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C   Pääsimme Mika Poutalan kyytiin 
testaamaan uutta Yamar 63DC -venettä. 

38

C   Bergvig Säätiön tapahtumakoordi-
naattori Yrjö Rossi on tyytyväinen kar-
tanon uudesta  vuokralaisesta. – Seura-
kunnat ovat edelleen tervetulleita semi-
naareihin ja leireihin Bergvikiin.

C   Kallankarit eli Maakalla ja Ulkokalla 
sijaitsevat Perämeressä 18 -20 km man-
tereelta Kalajoen edustalla.
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C   Jussi Vatanen näyttelee pääosaa uu-
dessa, varsin ajankohtaisessa Metsäjätti 
-elokuvassa. 

Ajat muuttuvat...
Miten se vanha kansa sanookaan, että "ympäri käydään ja yhtehen tullaan".
Muistelin tuossa nuoruuteni elokuvasuosikkeja ja täytyy myöntää, että viihdyin 
elokuvateatterin pimeydessä katsomassa vauhdikkaita spagettiwesternejä – toki 
Clint Eastwoodin legendaarisia rainoja, mutta myös Terence Hillin ja Bud Spen-
cerin rymistelylänkkäreitä. Kavereilla oli hauskaa, ja nyrkkien puhuessa pahiksia 
kaatui kuin syysviljaa suomalaisella pellolla. No se oli sitä aikaa, kun nuori mies 
kaipasi elämäänsä vauhtia ja vaarallisia tilanteita.

Entäpä nyt, kun itselläkin on jo askel lyhentynyt ja turha meuhkaaminen jäänyt 
historian hämyyn?

Yllättäen televisioni ruudulla seikkailee jälleen Terence Hill, mutta nyt täysin 
erilaisessa roolissa kuin aikaisemmin. Hill on vaihtanut länkkärin vetimet ka-
tolisen papin kaapuun ja on ratkonut Isä Matteona rikoksia pienessä Spoleton 
kaupungissa keskellä Umbrian vehreää maaseutua jo viimeiset 20 vuotta. Viime 
vuonna 81 vuotta täyttänyt Hill, oikealta nimeltään Mario Girotti, ei enää käytä 
nyrkkejään vaan huomattavasti väkevämpää asetta eli Jumalan sanaa puhutel-
lessaan rikollisia. Eikä Isä Matteo lyö Raamatullakaan päähän, vaan valitsee 
tilanteeseen sopivat lainaukset Raamatusta ja esittää ne rakkaudella.



5 TOS I M I E S   5 / 20204TOS I M I E S   5 / 2020

C    – Mikä on meidän paikkamme tässä 
seurakuntalaivassa? kysyi Markku Ylinen 
miestenillan osanottajilta.

Iikka Löytty

Saimme kokoontua 
seitsemän kuukauden 
jälkeen taas perinteiseen 
Miesteniltaan 30.10.2020 
Peräseinäjoen kirkkoon, 
joka on seisonut samalla 
paikalla jo 128 vuotta. 

P eräseinäjoen miehet ja 
suntio olivat järjestäneet 
maistuvat kahvitarjoilut 

aluksi. Raimo Mäki-Reini ja Ta-
pio Hirvilammi toivottivat mie-
het lämpimästi tervetulleiksi Sa-
nan ja musiikin kuulolle. 

– Me suunnittelimme työryh-
mällä, että syyskaudella olisim-
me kokoontuneet siellä sun tääl-
lä, firmoissa ja muualla. Mutta 
vaikka liikeyritykset ovat kuinka 
suuria halleja hyvänsä, niin käy-
tävät ovat kapeita. Niin tulimme 
lopputulokseen, että sen turval-
lisempaa paikkaa ei Seinäjoen 
seurakunnan maaperältä löydy 
kuin mitkä ovat nämä kirkot. 
Turvavälien mahdollistaminen 
on täällä kaikista parahin, totesi 

ATapio Hirvilammi. – Koetamme 
kaiken arjen keskellä olla tarjo-
amassa teille miehet parahinta, 
mitä meistä irtoaa. Sen takia 
päätimme kutsua tähän iltaan 
tämän seurakunnan ykkösnyrkit, 
eläkerovastit Mauri Pitkäranta ja 
Markku Ylinen.

Tee Sana 
eläväksi

Mauri Pitkäranta kertoi tulleen-
sa mielellään pitämään puheen-
vuoron lapsuutensa kirkkoon, 
johon liittyviin tapahtumiin hän 
puheessaan viittasi. Lapsena var-
sin vilkkaan Mauri-pojan hillit-
semiseksi kuulemma riitti usein 
äidiltä löytynyt pieni rusinapussi, 
jota napostellessa Mauri jaksoi 
taas istua paikoillaan kirkonme-
nojen aikana. 

– Kyllä minä välillä kuunte-
linkin, mitä alttarilla sanottiin, ja 
olin kuulemma vielä kotonakin 
kommentoinut kuulemaani, Pit-
käranta muisteli naurahtaen.

Merkittäviä virsiä luetellessaan 
Mauri Pitkäranta nosti yhdeksi 
esimerkiksi Olli Tien vanhan 
saarnavirren 204 ”Herra Jeesus, 
Hengelläsi henkeäni liikuta…”. 

– Siinä lauletaan myös, että tee 
sanasi eläväksi. Mikä sen parem-
pi saarnavirsi voi olla, kun seura-
kunta rukoilee, että pappi tekisi 
sanan eläväksi. Virsi muistuttaa 
meitä, että sana ei saisi olla vain 
kuollutta kirjainta vaan elävää 
sanaa. Jumalan sanan kautta me 
saamme elämää.

Paikka 
seurakuntalaivassa

Markku Ylinen kiinnitti miesten 
huomion kirkon katon rajassa 
roikkuvaan laivan pienoismal-
liin. Rannikkokirkoissa tällaiset 
pienoismallit ovat yleisiä, mutta 
niitä näkee harvemmin sisämaan 
kirkoissa.

Ylinen siteerasi 300-luvul-
la elänyttä kirkkoisää: ”Kirkko 
on laiva, joka purjehtii tämän 
maailman läpi. Herra itse ohjaa 
laivaa ja uskovat ovat siinä mie-
histönä, mastona risti, purjeina 
usko ja Pyhä Henki kuljettaa 
sitä. Näin purjehtii kirkko para-
tiisin ja iankaikkisen elämän sa-
tamaan. Jumalan sana on siinä 

kompassina, toivo ankkurina, 
rukous ankkurin kettinkinä ja 
Jumalan uskollisuus pohjana, 
johon ankkuri tarttuu”. 

– Niin hyvät veljet, me olem-
me laivassa, johon meidät on 
kasteessa otettu. Pelastavaan 
alukseen ja sen pelastuksen 
yhteyteen, jossa pysymme, niin 
pääsemme turvallisesti kotisata-
maan. Mutta mikä on meidän 
paikkamme tässä seurakunta-
laivassa? Onko se siellä matkus-
tajien vai miehistön joukossa? 
Markku Ylinen kysyi ja epäili 

C    Sisämaan kirkoissa näkee harvemmin 
laivojen pienoismalleja.

B   Tapio Hirvilammi kertoi miesteniltojen 
suunnitelmien menneen uusiksi korona-
pandemian johdosta, mutta toimintaa 
jatketaan mahdollisuuksien rajoissa.

C    Mitä olisi miestenilta ilman kunnon 
kahvitarjoilua?

A    Raimo Mäki-Reini muutti Peräseinäjo-
elle 1989 ja on siitä lähtien ollut mukana 
miestenilloissa.

miehille sopivan paremmin mie-
histön rooli, jossa laitetaan hans-
kat käteen ja ruvetaan töihin.

Miksi 
miestenilloissa?

Miehet olivat tosi tyytyväisiä, 
kun taas näkivät tuttuja ja saivat 
tutustua uusiinkin miehiin.

B    Mauri Pitkäranta kertoi Peräseinä-
joen kirkkoon liittyvän hänelle monia 
lapsuusmuistoja.

Miestenilta 
Peräseinäjoella
Miestenilta 
Peräseinäjoella
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Kaikki rakentamispalvelut 
yhdellä puhelinsoitolla

• Tilamuutokset, saneeraukset 
   ja uudet tilat
• Teollisuuden rakenteet,    
   toimitilat
• Uudisrakentaminen jne.

Puh. 0400 887 331
kari@eksaktirakenne.fi

Turvehoitolat ja luontokaupat

Ähtäri:  Meijeritie 13 ja Kiulu 
Karhunkierros 163, puh. 0400 267401
Kokkola: Pitkänsillankatu 20, puh. 050 038433
Kurikka: Keskuspuistikko 30, puh. 045 2243038

Turvehoidot + hieronta
luontokauppa, turvetuotteet ym.

TERVETULOA! 

Ajanvaraus: www.lehtopeat.com

Jaakko Löytty (ohjelma 10 euroa)
Lapuan tuomiokirkko 15.11.2020 klo 18

Duo Eve ja Ossi Miestenillassa
Nurmon kirkko 15.12.2020 klo 19

Tilaisuuksissa mukana 
SkyMissio ry 

– apua Romanian köyhille
tukitili FI56 4108 0010454422

A Antti Kriikku on iloinen, miten 
vanhalle ”paapallekin” tarjotaan 
Sanaa. 

– Nämä kaikki miestenkeskei-
set asiat kiinnostavat, tietenkin 
myös muut seurakunnalliset ta-
pahtumat. Täällä on hyvä olla, 
kun samoilla kymmenluvuilla 
mennään monen kanssa, hän 
totesi.

Karpalojen keruun lomassa 
ehti Artturi Kiviahokin miestenil-
taan. On kiitollinen, että on saa-
nut olla uskossa jo yli 40 vuotta. 

– Sain jättää elämäni Herral-
le noin 40-vuotiaana, kun Niilo 
Ylivainio piti tilaisuuksia tuolla 
raviradalla. Voi kun olisin ym-
märtänyt sen jo rippikouluiässä, 

mutta ei kylällä ollut ketään, 
joka olisi sen kertonut. Näissä 
tilaisuuksissa aina odottaa, että 
mitä sanottavaa palvelijalla on, 
Kiviaho kertoi.

Pentti Taipalus pitää seura-
kunnan järjestämistä mieste-
nilloista, koska esillä on sanaa 
Jeesuksesta, ja se tuo ihmisen 
elämään uutta pohjaa ja voimaa. 
Oman seurakunnan järjestämissä 
miestenilloissa hän kertoo käy-
neensä jo kolmisenkymmentä 
vuotta. 

– Miestyö on järkevä ja kanna-
tettava työmuoto seurakunnilla. 
Se saa mukaan sellaisiakin mie-
hiä, jotka eivät välttämättä käy 
jumalanpalveluksissa tai muuten 
osallistu aktiivisesti seurakunnan 
toimintaan, Taipalus arvioi.

– Tapaan käydä näissä mies-
tenilloissa. Oman seurakun-
nan puitteissa kokoonnumme 
kesäisin Kalajärven rannalla ja 
viileämpänä aikana täällä seu-
rakuntatalolla. Täällä on hyvä 
tavata vanhoja tuttuja. Juttua 
piisaa, kun saman ikäisiä kaikki 
ollaan. Pitää olla kiitollinen, että 
seurakunta jaksaa näitä järjestää, 
toivottavasti jatkossakin, toivoi 
Antti Puska.

Omaa aikaa seurakunnalle
Timo Niemi kertoi kokevansa, 
että vapaaehtoisena voi antaa 
omaa aikaansa seurakunnan 
hyväksi. Miestenillat ovat hyviä 
hengähdyspaikkoja ja niistä saa 
paljon ajattelemisen aiheita ar-
keen. 

– Täällä tapaa tuttuja miehiä, 
ja illan mittaan saa rauhoit-
tua ja pyytää siunausta omaan 
elämäänsä yhteisen rukouksen 
kauttakin. Pyrin pääsemään 
mukaan mahdollisimman usein, 
Niemi lausui.

Jussi Juurakon mielestä mies-
tenillat ovat matalan kynnyksen 
hengellistä seurakuntatyötä. Sin-
ne on kaikkien miesten helppo 
tulla.

– Täällä Sanan selittäminen 
on hyvin selkeää. Ja koko ilma-
piiri on lämmin. Pyrin käymään 
näissä illoissa mahdollisuuksien 
mukaan. Muuten olen mukana 
lähinnä seurakunnan diakonia-
toiminnassa vapaaehtoisena, 
hän kertoi ja muistutti: – Armo 
ja rakkaus kuuluu kaikille, se pi-
tää aina muistaa – ketään ei saa 
kivittää. Samanlaisia syntisäkkejä 

olemme kaikki. 
Raimo Mäki-Reini muutti Perä-

seinäjoelle 1989 ja on siitä lähti-
en ollut mukana miestenilloissa. 
Muutamia vuosia kuulunut myös 
miestyöryhmään. 

– Mahtavaa, että raavaat mie-
het kokoontuvat hengellisten 
asioiden ympärille. Se ei ole vain 
naisten asia, vaan koskettaa yhtä 
lailla miehiäkin, hän lisäsi.

Matti Uusi-Pohjola kertoi ol-
leensa mukana jo pitkään mies-
työssä. 

– Kun miestenilta on tulossa, 
mikään muu ei saa tulla esteek-
si, sinne on päästävä. Nykyinen 
vastuiden jakaminen on hieno 
homma. Toivotaan, että mieste-
nillat jatkuvat tällaisenaan – eikä 
olisi pahaksi, vaikka vieläkin pa-
ranisivat, hän aprikoi.

Myös Kalevi Pitkäranta on 
kulkenut miestenilloissa pitkään. 
Ensiksi siellä tapaa tuttuja kave-
reita ja oppii myös paljon, kun 
tehdään erilaisia yritysvierailuja. 

– Ja tietenkin siellä on minulle 
hirvittävän tähdellinen eli tämä 
Jumalan Sana.

Omalla kohdallaan hän koki 
elämän muutoksen, kun vaimo 
kuoli 12 vuotta sitten syöpään 
vain lyhyen aikaa sairastettuaan. 

– Jäin yksin ja vapaa-aikaa tuli 
lisää, nyt myös eläkkeellä olon 
myötä lisää. Että kerkiää moneen 
mukaan. Käyn lähes joka pyhä 
jumalanpalveluksessa ja samoin 
näissä miestenilloissa käyn aktii-
visesti, Pitkäranta kertoi.

Entä jatko?
Nurmon kappeli- ja Seinäjoen 
alueseurakunnan yhdessä jär-
jestettäviä miesteniltoja oli tar-
koitus järjestää kerran kuussa, 
mutta Pohjamaan koronatilan-
teen takia kaikki yli 20 hengen 
tilaisuudet on toistaiseksi perut-
tu. Niinpä 28.10 Ylistaron kirkon 
miestenilta on peruttu, samoin 
kuin 17.10. suunniteltu miesten 
aamiainen Nurmon seurakunta-
kodissa on peruttu.

Jos korona antaa myöten, seu-
raavat miestenillat ovat Törnä-
vän kirkossa 30.11. klo 19 ja 
Nurmon kirkossa 15.12. klo 
19. Vastaavasti miesten aami-
aistilaisuus on tarkoitus järjestää 
14.11. klo 10 Nurmon seura-
kuntakodissa ja 12.12. klo 10 
Hyllykallion seurakuntako-
dissa.

C    Artturi Kiviaho on ollut uskossa jo yli 40 vuotta.C    Matti Uusi-Pohjola ei hyväksy mitään esteitä, kun seuraava 
miestenilta on tulossa.

C    Kalevi Pitkärantalle miestenilloissa on tärkeää Ju-
malan Sana.

C    Jussi Juurakko pitää miesteniltoja matalan kynnyk-
sen hengellisenä työnä.

C    Timo Niemi haluaa antaa omaa aikaansa seura-
kunnan hyväksi.

D    Antti Kriikkua kiinnostavat kaikki miestenkeskeiset 
asiat.

D    Pentti Taipalus näkee miestentyön tärkeänä seura-
kunnan työmuotona.

D   Antti Puska on iloinen, että seurakunta jaksaa järjes-
tää miehille kokoontumisia. 
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Eero Ketola

Mies nostaa kätensä 
korkealle ilmaan 
pysähtymisen 
merkiksi. Israelilainen 
panssarikolonna 
pysähtyy ketjut 
kirskuen. Tämä on 
rauhanturvaajan 
jännittävä ja 
pelottavakin 
huippuhetki. Nyt YK:n 
rauhaturvaajaveteraani 
asuu Karjalohjalla 
itse tehdyssä talossa. 
Korkean mäen huipulla 
olevaan taloon näppärä 
mies on nikkaroinut 
aurinko- ja tuulienergiaa 
tuottavat laitteet. 
Talon lähes kaikki 
energia tulee täysin 
luonnonmukaisesti. 

M auno Mäkisen syn-
nyinkoti oli Lieksan 
rajavartiostossa. Hä-

nen isänsä kuului kantahenki-
lökuntaan. Perheen koti sijaitsi 
aivan kasarmialueen vieressä. 
Ympärillä oli kaunis, Pohjolan 
luonto. 

– Lieksassa liikuin paljon luon-
nossa ja nautin kauniista ympä-
ristöstä. Marjastus, sienestys ja 
kalastus tulivat mieluisaksi har-
rastuksiksi jo lapsuudesta saak-
ka, muistelee Mauno Mäkinen.                                                                                                                                         
     Mauno Mäkisen kristillinen 
tausta löytyy körttiläisyydessä. 

– Muistan monet käyntini äiti-
ni kanssa herättäjäjuhlilla. Niitä 
järjestettiin eri puolilla Suomea. 
Juhlat toivat mukanaan hengel-
listä pääomaa.  Seitsenvuotiaana, 
umpisuolileikkauksen jälkeen, 
sairasvuoteella, pyysin äidiltäni 
Jeesus-kirjaa luettavakseni. Äiti 
toi kirjan, jonka sanoma ja kuvi-
tus painuivat syvälle mielelleni.                                                                        

Maunon teki kuitenkin mieli 
nähdä maailmaa ja etsiä virik-
keitä elämään.  

– Äiti antoi 400 markan mat-
kakassan. Siihen aikaa tuo oli 
varsin iso raha. Matkustin yksin 
Ruotsiin, Kyselin Tukholmassa 
ventovieraalta mahdollisista työ-
kohteista ja vinkin johdattamana 
päädyin Eskilstunaan.  Ruotsi oli 
juuri muuttamassa liikenteen oi-
keanpuoleiseksi.

Rauhanturvaajaksi 
Kyprokselle

Ei kestänyt kauaakaan, kun 
Mauno Mäkinen tempautui mu-
kaan uuteen muutokseen.  

– Luin sanomalehdessä ole-
van ilmoituksen, kuinka Suo-
messa tarvitaan vapaaehtoisia 
YK-joukkoihin. Kainuun prikaa-
tin miehenä ajattelin heti: ”Sin-
ne!”  Vuoden 1972 heinäkuussa 
löysin sitten itseni Kyproksen 
saaren, pääkaupunki Nikosian, 

lentokentältä. Vuonna 1974, 
Turkin vallattua saaresta va-
jaan puolet, suljettiin kenttä sen 
jäätyä ”ei kenenkään maalle”.                                                                                                                                         
– Me kaikki aliupseerit jouduim-
me aloittamaan työmme perusta-
solta eli jääkäreinä. Oli opittava 
tuntemaan työkenttä ja vieraan 
maan tavat. Siitä pikkuhiljaa 
etenin vartiojääkäristä 1. komp-
panian kirjuriksi, alikersantiksi ja 
sitten tiedustelupuolelle kersan-
tiksi ja edelleen ylikersantiksi.

Mauno Mäkisen työ oli kiin-
nostavaa. 

– Käyttööni luovutettiin Land 
Rover maastoauto. Kiertelin 
turkkilaisen alueen ja kreikka-
laisen alueen keskelle jääneiden 
pienten kylien, sekä itse kreik-
kalaisen alueen välimaastoissa. 
Tehtäväni oli rauhoitella etu-
päässä turkkilaiskylissä, piirrellä 
karttoja alueen tapahtumista ja 
raportoida pääesikunnan opera-
tiiviseen toimistoon.   

                                                                                                   

Yöllinen 
herätys

Jo tavanomaiseksi muodostunut 
työ muuttui yllättäen ja vieläpä 
keskellä yötä. 

– Meidät herätettiin kysymyk-
sellä: ”Oletko vapaaehtoinen 
lähtemään Egyptiin”. Olimme 
toki seuranneet Jom Kippur 
sodan kulkua Israelissa, mutta 
tämä tuli meille kaikille todella 
nopeasti ja yllättäen. Olin vapaa-
ehtoinen, mutta yritin kertoa, 
että minut ehkä luetaan puolu-
eelliseksi, koska olin kihloissa 
israelilaisen kanssa. Asialla ei 
kuitenkaan ollut merkitystä. 

– Jo heti aamuyöllä meidät 
kuljetettiin englantilaisten tu-
kikohtaan Limasolin kupeessa 
sijaitsevaan Agrotiriin  ja sieltä 
amerikkalaisella kuljetuskoneel-
la Kairon sotilaskentälle. Majoi-
tuimme sananmukaisesti ”lutik-
kalinnaan”, paikalliseen upsee-
rien kasarmiin. Sieltä matkamme jatkui aamulla kuorma-autoilla 

kohti Suezin kaupunkia. Jou-
duimme kaupungin ulkopuo-
lella pysähtymään israelilaisiin 
vartioasemiin ja jo seuraavankin 
illan hämärtyessä leiriytymään 
arolle. Nukkumisesta ei tahtonut 
tulla mitään, sillä ympärillämme 
löyhkäsivät mätänevät arabiruu-
miit. Auringossa lämpötila oli 
lähes + 50 astetta. Jouduimme 
hautaamaan kuolleita hiekkaan.  
Lähettyvillä myös kuuluisaksi 
tullut 101-kilometripylväs, jos-
sa osapuolten väliset rauhaa 
edistävät neuvottelut käytiin.                                                                                                                     
Jom Kippur sota alkoi Israelin 
ja Egyptin, Syyrian ja Irakin vä-
lillä 6. lokakuuta 1973. Sota kesti 
kaksikymmentä päivää. 

Pujottelua 
miinakentällä

Mauno Mäkinen istui kolmen 
kuorma-auton letkan ensimmäi-
sen auton lavalla. 

– Auto puikkelehti telamiinoil-

la suojatun linjan läpi itse Sue-
zin kaupunkiin. Lähimmät mii-
nat olivat puolen metrin pääs-
sä renkaista. Tarkoituksemme 
oli muodostaa linja kaupungin 
ympärille, erotella osapuolet 
toisistaan, lopettaa ammuskelu 
ja ottaa haltuumme tyhjiä talo-
ja linjan varrelta vartioasemiksi. 
Tarvitsimme niitä vartiointiin. 
Arabit olivat hyvin epäileväisiä, 
ja syystä, olivathan vaatteemme 
pitkälle samanvärisiä kuin israe-
lilaisten.  Psykologinen ”sodan-
käynti” oli käytännössä jotain 
sanoinkuvaamatonta. Israelilai-
set olivat oikealla puolellamme, 
arabit vasemmalla. He ampuivat 
toisiaan ja me astelimme näyt-
tämölle. Käskimme arabeja lo-
pettamaan tulituksen ja sitten 
kävelimme kohti israelilaisia. 
He tajusivat heti pyrkimyksem-
me ja lopettivat tulituksen. Saim-
me heiltä tosin moitteet uhka-
rohkeudestamme.  Israelilaisiin 
pystyimme luottamaan kaikissa 
tilanteissa. Jopa huoltomme, 
ensimmäisen kahden viikon 
ajalta, tukeutui pienin osin hei-
hin. Saimme kaiken toimimaan 
etujoukon 60 miehen voimin. 
Uskomaton suoritus. 

YK-veteraani Mauno Mäkinen
”Työ Kyproksella ja 
Lähi-idässä avasi 
elämään uusia näköaloja”

Käden nosto 
pysäytti 

panssarikolonnan
Mauno Mäkisen vartiointi-
asemaksi tuli Makeanveden-
kanavan yksi silloista, noin 
kaksi kilometriä kaupungin 
keskustasta. Kanava toi juo-
ma- ja pesuvettä kaupunkiin.                                                                                                        
– Emme saaneet koskea veteen. 
Se oli bilhartsian saastuttama. 
Seuraava päivä on jäänyt muis-
tiini. Lähellä olevasta palmumet-
sästä, joka osittain oli ryteikköä, 
juoksi esiin arabi. Hän esitti kä-
dellä kansainvälistä tappoelettä 
kaulaansa ja jatkoi pakomat-
kaansa. Otin yhden porukkani 
vapaaehtoisista mukaani. Läh-
dimme katsomaan metsikköä. 
Noin sata metriä kuljettuamme 
eteemme hyppäsi israelilais-
sotilas. Hän osoitti aseellaan 
meihin. Oma rynnäkkökivääri-
ni osoitti maata, mutta vapaan 
käden nostin ylös ja sanoin: ”Lo, 
Lo”. ”Ei, Ei”.  Tilanne laukesi ja 
englanniksi rupatellen kävelim-
me sillalle johtavalle tielle. Heti 
tielle päästyämme alkoi kuulua 
moottorin ääntä ja kolinaa, joka 
voimistumistaan voimistui. Siel-
tä sitten putkahti esiin israeli-
laisten panssarikolonna. Nostin 
käteni ylös ja tervehdin majurin 
arvoista upseeria, joka seisoi 
ensimmäisen vaunun miehis-
töluukun aukossa. Huudahdin: 
”Stop”.  Ihmettelin, kun majuri 
uskoi komentoani. Israelilainen 
kolonna pysähtyi. Taisi hänelle-
kin olla yllätys YK-joukon tapaa-
minen ja ylikersantin natsojeni 
tunnistaminen. Ajattelin hieman 
huumori silmäkulmassa sitä, että 
sekoittiko hän natsani kenraalin 
natsoihin?

Neuvottelua 
sillalla

Israelilaisten panssarikolonnan 
tehtävä oli tyhjentää Suezin ja 
Makeanvedenkanavien välinen 
maakaistale aina kaupunkiin 
saakka ja nyt tiellä oli 190 senttiä 
pitkä ylikersantti Mauno Mäki-
nen estämässä.  

– Tilanne oli vaarallinen, kos-
ka alueella oli myös 300 -päinen 
arabisotilasryhmittymä. Sovim-
me, että kutsun omat neuvotteli-
jani paikalle. Siinä sitten pidettiin 
neuvonpitoa israelilaismajurin, 
kolmen suomalaisupseerin ja 
heidän tuomansa egyptiläisup-

seerin kanssa. Niin, ja yksi yli-
kersantti kiltisti kuunteli. Tulok-
sena alue tyhjeni sotilaista.

Suezilta  Mauno Mäki-
nen palasi takaisin Kyp-
rokselle ja sieltä Suomeen.                                                                   
– Kävin vielä toistamiseen YK-
tehtävissä saarella. Tällä kertaa 
autoin vuosien saatossa kerty-
neen arkiston pakkaamisessa, 
kun suomalaiset rauhanturva-
joukot vedettiin pois saarelta. 
Tosin kymmenen upseerin ja ali-
upseerin osasto jäi palvelemaan 
kansainväliseen pääesikuntaan. 
Kuuluin tähän osastoon. Asuin 
englantilaisten sotilasalueella ja 
paluumatkalle Suomeen toin 125 
kg elopainoa mukanani. Pekoni 
oli tehnyt kauppansa.

Oxford-kadulla
Mauno Mäkinen asui kaksitoista 
vuotta Englannissa. Hän oli töis-
sä vaatetusalalla, keskisuuren 
yrityksen konttorissa. 

– Liike lopetti toimintansa, ja 
aloitin Double Deckerin kul-
jettajana Lontoon keskustassa. 
Yllättävän hyvin opin ajamaan 
vilkkaassa liikenteessä. Useita 
kertoja kuitenkin kolisi, mutta 
syy ei ollut minun. Muistorikas 
kerta, Tottenhamin pääkadulla 
nosturin puomi rytisi bussin toi-
sen kerroksen takalasista sisään 
ja murskasi mennessään penk-
kejä. Onneksi kukaan ei istunut 
silloin yläkerrassa. Nosturiauton 
kuljettaja oli unohtanut, että hä-
nellä on puomi alas laskettuna 
auton edessä, pysähtyi aivan 
linja-auton perään, ja puomi 
tietysti tuli takaikkunasta sisään. 
Myöhemmin sain työstäni linja-
auton kuljettajana ”Turvallisen 
ajon sertifikaatin”.

Karjalohjalla asuva ja muun 
muassa salolaisessa, Arto Tinel-
lin johtamassa Christianus -kuo-
rossa puolisonsa kanssa laulava 
Mauno Mäkinen on kiitollinen 
siitä, että hän saa kristittynä siu-
nata Israelia. 

– Vietin kaikki YK-lomani Isra-
elissa. Jouluyö Betlehemissä oli 
ikimuistettava. Paimenet varti-
oivat lammaslaumojaan kedol-
la. Näkymä toi mieleen kuvan 
”Jeesus-paimen”-kirjasta. Kir-
jasta jonka äiti minulle lapsena 
antoi. Hyvän Paimenen turvissa 
on hyvä elää jokaista päivää. 
Odotan kohtaamista Paimenen 
kanssa.

A  Nuori, 24- vuotias Mauno Mäkinen, 
(kolmas vasemmalta) Suezilla, tärkeän 
sillan kupeessa  pystyttämässä joukkue-
telttaa. 
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C  Mauno Mäkinen asuu Karjalohjalla. 
– Työ rauhanturvaajana toi moninaisia 
näkökulmia elämään. Lähi-idässä opin, 
että israelilaisiin voi luottaa kaikissa ti-
lanteissa.

©
 E

er
o 

K
et

ol
a



11 TOS I M I E S   5 / 202010TOS I M I E S   5 / 2020

Iikka Löytty

Rakennusinsinööri 
Kauko Aura on 
tarjonnut Norinkylässä 
Leena-vaimonsa kanssa 
aamiaismajoitusta jo 
parikymmentä vuotta.

K auko Aura syntyi Teu-
valla, Perälän kylässä, 
perheeseen kuuluivat 

kaksoisveli ja kaksi sisarta. Äiti 
kotiäiti hoitaen kahden lehmän 
pientilaa. Isä oli kirvesmies, mis-
tä syystä varmaan rakentaminen 
tuli Kaukonkin ammatiksi. 

– Lehmien lisäksi meille han-
kittiin joskus pikkupossukin, 
joka teurastettiin jouluksi. Ke-
säisin piti viedä lehmät 1,5 km 
päähän laitumelle. Kaksoisveljen 
kanssa vuorottelimme, joka toi-
nen aamu sai nukkua pidem-
pään ja joka toinen aamu lehmiä 
viemään, Kauko Aura muistelee.

Jumalan Henki 
läsnä

Rippikoulun Kauko Aura kävi 
Teuvalla, siihen aikaan koulu 
oli jaettu puoliksi viikko-kaksi 
keväällä ja syksyllä loput. 

– Kirkkoherra kertoi, että oli 
aina rukoillut, että saisi pitää 
vanhempansa kauan. Minä pää-
tin tehdä samoin, ja sainkin pitää 
vanhempani pitkään, isä eli yli 
80-vuotiaaksi ja äitikin 97-vuo-
tiaaksi. Rukousvastauksia tulee, 
mutta se edellyttää tietenkin 
myös sitä rukoilemista.

Aura myöntääkin huokaile-
vansa joka päivä Jumalan puo-
leen.

Ensimmäiset hengelliset sie-
menet Kauko sai tätinsä pitämäs-
tä pyhäkoulusta. Mutta hengel-
listä oppia on tullut lisää vuosien 
mittaan ja usko vahvistunut. 

18-vuotiaana Kauko lähti opis-
kelemaan evankeliseen opistoon 
Kauhajoelle, jossa oli rehtorina 
Paavo Tamminen. Siellä hän 
kuuli huhuja Helsingin Evanke-
lisesta kansankorkeakoulusta, 
jonne lähti jatkamaan opintojaan 
– opettajina legendaariset Lauri 
Koskenniemi ja Reijo Arkkila.

– Kansankorkeakoulussa tun-
sin selvästi Jumalan Hengen ole-
van siellä läsnä. Nautin todella 
tuosta ajasta.

Armeijan harmaat
ja YK-joukot

Sen jälkeen oli vuorossa varus-
miespalvelus Säkylässä Porin 
Prikaatissa, joka erosi Auran 
kertoman mukaan kansankor-
keakoulusta kuin yö ja päivä.

– Kyllähän siitäkin selvittiin, 
mutta pakko myöntää, että se 
on ollut ainoa paikka, johon en 
ole kaivannut sieltä lähdettyäni. 
Maanpuolustuksen toki ymmär-
rän, jokaisella maalla pitää olla 
oma armeija. Jos ei ole, siellä on 
pian joku vieras armeija.

Kertausharjoituksia on kui-
tenkin kertynyt sen verran, että 
Kauko Aura on nykyään reservin 
vääpeli.

Armeijasta päästyään hän 
alkoi etsiä töitä rakennuksilta, 
koska teknilliseen oppilaitok-
seen pääsemiseksi vaadittiin 16 
kuukauden harjoitteluaika.

Välissä hän oli Kyproksella 
puoli vuotta YK:n rauhantur-

vatehtävissä ennen siirtymistä 
opiskelemaan Vaasan teknilli-
seen opistoon.

Rakennusinsinööriksi valmis-
tuttuaan Kauko Aura perusti 
oman suunnittelutoimiston.

Oman suunnittelutoimiston 
jälkeen Kauko toimi viisi vuotta 
kunnalla korjausneuvojana, 3 
vuotta talotehtaalla suunnittelu-
johtajana ja 14 vuotta kattoristi-
koita valmistavassa yrityksessä.

Ihmisten 
kanssa pärjää

Seurakunnan viikkokokoukses-
sa Kauko Aura tapasi tulevan 
vaimonsa Leenan.

Siitä Auran perhe lähti kas-
vamaan, ja syntyi neljä tyttöä ja 
yksi poika, tänä päivänä lapsen-
lapsia on jo neljä poikaa.

Uskovaisena miehenä toi-
miminen uskosta osattomien 
parissa ei välttämättä ole aina 
helppoa. 

– Aika monet ”värikästä kieltä” 
käyttävät miehet siivoavat pu-
heensa tullessaan samaan tilaan 
kanssa, Kauko Aura naurahtaa. 

Varsinaisia ongelmia ei ole 
hänen mukaansa kuitenkaan 
koskaan ollut muiden ihmisten 
kanssa toimimisessa. 

– Joskus on keskusteltu ko-
vaankin ääneen, mutta lopuksi 
todettu, että kaikki on hyvin.

Majoituspalveluja
Leena Aura käyskenteli vuonna 
1995 vanhan myytävänä olleen 
talon pihassa, jossa kasvoi met-

Päivittäistä huokailua 
Jumalan puoleen

rin korkuista heinää, ja orapih-
laja-aitakin oli tullut 10 metriä 
lähemmäksi taloa. Hän epäili 
talon lahoavan siihen paikkaan, 
mutta teki kuitenkin 20 000 mar-
kan tarjouksen.

– Sähköliittymän hintakin 
oli 18 000 markkaa, muistelee 
Kauko Aura. – Pienen nikottelun 
jälkeen kunnanjohtaja kuitenkin 
suostui kauppoihin.

Kiinteistön remonttiin kului 
nelisen vuotta ja nyt Aurat ovat 
järjestäneet lähes 20 vuotta aa-
miaismajoitusta.

Uskovaisen elämä ei kui-
tenkaan ole pelkkää ruusuilla 
tanssimista, ja niinpä Aurakin 
menetti lähes 500 000 euroa 
luotettuaan väärään henkilöön. 

– Silloin oli pakko realisoida 
kaikki mahdollinen, ja tällä het-
kellä omistankin vain vaatteet 
ylläni. Loma-Opintola -nimikin 
oli vaihdettava Opintola Bed & 
Breakfastiksi.

Aura myöntää ylpistyneensä 
kaiken sujuessa hyvin, ja niin 
vanha totuus, että ylpeys käy 
lankeemuksen edellä toteutui.

Vaikka Kauko Aura viettääkin 
eläkeläispäiviään, hän on valmis 
auttamaan heti, kun näkee jon-
kun avun tarpeessa. Seurakun-
nassa hän toimii lähetystyön 
johtokunnassa vaikutettuaan ta-
kavuosina vuosikymmeniä myös 
niin seurakuntaneuvostossa kuin 
kirkkovaltuustossakin. 

Joka toinen keskiviikko hänet 
löytää myös lähetystyön kirppu-
torilla palvelemassa.

B  Kauko Aura kertoo rukousvastauksia 
tulevan, mutta se edellyttää tietenkin 
myös sitä rukoilemista.

D   Kauko Aura viimeistelee kattausta miesteniltaa varten.
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Kimmo Janas

Pitkän päivätyön 
sielunhoidon piirissä 
tehnyt Petri Välimäki 
on saanut viimeisten 
parinkymmenen vuoden 
aikana kulkea monien 
vierellä ja tukea heitä. 
Eikä tuen tarvitsijoiden 
määrä ole ainakaan 
vähenemässä koronan 
takia.

S ielunhoito -termillä tar-
koitetaan suomenkieles-
sä useimmiten kristillistä 

sielunhoitoa. Petri Välimäki huo-
mauttaa, että psykoterapia tar-
koittaa itse asiassa aivan samaa 
asiaa; psyyken, sielun terapiaa, 
hoitoa. 

– Erona on, että sielunhoidos-
sa on aina vähintään kolme osa-
puolta, eli apua hakeva ihminen, 
häntä tukeva ihminen ja Jumala. 
Sanoin vähintään, koska sielun-
hoitoa voidaan harjoittaa myös 
ryhmämuodossa.

Se varsinainen Auttaja
Kun vieressä on hädässä oleva 
ihminen, pitkästä kokemukses-
ta tai koulutuksesta huolimatta 
tarvitsemme välttämättä Pyhän 
Hengen läsnäoloa, johdatusta 
ja apua.

Välimäki tunnustaakin usein 
olevan aika arka olo. Hän ei 
ole paikalla ensisijaisesti tera-
peuttina, opettajana, lääkärinä 
tai edes Sielunhoitaja isolla S:llä 
vaan ihmisenä ihmisen vierellä. 

– Mutta missä on sellainen ar-
mon ilmapiiri, että ihmiset todel-
la uskaltavat olla aidosti ihmisiä, 
siinä on kolmaskin läsnä. Aina-
kin kun olemme koolla Jeesuk-
sen nimessä. Hän on luvannut 
olla meidän keskellämme, kun 
kaksi tai kolme kokoontuu Hä-
nen nimessään. Pohjimmiltaan 
Hän on se sielunhoitaja! Tämä 
on ratkaiseva tekijä, että voidaan 
puhua kristillisestä sielunhoidos-
ta.

Sielunhoito-palveluun men-
nessä on ensimmäinen tehtävä 
rukoilla, että Jumala antaa Pyhän 
Henkensä ja Jeesus on todella 
läsnä. Kun me sitä pyydämme 

Sielunhoitoa 
pandemian keskellä
rukoillen, saamme olla varmoja 
Sanan mukaan, että Hän mielel-
lään antaa.

– Tämä ei ole minulle pelkkää 
teoriaa. En tiedä, kuinka mon-
ta kertaa olen ollut tilanteessa 
toisen ihmisen rinnalla hyvin-
kin avuttomana. Mutta luotan ja 
turvaudun siihen, että Jeesus on 
tässä, ja Hän on se varsinainen 
Auttaja, Välimäki painottaa.

Psykoterapiassa käytäntö on 
erilainen. Usein määritellään, 
että se on auttamista psyykkisin 

keinoin tietyllä tavalla, mutta jos 
katsotaan asiaa maailmanlaajui-
sesti, löytyy 400-500 erilaista 
psykoterapian muotoa, joista 
monet ovat keskenään hyvin 
erilaisia. Usein yhteistä on juuri 
se, että on olemassa joku me-
todi auttaa ihmisiä psykologisin 
keinoin. 

– Hyvin harvoin niissä odo-
tetaan, että Jumala olisi joten-
kin tekemisissä asian kanssa. 
Eli sielunhoidon lähtökohta on 
erilainen, mutta myös tavoitteet 

ovat erilaisia.

Kiitollisuus hyvästä 
auttamisesta

Yksi tapa määritellä sielunhoidon 
tavoitetta on, että se on auttaa 
ihmistä rakkauden sävyttämään 
aidon tason yhteyteen ihmisyy-
den eri tasoilla. Siis suhteessa Ju-
malaan, suhteessa lähimmäiseen 
ja suhteessa omaan itseensä eli 
omiin tarpeisiin, omaan kutsu-
mukseen, omaan ihmisyyteen, 
omaan identiteettiin jne. 

– Eli pohjimmiltaan se tulee 
Jeesuksen tärkeimmästä käs-
kystä: rakasta Jumalaa ja lähim-
mäistäsi niin kuin itseäsi. Mutta 
sielunhoidossa ei vaadita sitä 
ylhäältäpäin, vaan asetutaan ih-
misen rinnalle tukemaan häntä 
kaikilla tasoilla, että Jumalan 
rakkaus saisi tulla hoitamaan ja 
auttamaan sitä ihmistä. Ja tulla 
todeksi hänen elämässään, Vä-
limäki tarkentaa.

Edellisistä erotteluista huoli-
matta hän ei kuitenkaan halua 
tehdä vastakkainasettelua näi-
den menetelmien välillä. Välimä-

B   Vaikka yleinen tilanne maailmalla on 
huolestuttava, on elämässä paljon hie-
noa ja hyvää. 
– Esimerkiksi tänään iloitsen, että meillä 
Perheniemessä käynnistyy kaksi hienoa 
koulutusta, joissa on paljon ihmisiä, jotka 
haluavat sydämestään palvella Jumalaa 
ja lähimmäisiään. Ja vasta vähän aikaa 
sitten juhlimme lapsenlapsen, pikkuprin-
sessan 1 kk synttäreitä, Petri Välimäki 
hymyilee.

D   – Erik Ewalds on sanonut, että nuori 
tarvitsee maskuliinisen äänen, joka sa-
noo, että kyllä sinä pystyt. Uskon, että 
me aikuisetkin tarvitsemme tuota mas-
kuliinista ääntä. 

ki kertoo olevansa todella kii-
tollinen Jumalalle siitä, että Hän 
on antanut Suomeen niin monia 
hyviä ammattilaisia, jotka monel-
la tavalla auttavat ihmisiä niin 
lääkäreinä kuin sosiaalityössä 
tai nuorisotyössä, monenlaisina 
terapeutteina ja psykologeina. 

– Ja aina, kun se on asiallista 
ja hyvää ihmisen auttamista, niin 
siitä on mielestäni syytä olla Ju-
malalle kiitollinen.

Petri Välimäki kertoo tutus-
tuneensa moniin psykoterapian 
muotoihin, ja kokemuksensa 
mukaan useimmat niistä ovat 
erittäin hyviä. Niissä on usein 
taustalla jotain syvällistä ymmär-
rystä ihmisestä. Ja aina on joku 
tietty näkökulma, johon kukin 
terapiamuoto keskittyy. Mutta 
sitten on asioita, joita mikään 
niistä ei tee, mutta mikä taas 
sielunhoitoon voi liittyä olen-
naisesti. 

– Esimerkiksi jos ihminen ei 
vielä tunne Jumalaa, me voim-
me kertoa hänelle ihan vapaasti 
Jeesuksesta ja Jumalan armosta. 
Ja me voimme auttaa ihmistä 
tulemaan osalliseksi Jumalan 
rakkaudesta. Ja jos ihminen 
voi vielä saada synninpäästön, 
se voi olla aivan valtava apu. 

Tai syvässä surussa, kuoleman 
hädässä, ei pohjimmiltaan auta 
muu kuin iankaikkisen elämän 
toivo. On siis paljon asioita, jotka 
liittyvät erityisesti sielunhoitoon, 
hän tähdentää.

Peiliin katsomisen paikka
Toimiessaan seurakuntapappi-
na Välimäen luokse tuli paljon 
myös uskosta osattomia avuntar-
vitsijoita. Suomessa tietynlainen 
uskonnollisuus tekee sen, että 
voidaan hakea apua kristityksi 
tuntemaltaan henkilöltä, vaikka 
itse ei olisikaan vielä uskossa.

Paljon on kuitenkin muuttu-
nut viimeisten parinkymmenen 
vuoden aikana. 

– Yhtenä esimerkkinä voisi 
mainita, että 15-20 vuotta sitten 
moni homoseksuaali haki apua. 
Jeesus oli heille tärkeä. He oli-
vat selvästi iloisia ja sydämestään 
kiitollisia kuullessaan Jeesuksen 
rakastavan heitä ja haluavan ar-
mahtaa ja auttaa heitä. Nykyään 
ei niin usein tapahdu tällaista.

Traagista tässä seksuaalivä-
hemmistöjen asiassa on Petri Vä-
limäen mukaan yleinen ilmapiiri, 
jossa kristinusko ja seksuaalivä-
hemmistöt on asetettu ääripäi-
hin. Ja tämä ajaa nämä ihmiset 

pois Jumalan seurakunnan yhte-
ydestä. Vaikuttaa siltä, että hei-
tä todella opetetaan kokemaan 
uskovat ihmiset lähes vihollisina. 
Se on traagista. Siksi ei myös-
kään osata enää etsiä apua.

– Osasyyllisenä on varmaan-
kin media, mutta meillä kristityil-
läkin on varmasti peiliin katso-
misen paikka, miten me olemme 
suhtautuneet näihin ihmisiin. 
Esimerkiksi Erik Ewalds opetti 
että, he nimenomaan tarvitsisi-
vat sellaista hengellisen isän tai 
äidin rakkautta, joka ei seksu-
alisoi sitä, vaan tukee tervettä 
miehuutta ja naiseutta. Miten se 
voisi onnistua, ellei ole yhteyttä 
ollenkaan?

Yksinäisyys ja 
muita ongelmia

Avun tarvetta on todella paljon 
tänä päivänä; on talousongel-
mia, avioliitto-ongelmia ym.

Masennus on jo pitkään ollut 
huolestuttavaa, mutta nyt koro-
na on Välimäen mukaan vielä 
entisestään lisännyt ihmisten yk-
sinäisyyttä, jolla on paljon myös 
terveydellisiä vaikutuksia. 

– Siinä on moninkertainen 
depressioalttius ja yksinäisyys 
myös vaikuttaa voimakkaasti A
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Kemikaalit pienpuhdistamoihin,
hapot, emäkset, Nesteen
Öljyt, rasvat yms.
tukkupakkauksissa
toimitettuina edullisesti…

WWW.SUPROKEM.FI
Suomen Prosessikemia Oy

info@suprokem.fi
      020 770 5720

B   – Saattaa usein näyttää ulospäin, että 
ihminen ottaa menetyksen hienosti, 
mutta kyse voikin olla siitä, ettei ihminen 
ole vielä pystynyt kohtaamaan kyseistä 
asiaa, koska se on liian tuskallinen. Hän 
on tunnetasolla eristänyt itsensä. Moni 
kuvaa tilaa turraksi, epätodelliseksi tilak-
si, Petri Välimäki selvittää kriisiterapian 
shokkivaihetta.

ennenaikaiseen kuolemaan. Yk-
sinäisyys sisältää paljon subjek-
tiivista kärsimystä – ihminen on 
luotu yhteyteen, hänet on luotu 
Jumalan kuvaksi. Minuus syntyy 
suhteessa sinuun, meidät on luo-
tu olemaan yhteydessä, olemaan 
rakastetut ja rakastamaan, Petri 
Välimäki luettelee.

Kun ihminen joutuu tilantee-
seen, jossa tuota yhteyttä ei ole, 
sitä on hyvin vähän tai se on 
pinnallista, eli ei ole sitä aitoa 
sydämen yhteyttä, niin ihminen 
kärsii. Vanhemmilla ihmisillä on 
kyse jopa selviytymisestä ja päi-
vittäisten asioiden hoitamisesta. 

– Yksinäisyys on yksi vaikeim-
pia asioita tänä päivänä, hän pai-
nottaa.

Niin yllättävältä kuin se saat-
taakin kuulostaa, yksi myös kris-
tittyjä rankasti vaivaava asia on 
pornoriippuvuus.

Runsaan 10 vuoden aikana 

pornon saatavuus on kasvanut 
lähes räjähdysmäisesti, isolta 
osin mobiililaitteiden johdosta. 
Vuonna 2018 pelkästään yhdellä 
pornosivustolla (Pornhub) oli 24 
miljardia käyntiä ja seuraavana 
vuonna 28,5 miljardia käyntiä. 
Eli keskimäärin monta käyntiä 
jokaista maapallon asukasta 
kohden. 

– Ja kun tässä on vain yhden 
sivuston lukemat, kokonaisuus 
on valtava, Välimäki toteaa.

Myös naiset on saatu vah-
vasti mukaan tähän. Joidenkin 
tutkimusten mukaan Suomessa 
kävijöistä oli noin 1/3 naisia ky-
seisillä sivuilla. 

Tilastojen mukaan naimisissa 
olevien naisten masturbaatio-
määrä on 6-kertaistunut lyhyessä 
ajassa – mikä ei ole mikään ihme 
Välimäen mukaan, kun katselee 
television ja netin tarjontaa, jossa 
yleiskanavilla tarjotaan erilaisia 
välineitä siihen monta kertaa 
päivässä. Naisten keskinäistä 
seksiä mainostetaan myös to-
della voimakkaasti mediassa 
tänä päivänä. Yleinen tendenssi 
on saada naiset mukaan samaan 
suohon.

Samaan aikaan, kun tämä 
kaikki on äärijulkista, se on 
jopa lasten tavoitettavissa. Riip-

puvuus alkaa nuoresta ja muo-
dostaa samaan aikaan oman, 
yksityisen, salaisen maailman, 
jota yksinään hävetään ja josta 
ei puhuta.

– Kristityille tästä muodostuu 
todella kipeä asia, koska kristitty 
Jumalan lapsi kokee sydämes-
sään suurta tuskaa. Hän ei pysty 
tätä valtavaa painetta ehkäise-
mään eikä itsessään olevia synti-
siä viettejä torjumaan. Siitä tulee 
valtava asia, jonka hän voi kokea 
pilaavan kaiken hänen ilonsa Ju-
malassa. Hän ei pysty kokemaan 
itseään raikkaalla sydämellä ar-
mahdetuksi ja iloitsemaan Ju-
malan yhteydestä. Syyllisyyden 
tunne, häpeä, kipu ovat suuria 
taakkoja, joita kohtaan sielun-
hoidossa, Petri Välimäki kertoo.

Pandemia haastaa
Korona on oma, lähes edellis-
ten luokkaa oleva ongelma. Jos 
siihen löytyisi rokote, siitä pääs-
täisiin eroon terveysmielessä – 
talousvaikutuksethan jäävät vie-
lä pitkäksi aikaa. Jos rokotetta, 
parannuskeinoa ei löydy, edessä 
on todella iso ongelma.

– Meidät on kaikki laitettu eril-
leen toisistamme, ja pelko on ih-
misillä aika suuri, Petri Välimäki 
huomauttaa. 

Hän toteaa, että koronaepide-
miaa voidaan tarkastella kriisite-
rapian näkökulmasta. Kaikkein 
perinteisimmän kriisiterapian 
vaiheethan ovat: shokkivaihe, 
reaktiovaihe, kohtaamis- ja kä-
sittelyvaihe sekä uudelleensuun-
tautumisen vaihe.

Kun tarkastellaan koronaa 
globaalina kriisinä, siinä on 
hämmästyttävän, jopa yllättävän 
paljon yhteneväisyyksiä yksilöl-
lisen kriisin kanssa.

Ensin oli shokkivaihe, jossa 
ihmiset olivat vähän turtana, 
eivätkä ymmärtäneet, mitä nyt 
oikein tapahtuu. Hyvää oli Väli-
mäen mukaan se, että aika hyvin 
toteltiin, jopa mekaanisesti, eri-
laisia määräyksiä ja suosituksia. 
Se toimi keväällä, ja Suomi sääs-
tyi pahemmilta tappioilta. 

– Mutta ihmiset olivat vähän 
ymmällään, että mitäs tämä juttu 
nyt on. Ei oikein tiedetty, mitä 
pitäisi tuntea tai kokea. Paljon 
oli myös selvää tunnepohjaista 
kieltämistä, ettei koko ongelmaa 
ole edes olemassa.

Mutta nyt kun pandemia on 
levinnyt, on alkanut tulla selviä 
reaktioita. 

– Tuntuu, että joka puolella 
maailmaa mullistellaan, on mie-
lenosoituksia ja mellakoita. Ih-

miset reagoivat eri tavoin ja aika 
paljon tunneperäisesti, alitajun-
nasta nousevilla tavoilla.

Petri Välimäki muistuttaa, että 
myös erilaiset liikenneonnetto-
muudet ovat lisääntyneet voi-
makkaasti, samoin kuin perhe-
väkivalta kodeissa. Eli sisäinen 
ahdistus ja paine purkautuu eri 
tavoilla.

Mutta miten päästäisiin seu-
raavaan vaiheeseen, asialliseen 
asioiden kohtaamiseen ja käsit-
telyyn? Miten päästään järkevästi 
erittelemään, mitä on tapahtunut 
ja mitä pitäisi seuraavaksi tehdä? 

– Nyt ei olisi oikea aika po-
liitikkojen hakea irtopisteitä ja 
heitellä erilaisia väitteitä, miksi 
toiset ovat väärässä ja me oi-
keassa.

Välillä näytti Välimäen mieles-
tä, että poliitikot haluavat olla 
yhteistuumin voittamassa tätä 
ongelmaa, ja sitä nyt tarvittaisiin. 
Nähtäisiin, että kyse on ihmisten 
elämästä ja talouden selviytymi-
sestä. Miten toimimme yhdessä 
niin, että voitamme tämän on-
gelman? 

– Jos ajatellaan raamatullisesti, 
niin tässä tilanteessa vaaditaan 
paimenelta aikuisen vastuullis-
ta harkintaa. Presidentti Sauli 
Niinistö edustaa tätä mielestäni 
kohtuullisen hyvin. Hänessä on 
isällisyyttä ja harkitsevaa aikui-
suutta, joka vähän näyttää tietä 
eteenpäin. Nyt pitäisi kohda-
ta mahdollisimman aikuisesti, 
asiallisesti ja vastuullisesti ja 
jos mahdollista, niin mahdolli-
simman yhdessä katsottaisiin ti-
lannetta. Mikä on todellisuus ja 
mitkä ovat ne suuntaviivat, joilla 
päästään eteenpäin.

Oma jaksaminen
Mutta miten sielunhoitaja itse 
selviää nykypäivän ongelmista? 

– Itselläni on aika olennaista 
ns. sopeutumiskysymys. Miten 
löytää järkevän tavan orientoi-
tua tilanteeseen. Itsekin kuulun 
monella tavalla riskiryhmään; 
miessukupuoli, ylipaino, diabe-
tes jne.

Välimäki huomauttaa, että pel-
ko voisi helposti viedä siihen, 
että lopettaisi tavallaan elämisen 
ja sulkeutuisi mökkiinsä. Monel-
la on näin ollut pakkokin tehdä.

Itse hän on sen ikäinen, ettei 
omiin oloihin sulkeutuminen 
taloudellisestikaan kannattaisi ja 

toisaalta hän kertoo kokevansa 
kutsumuksen evankeliumin ju-
listamiseen niin tärkeäksi asiaksi. 

– Eli yritän jatkaa elämääni 
mahdollisimman normaaliin ta-
paan, palvelen, kuljen, varustan 
toisia ja kerron evankeliumia 
kaikissa niissä yhteyksissä, jois-
sa Jumala sen avaa. Koen tämän 
Jumalan antamaksi tehtäväksi ja 
niin tärkeäksi, että haluan jatkaa 
elämää ja jatkaa palvelemista, 
vaikka välillä pelottaakin. Yritän 
tehdä sen niin, etten ota tyhmiä 
riskejä eli koetan olla mahdolli-
simman varovainen. Pidän turva-
välejä, huolehdin käsihygienias-
ta, käytän tarvittaessa maskia ja 
yritän myös ylläpitää kuntoani.

Haastavaa on, että vaikka yrit-
tää itse toimia vastuullisesti, on 
jonkin verran ihmisiä, jotka ei-
vät ymmärrä sitä. Petri Välimäki 
liikkuu paljon eri paikkakunnilla 
ja eri tilaisuuksissa. Jos ajattelee, 
että riittää, kun on varovainen 8 
paikassa 10:stä, niin ei se kyllä 
riitä. Pitää olla varovainen joka 
paikassa.

– Ongelma on, että kun ihmi-
set tuntevat kasvoni, saattaa joku 
tulla vaikka ruokakaupassa tai 
bensa-asemalla lähes iholle. Ja 
kun koetan pitää etäisyyttä, he 
tietenkin loukkaantuvat, Välimä-
ki hymähtää.

Tähän uuteen tilanteeseen 
orientoituminen on aika haas-
tavaa. Jos pandemia pitkittyy, 
se on uusi elämäntapa, johon 
täytyy vaan tottua.

– Jos ajatellaan tuota kriisitera-
piaa, niin se on uudelleensuun-
tautumisen vaihe. On vaan hy-
väksyttävä nykyiset realiteetit ja 
mietittävä, miten tästä mennään 
eteenpäin.

Sielunhoitotilanteissa saa 
myös kuulla toinen toistaan 
surullisempia kohtaloita, joka 
tietenkin taakoittaa myös sielun-
hoitajan omaa kestämistä. Oma 
”kovalevy” on pakko tyhjentää 
aika ajoin. 

– Pyrin pitämään vapaapäi-
viä ja lomaa aina välissä. Silloin 
suljen kännykän ja laitan tieto-
koneen pois jne. Aikaisemmin 
lähdin uimaan tai vaikkapa kyl-
pylään, mutta korona on tuo-
nut tähän nyt omia haasteitaan. 
Luonnossa liikun mielelläni, 
mutta en ole koskaan oppinut 
sienestämään tai marjastamaan. 
Kenties joskus vielä niitäkin.

A



17 TOS I M I E S   5 / 202016TOS I M I E S   5 / 2020

Samuel Saresvirta

Kautta maailman 
kiertävä ”vitsaus” on 
luonut yleistä apatiaa, 
mutta ihmiset koettavat 
löytää pakoreittejä 
tästä vankilasta. 
Luontokohteet ovat 
olleet kansoitettuja 
ja mm pyöräily 
tuntuu olevan 
entistä suositumpaa 
joko apuvirralla 
tai perinteisesti 
lihasvoimalla.

V eneilyrintamalla on myös 
ollut yllättävän pirteä 
meininki ajatellen yleis-

tä asiaintilaa. Veneilyharrastus 

A

Takaisin luontoon 
– tavalla tai toisella

tuntuu saaneen uusiakin innos-
tuneita joukkoonsa niiden lisäk-
si, joilla merielämä on jo veris-
sä. Useimmat suomalaiset ovat 
toki olleet merellä autolautoilla 
joko Tallinnaan tai Tukholmaan 
suunnaten. Noin 6-10 -metrisen 
moottoriveneen kyydissä kokee 
kuitenkin aivan toisella tavalla 

aaltojen liikehdinnän.

Olimme saanut käyttöömme 
Yamar 63DC veneen, jossa pe-
rässä oli 150 hevosvoiman Ya-
maha perämoottori. Toimittajan 
ominaisuudessa seurailin kippa-
rin Mika Poutalan edesottamuk-
sia tämän kaudelle 2020 ilmesty-

neen uutuuden käsittelyssä. 
Veneen tilat ovat käytännöl-

liset ja toimivat. Keulatilasta 
sisään tultaessa astut ”tiikkiku-
jalle”, joka antaa mukavan sä-
vyn muuten vaalealle sisustalle. 
Myös uimatasoissa on tiikkipin-
noite. Yamar 63DC:n uudistunut 
runko ja entisestään parantuneet 

A   Veneen vakiovarusteisiin kuuluu Ya-
marinin Q-järjestelmä, joka tuo samalle 
kosketusnäytölle kaikki veneen mittarit, 
kartat, sääpalvelut sekä monia muita toi-
mintoja.

C   Veneen katteen saa pienellä harjoittelulla taitettua piiloon.

D   Ja niin on vene valmis aurinkoisempaan risteilyyn.
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Hitsausalihankintaa vaativiin kohteisiin
Teemme mm.

• ajoneuvoyhdistelmien uusia päälirakenteita 
ja perävaunujen osia

• puutavaranosturin alustat, motojen kuljetuslavetit ym.

Wintersteel Oy
Sakari Yrjölä

Mäyrämäentie 9, 47450 Perheniemi
0400 570 288, sakari.yrjola@wintersteel.inet.fi

Tankkaa autosi 
ympäristöystävällisellä
biokaasulla Laukaalla 

Vaajakoskentie 104
41310 Leppävesi

puh. 0400 546 590

Tankkaa autosi 
ympäristöystävällisellä
biokaasulla Laukaalla

Opetusta perheen 
pienemmille purjehduksesta ja 
asioista, mitkä liittyvät vesillä liikkumiseen 
Törmäsin Uiva Venenäyttely -tapahtumassa Helsingin Lauttasaaressa 
virkeään naishenkilöön, joka esitteli tapahtumassa lapsille suun-
nattuja merihenkisiä kirjojaan, joihin kuvituksen (taidokkaan) on 
tehnyt Pekka Rahkonen. 

Lissu Suursalmi, kirkkonummelainen kirjan kirjoittaja on purjeh-
dusohjaaja ja nyt siis myös kirjailija ja kustantaja. Hänen tavoittee-
naan on saada Vilskettä vesillä -kirjasarja osaksi suomalaisen koulun 
opetusohjelmaa.

Kirja VAAHTOPÄÄT purjehdusleirillä on suomenkielinen, mutta 
aivan perheen pienimmille suunnattu runomuotoon rustattu pik-
kukirjanen on rinnan suomen ja ruotsin kielellä.

Itselleni näissä molemmissa kirjoissa on paljon uutta ja vierasta 
sanastoa ja asiaa, joten taidan kuulua ”maakrapujen heimoon” mutta 
luja uskoni on, että ihminen voi muuttua ja uudistua.

Samuel Saresvirta

A

Yamarin DC 
teknisiä tietoja

Pituus: 6,3 m
Leveys: 2,35 m
Moottorin merkki: Yamaha
Moottorin tyyppi: 4-tahtinen 
perämoottori
Polttoaine: bensiini
Moottorin teho: 150 hv
Moottorin malli: DETX

ajo-ominaisuudet saavat kuljet-
tajan hymyilemään. Kipparin 
istuimen säätömahdollisuudet 
riittävät eri kokoisten kuljettaji-
en tarpeisiin.

Kipparin Mika Poutalan aja-
tuksia: 

– Istuimen säätömahdolli-
suuksien riittävyys tuli jo mai-
nittua, mutta lisäisin, että vene 
oli todella vakaa ja miellyttävä 
ajettava. Day cruiseri oli yllättä-
vän hyvin tuulelta suojassa jopa 
takapenkille asti, vaikka lasin 
korkeus on aika maltillinen. 
Tällä lähtisi mielellään vaikka 
vähän pidemmällekin retkelle, 
koska kajuutassa pystyy yöpy-
mään kaksi aikuista ja tilaa on 
matkatavaroillekin.

Kuuden hengen oleskelutila 
on avara ja etuistuimien kääntö-
mahdollisuus lisää yhdessäolon 
tuntua!

Veneen vakiovarusteisiin kuu-
luu Yamarinin Q-järjestelmä, 
joka tuo samalle kosketusnäytöl-
le kaikki veneen mittarit, kartat, 
sääpalvelut sekä monia muita 
toimintoja.

Aurinkoisena syyspäivänä 
suorittamamme muutaman 
tunnin ”testiajelu” ja vierailu 
Espoon edustan saaressa, jätti 
sisikuntaan miellyttävän jälki-
maun, ”miksikä ei maakrapu 
voisi muuttua”.

Maakrapu (Suomisanakirja): 
”Henkilö joka ei pidä elämästä 
laivalla tai ei ole tottunut elä-
mään merellä (laivalla)”.

C  Keulatilasta sisään tultaessa astut 
”tiikkikujalle”, joka antaa mukavan sä-
vyn muuten vaalealle sisustalle.

B   Välillä on hyvä pysähtyä saareen vä-
lipalalle.
Samalla kun isä-Mika sytyttelee grilliin 
tulta...

A   ...pojat keskittyvät puissa kiipeilyyn, 
ja pikkusisko ottaa päiväunet kopassaan. 
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Arto Perämäki

Kallankarit eli Maakalla 
ja Ulkokalla sijaitsevat 
Perämeressä 18 -20 km 
mantereelta Kalajoen 
edustalla.

K alajoen edustalla n. 18 
km mantereelta länteen 
sijaitsee Maakallan kari, 

alue joka maankohoamana muo-
dostui 1400-luvulla, jonne tiede-
täänkin jo 1500-luvulla muutta-
neen kalastajayhdyskuntia. Alu-
eella oli erityisen tiheää asutusta 
1700 ja 1800-luvuilla, karien yhä 
kohotessa. Pinta-alaksi oli mitat-
tu tuolloin n. 3,5 hehtaaria – ny-
kyään alueen arvioidaan olevan 
20 hehtaaria (2020).

Veneiden (kalastus) lukumää-
rä on vaihdellut, mutta enimmil-
lään tiedetään niitä olleen jopa 
150 ja asukasmääränkin yhteen-
sä n. 400. Alueelle rakennettiin 
ensimmäinen pieni maapoh-
jainen kirkko kalastajille 1680, 
jonka tilalle rakennettiin isompi 
kirkko 1780 kalastajien lisäänty-
essä alueella. Sama kirkko sei-
soo alueella vieläkin – toimivana 
maamerkkinä.

Ulkokalla kari sijaitsee n. 20 
km päässä Kalajoen rannikosta. 
Käytännössä Maakallasta näkö-

etäisyydellä. Historia tietää karil-
la sijainneen majakan merenkul-
kijoille jo vuodesta 1856 toimien 
ns. merkkkitulena. Kooltaan kari 
on nyt n. 400 m pitkä ja 200 m 
leveä, korkeimmillaan 4 m me-
renpinnasta. Nykyisen vuonna 
1974  automatisoidun majakan 
14 m korkean (valo 17 m) al-
kuperäismajakan valmistumis-
vuosi oli alunperin 1871, ja sen 
yhteydessä oli merivartijoiden 
talo. Majakan henkilökuntana 
oli tuolloin majakkamestari ja 
kolme majakanvartijaa.

Itsehallinto ja 
kariyhteisön elämää

Kallankarien (Maakalla ja Ulko-
kalla) erikoisuus on saarten itse-
hallinto, jossa ylintä päätäntä- ja 
tuomiovaltaa käyttää karikoko-
us. Se kokoontuu kerran vuo-
dessa, tavallisesti lähintä heinä-
kuun 25. Jaakon-päivää olevana 
sunnuntaina. Kallankarien itse-
hallinto on peräisin jo Ruotsin 
vallan ajalta pohjautuen Aadolf 
Fredrikin (1710-1771) hallitsija-
kautena (1751-1771) säätämäl-
lään Hamina-ordningilla (1771). 

Kuninkaan lakiin liittyen Kallan-
karien hallinto siirtyi kalastajille 
ja vuosittain kokoontuvalle ka-
rikokoukselle. Kokousta johtaa 
aina haminamestari (vouti), joka 
valitaan tehtäväänsä.

Karikokous päättää hyvinkin 
arkisista asioista, kuten mökkiin 
liittyvistä korjaustoimista/maala-
uksista, uusien asukkaiden ot-
tamisesta yhteisöön. Asialistalla 
voi olla kirkon maalaus tai paa-
nukaton tervaus – urakkatarjous 
tekijöille, apuväki löytyy saarel-
ta. Terva, maalit ym. työhön 
tarvittavat tarvikkeet ja työkalut 
toimittaa urakoitsija.

Itsehallinto tarkoittaa saare-
laisten mukaan käytännössä 
sitä, että Kallankarit eivät liitty-
neet Euroopan unioniin Suomen 
mukana vuonna 1995.

Ulkoministeriön Eurooppa-
tiedotuksen mukaan karit eivät 
juridisesti unohtuneet EU:n ul-
kopuolelle, vaikka karikokous 
ei päätöstä liittymisestä tehnyt.

Sillä ovatko ne EU:ta vai eivät, 
ei ole merkitystä, koska saarten 
elämä on hyvin tarkkaan sää-
delty säädöksin. Alue kiinnosti 
jopa varustamoita, jotka jo suun-
nittelivat alueelle Ahvenanmaan 
kaltaisia erityisvapauksia yritys-
toimintaansa. Karikokouksen 
säännöt kieltävät teollisuuden 
ja turisteillakin on ohjeistuk-
sensa toimia luontoa rasittamat-
ta. Kesällä alueelle liikennöi 3 
alusta (Kiira-laiva, Ansio-kaljaasi 
ja DMS Matilda /Visit Kalajoki). 
Ulkokallaan retkiä tehdään vain 
SeaKalajoen kautta.

Turisteja saarilla käy kesäai-
kaan muutama tuhat ja yleensä 
kaikki noudattavat alueen sään-
nöksiä ja luontoarvoja, samalla 
kunnioittaen asukkaiden yksi-
tyisyyttä. Heinäkuussa 2020 iso 
saksalainen huvivene ajoi jo 6-7 
vuotta samassa paikassa ollee-
seen kalarysään, joka sotkeutui 
potkuriin. Meripelastutehtävässä 
auttoi kaljaasi Ansio hinaten hu-
viveneen saaren laituriin. Have-
rista selvittiin irrottamalla narut 
ja rysä potkurista ja asiasta so-
vittiin rahalla.    

Alueella lähinnä kesäaikaan 
asuvilla kalastajilla on periytyvä 
luvallinen asumisoikeus saarella, 
jonka karikokous myöntää. Ka-
rineuvoston jäsenet toimittavat 
käytännössä hallituksen virkaa. 
Osa kalastajista on kolmannen 

MAAKALLA 
– ei Brysselin direktiivien alla

jopa neljännen polven kalastajia, 
jotka asuvat saarella jopa puoli 
vuotta vuodesta.

Saari ei mahdollista talviasu-
mista, vaikka osa mökeistä on 
talviasuttavia, toki mantereen 
mukavuudet kutsuvat. Kalastajat 
kalastavat myyntiin pääasiassa 
siikaa ja lohta. Mökkejä Maakal-
lassa on 42 ja Ulkokallassa 10, 
yhteensä 52 mökkiä molemmilla 
kareilla.

Saaren luontoa, kasvistoa ja 
lintuja varjellaan säännöksin, 
jotka kieltää telttailemisen ja 
leiriytymisen, mökkejä ei vuok-
rata ulkopuolisille eikä niitä voi 
ostaa ilman asumissoikeutta. 
Haminamestari Vierimaa tuokin 
esille määräykset: kunnioittaa 
naapureita, luontoa, rauhaa. 
Rakennukset pyritään säilyttä-
mään samanlaisina – nelisei-
näisenä kooltaan 4x5 metriä. 

Rakennusluvat myöntää kariko-
kous ja yleistä järjestystä valvoo 
sama karikokousohjeisto. Järjes-
tysongelmista keskustellaan ha-
minamestarin puhuttelulla, joka 
aiemmmin saattoi johtaa saarelta 
karkoitukseen (esim. varkaus). 
Melojille ja hiihtäjille on osoitettu 
oma paikka ja moottorikelkalla 
ei saa liikkua.

Haminamestari Vierimaa to-
teaakin: – Kuri on kohtalaisen A
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kova, mutta ei kohtuuton. 
Nykyään jaetaan huomautuk-

sia koska säännöt on sisäistetty 
varsin hyvin – yleinen huomau-
tussyy on mökin kunnon lai-
minlyönti. Viimeinen yhteisöstä 
karkoitus tapahtui 1930-luvulla, 
koskien toisen omaisuuden va-
rastamista.

Maakallassa käytiin itsenäi-
syystaistelu vuosina 1982-1988, 
jolloin silloinen haminamestari 
piti saaren puolta, voittaen Met-
sähallituksen, joka yritti ottaa 
karit hallintaansa. Viimein kor-
keinoikeus päätti itsehallinnon 
kuuluvan Kallankarien kalasta-
jille vuonna 1988. Samoin käy-
tiin vuosien taistelu, kun kareja 
yritettiin liittää luonnonmukai-
suutta suojeleviin Natura-aluei-
siin. Saariyhteisön yhteishenki ja 
hallinto voittivat tuolloin Natura-
ohjelman.

Karien syrjäinen sijainti luo 
haasteet esim. tulipalon sattues-
sa, kuten tapahtui viimeksi hei-
näkuussa 2020 (vierailin palon 
jälkeen saarella). Palo oli saanut 
alkunsa todennäköisesti savupii-
pusta ja levinnyt puurakenteisiin. 
Rakennusten savupiippuihin 
tehdään tietenkin lakisääteiset 
tarkastukset. Saarella olleet 20 
henkilöä muodostivat sangoilla 
ketjun sammuttamiseen, ja palo 
saatiin rajattua yhteen mökkiin. 
Neuvokkaana kasteltiin viereis-
ten rakennusten seinät palon 
leviämisen ehkäisemiseksi ja se 

riitti, kun tuuli oli tapahtuma-
aikaan lähes tyven.

Kirkon rakentaminen 
kalastajayhteisössä

Ensimmäinen kirkko rakennet-
tiin 1680 – kalastajayhdyskun-
nalle, matala 5-ikkunainen ra-
kennus, jonka vesikatto oli lau-
doista – välikattoa ei ollut. Lattia 
puusta oli vain keskikäytävällä 
ja alttarilla – muuten lattiana oli 
paljas kallio. Kirkko alkoi käy-
dä 1700-luvulla ahtaaksi ja kun-
to rapistui, joten haminavouti-
saarnaaja Johan Kreander alkoi 
ajaa uuden kirkkorakennuksen 
rakentamisasiaa Lohtajan, Kala-
joen, Pyhäjoen ja myös Ulkokal-
lan kalastajien yhtyessä myön-
teiseen rakennushankkeeseen.

Kallassa pidetty karikoko-
us elokuun 28. vuonna 1778, 
päätti uuden isomman kirkko-
rakennuksen rakentamisesta. 
Kirkonrakentaja Simo Jylkän 
piirustuksilla rakennettiin kah-
deksankulmainen ja kaksiovinen 
kirkkorakennus, pituus syleinä 
(Ruotsi-Suomen v. 1604 - mit-
tayksikkö = 1,78m ). Pituus 7 ½ 
syltä (13,3 m), leveys 5 ½ syltä 
(9,8 m), korkeus 2 syltä kivija-
lasta kattolistaan (3,5 m). Ikku-
noita 6 ja puoli-ikkunoita 2, ovet 
pohjoisseinälle  ja länsipäätyyn. 
Lisäksi saarnastuoli ja alttarikai-
de, penkki papille ja lukkarille 
ja kirkon penkit loppuvaiheessa. 

Kirkon sisäpinta-ala on 182 m2 
ja sisäkatteena on puuholvi, is-
tumapaikkoja oli 200:lle.

Katto päätettiin tehdä paa-
nuista ja tarvittavat rauta, naulat, 
terva, lankut ja laudat päätettiin 
pyytää Raahen, Kokkolaan ja 
Oulun kaupungeilta – koska 
kirkosta tulisi huomattava maa-
merkki niiden purjehtijoille. 
Venekuntien kesken jaettiin tar-
vikkeiden hankinta. Puumateri-
aaliksi valittiin honka tai kuusi 
– kuitenkin suora ja oksaton, 
paanuiksi haapaa tai honkaa. 
Lisäksi sovittiin, että materiaalien 
ja rakentajien tulisi olla paikalla, 
viimeistään viikkoa ennen seu-
raavaa Jaakonpäivää 18. elokuu-
ta (seuraavana vuonna).

Kirkon erillisessä puukellotor-
nissa oli kokkolalaisen raatimies 
Jakob Falanderin vuonna 1732 
lahjoittama kirkonkello, jon-
ka Krimin-sodan (1853-1856) 
Kallan karille maihin nouseet 
brittisotilaat ottivat sotasaaliik-
si. Kalastajat tappelivat sotilaita 
vastaan perheitään puolustaessa. 
Pappilan peräkamarin seinässä 
on kirjoitus vierailusta: ”Engel-
smanni, Venäjän vihollinen ris-
teilee paraillaan saaren vesillä, 
elokuu 21. pnä 1855”. Samoin 
kirkon peräseinässä on kirjoi-
tus:” O Jumala, tapahtukoon 
tahtosi vaikka englantilaiset mei-
tä niin kovin kohteli. Olemme 
Nikolain alamaiset”. Kalastajien 

kirjallisesti pyytäessä Englannin 
sotamuseo palautti kirkon kellon 
ja sumutorven.

Brittilaivasto tunkeutui Itäme-
relle ja Perämerelle aina jopa 
Kokkolaan ja Ouluun saakka 
1.6.1854 rantautuen kaupunkiin. 
Raahessa laivasto poltti satamas-
sa alukset, laivatelakan ja piki-
ruukin – samoin kuin Oulussa. 
Simon pitäjästä laivasto joutui 
peräytymään ja palaamaan ta-
kaisin kovan vastarinnan vuoksi.    

Kirkon rakentaminen puutto-
malle ulkoluodolle oli haaste, 
jota moni epäili, kun puut oli 
uitettava meritse alueelle. Epäili-
jöille haminaoikeus lisäsi ehdon: 
”Joka yhteisestä sovitusta pää-
töksestä uuden kirkon raken-
tamisesta, ilman laillista estettä 
tai niskoittelulla ei ole tuonut 
osaansa rakennustavaroista, hän 
tai hänen sijaisensa ei ota osaa 
työhön – haminaoikeus päättää 
yksimielisesti, että henkilö kar-
koitetaan koko yhteisöstä. Lisäk-
si häneltä peritään haminaoikeu-
den määräämä korvaussumma, 
joka on julkisesti luovutettava 
kirkon rakentajille”.

Määräys oli kova ja vain osal-
listumalla kirkon rakentamiseen 
sai kalastusoikeuden Kallassa ja 
myöhemmin vielä tarkistettiin 
karikouksessa, oliko osallistunut 
rakentamiseen, mm. anottaessa 
mökin rakennus- tai asumislu-
paa alueelle.

Rakennettiin vielä ”papin tupa, 
pappila”, (kamarilla ja keittiöllä) 
vanhan tilalle 1780-luvulla. Koko 
oli vaatimaton 4,9 x 6,6 m, joka 
laudoitettiin vuosina 1792-1795, 
jokainen osakas naulasi vähin-
tään yhden laudan. Myöhempi-
nä vuosina myrskyjen repiessä 
kattoa velvoitettiin osakkaat 
osuuksillaan osallistumaan ka-
tonkorjaukseen (tuohet).

Kirkon iso rooli 
yhteisössä

Kalla kuului alunperin Kokkolan 
kirkkoherrakuntaan ja varmana 
tietona tiedetään pappi Isak Fa-
landerin (Kokkolan kirkkoherra) 
saarnanneen Kallassa 1673-1693 
välisenä aikana, poikansa hami-
nasaarnaaja Johannes Falanderin 
vuosina 1691-1693 – molemmat 
kalamiehinä omistivat veneen.

Pappien palkka maksettiin 
luonnossa kaloina ja kalastajil-
ta ei vaadittu ns. kymmenyksiä, 
kuten maissa maksettiin kirkko-
herralle. Kallassa näyttää olleen 
tapana, että jokainen venekun-
ta antoi puolen tynnyrin arvos-
ta kaloja saarnaajalle – jos hän 
hankki itse suolan ja astian.

Veneettömän saarnaajan olivat 
kalastajat velvolliset viemään 
maihin syksyllä hänen poisläh-
tiessään. Ensimmäinen virallinen 
Kallan saarnakirja on myönnetty 
1726 Mathias Pazeliukselle, joka 
toimi myös haminavoutina mo-
nen saarnaajan tavoin. Aikana 
jolloin Kallassa ei ollut pappia, 
sen vaikutuksena oli vallatto-
muuden ja viinankäytön lisään-
tyminen. Arkkipiispa valtuuttikin 
1850 Kalajoen pitäjänapulaisen 
Ernst Henrik Nikanderin pitä-
mään jumalanpalveluksia Kallan 
kirkossa – ottaen vastaan samal-
la haminavoudin tehtävät.

Nikander aloitti taistelun 
viinan anniskelua ja juopotte-
lua vastaan nojaten vanhoihin 
päätöksiin, samalla palautettiin 
säännöllinen rukousten pitämi-
nen ja hankittiin virsikirjat. Ka-
riin saapuneet venekunnat kir-
jattiin ja perittiin ns. kariraha ja 
palotarkastuksia alettiin suorittaa 
– tarvittaessa varoituksia jakaen.

Viinasakkoja maksettiin, osan 
vastustaessa saarnaajaa (Nikan-
der) ja eräässä sunnuntaisaarnas-
saan 1853 hän kuulutti karira-
han maksamisesta kieltäytynei-
den nimet julkisesti. Ankarassa 

kuulutuksessa saarnastuolista 
tuomittiin korttipelien ja väki-
viinan juonnin olevan rikollista. 
Nikander oli viimeinen pappi ja 
haminavouti, joka huolehti sie-
lunhoidosta Kallassa.

Kalajoen papiston tehtävänä 
on ollut huolehtia Kallan kirkon 
jumalanpalveluksista ja lukkari-
na toimi joku veisuutaitoinen 
kalastaja. Vanhastaan oli vakiin-
tunut tapa, että kirkossa luettiin 
rukoukset joka päivä, jos pappia 
ei ollut karissa. Arkipäivinä luet-
tiin rukous ennen merelle läh-
töä ja joka sunnuntai asetuksen 
mukainen saarna – tällä estettiin 
ns. varaslähtö merelle. Sopivan 
rukouksenpitäjän löytymistä 
kalastajien keskuudesta ei aina 
ollut helppoa – vaadittin luja 
uskonnollinen vakaumus lähteä 
esittämään Jumalan sanaa kalas-
tajille. Rukouksen loputtua sana 
”Aamen” olikin lähtösignaali me-
relle lähtöön kokemaan verkot ja 
katiskat. Sunnuntain vastaisena 
yönä ei saanut kalastaa, koros-
tettiin, että tuli pyhittää lepopäi-
vä. Eikä myöskään saanut tulla 
kirkon penkkiin nukkumaan 
valvotun yön jälkeen tai perata   

kaloja kotona sunnuntaina.
Kallassa pidettiin vielä 

1960-luvulla rippikoululeirejä, 
mutta telttamajoitusten rasit-
taessa luontoa ne lopetettiin. 
Telttailun jälkeen meni vuosia 
luonnon palautumiseen, ja siksi 
retkeily karilla on kielletty. Kala-
joen seurakunnan ja Kallan yhte-
yshenkilöiden kanssa sovittuina 
ajankohtina kirkossa pidetään 
häätapahtumia ja karikouksen 
aikana perinteinen jumalanpal-
velus.

  

Lähteet: 
• Kalajokilaakso: Mökkiläiset 
pelastivat karinsa / 17.7.2020, 
Hannu Verronen.
• Kalajoen seurakunta.  
• Päivänlehti.fi : Maakalla va-
litsee asukkaansa itse – Kuri 
on kova mutta ei kohtuu-
ton/26.5.2017, Anne Anttila.
• Suur-Kalajoen historia osa 1. 
(lainauksia s. 515-534)/ Kustaa 
Vilkuna.
• Yle Areena : Suomen vanhin it-
sehallintoalue Kallankarit unoh-
tui EU:n ulkopuolelle /2015.
• Wikimedia: Kallankarit, Maa-
kalla ja Ulkokalla.
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BETONIELEMENTIT

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

ESPOON 
SÄHKÖASENNUS KY

Klaus Salminen 0400 314 120
klaus.salminen@espoonsahkoasennus.fi

Iikka Löytty

LehtoPeat Oy:llä 
on pitkät perinteet 
suomalaisen turpeen 
jatkojalostamisessa. 
Yhtiön perustaja Heikki 
Ruha on työskennellyt 
turvealan yrittäjänä 
jo yli 30 vuotta. 
Toimintansa alussa 
LehtoPeat Oy nosti 
ja tuotti ainoastaan 
polttoturvetta. 

Y htiön omistamalta Lehto-
suolta löytyi erinomaista 
laatua oleva hoitoturve-

kerros, mikä innosti kokeile-
maan myös hoitoturvetuotantoa. 
Tänään tuotanto on lähes yksin-
omaan hoitoturpeen nostamista 
ja sen jatkojalostamista valmiik-
si tuotteiksi. LehtoPeat Oy on 

LehtoPeat laajensi Kurikkaan

toiminut alan uranuurtajana, ja 
tuotemerkki ”Lehtosuon Hoito-
turve – LehtoPeat®” rekisteröi-
tiin vuonna 2002. 

Erikoisosaamista
Vuonna 1997 yhtiön omistajat 
kouluttautuivat EU-rahoituksel-
la järjestetyssä pitkäkestoisessa 
koulutusprojektissa ”Elantoa 
suosta”. Koulutuksessa alan 
parhaat asiantuntijat kouluttivat 
osallistujia hoitoturveosaamisen 
saloihin. 

– Tuskin missään muualla hoi-
toturpeesta tiedetään niin paljon 
kuin Suomessa, Heikki Ruha 
huomautti.

Teoreettinen osaaminen ja 
turvetuotanto ei kuitenkaan riit-

tänyt Ruhan veljeksille, ja niin-
pä he hakeutuivatkin Jyväskylän 
sosiaali- ja terveysoppilaitokseen 
erityiskoulutukseen, josta val-
mistuivat vuonna 1999 turve-
hoitojen asiantuntijoiksi. 

Pitkän Jussin mitalla
LehtoPeat Oy:n pääpaikka on 
Ähtärin entisellä meijerillä, jos-
sa annetaan turvehoitoja. Ke-
sällä yritys avasi Saunaravintola 
Kiulun, jossa myös on tarjolla 
turvehoitoja.

Heikki Ruha oli lokakuun 
alussa avaamassa Turvehoitolaa 
Kurikan keskustassa.

– Tämä Tea oli meillä turve-
hoitokurssilla ja oli kovin in-
nostunut näistä hoidoista. Kun 
hän oli ollut meillä jonkin aikaa 
harjoittelussa, aloimme keskus-
tella, että jos Kurikasta löytyisi 
sopiva tila, voisimme perustaa 
tännekin hoitolan, Ruha selvitti. 
– Olen kokenut elämäni aikana, 
että kaikessa on johdatusta, niin 
tässäkin. Tämä tuli kuin nyrkki 
silmään – löytyi sopiva ja edul-
linen paikka.

Uuden hoitolan avajaisissa 

vallitsi ystävyyden ja toiminnan 
henki. Tässä hengessä myös 
olympiavoittaja Juha Mieto oli 
saamassa turvehoitoa. Edellisen 
kerran hän oli saanut sitä Sap-
poron olympialaisissa vuonna 
1972. 

Hoidon jälkeen Juha oli erit-
täin tyytyväinen hoitoonsa ja 
tunsi olonsa vielä rennommaksi 
ja virkistyneeksi.

Mieto kertoi viettävänsä nyky-
ään nautinnollista elämää. 

– Mittarissa on jo sen verran, 
että ansioituneella eläkkeellä ol-
lahan. Aamulla olin muutaman 
tunnin mettätöissä, ja todella 
nautin siellä sumun keskellä.

Etelä-Pohjanmaata pidetään 
yleisesti raamattulähetyksen 
alueena. 

– Joku vakavuus pitää olla, ja 
siitä piretähän kiinni. Soon turva. 
Olen sanonut, että kun olin nuo-
ri poika, kävin pyhäkoulua, ja 
ainoastaan yksi kerta jäi välihin. 
Voiraan sanoa, että se oli sellaa-
nen kova paikka, kun yksi kerta 
jäi väliin monen vuoren aikana. 
Kirkkohon oon aina kuulunut, 
mestari huomautti.

B   Heikki Ruha toivottaa niin uudet kuin 
vanhatkin asiakkaat tervetulleiksi Lehto-
Peatin Kurikan toimipisteeseen.

D   Siitä vaan turvetta levittämään Juha 
Miedon selkään... C   Rentouttavan turvekäsittelyn jälkeen voi keskittyä vaikka lehtien lukemiseen.
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Vaneritehtaan 
kuolinkamppailu

Ohjaaja Ville Jankerin kolmas 
kokoillan elokuva, Metsäjätti sai 
ensi-iltansa 11.9. Elokuvan kä-
sikirjoituksen ovat tehneet Ville 
Jankeri ja Timo Turunen Miika 
Nousiaisen samannimisen ro-
maanin pohjalta.

Metsäjätti on oikeastaan kas-
vutarina kahdesta kaverukses-
ta, jotka ovat kotoisin pieneltä 
paikkakunnalta. Janne (Hannes 
Suominen) on jäänyt sinne ja 
mennyt paikalliselle vaneriteh-
taalle töihin, ja Pasi (Jussi Va-
tanen) on lähtenyt Helsinkiin 
opiskelemaan ja päätyy saman 
metsäteollisuuskonsernin pää-
konttoriin töihin.

Kehityspäällikkö Pasi Kaupil-
le tarjoutuu mahdollisuus ylen-
nykseen, ja niinpä hän ottaa 
vastaan tehtävän tehostaa Met-
säjätin vaneritehtaan toimintaa 
synnyinseudullaan Törmälässä. 
Vaneritehdas on juuri tehnyt 
juuri koko historiansa parhaan 
tuotantoennätyksen, ja kapasi-
teetti kolkuttelee 80.000 kuution 
rajalla, joten tehtaan työntekijät 
sen paremmin kuin johtajakaan 
eivät ymmärrä konsernin kehi-
tyspäällikön ilmaantumista paik-
kakunnalle – vaikka tämä onkin 
”oman kylän poikia”.

Asiat mutkistuvat myös, kun 
Pasi kohtaa tehtaalla lapsuu-
denystävänsä Jannen. 

Metsäjätin vaneritehdas on 
oleellinen osa pienen paikka-
kunnan elämää. 5253 asukkaan 
Törmälä elää ja kuolee vane-
ritehtaan myötä. Pasin isäkin 
on työskennellyt 1980-luvulla 
samassa tehtaassa, mutta työt-
tömäksi jäätyään juonut itsensä 
hengiltä.

Aihe on valitettavan ajan-
kohtainen nyt, kun Kaipolan 
paperitehtaan lopettamisesta 
väännetään kättä ministereitä 
myöten. Kysymyksiä herää Tör-
mälässäkin, miksi sulkea kan-
nattava tehdas, eikö 10 % voitto 
ole enää tarpeeksi? Puheissa 
vilahtelee lehtien otsikoistakin 
tuttuja termejä, kuten globaali 

solidaarisuus, yhteiskuntavas-
tuu, puutullit ja EU:n sanktiot 
jne. Pasille järjestetään myös 
mediakoulutusta tiukoista haas-
tattelutilanteista selviämiseksi…

Ennen kuin tehtaan lopullinen 
kohtalo on selvillä, junaillaan 
ruotsalaisen metsäkonsernin 
kanssa fuusio, tehdään politiik-
kaa, punnitaan ystävyys, kohda-
taan menneisyys ja kuunnellaan 
metallia. Ehtiipä Pasi perustaa 
perheenkin kihlattunsa Lin-
dan (Sara Soulié) kanssa. 

Hevimusiikki yhdistää kave-
ruksia. Janne toteaakin, että he-
vimusiikki on kuin mekaaninen 

metsäteollisuus; tehdään ensin 
kunnon perusta, oikaistaan vä-
hän mutkia ja lopulta tulee hy-
vää.

Jollain konstilla tuotantoyhtiö 
on saanut yhdeksi yhteistyö-
kumppanikseen kuuluisan Me-
tallica-yhtyeen, jonka musiikkia 
sisältyy elokuvaan aimoannos.

Hieman rauhallisempaa tyyliä 
edustaa Tommi Läntisen tulkit-
sema elokuvan tunnuskappale 
”Meidän murusia”, jonka on sä-
veltänyt Lauri Tähkä ja sanoitta-
nut Timo Kiiskinen.

Vaikeaan välikäteen vanhojen 
ystäviensä kanssa joutunut Pasi 
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METSÄJÄTTI
Käsikirjoitus: Ville Jankeri ja Timo Turu-
nen (perustuu Miika Nousiaisen romaa-
niin)
Ohjaus: Ville Jankeri
Näyttelijät: Jussi Vatanen, Hannes Suo-
minen, Sara Soulié, Anu Sinisalo, Tommi 
Korpela, Anna-Riikka Rajanen ja Tomi 
Alatalo

Älä kasva aikuiseksi
Salaperäisellä saarella, jolla ajan 
ja ikääntymisen lainalaisuudet 
eivät päde, joukko nuoria kul-
jettaa sinut takaisin lapsuuden 
ihmeeseen Mikä-Mikä-Maahan. 
Benh Zeitlinin Peter Pan -versio 
on jotain ennennäkemätöntä: 
mestariteos, jonka muistat koko 
elämäsi. Elokuva, joka on hen-
keäsalpaavan kaunis muistutus 
siitä, miksi täällä ollaan – ja miksi 
isoksi kasvaminen kannattaa.

Kahdeksan vuotta sitten häi-
käisevä Beasts of the Southern 
Wild löi kaikki ällikällä. Nyt 
Benh Zeitlin, elokuvan ohjaaja, 
Oscar-ehdokas ja yksi aikamme 
kiinnostavimpia elokuvanteki-
jöitä, tekee paluun Peter Pan 
-versioinnin kera, joka on kos-
kettavan upea kunnianosoitus 
lapsuudelle. 

Elokuva seuraa nuorta Wen-
dyä, joka hyppää tuntematto-
maan tarkoituksenaan välttää 
aikuistuminen – ja löytää elä-
mänsä seikkailu. 

Vasta elokuvateatterin pimey-
dessä istuessani tajusin, etten ol-
lut koskaan lukenut Peter Panin 
tarinaa tai edes katsonut hänes-
tä kertovia elokuvia kokonaan. 
Mutta selvisihän nyt ainakin, 
kuinka kapteeni Koukku syntyi.

Peter pitää kynsin hampain 
kiinni lapsuudesta, huomautta-
en, että aikuiset eivät voi enää 
saavuttaa mitään, siksi ei kanna-
ta aikuistua.

Elokuvan lapset ovat fantas-

WENDY
Ohjaus: Benh Zeitlin
Käsikirjoitus: Benh Zeitlin, Eliza Zeitlin
Näyttelijät: Devin France, Yashua Mack, 
Gage Naquin, Gavin Naquin, Ahmad 
Cage, Krzysztof Meyn

kuuntelee lopulta enemmän sy-
dämensä ääntä ja tekee varsin 
mielenkiintoisen ratkaisun.

Suomi on varsin pieni maa, 
josta syystä samoja näyttelijöitä 
näkee niin elokuvissa, televisio-
ohjelmissa kuin mainoksissakin. 
Tämä saattaa häiritä joidenkin 
elokuvanautintoa, kun pääosan 
esittäjä yhdistyy mielikuvissa ai-
van muihin ympyröihin.

Mutta joka tapauksessa Jan-
kerin elokuva on ehdottomasti 
tämän vuoden parhaimpia ko-
timaisia elokuvia niin käsikirjoi-
tuksen ja näyttelijäsuoritusten 
kuin ohjauksen ja kuvauksen 
puolestakin. Elokuvan tukijou-
koissa ovat olleet myös Verso-
wood ja Isku, jotka ovat varmasti 
omalla konsultoinnillaan turvan-
neet vaneritehtaan toiminnan 
autenttisen esittelyn katsojille.

Kimmo Janas
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tisia pieniä voimanpesiä. He 
ovat amatöörinäyttelijöitä, mutta 
täynnä aitoa ihmetystä luontoa 
ja elämää kohtaan, kukin häm-
mästyttäviä löytöjä. Zeitlinin tai-
kakatalogiin on aina kuulunut 
olennaisena osana se, millaisia 
näyttelijäsuorituksia hän on saa-
nut ulos pääosanesittäjistään. 

Visuaalisesti Wendy on upea 
jatko Beasts-estetiikalle: alkuvoi-
maista elokuvaa täynnä rosoja, 
kauneutta, elämän vastustama-
tonta ihmeellisyyttä. Kuvaus on 
todella mahtavaa tarjoten hieno-
ja maisemia ihailtavaksi.

Vimmainen, taianomainen 
pieni elokuvahelmi nimel-
tä Wendy lukeutuu ehdottomasti 
vuoden indie-tapauksiin.

Kimmo Janas
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Oli surullista seurata edesmen-
neen isäni muistisairauden ke-
hittymistä. Jotenkin se on eri-
koista, kun ihminen ei varmuu-
della tunnista oman perheensä 
jäseniä. Tällaisten ääritapausten 
ohella tapahtuu meidän kaikki-
en kesken pienimuotoisempaa 
unohtelua, joka sekin on tietysti 
lähtökohtaisesti valitettava asia. 
Saatamme unohtaa tärkeitä ta-
paamisia, toimittaa asioita mää-
räpäivään mennessä, maksaa 
laskut ajallaan ja niin edelleen. 
Toki joitakin asioita onkin hyvä 
unohtaa. Rakkaus ei muistele 
kärsimäänsä pahaa. - 1 Kor. 13

Muistatko vielä ajan, kun 
saimme pyhäkoulusta muisto-
lauseen? Tuo toimintakulttuuri 
ei ollut – eikä ole tietysti vie-
läkään – turhanpäiväinen osa 
pyhäkoulua, vaan tapa, joka 
ohjasi meitä muistamaan – siis 
olemaan unohtamatta – kaikkein 
tärkeimpiä ihmiselämään liitty-
viä asioita. Jos mittaamme asioita 
iankaikkisuuden mittakaavassa, 
ei ole niin vaarallista unohtaa 
jotakin ihmisten kesken; on 
paljon olennaisempaa muis-
taa asioita pystysuoralla ak-
selilla.

Säilytä käskyt
Raamattu muistuttaa meitä ole-
maan unohtamatta. Kuningas 
Daavid kirjoitti: “Kiitä Herraa, 
minun sieluni, ja kaikki, mitä 
minussa on, hänen pyhää ni-
meänsä. Kiitä Herraa, minun 
sieluni, äläkä unhota, mitä 
hyvää hän on sinulle tehnyt.” 
Hänen poikansa Salomon erin-
omainen viisaus oli varmasti 
osittain isältä perittyä ja hän kir-
joittikin samansuuntaisesti kuin 
isänsä ennen häntä: “Poikani, 
älä unhota minun opetustani, 
vaan sinun sydämesi säilyttä-
köön minun käskyni.” Ja mitä 
Jumalan sanan muistamiseen 
tulee, olemme saaneet verratto-
man avun. Jeesus sanoi: “Mutta 
Puolustaja, Pyhä Henki, jonka 

Isä on lähettävä minun nimes-
säni, hän opettaa teille kaikki ja 
muistuttaa teitä kaikesta, min-
kä minä olen teille sanonut.” - Ps 
103, Snl 3, Joh 14

Muista hyödyt
Daavid puhui itselleen laula-
essaan kirjoittamaansa virttä: 
“Kiitä Herraa, minun sieluni...
äläkä unhota, mitä hyvää hän 
on sinulle tehnyt.” Englanninkie-
linen Amplified-käännös käyttää 
“hyvää”-sanan kohdalla ilmai-
sua “benefits”, joka tarkoittaa 
“hyötyä” ja “etua”. Emme saa 
milloinkaan unohtaa niitä 
“etuja” ja “hyötyjä”, joita Herra 
on meille lahjoittanut. Hieman 
kerraten toteamme Daavidin kir-
joittaneen: “Kiitä Herraa, minun 
sieluni, äläkä unhota, mitä hy-

se myös uskonjulistusta tuleviin 
päiviin. Muistutan itseäni jat-
kuvasti kokonaisvaltaisesta pe-
lastuksesta, joka on tullut minun 
osakseni Jeesuksessa.

Sovella arkipäivään
Jumalan sanan opetusten muis-
taminen on ihmiselle hyödyllis-
tä; eikä meidän tulisikaan muis-
taa Jumalan sanan kohtia vain 
pelkästä muistamisen ilosta, 
vaan sen tähden, että voisimme 
soveltaa Raamatun ohjeita 
arkipäivän elämäämme. Raa-
mattu onkin monessa kohdin 
hyvin käytännönläheinen kirja ja 
kun Jumalan sana haastaa meitä 
toimimaan tietyllä tavalla, kerro-
taan samassa yhteydessä myös, 
miksi on hyödyllistä toimia toi-
votulla tavalla. Yksi tyyppiesi-

sydämestäsi äläkä nojaudu 
omaan ymmärrykseesi. Tunne 
hänet kaikilla teilläsi, niin hän 
sinun polkusi tasoittaa.” Amp-
lified-käännöksen mukaan “po-
lun tasoittaminen” tarkoittaa sitä, 
että Herra itse siirtää esteet mei-
dän tieltämme. Tulee väistämättä 
mieleen psalmi 23, jossa Daavid 
kuvailee kaikkea sitä, mitä Herra 
tekee meidän puolestamme. 

“Älä ole viisas omissa silmis-
säsi. Pelkää Herraa ja karta 
pahaa. Se on terveellistä sinun 
ruumiillesi ja virkistävää sinun 
luillesi.” Jumalan sanan ohjeiden 
noudattaminen on lääke myös 
ihmisen fyysiselle olemukselle. 
Voisimme laajentaa ajattelua ja 
todeta, että edellä mainittujen 
ohjeiden mukaan eläminen pi-
tää myös seurakuntaruumiin 
terveenä.

“Älä kadehdi väkivallan mies-
tä äläkä hänen teitänsä omiksesi 
valitse; sillä väärämielinen on 
Herralle kauhistus, mutta oi-
keamielisille hän on tuttava.” Jo 
pelkästään tuo sana “tuttava” saa 
sydämen suloisesti väräjämään, 
mutta ehkäpä vielä riemullisem-
pi on Amplified-käännöksen 
vastine “private counseling”. 
Oikeamielisillä on mahdolli-
suus yksityiseen neuvonpitoon 
Jumalan kanssa! Kolumnistin 
sanat eivät yksinkertaisesti rii-
tä kuvailemaan tällaisen etuoi-
keuden erinomaisuutta. Milloin 
tahansa, missä tahansa ja millai-
sessa elämäntilanteessa hyvänsä 
voimme olla yhteydessä Te-
rapeuttiin, joka tuntee meidät 
paremmin kuin me tunnemme 
itsemme, joka on meidän puolel-
lamme ja on lahjoittanut meille 
kaiken, mikä elämään ja juma-
lisuuteen tarvitaan. Kuten ku-
ningas Daavid kirjoitti, Jumalan 
sanan noudattamisesta on suuri 
palkka! - Ps 19, 2 Piet 1.

Muista – älä unohda!

Oikeamielisillä on mahdollisuus 
yksityiseen neuvonpitoon 

Jumalan kanssa!

vää hän on sinulle tehnyt, hän, 
joka antaa kaikki sinun syntisi 
anteeksi ja parantaa kaikki sinun 
sairautesi, joka lunastaa sinun 
henkesi tuonelasta ja kruunaa si-
nut armolla ja laupeudella, joka 
sinun halajamisesi tyydyttää hy-
vyydellään, niin että sinun nuo-
ruutesi uudistuu kuin kotkan.” 

Nämä “etuisuudet” eivät osu-
neet vain Daavidin kohdalle, 
vaan myös me voimme omis-
taa ne Jeesuksessa osaksi omaa 
elämäämme. Varmistukseni 
siitä, etten koskaan unohtai-
si näitä Daavidin muistiin kir-
joittamia taivaallisia “hyötyjä”, 
olen ottanut tavakseni puhua 
nimenomaiset jakeet itselleni 
päivittäin. Samalla kun näiden 
jakeiden ääneen muisteleminen 
pitää kiitollisena ja nöyränä, on 

merkki tästä on edellä siteerattu 
kuningas Salomon kirjoittama 
Sananlaskujen kirjan osio, josta 
nostan esiin muutaman kohdan 
muistutuksena meille kaikille. 

Salomo kirjoittaa:
“Poikani, älä unhota minun 
opetustani, vaan sinun sydäme-
si säilyttäköön minun käskyni; 
sillä pitkää ikää, elinvuosia ja 
rauhaa ne sinulle kartuttavat.” 

Raamatun kommentaari osoittaa 
edellä mainitun tarkoittavan pit-
kän iän ohella myös elämisen 
arvoista elämää. Jumalan valta-
kunnan todellisuus ei ole vain 
tulevaa ihanuutta, vaan se vai-
kuttaa uskovan elämässä monin 
eri tavoin jo nyt. 

“Turvaa Herraan kaikesta 

Pentti Starkman

Ei uuvu Hän koskaan kantaes-
saan mua kohti kotia kirkkaus-
maan.
Hän jaksaa, ei herpaannu tiellä,
Hän kantaa minut ja taakkani .
Oi kiitos, kiitos mun Herrani.
Kaiken ymmärrän siellä.        

Hilja Aaltonen

O len saanut todella tun-
tea että minua on kan-
nettu jo 75vuotta ja 

kannetaan edelleen. Jumala on 
suuri Armossaan, ei Hän hylkää 
eikä jätä, vaikka minäkin yritin 
itse räpiköidä elämässä eteen-
päin ilman Jeesusta, joka oli 
minutkin ostanut omalla verel-
lään Golgatan ristillä. Alle kak-
sikymppisenä tulin Tampereelle 
työnhakuun.

Töitä sai hyvin, mutta us-
konasiat eivät kiinnostaneet, 
iltarukous oli kuitenkin säilynyt 
mielessä.

Naimisiin menimme nuorina, 
kun olin löytänyt ihanan Marju-
kan, ja tätä ihanuutta on jatkunut 
ja 53 vuotta. On ollut vasta- ja 
myötämäkeä. Aina Hän on ollut 
vierellämme. Kaksi tytärtä ja nel-
jä lastenlasta värittävät elämääm-
me useimmiten iloisilla väreillä. 
Avioliitossammekin olemme saa-
neet tuntea, että se on taivaassa 
suunniteltu – kiitos siitä Isälle, 
joka on pitänyt meistä huolta.

Parikymmentä vuotta sitten 
Jeesuksen kutsu oli niin voimal-
linen, etten voinut enää kieltäy-
tyä, vaan antauduin Hänen hoi-
toonsa eikä ole kaduttanut.

Uskossa ollessani on tullut aja-
teltua elämän kulkua ja Jumalan 
johdatusta.

 
”Sillä hän sanoo: ”Otollisel-
la ajalla minä olen sinua kuul-
lut ja pelastuksen päivänä sinua 
auttanut.” Katso, nyt on otolli-
nen aika, katso, nyt on pelastuk-
sen päivä.” (2. Kor. 6:2)

”Sentähden minä sanon teille: 
kaikki, mitä te rukoilette ja anot-
te, uskokaa saaneenne, niin se 
on teille tuleva.” (Mark. 11:24)

Tähän jakeeseen sain turvau-
tua kolme vuotta sitten, kun sai-
rastuin eturauhassyöpään.

Pyysin Jeesusta ottamaan 
syövän kantaakseen, ja näin 

  

Sopuinen elämä
tapahtui. Olin koko sairauden 
ajan rauhallinen ja luotin tähän 
lupaukseen. Ja sama tilanne oli, 
kun pääsin lonkkaleikkaukseen 
– ei huolta ei murhetta. Kiitos 
Herralle!

Suosittelen sinullekin: luota 
Herrasi lupauksiin aina!!

Muista kiittää Hän on kiitok-
sen ja ylistyksen arvoinen vaikka 
et paranisi tai saisi muuta pyy-
tämääsi, Hän on kuollut sinun 
puolestasi ja nuossut kuolleista 
esikoisena, jota me saamme ai-
kanaan seurata iankaikkiseen 
elämään. 

Rukoilkaa lakkaamatta. Kiit-
täkää joka tilassa. Sillä se on Ju-
malan tahto teihin nähden Kris-
tuksessa Jeesuksessa. (1. Tes. 
5:17-18)

Jumala on antanut meille 
päiviä ja aikoja, jolloin meidän 
täytyy pysähtyä kuuntelemaan 
Häntä. Tällainen herättely on 
tämä suuri vitsauksemme ko-
rona, jonka ovat saaneet kokea 
kaikki maailman kansat. Ajat-
telen että se on saanut aikaan 
ihmisten kääntymisen Jeesuksen 
puoleen. Hengellisten ohjelmien 
katselu ja kuuntelu ovat lisään-
tynyt. Monet ovat pyyhkineet 
pölyt Raamattunsa päältä ja 
avanneet sen.

Herramme tekee työtään ja 
avaa sen sopivista kohdista, jos 
etsijä on tosissaan.

Raamatun päivittäinen luke-
minen on erittäin tärkeää. Meil-
le siitä on tullut jokapäiväinen 
tapa, aamulla luemme sekä Van-
hasta että Uudesta testamentista 

yhden luvun, rukoilemme ja siu-
naamme Israelia. Illalla kiitämme 
Herraa kuluneesta päivästä, ja 
luen jostain ”päivän sanasta” ky-
seiselle päivälle merkityn luvun 
ja siunaamme itsemme.  Tämä 
tapa pitää elämämme sopuisana 
– ei sitä voi alkaa riidellä, kun 
on päivä näin aloitettu.

Vastapainoksi Herramme on 
antanut meille aivan upean ke-
sän, aurinkoa on saanut jokai-
nen tarpeeksi.

Katsoo minne vaan, niin joka 
puolella luonto on ollut rehevää 
ja kaunista.

Syksy on saanut luonnon heh-
kumaan väriloistossaan. Vieläkin 
meitä on hellitty auringolla ja 
lämmöllä, Kiitos Jeesus!  Metsät 
ovat täynnä luonnonantimia. 
Olen käynyt marja- ja sieni-
metsällä – mättäät on punaisi-
na puolukoista  ja siellä täällä 
keltaisia laikkuja, jotka kertovat 
kanttarellisaaliista. Jumalan rau-
ha kaikkialla!  Kuuluu korpin 
raakkumista ja närhen naurua, 
mieli lepää. Tätä rauhaa ei riko 
liikenteen melu.

Kun kuljemme Jeesuksen vii-
toittamaa tietä, saamme turvau-
tua Ps. 16 sanoihin:

”Sinä osoitat minulle elämän 
tien, sinun lähelläsi on ehtymä-
tön ilo, sinun oikealla puolellasi 
ikuinen onni.”

Kulkekaamme rohkeasti ristin 
viitoittamaa tietä luottaen Raa-
matun lupauksiin, sillä Jumala 
ei voi valehdella, Hän on luo-
tettava.

Muistetaan sairaita, vanhuksia 
ja ystäviämme rukouksin.

Olen Viestiveljien kuorossa 
ja on ollut hiljaista, kun emme 
voi mennä viemään evankeli-
umia laulaen tämän viruksen 
takia, mutta onneksi voimme 
kokoontua harjoituksiin, jotka 
ovat meille kaikille aina Sanan 
ja Rukouksen iltoja. Muistakaam-
me toisiamme rukouksin.

Jeesuksen Kristuksen armo 
olkoon teidän jokaisen lukijan 
seurana.

Kun ristini Kruunuksi vaihtaa
saan, tie loppuu, 
taukoaa taistelu maan,
ikiaamuna kotona kerran.
Nyt tahtoisin syttyä kiitokseen,
kun taivas tuntee mun tarkalleen.
Koko matka on huolena Herran.

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

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

Sen upeasti kuvitetut, värilliset sivut tekevät siitä 
julkaisun, jota ihmiset haluavat lukea. Onko Sinun 
tuttavapiirissäsi nuoria, joiden usko on evoluuti-
on vuoksi koetuksella? Ostaisitko heille lahjaksi 
palan Totuutta? Tilaukset: kauppa.luominen.fi

niin Kuin yleishappo

©
iSto

ckp
h
o
to/D

isch
a-A

S

kissat pienet

MITÄ KAIKKIEN ATEISTIEN 

ON USKOTTAVA

Tien valmistaminen luopumukselle

VALAAN EVOLUUTION 

HAAKSIRIKKO

Jälleen yksi evoluution keulakuva 

karahtaa kiville

VIIKINKIEN AURINKOKIVET TRANSHUMANISMI RADIOMETRINEN TAKINKÄÄNTÖ

.FI

Kristillinen tiedelehti                   
                

                
   Numero 21                   

             s
vh. 11,90€

ISOT&

Jussi Kosola

A siantuntija-nimikes on 
viime aikoona noussu 
pintahan monilla elä-

mänalueella. Lausuntoja asian-
tuntijoolta ovat ammentanehet 
niin meria, uutiset ja some, 
mihinä niitä tuarahan juluki eri 
foorumiilla. 

Mikä sitte on määritelmä millä 
em. nimike tulukitahan/määri-
tellähän, kenen oikeus ylipäänsä 
on olla asiantuntija?

Käsittääkseni sitä ei oo aina-
kaan sertifiootu.

Asiantuntemusta liänöö pää-
sääntöösesti kahta lajia: teoree-
tikkoja ja käytännön omaavia.

Ruahonjuuritason (raaka esi-
merkki): Jos tyyppi lyää toista 
vasaralla päähän, niin teorias 
siihen pitääs tulla kuappa, mut-
ta käytännös siihen nousookin 
kuhumu.

Valtamerian käyttämät asian-
tuntijat ei aina oikeen anna katu-
uskottavuutta, kuten esimerkki-
tapauksena (urbaanilegenraa?) 
itänaapuris Breznevin olles val-
lankahavas, oli joku älymystön 
erustaja häneltä tiarustellu, että 
kun luen Bravraa, niin lehti ker-
too että kaikki on hyvin, mutta 
kun katton karulle, niin kaikki 
ei oo hyvin?

Vastaus presirentiltä oli: Lue 
enemmän Bravraa ja kattele vä-
hemmän karuulle.

Meillä Suames kans alakaa 
miälipitehet jakaantua yo. esi-
merkkiä mukaallen, kun maa-
ilman onnellisimmaksi kansak-
sikin meirät ovat määritellehet 
jonkunsortin asiantuntijat.

Kansamme aikanansa maksa-
nehet mittavat sotakorvauksekki 
jää hopialle, ku täältä pääminis-
teri paasas EU:n elevytysrahasto-
hon viälä suuremman summan 
nuavvaan.

Olisko ollu paree pitää raha-
hanat kiinni, ts. jääryttää hanket, 
kun koronan toinen aalto valtaa 
alaa ja konkurssit, yt-neuvottelut 
jne. valitettavasti variostaa lop-
puvuatta ja tulevaa.

Samanaikaasesti kun viälä 
nostivat polttoaineetten hinto-
ja, mikä oli aivan väärä ajootus, 
kun kulietusalan kustannukset 
nousoo, maamme kilipaalukyky 
heikkenöö, kun se kertaantuu/
heijastuu jatkuen ketjureaktiona, 
logistiikkakustannusten kautta 
veronkorootukset tuloovat jo-
kaasen kuluttajan maksettavaksi, 
mikä vaikuttaa keskivertokansa-
laasen ostovoimahan.

Yks esimerkkitapaus: Palakka-
tyähän kaverini ajaa päivittään n. 
90 km tyämatkan sivu elikkä n. 
180 km per päivä ja matkakulu-
jen omavastuu on 750 ekeä. Mat-
kakuluja saa omavastuun jälä-
kehen vähentää enintään 7 000 
ekeä, elikkä siitä eteheppäin 
omasta pussista kulut. Hän totes, 
että kallihiksi tuloo, kun päälle 
laskoo auton arvon aleneman!!!

Mistä muuten hallituksen 
asettama päämäärä öliylämmi-
tystä käyttävien omakotitalojen 
muuntamisesta maalämpyä hyä-
ryntäviksi yksilötasolla varoja 
löytyy? Huom. erityysesti yksi-
nasuvat eläkelääset! Entäs mistä 
kaikki sähkö näiren maaläm-
pöpumppujen pyärittämisehen, 
kun autokki pitääs vaihtaa säh-
köösiksi? Avoomia kysymyksiä 
nykyhallitukselle!

Eihän tämä mitään rakettitiä-
rettä oo, vaikka sitäkin on yks 
kansanerustaja vilielly loistoire-
anansa, elikkä miähitettyjä ava-
ruuslentoja Suamesta.

Oliskohan UPM:n lakkautetta-
va paperiteheras sovelias muun-
neltavaksi avaruusasemaksi? 
Minkähän kannan siihen ehe-
rottajan hallituspualuekumppa-
ni Vihiriät sanoos? Meinaan ku 
raketit tarttoo fossiilista poltto-
ainetta vai onnistuuskohan ke-
hitellä/lainata ireaa Paluu Tule-
vaasuutehen -elokuvasta, mihinä 
Re Loreanin tankkihi heitettihin 
banaaninkuaria summuuta jä-
tettä polttoaineeksi ja hyvinhän 
matka taittuu. Turvetta Vihiriät ei 
käsittääkseni hyväksyysi.

Koittakaas ny hallitus miättiä, 
millä tyällistetähän turvesoilta 

leipänsä repivät, yhtälailla ku 
turkistarhojen yrittäjien ja tyän-
tekijöötten menetetyt tyäpaikat, 
kun meinaatta molemmat kiäl-
tää!!!

Jos ny eres sevverran teiltä 
vois pyytää, nii äläkää ny ai-
nakaan hommakko tänne sitä 
kaavaalemaanna tyävoimaa ulu-
komailta, ku nykyysekki viimme 
aikoona maatamme asuttanehet 
”uussuamalaaset” ei oo löytäny 
(murto-osaa lukuhunottamata) 
paikkaansa tyäelämästä enem-
pää yrittäjinä ku tyäntekijöönä-
kään, muistuttaen/lisäten siihen 
kantasuamalaasten vaikeuret 
löytää uutta tyäpaikkaa mene-
tetyn tilalle.

Tämän vuaratuksen päälle pi-
tänee pyytää voimaa parannuk-
sentekohon, että vois rukoolla 
mm. hallituksen pualesta, mitä 
omas voimassani en välttämättä 
pysty tekemähän.

Elikkä mitä tähän yhtälöhön 
Raamattu neuvoo? 

Paavalin Ensimmäinen kirje 
Timoteukselle luku 2: ”Ohjeita 
jumalanpalvelusta varten. Ke-
hotan ennen kaikkea anomaan, 
rukoilemaan, pitämään esiruko-
uksia ja kiittämään kaikkien ih-
misten puolesta, kuninkaiden ja 
kaikkien vallanpitäjien puolesta, 
jotta saisimme viettää tyyntä ja 
rauhallista elämää, kaikin ta-
voin hurskaasti ja arvokkaasti. 
Tällainen rukous on oikea ja 
mieluisa Jumalalle, meidän pe-
lastajallemme, joka tahtoo, että 
kaikki ihmiset pelastuisivat ja 
tulisivat tuntemaan totuuden.”

Täs se tärkiin, mitä voimma 
teherä maallisesti ja hengellisesti 
mittarootuna.

Tosiaankin että Kaikkivaltia-
han ohojeestuksesta rukoolla, 
että maharollisimman moni löy-
tääs Jeesuksen Kristuksen henki-
lökohtaasena Vapahtajana.

"Jumala on rakastanut maa-
ilmaa niin paljon, että antoi ai-
noan Poikansa, jottei yksikään, 
joka häneen uskoo, joutuisi ka-
dotukseen, vaan saisi iankaikki-
sen elämän."

Meniköhän överiksi?
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Oppia ikä kaikki
Suomen Helluntaiherätyksen 
raamattukoulutuksen ensimmäi-
sen sadan vuoden historia on 
saatu kansien väliin. Opetusneu-
vos/pastori/lähetysmies Jouko 
Ruohomäki on tehnyt ”miehen 
työn” saattaessaan kaiken kan-
san luettavaksi historiaa, joka al-
koi jo pian sen jälkeen, kun Los 
Angelesin Azusakadulla syntyi 
väkevä hengellinen liikehdintä, 
joka kantoi nimeä Pentecostal 
Movement– Helluntaiherätys 
Suomessa.

Kulttuurimies ja isänmaan 
ystävä Pekka Brofelt (Aho), 
kirjailija Juhani Ahon veli oli 
alkuvuosina suuressa roolissa 
opetuksen saralla niin Toivon 
Tähti -lehtensä kuin järjestetty-
jen ”raamattuviikkojen” kautta.

Kirjan ensimmäisessä luvus-
sa Brofeltin osuus onkin suuri. 
Raamattukurssien pitopaikka-
kuntina oli mm. Lempäälä ja 
Lahti vuosina 1912-14. Vuoden 
1914 kurssilla oli mukana myös 
helluntaiuskon ja -tulen löytä-
nyt amerikkalainen toimittaja 
Frank Bartleman, joka toi ko-
kemuksiaan Azusakadun ajois-
ta Kaliforniassa. Ensimmäinen 
maailmansota löi ”kapuloita rat-
taisiin” alkaneen herätysliikkeen 
kasvussa.

Luvussa 2 luodaan katsaus 
seurakunnissa järjestettyihin 
raamattukursseihin. Kapuloita 
rattaisiin lyötiin myös omalta 
taholta, kun 1920-luvun alku-
puolella erimielisyydet astuivat 
mukaan seurakunnan järjestäy-
tymisasian muodossa. Tulevina 
vuosina Helluntaiystävät ja jär-
jestäytyneet seurakunnat jatkoi-
vat työtä tahoillaan.

Raamattuopiskelun pitopaik-
kakuntina 1920-30 luvuilla mai-
nitaan mm. Turku, Helsinki, 
Jyväskylä ja Kuopio. Helsingin 
Filadelfia -seurakunnan pasto-
ri, varatuomari Lauri Mömmö 
järjesti kielikurssit Hangossa 
1932-33. Muita eturivin vaikut-
tajia 1920-30 luvuilla olivat mm. 
Eino Manninen, Eino Heinonen, 
Lauri Hokkanen ja Nikolai Pöys-
ti. Ruotsalaisen helluntaiherätyk-

Jouko Ruohomäki 
Yhden kirjan koulu 
Helluntaiherätyksen Raamattukoulutuk-
sen historia 1912-2019 
Aikamedia, 2020

sen johtomiehen Lewi Pethruk-
sen vaikutus näkyi voimakkaasti 
myös Suomessa. Hän oli opet-
tamassa Helsingin Filadelfian 
raamattupäivillä vuonna 1926.

Hedelmällisten 1920 ja -30 lu-
kujen jälkeen oli rauhan vuosien 
jälkeen useiden vuosien sota-
aika, mikä vaikeutti järjestäyty-
neiden tilaisuuksien pitämistä.

Kalle Rantanen oli priimus-
moottorina, kun Paimioon saa-
tiin entisen luontaishoitolan ti-
loihin remontoitua tilat raamat-
tukoulua varten. Aluksi oli tosin 
ollut ajatuksena luoda kansan-
opistotyyppinen opinahjo, mutta 
mm. taloudellisista syistä päädyt-
tiin raamattuopistoon. Rantasen 
yllättävä kuolema juuri opiston 
aloitusvaiheissa toi mutkia mat-
kaan, mutta raamattuopiston 
johtoon kutsuttiin Toivo Heik-
kinen (1915-99).

Paimion aika oli hyvää har-
joittelua tulevaisuuteen ja pik-
kuhiljaa myös herätyksen rivijä-
senet oppivat arvostamaan omaa 
”opinahjoa”. Talous on ollut 
alusta asti haasteita tuonut osa-
alue, mutta kun rahantarpeesta 
tiedotettiin ja pyydettiin esiruko-
usta, löytyi aina niitä, jotka kan-
toivat vastuuta opiston asiasta.

Paimion sijainnissa oli moni-
en mielestä toivomisen varaa, ja 
1950-luvun loppupuolella alet-
tiin etsiä uutta paikkaa opistolle 
ja se löytyi Katinalasta, Hattu-

lasta – alueella oli omaa rantaa-
kin n. 165 m. Raha oli tiukassa, 
mutta erilaisten keräysprojek-
tien avulla mentiin eteenpäin ja 
vihkiäisjuhlaa vietettiin vuoden 
1959 syksyllä.

Talouden vakauttamiseksi pe-
rustettiin ns. Kannatusyhdistys 
ja herätysliikkeen jokakesäinen 
kesäkonfferenssikin pidettiin ke-
sällä 1963. Syksyisin, talvisin ja 
keväisin pidetyt raamattukurssit 
keräsivät lisääntyvässä määrin 
helluntainuorisoa kuulemaan 
opettajia, joita yleensä oli kaksi 
viikottain. Opettajat olivat pää-
sääntöisesti seurakuntien saar-
naajia eri helluntaiseurakunnista 
ympäri Suomea.

Seuraava laajennustarve alkoi 
olla ajankohtainen ja 1980-luvun 
alussa ostettiin Nikkilän kartano 
Lehijärven rannalta muutaman 
kilometrin päässä Katinalan 
opistosta. Yhdessä näissä kah-
dessa paikassa saatettiin ottaa 
kursseille suurempi määrä opis-
kelijoita ja mm. lähetyskursseja 
alettiin pitää Lehijärvellä Lars-
mon lähetyskodin sijaan.

Jälleen 1990-luvun alussa siir-
ryttiin uuteen paikkaan, Keski-
Suomeen. Tarkoitusta varten oli 
ostettu Heikkilän tila, missä en-
tisen vanhainkodin rakennukset 
olivat valmiina käyttöön.

Helluntaiherätyksen koulu-
tuksen ”opinpolku” on valtavas-
ti laajentunut vuosikymmenten 
saatossa, mihin kirjan kirjoitta-
ja on lyönyt oman ”puumerk-
kinsä”, ja hän toteaakin, että 
viimeiset 25 vuotta tässä noin 
sadan vuoden kehityskaaressa 
ovat olleet ajanjakso, jolloin 
koulutukseen ja siihen liittyviin 
tapahtumiin on panostettu aivan 
uudella tavalla.

Allekirjoittanut on suorittanut 
Katinalan syyskurssin (13 viik-
koa) vuonna 1973, mutta ei löy-
tänyt vapaata pastorinpaikkaa ja 
palveli Finnair -nimistä yritystä 
vähän yli 40 vuotta virkailijana.

Samuel Saresvirta

Myytti tieteen ja uskon 
ristiriidasta on turha

Jumalaan uskominen ei ole 

eikä se näin ollen voi olla ris-
tiriidassa Jumala-uskon kanssa. 
Myytti tieteen ja uskon ristirii-
dasta on turha ja vahingolli-
nen, Eero Junkkaala sanoo.

Hän muistuttaa, että kristilli-
nen usko on muuttanut maa-
ilmaa kahden vuosituhannen 
ajan. Vaikka maailmassa on 
muitakin hyviä ideologioita ja 
maailmankatsomuksia ja vaik-
ka kristinuskon historiassa on 
myös pimeitä puolia, sen hyvät 
hedelmät ovat Junkkaalan mu-
kaan puhuttelevia. 

Hänen mukaansa Jumalaan 
uskominen ei ole viime kädessä 
mikään älyllisen päättelyn tulos, 
vaan usko syntyy Jumalan sanan 
kuulemisesta ja vastaanottami-
sesta. Jumalan olemassaoloa ei 
voi tieteellisesti todistaa, mutta 
vielä vähemmän sitä, että hän 
ei ole olemassa. 

Eero Junkkaala toteaa, että eri-
tyisesti nuoret ihmisen pohtivat 
maailmankatsomuksellisia kysy-
myksiä ja hän uskookin tämän 
kirjan toimivan hyvänä apuna 
tällaiseen elämäntilanteeseen. Se 
antaa yksinkertaisesti kerrottuna 
eväitä kristillisen maailmankat-
somuksen muodostamiseen ja 
kertoo myös, miksi kaikki eivät 
näin usko. Raamattu ei edellytä 
meidän sitoutuvan samaan maa-
ilmankuvaan, mutta kylläkin sa-
maan Jumalaan.

Eero Junkkaala on kirjoitta-
nut kirjansa tavalliselle lukijalle, 
jonka ei tarvitse olla syvällisesti 
perehtynyt sen enempää teologi-
aan kuin luonnontieteisiinkään.

Eero Junkkaala
Onko mitään järkeä uskoa Jumalaan? 
Perussanoma Oy, 2020.

Jokainen kaipaa 
kunnioitusta

Kari O. Niemen uutuuskirja 
osuu ajan henkeen täydellises-
ti, sillä keskinäinen kunnioitus 
tuntuu kadonneen nykyisestä 
yhteiskunnastamme – edus-
kunnasta nyt puhumattakaan. 
Tuntuu että koronapandemia 
ja erilaiset rajoitukset ovat vain 
lisänneet ihmisten eriarvoisuut-
ta toistensa silmissä. Kirja olisi 
saanut ilmestyä jo keväällä, kun 
korona alkoi koetella yhteiskun-
tarakenteitamme ja usein jopa 
perhesopua. Kirjan opeille olisi 
varmasti vältytty monilta tilan-
teilta niin kodeissa kuin yhteis-
kunnassakin laajemmin – jopa 
siellä eduskunnassa.

Olen oppinut tuntemaan Kari 
O. Niemen Raamattuun tukeu-
tuvana Tosimies -lehden ko-
lumnistina, mutta tässä uutuus-
kirjassa hänen Raamatun tiedon 
soveltamisensa hyppää aivan 
uudelle tasolle. Yhdistellen niin 
Raamatun neuvoja kuin omia 
kokemuksiaan isänä ja opetta-
jana Niemi kuljettaa lukijaa su-
juvasti kunnioituksen kulttuurin 
saloihin – eikä suinkaan sormi 
pystyssä ja Raamatulla päähän 
hakaten, vaan myötäeläen ja ym-
märtäväisesti. Niemi huomauttaa 
tietävänsä tasan tarkkaan ole-
vansa itsekin vielä matkalla, sen 
verran vaikeita monet kirjassa 
esitetyt ajatukset ovat olleet to-
teuttaa kirjoitusprosessin aikana 
sattuneissa tilanteissa.

Niemi kertoo innostuneen-
sa omien elämäntilanteidensa 

saattelemana pohtimaan, kuinka 
meidän tulisi kohdella toisiam-
me. Ja koska Raamattu määrit-
telee hänen maailmankuvansa, 
Kari O. Niemi lähti etsimään 
Jumalan Sanasta aiheeseen liit-
tyvää sisältöä.

– Raamattu on kuin sipuli, 
joka avautuu kerros toisensa 
jälkeen. Vaikka sitä olisi luke-
nut vuosikymmeniä, löytyy siitä 
aina uusia ulottuvuuksia, Niemi 
toteaa kirjansa johdannossa.

Vaikka kirja tarkasteleekin 
kunnioitusta pitkälti Raamatun 
näkökulmasta, Kari O. Niemi 
muistuttaa myös, että meitä en-
nen eläneiden ihmisten esimerk-
kiä kannattaa seurata, koska se, 
miten kohtelemme lähimmäisi-
ämme, määrittelee sen, millaisia 
ihmisiä olemme.

Jokaisen luvun loppuun Niemi 
on lisännyt kysymyksiä pohdis-
keltavaksi, joten kirja on hyvä 
opus käytettäväksi keskustelun 
runkona erilaisissa pienryhmis-
sä, raamattupiireissä, miestenil-
loissa yms. Kysymyksiin vastaa-
malla ihminen pystyy paremmin 
hahmottamaan omaa sijaintiaan 
kunnioituksen kulttuurin kar-
talla.

Kari O. Niemi päättää kirjansa 
Paavalin vetoomukseen: ”Olkaa 
veljellisessä rakkaudessa helläsy-
dämiset toisianne kohtaan, toi-
nen toisenne kunnioittamisessa 
kilpailkaa keskenänne.”

Kimmo Janas

Kari O. Niemi
Kulttuurina kunnioitus
TV7, 2020

Suomalaisen miehen 
suhde kosketukseen

Elokuussa ilmestynyt tietokir-
ja Miehen kosketus pohjaa 50 
eri-ikäisen ja erilaisen suoma-
laismiehen kosketushistoriaan. 
Miehet kertovat, miten heitä on 
kosketettu tai jätetty kosketta-
matta, millä tavalla he ovat itse 
koskettaneet muita ja mitä he 
ajattelevat isyydestä, rakkaudes-
ta, hoivasta, seksuaalisuudesta ja 
väkivallasta. 

Teoksen on kirjoittanut palkit-

enää itsestään selvyys. Uskon-
to työnnetään taka-alalle ja us-
konnoton maailmankatsomus 
ottaa sen paikan. Sanotaan, että 
rippikouluun menevän nuoren 
tehdasasetus on usein ateismi. 

Voidaanko Jumalan olemassa-
oloa puolustaa järkisyillä? Onko 
kristinuskon aika ohi? Johtaako 
tiede vääjäämättömästi siihen, 
että nykyaikainen ihminen ei 
enää tarvitse Jumalaa? Onko 
tieteen ja uskon välillä ylipääse-
mätön kuilu?

Uusimmassa kirjassaan teolo-
gian tohtori ja raamattukoulutta-
ja Eero Junkkaala tarkastelee ky-
symystä Jumalan olemassaolosta 
ja kristinuskon merkityksestä ny-
kyajan keskustelun valossa. Kirja 
tarjoaa eväitä niin ateistin kuin 
kristitynkin pohdinnoille. 

Junkkaala käsittelee kirjassaan 
uskon ja tieteen välistä suhdetta 
maltillisesti ja ymmärrettävästi. 
Hän osoittaa, että tiede ja us-
konto ovat kumppaneita, eivät 
vihollisia. Ne puhuvat samasta 
todellisuudesta, mutta toisaalta 
toimivat eri tasoilla ja vastaavat 
eri kysymyksiin. Hän muistuttaa, 
että 1500–1700-lukujen tieteelli-
sen vallankumouksen 52 mer-
kittävimmistä tieteen tekijästä 
peräti 50 oli vakaumuksellisia 
kristittyjä.

– Luonnontieteissä tutkitaan 
vain Jumalan luomaa maailmaa, 

www.tv7.fi

Kulttuurina 
kunnioitus

Kari O. Niemi

Kuinka Jumala haluaa 

meidän kohtelevan toisiamme

Kari O. Niemi
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Jumala on tarkoittanut, että kanssakäyminen toisten ihmisten kanssa 
sujuisi arvostusta osoittaen. Onko tällainen käytös edes mahdollista maa-
ilmassa, jossa opetetaan lähinnä kovuuden keinoja?

Kasvatustieteen maisteri Kari O. Niemi kirjoittaa kunnioittavasta käytök-
sestä ennen muuta isänä ja opettajana, ammentaen mieleenpainuvia esi-
merkkejä omasta elämästään ja Raamatusta. Hänen esikoiskirjansa antaa 
perusvalmiuksia elää todeksi kunnioituksen kulttuuria kotona, työpai-
kalla, seurakunnassa ja missä olemmekaan tekemisissä ihmisten kanssa.

“Puhutteleva ja erittäin ajankohtainen kirja.” 
Seurakunnan johtaja emeritus Martti Kallionpää

“Luin kirjan yhdeltä istumalta. Erittäin hyvin kirjoitettu antoisa kirja.” 
Raamatunopettaja Pasi Turunen

“Yhdistellen niin Raamatun neuvoja kuin omia kokemuksiaan isänä ja 
opettajana Niemi kuljettaa lukijaa sujuvasti 
kunnioituksen kulttuurin saloihin – eikä suin-
kaan sormi pystyssä ja Raamatulla päähän 
hakaten, vaan myötäeläen ja ymmärtäväisesti.” 
Päätoimittaja Kimmo Janas

Kari O. Niemi ja hänen vaimonsa Mira ovat isä 
ja äiti kuudelle lapselle. Niemi on toiminut työ-
urallaan mm. luokanopettajana, rehtorina, toi-
minnanjohtajana sekä media-alalla.

Eino Saari
Miehen kosketus
Gummerus, 2020

tu teatteriohjaaja ja käsikirjoittaja 
Eino Saari, joka kertoo kirjassa 
myös omista kosketuskokemuk-
sistaan ja taustoittaa aihetta 25 
asiantuntijahaastattelun avulla.

Eino Saari (s. 1979) asuu Ka-
jaanissa ja kuuluu vuonna 2014 
perustetun vapaan ammattiteat-
terin, Vaara-kollektiivin perusta-
jiin. Miehen kosketus on hänen 
esikoiskirjansa. Saari on ohjan-
nut ja käsikirjoittanut aiheesta 
myös dokumenttiteatteriesityk-
sen, jonka kantaesitys oli Kajaa-
nin kaupunginteatterissa 2017.

Eino Saari haluaa ravistella 
suomalaisten miesten päälle 
usein soviteltua puhumatto-
muuden myyttiä. Hänen koke-
mustensa perusteella suomalais-
miehet puhuvat mielellään, kun 
siihen annetaan tilaisuus.

Miehen kosketus -kirjaan 
haastatellut miehet ovat synty-
neet 1930–2000-luvuilla. Saari 
on saanut koottua varsin mielen-
kiintoisen otoksen suomalaisia 
miehiä; joukossa on niin sink-
kuja kuin parisuhteessa eläviä, 
on avioerosta, alkoholismista tai 
välivaltaisuudesta kärsiviä, Raa-
mattu siteeraavia sekä seksuaa-
liseen vähemmistöön kuuluvia.

Juttutuokioiden aikana Eino 
Saari kysyy heiltä: Millaisia mie-
hiä ihailet? Miten hellit itseäsi? 
Mihin et ikinä koskisi? Mistä sy-
tyt? Mitkä ovat kauneimmat toi-
selta mieheltä kuulemasi sanat? 

Millainen on levonsijasi? Entä 
lempikosketuksesi? 

Ja miehet kertovat. Tuloksena 
on matka suomalaisten miesten 
sielunmaisemiin – ja kertomus 
kuuntelemisen voimasta.

Yllättävän moni mies tuntuu 
jääneen kaipaamaan isän syliä, 
varsinkin iäkkäämpien haastatel-
luiden kohdalla yhtenä selityk-
senä olivat ankarat sotavuodet, 
joiden aikana isät saivat jos jon-
kinlaisia kolhuja niin kehoonsa 
kuin sieluunsakin.
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HKScan on tuonut 
markkinoille uuden 
tuotesarjan, HK Vihreät. 
Pääosin herneestä 
ja härkäpavusta 
valmistetut 
kasviproteiinituotteet 
tuovat mukavaa 
lisää valinnanvaraa 
helppoon ja nopeaan 
ruuanlaittoon.

J oku totesi taannoin miesten-
leirillä, että sahanpurustakin 
saa maistuvaa, kun käyttää 

tarpeeksi mausteita. 
HKScanin asiantuntijat ei-

vät allekirjoita tätä lausun-
toa, sillä uuden tuotesarjan 
tuotekehityksessä on panostet-
tu erityisesti tuotteiden herkul-
liseen makuun ja hyvään koos-
tumukseen. 

– Uuden HK Vihreät -sarjan 

Tosimies ei vihanneksia kavahda
rusraaka-aineet ovat herne ja 
härkäpapu. Kaikki sarjan tuot-
teet valmistetaan Suomessa ja 
ne ovat Avainlippu-tuotteita. 
Kasvisjauhis ja Kasvisburger-
pihvit valmistetaan Vantaalla, 
Kasvispullat ja Kasvisnuggetit 
valmistetaan Mikkelissä HKSca-
nin tuotantolaitoksilla. Tuotteet 
ovat laktoosittomia, gluteenitto-
mia ja vegaanisia. HK Vihreät 
-pakkaukset lajitellaan kotona 
muovina. Kasvisjauhiksen ja 
Kasvisburgerpihvien rasiat ovat 
myös kierrätettäviä. 

Ja ei kun 
kokeilemaan

Lihapullat kermakastikkeessa 
pottumuusin kera on klassikko. 
Runsaskuituisesta HK Vihreät 
Kasvisjauhiksesta ei tule juuri 
ollenkaan paistohävikkiä, joten 
270 gramman pakkaus vastaa 
suunnilleen normaalia 400 gram-
man jauhelihapakkausta. 

Eli nyt vaan jokainen tosimies 
kauhan varteen kiinni ja herkku-
ja perheelle loihtimaan.

D   Suomi Syö 2019 -tutkimuksen mu-
kaan kasvisruoan käyttö lisääntyy selväs-
ti kotitalouksissa.
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Kasviproteiinien syömisestä on tulossa kaiken kansan ruokaa
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Ostatko tai syötkö kasviproteiinipohjaisia tuotteita SÄÄNNÖLLISESTI (vähintään kerran kuussa)?

Ajattele nyt omaa ruoan kulutustasi ja tapaasi syödä. Oletko tietoisesti LISÄNNYT kasviperäisten 
proteiinituotteiden osuutta ruokavaliossasi viimeisen 6kk aikana (esim. nyhtökaura, Härkis, soijarouhe).

62%

38%

40%

45%

1%
14%

Kyllä (62,3%)
En (37,7%)

Kyllä, olen lisännyt (39,9%)
En ole lisännyt, taso on pysynyt samana (44,6%)
Olen vähentänyt (1,1%)
En syö kasviperäisiä proteiinituotteita lainkaan (14,4,%)

tuotekehityksen tinkimätön 
tavoite alusta alkaen on ollut 
hyvänmakuiset ja koostumuk-
seltaan napakat, mutta mehevät 
tuotteet. Voimme tyytyväisenä 
todeta, että olemme onnistu-
neet. HK Vihreät ovat sellaise-
naan maukkaita, mutta miedon 
makuisia, jolloin niitä voi vielä 
maustaa omien mieltymysten 
mukaan. Koostumukseltaan 
tuotteet muistuttavat tuttuja ar-

kiruuanlaiton tuotteita ja näin 
maistuvat hyvin ihan jokaiselle, 
kertoo HKScanin Suomen mark-
kinointijohtaja Ursula Halonen. – 
Lisäksi HK Vihreät -tuotteet ovat 
tietenkin myös sataprosenttisesti 
vegaanisia, hän jatkaa. 

Kasvisjauhiksesta syntyy 
bolognesekastike tai 

makaronilaatikko 
Ruokakauppoihin tuodaan neljä 

erilaista HK Vihreät -sarjan tuo-
tetta: HK Vihreät Kasvisjauhis, 
HK Vihreät Kasvisburgerpihvit, 
HK Vihreät Kasvispullat ja HK 
Vihreät Kasvisnuggetit. Jauhis 
ja burgerpihvit on tarkoitettu 
kypsennettäviksi tuttuun ta-
paan esimerkiksi paistamalla. 
Valmiiksi kypsät tuotteet, pullat 
ja nuggetit, lämmitetään mielui-
ten uunissa. 

– Helppous ja vaivatto-
muus ovat monessa perheessä 
tärkeimpiä asioita etenkin arjen 
ruuanlaitossa. Siksi päädyimme 
näihin neljään tuotteeseen, joi-
den käyttötapa ja valmistaminen 
ovat kaikille ennestään tuttuja. 
Jauhiksesta syntyvät bologne-
sekastike, makaronilaatikko tai 
vaikkapa mureke tuttuun ta-
paan. Burgerpihvin voi paistaa 
sämpylän väliin, pullat ja nugge-
tit sopivat naposteluun tai lisuk-
keiden kera pääruoaksi, kertoo 
Ursula Halonen. 

Lisää valinnanvaraa 
ja vihreää arjen 
ruuanlaittoon 

Sana ”arkiruoka” voi joistain 
tuntua sävyltään vähättelevältä. 
Tosiasiassa juuri arkiruuan te-
keminen vasta haastavaa onkin 
– sen kun pitäisi luoda perusta 

terveelliselle ravitsemukselle, 
syntyä kohtuullisella vaivalla ja 
tietenkin maistua hyvälle viikos-
ta ja kuukaudesta toiseen. 

– Monissa perheissä mietitään, 
miten saisi lisättyä vihreää lau-
tasille ja miten saisi lapsetkin 
syömään enemmän kasviksia 
sekä monipuolisemmin prote-
iineja. HK Vihreät on vastaus 
tähänkin pulmaan, helposti tut-
tujen perusruokien muodossa. 
Ennen kaikkea haluamme tuoda 
lisää valinnanvaraa ihan kaikille, 
niin sekasyöjille, kasvissyöjille 
kuin vegaaneillekin, Halonen 
muistuttaa. 

Uusi aluevaltaus 
HKScanille 

Lähtölaukaus uudelle HK 
Vihreät -kasviproteiinisarjalle an-
nettiin jo viime vuoden puolella, 
kun HKScan ja Hes-Pro tekivät 
yhteistyösopimuksen kasvipro-
teiinituotteiden kehittämisestä, 
valmistamisesta ja markkinoille 
tuomisesta. Kumppanuus on 
esimerkki HKScanin strategises-

ta tavoitteesta laajentua uusiin 
tuotekategorioihin ja raaka-ai-
nepohjiin. Monipuolinen tuot-
teisto tukee HKScanin tavoitetta 
kasvaa monipuoliseksi ruoka-
taloksi ja uudet kulutustrendit 
luovat laajempaa pohjaa tulevai-
suuden kasvulle. Vastuullisesti 
tuotettu liha ja lihatuotteet ovat 
jatkossakin HKScanin toiminnan 
keskiössä. 

– HK Vihreät -sarja on meille 

uusi aluevaltaus, vaikka HK-
Scanilla on vuosien kokemus 
esimerkiksi kasvisruokien val-
mistamisesta. Uskomme, että 
erilaiset kasviproteiinituotteet 
kasvattavat suosiotaan yhtenä 
vaihtoehtona arjen ruuanlaitos-
sa ja tuotekehityksessämme on 
suunnitelmia myös sarjan laajen-
tamisesta, kertoo markkinointi-
johtaja Ursula Halonen. 

HK Vihreät -tuotteiden pe-

C    Herkulliset kasvisburgerpihvit nyt kasviproteiinista! Reilut 120 gramman pihvit 
toimivat perinteisten burgerpihvien tapaan grillattuna ja maistuvat niin hampuri-
laisen välissä kuin vaikkapa sipulilla ryyditettynä pääruokana.
HK Vihreät Kasvisburgerpihvit 240 g, kuluttajahinta n. 3,49 euroa / pakkaus.
Ainesosat: vesi, kasviproteiinit 20 % (herne, härkäpapu), rypsiöljy, kookosrasva, 
kuidut (bambu, herne, psyllium), maissijauho, emulgointiaine (metyyliselluloosa), 
happamuudensäätöaineet (kaliumlaktaatti, E262), jodioitu suola, punajuurimehu-
jauhe, karamellisoitu sokeri, mausteet (mm. valkosipuli), aromit. 
Laktoositon, gluteeniton, runsasproteiininen, kuitupitoinen, vegaaninen.

C    HK Vihreät Kasvisnuggetit kasviproteiinista ovat rapeita uutuuksia, joissa on glu-
teeniton panerointi, mehevä sisus ja tuttu nuggetin muoto ja rakenne. Helppo valinta 
myös lapsiperheille! Tuotteet sopivat erinomaisesti ruoanlaittoon ja naposteluun.
HK Vihreät Kasvisnuggetit 200 g, kuluttajahinta n. 3 euroa / pakkaus.
Ainesosat: vesi, kasviproteiinit 20 % (herne, härkäpapu), rypsiöljy, korppujauho (riisi, 
peruna), perunarae, muunnettu tärkkelys, kuidut (bambu, herne), emulgointiaine 
(E461), jodioitu suola, happamuudensäätöaineet (E262, kaliumlaktaatti), mausteet 
(mm. korianteri, juustokumina, inkivääri, mustapippuri), sitruunamehujauhe, aromit. 
Laktoositon, gluteeniton, runsasproteiininen, kuitupitoinen, vegaaninen.

D   Kasvisperäiset proteiinit -tutkimus 
osoitti kasvisproteiinien syönnin lisään-
tyvän selvästi kuluttajien tottumuksissa.

A
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KARTTULAN APTEEKKI
Kissakuusentie 1
p. (017) 383 1130

ma-pe 9–17, la 9–13

TERVON APTEEKKI
Urheilutie 1

p. (017) 387 2168
ma-pe 8.30–16.30

C    HK Vihreät Kasvispullat kasviproteiinista ovat pieniä napostelupullia. Pullissa 
on täyteläinen maku ja ne maistuvat myös lapsille. Tuote sopii erinomaisesti moni-
puoliseen ruoanlaittoon.
HK Vihreät Kasvispullat 200 g, kuluttajahinta n. 3 euroa/ pakkaus.
Ainesosat: vesi, kasviproteiinit 26 % (herne, härkäpapu), rypsiöljy, kuidut (bambu, 
herne, sitrus), maustetahna (vesi, punainen paprika, valkosipuli, tomaattipyre, etik-
ka, sokeri, ruokosokeri, rapsiöljy, mausteet (mm. chili, oregano, korianterinsiemen, 
juustokumina), säilöntäaineet (kaliumsorbaatti, E211)), emulgointiaine (E461), mo-
difioitu tärkkelys, jodioitu suola, happamuudensäätöaineet (E262, kaliumlaktaatti), 
punajuurimehujauhe, karamellisoitu sokeri. 
Laktoositon, gluteeniton, runsasproteiininen, kuitupitoinen, vegaaninen.

KKeesskkuussttoorrii 11,, 3333110000 TTaammppeerree
ppuuhh..0033--22773300114455,, ffaaxx.. 0033--22773300114400,,
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Onko ahdasta?
Tarvitsetko tilaa?

Korjataanko?

RaKena tmi RAKENNUTTAA
p. 044 572 4403 Karvia

Onko ahdasta?
Tarvitsetko tilaa?

Korjataanko?

RaKena tmi RAKENNUTTAA
p. 044 572 4403 Karvia

Ainekset:
2 pkt HK Vihreät Kasvisjauhis 
270 g 
1 pss sipulikeittoainesta
1 dl kermaviiliä 

Kermakastike:
1 prk Via demi glacea
2 dl kuohukermaa
2 tl dijon-sinappia
suolaa, rouhittua musta- ja 
viherpippuria 
1 tl maissitärkkelystä 

Pottumuusi:
500 g puikulaperunaa 
100 g voita
1 dl maitoa
suolaa 

Lisäksi:
sokeroituja puolukoita 
suolakurkkuja 

Laita sipulikeittoaines ja ker-
maviili kulhoon turpoamaan 
noin 15 minuutiksi. Sekoita 
jauhis huolellisesti joukkoon. 
Vaivaa kiinteäksi massak-
si. Pyörittele massasta pieniä 
pyöryköitä ja paista ne paistin-
pannulla pienessä määrässä voi-
ta ja rypsiöljyä kauniin värisiksi 
ja kypsiksi. 

Paahda murskattuja viher- ja 
mustapippureita kattilassa, kun-
nes ne alkavat tuoksua paahtu-
neilta. Kaada demi glace katti-
laan ja kiehauta. Lisää kattilaan 
kerma sekä dijon-sinappi ja anna 
kastikkeen kiehua miedolla 
lämmöllä noin 5 minuuttia, tar-
kista suola. Suurusta tarvittaessa 
tilkkaan kylmää vettä sekoitetul-
la maissitärkkelyksellä. 

Kuori ja keitä perunat kypsik-
si. Valuta huolellisesti. 

Yhdistä maito ja voi kattilassa. 
Kuumenna, kunnes voi on su-
lanut. Vatkaa perunat sekä voi-
maito sähkövatkaimella sileäksi 

C    Herne-härkäpapupohjainen kasvisjauhis sopii ruoanlaittoon perinteisen jauheli-
han tapaan. Se on helposti muotoiltavissa esimerkiksi pulliksi tai pihveiksi, ja se sopii 
myös erilaisiin laatikkoruokiin. Kasvisjauhis on miedosti maustettu ja siihen voi lisätä 
mausteita oman maun ja käyttötilanteen mukaan.
HK Vihreät Kasvisjauhis 270 g, kuluttajahinta n. 3,49 euroa/pakkaus.
Ainesosat: vesi, kasviproteiinit 20 % (herne, härkäpapu), rypsiöljy, kookosrasva, 
kuidut (bambu, herne, psyllium), maissijauho, emulgointiaine (metyyliselluloosa), 
happamuudensäätöaineet (kaliumlaktaatti, E262), jodioitu suola, punajuurimehu-
jauhe, karamellisoitu sokeri, mausteet (mm. valkosipuli), aromit. 
Laktoositon, gluteeniton, runsasproteiininen, kuitupitoinen, vegaaninen.

ei jätä ketään kylmäksi. 

Ainekset:
2 pkt HK Vihreät Kasvisjauhis 
270 g 
1⁄2 ruukkua lehtipersiljaa silput-
tuna 
20 mintunlehteä silputtuna
2 tl ras el hanout -mausteseosta
2 tl kanelia
2 tl jauhettua korianterinsiemen-
tä 
1⁄2 tl rouhittua mustapippuria

Kasvipata:
1 sipuli
1 punainen paprika
4 valkosipulin kynttä
1 prk tomaattimurskaa
1⁄2 dl kuivattua aprikoosia kou-
rallinen kalamata oliiveja 
3 rkl harissaa
2 tl jauhettua korianteria suolaa

Lisäksi:
1,5 dl bulguria
kikherneitä paahdettuna turkki-
laista jogurttia raastettua appel-
siinin kuorta

Sekoita kasvispyöryköiden 
raaka-aineet huolellisesti mas-
saksi. Pyörittele massasta pieniä 
pyöryköitä ja paista rypsiöljyssä 
kauniin värisiksi. Laita sivuun.

Kuutioi sipuli ja paprika. Hie-
nonna valkosipuli ja kuivattu 
aprikoosi. Kuullota sipulia, pap-
rikaa, valkosipulia ja aprikooseja 
oliiviöljyssä, kunnes kasvikset 
alkavat hieman pehmenemään. 
Lisää mukaan harissa ja jauhettu 
korianteri. Jatka hetki freesaa-
mista.

Lisää joukkoon tomaattimurs-
ka ja oliivit. Anna kuplotella 
kannen alla 15 minuuttia välillä 
sekoitellen. Mausta suolalla ja 
rouhitulla mustapippurilla. Se-
koita joukkoon kasvispyörykät.

Huuhtele ja valuta kikherneet 
ja paahda 225-asteisessa uunissa 
noin 10 minuuttia.

Mittaa kattilaan 3 desilitraa 
vettä sekä 1 tl suolaa ja kiehau-
ta ne. Ota kattila pois liedeltä 
ja sekoita veteen bulgur. Laita 
kansi päälle ja anna kypsyä kym-
menen minuuttia.

Tarjoa kasvispyörykkäpata 
bulgurin ja paahdettujen kikher-
neiden kera. Viimeistele annos 
jogurtilla ja raastetulla appelsii-
ninkuorella.

No joko syntyi keskustelua, 
kuka se perheessä kokkaa jat-
kossa?

muusiksi. Mausta suolalla. 
Maiskis, maiskis!

Ja jos perheen naisväki ei vielä 
vakuuttunut isännän kokkaustai-
doista, kokeillaanpa vielä toista 
reseptiä...

Marokkolainen 
kasvispyörykkäpata

HK Vihreät Kasvisjauhis toimii 
erinomaisesti tässä marokkohen-
kisessä ja maukkaassa reseptissä. 
Pohjoisafrikkalainen makumaa-
ilma yrtteineen ja mausteineen 

A

Yli miljoona senioria 
vailla digitukea

Suomalaisten senioreiden vaara 
pudota digitalisaation kyydistä 
on korostunut koronakeväänä. 
Monelle kotiin eristetylle yli 
70-vuotiaalle digilaite olisi ainoa 
yhteys ulkomaailmaan.

Suurin osa Suomen on yli 1,2 
miljoonasta 65 vuotta täyttä-
neestä ihmisestä tarvitsee aina-
kin ajoittain apua digilaitteiden 
käytössä, arvioi Vanhustyön kes-
kusliitto.

Lisäksi puoli miljoonaa yli 
65-vuotiasta ei käytä lainkaan 
tietotekniikkaa, ja he ovat 
vaarassa pudota kokonaan di-
gitalisoituvan yhteiskunnan 
ulkopuolelle. Itsenäinen asioi-
den hoito digitaalisilla laitteilla 
helpottaa seniorin arkea, lisää 
osallisuuden tunnetta ja vähen-
tää syrjäytymisen riskiä.

– Digitaidot tutkitusti estävät 
senioreja syrjäytymästä ja vä-
hentävät seniorien yksinäisyyt-
tä. Koronapandemian tuoman 
poikkeustilan aikana digitaitojen 
tarpeellisuus on korostunut. Ko-
tiin eristetyt yli 70-vuotiaat pys-
tyisivät pitämään yksinäisyyden 
loitolla ja yhteyttä läheisiinsä, 
mikäli laitteet ja taidot niiden 
käyttämiseen olisivat hallussa, 
sanoo SeniorSurf-toiminnan 
johtava asiantuntija Liisa Tiainen.

Vanhustyön keskusliiton 
SeniorSurf-toiminta ratkaisee 
haastetta rohkaisemalla ikäihmi-
siä tarttumaan tietokoneisiin ja 
nettiin, tukemalla digiopastustoi-
mintaa ja tuottamalla materiaalia 

opastuksen tueksi.
HelsinkiMission vapaaehtoi-

set keikka-auttajat taas tarjoa-
vat opastusta seniorin kotona. 
Vapaaehtoiset auttavat digipul-
missa senioreiden kotona ja 
opastusta voit saada esimerkiksi 
tietokoneen, tabletin, puhelimen 
tai television käytön opettelussa.

HelsinkiMission pääyhteis-
työkumppani DNA on tarttunut 
vahvasti haasteeseen; DNA tu-
kee HelsinkiMission toimintaa 
senioreiden digitaalisen syr-
jäytymisen ehkäisemisessä ja 
yksinäisyyden vähentämisessä 
niin taloudellisesti ja senioreille 
kohdennetuin laitelahjoituksin.

Lähiauttamisen lisäksi tarvi-
taan työkaluja itsenäiseen opis-
keluun siitä kiinnostuneille, sillä 
vähävaraiselle vanhukselle lait-
teen hankkiminen voi olla täysin 
mahdotonta. Järjestöt eri puolilla 
Suomea ottavat vastaan laitelah-
joituksia ikäihmisille jaettavaksi.

Yrityksiä ja yksityisiä ihmisiä 
tarvitaan kuitenkin vielä lisää 
mukaan toimintaan. Vanhustyön 
keskusliitto ja HelsinkiMissio 
haastavatkin niin yritykset kuin 
yksityiset ihmisetkin mukaan di-
gitalkoisiin.

Tuore HelsinkiMission ja Seni-
orSurfin yhteistyökumppani on 
Google, joka on tuottanut kolme 
suomenkielistä opastusvideota 
senioreille. 

Digikahvit Googlen kanssa 
-videot antavat konkreettisia 
neuvoja ja vinkkejä maksutto-
mien arkea helpottavien digi-
palveluiden käyttöön.
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Eero Ketola

Lähetyksen ja rukouksen 
viikonloppuna 
Bergvikissä 
lähetysjärjestöjen 
johtajat ja edustajat 
jakoivat uutisia, 
kokemuksia ja ennen 
kaikkea rukoilivat 
vähiten evankelioitujen 
kansojen puolesta.

B ergvikin toimintakeskuk-
sen tapahtumakoordi-
naattori Yrjö Rossi kertoo, 

että Bergvikillä on pitkä historia 
lähetystyön saralla. Aapeli Saari-
salo lähti Suomen Lähetysseuran 
lähettinä Palestiinaan vuonna 
1924. Myöhemmin Riitta-Pätiälä 
Saarisalo ja Aapeli Saarisalo ja 
heidän perustamansa Vapaa 
Evankeliumisäätiö (nykyisin 
Bergvikin Säätiö sr) hallinnoivat 
kartanoa. Yrjö Rossi puolestaan 
toimi lähetystyössä Itä-Afrikassa 
vuosina 1976 – 1995. 

– Olin työssä masaiheimon 
alueella. Siihen aikaan masait 
olivat yksi vähiten saavutettuja 
heimoja Tansaniassa. Siitä lähti-
en sydämessäni on ollut rukous 
vähiten tavoitettujen kansojen 
puolesta.   

Sitkeyttä ja yhteyttä
– Tämä on viides syksy, jolloin 
olemme järjestäneet Lähetyk-
sen- ja rukouksen viikonlopun. 
Kutsumme mukaan maamme, 
lähes kolmenkymmenen lähe-
tysjärjestöjen edustajia ja kaik-
kia, jotka haluavat olla mukana 
toteuttamassa rukoillen lähetys-
tehtävää.  Keskiössä ovat vähiten 
saavutetut kansat. Muina vuosi-
na olemme rukoilleet erityisesti 
vainottujen kristittyjen puolesta.                                                                                                                                        
     Maailmanlaajuisesti lähetys-
työssä olevien lukumäärä arvi-
oidaan olevan runsaat 400 000 
henkilöä. Näistä noin 3 % te-
kee työtä vähiten tavoitettujen 
kansanryhmien keskuudessa.  
Globaalisti kristilliseen työhön 

Lähetyksen ja rukouksen viikonloppu 
”Liitymme Jumalan suunnitelmiin rukoillen”

Eero Ketola

Useille seurakunnille 
seminaareista, kursseista 
ja leireistä tunnetuksi 
tullut Bergvikin kurssi- ja 
toimintakeskus Salon 
Kiskossa vuokrattiin 
juhla- kokous- ja 
majoitustilaksi. Vapaa 
Evankeliumisäätiö 
(nykyisin Bergvikin 
Säätiö) saa edelleen 
käyttää 1964 
rakennettua kappelia ja 
muitakin kartanon tiloja.

D   Bergvikin kartano nykymuodossaan 
on peräisin vuodelta 1907. Vasemmalla 
olevassa tornissa oli Riitta-Pätiälä Saari-
salon rukouspaikka.

C  Lähetysjohtaja Taneli Skyttä Lähe-
tysyhdistys Kylväjästä on vakuuttunut 
siitä, että lähetysherätys syntyy rukouk-
sen kautta.

C   Bergvikin toimintakeskuksen tapahtumakoordinaattori Yrjö Rossi painottaa, että 
nyt on aika rukoilla tavoittamattomissa olleiden kansanryhmien puolesta. 
– Jumala on siunannut runsaasti meitä suomalaisia. Siunaus ei ole vain itseämme 
varten, vaan meidät kutsutaan mukaan lähetystehtävän toteuttamiseen.

C   Jonathan Lemmetti on mukana innos-
tamassa kristittyjä rukoilemaan saavutta-
mattomien kansojen puolesta.

B  Aino ja Yrjö Rossi, Päivi Peittola ja 
Markku Laakso ovat suunnitelleet opas-
kirjan, jonka nimi on Rukous 2025. Rossi 
kertoo, että rukous 2025 kutsuu strate-
giseen rukoukseen viiden vuoden ajan 
vuosina 2020 – 2025.  
– Haluamme innostaa kristittyjä rukoi-
lemaan keskitetysti tärkeiden kohtei-
den puolesta lähetystyössä. Kohteina 
ovat erityisesti ne kansanryhmät, joissa 
ei vielä ole omaa kotoperäistä kirkkoa 
eli tuhannet vähiten tavoitetut kan-
sanryhmät. Näin rukoillen olemme 
tietoisesti ja aktiivisesti mukana Raa-
matussa ilmoitetussa, kaikkia kansoja 
koskevassa Jumalan pelastusteossa.                                                                                                                                  
Lisätietoja rukousrintamasta löytyy os-
oitteesta www.rukous2025.fi.

vuonna 1955 tyttärelleen Riitalle.                                                                                                                                        
Riitta Pätiälä ( 1928 – 2002) pe-
rusti vuonna 1961 Vapaa Evan-
keliumisäätiön. Säätiön tarkoi-
tuksena oli herättää ja syventää 
kristittyjen hengellistä elämää 
ja myös edistää kristillistä mie-
lenterveystyöttä. Riitta Pätiälä-
Saarisalo avioitui vuonna 1966 
Aapeli Saarisalon kanssa. Aapeli 
Saarisalo (1896 -1986) oli pappi, 
arkeologi, kirjailija, lähetystyön-
tekijä ja vertaansa vailla oleva 
Israel tuntija. Hänen kymme-
net teoksensa herättivät luot-
tamusta Raamatun arvovaltaan 
ja lisäsivät tietoutta Israelista. 
Saarisalo aloitti vuonna 1924 
Suomen Lähetysseuran lähetti-
nä työn silloisessa Palestiinassa.  
Saarisalon vaikutusta on, että 
Bergvikin toiminnassa oli voi-
makkaasti esillä Israel ja siellä 
tehtävä työ.  Bergvikin kartanon 
pääoven lähistölle on haudattu 
Riitta-Pätiälä Saarisalo ja Aapeli 
Saarisalo.  Työ siirtyi Saarisalojen 
kuoleman jälkeen Vapaa Evan-
keliumisäätiölle. Viime vuosina 
Bergvikissä järjestettiin runsaasti 
rippileirejä ja vapaiden suuntien 
kesäleirejä. 

– Seurakunnat voivat edelleen 
varata kartanon tiloja monipuo-
liseen käyttöön. Bergvikin toi-
misto ottaa normaalisti vastaan 
tilauksia, tähdentää Yrjö Rossi.

Bergvikin kartano vuokrattiin

S äätiön tapahtumakoordi-
naattori Yrjö Rossi kertoo, 
että Bergvikin 86 hehtaa-

rin tila oli myynnissä vajaan 
vuoden. 

– Kartano oli myynnissä 2,4 
miljoonan euron hintapyynnöl-
lä, mutta sopivaa ostajaa ei löy-
tynyt. Säätiölle oli myönteinen 
asia, että kokonaisuudelle löytyi 
hyvä vuokraaja.  Bergvikin karta-
non vuokrasi salolainen yrittäjä 
Katri Ollila juhla-, kokous- ja 
majoituskäyttöön.

Bergvikin kartanon historia 
ulottuu vuoteen 1796 jolloin 
sen omisti everstiluutnantti Karl 
Gustaf de la Monte. Histori-
an aikana kartanolla oli useita 
omistajia. Maanviljelysneuvos 
Viljo Pätiälä lahjoitti kartanon 

C   Seurakunnat ovat järjestäneet Bergvikissä leirejä ja tapahtumia. Salon helluntai-
seurakunnan kansainvälinen toiminta järjestää säännöllisesti tapahtumia Bergvikissä.

annetuista varoista noin 6 % 
käytetään lähetystyöhön. Tästä 
määrästä noin 1 % menee vä-
hiten tavoitettujen parissa tehtä-
vään työhön.                                                                                                               

– On hämmästyttävää, että 
lähetystyöntekijöitä lähetetään 
eniten maihin, joissa on toimi-
via seurakuntia. Tarvetta niissä-
kin varmasti on, mutta lähetys-
käsky kehoitta viemään sanoma 
kaikille kansoille. Median kautta 
voidaan saavuttaa kansat. Ei ole 
muuta mahdollisuutta. Kristil-
listä mediaa käytetään myös 
tukemaan niitä, jotka eivät voi 
vapaasti kokoontumaan koti-
maissaan, kertoo Medialähetys 
Sanansaattajien (Sansa) toimin-
nanjohtaja Arto Antturi.                                             

Lähetysyhdistys Kylväjän lähe-
tysjohtaja Taneli Skyttä korosti 
lähetystyössä tarvittavaa uskolli-
suutta, sitkeyttä ja yhteyttä. 

– Meidän tulee nähdä oman, 
pienen kuplamme ulkopuolel-

le.  Emme voi ajatella: ”olemme 
paras ja ainoa”. Lähetystyötä 
tehdään yhdessä. Tarvitsemme 
lähetysherätystä. Sitä ei voida 
keinotekoisesti synnyttää. Lä-
hetysherätys tulee rukouksen 
kautta. Yhteisöt voisivat lähettää 
uusia työntekijöitä. Yhteisössä 
tunnetaan toisensa ja siellä lä-
hetystyö näkyy ja tuntuu. Yhtei-
söissä rukoillaan enemmin kuin 
silloin kun on vain lähetin kuva 
seinällä.                                                                   

Evankeliumi 
kuuluu kaikille

Arto Antturi pohdiskelee yhtei-
sön merkitystä. 

– Luterilaisessa viitekehyk-
sessä yleisesti ajatellaan, että 
seurakunta on sama kuin jä-
senrekisteri. Ihmiset kuuluvat 
jäsenrekisteriin, mutta he eivät 
tunne toisiaan. Seurakunta ei ole 
silloin yhteisö siinä mielessä, että 
ihmiset olisivat yhtä. Seurakunta 

voi olla yhteisö ja yhteisö voi olla 
seurakunta.                                                                                                                        

Australian suomalainen, ny-
kyisin Vantaalla asuva, Good 
News Networking (GNN) toi-
minnanjohtaja Jonathan Lemme-
tille lähetystö ja saavuttamatto-
mat kansat ovat myös sydämen 
asia. 

– Olin kymmenvuotiaana 
Brisbanessa pyhäkoulussa. Hel-
luntaiseurakunnan lähetit, Liisa 
Rytkönen ja Sirkka Hilden olivat 
tuomassa terveisiä lähetyskentil-
tä. Liisa oli pukeutunut papua-
uusiguinealaiseen ja Sirkka 
bangladeshilaiseen asuun. Siinä 
se oli. Sain lähetyskutsun. Olin 
hiljainen ja ujo, mutta halusin 
palvella Jumalaa. Autoin seu-
rakunnassa käytännön töissä. 
Kannoin tuoleja ja olin mukana 
äänentoistossa. Lähetystyönuo-
rissa lähetyskutsuni loksahti 
paikalleen. Australiassa olin 
opettamassa Raamattukoulussa, 
välillä töissä rakennuksilla tai 
omakotitalojen maisemoinnis-
sa.  Apulaispastorina Vantaan 
Kansainvälisessä seurakunnassa 
en ole unohtanut saavuttamat-
tomia kansoja. Innostan seura-
kuntaisia rukoilemaan päivit-
täin yhden tavoittamattoman 
kansan puolesta. Evankeliumi 
kuuluu kaikille. Usein lainaan 
Ilmestyskirjan lukua 7 ja sen 
jaetta yhdeksän ”….näin suuren 
kansanjoukon, niin suuren, ettei 
kukaan kyennyt sitä laskemaan. 
Siinä oli ihmisiä kaikista maista, 
kaikista kansoista ja heimoista, 
ja he puhuivat kaikkia kieliä”. 

Jumala toimii 
rukousten kautta

Evankeliumi tuotiin Suomeen 
tuhat vuotta sitten. Yrjö Rossi 
innoittaa rukoilemaan. 

– Tuhannet  kansanryhmät ei-
vät ole vieläkään osallisia Juma-
lan rakkaudesta ja iankaikkisesta 
elämästä. Emme jää pelkästään 
odottamaan, että Jumala toteut-
taa suunnitelmansa. Liitymme 
siihen rukoilemalla sitä todeksi. 
Jumala toimii lastensa rukousten 
kautta. Nyt on aika rukoilla vähi-
ten tavoitettujen puolesta.  Mei-
dät kutsutaan mukaan annetun 
lähetystehtävän toteuttamiseen 
kaikella sillä, mitä olemme Ju-
malalta lahjaksi saaneet.

Suomesta lähetettyjen lähet-
tien määrä on voimakkaassa 
pudotuksessa. Vuonna 1996 oli 
ennätykselliset 1256 lähettiä. 
Vuonna 2018 määrä oli laske-
nut yli puolella. Lähetystyössä 
maamme rajojen ulkopuolel-
la oli hieman yli 500 lähettiä. 
Maamme suurin lähetysjärjestö 
on edelleen helluntaiseurakun-
tien Fida International.
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Renault sähköistyy 
– entisestään

A

Kimmo Janas

Vuoteen 2022 
mennessä Groupe 
Renault kasvattaa 
suunnitelmien mukaan 
sähköautojensa määrän 
kahdeksaan ja sillä on 
silloin valikoimassaan 
12 osin sähköllä 
liikkuvaa hybridiä ja 
lataushybridiä. 

A utoteollisuus on suu-
remmassa murrok-
sessa kuin koskaan 

yli vuosisadan mittaisen his-
toriansa aikana. Vaatimukset 
alhaisemmasta polttoaineen-
kulutuksesta, vähäisemmästä 
hiilidioksidipäästöstä, kiristyvät 
saastemääräykset ja asiakkai-
den odotukset ajavat kaikki 
kohti voimalinjojen nopeaa 
sähköistämistä.

Koeajoimme edellisessä nu-
merossamme täyssähköisen 
Renault ZOEn, joka on tänä 
vuonna eniten myyty sähköauto 
Euroopassa ensimmäisen seitse-
män kuukauden aikana. Renault 
tuo nyt markkinoille valikoi-
man erilaisia hybrideitä, jotka 
ovat tehokkaita, taloudellisia ja 
hinnaltaan suuren ostajajoukon 
saavutettavissa. 

Syyskuun alussa Renaultin 
hybridiuutuudet tekivät pikavi-
siitiin Suomeen, ja Tosimieskin 
pääsi koeajamaan kaikki kolme 
uutuutta; Clio E-TECH Hybrid, 
Captur E-TECH Plug-in ja Mé-
gane E-TECH Plug-in.

E-TECH
Sähköautojen pioneerina Re-
nault tuo autoihinsa E-TECH 
-hybridit, jotka ovat uskollisia 
yhtiön filosofialle. Kaikki Re-
naultin sähköautoista saama 
oppi on koottu yhteen ja jalostet-
tu E-TECH- hybriditekniikkaan. 
Sen ytimessä on monipuolisesti 
ja mahdollisimman tehokkaas-
ti toimivan bensiinimootto-
rin ja kahden sähkömoottorin 

yhdistelmä. Renaultin valmista-
mat E-TECH:it ovat paljon hie-
nostuneempia, kuin perinteinen 
hybridi, jossa on sähkömoottori 
bensiinimoottorin apuna. 

Renaultin paneutumisesta E-
TECH -hybridien suunnitteluun 
kertoo parhaiten se, että voi-
malinja esiteltiin ensimmäisen 
kerran jo syksyllä 2014 Pariisin 
autonäyttelyssä Renault EOLAB 
- tutkielmassa. Sen jälkeen tek-
niikkaa on kehitetty, viimeistelty 
ja testattu vielä viiden vuoden 
ajan, ennen kuin se hyväksyttiin 
tuotantoon. 

Voimalinjan ytimessä on uu-
den sukupolven 1,6-litrainen 
vapaasti hengittävä bensiini-
moottori. Siinä on muun muassa 
muuttuva nokka-akselin ajoitus, 
kahdet polttoaineen suihkutus-
suuttimet ja sähkökäyttöiset 
apulaitteet. Viime mainitulla 
säästetään silläkin polttoainetta 
hihna- tai ketjukäyttöisiin apu-
laitteisiin verrattuna. 

Renaultin uudet E-TECH 
-hybridit lähtevät aina liik-
keelle sähkömoottorin voi-
malla, ripeästi, pehmeästi ja 
äänettömästi. Ajamisen iloa löy-
tyy kaikissa olosuhteissa, kun 
sähkömoottori antaa tarvittaessa 
lisävoimaa bensiinimoottorille. 
Edistyksellisen, älykkään auto-
maattisen monitilavaihteiston 
avulla saavutetaan erinomainen 
taloudellisuus ja lisäksi saadaan 
jarrutusenergialla ladattua te-
hokkaasti akkuja. Voimalinjan 
taustalla on Formula 1 -sarjas-Captur E-TECH 

Plug-in hybrid
• Moottori R4, 1 598 cm³, 68kW (92 
hv)/5 600 r/min, 144 Nm/3 200 r/min 
Sähkömoottori 49 kW (67 hv), 205 
Nm Hybridijärjestelmän yhteisteho 
117 kW (159 hv)/ r/min ei määritetty, 
yhteisvääntö ei määritetty
• Ajoakun kapasiteetti 9,8 kWh
• Latausaika 3-5h (3,6kW Type 2 – 
kotipistorasia 10A)
• Suorituskyky 0–100 km/h 10,1 s, 
huippunopeus 175 km/h
• Kulutus 1,5 l/100 km 95E10
• CO2-päästöt 33 g/km
• Voimansiirto A6 (teoreettisesti 15 
eri tilaa), etuveto
• Mitat p 4 227, l 1 797, k 1 567 mm, 
akseliväli 2 639 mm, omamassa 1 639 
kg, tankki 39 l 
• Tavaratila VDA: Takapenkki taka-
na, VDA 265. Takapenkki edessä VDA 
379. Takaistuin taitettuna VDA 1 118
• Tavaratila kokonaistilavuus: Ta-
kapenkki takana, 397. Takapenkki 
edessä 557. 
• Hinta 29 390 euroa 

C   Captur E-TECH Plug-in hybrid on Suomen edullisin lataushybridi, ja samalla se on 
ensimmäinen lataushybridi kompaktien katumaasturien kasvavassa joukossa.
Luokkansa suurin tavaratila on tilava ja monikäyttöinen myös tässä hybridiversiossa. 
Takapenkissä on edelleen runsas 16 sentin säätövara ja tavaratilan voi sen ansiosta 
kasvattaa jopa 557 litran kokoiseksi.
Vaikka auton ohjauselektroniikka käyttää moottoreita ja monitilavaihteistoa opti-
maalisesti, voi kuski vaikuttaa valintoihin Easy Link -kosketusnäytön välityksellä. Ase-
tuksista löytyy mm. Pure-ajotila, jolloin auto liikkuu pelkästään sähköllä – tietenkin 
edellyttäen, että akussa on riittävästi varausta jäljell.
Ensimmäisten Captur E-TECH Plug-in hybridien odotetaan saapuvan maahamme jo 
marraskuun alkupuolella.

Clio E-TECH hybrid
• Moottori R4, 1 598 cm³, 68kW (92 
hv)/5 600 r/min, 144 Nm/3 200 r/min 
Sähkömoottori 36 kW (49 hv), Hy-
bridijärjestelmän yhteisteho 103 
kW (140 hv)/r/min ei määritetty, 
yhteisvääntö ei määritetty
• Ajoakun kapasiteetti 1,2 kWh
• Suorituskyky 0–100 km/h 9,9 s, 
• Kulutus 4,3 l/100 km 95E10
• CO2-päästöt  98 g/km
• Voimansiirto A6 (teoreettisesti 15 
eri tilaa), etuveto
• Mitat p 4 047, l 1 728, k 1 437 mm, 
akseliväli 2 583 mm, omamassa n/a 
kg, tankki 39 l 
• Tavaratila VDA: 254
• Tavaratila kokonaistilavuus: 300 
• Hinta: ei vielä tiedossa

sa ja sähköautoissa rakentunut 
asiantuntemus. 

Litiumioniajoakun energiasi-
sältö vaihtelee sen mukaan, 
minkä tyyppinen hybridi au-
tossa on. Uudessa Clio E-
TECH Hybridissä ajoakun 
energiasisältö on 1,2 kWh (230 
V). Sillä saadaan vähennettyä 
merkittävästi polttoaineenkulu-
tusta ja hiilidioksidipäästö, sillä 

B   Latauspistorasia sijaitsee auton oikeas-
sa kankussa.

C   Capturin ohjaamon erikoisuus on 
kelluva keskikonsoli, jossa vaihteenva-
litsin sijaitsee.

B   Kaikkien kolmen auton konepellin alla  
murisee sama 1,6 litran 92-hevosvoimai-
nen bensiinimoottori. Erot löytyvät säh-
kömoottoreiden tehoissa.

C   Viidennen sukupolven Clio on ollut tänä vuonna useampana kuukautena Euroo-
pan myydyin automalli, eikä suosio varmaan laske nyt lanseettavan hybridiversion-
kaan takia. Vaikka uusi Clio E-TECH hybrid poikkeaa voimalinjaltaan polttomoot-
torisista sisarmalleistaan, ulospäin muutos ei oikeastaan näy uudelleen muotoiltua 
takapuskuria lukuunottamatta.
Cliossa sähkömoottorien tehot ovat uutuuskolmikosta pienimmät, generaattori 20 
hv ja päämoottori 49 hv. Mutta muiden jalkoihin ei Clio-kuskikaan jää.
Uuden Clio E-TECH Hybridin odotetaan saapuvan Suomeen marraskuun lopulla.

D   Kookkaasta kosketusnäytöstä pys-
tyy hoitelemaan suurimman osan eri 
säädöistä alla olevan pianonäppäimis-
tön  lisäksi.

B   Clion ohjaamossa keskikonsoli ei 
kellu, vaan on tukevasti kiinni muussa 
rakenteessa.

A   Mittaristo on muokattavissa. Kierros-
lukumittarin paikalla on käyttövoima-
mittari.



43 TOS I M I E S   5 / 202042TOS I M I E S   5 / 2020

C   Viimeisen 25 vuoden aikana Méganen neljää sukupolvea on myyty runsaat seitse-
män miljoonaa kappaletta ympäri maailmaa. Mégane Sport Tourer on kokenut varsin 
tyylikkään kasvojen kohotuksen samalla kun siitä tulee markkinoille lataushybridi. 
Moottorien yhteisteho 159 hevosvoimaa kiidättää tätä tilavaa perheautoa  kiitettä-
västi. Meille Suomeen Renault Mégane Sport Tourer E-TECH Plug-in hybrid saapuu 
vuoden 2021 alussa eli viimeisimpänä uudesta hybridikolmikosta.

raimoperakylaoy.fi

Terveysprojekti Karpalo ry -
www.terveysprojektikarpalo.fi

– tähtää kokonaisvaltaiseen 
elämäntapamuutokseen

A kaupungissa jopa 80 prosenttia 
ajasta voidaan edetä sähköllä, 
ja auton polttoaineenkulutus 
kaupungissa on enimmillään 40 
prosenttia pienempi kuin polt-
tomoottorisella. Uudessa Captur 
E-TECH Plug-in lataushybridissä 
ja uudessa Mégane E-TECH 
Plug-in lataushybridissä ajoakun 
energiasisältö on puolestaan 9,8 
kWh (400 V), mikä riittää WLTP-
normin mukaan jopa 65 kilo-

Megane Sport Tourer 
E-TECH Plug-in hybrid

• Moottori R4, 1 598 cm³, 68kW (92 
hv)/5 600 r/min, 144 Nm/3 200 r/min 
Sähkömoottori 49 kW (67 hv), 205 
Nm Hybridijärjestelmän yhteisteho 
117 kW (159 hv)/ r/min ei määritetty, 
yhteisvääntö ei määritetty
• Ajoakun kapasiteetti 9,8 kWh
• Latausaika 3-5h (3,6kW Type 2 – 
kotipistorasia 10A)
• Suorituskyky 0–100 km/h 9,8 s, 
huippunopeus 183 km/h
• Kulutus 1,3 l/100 km 95E10
• CO2-päästöt 29 g/km
• Voimansiirto A6 (teoreettisesti 15 
eri tilaa), etuveto
• Mitat p 4 625, l 1 870, k 1 458 mm, 
akseliväli 2 712 mm, omamassa n/a 
kg, tankki 39 l 
• Tavaratila VDA: 389. Takaistuin 
taitettuna 1372
• Tavaratila kokonaistilavuus: 447 
Takaistuin taitettuna 1 408
• Hinta: ei vielä tiedossa

metrin ajoon sähköllä kaupun-
gissa. Pelkästään sähköllä voi 
Méganella päästä 50 kilometriä 
sekalaisessa ajossa (WLTP) huip-
punopeuden ollessa 135 km/h. 

Kaksi vaihtoehtoa 
Heti alusta alkaen Renault E-
TECH tulee markkinoille kahte-
na vaihtoehtona. E-TECH hybrid 
on tavallinen täyshybridi, josta 
puhutaan yleisesti myös itsela-
taavana hybridinä. Toinen uusi 
voimalinja on E-TECH Plug-in 
hybrid eli lataushybridi. 

Uuden tekniikan käyttöönotto 
Renaultin automalleissa on help-
poa, sillä sekä uusi CMF-B -pe-
rusrakenne että CMF C/D -perus-
rakenne on alusta alkaen suun-
niteltu sähköistämistä silmällä 
pitäen. Lisäksi E-TECH:in kaikki 
komponentit ovat kooltaan niin 
järkeviä, että ne on helppo sijoit-
taa jopa niin kompaktiin autoon 
kuin Clio. 

Renaultin insinöörit ovat luo-
neet hybridiin ratkaisun, joka 
on merkittävä, omaperäinen 
ja ainutlaatuinen. Voimalinjaan 
on pelkästään haettu yli 150 
patenttia. Hybridien automaatti-
nen monitilavaihteisto mahdol-
listaa poltto- ja sähkömoottorien 
monipuolisen käytön ja koko-
naisuutta voidaan käyttää sekä 
sarja- että rinnakkaishybriditilas-
sa. Järjestelmä toimii automaatti-
sesti, ja käyttäjälle ajaminen on 
vaivatonta. 

Moottorien käyttöä 
tilanteen mukaan 

Kahden sähkömoottorin, 
älykkään monitilavaihteiston ja 
polttomoottorin yhdistelmässä 
on mahdollisuus suureen 
määrään erilaisia ajotiloja. 

Liikkeelle lähdetään siis 
aina sähköllä, sillä vaihteiston 
yhteydessä ei ole kytkintä, eikä 
polttomoottoria käytetä liikkeel-
le lähtöihin. E-TECH hybridit 
lähtevät paikaltaan aina suu-
remmalla sähkömoottorilla eli 
ajomoottorilla. Sähkömoottori 
antaa heti alussa täyden 
vääntömomentin, minkä vuoksi 
liikkeellelähdöt onnistuvat aina 
tyylikkäästi ja ripeästi – eli auto 
ampaisee liikkeelle kuin hauki 
kaislikosta.

E-TECH sopeutuu aina auto-
maattisesti ajotilanteeseen. Re-
naultin E-TECH hybridit perustu-

vat sarja-rinnakkaisarkkitehtuu-
riin, jossa pystytään yhdistämään 
erilaisten hybridien (sarja-, 
rinnakkais- ja sarja-rinnakkais-
hybridi) parhaat ominaisuudet. 
Moottorit voivat toimia erikseen 
tai yhdessä välittäen energiaa 
joko pyörille tai akulle. 

Voimalinjassa moottoreita ja 
niiden tehon välitystä hallitaan 
kiihdytyksen ja voiman tarpeen 
mukaan. Lisäksi otetaan huo-
mioon akun tila ja mahdollinen 
energian talteen otto. Teoreet-
tisesti erilaisia ajotiloja mootto-
reiden ja vaihteiden suhteen on 
jopa viisitoista. Liikkeessä olles-
sa ajotila vaihtuu automaattisesti 
lähes huomaamatta, eikä ajajan 
tarvitse puuttua siihen millään 
tavalla. 

E-TECH valitsee aina tilantee-
seen parhaiten sopivan ajotilan, 
jolla optimoidaan päästöt ja 
energian käyttö sekä varmiste-
taan nautittava ajaminen. 

Jarrutusenergia talteen
E-TECH tekee mahdolliseksi op-
timoida energian käytön myös 
sekä vauhtia hidastettaessa että 
jarrutettaessa. Kun ajaja nostaa 
töppösensä kaasupolkimelta ja 
vaihteenvalitsin on D (Drive 
eli aja) -asennossa, suurempi 
sähkömoottori (ajomoottori) 
alkaa toimia generaattorina. 
Se kerää hidastaessa syntyvää 
kineettistä energiaa ja muuttaa 
sen sähköenergiaksi, jolla lada-
taan ajoakkua. 

Vaihteenvalitsimessa on asen-
to B (Brake eli jarrutus), joka 
tehostaa liike-energian talteen-
ottoa eli itselataamista. Kun 
vaihteenvalitsin on asennossa 
B, moottorijarrutus on voimak-
kaampi ja autoa voi ajaa lähes 
koko ajan yhdellä polkimella. 
Vauhti hidastuu tehokkaasti no-
peuteen 7 km/h saakka, minkä 
jälkeen on käytettävä jarrupol-
jinta, mikäli halutaan vaikka 
pysähtyä kokonaan. 

Kun ajaja painaa jarrupoljin-
ta, pyritään ensisijaisesti tehos-
tamaan regeneroivaa jarrutusta 
eli vauhtia hidastetaan moottori-
jarrutuksella ja samalla kerätään 
energiaa talteen. Varsinaiset jar-
rut otetaan toimintaan vasta, kun 
nopeutta pitää vähentää erityi-
sen tehokkaasti. Regeneroivalla 
jarrutuksella saadaan kerättyä 
talteen kineettistä energiaa.

B   R.S.Line -varustetaso sisältää kuppi-
maiset etupenkit.

D   Latauskaapelit saa piiloon tavaratilan 
lattian alle.

B   Méganen 447 litran tavaratila riittää 
isommankin perheen tarpeisiin.

C   Uudessa Méganessa on kuljettajan apuna 10-tuumainen digitaalimittaristo.
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