeat ihmissuh-
teet, jotka Timo Soinin mielestä 
ovat kuitenkin tärkeitä ihmisen 
henkisen tasapainonkin takia.

– Kun äijät lähtevät yhdessä 
kalaan tai vaikkapa miesten-
kokoukseen, syntyy todellista 
lojaalisuutta. Tietysti, jos mie-
het ovat kunnolla kadoksissa, 
mahtavatkohan ne löytää edes 
sinne NMKY:n juhlasaliin mies-
tapahtumaan?

Katolisuus antaa turvan
Omaan taivallukseensa Timo 
Soini kertoo saavansa tukea ka-
tolisuudestaan.

– Kaikki katolisethan ovat lap-
sellisia. Se on sellaista hyvää us-
koa, ja sieltä saan selvät normit 
elämääni. Katolinen kirkkohan 
on opillisesti varsin tiukka, mutta 
muuten hyvin armahtavainen.

Niin katolisissa kuin muissakin 
kristillisissä ympyröissä viime ai-
koina paljastuneita seksuaalisia 
hyväksikäyttöjä ja ylilyöntejä 

hän pitää pyöristyttävinä.
– Mutta jos minä olisin saata-

na, niin minäkin pyrkisin mah-
dollisimman lähelle alttaria, Soi-
ni huomauttaa.

Mutta astuupa katoliseen 
kirkkoon missä päin maailmaa 
tahansa, se on aina turvallinen 
ja sama kaikkialla. Siellä hän tun-
tee olonsa turvalliseksi.

23 vuotta sitten katolisuuteen 
kääntynyt Timo Soini kertoo 
käyvänsä toki muissakin kristil-
lisissä tilaisuuksissa, mutta suosi-
vansa hieman konservatiivisem-
pia suuntia.

– Jos joku puhuu kristinus-
kosta, mielestäni silloin pitää 

puhua Jeesuksesta ja Jumalasta 
eikä vaan, että oliko tänään kiva 
päivä. Perusta pitää olla pelas-
tusoppi.

Eikä hän koe mahdottomana, 
että miehetkin puhuvat uskos-
ta – tosin useimmiten kuitenkin 
vasta tiukan paikan tullen.

– On muuten aika huikeata, 
että vaikka maapallo on ollut 
olemassa ties kuinka kauan ja 
pyörii täällä aamusta iltaan, niin 
joku voi julistaa, ettei Jumalaa 
ole olemassa! Minusta se vaatii 
jo normaalia paremman itsetun-
non laukoa sellaisia mielipiteitä, 
Timo Soini naurahtaa.

D  – Eroperheissä on mo-
nella miehellä todella karu 
paikka mennä hakemaan 
lapsiaan viikonlopun viet-
toon, kun vanhan kodin 
oven avaa toinen mies, äidin 
uusi kumppani, Timo Soini 
päivittelee.

Kimmo Janas

Helsingin NMKY:n juhlasalissa järjestetään 
marraskuun 20. päivänä Mies 2011 
-tapahtuma, teemalla ”Mies, oletko 
kadoksissa?”. Tapahtuman yhtenä 

puhujana on kansanedustaja Timo Soini, 
jonka kanssa keskustelimme jo etukäteen 

suomalaismiehen kadoksissa olosta.

D  – Kevyt julkisuus, jossa 
mennään naimisiin parin 
viikon seurustelun jälkeen 
ja kuukauden päästä jo jä-
tetään avioeropaperit, on 
selvää avioliittoinstituutin 
rienausta, Soini huomaut-
taa.
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Puhtia tosimiesten syksyyn

B   Petri Välimäki pureutui osuudessaan 
ongelmakenttään, kun mies ei jaksa, kun 
voimat uupuvat.
– Vaikka me menemme säpäleiksi, Juma-
lan armo kestää.

C   –  Miehen elämänkaarta on kuvattu 
ja rytmitetty monella tavalla. Elämänsä 
aikana mies on monena, totesi Reijo Tela-
ranta. – Kiinalaiset sanovat, että ihmisen 
elämästä 20 vuotta on kasvua, 20 vuotta 
työtä ja 20 vuotta viisastumista.

A   –  Terveen uskon merkki on, että 
pystymme tiedostamaan itsessämme ja 
muissa pahuuden syvyyden ja ehdotto-
muuden. Olemme perinjuurin turmeltu-
neita, miedän on pakko syntyä uudel-
leen, painotti Ilkka Seppälä.

C   Aarni Kontturi muistutti miehille, että Hengen hedelmä on edellytys armolah-
jojen käytölle.

V altaosa tämänkertaisen 
leirin osanottajista tuli 
Lahden ja Kouvolan 

ympäristöistä, mutta oli mukaan 
mahtunut miehiä myös Espoos-
ta, Keravalta, Mäntsälästä, Vaa-
sasta ja Jyväskylästä.

Mies temppelin hoitajana
Ylilääkäri Ilkka Seppälä muistutti 
leirin miehille, että me olemme 
vastuussa omasta terveydestäm-
me palauttaen mieliin 1. Korinto-
laiskirjeen jakeet: ”Ettekö tiedä, 

Kimmo Janas

Perheniemen evankelisella opistolla 
Iitissä järjestettiin jo kolmannen kerran 

tosimiesleiri miehille. Leiri on profiloitunut 
keskustelupainotteiseksi tapahtumaksi, 
jossa niille suomalaisille miehille, jotka 
eivät kuulemma puhu eivätkä pukahda, 
annetaan mahdollisuus jakaa tuntojaan 

veljespiirissä.

että teidän ruumiinne on Pyhän 
Hengen temppeli? Tämän Hen-
gen on Jumala antanut asumaan 
teissä. Te ette itse omista itse-
änne.”

– Väittäisin, että suurenmoisin 
asia, joka ihmiselle voi tapahtua 
on, kun Pyhä Henki tulee häneen 
asumaan. Hengellisesti kuollees-
ta tulee uudelleen elävä.

Kun Jumala on kutsunut mei-
dän yhteyteensä, Hänellä on 
myös hyvin selvät pelisäännöt, 
miten on hyvä ja turvallista kul-

kea tässä ajassa. 
– On hyvä ottaa ne huomioon. 

Jos me joskus törmäilemme, Isä 
armahtaa. Ja jos määrätietoisesti 
haluamme iskeä päätä seinään, 
sallii Hän senkin, Seppälä tote-
si.

Työntekoa arvostetaan 
WHO:n määritelmän mukaan 
terveys on täydellistä fyysistä, 
psyykkistä ja sosiaalista hyvin-
vointia, mikä on Seppälän mu-
kaan täysin teoreettinen määri-
telmä, joka ei sano itse asiassa 
mitään.

– Oikeastaan vasta kuoleman 
ja ylösnousemuksen jälkeen voi-
daan puhua tällaisesta määritel-
mästä, hän arvostelee.

Sen sijaan hän pitää huomatta-
vasti parempana Sigmund Freu-
din määritelmää, että terveys on 
kykyä rakastaa ja tehdä työtä.

– Näin oikeastaan Jeesuskin 
määrittelee terveyden. Ja var-
sinkin meille miehille tuo työn-
tekeminen on erittäin tärkeää. 
Johanneksen evankeliumissahan 
Jeesus sanoo, että ”minun isäni 
tekee työtä taukoamatta ja niin 
teen myös minä”.

Jumala siunaa myös  
tieteen kautta

Rakkaus on Jumalan yksi ole-
mus. Ja juuri rakkaushan saa 
meissä ihmisissä muutoksen 
aikaiseksi.

– Moni meistä on kokenut Ju-
malan rakkauden hyväksymise-
nä ja armahtamisena. Annetaan 
tuhlaajapojalla ei vain anteeksi 
vaan myös rakastetaan. Tätähän 
me kaikki tarvitsemme elämäm-
me alusta loppuun.

Yksi psyykkisen terveyden pe-
rusedellytys on Ilkka Seppälän 
mukaan se, että ihminen kokee 
itsensä rakastetuksi, että hänestä 
välitetään.

– Mutta me saamme olla kii-
tollisia Jumalalle myös siitä, että 
Hän on antanut lääkäreille ja 
tutkijoille oivalluksia. Me emme 
edes tajua, kuinka onnellisessa 
asemassa me olemme verrattuna 
vaikka sadan vuoden takaisiin 
aikoihin, jolloin ei ollut vielä juu-
ri lainkaan varsinaisia lääkkeitä 
ja hoitokeinoja.

Älä jää paikoillesi
Nykyihmisen suurin ongelma on 
vähäinen liikunta.

– Jumala on luonut elimistöm-
me sellaiseksi, että käyttämällä 
ja kuormittamalla se pysyy kun-
nossa. Lihakset pysyvät kunnos-
sa ainoastaan, jos niitä käyttää. 
Samoin nivelet vaativat sopivaa 
kuormitusta, Seppälä luetteli.

Ihminen on luotu tekemään 
fyysistä työtä, ja jos sitä ei ole 
tarjolla, on kehitettävä itselleen 
muuta aktiivista liikuntaa.

Liikkumattomuus ja ylipaino 
tuovat diabeteksen, verenpai-
neen ja sepelvaltimotaudin, 
nämä tämän päivän suuret kan-
santaudit.

– Onkin toivottu, että joku ke-
hittäisi sellaisen kansanpillerin, 
jossa olisi pieni annos veren-
painetta alentavaa, pieni annos 
kolesterolia alentavaa ja vielä 
pieni annos masennusta lievit-
tävää lääkettä, Ilkka Seppälä 
hymähtää.

Uskokin parantaa
Se että ihminen on uskovainen, 
ei Seppälä mukaan suinkaan tar-
koita elämänkielteisyyttä.

Terveeseen hengellisyyteen 
kuuluukin hänen mielestään 
vahva usko elämään ja positii-
vinen suhtautuminen niin itseen 
kuin muihinkin ihmisiin.

Tietenkin on muistettava, että 
koululääketiede ja lääkkeet te-
hoavat yhtä hyvin uskoviin kuin 
epäuskoisiinkin. Professori Jussi 
Huttunen totesi Duodecimissä 
viime kesäkuussa, että usko pa-
rantaa ja lumehoito auttaa.

– Monissa sairauksissamme on 
kyse ns. psykosomaattisuudesta, 
eli jos me saamme mielenkiin-
toista tekemistä saattaavat sel-
käkivutkin kadota jne. Seppälä 
totesi.

Hän lisäsi myös, että sitä mu-
kaa kuin elämämme on muut-
tunut entistä helpommaksi, ovat 
mielenterveysongelmat lisäänty-
neet.

– Erilaiset masennussairaudet 
ja neuroosit, ahdistuneisuus ja 
paniikkihäiriö, kroninen väsy-
mys yms. ovat lisääntyneet nor-
maaliväestössä. Mutta onneksi 
Jumala voi auttaa näissäkin.
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Kimmo Janas

Syys-lokakuussa 
pääkaupunkiseudulla 
toteutettu Mahdollisuus 
muutokseen 
-mediakampanja 
huomattiin niin 
päivittäisessä 
katukuvassa kuin 
maallisessa mediassakin. 

K uukauden kestäneen 
kampanjan aikana kirjat-
tiin noin 185.000 erilaista 

yhteydenottoa, Elämäsi muutos 
-kirjaa tilattiin yli 10.000 kap-
paletta, ja YouTuben kauttakin 
ladattiin runsaat 60.000 muutos-
tarinaa.

– Suomi nousi kolmen kärkeen 
järjestämiemme 57 suurkaupun-
kimission joukossa yhteenotto-
jen määrän mukaan mitattuna, 
kertoo IRR-TV:n toiminnanjohta-
ja Hannu Haukka tyytyväisenä. 

Merkillepantavaa Suomes-
sa on ollut hänen kertomansa 
mukaan tekstiviesteillä ja netin 
kautta, etenkin yöaikaan tehdyt 
lukuisat kirjatilaukset, kun taas 
muissa maissa puhelin on ollut 
ehdottomasti suosituin väline.

Jatkoa luvassa
Kampanja oli yli 70 pääkaupunki-
seudun seurakunnan ja järjestön 
yhteistapahtuma. Tapahtuman 
pääkoordinaattorina toimi IRR-
TV, joka on ollut toteuttamassa 
vastaavia suurkaupunkimissioita 
mm. Venäjällä, Israelissa, Intiassa 
ja Nepalissa. Suomessa järjestet-
ty kampanja oli ensimmäinen 
Länsi-Euroopassa järjestetty. 
Haukan kertoman mukaan ensi 
vuonna on suunnitteilla vastaava 
tapahtuma Turkuun, Tallinnaan, 
Mumbaihin. 

– Alustavia kutsuja tällaisten 
mediatapahtumien järjestämi-
seen on tullut 15 miljoonakau-
pungista viidessä maanosassa, 
mm. Ruotsista, Norjasta, Rans-
kasta, USA:sta ja Kanadasta, 
Hannu Haukka luettelee.

Ojien kaivamista
Tarinaa voisi jatkaa ostos-tv:stä 
tutulla lauseella "eikä tässä vie-
lä kaikki", sillä Hannu Haukka 
kertoo odottavansa vielä monia 

Jumalan ihmeitä.
Hän oli pari vuotta sitten pe-

rustamassa SuomiTV:tä, josta oli 
tarkoitus tulla perhekeskeinen 
kanava. Kanadalaisjohtoinen 
taustayhtiö kuitenkin vesitti alku-
peräisen suunnitelman ja poisti 
viime kesänä myös kaikki hen-
gelliset ohjelmat kanavaltaan.

Äskettäin YLEltä vapautunut 
televisiokanavalupa on käyn-
nistänyt uuden toimilupahaun, 
jossa ovat mukana mm. MTV3, 
Nelonen, Disney ja BBC sekä 
Haukan edustama pitkälti norja-
laisrahoitteinen Brilliance Com-
munications, joka hakee toimi-
lupaa Perhe Ykkönen -nimiselle 
kanavalle.

– Tarkoitus olisi vihdoinkin to-
teuttaa alkuperäinen suunnitel-
ma perhekeskeisestä kanavasta, 
Hannu Haukka kertoo.

– SuomiTV:n toteutuminen 
aikoinaan oli jo Jumalan ihme, 
ja nyt tietysti jännitämme, voiko 

tuo ihme tapahtua uudelleen. 
Joka tapauksessa olemme aloit-
taneet ojien kaivuun, Haukka sa-
noo viitaten 2. Kun. 3. lukuun "...
ja hän sanoi: ”Näin sanoo Her-
ra: Tehkää tämä laakso kuoppia 
täyteen. Sillä näin sanoo Herra: 
Te ette tule näkemään tuulta et-
tekä sadetta, ja kuitenkin tämä 
laakso tulee vettä täyteen; ja te 
saatte juoda, sekä te että teidän 
karjanne ja juhtanne. Mutta 
tämä on Herran silmissä pieni 
asia: hän antaa Mooabin teidän 
käsiinne, ja niin te valloitatte 
kaikki varustetut kaupungit ja 
kaikki valitut kaupungit, kaa-
datte kaikki hedelmäpuut, tukit-
te kaikki vesilähteet ja turmelette 
kivillä kaikki hyvät peltopalstat.” 
Ja katso, seuraavana aamuna, 
sinä hetkenä, jona ruokauhri 
uhrataan, tuli vettä Edomista 
päin, niin että maa tuli vettä 
täyteen….”

– Tällainen ahkera kuoppien 

kaivaminen kuuluu meidän us-
kon elämäämme. Vaikka tilanne 
näyttäisi kuinka lohduttomalta, 
eikä olisi mitään merkkejä ve-
den tulosta, meidän on jatket-
tava työtä.

Uusia ovia aukeaa
Mahdollisuus muutokseen -me-
diakampanjan yhteydessä IRR-
TV sai Viestintävirastolta mää-
räaikaisen toimiluvan antenni-
talouksissa kanavapaikalle 15 
ja pääkaupunkiseudulla toimi-
van WELHON kaapeliverkossa 
paikalle 16, joka jatkuu joulun 
alle asti. Hannu Haukka kertoo 
yhdistyksen anovan pidennystä 
vielä kevääseen asti, johon men-
nessä varsinainen toimilupapro-
sessi ratkennee.

– Täytyy myöntää, että olem-
me saaneet suurta julkisuutta 
toiminnallemme tämän kam-
panjan ja määräaikaisen toimi-
lupamme myötä, Haukka toteaa 

Hannu Haukka – 
monessa mukana

ja myöntää SuomiTV:n kauttakin 
saaneensa kultaakin kalliimpaa 
oppia kaupallisen televisiokana-
van toiminnasta.

– Kun Jumala sulkee yhden 
oven, Hän on aina avaamassa 
jotain muuta vieläkin mahtavam-
paa, sen olemme oppineet 30 
-vuotisen medialähetystyön ai-
kana, Haukka huomauttaa. 

– Siksi suhtaudunkin tule-
vaisuuteen varsin luottavaisin 
mielin.

C   –  Vaikka Jumala sulkeekin ovia, Hän 
avaa niiden tilalle myös uusia, meidän on 
vain astuttava niistä sisälle, pohdiskelee 
Haukka.

B B    Vaikka pääkaupunki-
seudun mediamissio on on-
nellisesti ohitse, ei Hannu 
Haukalla ole aikomus jäädä 
lepäilemään laakereilla, uusia 
hankkeita on suunnitelmissa 
niin Turkuun, Tallinnaan kuin 
kauemmaksikin.

B  Hannu Haukka katsoo luottavaisesti 
tulevaisuuteen eikä pidä suinkaan mah-
dottomana, että Perhe Ykkönen saisi toi-
miluvan – Jumalalta eivät ihmeet lopu.
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Caravan 2011 messut 
Lahdessa

vaisuuden markkinatilanteeseen 
ja ainakin on monen keskustelun 
aiheena käytäväkeskusteluissa.

Matkailuautoissa on selkeäs-
ti tapahtunut kehitystä esimer-
kiksi takatallien koon suhteen. 
Monien autojen takatalliin saa 
mahtumaan esim. mopon tai 
joihinkin vaikkapa kaksi enduro 
moottoripyörää. Tämä tietenkin 
mahdollistaa matkailuautojen li-
sääntyvän käytön myös harras-
tuspuolella.

Toinen merkittävä seikka on 
ohjaamon päällä olevan vuoteen 
laskeminen sekä nostaminen 
tarpeen mukaan niin sähköises-
ti kuin mekaanisestikin, jolloin 
saadaan lisätilaa helposti käyt-
töön. Lisäksi takaosassa olevin 
vuoteiden sijoitteluun ja tyylei-
hin on saatavana monenlaisia 
ratkaisuja myös samalta kori-
valmistajalta.

Sisustuksen materiaalit vaikut-
tavat kokonaishintaan paljonkin, 
joten esim. matkailuauton saa 
jopa alle 50.000 euroa, mutta 
mikäli haluat paremmat soh-
vanpäälliset, laadukkaammat 
kaapistot  sekä tehokkaamman 
lämmityslaitteen ja isomman jää-
kaapin jne., pitänee pulittaa jo 
yli 60.000 euroa, kun siinä on 
vielä toinen alustasarja, ohjaa-
mon ilmastointi, lohkolämmitin, 
aurinkopaneeli, markiisikatos lä-
hennellään jo 70.000 euroa.

Isoimmat autot messuilla mak-
soivatkin reilusti yli 200 tuhan-
nen euron, joten liikuttiinkin jo 
omakotitalojen hinnoissa.

Matkailuvaunun saa selkeäs-
ti edullisemmin, mutta sen ve-
täminen taas edellyttää autolta 
voimaa ja kestävyyttä, joten sitä 
kautta taas sen hankkiminen ja 
ylläpitäminen tuo haastetta me-
nopuolelle. Yhtäkaikki, kum-
mallakin käyttäjäkunnalla on 
puoltajansa ja tärkeintä lienee, 
että jokainen löytää omansa 
ja voi rentoutua arjen keskellä 
lähtemällä tutustumaan uusiin 
maisemiin, uusiin paikkakuntiin, 
uusiin maihin ja uusiin ihmisiin, 
kuka mihinkin!

Kai Suonoja

Lahden 
messukeskuksessa 
järjestettiin syyskuussa 
Suomen suurin 
matkailuajoneuvojen 
ja tarvikkeiden 
erikoisnäyttely.
Näytteilleasettajia 
oli kymmeniä, niin 
varustelu- kuin 
ajoneuvojen ja vaunujen 
myyntipuoleltakin.

Messut ovat olleet vuosi vuo-
delta nousujohteiset sekä kävijä-
määrältään, että näytteilleasetta-
jien suhteen.

Matkailuajoneuvojen koko 
näyttää  kasvavan vuosittain, 
joskin painorajat asettavat raa-
mit ainakin asuntoautoihin, sil-
lä B-kortilla voi ajaa vain mikäli 
auton kokonaispaino ei ylitä 
3500 kg.

Näille messuille tullaan paljolti 
myös tapaamaan tuttuja, suun-
nittelemaan seuraavan kesän 
reissuja sekä tutkailemaan uu-
tuuksia. Caravaanarithan ovat 
tunnetusti liikkuvaa porukkaa, 
joten sitä on mukava lähteä 
myös muuten vaan tien päälle 
ja yhdistää myös vaikkapa yö-
pyminen paikallisella Messilän 
leirintäalueella.

Näyttäisi siltä, että matkailu-
autot saavat yhä enemmän tilaa 
näytteilleasettajien puolella ja 
autojen määräthän ovat Suomes-
sa euroopan kärkitasoa asukas-
lukuun suhteutettuna.

Suomen hallitus on suunni-
tellut ja valmistellut matkailu-
autojen verotuksen kiristämistä 
kovinkin reilulla kädellä ja se 
toteutuessaan saattaa muuttaa 
asetelmia suhteessa asuntovau-
nujen suosioon.

Asiasta ei ole vielä mitään var-
muutta, mutta se kuitenkin luo 
jonkinlaista epävarmuutta tule-
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UUTUUS!

VALMISTU JUMALAN KÄYTTÖÖN 1 
14 €  (4. painos)

VALMISTU JUMALAN KÄYTTÖÖN 2
24 €

NÄKY VOITTAVASTA 
SEURAKUNNASTA

Tapani Suonto
Joko olet lukenut?

Saatavana kirjakaupoista tai suoraan
kustantajalta: tilaukset@onewaymission.fi

puh 045 261 3925, PL 21 02361 Espoo

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

NÄKY
VoittavastaSeurakunnasta
Tapani Suonto

Tapani Suonto 
N

Ä
K

Y  VO
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A
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U
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A

STA

Tapani Suonto

14 €
Kimmo Janas

Syys-lokakuun 
vaihteessa Espoossa 
järjestetyssä 
kansainvälisessä 
Healing Rooms 
Nordic Conferencessa 
vierailivat pääopettajina 
kalifornialaiset Rick ja 
Lori Taylor.

Rick ja Lori Taylor johtavat 
Kalifornian Santa Mariassa 
paikallisen Vineyard seu-

rakunnan yhteydessä toimivaa 
Healing Roomia, joka käynnistyi 
elokuussa 2000. Taylorit kerto-
vat nähneensä toiminnassa pal-
jon parantumisia; diabeetikoita 
ja syöpäsairaita on parantunut, 
monet ovat saaneet kuulonsa ja 
näkönsä takaisin jne.

Kuuntelevaa 
rukousta

Healing Roomin käytäntö eroaa 
perinteisestä sairaiden puolesta 
rukoilemisesta.

– Me emme rukoile pelkkien 
oireiden puolesta vaan halu-
amme mennä juuriin asti, huo-
mauttaa Rick Taylor. – Uskom-
me Jumalan haluavan parantaa 
koko ihmisen; hengen , sielun 
ja ruumiin.

Hän muistuttaa, että moniin 
sairauksiimme saattavat syyt 
löytyä myös sisäisestä vihas-
tamme tai katkeruudestamme, 
jotka täytyy kitkeä pois ennen 
kuin varsinaista parantumista 
voi odottaa. Ennen varsinaista 
rukousta henkilön kanssa kes-
kustellaan ja kartoitetaan hänen 
ongelmiaan.

– Me pyydämme Jumalaa an-
tamaan meille ilmestystä ongel-
mien tai sairauksien alkuperäs-
tä, Taylor lisää. – Puhumme ns. 

Ihmeet kuuluvat 
kristittyjen elämään

kuuntelevasta rukoilemisesta.

Miehet haluavat 
seurata Jeesusta

Normaalistihan me miehet olem-
me hengellisissä kuvioissa naisia 
passiivisempia, mutta Taylorien 
kertoman mukaan Healing Room 
-toiminta tuntuu sopivan miehil-
le, jotka haluavat nähdä Jumalan 
toimivan keskuudessamme.

– Me emme vaan rukoile ja 
toivo jotain tapahtuvan, vaan 
me todellakin näemme ihmeitä 
ympärillämme, kuinka ihmisten 
elämät muuttuvat, Rick Taylor 
kertoo.

– Itse asiassa meillä on muka-
na paljon miehiä, joiden vaimot 
eivät edes ole toiminnassamme, 
lisää Lori Taylor. – Jos muiste-
lemme Jeesusta ja hänen opetus-
lapsiaan, siinä kaksitoista miestä 
seurasi varsinaista tosimiestä, 
eivätkä he pelänneet osoittaa 
tunteitaan eivätkä myöskään 

pelänneet, mitä muut saattaisi-
vat ajatella.

Jumala 
ulos laatikosta

Seurakunta on Rick ja Lori Taylo-
rin arvion mukaan erkaantunut 
Jumalan voimasta. Kun mene-
tämme tuon voiman, muuttuu 
toimintamme pelkäksi uskon-
nonharjoittamiseksi, mikä ei 
enää kiinnostakaan ihmisiä.

– Väitän löytyvän monia seu-
rakuntia, joissa kyllä lauletaan 
ja puhutaan Jumalasta, mutta 
Hän ei ole läsnä. Uskonkin Ju-
malan haluavan seurakuntien 
palauttavan Hänen voimansa 
tilaisuuksiinsa, Rick Taylor tote-
aa. – Meidän pitää ottaa Jumala 
ulos laatikosta, johon olemme 
Hänet ahtaneet. Me emme saisi 
rajoittaa Jumalaa, sillä hän on 
paljon meidän käsityskykyämme 
mahtavampi!

Hän muistuttaa, että poik-

keuksena muista uskonnois-
ta, meidän Jumalamme elää ja 
toimii tänäkin päivänä meidän 
keskuudessamme.

– Kun ihmiset näkevät Jeesuk-
sen Kristuksen voiman meissä 
kristityissä, he tulevat meidän 
luoksemme ja vakuuttuvat siitä, 
että Jeesus on tie Isän luokse, 
Rick Taylor huomauttaa.

Jumala on antanut meille Val-
takunnan ja avaimet sinne. Hän 
on antanut meille voiman ja auk-
toriteetin jatkaa Jeesuksen töitä 
maan päällä.

– Seurakunnan on aika tarttua 
noihin avaimiin ja vetää Taivas 
maan päälle!

C  Taylorin pariskunta kertoo nähneensä uskomattomia Jumalan parantumisihmeitä 
ympäri maailmaa.

D  –  Me emme rukoile pelkkien 
oireiden puolesta vaan haluamme 
mennä juuriin asti, huomauttavat 
Lori ja Rick Taylor. – Uskomme Ju-
malan haluavan parantaa koko ih-
misen; hengen, sielun ja ruumiin.

Suomessa Healing Room 
-rukousklinikoita on toi-
minut vuodesta 2006. Täl-
lä hetkellä rukousklinikoi-
ta on jo 25, joista uusin 
avataan Vaasaan ja syksyn 
kuluessa myös Espoon 
Matinkylään ja Lahteen.

Rukousta on hakenut yli 
13.000 suomalaista, joista 
75 % kuuluu ev.lut. kirk-
koon. Lähes 2/3 kävijöistä 
tulee rukoiltavaksi uudes-
taan.
www.healingrooms.fi
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C  Lippa ja rehut saavat kyytiä henkariin 
napanneen hauen ravistaessa  päätään 
Lauritsalan rantaviivalla. 

B Henkarilippa ja pari kovan luokan 
kilpailijaa. Blue Foxin Super Vibrax 6 
syrjäyttää pyöriessään osan ruohoista 
ja maistuu hauelle. Rapalan Minnow 
Spoonin ruohomalli kuvassa alhaalla 
oikealla toimii ruohouistimena henka-
rilipan veroisesti. 

Heitän vielä kolmannen heiton 
henkarilla. Taas tavoitellaan, mut-
ta ei jää kiinni! Vaihdan normaa-
liin Calico Cattiin, mutta s e 
jää kiinni ruohoihin ja 
kalan syöntihalut kaik-
koavat ruohoja kiskotta-
essa. Loput heitot paikalta 
eivät tuota tulosta, joten vaih-
dan seuraavan venelaiturin juu-
relle. Hyvän näköistä lumpeik-
koa näkyy sielläkin.

Minnarin pudotessa veteen 
lähtee vana samantien ja hau-
ki ampuu kiinni.  Irtoaa. Onpas 
tärppivoittoista kalastusta!  Seu-
raavalla heitolla kala otti kiinni 
heiton loppuvaiheessa rannan 
tuntomassa ja tuli ylös saakka 
aikansa ruohikossa meuhkattu-
aan.  Irrottelen hauen pihdeillä 
ja vapautan uimaan. Puolitoista-
kiloinen hauki potkaisee itsensä 
väljemmille vesille. 

Jatkan rannan kalastusta. 
Kalaa ei tule lisää ja ajatuskin 
hieman harhailee.  Lappeenran-
nan Lauritsalan ja Kanavansuun 
vedet ovat hyvää haukialuetta. 
Haukea saa uistelemalla syvem-
mästä 4-6 metrin vedestä ja vie-
heinä toimivat sukeltavat hauki-
vaaput tai vaikkapa 50g Kuusa-
mon painouistin. Syvemmässä 
kevätpuolella tärppien seassa on 
isompaakin kalaa, kun taas ke-
sän rantaruovikoissa kalan paino 
pysähtyy kahteen kiloon. Vesiä 
kalastetaan vähän, koska UPM-
Kymmenen Kaukaan tehdas 
laskee alueelle vetensä. Vedet 

Henkarilipasta vaihtoehto 
ruohouistimelle

Jarmo Asikainen 

Henkarilippa on 
vahvasta teräslangasta 
valmistettu uistin, jota 
vedetään henkarin 
keskeltä. Henkarin 
toisessa päässä on 
koukuton lippa ja 
toisessa painojigi. Lippa 
toimii houkuttimena ja 
kalan on tarkoitus iskeä 
painojigiin, jossa on 
tukeva yksihaarakoukku. 

Henkarilippaa käytetään 
ison meren takana bas-
sinpyynnissä ja hauki-

vieheenä. Suomen leveysasteilla 
henkaria ei käytä juuri kukaan. 
Allekirjoittaneen kalapakkiin 
henkarilippa päätyi netistä os-
tetun uistinsatsin mukana. Kun 
lippa oli tullut hankittua, piti 
sitä myös kokeilla. Kokeilut 
tapahtuivat normaalissa hauen 
heittelyssä Saimaalla rantaranta-
ruohikoiden tuntumassa. 

Onnistunut rakenne
Henkarilippa ui vedessä eloi-
sasti. Takimmainen lippa pyörii 
jatkuvasti ilman lähtökynnystä ja 
etummainen herää pyörimään 
kelauksen alkaessa. Jigipyrstö 
tuo koukulle eloa ja innostaa 
kaloja iskuun.  Lippojen ja jigin 
tasapaino vaihtelee hieman kela-
uksessa, joten henkari ei ole niin 
jäykkä uimari kuin ulkomuodos-
ta voisi päätellä. Henkari kulkee 
vedessä pystyssä  lipat ylhäällä 
ja jigipaino alhaalla. Ruohikossa 
lippa kulkee mukavasti, kun yk-
sihaarakoukku on langan suojis-
sa. Uistin ei jää ruohoihin kiinni, 
mutta Irtoruohot tarttuvat joskus 
lippaan. Henkarilippa ei kokei-
lujaksolla jäänyt kertaakaan poh-
jaan kiinni, joten siltäkin osin 
rakenne on onnistunut. Tältä 
osin henkari päihittää kirkkaasti 
haukilusikat. 

ovat puhdistuneet 
paljon verrattuna 

takavuosien sel-
lukeittoon ja 
vesi vaikuttaa 
normaal i l ta 
p u o l i k i r k -

kaalta, joskin 
hieman rehe-

vöityneeltä. Alueella voi kalastaa 
kuudella vavalla Suur-Saimaan 
yhtenäisluvalla, joskin 70 euron 
vuosilupa on hieman kallis hau-
enpyyntiin. Pienet osakunnat 
myyvät joillekin alueille lupia. 

Kiinni on ja pysyy
Ajatukseni katkeavat käden ko-
paistessa kalalaukun kalapihti-
lokeroa. Pihdit ovat unohtuneet 
hauensaantipaikalle ja lähden 
niitä hakemaan. Pihdit löytyvät 
ja heitän samalla heiton henka-
rilipalla. Heitto loiskahtaa ai-
kaisemmalle ottipaikalle. Hauki 
loikkaa ilmaan henkarilipan vie-
ressä. Seuraavalla heitolla hen-
kari ottaa mutkaa sivulle. Kiinni 
on ja pysyy! Kiskon hauen loi-
vaan rantakivikkoon. Kesähauki 
on innokkaalla päällä eikä suos-
tu rantaan mukisematta. Hauki 
on ottanut henkarin jigipunttiin 
oikeaoppisesti takaapäin ja raa-
dellut peuhatessaan jigipyrstön 
viilloille. Hauen pyrstössä on 
vaurio ilmeisesti toisen hauen 
kanssa käydystä jäsentenvälises-
tä taistelusta. Samanlainen jälki 
oli Minnariinkin napanneessa 
kalassa. Sama hauki?  Irrotte-

Paljon härpäkettä
Henkarilipan ongelmana on 

luottamuksen puute. Kokeilin 
lippaa useammalla hauen heit-
toreissulla, mutta kalat tulivat 
vanhoilla luottovieheillä, lipoista 
Super Vibrax 4:llä ja lusikoista 
esimerkiksi Räsäsen Seiskalla. 
Henkarilipassa on paljon härpä-
kettä, johon kala saattaa iskeä, 
mutta koukut puuttuvat. Varsin-
kin lippa ilman koukkuja tun-
tuu allekirjoittaneesta pystyyn 
kuolleelta ajatukselta. MIkäli 
kala iskee uistimeen edestäpäin, 
sillä ei ole  mahdollisuutta tart-
tua koukkuihin.  Lipan kokeilut 
jäivät muutamiin heittoihin, kun 
luottouistimilla jaksoi tahkota 
haukiruohikoita pitkän kaavan 
mukaan. Lopulta useamman 
pikkukokeilun jälkeen koitti 
päivä, jolloin henkarikin näytti 
tehonsa.

Tärppivoittoista 
kalastusta

On elokuun lopun pistäytymis-
reissu. Ilma on puolipilvinen 
ja kalanhajuinen ja pikku heit-
telyreissulle olisi saumaa. Ajan 
autolla venerantaan Lappeen-
rannan Lauritsalassa ja heitän 
rannalta rantaruohikon hauki-
paikat.  Aloitan Rapalan Minnow 
Spoonin ruohouistimella. Eka 
heitto tuottaa hauen tavoittelun. 
Pidän parinkymmenen sekunnin 
tauon ja vaihdan henkarilipan ti-
lalle. Seuraava heitto ja henkaria 
tavoitellaan.  

D Rannaltakalastajan ottipaikka Lap-
peenrannan Lauritsalassa. Rannan lum-
mevyöhyke rajaa muiden kuin henkari-
lipan tai ruohouistimen käyttömahdolli-
suuksia. Lusikan kiskominen ruohikosta 
saattaa sammuttaa nälkäisten kalojen 
syöntihalut, joten normaaleista ottivie-
heistä tulee kysymykseen vain lippa, joka 
pyöriessään syrjäyttää vesikasveja. 

len pulikan ja pistän uimaan. 
Ruokahauet on parempi pyytää 
puhtaammista vesistä ja kaverin 
kissalle on pakastimessa vonka-
leita entuudestaan.   

Syöntisaumojen 
vaihtelua

Vaimo soittaa. Reissu alkaa olla 
loppusuoralla ja muut asiat kau-
pungissa kutsuvat. Irrotan hen-
karilipan siimasta. Saatu hauki 
ja hyvä toimivuus ruohikossa 
ovat ylentäneet henkarin ruo-
hikkopaikkojen käyttövieheeksi. 
Avonaiseen veteen henkaria ei 
viitsi edelleenkään tarjota, kun 
paremmin kalat tartuttavia vie-
heitä on olemassa. 

Lappeenrannan Kaukaan 
tehtaan vedet virtaavat Vehka-
taipaleen pumppulaitoksen oh-
jaamana Lappeenrannasta itään. 
Pumppulaitos puhaltaa vettä 40 
kuutiota sekunnissa ja pitää 
läntisen  Pien-Saimaan puhtaa-
na Kaukaan vesistä. Puhtaan ja 
likaisen veden raja on Pappilan-
salmessa, joka on samalla Länti-
sen Pien-Saimaan ja itäisen Pien-
Saimaan välinen raja. Puhtaalla 
puolella  läntisen Pien-Saimaan 
itäiset osat ovat huonommassa 
kunnossa, koska vesi kiertää 
siellä huonommin. Pyydettävä 
kalakanta Pien-Saimaalla koos-
tuu hauesta, ahvenesta ja kuhas-
ta. Likainen puoli Luukkaansal-
men sillasta itään on hauki- ja 
kuhapaikkana parem A

B  Henkarilippa lentää paremmin kuin 
normaalilipat, vaikka kaaret eivät pärjää 
painaville lusikoille. Henkarin halkaisija 
on 10 cm, joten normaalihauki tuskin 
nielaisee henkaria perukkeelle saakka. 
Koukkuja on vain yksi, mutta järeys riit-
tää varmasti Suomen hauille.

D  Kilpailijan taidonnäyte. Henkarilippa kilpailee kalastusajasta muiden ruoho-
uistinten, kuten Rapala Minnow Spoonin kanssa. (Kuvassa.) Molemmat menevät 
ruohikossa mukavasti, vaikkakin koukun hyvä suojaus saattaa johtaa kalan kan-
nalta suotuisiin tilanteisiin. Neljästä tärpistä kenties vain yksi tulee ylös saakka, 
kun normiuistimella suunnilleen puolet tärpeistä tarttuu koukkuihin.  Tärppien 
tarttuvuus vaihtelee eri reissuilla kalan aktiivisuudesta riippuen.  Terävät koukut 
parantavat tärppien tarttuvuutta kalan haukatessa varovasti uistimeen.
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paa kuin puhdas puoli.  Lo-
hikalojen perässä joutuu lähte-
mään Suur-Saimaalle. 

Rankka vesisade piiskaa Lap-
peenrantaa tunti kalastuksen lo-
petuksesta. Taas tuli kertaalleen 
todistettua kalan hyvä syönti 
ennen alkavaa sadetta. Harvoin 
kalastavan kannattaisi melkein 
seurata saderintamia Ilmatie-
teenlaitoksen sivuilta ja ajoit-
taa kalastus saderintaman tuloa 
edeltäviin tunteihin. Toinen 
hyvä syöntisauma on pitkään 
jatkuneen sadejakson loppues-
sa. Huonompaa syöntisaumaa 
on yleensä tasainen säätila, jossa 
ilmanpaine ei vaihtele tai tuuli 
puhaltele.

Henkarilipan plussat 
ja miinukset:

+ Henkarilippa ei tartu vesi-
kasveihin tai pohjaan. Viehe ei 
kierrä siimaa ja lentää lipaksi 
mukavasti. 

+ Lipat pyörivät todella her-
kästi.

- Kala tarttuu koukkuun vain 
lähestyessään viehettä oikeasta 
suunnasta. Lippaan tai henkarin 
lankaan osuvat iskut eivät tartuta 
kalaa. 

- Henkarilippa on sen verran 
erikoisen näköinen kapistus, että 
luottamus heittelyyn on koetuk-
sella. Luottamuksen puute johtaa 
huonompaan keskittymiseen ja 
vähemmän tarmokkaaseen heit-
telyyn. 

Lisätietoa Lappeenrannan 
seudun kalastuksesta löy-
tyy mm. Etelä-Karjalan kala-
talouskeskuksen sivuilta:
www.ekkalatalouskeskus.fi

A

C  Henkarilippa vedessä. Henkarin taka-
lippa pyörii käytännössä aina ja etulippa-
kin pyörii yhtä herkästi kuin herkimmät 
normaalilipat. 

C  Henkarilippaan napannut hauki ve-
dettiin loivaan rantakivikkoon. Haavin 
jättäminen autoon helpottaa paljon 
rannalla kulkemista ja joskus myös ka-
lan selviytymismahdollisuuksia. Hauki 
keräsi tullessaan henkarille epätyypilli-
sen salaattilastin. Normiheitolla  heinik-
koon henkari tulee aika puhtaana ylös 
molemmat lipat hulmuten.
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30.10. 
Moninainen mies
Nakkilan seurakunnan miestenilta, 
alustajana Kimmo Janas aiheesta 
"Moninainen mies ja hänen poi-
kansa".

7.11.
Malinin piiri
Helsingin NMKY:n Malinin piiri ko-
koontuu ravintola Arthurin piano-
kabinetissa. Aiheena Ilmestyskirjan 
luku 19.

KIMMO JANAS 
TIEN PÄÄLLÄ

30.10. 
Miestenilta Nakkilassa.

Marraskuu
Isyyttä käsittelevän Pulssi -oh-
jelman vieraana IRR-TV:ssä 
kanavalla 15 (pääkaupunki-
seudulla kaapelitaloudet 14)

21.11. 
Espoon STELKin 
kuukausikokous

Jukka Ylävuo

LUONNOSSA 
LIIKKEELLÄ
Jukka Ylävuo

Kala ui vastavirtaan. Siksi kristinuskon vertauskuvana onkin juuri kala.
Erityisesti kaikki elämään liittyvät vastukset ohjaavat meidät etsimään apua rukouksesta ja Jumalan 

sanasta. Se ohjaa meitä rakastamaan ja auttamaan myöskin puutteessa eläviä lähimmäisiämme.
  Meneillään on näkyvä ”kampanja” joka tarjoaa vielä uskosta osattomille mahdollisuuden muutokseen. 

Kristilliset elämänarvot ja Jumalan Sana ovat se valo, jota maailma tarvitsee!
   Matteuksen Evankeliumissa Jeesus kehottaa meitä: ”Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä 

kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella. Eikä lamppua, kun se sytytetään panna vakan alle, vaan lampun-
jalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessaolijoille. Näin loistakoon teidän valonne ihmisille, jotta 
he näkisivät teidän hyvät tekonne, ja ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa”.

8.11.
Torpan miestenilta
Harjun srk:n miestenilta Torpan 
kurssikeskuksessa (Tre). Näyttelijä 
Ahti Jokinen alustaa aiheesta "Mie-
hen ajatuksia elämästä", illan sanan 
jakaa Erkki Parikka.

10.11.
Miesten piiri
Helsingin NMKY:n miesten piiri ho-
telli Arthurin kabinetissa. Alustajana 
varatoiminnanjohtaja, pastori Kalle 
Virta, KRS.

20.11. 
Mies, oletko kadoksissa?
Mies 2011 -tapahtuma Helsingin 
NMKY:n juhlasalissa klo 13-16.
Mukana mm. kansanedustaja Timo 
Soini, piispa Jorma Laulaja, Panu 
Mäkelä, Risto Koikkalainen, Janne 
Pohja, Martti Kinnunen, Timo Lau-
laja, Tapani Suonto, Kalle Virta, Sep-
po Palonen ja kirkkoherra Markku 
Rautiainen.
Musiikista vastaa HNMKY:n mies-
kuoro ja Classic Praise.

21.11.
Espoon STELKin kuukausiko-
kous
Hotelli Kuninkaantiessä klo 18.30
Puhujavieraana Christian Men's Net-
workin johtaja, pastori Paul Cole 
Teksasista.

21.11.
Malinin piiri
Helsingin NMKY:n Malinin piiri ko-
koontuu ravintola Arthurin piano-
kabinetissa. Aiheena Ilmestyskirjan 
luku 20.

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

5.12.
Malinin piiri
Helsingin NMKY:n Malinin piiri 
kokoontuu ravintola Arthurin pia-
nokabinetissa. Aiheena Jouluevan-
keliumi.

13.12. 
Torpan miestenilta
Harjun srk:n miestenilta Torpan 
kurssikeskuksessa (Tre). Ilkka Kal-
manlehto alustaa aiheesta "Suurella 
sydämellä – arjen kansalaisdiakoni-
aa". Illan sanan jakaa Teuvo Suur-
näkki.

Mies 2011- tapahtuma Helsingin NMKY:n juhlasalissa 
20.11. klo 14-16  Vuorikatu 17

13-14  Kahvit Arthurissa

13.45  Musiikkia: Classic Praise ja HNMKY:n mieskuoro

14.00  Tapahtuman avaus,  HNMKY:n pääsihteeri Timo Laulaja

14.05 Alustus 1.  kansanedustaja Timo Soini

14.30 Alustus 2.  emerituspiispa Jorma Laulaja

14.50 Musiikkia:  Classic Praise esitys  ja yhteislaulu

15.00 Panu Mäkelän johtama paneelikeskustelu ”Teemana kadonnut, mutta löytynyt”:
  Risto Koikkalainen , Janne Pohja ja  Martti Kinnunen

15.30 Musiikkia:  Classic Praise esitys 

15.35 Kompassi elämään eli  vinkkejä henkiseen, hengelliseen ja fyysiseen hyvinvointiin 
 – elämän kokonaisvaltainen kunto-ohjelma

15.50 Miten jatketaan? Järjestävien yhteisöjen terveiset: Tapani Suonto One way Mission, 
 Kalle Virta  KRS, Seppo Palonen Sekl ja Timo Laulaja HNMKY

15.55 Siunaus ja lähettäminen,  kirkkoherra Markku Rautiainen

16.00  Musiikkia: Classic Praisen johdolla yhteislaulu

Tapahtuman juonto: tiedottaja Raimo Teivonen, HNMKY
Musiikki: Classic Praise, OneWay Mission ja HNMKY:n mieskuoro

Mies, oletko kadoksissa?
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HALUATKO
SÄÄSTÄÄ

ENERGIAA JA
RAHAA?

HALUATKO
SÄÄSTÄÄ

ENERGIAA JA
RAHAA?

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

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

OTA YHTEYS, NIIN TEEMME TARJOUKSEN !

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

CHRISTINA
kristillinen naistenlehti

UskallUsta kasvUUn 
rohkeUtta elämään

tilaa: 019 668 135
www.christina-lehti.com

Mitsubishi ASX

C    Lasinen panoramakatto tekee matkustamon varsin valoisaksi sekä tilavaksi ja 
antaa myös mukavan mahdollisuuden tarkastella vaikkapa tähtitaivasta – ei tieten-
kään kuljettajalle, mutta matkustajille nyt ainakin...

C    Mittaristo hopeanvärisene kehyksineen on helposti luettava.

D    Yhdeksällä kaiuttimella varustettu 
710 W audiojärjestelmä pitää huolen 
matkustusviihtyvyydestä.

D    Nelivedon saa helposti kytkettyä 
päälle tarvittaessa.

C    Takakulmasta katsottuna Mitsua voisi jopa luulla saksalaismaasturiksi.

D    Matkustamo on varsin tilava niin kuljettajan kuin matkustajienkin kannalta.

Kimmo Janas

Lähtiessämme Keski-
Suomen miesteniltaan 
Jyväskylään saimme 
kulkuvälineeksi 
Mitsubishin 
pikkumaasturi ASX:n

T äytyy heti aluksi kehua 
Delta Auton Herttonie-
men toimipistettä, sillä 

hakiessamme auton koeajoon, 
radiokanavaksi oli jo valmiiksi 
valittu Radio Dei. Voi sitä autuu-
den tunnetta, joka levisi testitii-
mimme kasvoille...

Mitsubishi ASX sijoittuu ko-
koluokkaan, johon tuntuu ole-
van tällä hetkellä kovaa tunkua. 
ASX sopii henkilölle, joka haluaa 
hieman jämäkämmän menope-
lin. Sellaisen, joka ei jää kiinni 
ensimmäisen juurakkoon ja jossa 
voi istua normaalia henkilöautoa 
korkeammalla paremman näky-
vyyden takia. Ja ei ole niin iso, 
etä tarvitsi pelätä naapureiden 
paheksuvia katseita...

ASX:stä löytyy kaksi mootto-
rivaihtoehtoa, 1.6 litran bensii-

nimoottori sekä meidän testaa-
mamme 1.8 litran DI-D Mivec 
turbodiesel. 'Mivec' eli Mitsu-
bishi Innovative Valve Timing 
Electronic Control tarkoittaa 
yhtiön kehittämää optimaalis-
ta suorituskyvyn ajoitusta, joka 
vähentää niin päästöjä kuin 
polttoaineen kulutustakin. CO

2 

-päästö on 150 g/km ja yhdis-
tetty kulutus tosiaankin vain 5,7 
l/100 km.

Polttoaineen säästöä helpottaa 
omalta osaltaan myös Start/Stop 
-toiminto, joka sammuttaa moot-
torin auton pysähtyessä vaikka-
pa liikennevaloihin.

150 -hevosvoimainen diesel 
kiihtyy todella iloisesti, 10 se-
kunnissa nollasta sataseen. Eikä 
menossa ole muutenkaan valit-
tamista. Tosin moottorin ääni on 
sen verran hiljainen, että kaasu-
jalka painautuu helposti hieman 
liiankin alas. Tämän saimme kar-
vaasti kokea Jyväskylän matkal-
lamme - mutta se onkin sitten jo 
oman artikkelinsa arvoinen.

ASX 1.8 DI-D Instyle Navi 
Cleartec 4WD -version hinta aset-
tuu 36.500 euron pintaan, jota ei 
voi pitää mitenkään pahana hin-
tana ominaisuudet ja varustukset 
huomioiden. Löytyy kuljettajan 

sähkösäätöinen istuin, integroi-
tu navigointijärjestelmä, todella 
kätevä peruutuskamera, KOS 
älyavain yms.

4,3 -metrinen ASX soveltuu 
mukavasti pienen perheenkin 
tarpeisiin, sillä tavaratilaa löytyy 
takaselkänojien ollessa pysty-
asennossa 416 litraa. Helposti 
avattava takaluukku ja matala 

lastauskorkeus tietenkin hel-
pottavat kimpsujen ja kampsujen 
kyytiin lastaamista.

Suomen pimeitä syysiltoja aja-
tellen auton Super Wide Range 
xenon-ajovalot valaisevat tietä 
kiitettävästi leveämmällä valo-
keilalla, joka paljastaa laajem-
man osan tiestä esiin hämärän 
peitosta.
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THE JOURNEY
Moninkertainen Grammy-voittaja ja mu-
siikkilegenda Andraé Crouch on julkaissut 
ensimmäisen CD:nsä viiteen vuoteen. 

Vaikka Crouch on julkaissut vuoden 1960 
debyyttinsä jälkeen jo 18 sooloalbumia, tä-
män uusimman CD:n 15 kappaletta sisältä-
vät silti uusia, koskettavia piirteitä musiik-
kineron kynästä.

– Tämän levyn tekeminen yhdessä tuot-
tajani ja sovittajani Luther ’Mano’ Hanesin, 
”poikani” kanssa on ollut uskomaton ko-
kemus, kertoo Crouch. – Minä itkin, tans-
sin, nauroin, rukoilin ja minä ylistin… ja 
te tulette varmaan tekemään samoin. Ru-
koukseni onkin, että tämä CD toisi teidät 
läheisempään suhteeseen Jeesus Kristuksen 
kanssa.

Andraé Crouch yhdisti voimat Riverphlo 
Entertainmentin kanssa tämän uutuuslevyn 
julkaisemiseksi. Riverphlon johtaja Hanes 
teki yhteistyötä Crouchin kanssa viimeksi 
vuonna 2005, jolloin hän tuotti ”Mighty 
Wind” albumin.

– Tuottajana aina uneksii pääsevänsä jos-
kus työskentelemään tosilegendojen kanssa. 
Minulla on ollut äärimmäinen kunnia työs-
kennellä yhden kaikkien aikojen suurim-
man gospelmusiikin legendan ja laulunteki-
jän, pastori Andraé Crouchin kanssa. Tämä 
ei voisi enää tästä parantua, toteaa Hanes. 
– Lauluntekijänä Andraé on Kuningas, piste! 
En ole koskaan nähnyt vastaavaa Jumalan 
lahjaa käytännössä.

Albumilla vierailee lukuisia mahtavia 
artisteja kuten Kim Burrell, Take 6, Rance 
Allen, Chaka Khan ja Sheila E sekä pastori 
Marvin Winans.

Kiitän sinua, veli Andraé tästä mahtavasta 
matkasta, jonka sain kokea levyäsi kuun-
nellessani. Sain maistiaisia siitä, miltä ylis-
tysmusiikki tulee kuulostamaan Taivaallisen 
Valtaistuimen äärellä.

Christian-Charles de Plicque

HENGELLISIÄ 
SUOSIKKISÄVELMIÄ

Finngospel/Oy Fg-Naxos on tehnyt varsi-
naisen kulttuuriteon kokoamalla ja julkai-
semalla kaksi 3 CD:n pakettia hengellisen 
musiikin aarteita.

Tämä ensimmäisenä esiteltävä on kol-
men levyn kokoelma, joka pitää sisällään 
60 hengellistä suosikkisävelmää tunnettujen 
esittäjien tulkintoina.

Mukana ovat mm. Oulun Kamarikuoro, 
Jaakko Ryhänen, Jorma Hynninen, Merja 
Wirkkala, Allar Kaasik, Pirkko Törnqvist-

Paakkanen, Marita Viitasalo, Pentti Kotiran-
ta, Sixten Enlund, Esa Ruuttunen, Suomen 
Kanttorikuoro, Eero Piirto, Aale Lindgren, 
Seppo Murto, Heikki Liimola, Jorma Eloran-
ta, Peter Lindroos, Kari Jussila, Risto Lau-
riala, Candomino -kuoro, Pasi Kaunisto ja 
Ynnin Pojat.

CD:t on nimetty: Pyhäaamu, Suomalainen 
rukous ja Kaikki saavat tulla.

Mukaan on saatu kaikkien rakastamia 
ikivihreitä vuosien takaa, kun esimerkiksi 
Esa Ruuttusen tulkitsema 'Oi muistatko vielä 
sen virren' tai Oulun Kamarikuoren esittämä 
'Sua kohti Herrani'.

Levyiltä löytyvät myös varsinkin monissa 
STELK-illoissa suosikeiksi nousseet 'Sinua 
siunata tahdon' sekä 'Jumalan rauhaa'. 

Eikä tietenkään sovi unohtaa 'Saviruuk-
kua' tai Konsta Jylhän aina yhtä koskettavaa 
'Vaiennutta viulua'.

Levyillä on myös joistakin kappaleista 
parikin eri versiota. Esimerkiksi Mika Pii-
parisen säveltämästä 'Kosketa minua, Henki' 
kappaleesta löytyy sekä Peter Lindroosin 
laulama että instrumentaaliversio.

SINUN EDESSÄSI, HERRA
Mika Piiparisen laulujen ystäville löytyy 
Finngospelilta lisää hyvää.
Rakastetun hengellisten sävelmien säveltä-
jä Mika Piiparisen (1911-1991) syntymästä 
tulee tänä vuonna kuluneeksi 100 vuotta. 
Merkkipäivän kunniaksi Finngospel jul-
kaisee ainutlaatuisen levykokoelman, joka 
käytännössä sisältää lähes kaiken sen sä-
vellystyön, minkä Piiparinen ehti saattaa 
loppuun. Hän ei koskaan halunnut puhua 
itsestään varsinaisena säveltäjänä. Piipari-
nen koki, että Luoja pani sävelmät soimaan 
hänen päähänsä ja hänen suuri tehtävänsä 
oli "kirjoittaa ne ylös".
Arkistomateriaalista kootussa 3 CD:n koko-
elmassa kuullaan äänitteitä monilta tunne-
tuilta suomalaisilta esiintyjiltä Jorma Hynni-
sestä Gustav Djupsjöbackaan.

Kimmo Janas

HOPE AGAINST HOPE
Jyväskylästä tuleva oman genrensä, jopa le-
gendana tunnettu Deuteronomium -nimisen 
metalliyhtyeen neljäs pitkäsoitto on konsep-
ti/teema-albumi. Se perustuu brittiläisen 
runoilijan ja papin, John Donnen kirjoitta-
maan kirjaan nimeltään 'Devotions Upon 
Emergent Occasions'. Suomessa ilmestynyt 
nimellä 'Rukouksia sairasvuoteelta”, sairaan 
elämää käsittelevä kirja, jonka Donne kir-
joitti itse vakavan sairauden runtelemana 

1620-luvulla. Deuteronomiumin 
basisti ja pää sanoituksista vas-
taava Manu Lehtinen luki Don-
nen kirjan ja sai siitä paljon ins-
piraatiota. Eikä aikaakaan kun 
hän oli kirjoittanut sanoitukset 
kahteentoista kappaleeseen kir-
jan innoittamina. Suurimman 
osan kappaleiden sovittamises-
ta vastaa vokalisti/kitaristi Miika 
Partala. 

Viimeksi uutta materiaalia 
olen  yhtyeeltä kuullut vuoden 
2008 ilmestyneen 'From the Mid-
st of Battle' albumilta. Luulin, 
että uusi olisi suoraa jatkumoa 
edelliselle pitkäsoitolle, mutta 
yllätyinkin, että murina- ja örinä-
karjunta olikin tällä levyllä vaih-
tunut trash-tyyliseen selkeäm-
pään huutolaulu-ilmaisuun. 
Muutaman kappaleen jälkeen 
tähän asiaan tottui. Parasta on, 
jos miehet itse ovat tyytyväisiä 
linjaukseen ja kokeilevat uuden-
laista lähestymistapaa.

Kappaleet kertovat epätoi-
vosta, kysymyksistä ja lopulta 
kiitoksesta Jumalalle.

Örinän sijasta asiat huudetaan 
trash-tyyppisellä laululla paria 

kappaletta lukuunottamatta, jo-
ten sanoista saa selvääkin. Eikä 
jää epäselväksi, millä asialla 
ollaan. Kappaleissa käsitellään 
elämän varjopuolia, mutta ei 
jäädä kuitenkaan toivottomaksi. 
Toivon liekki palaa.

Kappaleisiin 'Solitude', 'Sun 
& Moon' ja 'The Bells Are Rin-
ging' on haettu ulkopuolista 
apua englanninkielisiin kerto-
jan osuuksiin brittiläiseltä Se-
venth Angel bändin basistilta 
Mark Broomheadilta. Tämä tuo 
kyseisiin kappaleisiin mukavaa 
sävyä.

Kuudennessa kappaleessa  
”Alive, Immortal” kuullaan mies-
kuoroiluakin.

Levyn lopettaa rehti ja miehe-
käs, 'The Bells Are Ringing', josta 
jää hyvä maku levystä. Veljelli-
nen sotalaulu ”gang” huutojen 
ansiosta, jonka lopuksi kruunaa 
kirkonkellot ja edellä mainittu 
Mark Broominheadin natiivi 
englanninkielinen puhe.

Levynkansien tyylikkäästä 
maalauksesta vastaa Kirsi Salo-
nen.

Petri Janas
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Janne Viljamaa

Ilmaveivi on taiteilijan 
suoritus. Se on 
osoitus nerokasta 
peliälyä ja luovuutta. 
Ilmaveiviä on veivattu 
harjoituksissa 
ja omissa, 
henkilökohtaisissa 
harjoituksissa 
loputtomasti. Valtavan 
rutiinin pohjalta se 
on otettavissa esiin 
hektisessä tilanteessa, 
jolloin kukaan ei sitä 
odota. 

Ilmaveivissä on leikinomai-
suutta. Valmentaja tuskin sa-
noo tauolla, että seuraavassa 

vaihdossa ihmepoika Mikael 
Granlund sitten vääntää maa-
lin takaa ilmaveivin. Valmentaja 
voi käskeä laukomaan kovaa 
siniviivalta tai pyrkimään no-
peisiin irtiottoihin siniviivalta, 
mutta luova pelaaja ottaa ohjat 
käsiinsä kun hänestä siltä tun-
tuu. Luova ja lahjakas ihminen 
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tuskin on valmentajan ihanneop-
pilas, joka noudattaa kiltisti val-
mentajan suunnitelmaa, laukoo 
sieltä mistä käsketään ja syöttää 
minne sanotaan. Luova ihminen 
tahtoo tehdä pelistä omanlaisen-
sa. Hänelle eivät riitä fläppitau-
lulle sutaistut valmiit kiemurat, 
vaan hän haluaa tehdä oman 
ilmaveivinsä. 

Ratkaisumaalin tekijä keskittyy 
täydellisesti vain ja ainoastaan 
palloon tai kiekkoon kuten ih-
mepoika Granlund kuuluisassa 
ilmaveivissään. Kun kokeneem-
mat pelaajat puristivat mailaa 
rystyset valkoisina välierässä 
Venäjää vastaan, kylmähermo-
Granlund otti maalin takana kie-
kon lapaansa ja nosti sen lättynä 
ohi hölmistyneen Venäjän maa-
livahdin. Täydellisessä suorituk-
sessa aika tuntui pysähtyvän. Hi-
dastuksesta näkee, miten kaikki 
erotuomaria myöten seuraavat 
hölmistyneenä ihmelapsen lii-
kettä maalin takana. 

Nuori mies on uppoutunut 
liikkeeseensä. Hänen mielensä 
ja ruumiinsa pelaavat täydellistä 
yhteispeliä. Hän on kadottanut 
mielestään mylvivän yleisön, 
tuomarit, hihkuvat katsojat ko-
tikatsomoissa ja kaljabaareissa. 
Hän on täydellisessä flow-tilassa 
ja nappaa kiekon lapaansa täy-
dellisen keskittymisen vallassa 

luovaa laiskottelua, jolloin vain 
laiskotellaan, katsellaan ympä-
rille, luetaan kirjoja, käydään 
näyttelyissä ja luetaan kirjoja. 
Laiskalla välikaudella kerätään 
ideoita, jotka työvaiheessa toteu-
tetaan. Nykyisessä tehovalmen-
nuksessa päiväkodista kouluun 
luovuus tapetaan jatkuvalla, hi-
kisellä tohottamisella päivästä 
toiseen. Ei ole aika muhitella, 
koota ajatuksia ja testata niitä. 
On mahdoton ajatus koko ajan 
vain suorittaa ja tehdä. Rytmitys 
laiska-ahkera-laiska on kadon-
nut tehokkuuspaineissa. 

Luovuus vierastaa tehokkuus-
ajattelua. Luovuudessa sanotaan 
olevan kolme vaihetta, eli ideoi-
den keruuvaihe, muhitteluvaihe 
ja toteutusvaihe. Ideoiden ke-
ruuvaiheessa luova ihminen 
katselee ympärilleen, kerää ide-
oita ja tutustuu uusiin mahdol-
lisuuksiin, muhitteluvaiheessa 
hän yhdistelee keräämiään ide-
oita erilaisiksi kokonaisuuksiksi 
ja toteutusvaiheessa hän toteut-
taa asian aivan uudella tavalla, 
olipa kysymyksessä ilmaveivi, 
maalaus, sinfonia, tietokonepeli, 
uusi ruokalaji, sävellys tai kirja.

ja tekee 19-vuotiaana juniorina 
MM-kisahistorian hienoimman 
maalin. 

Työpaikan 
ilmaveivi

Työpaikalla ja koulussa erottuvat 
ihmiset, jotka tahtovat noudat-
taa kaikessa pomon tai opettajan 
strategiaa ja ilmaveivityypit, jotka 
tahtovat soveltaa jokaista tilan-
netta omaan tyyliinsä. Luovien 
ja lahjakkaiden ihmisten täytyy 
aina joukkuepelissä sopeutua 
joukkueen strategiaan. Aina ei 
voi yrittää ilmaveiviä tai pelata 
omaan pussiin. Pitää pelata tiuk-
kaa peruspeliä ja uhrautua jouk-
kueen eteen. Luovan ihmisen on 
vaikea sopeutua käskytettäväksi. 
Heidän sisällään asuu pienestä 
pitäen perusänkyrä. Vanhemmat 
eivät aina jaksa iloita päiväkoti-
ikäisestään, joka menee päi-
väkotiin aina eri reittiä, hyppii 
jokaiset ruudut matkalla, kerää 
mukaan kaikki erikoiset kivet ja 
kepit ja keksii mielikuvitusjut-
tuja jatkuvalla syötöllä. Hänestä 
voi kuitenkin tulla isona ilma-
veivityyppi, joka hämmästyttää 
luovalla oivalluksellaan koko 
maailman. 

Luovuuden tulpat
Esteenä luovaksi lahjakkuudeksi 
on ympäristön kulmia pyöristävä 
vaikutus. Luova lapsi joutuu pie-
nestä pitäen kuulemaan: ”ole ku-
ten muut”, ”tuo ei ole ennenkään 
onnistunut” ja ”tuossa ei ole jär-
keä.” Luova lapsi on kuitenkin 
itse päättänyt, miten nyt onnistuu 
ja kuinka tässä on järkeä. Luo-
valla lapsella on pienestä pitäen 
näkemys, miksi näin pitää tehdä 
ja miksi noin ei kannata tehdä. 
Tämä näkemys poikkeaa usein 
aikuisen näkemyksestä ja luova 
lapsi on jatkuvasti poikkiteloin 
ympäristönsä kanssa. Ympäristö, 
vanhemmat, opettaja ja kaverit 
alkavat pyöristää mielipiteitä. 
Ehkä olemme kaikki luovuutem-
me huipulla kolmevuotiaina. Tä-
män jälkeen luovuuden alamäki 
jatkuu päättyen keski-ikäisyyden 
harmauteen, väsyneisyyteen ja 

haukottelevaan kyynisyyteen. 
Luovuuden kipinä on sammu-

nut ja meistä on tullut kaiken 
nähneitä ja haukottelevia aikui-
sia. Katso leikki-ikäisen silmiä, 
kun hän näkee tai tekee jotain 
ensimmäistä kertaa. Hänen sil-
mänsä loistavat, hän hihkuu, 
hyppii ja tärisee. Hän on innos-
tunut ja virittynyt toimintaan. 
Jos aikuinen saisi vaalittua edes 
osan tästä luovuuden liekistä, 
elämä olisi aivan erilaista. Se-
koittaminen, rytmitys ja vaih-
telu ovat luovuuden avaimet. 
Täytyy nähdä, haistaa, maistaa 
ja kokea asiat mahdollisimman 
monella eri tavalla. Täytyy kul-
kea eri reittiä ja rytmittää elämä 
nopean ja hitaan välillä. 

Luova rytmitys
Silloin kun tehdään, tehdään 
tosissaan ja loppuaika ollaan 
kun ellun kanat. Luovassa am-
matissa taiteilijalla on mahdolli-
suus rytmittää oma tekemisensä 
tehokkaan tekemisen ja laiskan 
joutilaisuuden kausiin. Koko 
ajan ei voi, eikä kannata yritä 
olla luova ja tehokas. Tehokkaan 
työnteon vastapainoksi tarvitaan 

Kirjoittaja, sosiaalipsykologi 
Janne Viljamaalta ilmestyi 
syyskuussa kirja Pakko saada 
– addiktoitunut yhteiskunta 
(WSOY), josta saamme lukea 
kirja-arvostelun seuraavassa 
Tosimies -lehdessä.
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Olen pitkään pohtinut uskon olemusta ja sen merkitystä ar-
jessa. Kun itse tulin uskoon, en oikein edes huomannut sitä. 
Yhtenä päivänä totesin, että taidan olla uskossa. Jumalan sana 
oli kasvanut merkitykselliseksi osaksi omaa elämääni. Samalla 
kuuntelin hiukan kateellisena niitä kuvauksia, joissa uskoon 
tulo oli ihmiselle räjähtävän muutoksen kokemus, minkä jäl-
keen mikään ei ollut entisellään. Ehkä vastaus molempiin ky-
symyksiin on kyllä. 

Uskoontulo.net’in nettisivuilla uskoontulon määritelmäk-
si sivulla tarjotaan: ”Uskoontulo on sitä, että ihminen löytää 
yhteyden Jumalaan Jeesuksen kautta, ottaa vastaan syntien 
anteeksi-annon ja Jeesuksen elämänsä johtoon.” Kuulostaa hy-
vältä. On ihana ajatus vapautua syntiensä taakasta. Synti – ero 
Jumalasta ja hänen rakkaudestaan – siis tarkoittaa niitä pahoja 
tekoja, jotka ovat suunnanneet ajatuksemme ja tunteemme 
sellaiseen, joka erottaa meidät Jumalan tahdon mukaisesta elä-
mästä. Anteeksianto ei tee pahoja tekojamme tekemättömiksi, 
mutta vapauttaa kantamasta tuskaa asioista, joille ei enää voi 
mitään. Vai vapauttaako? Entä sitten Jumalan tahdon mukainen 
elämä? Miten sitä oppisi elämään.

Minun mielessäni uskoontulosta alkaa yhdessä Jumalan kans-
sa uusi luomisprosessi, prosessi joka sisältää sekä luopumista 
että uuden rakentamista. Mitä sitten uskoon tulo merkitsee juuri 
minulle? Eikö se riitä, että elän ulkoisesti katsoen tasaista elä-
mää? Miksi siis uskoon tulon jälkeenkin sisälläni on täyttymätön 
kaipaus? Eikö kaiken pitänyt muuttua uskoontulon myötä?

1 Joh. 4:16 toteaa: ”Jumala on rakkaus. Se, joka pysyy rak-
kaudessa, pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä.” Jakeissa 
17–18 Raamattu jatkaa: ”Pelkoa ei rakkaudessa ole, 18. vaan 
täydellinen rakkaus karkottaa pelon.” Mutta minulla on pelkoja 
vaikka uskoontulostani on kulunut jo kohta 30 vuotta. Perus-
pelkoni on, etten selviä edessä olevista haasteista. Olenko siis 
vain niin vajavainen uskossani? Enkö ole tarpeeksi lukenut 
Raamattua, käynyt tarpeeksi usein seurakunnan tilaisuuksis-
sa ja tarpeeksi usein tehnyt hyviä töitä? Sanoohan Raamattu: 
”Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut” 
(Jaak. 2: 17). Ja Paavali toteaa: “Kun olin lapsi, minä puhuin 
kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli ja lapsen ajatukset. Nyt, kun 
olen mies, olen jättänyt sen, mikä kuuluu lapsuuteen“ (1 Kor. 
13:11). Minunkin siis olisi pitänyt jättää kaikki ne haavoittumi-
sen kokemukset, jotka pitävät yllä pelkojani ja puolustusme-
kanismejani, taakseni lapsuuteen. Vaan en ole pystynyt. Enkö 
siis täytä mittoja?

Isoäitini toisti usein, että Jumala näkee kaiken. Vasta nyt, 
60-vuotiaana, olen oivaltanut, että Jumala näkee minussa kai-
ken sen hyvän, jonka hän on minussa luonut. Olen hitaasti (ja 
tuskallisesti) alkanut luopua mieleni täyttämisestä milloin mil-
läkin. Mieleeni on tullut tilaa uusille valmiuksille, kuten levolle, 
liikunnalle ja läsnäololle puolisoni kanssa. Aikaa Jumalalle on 
alkanut löytyä sisäisestä myönteisestä kaipauksesta käsin. Olen 
myös oivaltanut, että olen koko ajan kelvannut Jumalalle. Tällä 
taipaleella Jeesus on kulkenut rinnallani ja kantanut minua, 
vaikka kaiken keskellä en ole sitä aina edes havainnut.

Kiitos, Jeesus, rinnalla kulkemisesta ja kantamisesta. Kiitos 
siitä, että olet lähettänyt monia ihmisiä sijaisenasi tuekseni ja 
haastamaan minua. Aamen.

Uskoon tulo – muutosruiske vai 
luomisprosessin käännekohta?

C    Esko Saxelin (vas.) selvitti päätoimit-
taja Janakselle ilmoittajien mietteitä.

C   Kansanedustaja Pekkarinen nappasi 
oman lehtensä heti jäähalliin astuttu-
aan.

D    Moni tilaisuudesta poistuva halusi viedä Tosimies -lehtiä omaan miespiiriinsä.

C    Myös tilaisuuden järjestysmiehet osallistuivat vapaaehtoisesti Tosimies -lehden 
jakoon, josta heille kiitokset vielä näin jälkikäteen.

D    Piispa Simo Peura kertoi oppineensa isoisältään, että rukous on hätään joutuneen 
avunhuuto Jumalan puoleen, ja että sitä pitää myös käyttää.

C    TV7:n toimitusjohtaja, viestintäneuvos Martti Ojares otti yleisönsä valtiomiehen 
tavoin. Hän halusi välttää teknisesti kaunista liturgista puhetta, joka kuitenkaan ei 
antaisi kuulijalle mitään – ja siinä hän myös onnistui.

MIES ELÄMÄN 
PELIKENTILLÄ

Teksti: KImmo Janas, kuvat: Juha Seila ja Samuel Saresvirta

Jyväskylän jäähallin uume-
niin kerääntyi pari tuhatta 
miestä nauttimaan sekä il-

maisesta käristemakkarasta että 
illan puhujien sanallisesta annis-
ta, joka oli tänä vuonna ainakin 
omasta mielestäni aikaisempia 
vuosia hengellisempää.

Illan juontaja kirkkoherra 
Seppo Tiainen totesi pelikenttiä 
löytyvän niin miesten harrastus-
ten puolelta kuin arkirutiineista 
ja perhe-elämästäkin työelämää 
nyt unohtamatta.

Monesti voi olla aikamoista 
vääntöä, kun itselleen joutuu 
todistelemaan miehuuttaan ja 
olemassaolonsa oikeutusta.

– Näitä miesten sydänääniä on 
hyvä kuulostella, ja Jumalankin 
kanssa soisi oltavan kasvotusten, 
Tiainen huomautti.

Peliketjussa olivat TV7:n toi-
mitusjohtaja Martti Ojares, kan-
sanedustaja Mauri Pekkarinen 
sekä piispa Simo Peura, jotka 
valottivat miehen elämää eri 
kanteilta.

Keneltä opimme 
pelisäännöt?

Piispa Simo Peura muistutti kai-
killa pelikentillä noudatettavan 
pelisääntöjä. Ja ellei toimi niiden 
mukaan, puuttuu erotuomari 
peliin. Hänen sanansa on laki, 
olkoon yleisö mitä mieltä ta-
hansa.

– Elämä on kuitenkin huo-
mattavasti monimutkaisempaa, 
kaikki eivät suinkaan noudata 
yhteisiä sääntöjä. Ja joillakin tun-
tuu olevan aivan omat sääntönä, 
piispa huomautti.

Elämässä tilanteet ovat ennalta 
arvaamattomia eikä kaikkea voi 
edeltä säädellä. Tuntuupa joskus 
hänen mielestään, ettei mitään 
erotuomareita edes ole.

Perinteinen Keski-Suomen miestenilta 
syyskuun ensimmäisenä perjantaina 

järjestettiin tänä vuonna Jyväskylässä 
Synergia-areenalla teemalla ”Mies elämän 

pelikentillä”.

Pelikenttien luonne vaihtelee 
voimakkaasti iän ihmisten iän 
mukaan, ja usein on pelattava 
useammalla kentällä yhtä ai-
kaa.

– Vaikka yhteispeli tuntuukin 
joskus vaikealta, yksinpeluu se 
vasta vaikeaa on. Pelaamisen 
mielekkyys katoaa varsinkin 
silloin, kun joutuu suljetuksi 
joukkueen ulkopuolelle, Simo 
Peura totesi.

Keneltä me olemme pelisään-
tömme oppineet? Peura nosti 
omalta kohdaltaan esille kolme 
miestä.

Kunnioitusta herättävältä iso-
isältään hän kertoi oppineensa, 
että luonteen lujuudella on mer-
kitystä.

– Opin, että vaikeuksiin sisäl-
tyy aina myönteinen mahdolli-
suus ja tulevaisuuden toivo on 
säilytettävä.

Isä puolestaan oli lempeä ja 
antoi lasten tehdä omat virheet 
ilman rangaistuksen pelkoa. Isä 
antoi henkistä tilaa ympärillään 
oleville, asioista sai ajatella eri 
tavoin. Simo Peura kertoi oppi-
neensa kiireisen isän puutteet, 
niin kuin lapset oppivat tunte-
maan isiensä huonot puolet.

– Vähitellen osasin hyväksyä 
nekin. Siihen vaikutti sekin, että 
vuosien saatossa omat puutteeni 
ovat käyneet entistä tutummik-
si.

– Kaksi vuotta sitten kuollut 
isäni opetti minulle, mitä on ar-
mollisuus toisia kohtaan. Ja ar-
moa hän kaipasi itsekin.

Omaa poikaansa Simo Peura 
kertoo katselevansa kuin peiliä, 
josta voi nähdä itsensä. Poika 
lukee ympäristöään herkästi 
ja oivaltavasti, johon on omal-
ta osaltaan vaikuttanut huono 
kuulo.

– Häneltä olen oppinut hy-
väksyvän katseen merkityksen. 
Jokaista ihmistä pitää katsoa rei-
lusti ja avoimesti silmiin.

Peuran mukaan hän olisi var-
masti jäänyt paljosta vajaaksi 
miesten pelikentillä ilman tätä 
neljän miehen ketjua.

– Elämästä on muodostunut 
minulle sekä uskon että lähim-
mäisistä välittämisen kenttä. 
Ilman uskoa Jumala jää kau-
kaiseksi ja ilman sitä vaikeudet 
saattavat nujertaa mielen.
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Lawrence Blakeslee on ame-
rikkalainen lähestystyön-
tekijä, joka on asunut Sak-
sassa vuodesta 2002 lähti-
en. Hänen intohimonsa on 
auttaa lapsia kehittämään 
hengellistä potentiaaliansa, 
raamatullisiin periaatteisiin 
nojautuen, niin varhain 
kuin mahdollista. Blakeslee 
myös kannustaa vanhempia 
ja aikuisia tunnistamaan 
Jumalan voitelun heidän 
lapsilleen.

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

Jätä perintö       osa 12

Saattaa tulla 
sinulle yllätyksenä, 
mutta Jumala 
tosiaankin käskee 
meitä kristittyinä 
vanhempina 
opettamaan 
lapsillemme 
raamatullisia 
totuuksia. Tässä 
joitakin ideoita ja mitä 
niistä on hyötyä.

5. Moos. 6:6-7: “Nämä sanat, 
jotka minä tänä päivänä sinul-
le annan, painukoot sydämeesi. 
Ja teroita niitä lastesi mieleen ja 
puhu niistä kotona istuessasi ja 
tietä käydessäsi, maata pannes-
sasi ja ylös noustessasi.”

Käsketty kouluttamaan
Nuo jakeet 5. Mooseksen kir-

jassa puhuvat lastemme opet-
tamisesta ja ehdottavat joitakin 
varsin käytännöllisiä tapoja teh-
dä se osana päivärutiinejamme. 
Jos lapsesi ovat tarpeeksi vanho-
ja, voitte järjestää pieniä raamat-
tutunteja. Jos lapset ovat pieniä, 
opeta heitä osana normaalia 
keskusteluanne. Mutta olivatpa 
he minkä ikäisiä tahansa, voit 
viljellä raamatullisia periaattei-
ta jatkuvasti puheessasi. Kerro 
heille oma tarinasi. Kuinka Jee-
suksen vastaanottaminen muutti 
elämäsi. Anna heille esimerkkejä 
todellisesta elämästä, sinun elä-

Koeta järjestää kerran viikossa 
erityinen päivä ja aika, jolloin 
tapaatte keskustelemaan, mitä 
lastesi elämässä tapahtuu, luke-
maan Raamattua ja rukoilemaan 
heidän kanssaan.

Näkevätkö lapsesi sinun elä-
vän kristittynä 24 tuntia päivässä, 
7 päivää viikossa? Vai tapahtuu-
ko se vain seurakunnassa, mut-
ta ei kotona? Kuulevatko lapsesi 
sinun puhuvan Jumalasta ja Jee-
suksesta osana normaalia päivit-
täistä elämää? Vai kuulevatko he 
valitettavasti Jumalan nimen vain 
silloin kun kiroilet? Sitä he saavat 
kuulla varmasti aivan tarpeek-

Näkevätkö lapsesi sinun elävän 
kristittynä 24 tuntia päivässä, 

7 päivää viikossa? 
Vai tapahtuuko se 

vain seurakunnassa?

jonka sydän ei pysynyt lujana ja 
jonka henki ei pysynyt uskollise-
na Jumalalle.”

Tavoite on luoda syvä suhde 
sinun, lastesi ja Jumalan välille. 
Se antaa lapsillesi elämän perus-
tan, jotta he voivat elää uskovina 
nyt ja tulevaisuudessa. Se myös 
aloittaa perinteen, jota lapsesi 
voivat jatkaa omille lapsilleen. Se 
tarjoaa lapsillesi peruslinjan, jon-
ka lapsesi voivat joko hyväksyä 
tai hylätä elämässään. Se tarjoaa 
heille tavan elää raamatullisten 
periaatteiden mukaisesti.

Ota aikaa investoida lastesi 
hengelliseen kasvuun nyt, niin 
siitä hyödyt sinä itse, lapsesi ja 
koko yhteiskunta tulevaisuu-
dessa.

mästäsi. Kerro heille, miksi va-
rastaminen tai valehtelu ei ole 
oikein. Näytä heille esimerkkiä, 
kuinka rakastaa lähimmäisiään. 
Voit kertoa heille jopa omakoh-
taisen esimerkin, kuinka sinun 
oli opeteltava arvostamaan toista 
ihmistä vaikka et ollutkaan hä-
nen kanssaan samaa mieltä.

Sinä voit tehdä tämän kaiken 
istuskelitpa sitten kotisohvalla 
tai ulkona takapihalla tai olitpa 
sitten vaikka ongella. Se voidaan 
tehdä kävelyllä puistossa, met-
sässä kuljeskellessa tai ostoksilla 
ollessasi. Se on erityisen helppoa 
silloin, kun olet ulkona nautiske-
lemassa Jumalan luomasta luon-
nosta. Osoita lapsillesi, että kaik-
ki heidän näkemänsä kauneus 
on Jumalan luomaa. Keskustel-
kaa, kuinka Jumala loi erilaisia 
ainutlaatuisia kasveja ja eläimiä, 
ja että Hän on antanut myös lap-
sille ja aikuisille erikoisia kykyjä 
ja ainutlaatuisia ominaisuuksia. 

seen jo koulussa.
Tärkeintä on muistaa, että ei 

sinulla suinkaan tarvitse olla teo-
logian tohtorin arvoa ottaaksesi 
nämä yksinkertaiset askeleet. 
Ainoa vaatimus on, että rakastat 
Jumalaa ja haluat jakaa Hänen 
rakkautensa lastesi kanssa.

Mitä hyötyä tästä lapsiesi opet-
tamisesta on? Seuraava psalmi 
sanoo sen kiteytetysti.

Psalmi 78:5-8: “Hän asetti to-
distuksen Jaakobiin, hän sääti 
Israeliin lain ja käski meidän 
isiemme julistaa ne lapsillensa, 
että jälkipolvi saisi ne tietää, 
saisivat tietää vastedes syntyvät 
lapset, ja nekin nousisivat ja ker-
toisivat niistä lapsillensa. Niin 
nämä panisivat uskalluksensa 
Jumalaan eivätkä unhottaisi 
Jumalan tekoja, vaan ottaisivat 
hänen käskyistänsä vaarin. Ja 
niin ei heistä tulisi, niinkuin 
heidän isistänsä, kapinoitseva 
ja niskoitteleva polvi, sukupolvi, 

The Grace Card
Ohjaus: David Evans
Käsikirjoitus: Howard A. Klausner
Pääosissa: Michael Joiner, Michael 
Higgenbottom, Louis Gossett, Jr.
Affirm Films, Provident Films, Grace-
works Pictures & Calvary Pictures.
Sony Pictures, 2011
Kesto: 1 h 37 min.

GRACE CARD
Menetettyään poikansa onnet-
tomuudessa konstaapeli Mac 
McDonald ajautuu vuosia kes-
tävään katkeruuden ja tuskan 
kierteeseen, joka sitä paitsi 
syövyttää hänen rakkautensa 
perhettään kohtaan, ja saa hä-
net vihaamaan kaikkia... Jumala 
mukaan lukien. 

Onnistuuko Macin ja hänen 
uuden työparinsa ylikonstaapeli 
Sam Wrightin jotenkin yhdistää 
voimansa ja auttaa toinen tois-
taan, kun heidän on mahdoton-
ta olla piittaamatta keskinäisistä 
eroavaisuuksistaan – etenkin 
niistä kaikkein ilmeisimmistä? 

Jokainen päivä on uusi mah-
dollisuus. Jakamalla ja ottamalla 
vastaan Jumalan armoa voimme 
rakentaa uudelleen ihmissuhtei-

tamme ja parantaa haavojamme. 
Avaa sydämesi – äläkä koskaan 
aliarvioi Jumalan rakkauden voi-
maa. 

Mielenkiintoista tässä DVD:ssa 
on se, että pelkkien kansien pe-
rusteella luulisi kyseessä olevan 
taas yksi poliisivideo, jossa kon-
nien metsästyksen lisäksi vatvo-
taan päähenkilöiden kotioloja ja 
ihmissuhteita. Eli kansiteksteissä 
ei mainosteta lainkaan kyseisen 
videon olevan varsin hengelli-
nen elokuva, täynnä Jumalan sa-
naa ja tuokioita, joissa Jumalan 
anteeksianto tulee voimakkaasti 
esille.

Elokuva kannattaa ehdotto-
masti katsoa ensiksi yksin, ellei 
halua murtua yllättäen kyyneliin 
koko perheen nähden...

Vakuuttavia näyttelijäsuorituk-
sia, joista tuskin vähäisimpänä 
Oscar -voittaja Louis Gossett, Jr. 
eläkkeelle jääneenä pastorina, 
joka jakelee elämänviisauksi-
aan.

Kimmo Janas
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Lasse Heikkilän laatimat pikkuristikot haastavat hoksottimia. 
Ratkaisun kirjaimet voivat piillä vihjeissä vaikkapa takaperin 
tai anagrammina.  
OLEKKOS´EKSYNY’ PALATESSA?  (=SOKKELO).  
Muunkinlaiset vihjeet ovat käytössä. Avain löytyykin joskus 
toisesta vihjeestä. Pitäisi vain keksiä se oikea… 
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DETHLEFFS EIGHTY II 
–MATKAILUAUTO 

80-vuotisen toimintansa kun-
niaksi Dethleffs esittelee kak-
si korkeatasoisesti varustettua 
juhlamallia – puoli-integroidun 
ja integroidun EIGHTY II –mat-
kailuauton. Tässä hienostuneesti 
varustetussa matkailuautossa 
erikoisuudet kuten integroitu 
kahvinkeitin sisältyvät jo vakio-
hintaan. Etu, jonka arvo nousee 
noin 15 000 euroon.

Ulkoväritykseltään täyshopei-
sessa sileäpeltisessä ja sisältä 
nahkaverhoillussa Eighty II –au-
tossa kuluttajien matkailuajoneu-
volta odottamat toivotuimmat 
ominaisuudet ja pröystäilemätön 
luksus on saatu mahdutettua yh-
teen juhlapakettiin - ja vielä erin-
omaisen houkuttelevaan hin-
taan. Alustana Eighty II -mallissa 
on 2,3 l -moottorilla varustettu 
Fiat Ducato sekä takapäässä 
laadukas leveäraiteinen AL-KO 
-palkkialusta, jonka ansiosta si-
sätilojen lattiat ovat kokonaan 
samassa tasossa ilman korokkei-
ta. Ulkoisesti huomio kiinnittyy 
erityisesti T-mallin uuteen yksin-
omaan Dethleffsille suunnitel-
tuun LED-päiväajovaloin varus-
tettuun etupuskuriin ja kauniisti 
kauas taaksepäin suuntautuvaan 
tuulenohjaimeen. Nämä yhdessä 
antavat ajoneuvolle 2012-mal-
listolle sopivan nuorekkaan il-
meen, jota täydentää ohjaamon 
kapea, tummalasinen avattava 

kattoikkuna. 
Eksklusiivinen matkaelämys 

alkaa nykyaikaisesta pohjarat-
kaisusta, jonka ansiosta sisällä 
asuintiloissa vallitsee miellyt-
tävä tilantunne ja liikkumatilaa 
on runsaasti. Asuinmukavuuden 
kohokohtia ovat elegantit ja mo-
dernit kaksisävyiset kalusteet, 
laadukas beige-nahkaverhoilu 
sekä käännettävällä suihkusei-
nällä varustettu tasokas pesutila. 
Lisäluksusta nautiskelijalle tarjo-
aa kalusteisiin integroitu tyylikäs 
kahvilaite, joka on sijoitettu 190 l 
jääkaappi-/pakastinyhdistelmän 
yläpuolelle.

Auton hintaan kuuluvia juh-
lapaketin varusteita ovat lisäksi 
mm. alumiinivanteet, ohjaamon 
pilotti-istuimet, radiovalmius ja 
Sound-paketti, Heki III –kat-
toikkuna, kantatut asunto-osan 

matot, luksuskäyttöpaneeli sekä 
asuintilojen epäsuora valaistus. 

Suosittuun ja Suomessakin 
paljon myytyyn parivuoteelli-
seen T/I 6700 –pohjaratkaisuun 
suunniteltu Eighty II -matkai-
luauto voidaan varustaa neste-
kiertoisella Alde-lämmityksellä 
sisältäen myös Alde-lattialäm-
mityksen! 

Puoli-integroitujen EIGHTY 
II -autojen hinta alkaa 74 800 
eurosta. Integroidun hinta al-
kaen 87 760 euroa. Juhlamalliin 
vakiona sisältyvien yksittäisten 
varusteiden arvo Suomessa on 
puoli-integroidussa noin 15 
000 euroa ja integroidussa 16 
000 euroa. Molempia Eighty II 
–matkailuautoja valmistetaan ra-
joitettu 80 kappaleen erä koko 
Eurooppaan.

ÄÄNI KOHTAA 
HILJAISUUDEN

Sonyn uusien helposti mukana 
kulkevien, taustamelua vaimen-
tavien MDR-NC100D ja MDR-
NC200D -kuulokkeiden ansios-
ta musiikin ei tarvitse kilpailla 
taustamelun kanssa, joten äänen 
tason voi säätää alemmaksi ja 
säästää samalla sekä korvia että 
hermoja. 

vähentävät kuorsausta.
Uudet Quies-kuorsaustabletit 

ovat tarkoitettu kuorsauksen es-
toon. Quiesin vaikuttavat aines-
osat ovat ksantaanikumi, B6- ja 
E-vitamiini, jotka pingoittavat 
kitapurjetta ja liukastavat lima-
kalvoja, ja kuorsaus estyy tai 
vähenee.

Quies-imeskelytabletti ote-
taan ennen nukkumaanmenoa 
ja sen vaikutus kestää koko 
yön - tästä syystä myös aamu-
yöllä kuorsaavat henkilöt saavat 
kuorsaukseen apua. Tutkimuk-
sen mukaan Quies esti kuorsa-
uksen koejakson aikana 76 %:lla 
koehenkilöistä.

Hunajalta ja sitruunalta mais-
tuvat Quies-kuorsaustabletit 
ovat saatavilla apteekeista ilman 
reseptiä. Tuotetta on saatavilla 
myös suusuihkeena.

Molemmissa malleissa on vah-
vistimena hyvälaatuinen Sony S-
Master Full Digital. Taustamelun 
vaimennusteknologia on Sony 
Digital Noise Cancelling (DNC), 
joka tarjoaa analogisia menetel-
miä tarkemman näytteenoton ja 
häiriönsiedon.

Kuulokkeiden nokkela melun-
vaimennus, joka automaattisesti 
taustamelun perusteella päätte-
lee, mikä on optimaalisin tapa 
vaimentaa sitä, menee päälle 

yhdellä napinpainalluksella.
Ulkoisesti mallit eroavat toi-

sistaan selvästi. MDR-NC100D 
sisältää nappikuulokkeet ja tas-
kukokoisen ohjauslaitteen. 

MDR-NC200D tarjoaa erin-
omaisen äänentoiston täysiko-
koisilla 40 mm:n elementeillä. 
Kuulokkeiden kupeissa on 
painetta vähentävät uretaani-
pehmusteet, mikä tekee niistä 
kevyet ja mukavat pitkäkestoi-
sessakin kuuntelussa. Kuppien 
kiinnitykset taittuvat, jolloin 
MDR-NC200D mahtuu pakattu-
na hyvin pieneen tilaan.

Hinnat ovat: NC100 150 euroa 
ja NC200 240 euroa.

TEHOKASTA 
KUORSAUKSEN ESTOA

Jopa 40 % miehistä kuorsaa usein. 
Kuorsaus heikentää unen laa-
tua ja tuntuu myös väsymyk-
senä päivällä. Kuorsaaminen 
ei ole ainoastaan kuorsaajan 
ongelma vaan siitä voi vä-
lillisesti kärsiä koko perhe. 
Kuorsaus johtuu useimmiten 
pehmeän suulaen värinästä 
hengityksen aikana. Kitapur-
jeen pingoittaminen sekä li-
makalvojen liukastaminen 
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C    Testasimme kahta kameraa, joten pystyimme tallentamaan saman tilanteen yhtäaikaa kahdesta eri kuvakulmasta. Kameran 
mukana tuleville tarroilla pystyy jalustan kiinnittämään niin suoraan kuin kaltevaankin pintaan.
Irrottaminen käy helposti hiustenkuivaajalla tarraa lämmittämällä. 

D    Sisätiloissa käytimme takaikkunassa imukuppikiinnitystä ja kojetaulan päällä taas tarraa.

Päällepuettava kamera

A

Marko Janas & Kimmo Janas

Kiinnitimme jokin aika 
sitten huomiomme 
siihen, kuinka kaikissa 
television auto-
ohjelmissa videokuvaa 
saatiin milloin miltäkin 
auton kulmalta, purkurin 
päältä tai kojelaudalta.

No pienen etsiskelyn 
jälkeen löysimme Hel-
singin Herttoniemestä 

Future Retail -nimisen liikkeen 
ja heidän hyllystään hellyttävän 
näköisen videokameran – joka 
yllätykseksemme olikin ihan 
käypää tavaraa. Ei siis mikään 
lelukamera hassusta ulkomuo-
dostaan huolimatta.

Päällepuettava
Kyseessä lienee markkinoiden 
ostetuin päällepuettava urhei-
lukamera, GoPro HD Hero.
Markkinoilta löytyy varsin laaja 
sortimentti erilaisia pieniä video-
kameroita, joissa hintahaitari on 
yhtä laaja kuin tuotteiden laatu-

valikoimakin. Mutta tutustutaan 
nyt ensiksi tähän versioon, joka 
sijoittuu sinne markkinoiden 
yläpäähän.

Mielikuvitus 
asettaa rajat

GoPron Hero -kamera on erittäin 
kätevän kokoinen. Muodoltaan 
myös hyvä.

Videokuva on vahvaa HD laa-
tua (max 1080 pix) ja kuva pysyy 
mukana oikein kiitettävästi ko-
vemmassakin kyydissä. 

Lukuisat lisävempaimet mah-
dollistavat kameran sijoituksen 
kaikkialle. Kuori on iskunkes-
tävä kuori ja se toimii jopa 40 
metrin syvyydessä veden alla. 

Noilla lisäkiinnittimillä kame-
ra voidaan kiinnittää yhtä hyvin 
autoon, surffilautaan, polkupyö-
rään, kypärään – käytännössä 
mihin tahansa menopeliin, jonka 
liikkumista haluat kuvata.

Eikä sinun tietenkään ole pak-
ko edes liikkua, siitä vaan kame-
ra pöydän nurkalle kököttämään 
ja hassuja otoksia Facebookiin 
kuvaamaan!

Käytännössä ainoastaan mie-
likuvitus asettaa rajoituksia ku-
vaamiselle, ja jos ei sopivia lisä-

tarvikkeita löydy, maahantuoja 
lupaa kehittää niitä.

Aluksi kamera tuntuu varsin 
sekavalta erilaisten esisäätöjen-
sä ansiosta. Mutta kunhan jaksaa 
hetken harjoitella, alkaa homma 
pelittää. Tosin kameran objektii-
vin kääntömahdollisuuden puu-
te rassaa hieman jatkossakin.

Pinnalla ja 
pinnan alla

Ajan puutteen takia me testasim-
me GoPro HD Hero -kameraa 
ainoastaan Ahveniston moot-
toriradalla ja Porkkalanniemen 
sameissa vesissä.

Ensimmäinen pelkomme 
moottoriradalle kurvatessamme 
oli tietenkin, lentävätkö kamerat 
ensimmäisessä mutkassa jorpak-
koon. Mutta eivät lentäneet, niin 
imukuppi- kuin tarrakiinnikkeet-
kin pitivät yllättävän hyvin.

Kamerassa ei  ole kuvanva-
kaajaa, joten hirvittävää rytky-
tystä se ei kestä – tai kamera 
kyllä kestää, mutta kuvasta tulee 
epäselvää.

Vedenalainen kuvaus on 
luultua parempaa. Taas toisaal-
ta pimeässä kuvaus ei onnistu. 
Halvoilla videokameroillakin on 
parempi pimeäkuvaus. Säätö-
kohtia voi muuttaa ja se parantaa 
hieman tilanteen mukaan. 

Tallennetut videot voi siirtää 
tietokoneelle joko usb-johdolla 
tai täysikokoiselta sd-muistikor-
tilta kortinlukijalla.

Ei pelkkää videota
Vaikka puhumme videokame-

rasta, Hero ottaa kiitettävästi 
myös still-kuvia joko yksitellen 
tai sarjana.

Valokuvauksessa oleva ajastet-
tu sarjakuvaus on mainio.  Saat 
valita esim. 1s, 2s, 30 min, 60 
min välein ajastetun. 1s valikko 
on turha, koska ottaa silti kah-
densekunnin välein. 

Hieman haastetta tuo kameran 
asettaminen oikeaan kuvauskul-
maan, koska kamerassa ei ole 
ruutua. Mutta ei hätää, kahden 
tuuman lcd-värinäyttö on saata-
vana lisävarusteena.

Akku kestää suhteellisen kau-
an, mutta ainahan sitä haluaa li-
sää. Ja tietenkin voi aina hankkia 
vara-akkuja pitempiä kuvausses-
sioita varten.

Mikrofoni kaappaa yllättävän 
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C    GoPron lisävarusteissa löytyy vimpaimia joka lähtöön. Otsalle kamera voidaan liittää joko suoraan peruskiinnittimellä tai 
varren pässä, jolloin kuvauskulmaa on helpompi säätää.

D    Veden alla kuvatut otokset ovat yllättävän selkeitä. Nyt on tietenkin muistettava, että sukelsimme suomalaisvesissä emmekä Thaimaan kirkkaissa tunnelmissa.

A hyvin kuoren sisältä ääniä. Taas 
saatavana myös ei-vedenpitävä 
kuori, josta äänet kuuluvat pa-
remmin läpi. Tietenkin irrallinen 
lisämikrofoni voisi olla mukava 
apuväline esimerkiksi tilanteis-
sa, joissa auton moottori jyllää 
turhan kovaäänisesti.

Siis oikein hyvä extreme-ide-
oiden taltioimista varten. 

Ja eihän tällainen kamera ole-
kaan tarkoitettu isompia koko-
naisuuksia varten, vaan lähinnä 
tehosteeksi ja juuri vauhdikkai-
den tilanteiden taltioimiseen. 

Ja nyt kun pääsimme videoin-
nin makuun, aiomme varmasti 
hyödyntää kahta kameraamme 
tulevaisuudessa mitä erilaisem-
missa olosuhteissa.

Tarkoitus on myös julkaista 
aika ajoin otoksiamme lehtem-
me nettisivuilla. 
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Mitä nyt vähän
Mistä lie sikiää se kummallinen peto, joka lyö. Miten monta 
surullista elämän tarinaa on silmille läjähtänyt, kun ihmisten 
avioelämään olemme joutuneet vähän syvemmälle kurkis-
tamaan. Mitä on tapahtunut miehelle, joka ei pysty muulla 
tavoin pulmiansa ratkomaan kuin hakkaammalla tai henkisel-
lä kuristamisella. Väkivalta eri muodoissaan on liian yleistä, 
aivan liian yleistä monissa suomalaisissa kodeissa. Ja vaikka 
kulissit olisivat kuinka uskonnolliset, jopa uskonsankarilliset, 
näyttävät nyrkit heiluvan liiankin kanssa.

Olen silmät ymmyrkäisinä joutunut kuuntelemaan vähät-
telyä, selittelyjä, naureskelemista. Mitä nyt vähän läppäsin. 
Turhasta eukko narisee. Saisi olla kiitollinen, että tällaisen 
miehen on onnistunut saamaan, mokoma. Paikkaansa on 
kyllä kyselty. Ja samainen heppu kääntää kasvonsa ylös, 
nostaa kätensä ja heittää ylistysvaihteelle. Minua kuvottaa. 
Miksi ei voisi olla reilusti renttu, vaan pitää näytellä uskon 
näytelmiä ja vähätellä väkivaltaista käytöstä.?

Välillä korpeaa todella rankasti, kun joutuu kuuntelemaan 
ruhjottujen itkua. Kylkiluut hellinä, silmät mustina, ja vahvan 
meikin alta sinelmien kuulto kertovat muuta kuin mitä nyt 
vähän. Ne kertovat raakuudesta, pohjattomasta itsekkyydestä, 
narsismista. Loputtomiin rääkätyt puolisot yrittävät pelastaa 
mitä vielä voivat. Kieltävät itsensä ja ottavat syyt niskoilleen, 
vaikka järki huutaisi vastaan. Mutta sankari ei juuri käsiän-
sä huushollin hommissa likaa, ei lasten vaippoja vaihda, ei 
valvo sairaan lapsen itkuista yötä. Nämä ”tosimiehet” elävät 
itselleen ja muiden on tanssittava heidän pillinsä mukaan. 
Jos vaimo sitten ei halusta ulvo, kun mies haluaa seksiä, saa 
pihtari kuulla kunniansa.

Kun tähän kaikkeen vielä lisätään pirullinen henkinen vä-
kivalta, jossa toisen persoona mitätöidään, osaamattomuus 
aateloidaan ja henkilökohtaisuuksista tulee taiteen laji, voi 
vain ihmetellä, kuinka nämä lannistetut jaksavat elää. Itse-
tunnot romuina he hakeutuvat niiden luo, jotka pystyvät 
tarjoamaan lämpöä. Tässä on tilausta aidolle uskolle, kuun-
televille korville ja välittävälle sydämelle. Mutta miksi niin 
kylmät ovatkaan kirkkojemme käytävät?

En yritä väittää, että jokainen mies olisi tällainen peto. Mutta 
yksikin on liikaa. Mikään mahti maailmassa ei voi eikä saa 
antaa lupaa väkivaltaan, ei fyysiseen eikä henkiseen. Vanhan-
aikainen parannuksen teko ja katumus ovat yhä voimissaan. 
Selittelyt eivät tee tyhjäksi näitä perustotuuksia. Tosimies 
tekee parannuksen, pyytää anteeksi ja lopettaa venkoilunsa. 
Aikuisen miehen nyrkki ei itsestään lennä. Rakkaudella on 
yhä sanottavaa: se on kärsivällinen ja lempeä. Se on tosi-
miehen tapa elää.

Tapani Sopanen

Energiajuomien suosio erityisesti 
nuorten keskuudessa on pitkään 
ylläpitänyt keskustelua energia-
juomien kulutuksesta ja ostora-
joitusten tarpeellisuudesta. 

Osana Taloustutkimuksen 
Telebus-tutkimusta toteutetussa 
selvityksessä haastateltiin 500 
suomalaista lokakuussa 2011. 
Vastaajat olivat 15 – 79 -vuotiai-
ta. Kyselyyn vastanneista enem-
mistö (82 %) oli sitä mieltä, että 
lasten ja nuorten energiajuomien 
käyttöä tulisi rajoittaa ikärajalla. 
Selvästi yli puolet (58 %) toivoi, 
että lapsille ja nuorille olisi tar-
jolla nykyisiä energiajuomia ter-
veellisempi vaihtoehto.

Lokakuussa myyntiin tullut 
uusi tuoteperhe Tilt tuo mark-
kinoille ensimmäistä kertaa 
näkyvästi ikärajoitetut energia-
juomat, joissa kofeiinin määrää 
on leikattu.  Tilt-energiajuomat 
ovat ikärajoitettuja niissä olevien 
piristävien ainesosien määrien 
mukaan. Esimerkiksi yli 12-vuo-
tiaille suositellussa juomassa on 
kofeiinia puolet vähemmän kuin 
kahden desilitran kahvikupil-
lisessa ja 40 prosenttia vähem-
män kuin muissa markkinoilla 
olevissa energiajuomissa. Yli 
seitsemänvuotiaiden juomassa 
puolestaan ei kofeiinia ole ol-
lenkaan. Vaarana ei siis ole men-
nä täysin ’tilttiin’ juotuaan uutta 
energiajuomaa. Juoman nimi 
tuleekin televisiossa pyörivästä 
peliohjelma Tiltistä. Ikäluokitus 
7, 12,18 on myös tuttu juuri pe-
limaailmasta.

Elintarviketurvallisuusvirasto 
Eviran mukaan kofeiinin päivit-
täinen saanti pitäisi alle 18-vuo-

tiailla olla korkeintaan 50 mg, 
mikäli kofeiiniriippuvuuden 
syntymistä halutaan ehkäistä. Ai-
kaisemmin markkinoilla olleiden 
energiajuomien kofeiinimäärä 
(n. 106 mg/0,33 l tölkki) ylittää 
selvästi nuorison saantisuosituk-
set. Energiajuomien myynnille ei 
kuitenkaan ole asetettu ikärajaa, 
vaan valvonta on ollut vanhem-
pien vastuulla. 

– Isänä tiedän kokemuksesta, 
että nuoret kuluttavat todella 
paljon energiajuomia suosituk-
sista huolimatta. Tilt-juomissa 
kulutuskäyttäytyminen on otet-
tu huomioon kehittämällä nuo-
risolle juoma, jonka sisältämä 
kofeiinimäärä on Eviran suosi-
tusten mukainen. Ikäsuositus 
on merkitty näkyvästi pulloon, 
jotta käyttöä on helpompi valvoa 
sekä kotona että vähittäistavara-
kaupoissa, tuotteen konseptoin-
nista vastanneen Foody Allenin 
osakas Aki Wahlman toteaa.

Toinen kritiikinkohde ener-
giajuomissa on niiden sokeri-
pitoisuus. Tilt-energiajuomissa 
sokerin määrä on myös hyvin 
vähäinen (n. 11 g/ 100 ml), sa-
man verran sokeria saa keski-
määrin lasillisesta omenamehua. 
Tilt-juomissa ei ole myöskään 
käytetty keinotekoisia makeu-
tusaineita. Energiaa juomassa on 
44 kcal/100 ml eli suunnilleen 
saman verran kuin tavallisessa 
jogurtissa.

Uuden juomasarjan valmistaja 
on Duell Yhtiöt Oy. Ensimmäi-
senä Tilt-juomat tulevat myyntiin 
Turun seudun K-citymarketeissa. 
Tuotteen vähittäismyyntihinta on 
noin 1,00 e/pullo (0,25 l).

Vastuullisempi energiajuoma

SWIFT SPORT
Uusi Swift Sport on kehitetty 
vuonna 2006 lanseeratun suurta 
suosiota saavuttaneen edellisen 
sukupolven Suzuki Swift Spor-
tin pohjalta. Uusi Swift Sport on 
entistä aggressiivisemman nä-
köinen. Madallettu kori, suuri 
maski, 17 tuuman kevytmetal-
livanteet ja tuplaputket takana 
antavat viitteitä auton suoritus-
kyvystä. Sisätiloissa yhdistyvät 
urheilulliset yksityiskohdat, ku-
ten täysin uusittu mittaristo, pu-
naiset tikkaukset urheilullisissa 
istuimissa ja teräksiset polkimet. 
Nämä laadukkaat muutokset 
vahvistavat Swiftin urheilullista 
ajokokemusta. 

Uusi 1.6 litrainen muuttuvalla 
venttiilienajoituksella varustettu 
M16A -moottori tuottaa entistä 
enemmän tehoa ja vääntöä pie-
nemmällä polttoaineenkulutuk-
sella. Uudet lukemat ovat 100kW 
(136hv) tehoa ja 160Nm vään-
töä, yhdistetyn polttoaineenku-
lutuksen jäädessä maltilliseen 
6,4 litraan sadalla kilometrillä. 
CO2 -päästöt ovat vain 147 g/
km*. M16A -moottori kehitettiin 
varta vasten Swift Sport -mal-
lia varten. Moottori on liitetty 
kuusivaihteiseen manuaalivaih-
teistoon. Tämä yhdistelmä ai-
kaansaa kunnon suorituskyvyn 
ympäristöä liikaa rasittamatta. 
Lisäksi uusi Swift Sport tarjoaa 
ylivoimaisia ajo-ominaisuuksia 
mm. kaarreajossa sekä entistä 
parempaa käsiteltävyyttä uusi-
en vahvistettujen takajousien ja 
takaiskunvaimentimien avulla. 

Uudessa Swift Sportissa on 
otettu myös turvallisuus huomi-

oon, autossa on kevyt ja jäykkä 
iskuja vaimentava kori. Seitse-
män turvatyynyä; etu- ja sivu-
turvatyynyjen lisäksi autossa on 
turvaverhot ja kuljettajan polvi-
turvatyyny. Uusi Suzuki Swift 
Sport lanseerataan Suomessa 
alkuvuodesta 2012 ja hinnat jul-
kaistaan vuodenvaihteessa.

UUSI KRISTILLINEN 
ELOKUVA

Ensi kesänä on tulossa laadukas 
kotimainen, kristillinen elokuva 
”Haavoitettu”, jota tehdään täy-
sin vapaaehtoisvoimin.

Materiaalia on kuvattu täl-
lä hetkellä n. 60% ja elokuvan 
julkaisu tapahtuu kesäkuussa 
2012.

Nyt on julkaistu ensimmäi-
nen nk. teaser trailer, jonka voi 
käydä katsomassa osoitteessa: 
www.haavoitettu.fi tai You-
Tubessa: www.youtube.com/
watch?v=FxsT30sq31s.

GLAUKOOMAN JA 
SILMÄNPOHJAN 
IKÄRAPPEUMAN 

DIAGNOOSI TULEE USEIN 
YLLÄTYKSENÄ

Pitkään täysin oireeton glaukoo-
ma on suomalaisten yleisimpiä 
silmän terveyden ongelmia. Yli 
40-vuotiaista noin 2 % sairastuu 
glaukoomaan, joka yleistyy mer-
kittävästi iän myötä. Suomessa 
glaukooma on yli 65 -vuotiai-
den toiseksi yleisin näkövam-
maisuutta aiheuttava sairaus. 
Mikäli glaukooma todetaan ja 
hoidetaan ajoissa, voi sen kans-
sa kuitenkin elää normaalisti 
ilman pelkoa näönmenetykses-

PÄIVÄLLE 
TARMOKAS ALOITUS

Sonyn ICF-DS15Ip on ohut ja 
näppärän kokoinen iPodin ja 
iPhonen kanssa yhteensopiva 
kelloradio-telakointiasema, joka 
herättää lempimusiikkiin iPo-
dilta, iPhonelta tai radiosta, tai 
laitteen hälytysääneen. iPodin tai 
iPhonen voi asettaa latautumaan 
telakkaan yön ajaksi, ja aamulla 

tä.   Silmänpohjan ikärappeu-
maan sairastuu joka kymmenes 
yli 60-vuotias. Sen vaikutukset 
näkemiseen ja elämänlaatuun 
ovat yleensä merkittäviä. Tar-
kan näön alueeseen vaikuttava 
ikärappeuma aiheuttaa vaikeuk-
sia mm. lukemisessa ja kasvo-
jen tunnistamisessa. Toisin kuin 
glaukooma, ikärappeuma aihe-
uttaa näöntarkkuuden ja näke-
misen muutoksia jo varhaisessa 
vaiheessa. Ajoissa tehty diagnoo-
si ja hoito antavat parhaat edel-
lytykset näön säilymiselle.  

Uudistunut Tilkan silmäsairaa-
la käynnisti yksityisvastaanotot 
syyskuussa 2011. 

– Glaukoomaa ja ikärappeu-
maa sairastaa yhteensä lähes 200 
000 suomalaista, joten siksi niis-
tä on tärkeää puhua. Aikainen 
hoidon aloitus on molemmissa 
sairauksissa tärkeää, Coronaria 
Silmäklinikka Oy:n toimitusjoh-
taja,  silmätautien erikoislääkäri 
Ulla Näpänkangas sanoo.

voi herätä laitteeseen tallennet-
tuun musiikkiin.

Kaunis muotoilu ja sulavat 
linjat mahtuvat pienellekin yö-
pöydälle. Näppärästä koostaan 
huolimatta monikäyttöinen kel-
loradio päästää musiikin täysiin 
oikeuksiinsa.    

3.5W+3.5W -kaiutinjärjestelmä 
ja tehokas MEGABASS toistavat 
iPod/iPhone-musiikkikirjaston 
bassoäänet syvänä ja lauluosuu-
det kirkkaana.

Koska korkeat äänet kuulu-
vat kristallinkirkkaina ja basso 
muhevana, ICF-DS15iP sopii 
erinomaisesti vaihtoehtoiseksi 
musiikkijärjestelmäksi mihin ta-
hansa huoneeseen kotona. 

Aamuherätyksen tuomaa tus-
kaa helpottavat ICF-DS15iP:n 
suuri näyttö ja helppokäyttöiset 
näppäimet. Kätevä kaksoishäly-
tys voidaan esimerkiksi valmiiksi 
ohjelmoida herättämään eri kel-
lonaikana arkena ja viikonlop-
puisin.

Luottokortin kokoisella kau-
kosäätimellä voi antaa käskyt 
laitteen iPod/iPhone-, kello- ja 
radio-ominaisuuksille vaikka 
sängyn pohjalta. Hinta: 115 eu-
roa.

TILAA 
TOSARI!

www.tosimies-lehti.fi
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Jos paikkakuntasi kristillisessä kirjakaupassa 
ei vielä ole Tosimies -lehteä myynnissä, 

kannusta myymälänhoitajaa laajentamaan 
valikoimaansa!

www.tosimies-lehti.fi

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

Teksti: Kimmo Janas

Kuvat: Petri Janas

Junior -sanasta tulee 
ensimmäisenä mieleen 
pieni poikanen, mutta 
tällä kertaa kyseessä on 
varsin raamikas kaveri, 
Lontoossa syntynyt 
Junior Robinson.

Junior kertoo laulaneensa 
niin kauan kuin muistaa. Ja 
hyvä muisti hänellä täytyy 

ollakin, sillä laulu-ura käynnis-
tyi jo 4-vuotiaana paikallisissa 
kirkoissa veljien mukana The 
Robinson Brothers -yhtyeessä. 
Ja sama rakkaus ja intohimo 

haluaa laulaa 
Jumalan rakkaudesta

D  – Jumala on avannut minulle monia ja 
tehnyt unelmiani mahdolliseksi. Tunnen 
osani todella siunatuksi.

C   Viime kesänä Junior Robinson esiintyi Italiassa Biellan oopperatalossa järjestetyssä gospelkonsertissa muiden kansainvälisten artistien kanssa.

A  – Yksi minua kantavia jakeita Raama-
tussa on: “…sillä mitä ihminen kylvää, 
sitä hän myös niittää. …Ja kun hyvää 
teemme, älkäämme lannistuko, sillä me 
saamme ajan tullen niittää, jos emme 
väsy.” (Gal. 6:7,9)

musiikkiin on säilynyt näihin 
päiviin asti.

Tänä päivänä Junior Robinson 
kuuluu Iso-Britannian arvoste-
tuimpiin gospel-artisteihin. Hän 
on esiintynyt lukuisissa TV- ja ra-
dio-ohjelmissa samoin kuin West 
End-musikaalissa ”Mama I Want 
To Sing” vuonna 1995 yhdessä 
Chaka Khanin, Deniece William-
sin ja Mica Parisin kanssa.

Keikkakalenterin perusteella 
mies tuntuu olevan koko ajan 
tien päällä, milloin Jamaikal-

la, Meksikossa, Kolumbiassa, 
Ecuadorissa tai USA:ssa, milloin 
Tanskassa, Puolassa, Italiassa, 
Sveitsissä tai Saksassa, jossa 
hän nykyään asuu. Esiintymisiin 
mahtuu sekä sooloesityksiä että 
kuorojen kanssa.

Kujille ja aitovierille
Tärkein voima, joka saa hänet 
jatkamaan esiintymistä vuodes-
ta toiseen, on Juniorin kertoman 
mukaan rakkaus Jeesukseen ja 
halu jakaa tuota rakkautta laulun 

keinoin muillekin.
– Mutta tärkein kohderyhmä-

ni ei suinkaan istu hengellisissä 
konserteissa, vaan he ovat vielä 
uskosta osattomia, heille haluan 
viedä evankeliumin ilosanomaa 
musiikillani, Junior Robinson 
kertoo.

Hän kertoo ymmärtäneensä jo 
nuorena, että hänen tarkoituk-
sensa ei ollut ainoastaan laulaa 
Jumalasta vaan pikemmin siitä, 
mitä Jumala voi tehdä ihmisten 
elämässä. Varttuessaan hän sai 

lisäkipinää sellaisilta gospel-le-
gendoilta kuin Andraé Crouch, 
James Cleveland ja the Winans.

– Vaikka onkin mahtavaa 
päästä laulamaan seurakuntiin 
ja kirkkoihin, kaikkein mieluim-
min ”kujilla ja aitovierillä”, Junior 
naurahtaa. – Musiikin avulla voi 
kerätä yhteen ihmisiä hyvinkin 
erilaisista taustoista ja kulttuu-
reista. Musiikki on kansainväli-
nen kieli, ja miksi en käyttäisi 
sitä kertoakseni Jeesuksesta Kris-
tuksesta.

Käännä jokainen kivi
– Mutta vaikka Jumala avaakin 
ovia, sinun on astuttava niistä 
sisälle! Jos luulet ovien avau-

tuvan itsestään, niin mietipä 
vaan uudelleen. Sanotaan ettei 
mitään saa ilmaiseksi. Se pätee 
myös tässä hommassa. Kaikkeen 
mitä teet, liittyy uhraaminen jol-
lain lailla, joka taloudellisesti tai 
kovana työntekona. Mutta fokus 
on aina sinussa. Jos et panos-
ta hommaan, et voi myöskään 
odottaa tuloksia.

Junior kertookin tukeutuvansa 
aika ajoin Matteuksen evanke-
liumin sanoihin: “Anokaa, niin 
teille annetaan; etsikää, niin te 
löydätte; kolkuttakaa, niin teil-
le avataan. Sillä jokainen anova 
saa, ja etsivä löytää, ja kolkutta-
valle avataan.” (Matt. 7: 7-8).

– Joskus tuntuu, että pitää 

kääntää jokainen eteen sattuva 
kivi, koskaan ei tiedä, mitä sieltä 
löytyy, hän lisää.

Näky männyistä
Junior Robinson muistelee, 
kuinka hän istuessaan Mama I 
Want To Sing –musikaalin pu-
kuhuoneessa sai näyn korkeista 
männyistä.

– Tiesin, että meillä Englannis-
sa ei kasvanut samanlaisia puita. 
Tajusin, että Jumala halusi viedä 
minut esiintymään maahan, jossa 
kasvaa suuria mäntyä. Kun pari 
vuota myöhemmin pääsin kuo-
ron kanssa kiertueelle Sveitsiin, 
ymmärsin manner-Euroopan 
olevan minun työkenttäni.

Päivätyöt jäivät vuonna 2000, 
ja lopulta hän päätyi vuonna 
2008 asumaan Saksaan. 

– Ja koska teillä Suomessa 
kasvaa vieläkin mahtavampia 
mäntyjä, kuka tietää, ehkä joku 
päivä pääsen esiintymään Suo-
meen, Junior naurahtaa.

Miehemme paljastaa myös 
unelmoivansa omasta gospel-
musiikin koulusta jonakin päi-
vänä.

– Ihmiset pitävät gospelmu-
siikista, mutta eivät välttämättä 
ymmärrä sen mahdollisuuksia ja 
varsinaista tekniikkaa. Minä ha-
luaisin olla jonkinlaisena siltana 
siinä välissä auttamassa heitä si-
sälle tähän taiteen lajiin.JUNIOR 

ROBINSON
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Kyyjärvi
gsm 0400 564 958

KAPITALISMIN SIELUA 
ETSIMÄSSÄ

Kari Hotakainen pohtii hienosti 
rahan mahtia uudessa kirjassaan 
Jumalan sana. Imago on tärkeä, 
ilman sitä itseä ja tuotetta ei saa 
myytyä. Toimitusjohtaja Juk-
ka Hopeasalmi on menestynyt 
elämässä turhia nuoleskelemat-
ta, tekemällä asiallista bisnestä 
asiallisten tyyppien kanssa fik-
susti pukeutuneena. Hän ei ole 
brändännyt itseään. Hän uskoo 
hyvä tuotteen myyvän itsensä 
sitä sen kummemmin suitsut-
tamatta. Totinen torvensoittaja 
Hopeasalmi joutuu tiukan pai-
kan eteen lupautuessaan aa-
mutelevision tuottajan sitkeän 
painostuksen väsyttämänä. Hän 
on antanut pikkusormen pahalle 
imago-pelleilylle. Miten vanhan 
polven asiallinen bisnesäijä tästä 
selviää?

koituksesta. Niistä kuultaa läpi 
kapitalismi ennen sosiaalista me-
diaa, brändäystä ja verkostoitu-
mista. Vuorineuvos jyrähti:  ”Mitä 
sinulle annan, jos firman annan. 
Kiviriipan, kahleen ja mahdol-
lisuuden ostaa mitä tahansa ja 
milloin tahansa… Vanha raha 
painaa huomattavasti enemmän 
kuin uusi. Vanha raha tulee tule 
syliin, uusi tilille. Sinusta tulee 
yhtä raskas mies kuin minus-
ta”, psyykkaa isä-Uljaksen ääni 
poika-Jukkaa auton kasettinau-
hurista. 

”Perkele, ei minun sukupol-
vella ollut vuorotteluvapaita, 
isyyslomia, pekkaspäiviä, väli-
päiviä, hyvä että tilipäivä joskus. 
Vaihdetaan päitä jumalauta, ruu-
vaapa hartioiltas irti oma koppa  
ja ota tilalle minun ja tule sitten 
sanomaan, että meneehän nämä 
pitkät neuvottelut vissylläkin ja 
painajaiset puolukkamehulla”, 
isä jyrisee auton kasettinauhu-
rissa. 

Hopeasalmia vanhemman 
kaudella Kekkosen aikaan. 
Tiukkailmeiset äijät tekivät va-
kavina kauppaa Neuvostoliiton 
kanssa tummissa puvuissa turhia 
mesomatta. Kaikki oli järkevää 
ja perusteltua. Onnistuneiden 
kauppojen jälkeen otettiin gro-
git. Ei tarvinnut olla mystinen, 
epäkaupallisen näköinen ja 
vau. Mitähän Kekkonen olisi 
tuumannut Jobsille saunan ylä-
lauteella? Mystinen Apple-guru 
ei olisi lumonnut Kekkosen ajan 
muodollisia pukumiehiä.  Hota-
kaisen Jumalan sana kertoo taas 
hotakaismaisen vakuuttavasti 
Kekkoslandian muuttumisesta 
brändilandiaksi, jossa myydään 
enemmän mielikuvia kuin tava-
roita. Hotakainen kirjoittaa hyvin 
ja hauskasti. Hän huomaa pieniä, 
lukijaa hykerryttäviä asioita.

ERIARVOISUUS LUO 
POHJAN TERRORISMILLE

Maailma muuttui peruuttamat-
tomasti 11.9.2001. Dramaattiset 
terrori-iskut jättivät jälkeensä 
pelon, katkeruuden ja koston-
halun. Vaikka Yhdysvallat ei 

julistanutkaan sotaa islamia vas-
taan, se julisti sodan terrorismia 
vastaan. Tätä sotaa on mahdoton 
lopullisesti voittaa. Terrorismiso-
dassa ei ole kauhun tasapainoa 
kuten kylmässä sodassa, jossa 
suurvallat pelottelemalla pyrki-
vät hankkimaan itselleen pelon 
ylivoiman. Sotatieteen tohtori, 
valtiotieteen maisteri, kapteeni 
evp. Jarno Limnéll Kirjoitti kirjan 
maailmasta 11.9 iskujen jälkeen. 
2009 presidentiksi noussut Ba-
rack Obama on jaksanut muis-
tuttaa, miten islam ei hyökännyt 
Yhdysvaltoja vastaan 9/11, vaan 

kertainen määrä muslimeihin 
kohdistuneita syrjintä- ja väki-
valtatapauksia verrattuna edel-
lisvuoteen.   

Agu Gharabin vankilan ki-
dutus- ja halveerauskuvat ja 
Guantanamo Bayn laivastotuki-
kohdan ”kuulustelumenetelmät” 
loivat kansainvälisessä mediassa 
vihamielisyyttä Yhdysvaltojen 
”terroristitaistelulle.” Vieläkään 
Yhdysvallat ei katsonut tarpeelli-
seksi pyytää anteeksi tai selitellä 
ihmisoikeusloukkauksia. Kuilu 
Yhdysvaltojen ja muun maail-
man välillä on 9/11:n seurauk-
sena vain kasvanut. Terrorismilla 
ei ole yksiselitteistä määritelmää. 
Toisen terroristi on toisen vapa-
ustaistelija. 

Pitkään Onnelana säilynyt 
Suomikaan ei ole kylmän ringin 
ulkopuolella. Terroritekoja on 
sattunut viime aikoina Ruotsis-
sa ja Norjassa. Yhdysvallat on 
mahdottomassa asemassa. Sen 
täytyy osoittaa olevansa suurin 
ja mahtavin ja pystyä näyttä-
mään voimansa terroristeille. 
Se on taloudellisesti ja jopa so-
tilaallisesti vararikossa, eikä voi 
enää kunniakkaasti perääntyä. 
80 prosenttia amerikkalaisista 
vastustaa maansa tapaa hoitaa 
ulkopolitiikkaa. Sodalla ei ole 
kansan tukea takanaan. Kuiten-
kaan mielenosoituksia ei näy 
kaduilla kuten Vietnamin sodan 
aikaan. 70-luku oli muutenkin 
poliittisesti aktiivisempaa ai-
kaa. Limnéll liikkuu aika paljon 
ylätasolla ja pieni ihminen jää 
usein unholaan. Kuitenkin pieni 
ja keskisuuri ihminen kotisoh-
valla, perheessä ja työpaikalla 
on luomassa parempaa ja tasa-
arvoisempaa maailmaa. 

Janne Viljamaa

Jarno Limnéll
Maailma ja Suomi 9/11 jälkeen
WSOY, 2011

Kari Hotakainen 
Jumalan sana
Kustannusosakeyhtiö Siltala, 2011

Televisiokamera paljastaa sää-
limättömästi otsan hikihelmet, 
sormien napsuttelun ja silmien 
vilkuilun. Epäilykset hiipivät Ho-
peasalmen mieleen automatkal-
la Saariselältä Pasilan studiolle. 
Onneksi Hopeasalmen vanha ja 
luotettava autonkuljettaja Armas 
on varannut pitkällä matkalla 
kuunneltavaksi Hopeasalmi van-
hemman rahisevalle C-kasetille 
sanelemia viestejä elämän tar-

hyökkääjä oli al-Qaida. 
Obama muistuttaa myös, ettei 

islam ole Yhdysvaltojen viholli-
nen. Al-Qaida puolestaan tahtoo 
liittää pyhään sotaansa koko 
islamilaisen maailman, vaikka 
ainoastaan häviävän pieni mus-
limivähemmistö yhteensä 1,57 
miljardin islaminuskoisen jou-
kossa onnistuu vahvistamaan 
mielikuvaa islamista verisenä ja 
uskonsotaan valmiina uskonto-
na. Verinen islam on ääriliikkei-
den islamia, ei uskonnon valta-
virta, Limnéll muistuttaa.

Terrori-iskut luovat kaikkia 
muslimeita koskevia jännitteitä, 
rasismia ja halveksuntaa. Yh-
dysvalloissa 9/11:n jälkeisenä 
vuonna tapahtui lähes kaksin-

OIKEAA RAHANKÄYTTÖÄ
Raamatullinen opas ansaitsemi-
seen, varojen käyttöön, säästä-
miseen, sijoittamiseen, antami-
seen ja veloista pääsemiseen. 

Kirjan kirjoittaja on Crown 
Financial Ministries järjestön 
perustaja. Kaksi raamatullisen 

ja nuoren haluihin ”vetävien” ja 
kovasti tunteisiin vetoavien mai-
nosten kautta.

Kirjan loppupuolella tuodaan 
esille ajatuksia ”upporikkaan” 
Salomon teksteistä Sananlas-
kuissa ja Saarnaajan kirjassa:Kun 
omaisuus karttuu karttuvat sen 
syöjätkin.Mitä iloa siitä on omis-
tajalleen, paitsi että saa nähdä 
sen kuluvan. Saarn. 5:10

Kirja on hyvä opas vanhem-
mallekin lukijalle ja elämän alku-
puolella se sisäistettynä varjelee 
monelta ”sudenkuopalta” tällai-
sena pikavippien kulta-aikana, 
jolloin rahaa jaetaan avokätisesti 
ja tätä ”hyväntekeväisyyttä” mai-
nostetaan jopa bussipysäkeillä.

Ps. Espoon Helluntaiseura-
kunnan miestenilloissa (joka 
kuukauden ensimmäinen maa-
nantai) olemme  opiskelleet 
taloudenhoitoa kyseisen kirjan 
avulla ja opiskelu jatkuu.

Howard Dayton        
Rahoillasi on merkitystä
Kuva ja Sana

taloudenhoidon opettamiseen 
keskittynyttä järjestöä yhdistivät 
voimansa vuonna 2000. Järjes-
tö toimii viidellä mantereella ja 
palkattuja työntekijöitä on 250, 
mutta vapaaehtoisten avustajien 
määrä n 10.000. Crown Finland 
perustettiin tammikuussa 2010.

Kirjan alussa lukijalle muistu-
tetaan kuinka paljon Raamattu 
puhuu rahasta ja oikeasta ta-
loudenhoidosta. Tehdään ver-
tailuja köyhyysteologian ja me-
nestysteologian välillä ja niiden 
vaikutuksesta kristityn talouden-
hoitoon.

Velka, luottokortit, korot ja 
budjetti ovat muun muassa ai-
heita, joita kirjassa käsitellään 
esimerkkien avulla. Raha ja sii-
tä aiheutuvat ongelmat todetaan 
suurimmiksi avioliiton rauhaa 
järkyttäväksi asiaksi. 

Kirjoittaja kehottaa etsimään 
niitä ihmisiä, joilla talousasiat on 
sisäistetty ja ymmärretty hyvin ja 
saamaan heiltä neuvoja viisaa-
seen taloudenhoitoon.

Luvun 8 teemana on rehelli-
syys ja seuraavan luvun teema: 
antaminen. ”Joka köyhiä auttaa, 
ei puutetta koe, mutta katseensa 
kovettavaa kirotaan” (Sananlas-
kut 28:27)

Kirjassa käsitellään myös sijoit-
tamista ja todetaan sen olevan 
tasaista puurtamista. Kirjoittaja 
valaisee myös korkoa-korolle 
käsitteen suuren merkityksen 
säästämisessä.

Luvussa 13 kehotetaan opetta-
maan lapsille jo varhain rahan-
käytön periaatteita ja todetaan 
television suuri vaikutus lapsen 

VIIMEINEN KAMASSI
Jo kirjan ensimmäisillä sivuilla 
saan tuntumaa kirjailijan kykyyn 
maalata kristillisen opin ja vael-
luksen sekä inhimillisen elämän 
”tuokioita” valloittavalla tavalla.

Kristikunnan tehtävä Vapah-
tajan lausumana kirjan alussa 
on haastava: Tämä valtakunnan 
evankeliumi julistetaan kaikkial-
le maailmaan kaikille kansoille 
todistukseksi, ja sitten tulee lop-
pu.  Matt 24:14

Heinäkuussa 1973 Leningra-
din ja Tallinnan vierailulla kir-
joittaja kokee vallankumouksen 
elämässään ja kutsu omalle koh-
dalle alkaa hahmottua.

Matkalla Latvian sosialistisen 
neuvostotasavallan pääkaupun-
kiin Riikaan pari vuotta myö-
hemmin kokee Lehtonen jän-
nittäviä hetkiä KGB:n taholta ja 
tapaa Liiviläisen miehen, jonka 
suru siitä että Jumala ei ymmär-
rä hänen kieltään, jää Lehtosen 
mieleen Liiviläiselle miehelle ei 
löytynyt raamattua, tai sen osia 
omalla kielellä.

Myöhemmin kirjassa tulee iloi-
nen havainto siitä, että Jumalal-
la on liivin kieli hallinnassa, jo 
vuonna 1942 oli Suomessa pai-
nettu liivinkielisiä Uusia Testa-
mentteja, mutta niiden kuljetus 
Liivinmaalle oli estynyt sodan 
vuoksi.

Nimet Turkmenistan, gau-
gauzit, Moldova, Kazakstan 

Rauli Lehtonen        
Viimeinen Kamassi ja muita 
idän uskonsankareita  
Avainmedia Lähetysjärjestö Oy

jne tulevat kirjoittajalle tutuiksi 
1990-luvulla ja jälleen hän saa 
havaita, kuinka itse ”lähetyksen 
Herra” on mukana pienissäkin 
yksityiskohdissa ”valtakunnan 
evankeliumin levittämistyössä.

Baikal-järvi, unelma nuoruu-
desta lähtien sekä Burjatian tasa-
valta tulevat tutuiksi kirjoittajalle 
90-luvun alkupuolella ja hän saa 
olla todistamassa herätyksen ”tu-
lien” syttymistä Burjatiassa.

Kirkon vihkimistilaisuudessa 
Burjatiassa Mongolian Evanke-
lisen Allianssin puheenjohtaja 
kertoi haaveestaan idän ja lännen 
kristittyjen työskentelemisestä 
yhdessä burjaattien, kalmukki-
en, tunguusien, tuvalaisten, to-
falaarien ja Venäjän mongolien 
saavuttamiseksi ennen Jeesuk-
sen paluuta takaisin.

Näistä kansallisuuksista useim-
mat kuulostavat monen suoma-
laisen lukijan korvaan vieraalta, 
mutta Lehtosen kirja tuo heidät 
lähemmäksi ja jopa lähimmäi-
seksi.

Lehtonen ei käsittele kirjas-
saan vain viime vuosikymmeni-
en tapahtumia vaan luo katsauk-
sia historiaan satojenkin vuosien 
päähän. Hän kertoo esimer-
kiksi Cornelius Rahmin työstä 
Burjaatien parissa 1810-luvulla 
sekä kertoo uskontopoliittisista 
muutoksista venäjällä samoi-
hin aikoihin Tsaari Aleksante-
rin helpotettua uskontolakeja 
ortodoksikirkon vastustuksesta 
huolimatta. Tämä vaikutti tilan-
teeseen venäjällä voimakkaasti 
lähetystyön mahdollisuuksia li-
säten.  Tobolskin sotavankien 
historia on myös mielenkiintoi-
nen luku venäjän kristillisessä 
historiassa ja sinne rakennettu 
Ruotsin-koulu saavutti suuren 
suosion ja vaikutti voimakkaasti 
ympäristöön.

Kirjailijan vierailu Uralilla Ufan 
keskusmoskeijassa seuraten 
nuorten muslimilähetyssaarnaa-
jien opiskelua osoittaa kuinka 
me voimme kunnioittaa myös 
lähimmäisemme uskoa vaikka 
se eroaakin omastamme. Hän 
havaitsi nuorukaisten innon le-
vittää uskoaan uusille alueille 
myös pohjolaan.

Lehtosen kirjan suljettuani 
tunnen, kuinka kokonainen uusi 
maailma on avautunut sykähdyt-
tävällä tavalla.

Samuel Saresvirta
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A   Kuskin toimintaympäristö on varsin 
asiallinen, eikä muovisuuskaan liikaa 
häiritse.

Aito urheiluauto Hyundai Genesis Coupe

C   Kuusilovinen automaattivaihteisto 
hieman viipyilee.

D   Tavaratilaan ei mahdu kovin montaa Lidlin kassia, mutta ehkä golfmailat riittä-
vätkin tämän auton omistajalle.

D   Konepellin alla murahtelee 3,8 -litrainen V6, josta olisi toivonut irtoavan enem-
mänkin kuin 303 hevosvoimaa.

C A   Hyundai Genesis Coupen sulavat 
muodot jättävät tuskin ketään täysin 
kylmäksi.

B   Takapenkeiltä löytyy toki tilaa kahdel-
le, mutta ainakin pidemmillä jotoksilla 
voi aikuisen olo käydä tukalaksi.

C   Mustaa nahkaa ja kromia. 2 + 2 -paik-
kainen menopeli on käytännössä kuiten-
kin kahden hengen urheiluauto.

Marko Janas & Kimmo Janas

Edellisen lehtemme 
Jaguar -esittelyssä 
jäi harmittamaan 
ratakokeilun 
myttyynmeno. Joten 
kun Hyundai Genesiksen 
testiajo selvisi, alkoi 
kuumeinen vapaiden 
rata-aikojen etsiminen.
Ja löytyihän sieltä 
Ahvenistolla lopulta 
kaksi tuntia kauniissa 
auringonpaisteessa.

Genesis herättää heti huo-
miota isolla koollaan ja 
sulavilla muodoillaan, 

myös herkullinen punainen vä-
rivalintana on onnistunut. Auto-
han on yli 4,5 -metrinen ja mel-
kein kaksi metriä leveä ja painoa 
1.6 tonnia. 

Sisään istuessa huomaa yllät-
tävän tilavuuden tunteen. Nah-
kapenkit ovat mukavat ja ryh-

dikkäät, mutta sivutukea olisi 
kaivannut hieman lisää. 

Sisätilat ovat suhteellisen miel-
lyttävät, vaikka edullinen muovi 
hohtaakin, joskin ei häiritseväs-
ti.

Rekisteriotteessa lukee 2+2, 
mutta käytännössä takapenkille 

ei viitsi laittaa ainakaan kovin 
läheisiä ystäviä – ei edes anop-
pia...

Voima hukassa
Konepellin alle on piilotettu 3.8 
litran V6. Mutta yllättävästi löytyy 
vain 303 hevosvoimaa ja nauret-

tava 240 km/h huippunopeus. 
Onhan auto iso, mutta missä te-
hot ja meno. Onneksi Genesis 
on edes takavetoinen. 

Pienikin nyppy tai voimakas 
kääntö vie tehot hetkeksi pois 
ajonestot päällä. Se on siis kyt-
kettävä pois päältä aina lähdös-
sä. Poiskytkettynä takapää irtoaa 
hetkellisesti, mutta lukkoperän 
puuttuessa sisempi rengas jää 
vain pyörimään. Siis juuri, kun 
olet saamassa hymyä huulille, 
leikki loppuukin.

Maantielle, ei radalle
Radalle autoa ei ole tehty, ar-
moton tehonpuute kielii siitä. 
Lukkoperän puuttuminen sekä 
hidas ja jopa huono kuusilovi-
nen automaattivaihteisto har-
mittavat.

Maatieajossa Genesis on miel-
lyttävä ajaa, mutta hieman kova 
rengasmeteli. Kaupungilla voi 
tulla ahdasta koon ja kääntösä-
teen vuoksi. 

Tietenkin, jos tämän auton on 
hankkinut, ei noista puutteista 
kannata turhaan kertoa kateel-
lisille naapureille.

Äänissä löytyy
Mehevät äänet, varsinkin os-
toskeskuksen parkkihallissa 
käynnistäessä, eli jotain hyötyä 
isosta koneesta. Toisaalta siksi 
myös iso kulutus; kaupungissa 
14.8 l/100 km ja yhdistettykin 
9.9 litraa.

8 kaiuttimen Premium Sound 
–audiojärjestelmä kuuden levyn 

CD-vaihtajalla ansaitsee erityis-
kiitoksen.     

 Mutta kun toisaalta alkaa 
ajatella, jos olisi 50.000 euroa 
ylimääräistä, sijoittaisiko sen 
sporttiin? Tietenkin, jos on on-
nistunut tekemään mukavan tilin 
valuuttakaupalla jossakin pyra-
midiorganisaatiossa, niin sehän 
on tietenkin eri asia...



KUOPIO  MIKKELI  JOENSUU HELSINKI ESPOO JYVÄSKYLÄ  TAMPERE KOUVOLA

LAPPEENRANTA  OULU  SEINÄJOKI  TURKU  KOTKA

Tyylikkäänä talveen


