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Curral das Freiras (suom. Nunnien laak-

so) on kylä Câmara de Lobosin kunnassa 

Portugalille kuuluvalla Madeiran saarella. 

Vuonna 1566 laakso toimi turvapaikka-

na Funchaliin hyökänneiltä ranskalaisilta 

merirosvoilta.   © Kimmo Janas
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C   Vuonna 2004 maassamme pesi noin 
5000 laulujoutsenparia. Nykyisin pesiviä 
pareja on noin 10 000.

Helluntailiikkeen 110-vuotiaan viikkolehti Ristin Voitolla on historiansa aikana ollut 19 päätoimittajaa, joiden kaudet 
ovat vaihdelleet vuoden jaksoista 16 vuoteen. Viimeisin päätoimittaja Petri Mäkilä siirtyi syksyllä Espoon hellun-
taiseurakunnan johtavaksi pastoriksi.

Kansan Raamattuseuran julkaiseman Sana-lehden päätoimittaja Heli Karhumäki jätti tehtävänsä omasta aloittees-
taan lokakuun alussa. Sanaa on julkaistu vuodesta 1945 alkaen, ja Karhumäki oli lehden 16. päätoimittaja. Heli 
Karhumäki on aloittanut jo uuden työnsä etupäässä Lapuan liikkeestä ja Vihtori Kosolasta tunnetussa Kosolan 
talossa viestintäpäällikkönä. 

Kotimaan ja Askeleen nykyinen päätoimittaja Mari Teinilä, 61, siirtyi omasta pyynnöstään kyseisten lehtien toi-
mittajaksi. Kotimaa on ilmestynyt vuodesta 1905 ja Askel vuodesta 1984. 

Kirkko ja kaupunki -median päätoimittaja Jaakko Heinimäki on puolestaan valittu Benelux-maiden suomalaisen 
merimieskirkon johtajaksi ja Brysselin merimiespapiksi. Hän aloittaa uudessa tehtävässään vuoden 2023 alussa.
Heinimäki on toiminut Kirkko ja kaupungin päätoimittajana siitä asti, kun Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan 
seurakuntamediat yhdistyivät vuoden 2017 alussa.

Ai miten Tosimiehessä? Sanotaanko, että otetaan toki houkuttelevia tarjouksia vastaan, mutta siihen asti jatketaan 
nykyisellä miehityksellä...

Vaihtuvuutta kristillisten 
lehtien peräsimissä
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A   Ryhmä Daavidin putouksella.

Esirukousmatka 
Israelin ja kansojen 
sillanrakentamisen 
välineenä

A

T ämä erottava väliseinä 
vallitsee myös isommas-
sa mittakaavassa. Se on 

nähtävissä maailmanhistoriassa, 
kansojen kanssakäymisessä ja 
hengellisessä elämässä.

Jeshua, Jeesus, tuli kuitenkin 
murtamaan nuo väliseinät. Hä-
nessä me kaikki olemme yhtä 
(echad). Hänessä on yhteisym-
märrys ja yhtenäisyys, jonka ta-
voittelussa me itse usein kom-
pastelemme. 

Israel-matkamme on suun-
niteltu juuri tämän erottavan 
väliseinän purkamiseksi. Se on 
esirukousmatka ja matka yhteyk-

Markus Nurmesniemi

Jerusalemin temppelien aikakausilla osoitettiin 

tarkkaan, millä puolella temppelialuetta mikäkin 

ryhmä sai olla. Pakanoille osoitettiin omat 

esipihansa, samoin miehet erotettiin naisista.

Tämä erottelu on yhä tärkeää tämän päivän 

juutalaisuudessa; miehillä ja naisilla on omat 

paikkansa missä olla ja rukoilla. Tämä pätee myös 

kansoihin (goyim) ja käännynnäisiin. Länsimuurilla 

on väliseinä (mechitza), joka erottaa miehet ja 

naiset.

sien rakentamiseen messiaanis-
ten juutalaisten ja arabiuskovien 
kanssa. Olemme rakentaneet 
matkaohjelman yhdessä israeli-
laisen raamatunopettaja Andrey 
Teplinskyn kanssa. Hän kuuluu 
Haifassa Karmel-vuorella sijait-
sevan messiaanisten uskovien 
seurakunnan vanhemmistoon. 
Matkat järjestetään Karmel-seu-
rakunnan tytärpalvelutyö Carmel 
Streamsin kautta. Rakennamme 
siltaa Israelin ja kansakuntien vä-
lille, ja rukoilemme tämän yhtey-
den puolesta. Raamatun profeet-
tojen sanoma avaa matkalaiset 
näkemään uusia näköaloja.

Matkaohjelmamme on suun-
niteltu kaikille, jotka haluavat 
siunata Israelia ja rukoilla sen 
puolesta. Tutustumme myös Is-
raelin historiallisiin paikkoihin 
ja näemme Raamatun tapah-
tumapaikat omin silmin. Kun 
puhutaan Israelin historiallisista 

paikoista, se tarkoittaa aina sitä 
että ne kytkeytyvät 100-prosent-
tisesti Raamatun tapahtumiin. 
Mutta me emme pysähdy tähän. 
Tämä ei riitä. Emme katso vain 
menneisyyteen. Me käännämme 
katseemme nykyisyyteen ja tu-
levaan. Jumalan suunnitelman 
koko kaari tulee näin täydeksi 
silmissämme.  Israel on paljon 
enemmän kuin sen menneisyys. 
Sillä on ikuinen kutsumus Juma-
lan suunnitelmissa olla valona 
kansakunnille. Tämä sukupolvi 
saa todistaa tämän suunnitelman 
monia eri puolia omin silmin ja 
käytännössä. Nykyään tuo pie-
ni valtio on maailman terävintä 
kärkeä mm. high-techin, viljelyn 

ja lääketieteen saroilla. Se on 
huikea saavutus kun muistam-
me sen ponnistaneen valtioksi 
tyhjästä hiekkaerämaasta vain 74 
vuotta sitten. Raamatun profeti-
at toteutuvat silmiemme edessä. 
Mutta matka on vielä kesken. 
Paikka muurinaukossa odottaa 
täyttäjäänsä. Mitä tämä tarkoittaa 
sinun ja minun kohdalla?

Opetusta ja rukousta 
hengellisesti strategisilla 

paikoilla
Matkaohjelmamme ensimmäi-
nen puoli käsittää Raamatun 
opetusta ja rukousta mm. Haifas-
sa Karmel-vuorella, Galilean alu-
eella, Kapernaumissa, Golanin 

kukkuloilla, Juudean erämaassa 
ja En Gedissä, jossa saamme 
kokea Daavidin vesiputouk-
set. Toinen puoli matkastamme 
huipentuu Jerusalemiin, jossa 
vietämme aikaa mm. vanhassa 
kaupungissa, Temppelivuoren 
lähistössä, Öljymäellä ja Getse-
manen puutarhassa. Yövymme 
suomalaisen yhdistyksen ylläpi-
tämässä Majatalo Lähteessä. Ru-
koilemme Jerusalemin ja Israelin 
puolesta strategisilla paikoilla.

Jokaisesta matkastamme voisi 
kirjoittaa kirjan. Tämä on tietys-
ti mainosmielessä helppo sanoa, 
mutta tämä oikeasti pitää paik-
kansa. Niin paljon ihmeellisiä 
tapahtumia, kohtaamisia ja ko-

C   En Gedin erämaata.
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A   Markus vesiputouksessa.

A kemuksia niillä jokaisella auke-
aa. Me todella saamme kutsua 
näitä matkoja seikkailuiksi ih-
meellisessä maassa. Matkaa on 
järjestetty vuodesta 2017 lähtien 
varkautelaisen Riitta Voutilaisen 
käynnistämänä, ja itse olen ollut 
mukana alusta saakka. Parhaim-
millaan matkoja on ollut kolme 
vuodessa. Nyt vetäjän vastuu on 
minulla ja Jasmina-vaimollani.

Kokemukset ovat konkreet-
tisia, syvästi ravistelevia. Usein 
elämää muuttavia.

Itse olen saanut elää todeksi 
matkamme teemaa eri tavoin. 
Kerron lopuksi yhdestä päiväs-
tä Jerusalemissa, jolloin sain itse 
kokea erottavan väliseinän mur-
tuvan silmieni edessä. 

Erottava väliseinä
Menin seuraamaan, kuinka or-
todoksijuutalaiset rukoilivat 
Länsimuurilla ja viettivät Bar 
Mitza-juhliaan. Menin muurin 
vasemmalla puolella sijaitsevaan 
rukousluolaan, joka on yleensä 
täynnä. Luola on nimeltään Wil-
sonin kaari, ja se on Länsimuurin 
pohjoisnurkkauksessa sijaitseva 
pitkä holvimainen luola. Tunsin 
kummallista haikeutta siellä kä-
vellessäni, ja jatkoin vaellustani 
eteenpäin. Tällä kertaa menin ai-
van tilan perälle saakka. Jostain 

syystä kiinnostuin siellä näkyvis-
tä portaista, ja halusin selvittää 
mihin ne vievät.

Portaiden yläpäässä odotti 
näky joka pysäytti. Siellä seisoi 
pieni, noin 5-6 -vuotias pelokas 
tyttö. 

Ihmettelin miten hän oli pääs-
syt tälle puolelle, olihan paikka 
vain miehille. Kiipesin tytön luo 
ja huomasin tytön jääneen luk-
kojen taakse. Toisella puolella 
ovea oli naisten tila, josta he 
saivat seurata ikkunan läpi luo-
lassa pidettäviä Bar Mitza -me-
noja. Mutta toiselle puolelle ei 
ollut mitään asiaa. Tyttö tuossa 
paikassa oli ennenkuulumaton-
ta! Oli vain ajan kysymys, ennen 
kuin joku miehistä näkisi tytön ja 
valtava metakka alkaisi. 

Tyttö oli selvästi ollut siinä jo 
pitkän aikaa, ja kun hän huo-
masi paljastuneensa, alkoi hän 
panikoida ja itkeä. Huusin oven 
läpi naisten puolelle. Nyt oli kii-
re, ennen kuin vihainen mies-
joukko saapuisi. Lopulta avun-
huudot kuultiin ja yksi naisista 
tuli oven taakse. Yhdessä tämän 
juutalaisnaisen kanssa purimme 
erottavan väliseinän. Hymyilim-
me toisillemme. 

pasi tytön hellään syleilyyn ja 
nyökkäsi. Sen sijaan että mies 
olisi vihaisena sysännyt tytön 
naisten puolelle, otti hän tyttä-
rensä syliinsä, laskeutui rappuset 
alas ja käveli ällistyneen mies-
joukon halki. Joukko hajosi kuin 
Punainenmeri hänen edessä. 
Tällaista ei vain tapahdu. Ei Län-
simuurilla, ei etenkään Wilsonin 

kaaressa. Naispuolisilta on eh-
doton pääsykielto sinne. Mutta 
kaksikko jatkoi luolasta ulos au-
rinkoon. Seurasin näkyä haltioi-
tuneena. Täydellinen hiljaisuus 
saatteli heitä. Juutalaismiesten 
joukko seisoi aivan hiljaa. 

Mies purki tyttärensä kanssa 
erottavan väliseinän.

Myöhemmin astelin pieneen 

lu, jolloin kerroimme olevamme 
Suomesta ja siunaavamme Isra-
elia. Mies puhkesi spontaanisti 
laulamaan ”Shma Israelia” (5. 
Moos. 6:4-5), johon minä yhtä 
spontaanisti yllyin. Laulun päät-
teeksi halasimme ja siunasimme 
toisiamme. 

Musliminainen seurasi ta-
pahtunutta suu auki, silmät le-
vällään, kädet sydämen päällä. 
Sanoimme rukoilevamme, että 
Israelin Jumala yhdistäisi meidät 
kaikki, että rukoilemme yhtey-
den puolesta, ja että rukoilem-
me myös muslimien puolesta. 
Nainen nyökkäsi haltioituneena 
ja oli ilahtunut näkemästään. 
Kauppias sanoi, että tämä nai-
nen on aiemmin uskonut vain 
Allahiin, mutta jokin oli saanut 
hänet palkkaamaan hänet. Ja sii-
nä me kaikki seisoimme, tuntien 
hetken aikaa iloa ja yhteyttä, jota 
emme osanneet ennakoida.

Yhdessä me purimme meitä 
erottavan väliseinän. Mutta kaik-
ki Herran johdatuksessa.

Jumala on hyvä
”Sillä hän on meidän rauham-
me, hän, joka teki molemmat 
yhdeksi ja purki erottavan väli-
seinän, nimittäin vihollisuuden, 
kun hän omassa lihassaan teki 
tehottomaksi käskyjen lain sää-
döksinensä, luodakseen itses-
sänsä nuo kaksi yhdeksi uudek-
si ihmiseksi, tehden rauhan, ja 
yhdessä ruumiissa sovittaakseen 
molemmat Jumalan kanssa ris-
tin kautta, kuolettaen itsensä 
kautta vihollisuuden. Ja hän 
tuli ja julisti rauhaa teille, jotka 
kaukana olitte, ja rauhaa niille, 
jotka lähellä olivat; sillä hänen 
kauttansa on meillä molemmil-
la pääsy yhdessä Hengessä Isän 
tykö. Niin ette siis enää ole vie-
raita ettekä muukalaisia, vaan 
te olette pyhien kansalaisia ja 
Jumalan perhettä, apostolien ja 
profeettain perustukselle raken-
nettuja, kulmakivenä itse Messi-
as Jeshua, jossa koko rakennus 
liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi 
temppeliksi Herrassa; ja hänessä 
tekin yhdessä muitten kanssa ra-
kennutte Jumalan asumukseksi 
Hengessä.”

(Ef. 2:14-22)
 

Kaikki tiedot Israel-matkoista:
www.carmelstreams.fi

juutalaispuotiin Jehuda-kadulla. 
Kauppaa piti vanhempi herras-
mies, ja hänellä oli musliminai-
nen apulaisenaan. Yksi ryhmäm-
me jäsenistä halusi ostoksille, 
joten toimin tulkkina hänelle. 
Päätimme siunata kauppiasta 
antamalla hänelle vaihtorahat 
”kahvikassaan”, ja kauppias ilah-
tui kovin. Seurasi lyhyt keskuste-

Lisää naisia tuli ovelle, ja myös 
tytön äiti oli joukossa. 

Shma Israel
Samassa tapahtui jotain odotta-

matonta: tytön isä nousi portaat 
ylös. Wilsonin kaaressa oli kova 
hälinä, eikä huutoni vetänyt 
muita uteliaita paikalle. Kysyin, 
oliko mies tytön isä. Mies kaap-

C   Markus ja Andrey.

D  Louie promenade Haifassa.
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Eero Ketola

Laulujoutsenia 
pesi maassamme 
1940- luvun lopussa 
vain viitisentoista 
paria. Tunnetut 
pesäpaikat olivat 
tiettömien taipaleitten 
takana, itärajan 
tuntumassa Lapissa.  
Kansallislintumme 
katoamisesta maamme 
pesimälinnustosta 
pidettiin lähes varmana. 

C   Laulujoutsenet muuttavat usein kor-
kealla. Voimakas ääni, kuin trumpetin 
puhallus ilmaisee missä linnut lentävät. 
Toinen kotoisista joutsenlajeistamme, 
kyhmyjoutsen on englanninkieliseltä ni-
meltään mute swan eli ”mykkä joutsen” 
koska se ei pidä lentäessään kuuluvaa 
ääntä kuten laulujoutsen. Laulujoutse-
nen nimi englanniksi on whooper swan 
eli ”kiljahtava joutsen” tai ”kiljukaula”.Laulujoutsen on nyt 

koko maan lintu
L aulujoutsenia ja niiden 

munia syötiin suurena 
herkkuna ja niiden munia 

myös kerättiin sadottain Keski-
Euroopassa asuville keräilijöille. 
Laulujoutsenten siipisulista teh-
tiin luutia ja harjoja. Laulujoutsen 
lopullinen tuho oli lähellä. 

 Eläinlääkäri Yrjö Kokko ryh-
tyi kirjoittamaan laulujoutsenes-
ta. Kirja "Laulujoutsen" ilmestyi 
vuonna 1950 ja "Ne tulevat takai-
sin" vuonna 1954. Kirjat muutti-
vat suomalaiset rakastamaan lau-
lujoutsenta. Kirjat olivat myyn-
timenestyksiä ja lähes kaikkien 

talojen kirjahyllyistä löytyi kirja 
tai kummatkin. Laulujoutsenten 
pesimäkanta alkoi kasvaa varsin 
nopeasti. 

Laulujoutsenia pesii nyt koko 
maassa. Linnut oivat tulleet lähes 
kaikille tutuiksi. Laulujoutsen 
tottuu nopeasti ihmisiin. Esimer-

kiksi Varsinais-Suomessa laulu-
joutsenia pesii jopa vanhojen 
kartanojen pihalammissa. Jout-
senpari asustaa samassa paikas-
sa vuodesta toiseen. Reviiri on 
varsin laaja. Liian lähelle tullut, 
toinen laulujoutsen tai merihan-
hi ajetaan nopeasti pois. 

Laulujoutsenten pariside on 
elinikäinen. Puolison kuoltua 
lintu pariutuu uudelleen. Varsin 
usein lintu kuitenkin jää yksin ja 
saapuu uudelleen ja uudelleen 
vanhalle kotilammelleen.

Laulujoutsenen pesä on suuri 
keko. Naaras munii 4 – 7 mu-
naa. Naaras hautoo viisi viikkoa 
ja koiras pysyttelee koko ajan 
lähellä. Poikaset varttuvat var-
sin nopeasti ja ne pariutuvat 2- 3 
vuoden iässä.

Vuonna 2004 maassamme 
pesi noin 5000 laulujoutsenpa-
ria. Nykyisin pesiviä pareja on 
noin 10 000. 

Laulujoutsenia saattaa näh-
dä läpi vuoden. Niitä nähdään 
erittäin runsaasti keväällä ja syk-

syllä. Muuttoparvet ruokailevat 
sänkipelloilla ja tulvaniityillä. 
Parvista kuuluu kuin trumpet-
tien puhalluksia. Suurin osa 
maamme laulujoutsenista viet-
tää sydäntalven Etelä-Ruotsissa 
tai Tanskassa.

Laulujoutsen on erittäin ka-
raistunut lintu. Mikäli koko 
talven sulana pysyviä jokia on 
tarjolla niin laulujoutsen yrittää 
talvehtia niissä. Talvihavaintoja 
on Lappia myöten.

A   Laulujoutsenia näkee talvellakin. Ne 
sinnittelevät vesistöjen luona niin pit-
kään kunnes ne jäätyvät. Laulujoutsenia 
saattaa talvehtii aina Lappia myöten. 

D   Laulujoutsenperhe levähtää lammen 
rannalla. Kesän poikaset ovat harmaan 
värisiä.
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raimoperakylaoy.fi

 Kai Suonoja 

E lämme erikoista aikaa tällä planeetallamme juuri nyt. Euroopan rauha on järkkynyt ja loh-
duttomat uutiset ja kuvat Ukrainasta täyttävät uutislähetykset päivittäin. Energiakriisi ja sen 
tuoma epävarmuus lähes jokaisen elämässä sävyttää keskustelujamme. Ruuan hinta nousee 

edellä mainituista syistä ja joudumme tarkemmin laskemaan, mitä syömme ja mihin rahamme 
riittävät. Pankki nostaa lainakorkoja ja inflaatio nakertaa ostovoimaamme. Lisäksi Euroopassa on 
koettu ennätyksellisen kuuma ja kuiva kesä, joka on aiheuttanut valtavat metsäpalot ja vesiva-
rantojen ehtymisen. Sadot ovat jääneet vähäisiksi ja viljelijöiden tulot ovat lopahtaneet. Koronasta 
aiheutuneet ongelmat ja kustannukset rasittavat myös valtion taloutta vielä pitkään. Euroopan 
ulkopuolella myös soditaan, vähemmistöjä sorretaan, tulvat tuhoavat koteja ja infrastruktuuria 
sekä ihmishenkiä menetetään näiden ympäristökatastrofien myötä. Tätä luetteloa voisi jatkaa 
vielä edelleen, ikävä kyllä. 

Nämä asiat ovat murehduttaneet mieltäni, mutta myös se, miten me kristittyinä puhumme ja 
reagoimme näihin tapahtumiin. Päättäjiemme - poliitikkojen ja virkamiesten tehtävä ei tällaisena 
aikana ole kadehdittava. Suomen hallitus on joutunut tekemään töitä hihat käärittynä jo pitkään. 
Ratkaisut eivät ole olleet helppoja. Rahaa tarvitaan sinne ja tänne. Jos sitä ei ole, niin sitä on 
lainattava. 

Pääministerimme nousee otsikoihin vapaa-ajan tekemisillään. Häntä mollataan, syytetään, vaa-
ditaan tilille, herjataan ja halveksitaan. Siis kivitetään. Ikäväkseni olen huomannut, että meistä 
kristityistä on moni ottanut kiven, niin hyvään ja kauniiseen syyttömään käteensä. En tällä kan-
nanotolla tarkoita, että humaltuneena tanssiminen nuorten julkkisten juhlissa olisi pääministerin 
arvovallalle hyväksi, mutta mielestäni hän on joutunut suhteettoman kohun kohteeksi.

Olemme unohtaneet, miten kovassa paikassa Sanna Marin on pääministerin pestissään joutunut 
olemaan. Eipä ole Suomen rauhanajan historiassa ihan näin monia päällekkäisiä ongelmia ennen 
ollut.  Tässä tilanteessa hän on selkeästi, johdonmukaisesti ja rohkeasti päättäväisellä otteella 
vienyt asioita eteenpäin. Me sitten, kun joku ajattelematon nuori laittaa videon pätkän jakeluun, 
tartumme suu vaahdoten kiveen ja viskomme suin päin unohtaen kaiken sen hyvän, mitä hän 
on saanut aikaan. 

Raamattu kehottaa meitä rukoilemaan esivallan puolesta, ei kiroamaan. Jos me, jotka sanomme 
itseämme kristityiksi, emme tue horjahtanutta, nosta kaatunutta, niin kuka sen tekee? Jos sinä 
kompuroisit, niin haluaisitko, että sinua ivattaisiin ja sinut hyljättäisiin? Ottiko Jeesus kiviä kivit-
tääkseen naista, joka oli syytettynä? Ei. Hän sanoi, että heittäköön ensimmäisen kiven se, joka 
on synnitön. Oletko sinä?

Ajatuksia 
kriisien keskeltä

Kalervo Kummola, Sari Essayah, Teemu Selänne, Laura Salminen
LUE: www.ilouutiset.fi

I L O U U T I S E T
USKO JA URHEILU

Mukana mm.

Kerroimme edellisessä numerossa Elisha Chowtapallin työstä In-
tiassa ja hänen suunnitelmistaan rakentaa sairaala helpottamaan 
köyhien  maaseudun ihmisten elämää. Oheisena hänen päivityk-
sensä projektista:

– Olen todella innoissani voidessani kertoa ilouutisen, että saimme 
vihdoin ostettua 600 neliömetrin sairaalatontin.

Alunperin suunnittelemamme tonttikauppa ei toteutunut, koska 
omistaja päättikin olla myymättä. Löysimme kuitenkin läheltä toisen 
hyvän tontin, joka on paljon paremmalla paikalla, lähellä päätietä, 
mikä helpottaa ihmisten/potilaiden julkisenliikenteen kulkua sai-
raalassa. Mutta hinta oli hieman korkeampi.

Tällä viikolla maa on virallisesti rekisteröity LIGHT Societyn ni-
miin, koska kaikki on yhdistyksen omistuksessa, ei kenenkään yk-
sityishenkilö. Vaikka olen visionääri ja perustaja, en ole minkään 
omaisuuden laillinen omistaja. Kaikki on vain LIGHT Societyn 
omistuksessa.

Kuten alla olevasta kuvasta näet, osoitan LIGHT Home & School 
-kampusta (vas.) ja sairaalatonttia (oik.) Ne ovat vain alle kilometrin 
päässä toisistaan.

Seuraava askel on muuttaa maa maataloudesta kaupalliseen käyt-
töön. Sitten hankitaan rakennuslupa. Toivomme saavamme tämän 
paperityön valmiiksi seuraavien kahden kuukauden aikana ja sitten 
alkaa varsinaisen sairaalan rakentamiseen tammikuussa 2023. 

Kiitämme vilpittömästi jokaista, joka avasi kätensä ja lahjoitti pie-
nistä summista suurempiin summiin tälle sairaalatontille. Emme olisi 
saaneet tätä maata ilman kumppanuuttasi.

Ilouutisia Intiasta
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A    Jukka Tuunasen aihe lauantaiaamu-
päivän luennolla oli "Seksi Raamatussa".

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

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

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

C   Miestyön veteraani Aimo Horppila 
siunasi Jukka Tuunasen ennen tämän 
opetusosuutta.

D   STELKin puheenjohtaja Martti Issakainen kertoi Suomen Täyden Evankeliumin 
Liikemiesten toiminnasta ja tavoitteista.

C   Kahden Kalan isäntä, Tatu Vatanen oli iloinen nähdessään jälleen tuvan täynnä 
Jumalan Sanan nälkäisiä miehiä.

C  Aarni Kontturi opetti vankalla koke-
muksellaan aiheesta "Miehen vastuu".

Syyskuun alussa 
kokoontui 26 miestä 
viettämään perinteistä 
miestenleiriviikonloppua 
Tuupovaaraan 
Kahteen Kalaan. 
Miehiä oli niin Pohjois-
Karjalasta kuin mm. 
pääkaupunkiseudulta ja 
Lahden alueelta. 

M onia vanhoja tuttuja, 
monia uusia tutta-
vuuksia, mutta yllät-

tävän nopeasti joukko hitsau-
tui yhdeksi samanhenkiseksi, 
luottamuksellisia keskusteluja 
käyväksi ryhmäksi. Eikä noissa 
keskusteluissa suinkaan arvos-
teltu naisia vaan opiskeltiin mie-
henä oloa Raamatun sanoman 
valossa.

Toki ohjelmaan kuului perin-
teistä käristemakkaraa ja sau-
nomistakin, mutta tällä kertaa 

huono ilma esti laajemmat ul-
koilumahdollisuudet.

Vastuun 
kantaminen

Suomalaisen kristillisen mies-
työn Grand Old Man, Aarni 
Kontturi opetti perjantai-iltana 
aiheesta ”Miehen vastuu?” ja 
huomautti, että mies voidaan 
ahdistaa nurkkaan, ja se aihe-
uttaa jopa väärää käyttäytymistä 
ja väärään rooliin heittäytymis-
tä. Miehelle voi tulla halu pyr-

kiä eteenpäin esimerkiksi omalla 
urallaan hillittömästi. Muutos al-
kaa, kun mies myöntää sen to-
siasian, että hänen elämäänsä ei 
johdata Jumalan kutsumus vaan 
ulkoinen vaatimus. 

– Sisäisen maailmani järjestys 
kasvaa, kun käsitän olevani Kris-
tuksen huoneenhaltija enkä omi-
en päämäärieni, oman roolini ja 
oman identiteettini herra.
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Tilaa netissä
www.tosimies-lehti.fi

Kukaan ei leiki 
mun kanssa, 

ne vaan lukee 
uusinta Tosimies -lehteä...

6 numeroa 

vain 40 euroa!

BETONIELEMENTIT

A

D   Ja siitä sitten kaikki pelaamaan ja 
hieromaan aivonystyröitään pelin kou-
keroissa.

A   Henri Seppänen kertoi kehittämän-
sä Israelin paluu -lautapelin synnystä ja 
pelin kulusta.

C  Perinteisissä Tosimies-lehden järjestämissä arpajaisissa jokainen arpa voitti.

B   Kimmo Janas kysyi osuudessaan, 
osaammeko turvata Isään?

D   Leirin viimeisessä opetusosuudessa Jukka Tuunanen valotti uuden ja vanhan 
liiton eroja.

Jumala loi 
seksuaalisuuden

Lauantaiaamupäivä käynnistyi 
Jukka Tuunasen pitämällä sek-
siluennolla, jossa hän tarkasteli 
seksiä ja seksuaalisuutta Raama-
tun valossa.

Paavalin aikana elettiin roo-
malaisessa yhteiskunnassa 
seksuaalisesti todella sekaisin. 
Aikuisilla miehillä saattoi olla 
seksisuhteita kumman tahansa 
sukupuolen kanssa, mukaan 
luettuina teini-ikäiset. Naimisissa 
oleminen ei tarkoittanut uskol-
lisuutta toiselle, sillä oli yleistä, 
että oli rakastajattaria ja rakasta-
jia ja harjoitettiin seksiä jomman-
kumman sukupuolen edustajan 

kanssa, kun uhrattiin jumalille tai 
jumalattarille. 

Juutalaiset ja kristilliset arvot, 
joita opetettiin tuon ajan kreik-
kalaisten ja roomalaisten joukos-
sa, olivat hyvin erilaisia. Juutalai-
suus ja kristinusko opettivat, että 
miehen ja vaimon yhtyminen oli 
hengellistä, osa luomisjärjestys-
tä ja mystistä kuvana ykseydestä 
Kristuksen kanssa. Uskollisuus 
omaa puolisoa kohtaan oli uusi 
käsite roomalaiselle maailmalle.  
Roomalaiselle tai kreikkalaiselle 
naiselle Paavalin opetukset mer-
kitsivät vapautta. 

– Meidän maailmassamme 
kysytään kysymystä: olenko 
mies vai olenko nainen? Mutta 

evankeliumi on: kuinka meidän 
on määrä olla mies ja nainen? 
Avioliiton täytyy olla täydentä-
vää, koska vain miehet-naiset 
’sopivat yhteen’ tai täydentävät 
toisiaan kaiken luomisen juma-
lallisessa järjestyksessä. ”Mie-
heksi ja naiseksi Hän heidät loi” 
on se perustus, jolle ymmärryk-
semme seksuaalisuudesta luomi-
sen jumalallisessa järjestyksessä 
rakentuu. 

Kirkonmenot 
siirtyivät

Leirin oli alunperin tarkoitus 
osallistua sunnuntain jumalan-
palvelukseen Tuupovaaran kir-
kolla, jossa Kimmo Janas olisi 
saarnannut. Seurakunnan päät-
tävät elimet olivat kuitenkin siir-
täneet jumalanpalveluksen pi-
dettäväksi muutaman kilometrin 
päässä olevaan toiseen pikku-
kirkkoon, joten Janas ”saarnasi” 
miehille Kahden Kalan vanhan 
tuvan hämyssä.

Hän kysyi opetusosuudes-
saan, ”Osaammeko turvata 
Isään?”, ja muistutti, että Jumala 
ei luonut ihmistä yksinään pär-
jääväksi, vaan me tarvitsemme 
toistemme apua ja tukea, samoin 
kuin Jumalan läsnäoloa elämäs-
sämme. Ilman Jumalaa me olem-
me hukassa, lillumme ajopuuna 
elämän virrassa.

– Minä ajattelen Jumalaa Tai-
vaallisena isänä, joka aivan sa-
moin kuin meidän maallinen 
isämme haluaa pitää lapsistaan 
huolta.

Vaikka me olisimme kuinka 
vanhoja tahansa, me voimme 

aina kömpiä Jumalan syliin saa-
maan lohdutusta ja neuvoja elä-
määmme varten.

Vielä ennen 
kotiinlähtöä

Ennen leirin päättäjäisiä Jukka 
Tuunanen vielä opetti, kuinka 
suurin osa ns. kristityistä elää 
edelleen Vanhassa liitossa. He 
suorittavat uskonnollisia menoja 
ja tapoja, mutta samaan aikaan 

sisin voi elää aivan toista elämää. 
– Vanhan ja Uuden liiton väli-

nen ero on selvä. Vanha liitto ko-
rostaa sanoja, lakia, määräyksiä, 
mutta Uusi liitto elämää. Jeesus 
tuli ja Hänessä oli elämä!

Ja tuskin oli leirin päättäjäis-
kahvit juotu, kun alettiin jo po-
rukalla suunnitella ensi vuoden 
leiriä Tuupovaaran upeissa mai-
semissa ja Tatu Vatasen hyvässä 
huolenpidossa.
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Projektin tavoitteena on suoda Israelin syrjäseutujen 
nuorille samat mahdollisuudet tulevaisuuteen kuin

suurissa asutuskeskuksissa asuville.

Huippuosaajien Talot ovat koulutuskeskuksia, jossa nuoret 
voivat kokoontua koulupäivien jälkeen. Loistavat puitteet 

sekä ammattiohjaajat tukevat nuoria heidän opinnoissaan. 
Nuorilla on mahdollisuus kehittää kykyjään 

ja toteuttaa itseään uudella tavalla. 
Huippuosaajien Talot tukevat myös nuorten sosiaalisia 

kanssakäymisen taitoja, mikä edistää hyvinvointia ja näin ol-
len vaikuttaa merkittävästi koko yhteisöön. Kiitos tuestasi!

Lisätietoa: www.kkl.fi/2020/05/uusi-projekti-alkaa-tule-mukaan

Pankki: NORDEA FI83 1023 3000 2472 42 – Viitenumero: 20255

Poliisihallituksen 27.4.2020 myöntämä 

rahankeräyslupa RA/2020/481

Keren Kajemet Finlandin (KKF) 
ajankohtainen projekti – 
”Huippuosaajien Talo”, 

Nof Hagalilissa, Ylä-Nazaretissa

www.tosimies-lehti.fi

Miestenlehti, 
jota tytötkin 

kehtaavat lukea

6 numeroa 
vuodessa 

vain 40 euroa
Arto Perämäki

Hamas (Harakat al-
muqáwamat ai-islámiyya 
arab.islamilainen 
vastarintaliike). 
Peruskirjansa mukaan 
Hamas vastustaa 
rauhanomaista ratkaisua 
palestiinalaiskysymyk-
seen, eikä tunnusta 
Israelia juutalaisvaltiona. 

T erroristijärjestöksi luo-
kiteltu järjestö hallitsee 
Gazaa Sharialain perus-

tein: kiduttamalla, teloittamalla, 
sensuroimalla (media) ja naisten 
asemaa loukaten. Kuuluu mus-
limiveljeskuntaan, joka on julis-

HAMAS HALLINNUT 
GAZAA JO 15 VUOTTA

tettu terroristijärjestöksi mones-
sa maassa. Iran tukee Hamasia 
asein ja rahallisesti.  

Kesäkuuussa 2022, tuli kulu-
neeksi jo 15 vuotta, kun Hamas 
on hallinnut Gazaa rautaisella 
ja siviileihin kohdistuvalla vä-
kivallan otteella. Hamas kukisti 
palestiinalaishallinnon Fatahin-
edustajat väkivaltaisesti Gazan-
kaistaleella, verisesti vuonna 
2007, surmaten Fatahin edus-
tajia mm. heittämällä heitä alas 
kerrostalojen katoilta. Hamas oli 
osallistunut 2006 vaaleihin, voit-
taen ne ja ottaen vallan lopulta 
Gazan kaistalla.

 Hamas käytti militanttejaan 
hyökätessään Fatahin turvalli-
suusviranomaisten kohteisiin 
Gazassa. Tuolloinen Fatahin tur-
vallisuusviranomaisten päämaja 
Gazan Khan Yunissa joutui iskun 
kohteeksi. Tunnelin kautta suo-

ritettu räjäytys tuhosi päämajan, 
aiheuttaen lukuisten uhrien me-
nehtymisen.

Arviolta yli 700 ihmistä sai 
surmansa Hamasin ja Fatahin 
taistelijoiden rajuissa yhteen-
otoissa Gazan-kaistaleella. Pa-
lestiinalaishallintoa edustava 
Fatah ilmoitti tiedotteessaan, 
että Hamasin raat toimet tuolloin 
”tappoivat palestiinalaiskansaa 
asein ja kidutuksin” – raportoi 
PA (palestiinalaishallinnon ) uu-
tistoimisto Wafa.

Hamasin kerrotaan tappaneen 
kokonaisia perheitä piiritettyään 
heidän kotinsa, tuhoten sen ra-
ketein ja ohjuksin. Suuri määrä 
Fatahin palveluksessa olevia tur-
vallisuuusviranomaisia menetti 
väkivallassa henkensä. Vuoden 
2007 taistelut johtivat ns. pales-
tiinalaisalueiden jakautumiseksi 
kahdeksi alueeksi. Hamas otti 

valvontaansa Gazan alueen ja 
Fatah Länsirannan (Juudea ja 
Samaria). Sama jako ja vihanpito 
on edelleen voimassa 15 vuotta 
myöhemmin (2022).

Lukuisat länsimaiden, yhdes-
sä arabimaiden kanssa järjestetyt  
sovintoneuvottelut ovat kariutu-
neet järjestöjen erimielisyyksiin. 
Toisaalta Hamasin peruskirja 
kieltää sopimisen kristittyjen ja 
juutalaisten kanssa rauhanomai-
sesti. Fatah on esiintynyt länsi-
maille ”maltillisempana osapuo-
lena”, vaikkakaan ei tuomitse 
jo vuosia jatkunutta Hamasin-
edustajien rakettiterroria Israelin 
siviilikohteisiin.

Hamasin beduiinien 
kohtelu Gazassa

Hamasin turvallisuusjoukot 
tuhoavat kokonaisia beduiini-
en kyliä Gazassa, perusteluna 

käytetään, ”rakentamista val-
tion maille”. Samaa asiaa jota 
länsimainen media valvoo ja 
kirjoittaa Israelin toimista C-alu-
eella (Israelin valtion oma alue). 
Sama media, YK ja EU ovat so-
keita Hamasin toimista Gazassa. 
Hamasin turvallisuusjoukot ovat 
estäneet jopa ambulanssien pää-
syn kyliin, joita ovat tuhoamassa. 
Hamas tuhoaa beduiinien kodit 
ja takavarikoi maat, samanaikai-
sesti ihmisoikeusjärjestöt sulke-
vat silmänsä, pelaten kaksois-
standardeilla kiinnittäen huomi-
on vain Israelin tekemisiin.

Gazan-alueen lähteet kerto-
vat Hamasin aikovan purkaa 
vielä ainakin 28 beduiinikylää, 
ja Hamasia syytetään väkival-
taisuuksista ja kovista otteista 
beduiineja kohtaan. Palestiinan 
riippumattoman ihmisoikeusjär-
jestön (ICHR) mukaan Hamasin 

sotilassiiven Ezaddin al-Qassam 
osallistuu kyliin tehtäviin ratsi-
oihin alueilla. Kymmeniä bedu-
iineja on pidätetty ja vangittu 
ollen pidätettyinä Hamasin van-
kiloissa. Kansainvälisen yhteisön 
vaietessa asioista, ovat plaestii-
nalaisasukkaat tuominneet Ha-
masin terrorin. Jopa Länsirannan 
Fatah-hallinnon edustamat vir-
kamiehet tuomitsevat Hamasin 
toimet.

Monet gazalaiset näkevät Ha-
masin halun tuhota ja ottaa maat 
haltuunsa korruptoituneille Ha-
mas johtajille. Järjestö pyrkiikin 
saamaan haltuunsa kaikki julki-
set maa-alueet Gazassa. Hama-
sin tehdessä ratsioita ja talojen 
purkamisia, länsimedian edusta-
jat loistavat poissa-olollaan.   

PA-hallinto Hamasin 
vartijana?

Ilman mandaattia vuodesta 2009 
eteenpäin toiminut presidentti 
Abbas (toimikausi 2005-2009). 
Abbas on länsimaiden suosi-
ossa, siksi heidän hallinnollaan 
”on hallussaan PA-hallinnon 
lompakko”. Länsimaiden anta-
mat tukirahat (n. miljardi dol-
laria/vuosi), ovat kartuttaneet 
hallinnon kassaa jo kymmenillä 
miljardeilla  dollarilla aina vuo-
desta 1993 lähtien, ensimmäi-
sestä Oslon-sopimuksen alle-
kirjoituksesta alkaen. Sijoitetut 
miljardit ”rauhaan”, ovat johta-
neetkin  hallinnon nepotismiin 
(sukulaisten suosinta viroissa) ja 
mittavaan, läpi koko hallinnon 
ulottuvaan korruptioon runsaan 
– länsimaisen avun kautta.

Mediavapaus, 
naisväkivalta, vähemmistöt  

Gazassa
Gazassa Hamasin turvallisuus-
joukot pitävät Gazaa tiukassa 
otteessaan, journalisteja pidäte-
tään mielivaltaisesti FB tai Twit-
ter-viestien perusteella, jos se 
koskee viranomaistoimia Gazan 
kaistalla. Pidätetyt journalistit 
kertovat väkivallasta ja kidutuk-
sista vankiloissa turvallisuusvi-
ranomaisten toimesta. Toimitta-
ja voi saada pitää työpaikkansa, 

B   Hamasin rakettiosuma Tel Avivissa 
11.5.2021.

A
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www.ateno.fi

GNN Finland ry.
Good News Networking
Hyvien Uutisten Verkosto

 Pioneerit menevät . . .

“Jotta he saisivat kuulla!”

www.gnn.fi

jos hän aina uutisoinnissaan 
tuo Israelin huonoon valoon. 
Länsimaailman mediakollegat 
ovat varsin vaitonaisia median 
sanan- ja mielipiteen vapauden 
puutteesta Gazassa.

Hamasin turvallisuusjoukot 
ovat oikeutettuja, ohjeistuk-
sellaan surmaamaan kaikki 
”maanpetturit”, johon viitataan 
jo pelkästä epäilystä (väärästä 
ilmiannosta), ”yhteistyöstä sio-
nistivihollisen kanssa”. Suku-
puolivähemmistöjen edustajat 
joutuvat uskonnollisin perustein 
surmattavaksi, joista Amnesty on 
takavuosina jonkin verran rapor-
toinut.

Gazassa Hamasin valvomassa 
konservatiivisessä yhteiskunn-
nassa vallitsevat lainalaisuudet, 
joissa naisten asema ei ole ta-
sa-arvoinen länsimaiseen käsi-
tykseen verrattuna. Palestiinan 
keskustilastokeskuksen (Palesti-
nian Central Bureau of Statictis 
) tilaston mukaan vuonna 2022 
jopa 58,2  % naisista, aiemmin 
naimisissa olleet tai nykyhetkellä 
naimisissa olevista, ovat Palestii-
nan alueella (myös Länsirannal-
la) kokeneet väkivaltaa, ”ainakin 
kerran”.

Gazassa sijaitsevan CMC:n 
(Community Media Center) pro-
jektipäällikkönä toimiva Kho-
loud Al-Sawalmeh, kertoi että 
naisiin kohdistuva väkivalta on 
lisääntynyt Covid-19:n aikana 
Gazassa. Koska osa väkivaltata-
pauksista johti jopa kuolemaan 
(esim. puolison taholta), oli ke-
hitettävä digitaalinen ratkaisu

ongelmaan – Masahatuna Our 
Spaces-puhelin aplikaatti. Apli-
kaattilla voi ottaa yhteyttä nimet-
tömänä, eikä se jätä puhelimeen 
”kontaktinroja”.  Aplikaatti sisäl-
tää terveyteen, lakiin, psykologi-
siin neuvoihin ja turvapalvelui-
hin liittyvää neuvontapalvelua.

Gazassa jo yli 450 naista oli 
ladannut aplikaatin puhelimeen-
sa (kesäkuu 2022), eräs nainen 
oli saanut apua Gazan naisasia-
keskuksesta jouduttuaan jatku-
van perheväkivallan kohteeksi. 
Naisasiakeskuksesta raportoitiin 

väkivallan kohteeksi joutunei-
den naissoittajien määrän kasva-
neen 30 %  aplikaattisovelluksen 
myötä, kertoi Salma Al-Swerki. 
Siitäkin huolimatta, että naisten 
oikeuksia yritetään parantaa, 
konservatiivinen yhteiskunta 
normeineen tukahduttaa valta-
osin naisten yhteydenottopyyn-
nöt – pelosta. Olettaisikin että 
länsimaiset ihmioikeuksia ja 
tasa-arvoa vaalivat organisaatiot 
olisivat kiinnostuneita auttamaan 
naisten aseman parantamista 
palestiinalaisyhteisöissä (EY, 
YK jne.). Asiahan lippaa hyvin 
läheltä UM:n kehitysyhteistyön 
tasa-arvo ajatusmandaattia ?

Länsimaiset avut Gazaan 
ja työluvat Israeliin

Ongelmallinen on PA-hallinnon 
toiminta, käyttää länsimaiden 
avustusrahoja tukemalla terro-
rismiin osallistuneita palestiina-
laisia. Mitä enemmän vahingoit-
taa tai surmaa juutalaisia, sitä 
enemmän hallinto palkitsee hei-
tä (myös sukulaiset) palkkioilla 
jota kutsutaan, ”stipendiksi”.  
Länsimaat ovat varsin tietoisia

tästä ”tapporahasta” (pay for 
slay), maksaen kiltisti tukensa  
Abbasin PA-hallinnon kassaan 

(osuus n. 300-400 milj $ /v).
Suomikin maksaa tätä kehi-

tysyhteistyön tukea, ajatuksella: 
”edistää tasa-arvoa ja laadukas-
ta opetusta (oppikirjojen sisäl-
täessä antisemitismia juutalaisia 
kohtaan), samalla hallinnon ja 
kansalaisyhteiskunnan vahvis-
tumista” (UM-sivut).

EU:n mukana Suomi tukee 
mm. Gazan (Hamasin valvon-
nassa) yliopistoa. Hyviä aja-
tuksia sinänsä, mutta miten ta-
pahtuu varojen ja tavoitteiden 
evaluointi? Onko kansalle rapor-
toitu tietoa verovarojen käytöstä 
UM:sta saatavilla ?

Israelin viranomaiset ovat 
myöntäneet lisää työlupia Ga-
zasta Israelin puolelle tuleville 
työntekijöille, 2 000:lle. Nyt yh-
teismäärä on n. 14 000,  jotka 
päivittäin käyvät työssä Israelin 
puolella. Määrä onkin noin ne-
linkertainen loppuvuoteen 2021 
verrattuna. Puolustusministeriö 
on allekirjoittanut luvan nostaa 
työlupien määrä jopa 20 000:een. 
Israelin turvallisuusviranomai-
set uskovat lisättyjen työlupien 
määrän johtavan parempaan 
”turvallisuusvakauteen” – huo-
mioiden Gazan talous ja suuri 
työttömyysaste.

Tiukoista rajaturvallisuustar-
kastuksista Israelilla ei ole varaa 
löysätä piiruakaan – Hamas py-
syy peruskirjalleen uskollisena 
yrittäen varmuudella salakuljet-
taa kiellettyjä tavaroita Gazaan 
terrorismin käyttöön. Työpaikka 
Israelissa houkuttaa monia ga-
zalaisia, jos päiväpalkka kes-
kimäärän alueella on noin 16 
NIS (17, 35 $/pv), kun vastaava 
palkkataso Israelissa on 400 NIS 
(115,66  $/pv).  Asia jota isra-
elilaisturvallisuusviranomaiset 
eivät voi poissulkea, monellako 
työntekijällä on ns. hamasilais-
ten painostus toimiessaan työssä 
Israelin puolella?

Suomi on tukenut Gazan yli-
opistoa rahallisesti, ministerit 
ovat vierailleet jopa alueella. 
Onpa myönnetty jopa kunnia-
tohtorin hattu eräälle ministeril-
lemme Gazan yliopistoon. Ga-
zan yliopiston oppilasvaihtoa on 
eri puolille Eurooppaa Rasmus + 
ohjelmallaan. Yliopiston opetta-
jia on ollut mukana kehittämässä 
raketteja, joita käytetään sitten 
israelilaissiviilen surmaamineen. 
Toimintaa kun ei mitenkään voi 
kutsua ns. akateemiseksi vapau-
deksi.

Hamas valtaamassa 
Länsirantaa?

Länsirannan PA-hallinto sijaitsee 
Ramallahin kaupungissa, jossa 
on hulppeat asuinolosuhteet ja 
turvatoimet kuka alueella saa 
liikkua. Alue onkin Fatahin hal-
linnon edustajien asuinpaikka 
mm. presidentin palatseineen, 
johon PA-hallinto kutsuu vieraat, 
jotka tapaavat vt. presidentti Ab-
basia. Ihan viime vuosina onkin 
lisääntynyt Hamas-taistelijoiden 
soluttautuminen Länsirannan 
alueelle ja yhteenottoja Fatahin 
turvallisuusviranomaisten kans-
sa onkin lähes viikottain.

Kesäkuussa 2022, Hamasin 
15-vuotispäivän-juhlinnan yh-
teydessä vältyttiin katastrofilta, 
joka oli voinut seurata Hamasin 
jäsenten yrittäessä tunkeutua 
palestiinalaisten turvalaitok-
seen (rakennukseen) Ramalla-
hin lähellä. PA-hallinnon tur-

vallisuusviranomaiset löysivät 
asekätkön ja kaivetun tunnelin 
turvalaitoksen lähellä olevasta 
Beitunyan kaupungista, joka si-
jaitsee Ramallahin länsipuolella. 
Raportin mukaan tuolloin aina-
kin 19 Hamasin jäsentä pidätet-
tiin läheiseltä tunnelityömaalta. 
Aseita oli löydetty tutkittaessa 
aiemmin pajassa tapahtunutta 
outoa räjähdystä.

PA-hallinto sanoikin: ”Hamasin 
pyrkivän salaliitoillaan saamaan 
Länsirannan alueen haltuun-
sa”. Siitä on selvänä merkkinä 
jatkuvat yhteenotot PA-turvalli-
suusjoukkojen kanssa. Asian nä-
kevät erityisen huolestuttavaksi 
Israelin turvallisuusviranomaiset, 
jotka törmäävät ratsioissaan Ha-
masin militanttiryhmiin, joiden 
kanssa on ollut yhä useammin 
aseellisia yhteenottoja (joissa on 
israelilaissotilaitakin menehtynyt 
ja haavoittunut). Huolestuttavaa  
asiassa on myös se, että Israelin 
hallitus pyrkii lisäämään pales-
tiinalaisten työlupia, joka johtaa 
riskiin, että militantteja solute-
taan (palkataan) työntekijäksi, 
kartoittamaan mahdollisia isku-
kohteita.

Hamasia edustavat militantit 
ovat osallistuneet vuoden 2022 
aikana useisiin hyökkäyksiin 
israelilaissiviilejä kohtaan; puu-
koin, asein ja autolla päälle aja-
en.

Tämä korostui erityisesti vuo-
den 2022 Ramadan aikana, joka 
piti olla ”rauhan ja paaston ai-
kaa”, islamin mukaan. Asiantun-
tijoiden mukaan Hamas näkee 
PA-hallinnon heikkoudentilan, 
nähden mahdollisuuden ottaa 
nyt valta käsiinsä myös  Länsi-
rannan alueella. Eräs heikkou-
den merkki oli presidentti Abba-
sin määräys siirtää suunnitellut 
vaalit – peläten ilmeisemmin 
Hamasin valtaannousua myös 
Länsirannalla.

Miten pitkälle Hamas on 
valmis menemään väkivallas-
sa ja terrorismissa Länsirannan 
alueelle, on mielenkiintoinen 
näkymä. Toisaalta Gazasta on 
Hamasilla vielä tuoreessa muis-
tissa ”savuavat rauniot vuoden 
2021 vastaiskuista” jotka Israel 
suoritti heidän sotilasinfraansa, 
tuhoten jopa 150 km ”Gazan 
metroa” – Hamasin maanalaista 
tunneliverkostoa. Miten pitkään 
Iranin rahoitus ja ideologia on 
suunniteltu terroritoimiin – nyt 
on Gazan-asepajat avattava uu-
destaan ja rakettivarastojakin on 
täydennettävä. Riskinä on, jos 
Hamas pystyisi toimittamaan 
aseita ja raketteja Länsirannal-
le, olisi Israelin turvallisuusvi-
ranomaisilla perusteltu syy olla 
huolissaan.

Lähteet: 
• Gatestoneinstitute.org: ”Pales-
tinians: The house demolitions 
and land-grabs no one talks 
about”/ June 16. 2022./ Khaled 
Abu Toameh.

• The Jerusalem Post : ”15 yea-
rs after Gaza takeover , Fatah 
warns Hamas against trying 
to seize West Bank”/ June 14. 
2022./ By Khaled Abu Toameh.

• The Jerusalem Post : ”Hamas` 
terrorism threats could backfire, 
experts says”./ April 1. 2022. / By 
Debbie Mohnblatt /Media line.

• The Jerusalem Post : ”More 
Gaza women able to report vi-
olence using Masahatuna phone 
app”. / June 14. 2022. / By Sanaa 
Alswer/ Media line.

• The Times of Israel: ”Israel to 
allowed 2 000 more Palestinian 
workers to enter from Gaza” / 
16. 6. 2022. / By Aaron Boxer-
man.

A   Hamas kouluttaa lapsia kesäleireillä 
Gazassa.

B   Hamasin Yahya Sinwar seremoniassa 
Gazassa toukokuussa 2021.

A
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C   Ford Model T, 4-Door Tourer, 1926. 
Fordeja oli vuonna 1926 Suomen auto-
kannasta peräti 47 prosenttia.

Kangasalalla sijaitseva 
Mobilia on tieliikenteen 
valtakunnallinen 
vastuumuseo. 

M obilia auto- ja tie-
museota pitää yllä 
Mobilia säätiö, jonka 

taustavoimina on 29 auto- ja tie-
alan yhteisöä. Säätiössä mukana 
olevat yhteisöt vastaavat säätiön 
sääntömääräisestä toiminnasta 
edustajisto- ja hallitustyöskente-
lyn kautta.

Mobilia säätiön tehtävänä on 
suomalaisen tieliikenteen histo-
rian tallentaminen, tutkiminen ja 
esittäminen. Tehtäväänsä säätiö 
toteuttaa sääntömääräisesti:
• tallentamalla tieliikenteen his-
toriaan liittyvää esineistöä, valo-
kuvia ja asiakirjamateriaalia
• harjoittamalla tieliikenteen 
esineistön historiaan ja perintee-
seen liittyvää tutkimustoimintaa
• järjestämällä näyttelyjä, joissa 
esitetään suomalaisen tieliiken-
teen ja tieliikenteeseen liittyvän 
esineistön historiaa
• harjoittamalla julkaisutoimin-
taa
• konservoimalla ja entisöimällä 
esineitä.

Mobiliassa on yhdistetty sekä 
automuseo että tiemuseo, mikä 
on konseptina harvinainen – 
jopa kansainvälisesti.

A

Automuseon helmiä

D   Chevrolet Superior, 1923. Paloauton 
kori on valmistettu Suomessa. Avonaises-
sa ohjaamossa oli paikka kuljettajalle ja 
repsikalle. Miehistö istui lavaosan maa-
latuilla portailla.

D   Fordson (1920-1930 -luku) oli Suomen 
edullisin ja ostetuin traktori. Siinä ei ol-
lut erillistä runkoa, vaan sen valetuista 
osista koostuvat vaihteisto ja moottori 
toimivat itsekantavana runkona.

A   Morris Oxford Bullnose Tourer, 1926.
Morriksella oli Brittein saarilla samanlai-
nen asema kuin Fordilla Suomessa; noin 
40 % uusista autoista oli Morriksia.

C   Chevrolet C 26 A 48 (Capitol), 1928. Ohjaamo on tehty Suomessa. C   Ford Model A Pick-Up, 1929. Tämä auto on muutettu Suomessa lava-autoksi.

D   International, 1928. Alku Vapaaliiton ajanmukainen linja-auto Tampereella 
Kauppatori-Tahmela -linjalla.

D   Chevrolet Capitol, 1928. Myydyin 
linja-automerkki 1920-luvun lopulla.

C   Harley-Davidson 24 J, 1924. Bensa-
tankin päällä oleva Klaxon-3-torvi viittaa 
viranomaiskäyttöön.

C   Koco, 1922. Tällaisia pikkuautoja val-
mistettiin erityisesti ensimmäisen maa-
ilmansodan jälkeisen pula-ajan aikana.

C   Fiat Tipo 501, 1926. Italialainen Fiat oli Suomen kolmanneksi yleisin automerkki vuonna 1926.
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C   Markku Alenin Volvo Jyväskylän Suur-
ajoista vuodelta 1972. Vielä tuohon ai-
kaan kehtasi ajella Teboilin tarrat auton 
kyljessä...

KKeesskkuussttoorrii 11,, 3333110000 TTaammppeerree
ppuuhh..0033--22773300114455,, ffaaxx.. 0033--22773300114400,,

EE--mmaaiill:: hhyyttttii@@jjaarriihhyyttttii..fifi,, WWeebb:: wwwwww..jjaarriihhyyttttii..fifi

JARI HYTTI

A Mobilian elämyspalveluihin 
kuuluu vuosittain vaihtuvat 
näyttelyt, museokaupan palve-
lut, kokous- ja juhlapalvelut, 
oheisohjelmat sekä tapahtumat. 
Ympäri vuoden auki oleva Mo-
bilia palvelee vuosittain noin 45 
000 vierasta.

Rallimuseo
Mobilian näyttelytoiminta koos-
tuu pysyvistä ja vuosittain vaih-
tuvista näyttelyistä. 

Kerran vuodessa täydellisesti 
vaihtuva suurnäyttely käsittelee 
tieliikenteen historiaan kuuluvia 
aiheita erilaisista näkökulmista. 
Näyttelyssä on esillä näyttely-
teemaan liittyviä ajoneuvoja ja 
muuta esineistöä. Suurnäyttelyn 
lisäksi tutustuttavana on pienem-
piä vaihtuvia näyttelyitä.

Pysyviin näyttelyihin kuuluvat 
Rallimuseo, Mobilian klassikot 
sekä Tarinoita siirtotyömailta -ul-
konäyttely. Pysyviin näyttelyihin D   Henri Toivosen ja Juha Piirosen käyt-

tämä Porsche.

C   Lada VFTS, 1964. Lada oli Neuvostoliitossa lisenssillä valmistettu ja huomattavasti 
parannettu Fiat 124.

tehdään vuosittain muutoksia, 
joten joka vuosi myös pysyvät 
näyttelyt tarjoavat jotain uutta 
nähtävää.

Suomalaiset ovat tunnetusti 
rallikansaa, onhan meillä enem-

C   Kalle Rovanperän menopeli viime 
vuoden Rally Estoniasta.

B   Ford Escort RS 1600, 1973. Ford aloitti 
Escortien valmistuksen 1967 ja siitä tuli 
yksi vuosikymmenen suosituimmista 
malleista Euroopassa.

D   Moskvits 412 IC (IZh) Rally. Mossen käyttö moottoriurheilussa alkoi lähes heti 
mallin esittelyn jälkeen. Neuvostoliiton mestaruuden Mosse 412 voitti vuonna 1968.

C   BMC Cooper S. Minillä voitettiin mm. Monte Carlon ralli 1964, 1965 ja 1967.
Taustalla Simca 1000 Rallye2. Kartinguransa jälkeen Henri Toivonen siirtyi Simcan 
rattiin.

C   Tämä Fiat 131 Abarth on replica Markku Alenin ja Ilkka Kivimäen 1980-luvulla 
Jyväskylän rallissa käyttämästä Fiat 131 Abarthista.

män maailmanmestareita kuin 
missään muualla maailmassa 
– uusimpana Kalle Rovanperä. 
Niinpä juuri Rallimuseo onkin 
yksi Mobilian jalokivistä.
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ESPOON 
SÄHKÖASENNUS OY

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

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

KARTTULAN APTEEKKI
Kissakuusentie 2
p. (017) 383 1130

ma-pe 9-18, la 9-14

TERVON APTEEKKI
Urheilutie 2

p. (017) 387 2168
ma-pe 8.30-16.30, la 9-13

Miehet saivat välineitä ja 
käytäntöä ystäväevankeliointiin

C   Veli-Matti Männikkö opetti Kerro 
uskostasi -koulutuksessa rakentamaan 
oman tarinan suolapalaksi, joka herättää 
kuulijassa janon kuulla lisää Jeesuksesta.

A   Käytännönharjoittelussa keskusteltiin 
uskosta kahvipöydän äärellä. Esa Hiltu-
nen (vas.) ja Jari A. Jolkkonen (oik.) roh-
kaisivat tämän naapuria turvautumaan 
Jeesukseen.

Jari Sippola

Kerro uskostasi 
-koulutuksessa 
Helsingissä viime kesänä 
kohdattiin miesporukalla 
naapureita ja ystäviä. 
Keskusteltiin uskosta, 
kylvettiin evankeliumia 
ja heräteltiin ajatuksia. 

E räs osallistuneista miehis-
tä iloitsi: – Tapaaminen 
lähensi suhdettamme 

naapureina. Olemme olleet naa-
pureita seitsemän vuotta, ja nyt 
saatiin kertoa evankeliumi. Hän 
totesi, että olisi iso juttu saada 
ikuisen elämän varmuus. Jatkan 
keskustelua hänen kanssaan, 

– Oli hieno harjoitus. Rohkai-
see itseänikin tekemään vastaa-
via harjoituksia lähisukulaisten 
ja työkaverien kanssa, toinen 
osallistuja kertoi.

XEE – Evankeliointi Elämän-
tapana ry:n järjestämään koulu-
tuspäivään sisältyi usean tunnin 

opetusosuus Helsingin Raamat-
tukoulun tiloissa sekä käytän-
nönharjoittelu, jossa jalkaudut-
tiin keskusteluihin ei-uskovien 
tuttavien kanssa ja harjoiteltiin 
opittua. 

Koulutukseen osallistui 14 us-
kovaa miestä, jotka muodostivat 
viisi 2–3 hengen tiimiä. Jokais-
ta ryhmää johti XEE-koulutettu 
tiiminvetäjä, jonka ohjauksessa 
käytännön kohtaaminen oli tur-
vallista tehdä. Koulutettavilta ei 

odotettu mitään osaamista, he 
saivat vain tulla rennosti mu-
kaan.

Opetusosuudessa Jari Sippola 
ja Veli-Matti Männikkö opettivat 
mm. todistamisen vaikeuden 
voittamisesta, yhteyden luo-
misesta omissa elinpiireissä ja 
luontevasta evankeliumin kes-
kustelusta. Osallistujat saivat 
harjoitella toimivan oman todis-
tuksen tekemistä sekä evanke-
liumin ymmärrettävää kertomis-

ta tarinoiden avulla.
Käytännönharjoittelua varten 

tiimit olivat jo etukäteen sopi-
neet tapaamisia uskosta osatto-
mien ystäviensä kanssa. Vaikka 
oli jännittänyt lähestyä heitä, oli 
kuitenkin turvallista hyödyntää 
koeteltuja vinkkejä: pyytää apua, 
jotta voimme harjoitella luon-
tevaa hengellistä keskustelua. 
Moni mies halusi auttaa meitä 
ja tuli mielellään tällaiseen kes-
kusteluun.

Rohkeutta 
keskusteluun uskosta

Omassa tiimissäni olivat Helsin-
gin Raamattukoulun toiminnan-
johtaja Jari A. Jolkkonen sekä 
Helsingin vapaaseurakunnassa 
pitkään vaikuttanut Esa Hiltunen. 
Kohtasimme Jarin naapurin, joka 
on puoliksi romani. Selvisi, että 
hän oli yli 15 vuotta sitten anta-
nut elämänsä Jeesukselle, mutta 
sen jälkeen oli ”mopo karannut 
käsistä”. Hän koki olevansa nyt 
kaukana Jumalasta. Kuitenkin 
hänen ajatuksensa osoittivat, 
ettei hän ole lainkaan kaukana, 
ja saimme rohkaista häntä kään-
tämään katseensa omasta itsestä 
Jeesukseen.

Romanimies antoi palautetta, 
että keskustelu oli tarpeellinen 
ja ajankohtainen, ja hän sai pal-
jon ajateltavaa. Jari puolestaan 
sanoi: – Sain rohkeutta kes-
kusteluun uskosta. Näin, miten 
luontevaa tällainen keskustelu 
voi olla. Yhteyden luominen oli 
tärkeää, se loi hyvän pohjan. Ne 
periaatteet, mitä opittiin päivällä, 
osoittautuivat todeksi ja toimi-
viksi tässä keskustelussa. 

Näiden naapurusten välille 
avautui ihan uusi yhteys ja tois-
tensa tunteminen, josta Jarin on 
hyvä jatkaa eteenpäin. Hän vei 
naapurilleen myös Raamatun.

Muidenkin tiimien tapaami-

sissa kohdatut osoittivat kiitolli-
suutta kuulemastaan evankeliu-
mista. Tosin joku kohdattu esitti 
haastavia kysymyksiä ja ajatuk-
sia, mutta hänellekin saatiin kyl-
vää evankeliumin siementä.

Jumalan huumorintajua oli se, 
että erään tiimin tapaama ystä-
vä oli juuri ostanut kirpputorilta 
lompakon, jossa luki ”Jeesus an-
taa ilon”. Ystävä koki, ettei se 
ollut sattumaa.

Eräs koulutukseen osallistunut 
mies totesi: – Opin sen, ettei 
ole mitään pelättävää. Turhaan 
pelkäämme ihmisten kielteisiä 
reaktioita.

XEE:n opettamaa lähestymis-
tapaa evankeliointiin kiiteltiin 
toimivaksi. Myös työkalut uskon 
diagnosointiin puhuttelivat.

Koulutuspäivä toteutettiin yh-
teistyössä XEE:n, Helsingin Raa-
mattukoulun Miesfoorumin sekä 
STELKin kanssa. Maaliskuulle 
2023 suunnitellaan uutta Ker-
ro uskostasi -koulutusta, johon 
kutsutaan miehiä rohkeasti mu-
kaan. Ilmoittautuminen avautuu 
tammikuussa nettisivulla xee.fi. 
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Yhteistyössä on voimaa!  Missio2022.fi 

Miesten Yö Turussa

E-S Tuomikoski Oy
Suurikyläntie 151 • 07820 Porlammi

0500 – 711 199

Toimiala: MaantiekuljetuksetToimiala: Maantiekuljetukset

AUTA LASTA AUTA LASTA 
HELP A CHILDHELP A CHILD

www.skymissio.comwww.skymissio.com

puh. 0400 596 120puh. 0400 596 120

IRR-TV:n luotsaamassa 
Se löytyi -mediamissiossa oli 
mukana lähes 400 seurakuntaa 
ja liki 40 kristillistä järjestöä.

M ediamissio tavoitti varsin laajasti 
suomalaisia koteja evankeliumin 
ilosanomalla. Mission aikana järjestettiin 

eri puolilla Suomea runsaat tuhat tapahtumaa ja 
medianäkyvyys oli todella laajaa.

Vaikka Se löytyi -mediamission medianäkyvyys on virallisesti 
päättynyt, osa ulkomainoksista jää vielä pidemmäksi aikaa, kunnes
uudet mainokset valtaavat mainostilat. Samoin monet seurakunnat 
jatkavat Se löytyi -tilaisuuksien järjestämistä vielä marraskuussakin.

Missiota varten painettiin kotitalouksiin jaettavaksi 2,2 miljoonaa Se löytyi -kirjaa, 
joka onkin saanut missiokoordinaattori Onni Haapalan kertoman mukaan hyvän 
vastaanoton lukijoilta. Kirjassa on 16 kertomusta siitä, miten Jumala on vaikuttanut 
eri ihmisten elämään.

Eri puolilta Suomea on tullut kuitenkin viestejä puutteista kirjajakelussa. On käynyt 
ilmi, että kirjan jakelussa on ollut pieniä katvealueita haja-asutusalueilla. Lukumääräisesti 
kotitaloudet näillä alueilla ei ole suuria, vaikkakin tietenkin mission järjestäjiä harmittaa 
tällaisten alueiden talouksien puolesta.

Mahtavia lukuja
Olemme kuulleet hyviä uutisia ympäri Suomea siitä, kuinka seurakunnat ovat aktivoituneet 
evankelioimaan eri tavoin: on tavoittavia tilaisuuksia, kahvioita, konsertteja, lastentapahtu-
mia ja katukohtaamisia. Evankeliumin esillä pitäminen on tuonut myös hyvää hedelmää; 
ihmisiä on löytänyt Jeesuksen elämäänsä ja myös monet seurakunnat ovat löytäneet uu-
delleen innon pitää sanomaa esillä. 

Se löytyi -kampanjan aikana 19.9.–16.10. mission nettisivuilla vieraili 92.000 ihmistä, pu-
heluita tuli puhelinkeskukseen 1.594 kpl, yhteydenottopyyntöjä seurakuntiin välitettäväksi 
298 kpl, chat-keskusteluja käytiin 1.471 ja kirjatilauksia tuli 1.190 kpl.

Edellistä Tosimies -lehden numeroakin jaettiin lähes 11.000 kpl eri seurakuntien tapah-
tumisssa ja kohtaamisissa.

Seuraavilla sivuilla raporttia muutamista tapahtumista.

Euroopan vanhin kristillinen miestenlehti 
– miesten asialla jo vuodesta 2001 lähtien

Tilaa ilmainen näytenumero!

www.tosimies-lehti.fi

TOSIMIESTOSIMIES

6 numeroa 

vuodessa 

vain 40 euroa!

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
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Iikka Löytty

Jukka Törmä kokosi usean 
seurakunnan aktiiveja 
yhdessä järjestämään Missio 
2022:n merkeissä tilaisuuden 
Karviataloon. Tilaisuudessa 
Viestiveljet Pirkanmaalta esitti 
laadukasta hengellistä musiikkia.

J ukka toteaa, kuinka valtava siunaus 
tällä maalle ja kansalle tämä kohta 
80-vuotinen rauhanaika onkaan ollut. 

Olemme saaneet rakentaa tätä maata aika 
alkeellisista oloista aineellisesti ihan huip-
pumaaksi.

Toisaalta häntä surettaa asia, joka oli jo 
alkuseurakuntien aikana Israelin kansan 
keskuudessa. Kun Jumala siunasi, niin sen 
jälkeen ei Jumalaa enää tarvittu vaan hyl-
jättiin Hänet. 

– Nyt tuntuu olevan sama tilanne. Toivot-
tavasti Jumala armahtaisi meidät ja antaisi 
herätyksen ajan tälle maalle ja kansalle. Että 
tämä siunauksen aika voisi jatkua, ja Jumala 
antaisi jokaiselle omanlaisensa lahjat, Törmä 
huomauttaa. – Me olemme vastuussa siitä, 
että käytämme niitä lahjoja monille siuna-
ukseksi ja Jumalalle kunniaksi ja kiitokseksi. 
Toivon, että itse voisin kuulla Jumalan Py-
hän hengen äänen ja toimia oikealla tavalla. 
Silloin elämämme ei valu hukkaan ja ole 
turha.

Tutut ympyrät
Jukka Törmä teki päivätyönsä rakennusalal-
la, rakennusvalvonnassa ja rakennuttamises-
sa. Karvian kunnan palkkalistoille hän siirtyi 
vuonna 1974, josta vuoden kuluttua käyn-
nistettiin tämänpäiväisen Se löytyi -tilaisuu-
den pitopaikan, Karviatalon rakentaminen. 
Muutenkin monet kunnan julkiset raken-
nukset ovat tulleet tutuksi nyt jo 11 vuotta 
eläkkeellä olleelle rakennusmestarille.

Törmä on saanut puolisenkymmentä ak-
tiivia ympärilleen järjestämään erilaisia Se 
löytyi -tapahtumia. Kun seitsemän vuotta 
sitten järjestettiin Satakunnan Missio, esiintyi 
Viestiveljet myös silloin Karviassa.

Siunaavien käsien alla
Pieneltä maatilalta Karviasta kotoisin oleva 
Jukka kertoo syntyneensä kolmilapsiseen 
uskovaiseen perheeseen. 

– Koen olleeni koko ikäni Jumalan johda-
tuksessa. Pienenä poikana jopa sopertelin 
jotain sanoilla, joita en itsekään ymmärtä-
nyt. Eli olen varmaankin puhunut kielillä 
jo silloin.

Karviatalossa 
vallitsi lämmin ja 
rukoushenkinen 

yhdessäolo
C   Hanuristi Tauno Vesterinen on tyytyväinen konser-
tin onnistumiseen. Tilan lämpötila tosin aiheutti pientä 
nestehukkaa, jonka pystyi päätöskahveilla korjaamaan. 
– Tärkeintä on, että sanoma tulee läpi, ja kuulijat saa-
vat selvää laulujen sanoista. Viestiveljissä viettämäni 15 
vuotta on ollut hienoa aikaa, tällaiselle helluntaitaus-
taiselle miehelle yhteiskristillinen kuoro on mahtava 
kokemus.

Isä oli aikanaan kertonut pojalleen, kuin-
ka Jumala oli varjellut häntä sodan keskellä. 
Nuo kertomukset ovatkin väkevästi vaikut-
taneet hänen elämäänsä ja hengelliseen 
kasvuun.

Hän muistelee, kuinka hän parani pie-
nenä poikana vaikeasta tuberkuloosista. 
Ja Jumalan siunaavien käsien alla hän on 
saanut kulkea koko elämänsä.

A    Jukka Törmä odotteli kiitollisella mielellä Karviata-
lon edessä Viestiveljien konsertin alkua.

C   Viestiveljien kuoronjohtaja Jarmo Ojanperä kerto 
palanneensa juuri ”akkujen latauslomalta” ja Karvian 
missiotilaisuus on ensimmäinen lomanjälkeinen esiin-
tyminen. 
– Olemme rukoilleet tämän tilaisuuden puolesta niin 
harjoituksissa kuin ajomatkalla tänne, ja nyt menemme 
turvallisin mielin eteenpäin.
Hän kertoo luottavansa rukouksen voimaan niin omas-
sa elämässään kuin muussakin toiminnassa. 
– Jumala on koskettanut minua erityisesti sairastamani 
vaikean sairauden keskellä. Jumala on vetänyt lähem-
mäksi itseään, enkä ole ollenkaan katkeroitunut vaka-
vien leikkaustenkaan keskellä. Tunnen tänäkin päivän 
iloa siitä, että saan kulkea Jumalan yhteydessä. Lopuksi 
Ojanperä kehottaa lehden lukijoita Luuk. 21:28: sanoin: 
”Kun näette kaiken tämän tapahtuvan, niin nostakaa 
päätä. Älkää yrittäkö voittaa itse pelkoa, vaan menkää 
lähemmäksi Kristusta.”

D   Joutsenosta kotoisin oleva Alpo Romppanen kehuu 
tilaisuuden olleen yli 300 km ajomatkan arvoinen. 
– Tulee hyvä mieli ja siunauksia. On mukava olla levit-
tämässä hyvää sanomaa soittamalla saksofonia Vies-
tiveljien riveissä.

C   Matti Silekoski kehuu Herran järjestäneen Karvian 
tilaisuuden maittavine lihakeittoineen. Oman elämän-
sä vaikeista tilanteista hän kertoo selvinneensä läheis-
ten tuella ja rukouksella. Silekoski kannustaakin ihmisiä 
rukoilemaan joka päivä.
– Hyvin on päästy eteenpäin. Tälläkin hetkellä Herra on 
armahtanut ja antanut jopa uuden naisystävän rinnalle 
kulkemaan. Nyt kun saamme veljien kanssa vielä kiittää 
ja ylistää Herraa täällä Karviatalossa. Toivon kuulijoi-
denkin saavan virvoitusta Herran sanasta.

C   Korona on koetellut Viestiveljiäkin, mutta nyt on 
mahdollisuus taas jatkaa yhteistä matkaa.
Pekka Mustajärvi toivoo Herran koskettavan maatam-
me, koska olemme suuressa vaarassa, niin kuin Kallion 
rukouksessa todetaan. – Sanomme ja kaipaamme Hen-
gen sadetta. Uskon tämänkin tilaisuuden olleen yhtenä 
pienenä osana kohta alkavaa herätyksen aaltoa.

D    Myös ruumiinravintoa oli tarjolla.
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D   — Monien sanojen keskellä olivat nämä sanat: 
”Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa sinut kaikesta 
synnistä.”, muistelee Erkinkorpi ratkaisevaa päivää.

Kaija Antola

– Minut on kaksi presidenttiä, 
Kekkonen ja Koivisto, 
armahtanut. Myös on kolmas 
armahdus, itseltään Kuningasten 
kuninkaalta, kertoo kuopiolainen 
evankelista Kyösti Erkinkorpi 
elämästään. Koko elämä sai 
uuden suunnan noin 40 vuotta 
sitten Tukholmassa.

K yösti Erkinkorpi puhui Se löytyi-mis-
sion tilaisuudessa Kainuun Vapaa-
seurakunnassa 14. lokakuuta. Elä-

män alku ei ollut hyvä isän päihdeongelman 
ja siitä seuranneiden isojen ongelmien takia. 
Pieni 6-vuotias Kyösti-poika muun muassa 
joutui katselemaan, kun isä pahoinpiteli 
äidin sairaalakuntoon. Pojan elämä jatkui 
ensin lastenkodissa ja sitten kasvatuslaitok-
sessa, jossa kohtelu ei läheskään aina ollut 
inhimillistä. Väkivalta ja rikollisuus alkoivat 
vetää nuorukaista puoleensa jo varhain, ja 
ennen pitkää tie vei Pohjoismaiden paha-
maineisimpiin rikollisjengeihin. Seurasi sarja 
rikoksia, muun muassa pankkiryöstö, ja te-
oista seurasi 10 vuoden linnatuomiot. 

– Kerran Tukholmassa olimme jengin 
kanssa ulkona suunnittelemassa uutta ri-
kosta. Meitä lähestyi vihreätakkinen vanha 
suomalaismies lentolehtisen kanssa. Hän 
tuli tyköni ja sanoi, että sinä suomalainen, 
sinun elämäsi on saatana, sielujen vihollinen 
tuhonnut. Hän antoi lentolehtisen minulle, 
ja menin sitä lukemaan puistoon. Monien 
sanojen keskellä olivat nämä sanat: ”Jeesuk-
sen Kristuksen veri puhdistaa sinut kaikesta 
synnistä.”, muistelee Erkinkorpi ratkaisevaa 
päivää. Sanat osuivat kertaheitolla miehen 
sisimpään ja se oli uuden elämän alkuhetki.

Jumalan Sana teki työtään miehen sydä-
messä ja vähitellen kahleet irtosivat. Vanha 
elämä jäi ja alkoi uuden opettelu – ilman 
päihteitä ja rikoksia. Hengelliseksi kodiksi 
löytyi Tukholman suomalainen Filadelfia-
seurakunta.

Evankelistaksi
Nyt Erkinkorvella on takana jo nelisenkym-
mentä vuotta evankelistan tehtävän hoita-
mista. Hän on nähnyt, kuinka ihmismieli 
etsii sisältöä elämäänsä ja usein orjuuttaa 
itsensä etsiessään vastauksia. Hänen mu-

Kahden presidentin ja 
itse Kuninkaan armahtama

kaansa vankiloiden ulkopuolella on enem-
män orjuutettuja ja vangittuja ihmisiä, kuin 
vankiloissa itsessään. 

– Jokainen ihminen maailmassa etsii jo-
tain, mutta useimmiten vastaus löytyy vää-
rästä paikasta. Vastaus on kuitenkin sama, 
mikä annettiin aikoinaan Filippokselle ja 
Natanaelille: ”Katso, Jumalan Karitsa, joka 
ottaa pois maailman synnit.” Jeesus on 
vastaus tänäänkin. Hän pesee pois ihmi-
sen synnit.

Erkinkorpi haluaa vakuuttaa kuulijat Ju-
malan Sanan eli Raamatun totuudesta. Raa-
mattu on elävän Jumalan elävä Sana. Jeesus 
Kristus elää, ja hän on tullut pelastamaan 
sitä, mikä on ollut kadoksissa. 

Hän on saanut kertoa Jumalan muutta-
vasta voimasta tuhansille ja taas tuhansille 
44 eri maassa. Omaelämäkerta Rundi on 
käännetty yhdeksälle kielelle ja pelkästään 
venäjän kielellä sitä on painettu 250 000 kpl.

Raamattu synnyttää uutta
Erkinkorpi on vakuuttunut Raamatun voi-
masta. Se on osoittanut voimansa monet 
kerrat miehen arkielämässä ja myös hänen 
tekemillään evankelioimismatkoilla ympäri 
maailmaa.

Erään kerran suuressa naapurimaassa hän 
antoi eräälle upseerille Lasten Kuvaraama-
tun. Sitä ennen hän oli selvittänyt, onko mie-
hellä omia lapsia. Kun ilmeni, että hänellä 
oli sekä pieni tyttö että poika, hän sai oman 
kirjan ja kehotuksen lukea sitä lapsille. 

– Tästä pienestä kirjasta sai alkunsa us-
koontulojen sarja ja lopulta kokonaisen 
seurakunnan syntyminen. Myös lapsille on 
ollut ilo antaa Raamattuja ja nähdä, millä 
innolla he niitä tutkivat, Erkinkorpi muis-
telee iloisena. 

Hän on vakuuttunut, että taivas etsii edel-
leen ihmisiä ja evankeliumi on yhtä totta 
kuin ennenkin. Kuitenkin, kun Jumala ve-
tää ihmistä puoleensa, ja on etsikkoaika, 
tehostaa myös perkele otettaan. Ihminen 
voi valita kahdesta tiestä. Toinen vie kado-
tukseen, ja toinen taivaaseen.

Kyösti Erkinkorpi haluaa sanoa jokaiselle 
ihmiselle, että Jeesus tuli kadonneita etsi-
mään. Nyt on parannuksen aika ja aika huu-
taa Jumalan puoleen. Jumala kuulee kaik-
ki rukoukset, kaikilla kielillä esitetyt. Kun 
ihminen huutaa Jumalan puoleen, Jumala 
haluaa varmasti kuulla. Hän haluaa antaa 
uuden mahdollisuuden jokaiselle. 

– Jumalan voima on pahuuden vastavoi-
ma. Päämäärä on Jumalan kirkkaus. Sinne it-
sekin tähtään sitten, kun minun aikani tulee. 
Jeesus on mennyt taivaaseen valmistamaan 
meille sijaa ja taivaassa soi uusi virsi. Siellä 
olemme kaikki täydellisiä. Eräänä päivänä 
Jeesus tulee noutamaan omansa kotiin. Jy-
minä Hänen tulostaan kuuluu jo.

Galleria on auki huhtikuun alusta vuoden loppuun.  Kustannuksista 
vastaavat Sotkamon Helluntai srk ja Sotkamon ev.lut. srk.
Helluntai- ja ev.lut seurakuntalaiset valvovat näyttelyitä. Näyttely ker-
rallaan on noin 3 viikkoa.
Galleriassa järjestetään runsaasti kaikille avoimia hengellisiä tilaisuuksia.

C    Viherlaakson tiimi kahvikärryn 
kanssa kutsumassa ihmisiä Alepan 
edessä.

Sotkamon torin laidalla oli 
missiogalleria Se löytyi -kampanjassa

D   Afrikka-kuvien viimeinen päivä. Tarkkaavaisia 
kuulijoita. Edellisenä päivänä oli ukrainalaisten lasten 
luokka Salmelasta näyttelyssä ohjaajansa Kari Jokelai-
sen kanssa.

B   Nyt taitaa olla Gallerian vilkkain aamu? Jonoksi asti.

Viherlaaksossa Espoossa kohdattiin ihmisiä, 
tarjottiin kahvia, keskusteltiin myös elämän 
tarkoituksesta ja kutsuttiin Majataloiltaan.
Tätä kannattaa jatkaa. Kiitokset kaikille, 
tuntui hyvältä ja jäi sopivasti intoa jatkaa 
ja kehittää tätä.

D    Viherlaakson kappelin missioryhmä missiokoiri-
neen valmiina.

Näin Espoossa
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EI KUN 
KASVISTEN 
KIMPPUUN!

© Luonnonvarakeskus

Esim. Mitä enemmän kotitaloudessa ostetaan 
ruokaa kiloissa henkilöä kohden… 
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Sitä enemmän ruokaa päätyy hävikiksi!

Ref: Hartikainen
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Hävikin synnyn taustalla lukuisia syy-seuraus-ketjuja

Kimmo Janas

Me miehet söisimme 
varmasti enemmän 
kasviksia, jos niiden 
käsittely ei vaan olisi 
niin kovin työlästä. 

P uoli kiloa kasviksia 
päivässä on iskostunut 
mieliimme, mutta silti 

jääkaapeissamme on usein vain 
muutama tomaatti, kurkku, sa-
laattia ja pari porkkanaa. Vain 
joka viides syö kasviksia suo-
situsten mukaisesti. Yksi syy 
vähäiseen kasvisten määrään 
lautasillamme on se, että kas-
visten monipuolinen käyttö koe-
taan työlääksi ja aikaa vieväksi. 

Kasviskonttori 
rientää apuun

Uudet käyttövalmiit, tuoreet Via 
Kasvimaa -vihannekset ja juu-
rekset helpottavat ja nopeuttavat 
jokapäiväistä ruoanlaittoa. Tuot-
teissa on kuorittu ja pilkottu kas-
visten parhaat palat valmiiksi se-
koituksiksi, joissa on laadukkaat 
tuore- ja kuivamausteet mukana. 

Via Kasvimaa -tuotteet ovat 
syntyneet HKScanin ja Vihan-
nes-Laitilan yhteisprojektina, 

jonka vetäjäksi perustettiin huh-
tikuussa 2022 uusi yhteisyritys 
Kasviskonttori Oy. 

Vartin aikasäästö ja 
punajuuret lautaselle

 ilman sotkua 
Lasten – ja miksei myös miesten 
– nirsoilu karsii kasvisten käyttöä 
monissa lapsiperheissä. Kasvis-
ten heikko säilyvyys koetaan 
myös ongelmaksi. Kasviksia ha-
luttaisiin käyttää monipuolisem-

min, mutta aina ei osaaminen ja 
uskalluskaan riitä uusiin kas-
viskokeiluihin. Nämä kasvisten 
käyttöön liittyvät pulmat nousi-
vat esiin HKScanin kesällä 2022 
teettämässä Kasvisten käyttö 
-tutkimuksessa. 

Moni mies ottaisi mielellään 
käristemakkaransa lisukkeeksi 
punajuurta, mutta sen saaminen 
kypsänä ja herkullisena lautasel-
le on sotkuista ja vie aikaa.

– Via Kasvimaa tuo monipuo-

D    Keittoaineksissa on pilkottujen tuoreiden kasvisten lisäksi huolella mietitty yhdistelmä mausteita.  Kasvikset ja neste katti-
laan, keitä, soseuta, lisää suola oman maun mukaan, ja sosekeitto on valmis. 

A    Tänä vuonna julkaistusta ruokahä-
vikkiselvityksestä löytyy mielenkiintoista 
tietoa. Esimerkiksi yksin kotitalouksien 
vuosittainen hävikki vastaa uusimman 
tieteellisen julkaisun mukaan 139.000 
autolla ajon hiilijalanjälkeä...

A    Uunivalmiista pakkauksesta otetaan 
vain kansi pois ja laitetaan uuniin! Tuot-
teissa on mukana tuoreita yrttejä, valko-
sipulia sekä muita mausteita, ja ne sopi-
vat lisäkkeeksi sellaisenaan esimerkiksi 
lihan, kalan tai kanan kylkeen. Uunival-
miita kasviksia voi käyttää kypsennyksen 
jälkeen myös salaateissa. 

lisuutta, uusia makuja ja helppo-
utta ruoanlaittoon. Esimerkiksi 
myskikurpitsa on kiinnostava, 
juuri nyt sesongissa oleva raa-
ka-aine, mutta sen kuoriminen 
ja pilkkominen on työlästä. Via 
Kasvimaa -tuotteet oikaisevat 
monta vaihetta ruoanlaitossa 
ja säästävät vähintään vartin 
verran ruoanlaittoaikaa. Tämä 
aikasäästö päivittäisessä ruo-
anlaitossa tuo yhden työpäivän 
verran lisää tunteja muuhun 
käyttöön kuukaudessa, kertoo 
Kasviskonttori Oy:n toimitus-
johtaja Timo Hansio. 

Satokauden parhaita 
raaka-aineita 

Via Kasvimaa -tuotteiden tuo-
reista kasviksista vastaa Vihan-
nes-Laitila. Tuotteissa käytetään 
satokausien mukaan kotimaisia 
raaka-aineita aina, kun ne ovat 
sesongin puolesta laadukkaita ja 
tarvittava määrä saatavilla. Val-
taosa Via Kasvimaa -tuotteiden 
raaka-aineista tulee Satakunnan 
ja Varsinais-Suomen alueelta. 
Tuotevalikoima elää satokausi-
en mukaan. 

– Raaka-aineiden tuoreudesta 
ja herkullisuudesta emme tingi. 

Näin syksyllä Via Kasvimaa - 
pakkauksissa on esimerkiksi juu-
ri maasta noukittuja raitajuuria, 
jotka ovat nyt parhaimmillaan. 
Vastaavasti keväällä Via Kasvi-
maa -tuotteissa on enemmän 
grilliin sopivia raaka-aineita, 
kuten kesäkaaleja ja uusia sipu-
leita, kertoo HKScanin Suomen 
tuotekehitysjohtaja Marianne 
Nordblom. 

Kuoret ja naatit menevät 
hyötykäyttöön 

Via Kasvimaa -tuotteiden 
käyttö on oiva keino kotien 

ruokahävikin vähentämisessä. 
Kasvisten kuorimisesta ja pilk-
komisesta syntyvästä biojätteestä 
ei kotikokkien tarvitse huoleh-
tia itse. Tuotannossa syntyvä 
kuorijäte sekä muut tuotan-
toon kelpaamattomat osat 
hyödynnetään eläinrehuna 
tai biokaasun tuotannossa 
HKScanin materiaalitehok-
kuusperiaatteiden mukaises-
ti. Tehokkaalla materiaalien 
hyödyntämisellä pienennetään 
merkittävästi ruoantuotannon 
ympäristövaikutuksia. 

– Ruokahävikkiä ei tule 
myöskään siitä, että tiettyyn re-
septiin ostetusta porkkanapus-
sista osa jää käyttämättä tai pa-
rin timjaminoksan tarpeeseen 
joutuu ostamaan kokonaisen 
yrttiruukun, josta osa jää kui-
vumaan keittiön pöydälle. Joku 
kiinnostava resepti voi jäädä ko-
konaan kokeilematta, kun siihen 
tarvittavaa sitruunaruohoa tai 
kaffir limen lehteä ei löydykään 
lähikaupasta. 

Mielenkiintoinen tieto uusim-
massa ruokahävikkitutkimukses-
sa on, että yksinasuvien naisten 
keskimääräinen hävikki on 27,5 
kg/hlö/vuosi, kun taas yksinasu-
vien miesten 14,2 kg/hlö/vuosi.

Via Kasvimaa -tuotteissa oikea 
määrä tarvittavia yrttejä on muka-
na pakkauksissa. Ratatouillekin 
valmistuu kätevästi, kun kaikki 
siinä tarvittavat raaka-aineet voi 
ostaa tuoreena yhdessä pakka- A
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.Jussi Kosola

Suami on neliättä vuatta peräkanaa maailiman onnellisin maa, käy ilimi Maailman onnellisuusrapor-
tista. Näin uutisoo Yle.

Varmahan meillä totta tosiaan onkin aihetta monehenlaihin olla onnellisia esimerkiksi siitä, että 
ereltävät sukupolovet on antanehet mittaamattoman panoksensa, että asiat on näinkin hyvällä sortilla 
tänä aikana. Hyvinvointiyhteeskuntaa rakentivat sotien jäläkeestä talouskasvua pönkittämähän.

Suurena ihimeenä piretähän maailmalla sitä että ylipäänsä on olemas maa nimeltä Suami, kun niin 
ylivoimaasta vihollista vastahan piti sotimahan ruveta piänen ja huanosti sotahan varustautunehen 
kansan.

Mainittu on monehen kertaha, että moomma sota-traumatisootu kansa, mikä varmahan pitääkin 
paikkansa monilla elämänalueella, meille jäläkipolovillekkin heijastunehena. Ei aivan mukavimpia 
juttuja ollu pikkupoikana kuunnella sotaveteraanien ja invaliirien muisteloota, joista yhyren poimaasen 
evästykseksi: Jsp.lle kun oli tuatu haavoottunehia sotilahia niin lääkäri joutuu kylymästi raakkaamahan, 
ketä viälä kannattaa hoitaa ja ne onnettomat, jokka ei siihen kategoriahan päässehet niin lääkärin tyly 
toteamus oli: Ulos!!! Elikkä paariilla ne oli kipattu teltan ulukopualelle hankehen kualemahan ja kerto-
mus jatkuu, että kyllä ne kualinkamppaalussansahuutivat tuskissansa. Kun sitä ihimetelly oon aikuus-
iällä äänehen veteraaniilta että miksei eres morfiinia annettu niin selekiä on ollu vastaus: Sitä ei ollu!

Kyllähän se suuri ihimet jo sinällänsä on että siältä kukaan tuli ”täyspäisenä” takaasi ja kyllähän 
se niin onkin ku Kari Tapio laulussansa esittää: Jokku arvet näkyy päälle, jokku ei. Kova on ollu 
hinta vapauresta, eikä sitä millään mittarilla voi määritellä. Jälleenrakentaminen, sotaorvot, sotalesket 
& invaliirit, karialaasten asuttaminen ja pisteenä I:n päälle sotakorvaukset.

Euroopas kun ei orotettu enää sotaa syttyvän 2000-luvulla, niin muistutus siitä mitä Ukrainan kansa 
tänä aikana joutuu kokemahan, nostattaa sota-aijan elänehille muistot pintahan. Airosti meirän on  syytä 
olla onnellisia siitä, että meirän ei oo tarvinnu kokia vastaavaa ja antaa tukemma itsenääsyyrestänsä 
taistelevan kansan auttamiseksi. 

Kyllähän ne mainingit tänne meillekki heijastuu monella tapaa ja ei oo mukava kuunnella esim. piä-
nituloosten eläkelääsleskien hualta mm. siitä, että pystyykö enää kotonansa asumahan, kun sähkö-tai 
öliylämmityksehen ei välttämätä enää eläkes piisaa ja kun lääkkehistäkin on osa jo joutunu tinkimähän 
ja elintarvikkehien hinnakki meinaa karaata käsistä. Kun viälä ottaa huamiohon, että ikäihimiset on 
tottunehet elämähän säästeliähästi ku on ollu pakko, niin mistäs ne enää voi vyätä kiristää, vaika yks 
ministeri sellaastaki on esittäny.

Nyt kyllä pitääs hallituksen himmata nuasta kuusattomista ilimastotavoottehista ja asettaa etusijalle 
omavaraasuus ja peruspalavelut  erityysesti piänituloosille. Eihän tätä pohojoosta maata voi kuvitella 
ainakaanlyhkääsellä aikataululla hiilineutraaliksi maalaasjäriellä (joka muuten alakaa olla katuavaa kan-
sanperinnettä.) Pitääs  ny vaan ymmärtää asettaa asiat tärkeysjäriestyksehen, turvesoista kun on niin 
palio väännetty, niin tulipahan miälehen omalta kylältäni Ruattihin muuttanehen, jo 80 ikävuaren hy-
vänaikaa ylittänehen vanhuksen muistelot, kun piäni kotomökki, jota asutti leskeksi jääny yh-äitee ja 
elätti tenavalaumaansa kulukien kylällä pyykkiä pesemäs ihimisille ja kun tämä em. ikämiäs aijallansa oli 
sevverran varttunu että, kelepas ojankaivuuhin ja luannollisesti lapiopelillä. Kertoo että nevaojiakin tuli 
jokunen kilometri kaivettua. Siihen tariosinkysymystäni, että kuinkas siälä hyttyysten ja käärmehien seas 
sitä onnistuu nevoja ojimahan, niin vastaukseksi sain että ne kaivettihinki talavella, routaa ei kuulemma 
ollu ku vähä pinnas.

Hyvinvointiyhteeskunnan yks määritelmä on se, että kuinka sellaaseksi määritelty hoitaa heikom-
piosaasensa. Yks sellaanen määritelmä on, että maatamma on rakennettu kristilliselle perustuksel-
le, esim. diakoniatyä on polokaastu käyntihi Uures testamentis. Näinä aikoona vaan tuata kristillistä 
arvomaailmaa nakerretahan, vai pitääskö määritellä; rouhitahan jopa aivan maan huipulla olevien 
päättäjien toimesta, valitettavasti...

Miälenkiinnolla varmahan moni tunnustava kristitty, itteni mukahanlukien orotamma, minkälaasta 
herelmää kantaa tämänsyksyynen valtakunnallinen: Se löytyi-missio, mihinkä niin monet seurakunnat 
ja instanssit on kantanehet kortensa kekohon panostaen päämääränä kristinuskosta viaraantunehien 
kansalaasten herättely löytämähän seurakuntayhteyren ja ennenkaikkia ottamahan vastahan Jumalan 
suurimman lahajan: Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaaseksi Herraksi ja Vapahtajaksi. Onhan sitä 
kuullu soraääniäkin tyylihin, että ollahan kunniaa ja mainetta hankkimas. On sanottava että siitähän 
ei mihinään tapaukses oo kysymys!

Kysymys on ihimisen iankaikkisuussialusta. Täs aijas meillä on maharollisuus se valita ja Taivahan 
portista ei sisälle mee kukaan meistä iliman, että Jeesuksen kallis Pyhä sovintoveri on meirät synniis-
tämmä sovittanu.

Kysymys kuuluukin: Joko sinä lukija oot Jeesuksen oma?
Syrämmen uskolla tullahan vanhurskahaksi ja suun tunnustuksella pelastutahan.
Jeesuksen sanat: ”Minä olen tie, totuus ja elämä, ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin Minun 

kauttani”.

Maailiman onnellisin kansa

D  A    ’One Pot’ maustetut kokkauskasvikset ovat oikopolku suosittuihin yhden padan ruokiin. 

A    Ratatouillekin valmistuu kätevästi, 
kun kaikki siinä tarvittavat raaka-aineet 
voi ostaa tuoreena yhdessä pakkauksessa 
mausteineen – sitä makkaraa tietenkään 
unohtamatta...

uksessa mausteineen. Suolaa 
Via Kasvimaa -tuotteisiin ei ole 
lisätty, kertoo Nordblom. 

Helposti herkullista – 
kattilassa, uunissa ja 

pannulla 
Via Kasvimaa-tuotteiden 
tuotekehityksestä ja resepti-ide-
oista ovat vastanneet HKScanin 
asiantuntijat ja kokit. 

Tuoteperheeseen kuuluu 
kattilassa, uunissa ja pannulla 
valmistettavia tuotteita: keitto-
ainekset, uunivalmiit kasvikset 
ja -perunat sekä maustetut kok-
kauskasvikset.

A
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Uutuuksia sisällöntuottajille ja live-tuotantoon
Canon on tuonut markkinoille neljä ammattikäyttöön suunniteltua 
videokameramalliston (Canon XA65, XA60, XA75 ja XA70) sekä 
kuluttajille suunnatun Canon LEGRIA HF G70 -mallin. Uudet vi-
deokamerat soveltuvat useisiin erilaisiin tarkoituksiin, kuten doku-
menttien tekoon, yritystapahtumien taltiointiin ja koulutuskäyttöön. 
Näillä ammattilaistasoisilla laitteilla kuvaaminen onnistuu tarkalla 
4K-kuvanlaadulla ja HD-tasoinen striimaus USB-C-liitännän kautta. 
Lisäksi näiden laitteiden ominaisuuksiin kuuluvat edistyksellinen 
automaattitarkennus sekä kasvojentunnistus. Kaikki viisi kameraa 
tarjoavat mahdollisuuden MP4-tallennukseen, ja XA-mallit tukevat 
lähetystoimintaa XF-AVC-tallennuksella.

Canonin kompaktien videokameroiden avulla sisällöntuottajat 
voivat vaivatta kuvata näyttävää 4K-materiaalia tilanteessa kuin 
tilanteessa. DIGIC DV6 -prosessorilla sekä 1/2,3 tuuman CMOS-
kennolla (XA65 ja XA60) tai 1 tuuman CMOS-kennolla (XA75 ja 
XA70) varustetut kamerat mahdollistavat kuvaamisen 4K UHD- ja 
FHD-laadulla. Canonin älykkään optisen suunnittelun ansiosta näis-
sä kevyissä videokameroissa on myös vaikuttavat zoomausomi-
naisuudet. Laitteiden polttoväli on kinofilmiä vastaava 35 mm, ja 
malleissa XA65 ja XA60 on 20-kertainen optinen zoom ja malleissa 
XA75 ja XA70 15-kertainen zoom. Kaikki nämä ammattilaiskäyttöön 
suunnitellut mallit tukevat 40-kertaista digitaalista zoomia, joka on 
malleissa XA65 ja XA60 jopa 800-kertainen ja malleissa XA75 ja 
XA70 600-kertainen. Ensiluokkaisten video-ominaisuuksien lisäksi 
nämä laitteet on varustettu 3,5 tuuman LCD-kosketusnäytöllä ja 
teräväpiirtoetsimellä.

Canonin tasokkaan automaattitarkennuksen ansiosta XA65, XA60, 
XA75, XA70 mahdollistavat vaivattoman kohteen seuraamisen. 
Dual Pixel CMOS AF -automaattitarkennuksella varustetut XA75- ja 
XA70-kamerat tarkentavat nopeasti ja tarkasti, ja lisäksi Dual Pixel 
-teknologia tekee manuaalisesta tarkennuksesta helppoa. XA65- ja 
XA60-malleissa on puolestaan edistyksellinen automaattinen hybri-
ditarkennusjärjestelmä, jonka ansiosta tarkennus käy vaivattomasti 
jopa hämärässä. Kaikissa viidessä uutuudessa on säädettävä tarken-
nusnopeus aina nopeasta tasaiseen automattitarkennukseen, jota 
voidaan hallita myös 3,5 tuuman LCD-näytön kautta.

C   Canon XA60

Ikääntyneiden 
yksinäisyydestä ollaan 

huolissaan
Vanhustyön keskusliitto teetätti 
alkuvuodesta kattavan ja ainut-
laatuisen kyselyn kansalaisten 
asenteista koskien vanhuutta, 
vanhenemista, vanhustyötä sekä 
sukupolvisuhteita. Kyselyn te-
kee ainutlaatuiseksi se, että siinä 
on hyvin kattavasti edustettuna 
eri ikäiset, nuorista +16 aina van-
hoihin. 

Kyselytutkimuksen mukaan 
vanhuuteen ja vanhenemiseen 
suhtaudutaan pääosin myöntei-
sesti. Mitä vanhempi vastaaja, 
sitä myönteisempi suhtautumi-
nen omaan vanhuuteen on. Vaik-
ka yksilötason suhtautuminen 
vanhenemiseen on myönteistä, 
koetaan yhteiskunnassamme 
yleisesti suhtautumisen vanhuu-
teen olevan kielteisempää. Moni 
näkee, että iäkkäät ihmiset eivät 
tule kuulluiksi tai heitä jopa syr-
jitään. Myös vanhusten yksinäi-
syys herättää huolta. Vanhustyö-
hön houkuttelevuuden nähdään 
olevan huonolla tolalla, eivätkä 
kansalaiset usko tilanteen para-
nevan tulevaisuudessa.

Suomalaiset suhtautuvat 
vanhuuteen ja vanhenemiseen 
myönteisesti (42 %) tai neut-
raalisti (40 %). Mitä vanhempi 
vastaaja, sitä myönteisempää 
suhtautuminen vanhuuteen on 
ja sitä turvallisemmalta oma 
vanhuus tuntuu. Eniten oma 
vanheneminen huolettaa nuoria, 
opiskelijoita, työttömiä ja niitä, 
jotka kokevat elämänlaatunsa tai 
rahatilanteensa huonoksi. Vaik-
ka yksilötason suhtautuminen 
vanhenemiseen on myönteistä, 
moni kokee yhteiskunnassa suh-
tautumisen vanhuuteen olevan 
kielteisempää. Vastaajista 44 % 
näkee, että suomalaisessa yh-
teiskunnassa vanhuutta pidetään 
kielteisenä asiana ja vain 26 % 
uskoo vanhuuteen suhtaudutta-
van myönteisesti.

Puolet vastaajista kokee it-
sensä nuoremmaksi verrattuna 
todellisiin ikävuosiinsa. Vain 13 
% vastaajista kokee itsensä van-

hemmaksi todellisiin ikävuosiin-
sa verrattuna. Tästä itsensä nu-
meroikäänsä vanhemmaksi tun-
tevien joukosta jopa puolet ovat 
alle 35-vuotiaita. Vastaajia pyy-
dettiin myös kertomaan, missä 
iässä vanhuus heidän mielestään 
alkaa. Lähes puolet vastaajista 
vastasi 61–70 välille sijoittuvan 
ikälukeman ja keskiarvo asettui 
68 ikävuoteen. Nuorimpien vas-
taajien vastausten keskiarvo oli 
matalampi ja keskimäärin tämän 
ryhmän mielestä vanhuus alkaa 
jo 62-vuotiaana. Mitä vanhempi 
vastaaja on, sitä myöhemmin 
vanhuus heidän mielestään al-
kaa, ja vanhimmassa vastaaja-
ryhmässä vastausten keskiarvo 
oli 78 vuotta.

Kellojen yllättävät 
huipputeknologiat

Pyöritä pienen pientä nuppia, 
ravista kelloa, vaihda patterit….
Kaikki asioita, jotka voi unohtaa, 
kun kello käy valon voimalla ja 
saa energiansa aurinkopanee-
leista. Tekniikka on sama kuin 
talojen katoilla sijaitsevissa au-
rinkopaneeleissa. Rannekellon 
kellotaulun takana sijaitsevat 
aurinkopaneelit käyttävät va-
losta saamansa energian kello-
koneiston pyörittämiseen.

– Aurinkopaneeleja hyödyn-
tävät kellot muuntavat valon 
sähköenergiaksi. Vuonna 1973 
kehitetty teknologia on nyt 
ajankohtaisempi kuin koskaan. 

C  Citizen, eco-drive, radio-ojattu, ovh 
699 euroa. 

Kellossa ei esimerkiksi tarvita 
lainkaan luontoa kuormittavia 
paristoja, Citizenin kaupallinen 
johtaja Helena Tikkanen sanoo.

Ekologisuuden ohella kellon 
on syytä pysyä ajassa. Maailman 
tarkimmat kellot ovat atomikel-
loja, jotka käyttävät atomien re-
sonanssitaajuuksia ajan mittaa-
miseen. Perinteisessä heilurikel-
lossa heiluri heilahtaa tasaisesti 
sekunnin välein. Atomikellossa 
liike on paljon paljon nopeam-
pi – miljardeja tai jopa biljoonia 
kertoja sekunnissa. Maailman 
tarkimmat atomikellot edistävät 
tai jätättävät sekunnin vain ker-
ran 300 miljoonassa vuodessa.

Atomikellojen teknologia on 
kehittynyt vuosien saatossa. 
Nykyiset atomikellot perustuvat 
moderniin fysiikkaan kuten kyl-
miin atomeihin ja atomiryppäi-
siin. Citizenin radiokontrolloidut 
kellot vastaanottavat aikasignaa-
lin radiotaajuudella Saksassa si-
jaitsevasta atomikellosta.

– Radio Controlled -teknolo-
gia lanseerattiin vuonna 1993. 
Radiosignaalit vastaanotetaan 
yöllä, jotta matkapuhelimet tai 
muu elektroniikka eivät aiheuta 
liikenteeseen häiriöitä, Tikkanen 
kertoo.

Huurtumattomat uimalasit
Arena Air-Bold Swipe -uimalasit ovat ensimmäiset kuntouimareille 
tarkoitetut uimalasit, joissa on huurtumaton Swipe-pinnoite. Huur-
tumattomuuskäsittely aktivoituu, kun lasien sisäpintaa pyyhkäistään 
peukalolla. Swipe Antifog -käsittely pitää lasit  huurtumattomina 10 
kertaa pidempään kuin perinteiset pinnoitteet.

Swipe-teknologiaa on ollut aikaisemmin vain Arena Cobra Swi-
pe -kilpalaseissa. Uusi kuntouimareille suunnattu Air-Bold Swipe 
on laajempirunkoinen useimmille kasvoille sopiva malli. Air Seal 
-hunajakennotiiviste mukautuu kasvoihin pehmeästi minimoiden 
paineen tunnetta silmien ympärillä. Lisäksi pakkauksessa on mu-
kana kolme eri kokoista nenäsiltaa.

Saatavana jälleenmyyjiltä kautta maan.

Neljä viikkoa, 15 minuuttia 
päivässä laiteharjoittelua

Astma on Suomen yleisin keuh-
kosairaus. Sitä sairastaa puo-
li miljoonaa ihmistä. Lievästä 
astmasta kärsivien potilaiden 
oireet ja keuhkojen toiminta 
paranevat usein nopeastikin 
nykyisillä astmalääkkeillä. Hen-
gityslihasten voimaa ei voi ku-
tenkaan kasvattaa lääkehoidol-
la, ja vaikeammissa tapauksissa 
lääkkeet eivät riitä poistamaan 
kaikkia oireita eivätkä paranna 
keuhkojen toimintaa riittävästi. 
Hengitysharjoittelua, jossa vas-
tapaine yhdistetään lämpimään 
höyryyn, ei ole aiemmin kliini-
sesti tutkittu astman hoidossa. 
Uusi tutkimus osoitti, että me-
netelmällä saadaan merkittävä 
parannus hengityslihasten voi-
maan ja keuhkojen toimintaan.

Suomessa tehdyn kliinisen 

tutkimuksen tulokset esitel-
tiin syyskuun alussa Euroopan 
Keuhkolääkäriyhdistyksen ERS 
2022 -kongressissa Barcelonas-
sa. Mittaustulokset osoittivat, 
että kevyt päivittäinen harjoitte-
lu, jossa vastapaine yhdistettiin 
lämpimään höyryyn, vahvisti jo 
neljässä viikossa hengityslihas-
ten voimaa 12–20 prosenttia. 
Lisäksi vastapaine- ja höyryhen-
gitysharjoittelu paransi merkit-
sevästi keuhkojen toiminnallista 
tilavuutta.

Tutkimukseen osallistui 45 
lievää tai kohtalaista astmaa sai-
rastavaa henkilöä. He käyttivät 
koko tutkimuksen ajan säännöl-
lisesti omaa, optimaaliseksi kat-
sottua astmalääkitystään. Potilaat 
jaettiin satunnaisesti koeryh-
mään ja vertailuryhmään. Koe-
henkilöt käyttivät vastapaine- 
ja höyryhengitystä yhdistävää 
WellO2-hengitysharjoituslaitetta. 
Vertailuryhmä jatkoi elämäänsä 
entiseen tapaan.

Hengityslihasvoimaa arvioi-
tiin mittaamalla maksimaaliset 
hengitystiepaineet ulos- ja si-
säänhengityksessä. Keuhkoti-
lavuuksia sekä hengitysilman 
virtausta keuhkoissa mitattiin 
spirometrialla.

– Mitä paremmassa kunnos-
sa hengityslihakset ovat, sitä 
helpompaa on hengitys myös 
astmaatikoilla, joiden keuhko-
putkilla on taipumus supistua 
eri ärsykkeistä. Parempikuntoi-
set hengityslihakset vähentävät 
keuhkopotilaiden hengästymis-
tä rasituksessa ja auttavat heitä 
selviytymään vaikeista keuhko-
tulehduksista helpommin esi-
merkiksi koronasairauden yh-
teydessä, kliinisen fysiologian 
emeritusprofessori Anssi Sovi-
järvi kertoo. – Hengityslihaksia 
kannattaa siis vahvistaa. Se on-
nistuu kätevästi vastapainehen-
gityksellä. Tehdyssä tutkimuk-
sessa vastapainehengitykseen 
yhdistettiin höyryhengitys. Sen 
on jo kauan tiedetty lievittävän 
astmapotilaiden keuhkoput-
kiston supistumistaipumusta ja 
helpottavan liman poistumista 
keuhkoista.

Uusi kevytrakenteinen Porsche 911 Carrera T
Porsche laajentaa 911-malliperhettään uudella, kevytrakenteisella 
911 Carrera T urheiluautolla. Mallinimen T-kirjain (”Touring”) on 
Porschella perinteisesti liitetty autoihin, jotka tarjoavat poikkeuksel-
lisen urheilullisen varustelun ja ajonautintoa puhtaimmassa muodos-
saan. 911 Carrera T:ssä on vakiona seitsenvaihteinen käsivaihteisto, 
ja 8-vaihteinen PDK on saatavissa lisävarusteena. Ajokorkeutta kym-
menellä millimetrillä madaltava PASM-urheilujousitus ja ohjaamon 
pelkistetty eristys tekevät kaksipaikkaisesta uutuusmallista nautin-
nollisella tavalla puhdasverisen urheiluauton. Sen tuntee – ja kuu-
lee – varsinkin dynaamisessa ajossa mutkittelevilla pikkuteillä, kun 
kuusisylinterisen bokserimoottorin äänimaailma välittyy entistäkin 
vaikuttavammin auton sisään.

Porschen mallivalikoimassa uusi 911 Carrera T asemoituu 911 
Carreran ja 911 Carrera S:n väliin. Perustason 911:stä lainattu 385 
hv:n (283 kW) ja 450 Nm:n kaksoisturbomoottori kiidättää auton 
0–100 km/h 4,5 sekunnissa ja 291 km/h:n huippunopeuteen. 

Porsche 911 Carrera T:n mallinimen T-kirjain (”Touring”) periytyy 
vuoden 1968 alkuperäisestä 911 T mallista, jonka tuotanto jatkui 
vuoteen 1973 saakka. Vuonna 2017 Porsche herätti tämän puris-
tisen 911-variantin uudelleen henkiin 991-mallisarjan 911 Carrera 
T versiona. Riisuttu, mutta äärimmäisen urheilullinen T-konsepti 
on sittemmin viety menestyksekkäästi myös muihin mallisarjoihin 
718 Cayman T:n, 718 Boxster T:n ja Macan T:n muodossa. 

Porsche 911 T -mallin hinnat alkavat Suomessa 199 054,00 eurosta 
sisältäen arvonlisäveron ja maakohtaisen varustelun.
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KETOFORST Xtreme V2

KETO150 Karate Multi

UUTUUDET!

KOKO KANSAN TAHKO
Ei varmaan kaukaa haettu sellai-
nenkaan väite, että Lauri (Tahko) 
Pihkala on ollut suuri vaikuttaja 
luomassa sitä ”urheilupohjaa”, 
millä Suomea juostiin maiilman-
kartalle. Itse hän kunnostautui 
lähinnä pikamatkojen juoksijana 
ja pitkänmatkan hiihtäjänä.

Lauri Pihkala syntyi vuonna 
1888 Gummerusten pappis-
sukuun Pihtiputaalla 11-lapsi-
sen suurperheen kuopuksena. 
Vuonna 1906 suomalaisuusaat-
teen levitessä maassamme nimi 
Gummerus vaihtui Pihkalaksi. 
Lauri oli mukana vuoden 1908 
(Lontoo) ja vuoden 1912 (Tuk-
holma). Lontoossa oli Suomi 
ensimmäistä kertaa virallisesti 
mukana olympialaisissa kisois-
sa. Lontoon ja Tukholman ”vä-
lissä” vuonna 1909 ”löysi” mies 
päälajikseen 400 metrin juoksun, 
mutta mukana pysyi mm. korke-
us- ja seiväshyppy.

Vuonna 1907 teki Lauri noin 
kahden kuukauden pituisen reis-
sun Yhdysvaltoihin ja sieltä mu-
kaan tarttui pino urheiluaiheisia 
kirjoja, joista mies oli ”vääntävä” 
yhtä ja toista harrastetta suoma-
laiselle liikkuvalle nuorisolle. 
Vuonna 1911 Tukholman kiso-
jen aattovuonna Lauri valitsi 800 
metrin juoksun ohjelmistoonsa 

Kalle Virtapohja 
Lauri Pihkala 
– Koko kansan Tahko           
Docendo, 2022

ratakierroksen lisäksi. Tukhol-
man kisat oli Laurille urheilul-
lisesti pettymys, mutta suoma-
laisittain Hannes Kolehmainen 
kahmi kolme kultaista mitalia ja 
juoksuinnostus sai Suomessa hy-
vää boostia. Pihkala osasi lehti- 
ja kabinettimiehenä hyödyntää 
tätä innostusta.

Vuonna 1908 oli Lauri Pihka-
lalta ilmestynyt teos ”Urheilijan 
Opas” Gummeruksen kustan-
tamana ja myöhemmin häneltä 
julkaistiin mittava määrä opuk-
sia kuten: ”Poikain urheiluopas 
– Suomea suojaamaan” (1918), 
”Koululaisurheilijan opas – Suo-
men miehen kuntokurssi”. Kaik-
kiaan Pihkalalta ilmestyi noin 25 
teosta. Muutama kirja oli opas-
kirjoja pesäpallon alueelta.

Lontoon Olympialaisten aikoi-
hin heräsi Pihkala painottamaan 
englannin kielen opiskelun tär-
keyttä Suomessa ruotsin, venä-
jän ja saksan kielen rinnalla. Hän 
totesi sen olevan urheilumaail-
man kieli.

Kirjan sivulla 169 todetaan: 
Tahko oli omituinen keksijä-
luonne. Hänen aivonsa olivat 
siinä asennossa, että hän kehit-
teli kaiken aikaa jotakin uutta. 
Vuonna 1912 Tahko teki 8,5 
kuukautta kestäneen matkan 
Yhdysvaltoihin kiertäen 17 
osavaltiota ja urheilukeskuksia 
niissä. Suomeen kotiuduttuaan 
hän Wanderer -moottoripyörällä 
matkusteli ristiin rastiin levittäen 
liikunnan tietoutta eri seuduilla.

Hänen ansioikseen voidaan 
lukea Suomen Urheiluopiston 
perustaminen, joka kotiutui 
lopulta Vierumäelle. Myös Sal-
pausselän kisojen ideanikkarina 
häntä voidaan pitää ja kuului-
simpana varmaan pesäpallo, 
minkä idean alkutahteja var-
maan viriteltiin Bostonissa vuon-
na 1907, kun Lauri oli katsojana 
Baseball-ottelussa. Hiihtoloma 
luetaan myös yleisesti Tahkon 
ansioksi. Hän oli myös Suomen 
Ladun kehittäjä.

Vuonna 1915 Lauri löysi rin-
nalleen Raunan (os. Schwartz-
berg), joka myös oli pappissu-

vusta. Rauna oli valmistunut 
voimistelunopettajaksi, mutta 
kun vuonna 1917 alkoi lapsia 
ilmestyä perheeseen, hän jäi 
kotiäidiksi. Lapsia syntyi 5 vuo-
desta 1917 vuoteen 1924.

Tahko oli lujatahtoinen mies 
ja mm. Urho Kekkosen kanssa 
ystävyys oli koetuksella Tah-
kon ollessa amatööriyden lin-
joilla ”ruskeiden kirjekuorien” 
sijaan. Naisten urheilun suh-
teen oli Laurilla epäilyksiä ja 
mm. artikkeli ”Piikaiset pallosil-
la” antaa siihen viitteitä. Myös 
afrikan-amerikkalaisista urheili-
joista hän lausui ajatuksia, jotka 
tänään olisivat hyvin tuomitta-
via. Yhtä kaikki vuosien 1888-
1981 välillä vaikutti Suomessa 
suurmies-Tahko-virheineen ja 
saavutuksineen. Tahko ei kiel-
tänyt vaimonsa Raunan osuutta 
kaikessa. Yhdessä me olemme 
kaiken saavuttaneet.

Samuel Saresvirta
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Henri Seppänen ja Matti Lahtinen
Exodus ja Jumalan juhlat – 
valtatie luvattuun maahan          
Nehemia media, 2022

Jussi Moila
Tuntematon          
Gummerus, 2022

TAISTELU AVIOLIITOSTA JA 
MIELENTERVEYDESTÄ

Joensuulaislähtöisen näytelmä-
kirjailija Jussi Moilan (s. 1981) 
”Tuntematon” on omakohtainen 
romaani mielenterveyden järk-
kymisestä ja ylisukupolvisista 
sotatraumoista. Romaani kuvaa 
yllättävän raadollisesti alati kas-
vavaa riittämättömyyden tunnet-
ta ja valtaviin mittasuhteisiin pai-
suvaa päähenkilön työstressiä.

Dramaturgi Ilmari ja Camil-
la muuttavat lapsensa kanssa 
pienemmälle paikkakunnalle 
Camillan saatua kiinnostavan 
työtarjouksen paikallisen orkes-
terin johtajana. Ilmari itse ryhtyy 
työstämään Tuntematon sotilas 
-kirjasta kuunnelmasarjaa. Kun 
hänelle selviää, että vaimo on 
ihastunut yhteiseen tuttavaan, 
parisuhteen haasteet ja työ-
stressi alkavat muokata hänen 
todellisuuttaan odottamattomal-
la tavalla. Pelkotiloja lisäävät 
niin huoli kuunnelman saamasta 
palautteesta kuin vaikkapa tyttä-
ren hammastahnan nieleminen. 

Ilmarin maailma tuntuu räjähtä-
vän käsiin.

Jussi Moila kertoo olleensa 
itsekin psykiatrisessa sairaala-
hoidossa ja haluavansa romaa-
nillaan osallistua mielentervey-
destä ja psyykkisten sairauksien 
hoidosta parhaillaan käytävään 
keskusteluun. 

– Omaan sairastumiseeni vai-
kutti työstressi ja miehen roolin 
herättämät ristiriitaiset paineet. 
Nyky-isiltä odotetaan hoivaa-
vuutta, ei saisi nolostella Instag-
ramissa poseeraamista, tunteita 
pitäisi osata ilmaista ja tulkita. 
Tuntemattoman sotilaan Koske-
lan hiljainen ja mutkaton johta-
mistyyli ei toimi enää. Samaan 
aikaan vanha maskuliinisuuden 
painolasti kulkee isältä pojalle. 
Heikkous hävettää. Apua ei saa 
pyytää. Itse on pärjättävä. Tällai-
sen ristiriidan minä olen sisäistä-
nyt ja tämän kaltaisissa paineissa 
myös romaanini päähenkilön Il-
marin psyyke on lujilla, hän on 
todennut.

Näytelmien lisäksi Jussi Moi-
la on käsikirjoittanut useita 
kuunnelmasarjoja ja sanoittanut 
Minä ja Ville Ahonen -yhtyeen 
kappaleita. Moilan dialogivetoi-
nen kerronta on sujuvaa, joskin 
niukkaa.

Paikoitellen ahdistavastakin 
sisällöstä huolimatta kirja on eh-
dottomasti lukemisen arvoinen.

ERÄMAATAIVALLUSTA
Exodus-kertomus vie lukijansa 
erämaamatkalle, tuhansien vuo-
sien taakse. Israelin pakomatka 
orjuudesta kohti luvattua maata 
on samalla profeetallinen ker-
tomus lopunajan seurakunnan 
matkasta kohti maata, jossa on 
Jumalan maja ihmisten keskellä. 
Siellä kaikki Herran juhlat saavat 
täyttymyksensä. 

Yhteisöllisen tason rinnalla 
löytyy henkilökohtainen taso, 
jossa jokainen saa peilata omaa 
kasvuaan Messiaan tuntemisessa 
tarinaan, joka valtaa mielen ja 
sydämen. 

Juuri tässä on yksi kirjan vah-
voista puolista, Exodus kuvaa 
matkaa, jonka jokainen meistä 
tekee tultuaan Jumalan kohtaa-
maksi. Tarvitaan vain Mooses, 
joka tuo sanan: on aika lähteä 
liikkeelle. Kukaan ei pääse suo-
raan Egyptistä luvattuun maa-
han. Matka on tehtävä, lyhyenä 
tai pitkänä – se on kulkijan oma 
valinta.

Matka Israelin heimojen mu-
kana kohti luvattua rauhanvalta-
kuntaa vie seikkailuun, jossa ih-
minen joutuu kohtaamaan kaikki 
sisäiset pelkonsa linnoitettujen 
kaupunkien ja niitä asuttavien 
jättiläisten muodossa. Matka on 
kuitenkin matka kasvavaan va-
pauteen, iloon ja rauhaan Juma-
lan yhteydessä, joka ei järky edes 
aikamme myllerrysten keskellä. 
Lopun ajan seurakunnalla ja sen 
yksittäisellä uskovalla on edel-
leen lupaus päästä valtakuntaan, 
jonka hedelmä on niin runsas, 
että yhtä rypäleterttua kanta-
maan tarvitaan kaksi miestä. (4. 
Moos 13: 24) 

Tämän kirjan kirjoittamiseen 
tarvittiin samoin kaksi miestä. 
Toinen on rauhanturvaajana 
Lähi-Idässä 1990-luvun alkupuo-
lella palvellut Henri Seppänen, 
joka on tutkinut exodus-kerto-
musta Raamatun valossa jo niistä 
ajoista lähtien. Monien vaiheiden 
ja vuosikausien synnytystuskien 
jälkeen syntyi Raamatun exodus-
kertomukseen perustuva Israelin 
paluu -lautapeli, josta meillä oli 
artikkeli edellisessä Tosimies-
lehdessä. 

Kaiken seurauksena syntyi 
”Exodus ja Jumalan juhlat” kirja 
muutamassa vuodessa yhdessä 
pastori Matti Lahtisen kanssa, 
joka on tutkinut Raamattua ja 
erityisesti exodus-kertomusta 
1990-luvulta lähtien. 

Kirjoittajat kuvailevat itse, että 
Matti on antanut Henrin jaka-
mille exoduksen kuiville luille 
lihan ja nahan, mutta Hengen 
kirja on saanut kirjan kirjoitta-
jien kymmenissä tuntikausien, 
uutta leipää synnyttäneissä kes-
kusteluissa. 

Kirjan takakannessa todetaan, 
että kirjan jokainen luku on kuin 
pieni polku valtatielle, joka joh-
taa luvattuun maahan: ”Ja siellä 
on oleva valtatie, ja sen nimi on 
”pyhä tie”: sitä ei kulje saastai-
nen; se on heitä itseänsä varten. 
Joka sitä tietä kulkee, ei eksy - 
eivät hullutkaan.” (Jesaja 35:8) 

Kirja muistuttaa, että samalla 
kun löydämme Mooseksen elä-
mäntarinan, me näemme sen 
kautta välähdyksen Messiaasta.

Tiellä Mooseksen valmistami-
seksi kansan johtajaksi häneltä 
riisuttiin kaikki lihallinen omahy-
väisyys ja Moosesta kasvatettiin 
erämaassa Jumalan tuntemiseen 
– ja nöyryyteen. Mooses onkin 
oiva esimerkki palvelevasta joh-
tajuudesta. Kirjoittajat huomaut-
tavat, että nykyseurakunnissa 
ilmenevä demokratiavaatimus 
kyseenalaistaa johtajuuden ja 
auktoriteetin ja on osaltaan hal-
vaannuttamassa seurakuntaa.

Kirjassa ei ole juurikaan lai-
nauksia Exodusta käsittelevistä 
Raamatun teksteistä, vaan kir-
joittajat haluavat lukijan avaavan 
oman Raamattunsa ja lukevan 
tekstin yhtenä ehyenä kerto-
muksena.

Loistava kirja, monen vuoden 
uurastus ei ole mennyt hukkaan!

Kimmo Janas
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A

C    Ohjaamo on asiallinen ilman turhia 
krumeluureja. D    Takapenkit poistamalla on saatu 

Ranger muutettua pakettiautoversioksi 
ja samalla hinta laskemaan jopa 15.000 
euroa.

B    Lavalle mahtuu tarvittaessa jopa hir-
venruho muusta tilpehööristä nyt pu-
humattakaan. Muotoiltu lavakaukalo 
helpottaa lavan siistinä pitämistä.

C    Ford Ranger on äijämäinen ilmestys, 
katsoipa sitä edestä tai takaa.

Kimmo Janas

Kun lähdimme 
Tuupovaaraan 
miestenleirille, mikäpä 
olisi ollut sopivampi 
menopeli kuin Ford 
Ranger Wolftrak, emme 
ainakaan jäisi kiinni 
jokaiseen kannokkoon.

F ord toi markkinoille vuo-
den 2021 lopulla kaksi 
uutta Ranger-erikoismal-

lia. Ranger Stormtrak ja Ranger 
Wolftrak -erikoismallit pohjautu-
vat Fordin palkittuun ja suoritus-
kykyiseen Ranger-malliin.

Ranger säilytti viime vuonna 
paikkansa Euroopan suosituim-
pana avolava-automallina.

Off-road 
-suorituskykyä

Ranger Stormtrak on premium-
tasoinen avolava-auto, jossa on 
erottuva tyyli ja premium-omi-

Ford Ranger 
Wolftrak

naisuuksia asiakkaille, jotka ar-
vostavat sekä työhön että aktiivi-
seen elämäntapaan sopivaa kor-
keaa varustetasoa ja erinomaista 
suorituskykyä. Ranger Wolftrak 
on suunniteltu asiakkaille, jota 
työskentelevät ulkona ja vaativat 
autoltaan erinomaista off-road 
-suorituskykyä mukavuudesta 
ja ulkonäöstä tinkimättä.

Ranger Wolftrak on suunni-

teltu asiakkaille, jotka haluavat 
autoltaan luotettavaa off-road 
-suorituskykyä ja itsevarmaa ul-
konäköä. Ranger XLT -malliin 
perustuvassa Wolftrakissa on 
2.0 170 hv Ford EcoBlue -die-
selmoottori ja 10-vaihteinen au-
tomaattivaihteisto.

Vakiovarusteena olevassa ne-
livetojärjestelmässä on shift-on-
the-fly -toiminto ja sähköisesti 
lukittuva tasauspyörästön lukko. 
Suorituskykyä vahvistaa hidas 
nelivetoasetus, joka parantaa 
suorituskykyä jyrkissä mäissä ja 
pehmeillä pinnoilla. 

Sekä yksityis- että 
yrityskäyttöön

Ford ennakoi Ranger Wolftrakin 
kiinnostavan sekä yksityisasiak-
kaita että yritysasiakkaita maa-
taloudessa, metsänhoidossa ja 
ulkoaktiviteettaja tarjoavissa 
yrityksissä. Mallin kantavuus 
on 945 kg – 1080 kg ja 3500 kg 
vetopaino. Mallin merkittävää 
kuljetuskapasiteettia täydentää 
lisäksi vakiovarusteinen muo-
toiltu lavakaukalo. 

Ranger Wolftrak -mallin eri-
koismallinen ”long legged”-
lavakaari luo mallille karskin 
ulkonäön ja siihen on helppo 
kiinnittää lisävarusteet ja lasti 

helposti. Näyttävä Conquer Grey 
-ulkoväri korostaa korin muotoja 
ja täydentää mattamustaa etusä-
leikköä sekä alustan suojalevyä.

Ranger Wolftrakin sisätiloissa 
on useita mallille yksityiskohtia, 
kuten Wolftrak-mallimerkinnät, 
mattamustat mittaristopaneeli 
ja ovien koristelistat ja kestä-
vät jokasään matot. Mallissa on 
vakiona Fordin SYNC 3 -tieto-
viihdejärjestelmä ja 8-tuumainen 
värikosketusnäyttö.

Ne verot, 
ne verot...

Koeajamamme Ford on Ranger 
Wolftrak Double Cab 2.0 TDCi, 
mutta riisuttu malli eli takapenkit 
poistamalla on saatu alennetun 
veron pakettiauto, jonka hinta 
on karvan alle 50.000 euroa. 

Vaikka itse auto on karunoloi-
nen, ohjaamo on kuin suoraan 
henkilöautosta ja erilaisia tur-
va- ym. järjestelmiä riittää yllin 
kyllin; ABS, ESC, kaatumisenes-
tojärjestelmä, elektoninen jar-
ruvoiman jako, mäkilähtöapu, 
alamäkihidastin, perävaunun 
hallintajärjestelmä, jalankul-
kijoiden tunnistusjärjestelmä, 
liikennemerkkinen tunnistus-
järjestelmä, kaistanpitoavustin 
ja törmäyksenestoavustin. Pe-
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torninosturiasennus
ja huolto

p. 0500 15 15 15

C    Kiinnityskoukut helpottavat pressun kiinnittämistä lavan päälle.

A

B   Ohjauspyörässä on nappuloita enem-
män kuin tarpeeksi. Mittariston kummal-
lakin puolella on muunneltava monitoi-
minäyttö.

B    Vaihteenvalitsimen vieressä olevasta 
säätimestä voi valita takavedon ja nope-
an sekä hitaan nelivedon välillä. Omat 
nappulat löytyvät sähkötoimiselle ta-
katasauspyörästön lukolle, luistoneston 
poistamiselle ja alamäkiryöminnälle.

D    Isot sähkötoimiset ja lämmitettävät  
sivupeilit helpottavat Rangerin pyöritte-
lyä ahtaissa paikoissa.

C    17"x8" Asphalt Black -kevytmetal-
livanteet yhdistettyinä A/T -renkaisiin 
– toimii!

C    Lavalle kömpimistä helpottaa leveä askelma. Vetokoukku on kätevä kuljetus-
tarpeen kasvaessa vaikka hirviporukan saaliin takia.

C    Myös lavalla on oma sähköpistorasia.

B    Navigaattori pelittää mukavasti ja on 
varsin havainnollinen.

D    170-heppaisesta turbodieselistä ir-
toaa vääntöä 420 Nm eli tarpeeksi isom-
paankin punnerrukseen. CO2-päästöt 
ovat 239 g/km.

ruutuskameraa jäimme tosin 
kaipaamaan.

Mukava asia on, että autosta 
löytyy sähkölämmitteinen tuu-
lilasi, joka nopeuttaa liikkeelle-
lähtöä varsinkin kylminä talvi-
aamuina.

Ajamisen helppous jopa hie-
man yllätti ottaen huomioon 
auton koon. 

Automaattilaatikosta löytyy 
kymmenpykäläinen vaihteisto, 
jollaisia ei näe vielä kovin mo-
nissa henkilöautoissakaan.

Avolavojen kotimaassa, Ame-
riikassa varsinkin maaseudulla 
tuntuu jokaisessa pihassa olevan 

vähintään yksi pick-up – useim-
miten vielä varustettuna hauli-
kolla takaikkunan yläpuolella... 
Meillä Suomessa avolavat kuulu-
vat lähinnä työkäyttöön, joskin 
pientä liikehdintää myös yksi-
tyiskäytön puolella on havait-
tavissa automallien uudistuessa 
yhä lähemmäksi henkilöautojen 
ominaisuuksia.
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