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C   Sam ja Päivi Tuokkola ovat opettaneet 
Etiopiassa kaukana haja-asutusalueilla 
toimivia puskapappeja vuodesta 2009 
lähtien.
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C    Urologi Antti Kaipia kertoo, että 
testosteronin puutos on syynä vain noin 
10 % miesten erektiohäiriöistä.

Taas meni myöhästymisennätys rikki. Pyydän 
anteeksi niin lukijoiltamme kuin ilmoittajiltam-
me, että tämä lehti ilmestyy näin myöhään, mut-
ta niinkuin sanotaan, aina ei kaikki mene kuin 
Strömsössä.

Tällä kertaa vastoinkäymisiä tuli enemmän 
kuin lääkäri määräsi… Tietenkään kaikkea ei 
pidä hengellistää, enkä toisaalta väitä, ettei syytä 
olisi myös täällä päässä, mutta joskus esimerkiksi 
teknisiä vastoinkäymisiä kertyy – varsinkin tällä 
hengellisellä puolella toimiessa – sen verran, että 
on pakko myöntää Alakerran isännän päässeen 
taas hetkeksi niskan päälle.

Mutta tietenkään tuleen ei pidä jäädä makaa-
maan, vaan on käytävä puolustustaisteluun.

Efesolaiskirjeessähän huomautetaan, ettemme 
taistele ihmisiä vaan henkivaltoja ja voimia vas-
taan. Usein me kristityt emme kuitenkaan edes 
tajua, mistä paholaisen hyökkäykset tulevat. Syy-
tämme herkästi olosuhteita tai muita ihmisiä ja 
tuhlaamme energiaamme taisteluun väärää vi-
hollista vastaan.

Tietenkin nämä omat huolet tuntuvat kovin 
merkityksettömiltä, kun seuraa uutisia maailmal-
ta. Mutta loppupäätelmä on kuitenkin sama, hen-
kivaltoja vastaan käydään taistelua.

Nyt ei ole kuitenkaan aika kysellä Jumalalta, 
miksi Hän sallii näiden täysin käsittämättömäl-
tä tuntuvien asioiden tapahtumisen tai arvioida 
uudelleen Hänen uskollisuuttaan.

Jumala on uskollinen Sanalleen ja lupauksil-
leen pitää omistaan huolta. Me emme saa antaa 
terroristien raakuuksien yms. horjuttaa uskoam-
me.

Henkivaltoja 
vastaan

Henkivaltoja 
vastaan



4TOS I M I E S   5-6 / 2015 5 TOS I M I E S   5-6 / 2015

Kimmo Janas

Sam ja Päivi Tuokkola 
ovat saaneet Etiopian 
saavuttamattomat 
heimot ja muslimien 
parissa tehtävän 
lähetystyön 
sydämelleen.

V ielä 26 vuotta sitten Sam 
Tuokkola työskente-
li Oulussa lastenkodin 

johtajana ja hänen vaimonsa 
Päivi puolestaan päiväkodin 
johtajana. Lähetyksen Kehitys 
Avun (LKA:n) päällikkö Kale-
vi Helimäki otti heihin yllät-
täen yhteyttä ja pyysi mukaan 
esikouluprojektiin Tarimeen, 
Pohjois-Tansaniaan. Tuokkolat 
epäilivät aluksi suostumista, 
mutta kun kohde sijaitsi Seren-
getin luonnonpuiston lähellä, he 
luonnosta kiinnostuneina päät-
tivät ottaa haasteen vastaan ja 
lähtivät lähetystyöhön vuonna 
1989. Kahden vuoden kuluttua 
heille ei enää myönnetty Oulusta 
virkavapaata.

– Niin me sanoimme itsemme 
irti ja jäimme jatkamaan työtä 
Tansaniaan. Emmekä ole katu-
neet päätöstämme, huomauttaa 
Sam Tuokkola.

Välillä Kanadassa vietetyn 9 

mielellämme maaseudulla, pus-
kassa ja me haluamme opettaa 
Raamattua, hymähtää Sam Tuok-
kola.

Saman vuorokauden kuluessa 
järjestyi myös Kanadassa kanna-
tus Tuokkoloiden matkalle Af-
rikkaan.

Vuonna 2009 Toukkoloiden 
taival vei Etiopiaan. Vastaanotto 
on ollut kuulemma lämmin ja 
suhtautuminen hyvää.

– Pyrimme toimimaan hyvin 
matalalla profiililla, emme mene 
suurina valkoisina opettajina. 
Itse asiassa he pyytävät meitä 
opettamaan, me emme tyrkytä 
palvelujamme.

– Lähetystyöntekijä Juha Lehto 
kertoi meille Etiopiassa olevan 
valtava määrä evankelistoja ja 
pastoreita ilman mitään kou-
lutusta. Opetus oli kuulemma 
paikoin varsin villiä samoin kuin 
Raamatun tulkinta. Eli siellä jos 
missä tarvittiin puskapappikou-
lutusta, muistelee Sam Tuokko-
la.

Puskapapit saavat kutsun 
Jumalan valtakunnan työhön, 
intoa ja energiaa on valtavasti, 
mutta Raamatun tulkintataidot 
ovat hänen mukaansa täysin 
hakusessa.

Käytännönläheistä 
opetusta

Pieniä seurakuntia toimii eri 
puolilla Etiopiaa ja ihmisiä tulee 
uskoon, mutta ns. jälkihoitoon 
ei pastoreilla ole välttämättä pä-
tevyyttä.

– Olen ollut esimerkiksi ti-
laisuudessa, jossa lauantaina 
uskoon tullut kaveri saarnasi 
jo sunnuntaina kaksi tuntia Da-
nielin kirjasta – ja meno oli myös 
todella sen mukaista, naurahtaa

A  – Jatkuva rukousaihe on tietenkin, 
että rauhallinen aika jatkuisi Etiopias-
sa ja voisimme jatkaa työtämme siellä, 
huomauttaa Sam Tuokkola. – Tietenkin 
henkilökohtaisesti toivoisin, että löytyisi 
nuorempi pariskunta jatkamaan puska-
pappitoimintaa meidän siirtyessämme 
eläkkeelle.

A

Puskapappeja 
kouluttamassa

vuoden aikana he kävivät raa-
mattukoulun, ja Sam toimi kol-
mella paikkakunnalla pastorina 
suomalaisessa seurakunnassa. 
Siellä heräsi myös halu lähteä 
opettamaan Raamattua Afrik-
kaan.

Veri vetää Afrikkaan
Vuonna 2002 he palasivat Tan-
saniaan ja ottivat vastatakseen 
lähetyssaarnaaja Teuvo Kopran 
aloittaman puskapappikoulutuk-

sen (Open Bible Seminar). Hä-
nen ideansa oli, että koska on 
paljon evankelistoja ja maaseu-
tupastoreita, jotka asuvat kau-
kana haja-asutusalueilla eivätkä 
yksinkertaisesti pääse raamattu-
kouluun, miksei viedä raamattu-
koulua heidän luokseen. Kopran 
muutettua takaisin Suomeen ha-
luttiin työlle jatkaja, ja lähetys-
pioneeri Anna-Liisa Antturi kysyi 
Tuokkoloiden kiinnostusta.

– Tämä oli meille rukousvas-
taus. Homma oli kuin mittati-
laustyönä tehty; me olemme 

Puskapappeja 
kouluttamassa

C   Sam Tuokkola ja OBS opettaja Zela-
lem Kebede mursi-miesten keskellä. He 
ovat täysin evankelioimattomia.

C  Päivi Tuokkola ja mursi-nainen. 

D  Nämä lapset näkivät Tuokkoloiden saapuessa ensimmäistä kertaa valkoisen ihmisen. 

C   Tanzaniassa, Elias Simon ja Johanseni 
Felisiani Päivi ja Sam Tuokkolan kanssa.

C   Myös perheseminaarien järjestämi-
nen kuuluu Tuokkoloiden työhön.

B   Ihomaalausta mursien tapaan.
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Tuokkola.
Puskapappikoulutus koostuu 

neljästä, viikon mittaisesta jak-
sosta, joiden välillä on käytän-
nön harjoittelua. 

Opetus on Tuokkolan ker-
toman mukaan hyvin käytän-
nönläheistä, ei suinkaan mitään 
syvällistä teologista pohdiskelua. 
Koulutukseen sisältyy 8-9 ainet-
ta, kuten pastorin työtehtävät, 
seurakunnan perustaminen, 
sielunhoito, Raamatun tulkinta 
jne.

Opetukseen kuuluu Raamatun 
lisäksi myös perhe- ja avioliitto-
työtä sekä hiv/aids-valistusta.

Syvä luottamus Jumalaan
Etiopia on varsin turvallista aluet-
ta, mutta tietenkin on tilanteita, 
joihin jokainen länsimainen nai-
nen ei lähtisi.

– Me olemme kuitenkin ol-
leet aina luontoihmisiä, joten 
puskassa liikkuminen ei tuota 
ongelmia. Tietenkin teltassa 
eläminen ja hygienia on varsin 
rajoitettua, mutta olemme yleen-
sä viikon kerrallaan tienpäällä, 
joten sen kyllä kestää.

Liikennekulttuuri tietenkin 
poikkeaa voimakkaasti suoma-
laisesta, ja usein joudutaan me-
nemään tiettömien taipaleiden-
kin taakse, mutta kun alla on 
neliveto ja opas mukana, perille 
pääsee – ainakin useimmiten.

Länsimaalaisuus ja suomalai-
suus koetaan valtaosin positiivi-
sena asiana, eikä vastustusta ole 
pahemmin ilmennyt.

– Tietenkin jos mennään täy-
sin muslimialueille, saattaa jos-
kus syntyä varsin jäätävä ilma-
piiri, kun he kuulevat meidän 
olevan kristittyjä.

Jokaisen päivän Tuokkolat 
aloittavat hiljentymishetkellä, 
jossa pyydetään Jumalan siuna-
usta päivään. Ja varsinkin, jos 
kyseessä on seminaari, rukoile-
minen on erittäin tärkeää.

– Varsin usein juuri ennen 
seminaaria tulee kaikenlaisia 
vaikeuksia, jos ei muuta niin sa-
naharkkaa vaimon kanssa, Sam 
Tuokkola paljastaa. – Siitä tietää 
paholaisen olevan hereillä.

Syvä luottamus Jumalaan kui-
tenkin ohjaa Tuokkolan paris-
kunnan arkea.

– Joskus tunnen olevani itse 
oppilaan paikalla katsellessa-
ni paikallisten uskon vahvuut-

ta. Kun ei ole apteekkia, josta 
hakea lääkkeitä, ei ole ruokaa 
tms. – usko Jumalaan on ainoa 
kantava voima, Sam Tuokkola 
tunnustaa.

5-50-5000
Etiopiassa on Sam Tuokkolan 
arvion mukaan vielä kolmisen-
kymmentä täysin saavuttamaton-
ta heimoa. Seuraavan vuoden 
aikana Tuokkoloiden toiminta 
keskittyy Oromo-alueelle, joka 
on perinteisesti ollut 100-pro-
senttisesti muslimien hallitse-
ma. 

Sam Tuokkola kertoo Abe-
ra Teferi -nimisestä pastorista, 
jonka Jumala kutsui 17 vuotta 
sitten valtakuntansa työhön. 
Teferi lähti Jumalan opastama-
na tiettyyn muslimikylään, jos-
sa tapasi imaamin opettamassa 
akaasiapuun juurella kyläläisille 
islamin alkeita.

Pastorin kerrottua tulleensa 
opettamaan Jeesuksesta, hänelle 
vastattiin, etteivät kyläläiset us-
koneet Jeesukseen. Imaami oli 
myös todennut, etteihän Jeesus 
enää toimi, koska sairaita ei 
parane jne. Teferi oli luvannut 
tulla takaisin ja rukoilla asian 
puolesta. Muutaman viikon ku-
luttua hänelle oli soitettu ja pyy-
detty takaisin kyseiseen kylään. 
Imaamin lähisukulainen, joka 
oli pyörinyt alasti sekopäisenä 
ympäri kylää ja aiheuttanut le-
vottomuuksia, oli parantunut 
joidenkin lähialueen kristittyjen 
rukoiltua hänen puolestaan.

– Kun pojan paraneminen tuli 
imaamin tietoon, tämä päätti, 
että nyt hän haluaa lisää tietoa 
Jeesuksesta. Ja siitä lähti herätys 
käyntiin tuolla alueella. Tähän 
päivään mennessä on jo 20.000 
muslimia tullut uskoon siellä, 
kertoo Sam Tuokkola.

Abera Teferillä on näky, että 
5 seuraavan vuoden kuluessa 
lähetetään 50 evankelistaa ja 
saadaan 5000 uskovaa/seura-
kuntaa.

– Tänä kesänä olemme saa-
neet järjestettyä kannatuksen 
jo 20 evankelistalle. Yksityiset 
ihmiset kannattavat näitä evan-
kelistoja 50 eurolla kuukaudes-
sa kolmen vuoden ajan, jolloin 
heidän oma seurakuntansa on 
kasvanut tarpeeksi pystyäkseen 
itse kannattamaan evankelistan-
sa, Tuokkola selvittää.

A

sam
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Tue evankeliumin etenemistä ja tule lähetystyön 

kuukausilahjoittajaksi. Näin olet yhdessä lähetys-

työntekijä Sam Tuokkolan kanssa viemässä ilo-

sanomaa Etiopian oromo-heimolle!

JUURI NYT: 20 nuorta evankelistaa on lähtenyt tänä 

syksynä työhön saavuttamattomalle alueelle. Fida-

tiimi tarjoaa heille kannatuksen kolmeksi vuodeksi, jot-

ta he voivat elättää perheensä, kunnes heillä on oma 

elinvoimainen seurakunta. Sinun apuasi tarvitaan!

Rahankeräyslupa: POL-2014-8479 myöntäjä Poliisihallitus 5.12.2014 
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Kysy lisää: varainhankkija Hanna Hokkanen
040 451 6574 | fi datiimit@fi da.info

www.tuletiimiin.f i
LIITY SAMIN TIIMIIN 

KUUKAUSILAHJOITTAJAKSI! LIITY SAMIN TIIMIIN 
LIITY SAMIN TIIMIIN 
LIITY SAMIN TIIMIIN 
LIITY SAMIN TIIMIIN 

KUUKAUSILAHJOITTAJAKSI! 
KUUKAUSILAHJOITTAJAKSI! 
KUUKAUSILAHJOITTAJAKSI! 
KUUKAUSILAHJOITTAJAKSI! 

  
KUUKAUSILAHJOITTAJAKSI! 

  
KUUKAUSILAHJOITTAJAKSI! 

  
KUUKAUSILAHJOITTAJAKSI! 

  
  

www.tuletiimiin.f i
www.tuletiimiin.f i
www.tuletiimiin.f i
www.tuletiimiin.f i

Legendaarinen Black Horse 
40 vuotta

1970-luvulla mustana hevosena 
miesten alusasumarkkinoille lau-
kannut Black Horse on varttu-
nut keski-ikäisen miehen ikään 
ja vakiinnuttanut paikkansa 
suomalaisten miesten alusvaat-
teiden asiantuntijana. Tänä päi-
vänä Black Horse on Suomen 4. 
arvostetuin vaatemerkki, jonka 
valikoimasta jokainen mies löy-
tää oman näköisensä ja tyylisen-
sä kalsarit.

Nuorten miesten keskuudes-
sa pitkiä kalsareita vierastetaan 
usein niiden ulkonäön takia. 
Black Horse potkaisee mieliku-
van romukoppaan esittelemällä 
tuotteita, jotka myötäilevät ihoa 
ja tarjoavat täydellistä istuvuutta. 
Black Horsen ultraohuet Layer2-
kalsarit jalassa voi kiitää minuut-
tiaikataululla palaverista toiseen. 
Sporttiselle lajin kuin lajin taita-
jalle Black Horse tarjoaa tekni-
set Fit-kalsarit, joiden materiaali 
on nopeasti kuivuvaa ja siirtää 
kosteutta tehokkaasti pois iholta 
pitäen olon raikkaana kirmasipa 
käyttäjä sitten hallilla, kentällä tai 
rinteessä.

Kotimainen 
tuoteinnovaatio 
talviliukkaiden 

torjumiseen  
Tänä talvena päästään kokeile-
maan kotimaista hiekoitustuo-
tetta: Kekkilän Leca-hiekoitus-
mursketta. Hiekoitusmurske on 
valmistettu savesta erikoismene-
telmällä polttamalla ja murskattu 
niin, että sen pito on mahdolli-
simman hyvä. 

Kiviaineesta valmistettuun 
hiekoitushiekkaan verrattuna 
vettä kevyempi hiekoitusmurs-
ke jää veden pintaan, kun jää 
sulaa. Pakkasyön aikana veden 
taas jäätyessä murske jää liuk-
kaan pinnan päälle muodostaen 
karhean pinnan.  

Aerodynaaminen 
Thule Flown

Kun Thule suunnitteli vuonna 
1970 ensimmäisen suksiboksin-
sa, ajatuksena oli tehdä suksien 
kuljetus turvalliseksi, helpoksi ja 
tyylikkääksi. Thule Flow on mo-
derni suksiboksi, jonka ominai-
suuksia ovat aerodynaamisuus 
sekä turvallisuus. Thule Flow-
hun mahtuu jopa 210 cm pitkät 
sukset ja sen matala ja leveä 
muoto on suunniteltu erityisesti 
talviurheiluvälineitä varten.

Koska hiekoitusmurske ei pai-
nu jään alle, pihaa tai tietä ei tar-
vitse hiekoittaa niin usein. Tuote 
on erittäin riittoisa ja 25 litran 
säkki riittää noin 100 neliömetrin 
pinta-alalle. Hiekoitusmurskeen 
tyypillisiä käyttökohteita ovat 
piha- ja parkkialueet, kulkuväy-
lät ja ajotiet. 

Tavalliseen hiekoitushiekkaan 
verrattuna hiekoitusmurske on 
myös huomattavasti kevyempi 
ja siten selkäystävällisempi kä-
sitellä ja levittää. Yksi 25 litran 
säkki painaa vain 8 kiloa. 

Kevytsorasta valmistettu hie-
koitusmurske on aito luonnon-
tuote, joka ei sisällä kemikaaleja 
eikä se tiesuolan tavoin kuor-
mita ympäristöä. Talven jälkeen 
murskeen voi lakaista istutus-

alueille tai nurmikolle, jossa se 
toimii maanparannusaineena. 

Hiekoitusmurske myydään 25 
litran säkeissä hintaan on 8,39 
euroa/säkki. Hiekoitusmursketta 
on saatavilla kaikissa Byggmax-
myymälöissä kautta maan. 

Thule Flow on helppokäyt-
töinen nopean ja turvallisen 
PowerClick -pikakiinnityssys-
teemin ansiosta. Lisäksi sukset 
voidaan pakata kuljetuslaa-
tikkoon molemmilta puolelta 
Dual-side – avaustoiminnon 
avulla. Aerodynaaminen profiili 
minimoi pyörteet laatikon ym-
pärillä, mikä vähentää tuulen 
suhinaa ja polttoaineenkulutus-
ta. Suksiboksissa sukset pysyvät 
puhtaina, eivätkä ole tiellä auton 
sisätiloissa. Lisäksi boksiin voi ti-
lanteen mukaan laittaa muutakin 
kevyttä tavaraa.

Thermos Stainless King on 
mukien kuningas

Thermos kaupallisti aikansa 
mullistavan keksinnön, lasi-
sen termospullon, jo vuonna 
1904 ja oli ensimmäinen teräksis-
ten termosten valmistaja 1970-lu-
vulla. Keksintöä alettiin markki-
noida ensimmäiseksi Japanissa. 
Teräksisten pullojen markkinat 

mullistuivat 1990-luvulla, kun 
markkinoille tulvi useita - lähin-
nä merkittömiä - teräskuorisia 
pulloja, jotka kaikki näyttivät 
samalta, mutta joiden lämmön-
eristyskyvyssä oli usein rutkasti 
toivomisen varaa.

Thermoksen lippulaivatuot-
teiden perustana on tehtaan ke-
hittämä Light & Compact -tek-
nologia, joka varmistaa tasaisen 
laadun. Siinä otetaan huomioon 
kaikki lämmön eristykseen liit-
tyvät tekijät: lämmön kuljettu-
minen, lämpösäteily ja lämmön 
johtuminen. 

Lippulaivatekniikkaa käyte-
tään myös Thermoksen Stain-
less King -mukissa, joten se on 
erittäin kevyt, upean näköinen 
ja pitää kahvisi kuumana jopa 
viiden tunnin ajan. Mukissa voi 
pitää myös kylmää juomaa, joka 
säilyttää kylmyytensä jopa yh-
deksän tunnin ajan.

Stainless King -mukissa on 
aidosti vuotamaton ja helppo-
käyttöinen juoma-aukko, joka 
avataan ja suljetaan sormella 
kääntämällä.

Hoitamaton kuulo voi 
vaikuttaa muistiin

Jos huonoa kuuloa ei hoideta, 
se voi lisätä ongelmia kognitiivi-
sissä toiminnoissa ikääntyneillä. 
Tältä voidaan välttyä käyttämällä 
kuulokojeita. Tiedot perustuvat 
ranskalaistutkimukseen, jossa on 
ensimmäistä kertaa pystytty to-
distamaan huonon kuulon yhte-
ys ikääntyneiden ihmisten kog-
nitiivisten taitojen ongelmiin.
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Tosimiehiä etsimässä
Kun isoisä lampun osti

Eräänä syksyisenä päivänä menin Fidan 
lähetystorille ja lunastin itselleni huokeaan 
hintaan aidon öljylampun! 
Aina kun sytytän sen, palaan 1950-luvun 
pientilalle Satakuntaan... siihen aikaan 
hämäränhetkien vietossa meille lapsille 
kohokohta oli, kun pirtissä öljylamppua      
sytytettiin...  
Mutta vähitellen sähkö teki tuloaan 
maaseudullekin ja toi mukanaan suuren 
maailman ”kaikki mukavuudet”.
Nyt aitoa rauhaa ja luonnon hiljaisuutta 
haetaan kakkosasunnosta maaseudulta....
Erityisen trendikästä on säilyttää 
vaarinmökki sähköttömänä ja vailla 
mukavuuksia.  Näin ympyrä on 
sulkeutunut...

Miten oli alussa ?
Aadam sai todella suuren val-

lan ja myös vapaan tahdon to-
teuttaa tahtoaan, oli ainoastaan 
yksi ehto. Se oli kuuliaisuuden 
ehto, kuuliaisuus Hänelle joka 
vapaan tahdon ja vallan antoi. 
Vastuu vallan käytöstä oli muu-
ten rajaton, vain tuo yksi ehdo-
ton rajoitus: ”Siitä puusta älä 
syö."

Kun tuo ehto tuli rikotuksi, 
tuli siitä myös vakavat seura-
ukset; ”vaivaa nähden sinun 
pitää elättämän itsesi siitä koko 
elinaikasi. Otsasi hiessä pitää si-
nun syövän leipäsi”, ohdakkeita 
ja orjantappuroita on se (maa) 
kasvava sinulle”  1 Moos 3: 17-
18, lisäksi Herra karkotti ihmisen 
pois tuosta ”ihanne puutarhasta 
Eedenistä”, jossa maa tuotti il-
man vaivannäköä kaiken mitä 
ihminen tarvitsi.

Mutta Herra ei jättänyt ihmis-
tä tähän onnettomuuden ja toi-
vottomuuden tilaan, vaan antoi 
lupauksen lunastuksesta – sitä 
meidän on syytä tarkastella tar-
kemmin. Kun tätä kirjoitan käy-
tän suomalaista 33-38 käännöstä 
täydentäen Vulgatan ja Luther 
Bibelin teksteillä.

Kun tottelemattomuuden synti 
oli tapahtunut, asetti Herra ihmi-
selle uusia ehtoja elämälle. Herra 
toimii aina oman järjestyksensä 
mukaan

Hän huusi:” Aadam (mies) 
missä olet? Etkö syönyt siitä 
puusta josta sanoin: siitä puus-
ta älä syö”.

On huomattava, että Herra pu-

hutteli ensin miestä, häntä jolle 
valta ja vastuu kuuliaisuudesta 
oli alkujaan annettu. Senjälkeen 
Herra asetti ihmiselle uuden jär-
jestyksen: sen maan, joka siihen 
saakka tuotti ihmiselle kaiken, 
tuli kirotuksi Aadamin tottele-
mattomuuden tähden. Ihmiselle 
tuli työ ja vaivannäkö elannon 
hankkimiseksi ja myös ruumiin 
kuolema tuon synnin turmeluk-
sen vuoksi.

Vaimo sai synnytyskivut ja 
myös asetettiin alkuperäises-
tä asemastaan ”olla apu joka 
on Aadamille sopiva” asemaan 
josta sanoo Vulgata: ”unter der 
gewald des Mannes sein und er 
wird uber dich herrschen”. ”Olla 
miehen vallan alla ja hän on si-
nua vallitseva”.

Niin kuin nykyaikana tiedäm-
me, on tuo Herran asettamus 
aiheuttanut ajassamme runsaasti 
”kapinointia”.

Mutta Herra ei ole peruutta-
nut tuota asetusta, ja vaikka se 
aiheuttaa paljon erlaisia  ristiriita-
tilanteita ajassamme, niin uskon 
kuitenkin, että Luoja, meidän 
Herramme ratkaisu tässä asias-
sa on paras vaikkakin se saattaa 
mennä yli ymmärryksen, var-
sinkin silloin kun sitä ei haluta 
ottaa nöyrin mielin vastaan. ”Er 
soll dein Herr sein; ”hänen tulee 
olla Herrasi” Luther Bibel teks-
tin mukaan. 1 Moos 3:16 sanoi 
Herra vaimolle. Joka alkoi tuos-
ta hetkestä  LB:n mukaan: minä 
tahdon asettaa vihollisuuden 
sinun (käärmeen) ja vaimon vä-
lille ja sinun jälkeläisen ja hänen 

jälkeläisen välille, "Er soll dir den 
Kopf zertreten,” und du wirst ihn 
dieFerse stechen”

Suomalainen -33 käännös 
käyttää hänestä "joka rikki pol-
kee käärmeen pään" pronomi-
nia, se, mutta hebrean  teksti 
(Hu) ja vulgata sekä septuaginta 
käyttävät sanaa Er, joka on mas-
kuliinimuoto sanasta Hän.

Puhutaan siis henkilöstä, 
joka tulee voittamaan vihollisen 
(käärmeen) murskaamalla hä-
neltä pään. Me tiedämme, että 
Hän oli oleva Ihmisen Poika 
Jeesus Kristus, joka suoritti tuon 
teon 4000 vuotta myöhemmin, 
antamalla itsensä sovitusuhrina 
maailman syntien puolesta.

Vihollisuus oli alkanut, se tuli 
jatkumaan  kamppailuna hengen 
maailmassa kuitenkin ihmisten 
kautta ja välillä, taistelu ihmiselle 
annetusta itsemääräämisoikeu-
desta ja tahdosta, sitä ei Herra 
ottanut ihmiseltä pois. Paljon 
myöhemmin esim.1500 luvulla 
käytiin voimakasta keskustelua 
aiheesta ”Rajoitettu ratkaisu-
valta” ja suuresti arvostettu us-
konpuhdistaja Martin Lutherkin 
taipui käsitykseen, että ihmisen 
päätösvalta omasta elämästään ja 
ratkaisuistaan ei olisi vapaa vaan 
rajoitettu, jopa tietyllä tavalla 
ennalta määrätty. Hänen aika-
laisensa Erosmus Rolterdaniilai-
nen puolusti voimakkaasti kui-
tenkin Raamatullista  näkökul-
maa ja kantaa ihmisen vapaasta 
tahdosta ja päätäntävallasta. 1 
Moos.4:7 Itse Herra jo Kainin 
kohdalla vahvistaa tuon, Herra  

kysyy ”Eikö ole niin, jos hyvin 
teet voit nostaa katseesi, mutta 
jos et, niin synti väijyy ovella ja 
sillä on halu sinuun, mutta hal-
litse sinä sitä” -33 käännös

Herra oli antanut ihmiselle 
oman vapaan tahdon päättää  
mitä hän tahtoisi tehdä,  näin 
oli Kaininkin  kohdalla, mutta 
hän antoi (tuhoojan) käärmeen 
vaikutukselle myöten ja sur-
masi veljensä Aabelin. Osoitta-
koon tämä Jumalan sanankohta 
jo näin varhain annettuna sen, 
että ihminen on jo luomakun-
nan alussa  saanut oman vapaan 
tahdon päättää hyvästä ja pahas-
ta, mutta myöskin sen, että hän 
joutuu päätöksistään kantamaan 
vastuun ja seuraukset, milloin 
on tehnyt huonoja päätöksiä 
ja myös hyvistä päätöksistä sen 
minkä Herra on luvannut antaa 
eli palkan, niin kuin Vulgata-
käännös  sanoo ”Lohn” 1 Moos 
4:25  kertoo kuinka Aadam ja 
Eeva saivat pojan SETh:n  jonka 
nimi merkitsee  ”palkka”. Aadam 
sanoi: ”Jumala on antanut mi-
nulle toisen pojan Aabelin sijaan 
jonka Kain tappoi.”

Kainia ei voitane lukea tosi-
miesten luetteloon. Sensijaan  
Seth:stä polveutui sukulinja joka 
jatkuu tuhatluvulle  Aadamista  
lukien. Silloin syntyi Noa. Hä-
nestä onkin enemmän kirjoitet-
tavaa myös tosimiehenä. 

Tosimiesten historiaa

Jorma Wilponen

LUONNOSSA 
LIIKKEELLÄ
Jukka Ylävuo
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Veli Johansén

Elokuun lopulla 
starttasi Tosimies 
-lehden kuusihenkinen 
iskuryhmä Espoosta 
kohti Sonkajärveä 
pitämään miestenleiriä 
paikallisen 
helluntaiseurakunnan 
kutsusta. Samalla 
matkalla testattiin 
toisaalla tässä lehdessä 
esiteltyä Ford Galaxy 
-tila-autoa.

V iikonlopun kestäneen 
miestenleirin opetus-
osuuksia kuunneltiin 

niin Eero ja Soile Niskasen koti-
piirissä, mökillä kuin seurakun-
nan rukoushuoneellakin. 

Iltatilaisuuksien päätteeksi 
saunottiin tietenkin miesporu-
kalla ja nautiskeltiin Wotkinsin 
grillimakkaravalikoimaa Haajais-
tenjärven rannalla tummuvassa 
illassa.

Leirin miehet osallistuivat 
myös seurakunnan yhteiseen 
sunnuntaikokoukseen, jossa 
saarnasi päätoimittaja Kimmo 
Janas. Kokouksen musiikis-
ta vastasi seurakunnan omalla 
miehellä, Arto Komulaisella vah-
vistettu Tosimies-kuoro. Epäsel-

väksi vielä jäi, kyynelehtivätkö 
rukoushuoneen penkeissä istu-
vat naiset laulun tason takia vai 
vaikuttivatko esitykset muuten 
herkistävästi…

Vie se ristille
Kimmo Janas opetti rististä. Se-
hän on kaiken keskipiste. Ristil-
lä me vaihdamme syyllisyyden 
katumuksen uskoon, surun 
iloon, synnin vanhurskauteen, 
tietämättömyyden iankaikkiseen 
tietoon, sairauden terveyteen, 
kodittomuuden Isän kodissa 
asumiseen, isättömyyden Isän 
rakkauteen, vanhan minämme 

uuteen luomukseen jne.
Ristiin liittyy Janaksen listaa-

mana kuusi tosiasiaa:
- ristissä on Jumalan voima 
- risti on paikka, missä syntivelka 
annetaan anteeksi 
- ristillä synti tehdään tehotto-
maksi, niin ettemme enää ole 
lihanhimojen orjia 
- ristillä Kristus sai voiton meitä 
vastaan ryhmittyneistä henkival-
loista ja voimista 
- ristillä meidät on ristiinnaulittu 
maailmalle ja maailma on ristiin-
naulittu meihin 
- risti on sovituksen paikka. 

Risti on paikka, jossa Jumalan 

Tosimiehet 
Sonkajärvellä

rakkaus välittyy maailmalle. Ju-
malan rakkaudesta kertominen 
onkin mahdotonta ilman rististä 
kertomista.

– Jeesus kehotti opetuslapsi-
aan ottamaan ristinsä ja seuraa-
maan Häntä. Mutta ei Jeesuksen 
ristiä vaan jokaisen oman! Janas 
huomautti.

Perkele yritti estää Jeesusta 
menemästä ristille, mutta epä-
onnistui siinä. Nyt se yrittää 
estää meitä pääsemästä ristille. 
Se yrittää myös estää pastoreita 
kertomasta rististä seurakunnal-
leen. Sillä ilman ristiä kristinusko 
on Janaksen kertoman mukaan 

kuten mikä muu uskonto tahan-
sa. 

– Mutta risti on paikka, jossa 
synnin hinta maksettiin, sitä ei 
maksettu haudassa.

Siksi kristinuskon symbolikin 
on risti eikä esimerkiksi hauta-
kammion suuaukko, hän lisäsi.

Missä olet mies?
Jouko Komulainen muistutti lei-
riläisille, kuinka Jumala jo Raa-
matun alkulehdillä huhuili mie-
hen perään. Miehen, jonka Hän 
oli luonut omaksi kuvakseen.

– Jos katsotte nyt siihen vie-
rustoveriinne, niin eikö Jumala 
olekin aika kumman näköinen? 
hän naurahti.

Komulainen muisteli poh-
diskelleensa työpaikallaan vii-
tisentoista vuotta sitten, miten 
Jumalan kuva näkyy hänen elä-
mässään.

– Yllättäen ovisummeri soi ja 
sisään astui nuori mies, joka ky-
syi olisiko minulla hetki aikaa 
jutella.

Nuori mies istuutui alas ja 
kysyi suoraan, olisiko hänes-
tä sosiaaliseen työhön. Pienen 
rupattelun jälkeen selvisi, että 
tuo 32-vuotias mies oli varttu-
nut päihteitä käyttävässä kodissa 
ja saanut varsinaisen kasvatuk-
sensa jengissä Kotkan kaduilla. 

kysäissyt tyttöystävältään, että 
onkohan Jumala olemassa. He 
olivat kuulleet tarinoita Juma-
lasta, joka rakastaa ihmisiä ja 
välittää heistä.

Tyttöystävä oli vastannut, ettei 
hän tiedä, mutta kokeillaan.

Nuoripari risti kätensä ja ru-
koili elämänsä ensimmäisen 
rukouksen: ”Jumala, jos sä ihan 
oikeasti olet olemassa, niin täällä 
me ollaan. Aamen.”

Tuon samaisen torin laidalla 
asui vähän alle 80-vuotias vanha 
täti, joka oli juuri ilta-askareit-
tensa jälkeen käymässä nukku-
maan. Jumala puhui hyvin sel-
keästi tälle kristitylle, hurskaalle 
naiselle. ”Keitä kuumaa teetä 
tiskipöydällä olevaan termospul-
loon, laita sokeria ja maitoa ja 
kymmenkunta voileipää ja lähde 
niiden kanssa torille.”

Nainen huomautti Mestaril-
leen, että kello on jo aika pal-
jon, mutta hänen jumalanpalve-
luksensa ei tunne aikoja. Niinpä 
hän pakkasi tavarat koriin ja läh-
ti öiselle torille, jossa nuoripari 
värjötteli.

Huumekoukussa kamppaileva 
nuoripari sai tuona yönä kokea 
Jumalan kuvan varsin konkreet-
tisesti. 

Raamit olivat ryppyiset ja elä-
män kolhimat, mutta raamien 
sisällä oleva kuva oli niin kirkas 
Jumalan kuva, ettei nuori mies 
ollut koskaan nähnyt vastaa-
vaa. Tuo hetki muutti miehen 
ja hänen tyttöystävänsä elämän 
lopullisesti.

– Meillä jokaisella on hieman 
erilaiset raamit, mutta toivotta-
vasti Jumalan kuva pääsee nä-
kymään sieltä raamien keskeltä 
myös lähimmäisillemme, poh-
diskeli Komulainen.

Tällä hetkellä huumeet olivat 
kuitenkin jääneet, ja mies opis-
keli tyttöystävänsä kanssa raa-
mattukoulussa.

– Mutta sitten tuo nuori mies 
kertoi jotakin, joka avasi minulle 
Jumalan kuvan varsin uudella ta-
valla, Jouko Komulainen totesi.

Ryppyiset raamit
Mies kertoi heidän vielä kolme 
vuotta aikaisemmin seisseen lo-
kakuisella, räntäsateisella Kot-
kan torilla. Yöpaikasta ei ollut 
tietoa ja viimeinen säiliö LSD:tä 
oli menossa suoneen. Mutta juu-
ri ennen piikittämistä, mies oli 

C   Samuel Saresvirta puhui miesten ys-
tävyydestä.

B   Kimmo Janas saarnasi myös sunnun-
taikokouksessa.

B   Tosimies-kuoro vauhdissa. Risto Hir-
vonen (vas.), Martti Hirvonen, Kimmo 
Janas, Arto Komulainen, KP Juurikkala 
ja Samuel Saresvirta.

C   Sonkajärven helluntaiseurakunnan 
pastori Reijo Luukkonen.

D   Risto Hirvosen aiheena olivat kom-
munikaatio, seksi ja raha.

C   Leirin ilmapiiristä vastasi omalta osal-
taan Kari-Pekka Juurikkala.

B   Synnyinseudullaan 
vieraileva Jouko Ko-
mulainen kertoi varsin 
koskettavan esimerkin 
Jumalan kuvasta.

C   Suomalainen mieskö ei 
muka puhu...

C   Niskasten pihalle oli 
pystytetty kokousteltta 
leiriläisten käyttöön.

CD   Leirin "vihannestarjoilusta" pitivät 
huolen Chef Wotkinsin grillimakkarat...

C  Eero ja Soile Niskasen mökki Kiusalankankaalla Haajaistenjärven rannalla. C  Eero Niskanen.
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Kimmo Janas

Bassadone 
Automotive Nordic 
-yhtiöryhmään kuuluva 
autoverkkokauppa.
com aloittaa perinteisen 
ja legendaarisen 
englantilaisen 
urheiluautomerkin, 
Lotuksen, myynnin 
Suomessa. 

A u t o v e r k kok auppa .
com:n myymälä Hel-
singin Konalassa tulee 

olemaan Lotuksen ainoa jälleen-
myyntipiste Suomessa. Lotus tu-
lee mukaan myös digitaaliseen 
myyntikanavaan osoitteessa 
www.autoverkkokauppa.com. 

Lotuksen myyntimallistoon 
kuuluu Suomessa kolme mallia 
eli Elise (ja Elise S), Exige and 
Euroopan ensi-illan saava mallis-
ton lippulaiva Evora 400. 

Autojen hinnat alkavat Elisen 
62.855 eurosta ja päätyen Evora 
400:n automaattiversioon, joka 
maksaa 171.215 euroa. Autojen 
teholuokat ovat välillä 136 hv 
(Elise) ja 406 hv (Evora 400). 

Koko mallisto on nähtävänä 
ja koeajettavissa autoverkko-
kauppa.com tiloissa Konalassa, 
jonne on rakennettu Lotukselle 
oma esittelyalue. 

Ajamisen iloa
Lotusta on aikaisemminkin tuotu 
maahamme, mutta nyt toimeen 
ryhtyy iso maahantuoja, joka on 
järjestänyt myös Lotus-autojen 
merkkihuollon. Varovaisten arvi-
oiden mukaan suomalaisissa re-
kisterikilvissä kulkee lähemmäs 

sata Lotusta tällä hetkellä. Bas-
sadonen tavoitteena on myydä 
vuosittain parikymmentä uutta 
Lotusta.

– Lotus on autobrändi, joka 
tunnetaan hyvin laajasti ja se 
herättää tunteita ja intohimoja. 
Tarjoamme asiakkaillemme au-
toverkkokauppa.com:ssa hyvin 
laajan valikoiman eri merkke-
jä ja automalleja, mutta Lotus 
avaa meille aivan uuden ja mie-
lenkiintoisen mahdollisuuden 
palvella asiakkaitamme entistä 
paremmin. Lotuksen koeajo on 
kokemus, joka ei varmasti unoh-
du, kertoo autoverkkokauppa.
com:n ja Bassadone Automoti-
ve Nordicin toimitusjohtaja Antti 
Ruhanen selvästi itsekin innos-
tuneena.

Pitkät perinteet
Hethelin tehtaalla käsityönä 
rakennetun Lotuksen juuret 

juontavat vuoteen 1948, jolloin 
kilpa-autoilusta innostunut Colin 
Chapman rakensi oman auton 
tyttöystävänsä vanhempien au-
totallissa käyttäen vain porako-
netta ja perustaitoja peltisepän 
töistä. Vuoden 1930 Austin Se-
ven -malliin perustuva auto tun-
netaan nykyisin nimellä Mark 1 
Lotus.

Valmistuttuaan Lontoon yli-
opistosta ja suoritettuaan ase-
palveluksen kuninkaallisissa 
ilmavoimissa Chapman palkat-
tiin British Alumiumille, missä 
hän perehtyi lentokoneiden 
suunnitteluun ja alumiinin hyö-
dyntämiseen. Ilmailualalta saa-
tu oppi osoittautui myöhemmin 
ratkaisevan tärkeäksi osaksi 
Lotus filosofiaa ”suorituskykyä 
keveydestä”.

Chapmanin tuleva vaimo 
Hazel Williams auttoi suunnit-
telussa, kun toinen Lotus näki 

päivänvalon. Auto osoittautui 
loistavaksi ja voitti Wrotham Cup 
kilpailun.

Chapman otti Williamsilta lai-
naa 50 puntaa ja perusti Lotus 
Enginaaring Companyn vuonna 
1952. Sen myötä syntyi ensim-
mäinen sarjavalmisteinen Lotus, 
Mark 6, jota valmistettiin parin 
vuoden aikana 100 kappaletta.

Vuosikymmenien kuluessa 
Lotus on niittänyt mainetta niin 
kilparadoilla kuin niiden ulko-
puolellakin. Lotuksen puikoissa 
on nähty niin Ayrton Senna, Nel-

son Piquet ja Nigell Mansell kuin 
Mika Häkkinen, Kimi Räikkönen 
ja Heikki Kovalainen.

Siinä missä kilpailevat valmis-
tajat ovat lisänneet moottoreihin-
sa tehoja, Lotuksen insinöörit 
ovat pyrkineet tekemään entistä 
kevyempiä menopelejä.

Colin Chapman kuoli sydän-
kohtaukseen vuonna 1982, mut-
ta Lotuksen tarina ei päättynyt 
siihen.

Japanilainen Toyota tuli 
1980-luvulla Lotuksen osakkaak-
si, jonka seurauksena Lotus käyt-

tää vielä tänäänkin autoissaan 
Toyotan moottoreita. Vuonna 
1986 General Motors osti itsel-
leen Lotuksen kaikki osakkeet, 
jotka siirtyivät vuonna 1993 ita-
lialaiselle Bugattille.

Vuonna 1995 lanseerattiin elä-
vä legenda, Lotus Elise. Frank-

furtissa esitelty auto oli paitsi 
kaunis, myös kevyt ja teknisesti 
edistyksellinen. Sen epoksilii-
mattu alumiinirunko oli ensim-
mäinen laatuaan sarjatuotetussa 
katuautossa kuten monet alustan 
sekä jarrujen ratkaisutkin.

Elisen pohjalle kehitetty Exige 
-malli aloitti uuden vuosi-
tuhannen.

Vuonna 2008 esitel-
tiin Lotus Evora. Keski-
moottorinen 2+2 auto oli 
varustettu 3.5 litran V6 
moottorilla, jossa oli 280 
hevosvoimaa.

Lotus rantautui SuomeenLotus rantautui Suomeen

D   Yksi Suomeen tuotavista malleista on Lotus Exige S Club Racer – 3,5 litran 350 hv moottori, kiihtyvyys 0-100 km/h 4,0 sekuntia, huippunopeus 274 km/h.

B C A   Uusi Evora 400 on Lotuk-
sen nopein katukäyttöön sovel-
tuva auto. 3,5 litran moottoris-
ta irtoaa 406 hv, huippunopeus 
300 km/h, hinta 167.215 euroa. 
Sisätilat ovat todella viihtyisät 
ja tyylikkäät.

C   Lotus Elisen 20-vuotisjuhlamallin 1.8 litran moottorista löytyy 220 hv. Ratakäyt-
töön soveltuva, 91.191 euron hintainen menopeli kiihtyy 0-100 km/h 4,2 sekunnissa, 
huippunopeus 234 km/h.
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Arto Perämäki

Oikeamieliset 
tai Vanhurskaat 
kansakuntien 
joukossa on alkujaan 
teologien käsite, 
jolla juutalaisuudessa 
viitataan juutalaisten 
lakien mukaan 
oikeudenmukaisesti 
sekä Jumalaa pelkääviin 
eläviin pakanoihin (ei-
juutalaisiin).

J uutalaisen perinteen mu-
kaan Toora, Misna ja Gema-
ran sisältämät mutkikkaat 

lait kuuluvat vain juutalaisten 
noudatettavaksi, mutta ei-juuta-
lainen voi yleisiä eettisiä peri-
aatteita noudattamalla olla juu-
talaisen teologian tarkoittamassa 
mielessä oikeamielinen.

Toisen maailmansodan jälkeen 
käsite on laajennettu koskemaan 
erityisesti niitä ei-juutalaisia, jot-
ka oman henkensä uhalla aut-
toivat tai pelastivat juutalaisia, 
joita natsit uhkasivat. Vuodesta 
1963 alkaen on Israelin korkein 
oikeus ja sen johtama komissio 
myöntänyt tämän arvonimen an-
sioituneelle henkilölle. Mukana 
seuraa kunniakirja ja mitali ni-
mellä. Sen lisäksi he saavat ni-
mellä kunnialaatan Yad Vashe-
min ”Vanhurskaiden lehtoon”. 
Vanhurskailla on myös oikeus 
saada terveydenhoitoa, eläkettä, 
taloudellista apua ja turvapaikka 
Israelista.

Tammikuun alun 2013 mu-
kaan Yad Vashemin statistiikka 
(Statistics-The Righteous the 
Nations-Yad Vashem) tuntee 
24811 henkilöä eri kansallisuuk-
sista. Eniten oikeamieliseksi ju-
listettuja löytyy Puolasta (6394), 

Hollanti (5269), Ranska (3654), 
Belgia (1635).

Kuten näemme pääpaino 
juutalaisvainoissa oli Euroopan 
alueella, jossa myös 3/4 oikea-
mieliseksi julistetuista löytyy 
näiltä alueilta, jossa natsi-Saksa 
vaikutti sotatoimineen. Tilastosta 
löytyy niinkin harvinaisia maita 
kuin Vietnam, Japani ja Kuuba, 
joista kustakin löytyy yksi oikea-
mieliseksi julistettu. Nimiä löytyy 
kaikkiaan 47 eri maasta. Listalla 
on myös 70 muslimia (tieto 2004 
tilastosta).

Oskar Schindler
Yksittäisistä maininnan arvoisis-
ta henkilöistä tulee Oskar Schin-
dler (1908-1974), saksalainen 
liikemies. Schindleriä pidetään 
osin ristiriitaisena henkilönä, 
elämäntyylinsä ja natsipuolueen 
jäsenyyden takia.

Hänellä oli ase- ja ammusteh-
das Krakovassa ja sodan loppu-
vaiheessa Tsekin tasavallassa. 
Krakovan tehtaan nimi oli Deut-
sche Emaillewaren-Fabrik, ja se 
valmisti emaliesineitä Saksan so-
tateollisuuden käyttöön. Vaikka 
Sch ind le r 
oli natsi 
ja Kan-
s a l l i s s o -
sialistisen 
puolueen 
jäsen, hän 
ei ominut 
i t s e l l een 
H i t l e r i n 
ideologi-
aa, jota 
p ide t t i i n 
itsestään-
selvyytenä 

puolueen jäsenille. Hänen aja-
tuksenaan oli hankkia helpolla 
rahaa ja diplomaattisilla taidoil-
laan hän hankkiutui Plaszowin-
leirin komentajan, pahamainei-
sen Amon Göthin tuttavuuteen. 
Schindler sai sovittua hänen 
kanssaan, että leiriltä siirrettiin 
900 juutalaista hänen tehtaa-
seensa, vedoten Kolmannen 
valtakunnan sotateollisuuteen 
ja sen häiriintymättömyyteen.

Tapahtumat Krakovan (Puola) 
ghetossa, jossa juutalaisia asu-
tettiin v.1942 saivat Schindle-
rin tekemään päätöksen yrittää 
suojella ja pelastaa niin monta 
juutalaista kuin mahdollista jou-
tumasta kuolemanleireille.

Tehtaalla juutalaiset olisivat 
paremmassa turvassa kuin natsi-
en leirillä. Schindler sai kokonai-
suudessaan siirrettyä tehtaalleen 
n.1200 ”työläistä” lokakuussa 
1944. Samanaikaisesti puna-
armeijan edetessä ja uhatessa 
saksalaisten leirejä, natsit teloit-
tivat vangit tuhoten leirit etukä-
teen. Schindler siirsi tehtaansa 
tsekkeihin Brunnlitziin. Hänen 
diplomaatin taidoistaan kertoo 

tapaus, jossa työvoimaa hänen 
tehtaalleen tuova junalasti oli va-
hingossa toimitettu Auscwitziin 
tuhottavaksi. Puhumalla hän sai 
Auscwitzin komendantin siirtä-
mään ”erehdyksessä” alueelle 
joutuneet juutalaiset Schindlerin 
tehtaalle. Juutalaiset selvisivät 
toukokuulle 1945, jolloin myös 
Brunnlizin alue vapautettiin.

Sodan jälkeen Schindler muut-
ti Argentiinaan. Hänen maassa 
harjoittamansa liiketoimet eivät 
onnistuneet, ja hän teki varari-
kon v.1958. Hän palasi 12 Argen-
tiinassa vietetyn vuoden jälkeen 
Saksaan, jossa kuoli Hildeshei-
misssä v.1974. Oskar Schindle-
rin muisto elää niiden varmalta 
tuholta säilyneiden juutalaisten 
ja heidän sukulaistensa parissa 
nykyisessä Israelissa. Schindleriä 
muistetaan Israelin Jad Vashemin 
holokaustin muistomerkissä ”yh-
tenä vanhurskaana kansakun-
tien joukossa” (chasidei umot 
haolam). Schindler on haudattu 
katoliselle hautausmaalle Jerusa-
lemissa Siioninvuorelle. Hänen 
haudalleen tuodaan jatkuvasti 
kukkien sijaan kiviä, koska kivi 
symboloi ikuisuutta.

Puolan Krakovassa Oskar 
Shindlerin emalitehdas on avat-
tu museoksi. Museossa on py-
syvä näyttely natsimiehityksen 
aikaisesta Krakovasta ja juuta-
laisten joukkomurhasta natsien 
aikana.

Amerikanjuutalainen ohjaa-
ja Steven Spielberg on tehnyt 
v.1993 elokuvan ”Schindlerin 
lista”, joka kertoo Oskar Schind-
leristä. Filmi perustuu tositapah-
tumiin ja Thomas Keneallyn ro-
maaniin ”Schindlers Ark”.

Raoul Wallenberg
Raoul Wallenberg oli toinen tun-
nettu henkilö, joka on julistettu 
”Vanhurskaaksi kansakuntien 
joukosta”. Wallenberg syntyi 
Ruotsin Lidingössa (4.8.1912) 
lähellä Tukholmaa. Raoulin isä 
kuoli kolme kuukautta ennen 
poikansa syntymää syöpään. 
Hänen  isänsä toimi laivaston 
upseerina. Raoulin äiti meni uu-

delleen naimisiin vuonna 1918. 
Raoul sai myöhemmin kaksi 
sisarusta äidin uuden avioliiton 
myötä. Raoulin isoisä Gustaf  
Wallenberg oli toiminut diplo-
maattina ja suurlähettiläänä To-
kiossa, Istanbulissa ja Sofiassa.

Nuori Raoul lähti opiskele-
maan arkkitehtuuria Michiga-
nin yliopistoon Yhdysvaltoihin 
v. 1931. Siellä hän oppi kieliä 
hyvin, mm. englantia, saksaa ja 
ranskaa. Wallenbergien perhe 
oli varakas ja Raoulilla olisi ol-
lut mahdollisuus päästä hyviin 
töihin opiskeluaikana, kuiten-
kin hän teki erilaisia sekalaisia 
töitä. Hänen kerrotaan ajaneen 
muiden opiskelijanuorten kans-
sa polkupyöräriksaa Chicagon 
Century of Progress-maailman-
näyttelyssä v. 1933.

Valmistuttuaan yliopistosta 
arkkitehdiksi, Yhdysvaltojen tut-
kinto ei auttanut häntä työllisty-
mään Ruotsissa. Hänen isoisänsä 
järjesti Raoulille työpaikan omis-
tamassaan rakennustarvikkeita 
myyvässä yhtiössä Etelä-Afrikan 
Kapkaupungissa. Vuosina 1935-
1936 kerrotaan hänen työsken-
nelleen hollantilaisen pankin 
konttorissa Haifassa Palestiinas-
sa. Haifassa hän työskenteli vuo-
den 1936 loppupuolelle ja siirtyi 
sen jälkeen takaisin Ruotsiin ja 
sai työpaikan setänsä ja kummi-
setänsä kautta Trading Company 
Export-Import kauppayhtiössä. 
Yhtiö liikennöi Tukholman ja 
Keski-Euroopan välillä. Yhtiön 
omisti Unkarin juutalainen Kal-
man Lauer. Raoulilla oli kielitai-
dostaan suuri hyöty työssään.

Työskentely 
Unkarissa

Vuonna 1938 Unkarissa Miklos 
Horthyn aikana hyväksyttiin 
useita juutalaivastaisia toimen-
piteitä, ja lait vaikeuttivat yhti-
ön omistajan Kalman Lauerin 
ammatin harjoittamista. Olo-
suhteet ja juutalaisvastaiset lait 
saivat Wallenbergin siirtymään 
Unkariin Lauerin ”uskotuksi 
mieheksi”. Samalla Wallenberg 
sai yhtiön osakkuuden ja kan-
sainvälisten asioiden hoitajan 
johtajuuden. Wallenberg oppi 
unkarin kielen tehdessään lu-
kuisia matkoja maahan.

Huhti-toukokuussa 1944 Sak-
san tappiot alkoi häämöttää ja 
heidän unkarilaiset liittolaisen-

Oikeamielinen 
kansojen joukossa

sa alkoivat karkottaa massoit-
tain Unkarin-juutalaisia, jopa 12 
000  ihmistä päivässä. Raportit 
Unkarin juutalaisvainoista levi-
sivät maailmalle, ja Churchill ja 
Roosevelt yrittivät saada Horthya 
lopettamaan karkotukset. Myö-
hemmin keväällä presidentti 
Roosevelt etsi henkilöä, joka oli-
si halukas lähtemään Budapes-
tiin ja järjestämään pelastusohjel-
man juutalaisten pelastamiseksi. 
Tehtävä lankesi Wallenbergille,  
hänen uskottiin oleva oikea hen-
kilö tehtävään mm. kielitaitonsa 
ansiosta.

Diplomaatin työ 
Unkarissa

Elokuusta 1944 alkaen Wallen-
berg työskenteli diplomaattina 

(lähetystösihteerinä) Budapestis-
sa. Wallenberg myönsi suojapas-
seja, joka osoitti passin kantajan 
olevan Ruotsin alainen ja täten 
odottavan siirtoa kotimaahan. 
Yleensä suojapassin omaavia ei 
karkoitettu, vaikka se ei ollut-
kaan virallinen asiakirja. Arvio-
daan Wallenbergin kirjoittamien 
suojapassien pelastaneen n. 20 
000 juutalaista.

Presidentti Rooseveltin viral-
linen Tukholman Yhdysvaltain 
sotapakolaislautakunnan viralli-
sen edustajan Iver Olsenin jär-
jestön keräysrahoilla hankittiin 
taloja Budapestista, joihin juu-
talaiset asutettiin diplomaattisen 
koskemattomuuden suojaamina. 
Nämä olivat tuhansien juutalais-
ten suojapaikat karkottamisien 

aikana.

Wallenbergin pidätys
Neuvostoliittolaisten saavuttua 
Budapestiin 17. tammikuuta 
1945, Wallenberg vangittiin. 
Neuvostoliittolaiset kuulusteli-
vat häntä, ja hän myönsi autta-
neensa juutalaisia. Wallenbergin 
pidätyksen syyksi arvioitiin, että 
hänet palkannut amerikkalainen 
olisi ollut Yhdysvaltojen agent-
ti. Neuvostoliittolaisten antaman 
ilmoituksen mukaan Wallenberg 
olisi kuollut vankilassa Neuvos-
toliitossa. Asiasta ja kuolinpai-
kasta ei ole täyttä varmuutta.

Wallenbergin kunniaksi on pe-
rustettu Raoul Wallenberg Insti-
tut (Institute of human rights and 
humanitarian law) v. 1984 Lun-
din Yliopistoon Ruotsiin, lisäksi 
toimistot Peking, Nairobi, Jakarta 
ja Amman. Lisäksi Wallenbergin 
mukaan on nimetty katuja, pai-
nettu postimerkki (Yhdysvallat). 
Ruotsissa on keskusteltu Wallen-
bergin muistopäivän pitämisestä 
elokuun 27. On puhuttu myös 
Arlandan lentokentän nimen 
muuttamisesta  Wallenbergin 
mukaan jne.

Wallenberg on saanut kunni-
anosoituksia runsaasti ja hänet 
on nimetty kunniakansalaiseksi 
Kanadassa, Unkarissa, Israelissa, 
Yhdysvalloissa ja Australiassa. 
Wallenberg on saanut kunniaa 
ja häntä on pidetty ”humanitää-
risyyden ihanteena ja väkivallat-
toman rohkeuden luojana”.

Lähteet:             
Yad Vashem sivut: 
yadvashem.org
P Sartola: Kuin kotkan siivin
Wikipedia: Oskar Schindler, 
Raoul Wallenberg
Yle uutiset 16.3.2009/Oskar 
Schindlerin tehdas museoksi
Raoul Wallenberg institut: rwi.
lu.se

D  Oskar Schindlerin museo Krakovassa. A  Schindler.

C  Raoul Wallenberg.
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Fredrik Ekholm

Hyvät Tosimies -lehden 
lukijat.
Minulla oli etuoikeus 
puhua Örnsköldsvikin 
torilla keskellä 
lauantaipäivää ollessani 
siellä Israel konferensilla 
syyskuun puolivälissä. 
Alla osa puheesta, joka 
tuo esille faktoja, joita 
muidenkin kuin vain 
kristittyjen pitäisi ottaa 
vastaan.

perusta on korkeammalla tasol-
la, nimittäin tosiasioissa ja to-
tuudessa. Toisin kuin joku ehkä 
luulee, emme ole vanhakantaisia 
tai fanaattisia shofaria puhaltavia 
lipunheiluttajia. Ei, vaan toimin-
tamme rakentuu historiallisille ja 
raamatullisille tosiasioille.

Näiden juutalais-kristilliselle 
arvopohjalle rakentuvien kes-
tävien arvojen varaan olemme 
myöskin rakentaneet maittem-

me hyvinvoinnin. Arvot, jotka 
vuosisata sitten loivat pohjan 
Euroopan ja Pohjoismaiden hy-
välle ja vakaalle yhteiskuntake-
hitykselle.

Pohjoismaat ja erityisesti Ruot-
si ovat edelläkävijöitä ihmisoi-
keusasioissa. Mutta kun kysees-
sä ovat Israelin oikeudet, tulee 
ikäänkuin oikosulku. Silloin 
paljastuu valitettavan ristiriitai-
nen kaksinaismoralismi, joka 

ei tunnu uskottavalta mediassa 
eikä poliittisella tasolla. Me ha-
luamme – itse asiassa tunnemme 
velvollisuudeksemme – rohkeas-
ti tuoda esille totuuden, tosiasi-
oita Israelista. Perustana on YK:n 
päätöslauselmat, mm. nro 194 
vuodelta 1947. Silloin YK päät-
ti, että Israel saa oman valtion, 
oman turvallisen hallintoalueen. 
Tämä YK:n päätöslauselma tuli 
pian toisen maailmansodan jäl-
keen, jossa tapahtui se käsittä-
mätön, hirvittävä asia, että yli 6 
miljoonaa juutalaista teurastettiin 
ilman mitään syytä. Ainoa syy oli, 
että he olivat juutalaisia. Samoin 
voimme viitata päätöslauselmiin 
242 ja 338, jotka rakentuvat em. 
pohjalle ja vahvistavat ne.

Tänään juutalaisilla onnek-
si on kotimaa; näin ei ollut 70 
vuotta sitten. Konfliktin ydin on 
siinä, että islamistiset arabimaat 
eivät, kuten ei myöskään pales-
tiinalaisten presidentti Mahmud 
Abbas, hyväksy juutalaisten ja 
Israelin oikeutta olemassaoloon. 
Israelin kansa toivoo yhtä asiaa 
– rauhaa ja mahdollisuutta elää 

JUUTALAIS-KRISTILLINEN 
ARVOPOHJA

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

rauhassa ilman jatkuvia hyök-
käyksiä ja sodan, ohjusiskun 
tai muun väkivallan uhkaa. Is-
raelilaiset eivät koskaan ole itse 
aloittaneet sotaa, mutta ovat sitä 
vastoin olleet pakotettuja puo-
lustamaan olemassa-oloaan, 
kansalaisiaan ja maatansa. 8 
miljoonasta asukkaasta 1,8 mil-
joonaa on arabeja, enimmäkseen 
muslimeja ja jonkin verran kris-
tittyjä ja druuseja.

Olen täysin vakuuttunut siitä, 
että Israelilaiset ovat rauhaa ra-
kastava kansa. Heillä on vahvat 
perhesiteet yli sukupolvien ja 
heillä on unelma turvallisesta 
elämästä tulevaisuudessa yhdes-
sä perheensä kanssa. (Nämä sa-
nat kuulin viimeksi tällä viikolla 
eräältä Israelin suurlähettiläältä; 
kuinka hän kaipaa saada yhdessä 
lastensa ja lastenlastensa kanssa 
elää rauhassa ja turvassa.)

He ovat aina elämän puoles-
ta!

Sallikaa minun todistaa tämä 
sillä tosiasialla, että Israel huo-
lehtii jatkuvasti veden- ja säh-
köntoimituksista Gazaan sekä 
alueen internet-yhteyden saa-
tavuudesta. Myös Gazan sodan 
aikana alueelle toimitettiin vält-
tämättömyystarvikkeita, kuten 
ruokaa, humanitääristä apua ja 
lääkkeitä yhteensä 1817 kuorma-
autollista. Ja edelleen päivittäin 
toimitetaan tarvikkeita  yli 600 
kuorma-autolastillista.

Israelin sairaaloissa on hoidet-
tu ja edelleen hoidetaan ilmai-
seksi tuhansittain Gazan alueel-
ta ja Syyriasta tulevia sairaita ja 
haavoittuneita potilaita. Kuulin 
viime viikolla, että nyt Israelissa 
pystytään uuden 3D-teknologian 
avulla antamaan uusia proteese-
ja niitä tarvitseville Syyrian lap-
sille.

Muistamme kaikki Nepalis-
sa 25.4. tapahtuneen tuhoisan 
maanjäristyksen. Vain muuta-
ma tunti järistyksen jälkeen is-
raelilaiset olivat ensimmäisinä 
paikalla auttamassa. Heillä oli 
mukanaan kenttäsairaaloita, 95 
tonnia lääke-tarvikkeita ja 260 
lääkäriä.

Paljon muutakin voisi tässä 
yhteydessä ottaa esille, mutta..

Tämä, hyvät kuulijat, on Isra-
elin todellinen kuva, joka raken-
tuu kansan inhimilliselle perus-
näkemykselle ja arvoihin.

Ja nyt Eurooppaan.. Muistam-
me Pariisin ja Kööpenhaminan 
juutalaisiin kohdistetut traagiset 
ampumistapaukset viime talve-
na – voimakkaita, antisemitisti-
sia hyökkäyksiä ilman loogista 
syytä.

Pian tapahtuneen jälkeen 
EU:n ulkoasioiden edustaja Fe-
derica Mogherini antoi seuraa-
van lausunnon: ”Eurooppa, jossa 
juutalaiset vanhemmat pelkäävät 
lähettää lapsensa kouluun, ei 
ole enää Eurooppa.” Hän sanoi 
myös, että Eurooppa ei olisi Eu-
rooppa ilman juutalaisten mer-
kittävää osuutta sivilisaatiomme 
kehityksessä viimeisten 3000 
vuoden aikana. Juutalaisia ei tule 
vain ”sietää”, vaan kunnioittaa ja 
arvostaa siinä, mitä he ovat.

 
Siispä kunnioittakaamme ihmis-
oikeuksia ylitse kaikkien rajojen 
ja kaikissa kansanryhmissä, mu-
kaan lukien juutalaiset.

Siunatkaamme Israelia 
1. Mooses 12: 2-3.

TOTUUTTA
ISRAELISTA

netissä

ISRAELUPDATE

H yvät konferenssin osan-
ottajat – arvoisat Örn-
sköldsvikin asukkaat ja 

muut läsnäolijat!
Minulle on suuri kunnia saada 

käyttää lyhyt puheenvuoro täällä 
tänään. Kuten KG Larsson juuri 
sanoi, meitä on täällä kristittyjä 
eri yhteyksistä. Tämä ei ole mie-
lenosoitus, joka protestoi jotain 
kansanryhmää vastaan. Pikem-
minkin päinvastoin. Puolustam-
me kaikkien oikeutta tulla hy-
väksytyksi ja saada elää turvassa, 
etnisestä taustasta riippumatta. 
Ihmisarvo on loukkaamaton!

Tämä koskee luonnollisesti 
myös juutalaisia ja Israelia, joi-
hin tänä päivänä kohdistuu niin 
paljon vihaa ja vainoa. – Tälle 
ilmiölle ei löydy loogista seli-
tystä.

Se, että sanomme tämän julki, 
ei perustu kapeakatseiseen tai 
puolueelliseen kannanottoon. 
Ei myöskään tunteikkaaseen 
ilmaisuun, vaan toimintamme 

B   Ekholm suurlähettiläs Eeva-Kaisa Mik-
kolan kanssa.

A   Ekholmin pariskunta.

A   Fredrik Ekholm.
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www.hkinstruments.fi

Löydä lähin jälleenmyyjä:
myyjat.intiaanisokeri.fi

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

kannusta myymälänhoitajaa laajentamaan 
valikoimaansa!

www.tosimies-lehti.fi

Mistä Tosimiehen 
irtonumeroita?

• Kristillinen Kirjakauppa Cor13
   Kilpisenkatu 5, 40100 Jyväskylä
• Kristillinen Kirjakauppa Suola ja Valkeus
   Sörnäisten rantatie 6, 00530 Helsinki
   Maaherrankatu 14, 50100 Mikkeli
   Katrineholminkatu 9, 24240 Salo
   Puutarhakatu 17, 33210 Tampere
• Kristillinen Kirja ja Musiikkipalvelu
   Puskantie 14, 60100 Seinäjoki
• Lahden Kristillinen kirjakauppa
   Hämeenkatu 23, 15110 Lahti
• One Way Mission House
   Kaisaniemenkatu 10, 00100 Helsinki

Markku Ojanperä

Jumalan rauhaa hyvät 
ystävät!
Todistukseni alkuun 
psalmista 40, ja sen 
alusta…
”Hartaasti minä odotin 
Herraa, ja hän kumartui 
minun puoleeni ja kuuli 
minun huutoni. Ja hän 
nosti minut ylös turmion 
kuopasta, lokaisesta 
liejusta, ja asetti 
minun jalkani kalliolle, 
hän vahvisti minun 
askeleeni.”

T ämä on ihana kohta Raa-
matusta, sillä itse joka 
olen saanut kasvaa osan 

aikaa elämästäni uskovaises-
sa kodissa ja nähnyt myös sen 
hyvän puolen, mutta myös sen, 
joka on maailmasta, ja tahdonkin 
kertoa siitä. 

Ollessani kymmenvuotias 
pieni poika, koin kodissamme 
riitaa, sairautta, mutta ennen 
kaikkea alkoholi, joka osaltaan 
toi turmelusta lapsuuteen, ja 
seuraten myös äidin surua Isän 

alkoholin käytöstä.
Silloin ajattelin, että en kos-

kaan tule ottamaan tätä ainetta 
suuhuni.

Siinä kuitenkin kävi niin kuin 
yleensä, että me ihmiset van-
nomme ja lupaamme asioita, 
että en ikinä tule tätä ainetta 
käyttämään, mutta viisitoista 
vuotta täyttäessäni, otin jo tätä 
alkoholia, ja siitä se lähti. 

Ennen tätä olin tutustunut tu-
levaan vaimooni koulunpenkillä 
hänen ollessaan kolmetoista ja 
minä neljätoistavuotias, ja täy-
tettyäni kahdeksantoista ja hän 
kuusitoista vuotta, me kihlau-
duimme. Vaimoni ajattelikin sil-
loin, että nyt hän myös pääsee 
osalliseksi uskovaisesta kodista, 
koska vanhempani olivat jo sil-
loin antaneet elämänsä Herralle 
Seinäjoen vapaakirkossa.  Tämän 
ratkaisun heidän tehdessään, 
isäni lähti Jumalan Valtakunnan 
työhön, äitini ollessa hänen rin-
nalla palvelemassa.

Silloin minäkin näin sen hy-
vän puolen, mitä usko Jeesuk-
seen voi tuoda kotiin, mutta 
ei se minua auttanut. Lankesin 
hyvin alas, juoden monta vuotta 
yhä enemmän alkoholia, ja vai-
mo kantoi vastuuta kotimme ja 
lapsiemme hoidosta, koska en-
hän minä ehtinyt juomiseltani. 
Asuimme silloin Tampereella, 
ja myöhemmin tuli myös mu-

kaan pillerit yhdessä alkoholin 
kanssa. 

Kuitenkin jälkeenpäin olen 
ajatellut, niin uskon, että Jumalan 
käsi oli yllämme tämän kaiken 
keskellä, koska päätimme muut-
taa takaisin Etelä-Pohjanmaalle, 
ja elämä menikin hetken aikaa 
hyvin. Kuitenkin elämä muuttui 
jälleen entiseen malliin, kaikki 
meni täysin sekaisin, ja meno 
oli täysin helvetillistä, tätä sanaa 
käyttäen. 

Huippuna vuosi 1980 ja joulu, 
minkä vietin yksin, koska olin 
ajanut perheeni pois. Vaihtui 
vuosi 1981 ja sen edetessä, isäni 
huomasi etsikkoajan kohdallani, 
vaikka itse en kokenut mitään 
ja hän tulikin äitini kanssa ko-
tiimme, ja pyysi vaimoni kanssa 
tulemaan nuorten tilaisuuteen, 
sillä vierailijana oli laulaja, ja isä-
ni tiesi minun pitävän lauluista. 
Hän ei kuitenkaan laulanut sinä 
iltana, mutta nuoret rukoilivat 
minun ja vaimoni puolesta. Sii-
tä alkoi kamppailu myös koh-
daltani, ja koin, että on tehtävä 
päätös, mihin suuntaan elämäni 
lähtee. 

Vanhempani tulivat jälleen 
seuraavana päivänä kotiimme, 
ja kehottivat lähtemään Seinäjo-
en vapaakirkkoon sanoen, että 
tämä veli joka palvelee myös 
lauluilla, on siellä.

Lähdimme vaimoni kanssa, ja 

Etsikkoaika 
käyttöön

se oli meidän pelastuksemme 
päivä. Annoimme elämämme 
Jeesuksen käsiin ja päivämme oli 
3.5.1981. Tämä veli joka palveli 
myös lauluilla oli Tapio Henriks-
son, ja hän lauloi laulun ”Aika 
mennyt palaja ei koskaan”.

Tämä on laulu, jota mielelläni 
laulan myös kiittäen ja rukoil-
len, että ei tarvitsisi enää palata 
entiseen elämään. Nyt olemme 
yhdessä vaimoni kanssa onnelli-
sia, että saamme kulkea uskossa 
Jeesukseen, ja palvellessamme 
mm. seurakuntamme kuoros-
sa. Kierrän myös jonkin verran 
laululla palvelleen yksin ja eri 
ryhmissä.

Yksi niistä on Viestiveljet Tam-
pereelta, ja näin saa kiitoksen 
kanssa jatkaa matkaa.

Tahdonkin sinulle hyvä lukija 
toivottaa Jumalan suurta siuna-
usta, ja jos et ole vielä ottanut 
vastaan Kristusta elämääsi, tee 
se nyt.

Etsikkoaika 
käyttöön



20TOS I M I E S   5-6 / 2015 21 TOS I M I E S   5-6 / 2015

KP Juurikkala

Maailman parasta 
tekniikkaa autotallin 
uumenista. 
Juhani Mikkola 
avasi meille erittäin 
mielenkiintoisella 
tavalla kopterien ja 
kopterikuvauksen saloja, 
josta perustallaajakin sai 
tolkkua.

J uhani Mikkola perusti vai-
monsa Tiinan kanssa Vi-
deoDrone Finland Oy:n 

vuonna 2012. Liike-idea oli 
syntynyt jo vuotta aikaisemmin, 
ja samalla oli aloitettu ilmaku-
vaukseen tarkoitettujen radio-
ohjattavien kuvauskopterien 
tuotekehitys.

Monikäyttöisyyttä
Mikkoloiden autotallista löytyi 
todellinen hienomekaniikkateh-
das, jossa syntyy maailmalle len-
tolaitteita, joilla voidaan ilmasta 
käsin tehdä esim. metsäkartoi-
tusta ja joilla voidaan tehdä myös 
digitaalisia maastokarttatallentei-
ta gps-pisteillä. Kameraa vaihta-
malla voidaan suorittaa esimer-
kiksi maastoetsintää lämpöka-
meralla viranomaistahoille.

Samaan lentolaitteen runkoon 
voidaan vaihtaa erilaisia tallen-
nusvälineitä: videokamera 4K, 
Sonyn järjestelmäkamera, läm-
pökamera tai maastotallennin.

Olennaisena osana on myös 
omaa valmistetta oleva kamera-

teline, joka pitää kameran vakaa-
na ja mahdollistaa näin laaduk-
kaan kuvamateriaalin.

Vakaata menoa
Mullistavaa on myös lentoaika, 
joka on yhdellä akulla noin 38 
min eli noin 50 hA alue.

Yhdellä laukkuun sovitetulla 
neljän akun setillä voidaan Mik-
kolan kertoman mukaan kuvata 
200 hA alue.

– Koneeseen ohjelmoidaan 
lentoalue, jonka jälkeen suori-
tetaan ylösnosto lentokorkeu-
teen ja laite lähtee suorittamaan 
määrättyä tehtävää ja palautuu 
lähtöpisteeseen sen jälkeen. Se 
lasketaan käsiohjauksella maa-
han, että pilotilla säilyy lentotun-
tuma, hän selvittää.

Kaikki laitteessa olevat kom-
ponentit on suojattu sateen ja 
sään kestäviksi, eli kuvaus ei 
keskeydy myöskään huonolla 
säällä.

Laitteen sähkömoottoreissa 
on jokaisessa propelli eli kaksi 
jokaisessa varressa, lentäminen 
on erittäin vakaata myöskin ko-
vemmassa tuulessa. Mikkolan 
kertoman mukaan jopa 10 m/
sek tuulella voidaan lentää. 

Moottorien välinen halkaisija 
on 72 cm. Kompaktista koos-
taan huolimatta kopteri pystyy 
kantamaan jopa 2,5 kg hyöty-
kuormaa.

Turvallisuus 
kunnossa

– Kopteri on varustettu myös 
erittäin kirkkailla valoilla, jotka 
helpottavat koneen asennon ar-
viointia kirkkaassakin auringon-
paisteessa. Videolinkki auttaa 
pilottia kohdistamaan kameran 
haluttuun kohteeseen, ja run-
saat telemetriatiedot kertovat 
niin korkeuden, etäisyyden ja 
nopeuden kuin akun varauksen, 
GPS-satelliittien lukumäärän jne., 
Juhani Mikkola luettelee.

VideoDronen lentolaitteet 
täyttävät juuri voimaan tulleet 
Trafin ammattikäyttöön laaditut 
viranomaismääräykset, paino on 
jopa selkeästi alle painorajan, eli 
4 kg.

Turvallisuusvaatimus kaikki-
ne lisälaitteineen lentokunnossa 
olevalle lentolaitteelle on max 5 
kg.

Yhtiön koptereiden vienti on 
aloitettu jo Ruotsiin.

Juhani Mikkola 
vaimonsa Tiinan 
kanssa muodostavat 
VideoDrone Finland 
Oy:n kovan ytimen, 
mutta yritystoiminnassa 
ovat hyvänä tukena 
olleet Jyväskylän 
Seudun Kehittämisyhtiö 
Jykesin yrityskummit.

J yväskylän seudun kehit-
tämisyhtiö Jykes Oy on 
Jyväskylän seudun neljän 

kunnan – Jyväskylän, Laukaan, 
Muuramen ja Uuraisten – omis-
tama, vuonna 1996 perustettu 
elinkeinoyhtiö.

Jykes auttaa palveluillaan 
ja osaamisellaan Jyväskylän 
seudun yrityksiä kehittämään 
toimintaansa ja parantamaan 
kilpailukykyään kotimaisilla ja 
kansainvälisillä markkinoilla. 
Toimiva yhteydenpito yritysten 
ja omistajakuntien kanssa takaa 
sen, että yrityselämän ja päättä-
jien toiveet kohtaavat.

Jykes luo ja kehittää yritysten 
toimintaedellytyk-
siä, edistää kan-
nattavan liiketoi-
minnan ja uusi-
en työpaikkojen 
syntymistä sekä 
elinkeinoyhteis-
työtä Jyväskylän 
seudulla ja ym-
päristökunnissa. 
Jykes on sekä 
aloitteentekijä että 
pitkäjänteinen yh-
teistyökumppani 
Jyväskylän seu-
dun elinkeinotoi-
minnassa.

Jykesin Yritys-
palvelujen koke-
neet yritysneuvo-
jat toimivat seu-
dun pk-yritysten 
puolueettomina 
k u m p p a n e i n a 
tarjoten maksutta 

asiantuntemusta ja apua yrit-
täjyyden eri vaiheisiin. Yhtenä 
työkaluna tässä työssä on yri-
tyskummitoiminta.

– Yrityskummit tuovat koke-
muksensa ja asiantuntemuksen-
sa maksutta Jyväskylän seudun 
yritysten käyttöön. Kummit ovat 
keskustelukumppaneita, val-
mentajia ja neuvonantajia. Yh-
teistyö on luottamuksellista ja 
tapahtuu aina yrityksen ehdoilla, 
kertoo Jykes Oy:n yhteispäällik-
kö Maarit Viljakainen.

C   Kopterin ohjauksessa käytetään 
16-kanavaista radio-ohjainta.

C   Tiina Mikkola (vas.) ja Maarit Vilja-
kainen todistavat yhteistyön yrityksen 
ja yrityskummien välillä olevan luotta-
muksellista ja tapahtuvan aina yrityksen 
ehdoilla.

Autotallista 
mullistavaksi 

tehtaaksi

YRITYSKUMMEISTA 
VETOAPUA

Yrityskummit ovat elinkeino-
elämän osaajia, joilla on vankka 
yrittäjyystausta. Heillä on laaja 
kontaktiverkosto, ja kummi voi 
avata yrityksessä uusia yhteistyö- 
ja markkinointikanavia.

– Yrityskummitoiminta on pit-
käjänteistä kehitystyötä. Kummi 
ja yritys luovat juuri heille par-
haiten sopivat toimintamuodot. 
Kummi tuo yrityksen käyttöön 
paitsi oman osaamisensa myös 
koko kummiverkoston asian-
tuntemuksen, selvittää yhtenä 
VideoDronen kummina toiminut 
Raimo Saarinen.

Jyväskylän seudulla on 30 yri-
tyskummia. Kummien vahvuuk-
sia ovat muun muassa liikkeen-
johto, erilaiset muutostilanteet 
yrityksessä, yhteydet rahoittajiin 
ja päättäjiin sekä markkinointi ja 
tuotekehitys.  Jykes on Suomen 
Yrityskummit Ry:n jäsen ja tätä 
kautta koko maan yrityskummi-
verkosto on paikallisten yrittäji-
en käytettävissä.

B   Raimo Saarinen kertoo yrityskummin 
tuovan yrityksen käyttöön oman osaami-
sensa lisäksi myös koko kummiverkoston 
asiantuntemuksen.

D   Juhani Mikkola kertoo hiilikuiturakenteen takaavan erittäin kevyen ja jäykän 
rungon.  – Kevyt rakenne antaa pitkät lentoajat kokonaispainon pysyessä maltilli-
sissa lukemissa.

D   VideoDronen kuvauskopterit toimitetaan aina täydellisenä pakettina. Paketti 
sisältää kopterin, kameratelineen, kameran, radio-ohjaimen, akut, laturit, videolinkin 
ja monitorin sekä päivän koulutuksen.

Autotallista 
mullistavaksi 

tehtaaksi
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Kimmo Janas

Törmäsin syksyisillä 
Habitare -messuilla 
mielenkiintoiseen 
istuinuutuuteen, joka 
oli heti pakko saada 
Tosimies -lehden testiin.

M onet muistavat esi-
merkiksi Herculet 
Poirot -elokuvista 

aitoenglantilaista raviurheilun 
seuraamista, jossa raviradan 
reunustalla herrasmies istuu 
kävelykepin sivuilta taitettavien 
levennysten päällä. 

Keen-kenkämerkin suunnit-
telijana tunnetuksi tullut Mar-
tin Keen on perustanut Focal 
Upright -nimisen yhtiön ja tuo-
nut markkinoille päivityksen 
tuosta brittiklassikosta. Istuin on 
nimetty Mogoksi.

Äkkiä katsoen se näyttää lelul-
ta, mutta käytännössä Mogo on 
nojatuki, jota voi käyttää lähes 
missä vain.

Mogo kulkee mukana käte-
vässä kuljetuspussissa. Käyttö-
valmiiksi istuimen saa muuta-
massa sekunnissa – lasikuituinen 
istuinosa irti varren kyljestä ja 
nopea ruuvaus paikalleen te-
leskooppivarren päähän, sitten 
vain teleskoopin säätö oikean 
mittaiseksi ja a vot, valmista tuli 
– ei kun nojailemaan.

Mogo soveltuu maksimissaan 
188 -senttiselle istujalle/nojai-
lijalle ja mielellään enintään 
113-kiloiselle. Eli myös tosimies-

MOGO
ei kun 

nojailemaan!

jonka ansiosta nojailu onnistuu 
kovalla lattiapinnalla. Toisin sa-
noen Mogo on hyvä apuväline 
niin muotiin tulleiden sähköisten 
toimistopöytien vieressä työs-
kentelyssä kuin vaikkapa hillon 
keittoa vahtiessa. 

Yksi hyvä kohde löytyy myös, 
kun perheen emäntä raahaa 
miehensä ostoksille läheiseen 
kauppakeskukseen. Useimmat 
miehet varmaan tuntevat ti-
lanteen; rouva hypistelee kau-
passa puseroita ja leninkejä, ja 
miesparka etsii epätoivoisesti 
istumapaikkaa lepuuttaakseen 
puutuneita jalkojaan… Ei kun 
Mogo repusta esille ja istumaan 
– rouva saa rauhassa jatkaa va-
lintaprosessiaan.

Kun lattiavasteen ruuvaa irti 
ja kääntää ympäri, palvelukseen 
astuu lasikuituvahvistettu kärki, 
joka pureutuu pehmeään maa-
han, esimerkiksi hiekkaan tai 
nurmikkoon.

Mogon käyttömahdollisuudet 
laajenevat sisätilojen ulkopuolel-
la lähes rajattomasti – oikeastaan 

rajoja asettaa vain käyttäjän mie-
likuvitus.

Heti mieleen nousevia käyt-
tötapoja voisivat olla mm. lin-
tujen bongaus, hirvipassissa 
olo, kalastus tai rallipolun vie-
ressä istuskelu. Tietysti Mogon 
avulla onnistuu myös vaikkapa 
junnujen jalkapalloharkkojen 
seuraaminen – kyllä siinä saa 
äkkiä kateellisia katseita muil-
ta kentän laidalla värjötteleviltä 
vanhemmilta.

Kilon painoista Mogoa on to-
siaan helppo kantaa mukanaan 
reppumaisessa kuljetuspussis-
sa.

Eli jos alkuvuoden uutiset run-
saan istumisen terveydellisistä 
vaaroista pelästyttivät, tässä yksi 
tapa – mukava tapa – muuttaa 
istumistottumuksia!

Lokakuun lopulla jälleenmyy-
jille tullutta Mogoa samoin kuin 
sen toimistokäyttöön tarkoitettua 
sisarta, Mobis -aktiivi-istuinta tuo 
maahan lahtelainen Ahti Vesa-
lainen Oy.

ten käyttöön.
Mogon päällä eri varsinaisesti 

istuta vaan pikemminkin noja-
taan siihen, eli asento on puo-
liseisova – puoli-istuva. Pienen 
harjoittelun jälkeen Mogoon 
löytää oikean asennon ja voi 
rentoutua. Veri kiertää, eivätkä 
lihakset jäykisty. Ryhtikin pysyy 
hyvänä ja energiatasot korkeal-
la.

Istuinosa on EVA-vaahtoa, joka 
takaa mukavan istuinkokemuk-
sen – ei hierrä, ei hankaa.

Teleskooppivarren toisessa 
päässä on kuminen pallopää, 

MOGO
ei kun 

nojailemaan!
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Kimmo Janas

Mies on kunnialla 
selvinnyt ruuhkavuosista 
ja nyt olisi vihdoin aikaa 
nautiskella eläkevuosista 
vaimon kanssa, mutta 
kaikki ei välttämättä 
toimikaan enää kuten 
nuorella miehellä. 

I kääntymiseen ja kroonisiin 
sairauksiin liittyvät intiimi-
vaivat voivat häiritä sosiaali-

sia suhteita ja sukupuolielämää. 
Varsinkin seksuaalisuuden puo-
lella saattavat ”toimintahäiriöt” 
vaikuttaa niin parisuhteeseen 
kuin miehen itsetuntoonkin. Tär-
keää on, ettei mies murehdi vai-
vojaan itsekseen, vaan kääntyy 
asiantuntijan puoleen. Jumalan 
meille antama seksuaalisuuden 
lahja kuuluu niin nuorille kuin 
vanhoillekin.

Et ole ainoa
– Erektiohäiriöitä kokee noin 
joka toinen yli 70-vuotiaista 
miehistä ja maailmanlaajuisesti 
yli 150 miljoonaa miestä kärsii 
näistä häiriöistä, toteaa Satakun-
nan keskussairaalan kirurgian 
ylilääkäri, urologi Antti Kaipia. 
Lääkärin vastaanotolle hakeutuu 
hänen mukaansa kuitenkin huo-
mattavasti harvempi, vain noin 
10-30 % EH-potilaista.

– Voi olla, että iäkkäillä poti-
lailla sukupuolielämä ei ole enää 
aktiivista muutenkaan. Monesti 
taustalla lienee myös se, että asia 
koetaan kiusalliseksi, hän lisää.

Kaipia huomauttaa, ettei erek-
tiohäiriö suinkaan tarkoita pel-
kästään impotenssia vaan sillä 
tarkoitetaan kyvyttömyyttä saa-
vuttaa tai ylläpitää tyydyttävään 
seksuaaliseen kanssakäymiseen 
riittävä erektio.

Mikä aiheuttaa
Paisuvaiskudos on osa veren-
kiertoelimistöä, ja se on siten 
yksi osoitus verenkiertoelimis-
tön kunnosta.

– Kun on tutkittu erektiohäi-
riöpotilaita, on huomattu, että 

sepelvaltimotaudilla on samat 
riskitekijät. Jos alle 50-vuotiaalla 
miehellä on erektiohäiriö, varsin 
monella alkaa näkyä muutoksia 
myös sepelvaltimoissa, Antti Kai-
pia kertoo.

Sepelvaltimotaudin vaikeus-
aste on hänen mukaansa myös 
suoraan verrannollinen erektio-
häiriön vaikeusasteeseen.

Erektiohäiriön elimellisistä 
syistä yleisin on verenkiertoeli-
mistön rappeuma, jota diabetes, 
rasva-aineenvaihdunnan häiriöt, 
verenpainetauti ja tupakointi no-
peuttavat. 

Diabetekseen liittyvä erek-
tiohäiriö voi kuitenkin vaiva-
ta myös nuoria miehiä. Onkin 
arvioitu, että vähintään joka 
kolmas diabeetikkomies kärsii 
jonkinasteisesta erektiohäiriöstä. 
Suhdeluku kasvaa taudin keston 
ja vaikeusasteen mukaan.

Muista häiriötilan aiheuttajista 
Kaipia luettelee verenpainelääk-
keet, masennuslääkkeet ja psyy-
kelääkkeet.

– Myös elämäntavat saattavat 
vaikuttaa potilaan tilaan. Liikun-
ta ja normaalipainoisena pysyt-
teleminen auttavat ehkäisemään 
erektioon liittyviä vaivoja. Tupa-
kointi kannattaa ehdottomasti 
lopettaa, hän painottaa.

Apua löytyy
Hoitomuodot Kaipia jakaa kol-
meen tasoon.

Ensilinjan hoitona ovat suun 
kautta otettavat lääkkeet, joista 
tunnetuin lienee Viagra. Eri val-
misteissa vaikuttavat eri aineet ja 
hoito valitaan potilaan mukaan. 
Kliininen teho on kaikilla yhtä 
hyvä.

– Lääkkeet tehoavat noin 70 % 
potilaista. Suurimmat erot tuot-
teiden välillä löytyvät vaikutus-
ajassa, joka liikkuu 4-36 tunnin 
välillä, Antti Kaipia selvittää.

Sivuvaikutukset myös vaihte-
levat tuotteittain. Joku voi saada 
päänsärkyä, kun taas toisen poti-
laan kasvot punoittavat tai esiin-

tyy nenän tukkoisuutta jne.
Toisen linjan hoitoihin kuu-

luvat pistoshoito, virtsaputken 
sisään asetettava alprostadiili-
pelletti, hyvin harvoin käytettävä 
tyhjiöpumppuhoito sekä uusim-
pana ns. SWT-hoito.

SWT-hoito
Urologi Antti Kaipia kertoo ole-
vansa kolleegansa kanssa kokei-
lemassa uutta matalaenergistä 
ultraääni-iskuhoitoa erektiohäi-
riön hoitoon. Kehonulkoista 
ultraääni-iskuhoitoa on käytet-
ty jo vuosia mm. munuaiskivi-
en murskauksessa. SWT (Short 
Wave Therapy) saa ilmeisesti 
aikaan kudoksen uudelleen ra-
kentumista, ja sitä käytetään jo 
useilla alueilla.

– Sillä saadaan luutumaton 
murtuma luutumaan, sillä syn-
tyy uusia verisuonia ja sidekudos 
alkaa muuttua luukudokseksi ja 
tiettyjä tulehdustiloja voidaan 
hoitaa, Kaipia luettelee.

B  Kaipia tutki 18 potilastaan 6 SWT-
hoitokerran jälkeen. Arvo 21 on hyvin 
lievä erektiohäiriö ja 25 on täysin nor-
maali erektio.

Israelissa havaittiin muutamia 
vuosia sitten, että matala-annok-
sinen ultraäänihoito paisuvai-
seen voi aikaansaada verisuoni-
en uudistumista, joka puolestaan 
auttaa erektioiden paranemista.

Kaipian kokeilema hoito 
Suomeen hankitulla laitteistol-
la annetaan peniksen juureen 
kahdesti viikossa kolmen viikon 
ajan. Saadut tulokset ovat hänen 
kertomansa olleet erittäin roh-
kaisevia. Erittäin vaikeissa häi-
riötapauksissa kaksi potilasta 
kuudesta sai apua, mutta kes-
kivaikeissa tapauksissa jo 8/10. 
Ja kahdessa lievässä tapauksessa 
kumpikin parantui normaaliksi.

Kun muut keinot 
eivät auta

Mutta toisinaan tarvitaan myös 
kirurgista hoitoa, jolloin puhu-
taan kolmannen linjan hoidois-
ta. 

Kun potilaan oma paisuvais-
kudos ei toimi, ratkaisu on erek-

Kun viisari 
ei värähdä…

Miesten intiimivaivoja, osa 1

B D  Implantti koostuu peniksen paisu-
vaiskudoksen sisään asetettavasta sau-
vaparista, kivespussin ihon alle sijoitet-
tavasta pumpusta ja vatsaonteloon tai 
lantioon sijoitettavasta nestesäiliöstä. 
Itse implantti on silikonia ja pinnal-
taan puoliläpäisevä. Penisimplantin 
täyttönesteenä käytetään nykyään fy-
siologista keittosuolaa.

B    Urologi Antti Kaipia huomauttaa, että 
testosteronin puutos on syynä vain noin 
10 % erektiohäiriöistä.
– Testosteronihoidolla saadaan hyvin 
vaihtelevia tuloksia, 10 % saa siitä avun, 
mutta loput 90 % saattavat pitää sitä 
huonona asiana, koska halut lisääntyvät 
mutta kyvyt eivät.

tioproteesi tai ehkä paremmin-
kin erektioimplantti.

– Implantit ovat toimivia ja luo-
tettavia, mutta ne vaativat leik-
kauksen. Yliopistosairaaloissa 
leikkauksia tehdään vielä hyvin 
vähän. Tarve olisi huomattavasti 
suurempi, mutta asiaan perehty-
neitä lääkäreitä on maassamme 
vielä toistaiseksi melko vähän, 
Kaipia tarkentaa.

Implantti koostuu peniksen 
paisuvaiskudoksen sisään ase-
tettavasta sauvaparista, kives-
pussin ihon alle sijoitettavasta 
pumpusta ja vatsaonteloon tai 
lantioon sijoitettavasta nestesäi-
liöstä. Implantin tärkein ominai-
suus, jäykän erektion aikaan-
saaminen ja toisaalta peniksen 
huomiota herättämätön lepotila 
toteutetaan siirtämällä pumpun 
avulla suuri nestemäärä säiliöstä 
sauvoihin erektiota varten ja ta-
kaisin säiliöön lepotilan saavut-
tamiseksi.

– Tästä on saatu erittäin hyviä 
kokemuksia, potilaan kumppani 
ei edes välttämättä tiedä implan-
tin olemassaoloa, koska siitä ei 
näy ulkoisia merkkejä, Antti Kai-
pia selvittää.

Jokainen potilas on yksilölli-
nen, ja ongelma saattaa ilmaan-
tua pikkuhiljaa tai äkillisesti. 
Erilaisia hoitomuotoja siis löytyy. 
Ongelman kanssa ei kannata jää-
dä murehtimaan eikä suinkaan 
häpeilemään, vaan on syytä ha-
keutua asiantuntijan puheille.
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Pualiksi täynnä vai pualiksi ty-
hyjä. Tätähän se asenneopetus 
toistaa tavantakaa.

Tuli kuppi täytöhö; pirä tunk-
kis liittyy vähemmän mairittele-
vihi elämäntilanteehin.

Yx paikallinen hyväsuinen, jo 
eresmenny isäntä-miäs oli ollu 
fiinis seuras, johona oli tariottu 
jotaki juamaa ja kysytty: “Palio-
kos isännän lasihi kaaretaha?” 
“Onhan siinä reunat”, oli sana-
valamihin isännän vastaus.

Tankki täytöhö oli hupaa-
nen TV-saria aikanansa, ekas 
osas Sulo Vileeni yritti monesta 
ketsuppi-purkista tirskahuttaa 
tuatetta lautasellensa ja kaikki 
tyhyjiä paitsi se viimmeenen, 
josta hän ei eres orottanu mitään 
saavansa, mutta sittehä pläjähtiki 
oikeen kunnolla.

Kerran Reinikaanen meni sin-
ne Vileenin hualtoasemalle ja 
halus ostaa pitemmän öliytikun 
autohonsa, ku nykyynen ei enää 
ulettunu öliynpintaha asti.

Kerran, valovuasia sitte Lapu-
an keskustas kaverit (eivät oo 

Jussi Kosola

Kautta historian on ollu pukeu-
tuminen tärkiä osa ihimisen elä-
mää.

Vaikuttimina on ollehet  en-
siksikin ympäristön asettamat 
vaatimukset, onhan se niin, 
että eskimot on tiännehet palio 
pakkaasilta suajaavista vetimis-
tä, kun taas Tartsani on päriänny 
viirakon kinginä koko köykää-
sellä vaatetuksella.

Siinä pari äärilaitaa ja onhan 
nuata, jokka sais päiväntasaajan 
väet hämmennyksihi; meinaan 
nua suamalaaset avantouimarit, 
kyllä siinä hoo-moilasena varma-
han kattoo tummahipiäänen, ku 
suamalaanen pulahtaa avantoho 
sellaases vähä-peittäväs kuasis.

Eikä varmaha olisi het kar-
talla seuratesnansa suamalaasta 
saunoomista, kuumaa kivika-
saa kohore paiskootaha vettä 
ja ähkäästähä ja saatetaha vähä 

kumartaakki ku kiuas saa aikaa-
seksi kunnon lämpöaallon... ja 
vaatetuksena naulaha laitettu 
hantuuki...

Tuulipukukansaksi nimitte-
löövät; niimpä niin... jos ulu-
komaaneläjä tulis tänne juhan-
nuksen tianoolla, niin ihimettelis 
varmaha, mistä tuallaanen nimi 
on kansalle tullu.

Het jos löytyys paree vaihto-
ehto, kun syyskuinen tuuli ala-
kaa tuivertamaha, nii siitä vaan, 
mutta iliman tuulipukua ei kyllä 
oikeen menestyksekkähästi pire-
tä syysflunssaa loitolla.

Muati saneloo pitkäätte kans 
mitä kulloonki laitetaha päälle ja 
muistan, ku kaveri heitti hyvän 
huulen siitä mitävarte farkuus 
on välillä leviät lahkehet ja sitte 
on taas pillipulttujen vuaro. Asia 
on kuulemma niin, että farkku-
teollisuurella jää hukkapaloja 
ku leikataha kankahasta leveetä 
lahkeeta ja sitte taas ne hukkapa-

lat saa aikaha notta tuatetahanki 
pillifarkkuja... että siinäpä yhy-
rellaanen näkemys.

Juhulas ja arieski on tullu uusi 
termi naisväen pukemisehe, 
antava kaula-aukko... sitte voi 
miättiä heleman mitan lisäksi 
halakioomen korkeutta ja kuin-
ka ohkaasesta kretongista nämä 
vermeet kursitaha.

Toista äärilaitaa erustaa sitte:
Kokomusta peittävä, pelekät 

silimäänkohoralta paliastava vaa-
tekerta, unohtamata liipasinsor-
men paliahaksi jättävää kuasia 
käyttää yhyrellaanen ääriliiket, 
jonka toimialaha tuntuu olevan 
tavalla jos toisella järiestää vaina-
jia, elikkä tappaa likipitään syys-
tä mistä hyvänsä ja ohojekirian 
laatija tälle sakille ei oo rajannu 
tarkkaha kuuluusko, joitaki jät-
tää henkihi, mottona on, että ei 
ny niin höperön nuukaa oo  jos 
niirenmittariilla muutama vää-
räuskoonen siinä  kahakoonnis 

heittää veivinsä, ammutaha vaan 
kaikkia mikä liikkuu. 

Täs sitte jäläkipuintina ku 
vainajaa on tullu nii täältä sitte 
lähäretähä sillä sanonnalla, että 
käärinliinoos ei oo taskuja ku 
niitä päälle puetetaha, mitään 
ei saa mukahansa.

Sitä että mihinkäs täältä sitte 
päärytähä, on yx pohorinnan 
aihet yhtälailla,s ota-tanterehi-
en, ku minkä tahansa väännön 
seuraamuksena mihinä ”noutaja” 
tuntuu kokolikiseltä viarahalta.

Siinon Raamattu ilimoottanu 
selekiän vastauksen: Kun laittau-
tuu Jeesuksen Kristuksen kimp-
paha elinpäivinänsä, nii Sanan 
lupaus on Taivaspaikka meille 
jokahittelle; uskon ja armon va-
raha saa silloon heittäytyä ja ar-
mua on se ku ihiminen ei löyrä 
ittestänsä mitään minkätakia pi-
tääs tulla armahretuksi. Se vaan 
pitää ottaa vastaha Jeesukselta.

tunnustanehet) olivat tehenehet 
jäynän ku mun lava-Chervoletti 
oli kerrostaloon pihas. Niin yällä 
ketalehet paasannehet lavan täy-
töhö lunta ja kukkurakuarman. 
Eihän siinä auttanu, ku mennä 
keskustan läpi väliemmälle paik-
kaa purkimishommihi. Jostaki 
syystä muita karuullaliikkujia 
kovasti nauratti mun kukkuraa-
nen-lumikuarma.

Auton syyläris valitettavasti on 
kans joskus se ilimiö; pualiksi 
tyhyjä, ja se vaatii yleensä toi-
menpiteenä muutakin ku nes-
teellätäyttämisen, järiestelmäs 
on vuato, jonka tilikitteminen 
vaatii enemmän tai vähemmän 
toimenpiteetä, raaka kananmuna 
on yx käytetyystä helepoosta ja 
halavoosta konstiista, joka joskus 
toimii, suasittelen kumminkin 
varomaha sitä temppua... uusis 
autoos varsinkin on riskit käyttää 
kotokonstia melekooset.

Tilaasuuksia, esim. konserttia 
järiestettääs varattu tila saattaa 
täyttyä ja kaikki halukkahat ei 
eres pääse sisälle, joskus taas 

saattaa esiintyjä(t) joutua likipi-
tään tyhyjälle salille vetämähä 
shownsa.

Miltähän se  papista mahtaa 
tuntua, ku joutuu kattelemaha 
saarnastualistansa sitä näkymää 
tyhyjistä penkkiriviistä ku väki-
kato on iskeny isoosti kirkom-
menoohi.

Nii... tyhyjä tai täys temppe-
li... mutta Ylihärmän kirkon 
alttaritaulun päällä on luettavis 
se kaikkiin tärkiin määritelmä, 
mikä ei erusta pualiksi täyttä 
tai tyhyjää; Jeesuksen viimeeset 
sanat Golgatan ristillä: SE ON 
TÄYTETTY!

Meirän jokahitten erestä Hän, 
Jumalan lihaksitullu Poika teki 
sen sovittamalla meirät syntiset 
kertakaikkisella uhurilla ja tämä 
sanoma on tarkootettu meirän 
jokahitten kohoralla vastahan-
otettavaksi syrämmen tasolla; 
vaikka sanomalla: Jeesus Kristus, 
anna mun syntini anteeksi ja oo 
munkin Vapahtaja, Herra.

Tyhyjä vai täys

Käärinliinoos ei oo taskuja
Taidenäyttely

Mestarin jälki II
Valamon luostarissa ensi 

huhtikuun loppuun
Rembrandt, Salvador Dalí, Andy 
Warhol, Marc Chagall ja Pablo 
Picasso ovat taiteen nimiä, joi-
ta on harvoin Suomessa esillä. 
Syyskuussa Valamon luostaris-
sa avautussa Mestarin jälki II 
-näyttelyssä nämä suuren luokan 
mestarit ovat mukana Suomen 
kultakauden mestareiden rinnal-
la harvinaisilla kristillisaiheisilla 
töillään. Jo ensimmäinen, viime 
syksynä Valamossa nähty Mes-
tarin jälki -näyttely oli erityinen, 
sillä niin korkeatasoista kristil-
lisaiheista näyttelyä ei liene ai-
emmin ollut esillä. Kokoelmaan, 
josta piispa Arseni ensimmäisen 
Mestarin jälki -näyttelyn kuratoi, 
jäi vielä runsaasti sekä suomalai-
sia että ulkomaalaisia teoksia. 

Koska kristillinen taide on tai-
teilijoille ehkä kaikkein henki-
lökohtaisinta luomistyötä, näyt-
telyn myötä herää myös monia 
mielenkiintoisia kysymyksiä, 
kuten miksi Pablo Picasson 
tuotannossa kristilliset työt ovat 
suhteellisen harvinaisia tai mitä 
surrealismin mestarille Salvador 
Dalílle tapahtui tiettynä ajankoh-
tana, kun hän alkoi luoda kris-
tillistä taidetta.

Ateistisesta maailmankatso-
muksestaan huolimatta Picas-
so tunsi jonkinlaista viehätystä 
myös uskonnollisiin aiheisiin ja 
palasi niihin pitkän uransa aikana 
yhä uudelleen eri konteksteissa 
ja tilanteissa. Vaikka Raamatun 
tapahtumat tai teologiset dogmit 
eivät sinänsä ole hänen teosten-
sa aiheina, voi katsoja silti kokea 
ne syvällisesti kristillisinä. 

Salvador Dalílta on näyttelys-
sä esillä mm. hänen tunnetun 
"Santiago el Grande" -öljyväri-
maalauksen mukainen mestarin 
itsensä tekemä grafiikan työ. 
Kuten muutkin Dalín työt myös 
hänen uskonnollisaiheiset työn-
sä sisältävät runsaasti erilaisia 
symbolisia elementtejä. 

Myös suomalaisille mestareil-
le kristilliset aiheet ovat olleet 
erityisen henkilökohtaisia ja vaa-
tivia. Näyttelyssä on esillä mie-

lenkiintoinen taidehistoriallinen 
arvoitus, marsalkka Mannerhei-
min lankomiehen, Louis Sparren 
kesken jäänyt triptyykki. Teos 
kuvaa evakkoon joutumisen ja 
sodan hätää ja se ilmeisesti oli 
tarkoitettu sijoitettavaksi jonne-
kin merkittävälle paikalle, mutta 
sota muutti suunnitelmat. Helene 
Schjerfbeck on esillä vaikuttaval-
la teoksellaan ”Ylösnousemus”, 
joka on esityö Ruotsinpyhtään 
alttaritauluun. Myös Maria Wiik, 
Hugo Simberg, Akseli Gallen-
Kallela, Eero Järnefelt, Juho Ris-
sanen ja monet muut merkittävät 
suomalaiset taiteilijat ovat esillä 
harvinaisilla kristillisaiheisilla te-
oksillaan.

BETONIELEMENTIT

PANZER-näytönsuoja 
pitää iPhonen ehjänä

Johtava pohjoismainen kulutus-
elektroniikan tarviketoimittaja, 
Aurora Group tuo myyntiin titaa-
nista ja karkaistusta lasista val-
mistetut PANZER-näytönsuojat 
iPhone-älypuhelimille.

Näyttöjen suojaamiseen eri-
koistunut PANZER tuo karkais-
tusta lasista ja titaanista valmis-
tetun PANZER Premium Full-Fit 
Glass -näytönsuojan iPhonelle. 
Vain 0,3 millimetrin paksuinen 
karkaistu lasi on käytössä lähes 
huomaamaton. Samalla se kui-
tenkin tarjoaa peräti yhdeksän 
kertaa tavallista näyttölasia pa-
remman suojan, mikä ehkäisee 
näytön naarmuuntumisen ja kol-
hiintumisen.

PANZER Premium Full-Fit 
Glass on saatavana välittömästi 
iPhone 6-, iPhone 6 Plus-, iPho-
ne 6s- ja iPhone 6s Plus -älypu-
helimille.

PANZER Premium Full-Fit 
Glass -näytönsuojan suositushin-
ta on 32,90 euroa. Hinta sisältää 
24 prosentin arvonlisäveron.
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Volkswagen esitteli 
Transporterin 
65-vuotisjuhlan 
kunniaksi kuudennen 
sukupolven ”Bullin”, 
jolla ajelimme 
jo perinteiseksi 
muodostuneen 
pohjoiskalotin reissun. 

S aimme koeajettavaksi 
Transporter 2.0 Tdi Blue 
Motion pakettiauton, jossa 

pääsimme kokeilemaan suuren 
tavaratilan tuomia hyötyjä run-
saiden matkavarusteiden kanssa. 

Mukaan mahtui normaaliretkiva-
rusteiden lisäksi mm. telttasauna 
ja kuvausvälineet aina pienois-
kopteria myöten.

Testasimme myös tavaratilan 
yöpymisominaisuudet. Tavarati-
la on yllättävän suuri, sillä kak-
si 80 cm leveää patjaa mahtuu 
rinnakkain takaosaan ja varus-
teille jää vielä noin reilu metri 
säilytystilaa.

Etuvetoisenakin pelittää
VW Transporter on pakettiauto-
jen tärkeimmän eli ns. tonniluo-
kan nykyinen markkinajohtaja. 
Transporterin tuotanto alkoi 65 
vuotta sitten. Bulliksi kutsuttua 
pakua on myyty maailmanlaa-
juisesti lähes 11 miljoonaa kap-
paletta.

Kuudennen sukupolven Tran-
sporterin maski ja etupuskuri 
ovat aiempaa aggressiivisemman 
malliset. Kasvaneissa etuvalo-
yksiköissä on perusvarustelussa 
halogeenit, mutta tarjolle tulee 
myös led-valot ja automaattisesti 
lähi- ja kaukovaloja säätävä va-
lojärjestelmä.

Lapin vaativilla tieosuuksilla 
etuvetoisenakin auto toimi ket-
terästi ja maavaraa oli todellakin 
riittävästi, maavara on suurempi 
kun monessa maastoautossa.

Nelivetoisena versiona auto 
olisi vertaansa vailla, voi vain ku-
vitella, kuinka maastokelpoinen 
Transporter voisi ollakaan. Neli-
vetomallien valmistus aloitettiin 
sen verran myöhään, että emme 
ehtineet saada linjalta sellaista 

KP Juurikkala & Risto Hirvonen

Testasimme pohjoisen 
retkellämme 
myös tyylikkään 
matkamallisen 
retkikeittimen, 
BaroCookin.

M ikä parasta, retkelle ei 
tarvitse ottaa mukaan 
kuin vettä – jota on 

tietenkin hyvä olla aina muka-
na. Eli emme tarvinneet tulta, 
sähköä tai kaasua. Vain luontai-
sia mineraaleja sisältävän Baro-
Cook-lämpöpakkauksen.

Testin kohteena oli valmis ret-
kimuona, johon lisäsimme vain 
veden, ohjeet olivat selkeät.

Lämpöpakkauksen ja veden 
reaktion tuottaa keittimeen höy-
ryä, joka puolestaan kuumentaa 

23. kerta pohjoiseen, mutta 
ensimmäinen Transporterilla

C   BaroCook ruoanlämmitin järjestel-
mä.

C   Lämmitysosa BC.

BaroCook 
BC-303 keitin

veden kiehuvaksi noin neljässä 
minuutissa.

Ruoka lämpeni keittimellä 
erittäin nopeasti ja laitetta voi 
hyvin verrata esimerkiksi kaasu-
keittimiin, mutta se on selkeästi 
vaivattomampi ja hyvin helppo-
käyttöinen.

Ruoka säilyi lämpimänä noin 
30 min valmistumisen jälkeen.
Keitin on helppo puhdistaa ja 
kevyt mukaan otettavaksi.

Ulkolämpötila tai sääolosuh-
teet eivät vaikuta BaroCookin 
käyttöön, joten ruoan voi läm-
mittää tai valmistaa kelillä kuin 
kelillä. 

Mielenkiintoinen piirre on, 
että BaroCook toimii myös esi-
merkiksi merivedellä tai jopa 
limulla.

Käytetyn lämpöpakkauksen 
voi laittaa sekäjätteeseen tai sen 
voi hävittää polttamalla käytön 
jälkeen.

koeajoomme.

Tilaa riittää
Auton matkustamo on meidän 
kokemuksen mukaan tehty 
kahdelle aikuiselle, kolmannen 
paikan kohdalle on sijoitettu 
vaihdekeppi, joka vie paikalta 
jalkatilan.

Auton hallintalaitteet on sijoi-
tettu hyvin kuljettajan ulottuville 
ja näkökenttään.

Olisimme toivoneet, että vir-
ran ulostulopistoke oli ollut 
myöskin takatilassa, esim. jää-
kaappia varten ja myös ”työka-
lujen” lataukseen.

Kojelauta on laitettu koko-
naan uusiksi. Uusi 6,33 tuuman 
kosketusnäyttö on keskeisellä 
paikalla ja mittaristo selkeä. Eri-

laisia säilytystiloja on aiempaa 
enemmän. Hansikaslokero on 
nyt kojelaudan alla, ja sen ylä-
puolella sekä kojelaudan päällä 
on avonaiset lokerot. Myös uu-
distuneissa oviverhoiluissa on 
entistä paremmat lokerot.

Autoon on helppo nousta. Jä-
mäköitynyt ratti säätyy molem-
piin suuntiin, ja myös istuimes-
sa on korkeussäätö. 2-osainen 
”vänkärin” penkki on epämu-
kava pakettiautoille tyypilliseen 
tapaan.

Perän muotoilua ja takaluuk-
kua on uudistettu, mutta tava-
ratilat ovat entisellään. Perus-
mallissa tilaa on 5,8 kuutiota. 
Isoimmassa mallissa on 9,3 m3. 
Meillä oli testireissulla pienempi 
malli, isommassa tilaa olisi ollut 
siis ruhtinaallisesti.

Mukavaa matkantekoa
Vaikka aluksi luulimme, että 2.0 
moottori 75 kW olisi vaatimaton, 
yllätykseksemme se oli riittävä 

jopa maantienopeuksissa esim. 
ohitustilanteissa.

Euro 6 -päästönormin mukai-
set moottorit on varustettu sam-
mutusautomatiikalla, ja polttoai-
neenkulutuksen luvataan laske-
neen jopa 15 prosenttia. Meidän 
matkan keskikulutus oli 7,79 
litraa/100 km (kokonaismatka 
noin 3300 km), tehtaan ilmoit-
tama kulutus ei ihan pitänyt 
paikkaansa matka-ajon aikana, 
koska testikilometrien aikana 
ajoimme puhtaasti maantieajoa 
muutamia sivuteille pistoja lu-
kuun ottamatta.

Mukautuvan alustansäädön 
(DCC) yhteydessä on sähkösää-
töiset iskunvaimentimet. 

Yhteenvetona voisi todeta että 
VW Transporter on erittäin mu-
kava ja luotettava kuljetin myös 
pidemmällä reissulla ja isompi-
kin matkatavaramäärä mahtuu 
mukaan vaivattomasti.

D  VW Transporter 2.0 TDi lähtövalmiu-
dessa.

D  VW:n tavaratilaan sopii myös reilum-
mat matkatavarat.

D  VW Transporterin ohjaamo on konstailemattoman asiallinen.

C  Näätämön koski poikkeuksellisesta kuvakulmasta kuvattuna.

C  Etuistuinten alta löytyy mukavasti 
lisää säilytystilaa.

A  Dieselkorkin vieressä on AdBluen täyt-
tökorkki.
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Koko kristillinen usko perustuu 
kahteen vankkaan tosiasiaan. 
Jeesus kuoli ristillä ja Jeesus 
nousi kuolleista . Siinä on kris-
tinuskon ytimen ydin. Kristil-
liselle 10 käskyn arvopohjalle 
aikanaan luotiin koko Länsi-
Euroopan, Ison-Britannian ja 
Amerikan lainsäädäntö. Ja ei ole 
sattumaa, että maantieteellisesti 
juuri tuo aluehan on ollut edel-
liset vuosisadat kaiken ihmisen 
elämää helpottavan kehityksen 
ydinaluetta. Missään muussa 
maanosassa ei ole kehitetty yh-
täkään isoa innovaatitota, josta 
koko maapallo olisi hyötynyt. 
Kristilliselle arvopohjalle laadittu 
lainsäädäntö on turvannut länsi-
maissa demokraattisen kehityk-
sen ja turvannut hyvinvoinnin 
alku- ja jatkokehityksen myös 
Suomessa.

Nyt kuitenkin EU Euroopan 
on vallannut hyvin epäkristil-
linen liberaalihumanismi, joka 
hyökyaallon tavoin on etelästä 
päin leviävänä lumonnut suuren 
joukon ihmisiä myös jo täällä 
Pohjolassa. Tämä kehityssuunta 
sai Suomessakin siivet alleen – 
näin olen lukenut – Tarja Halo-
sen tultua presidentiksi. Kuiten-
kin ainakin ikäluokkani enem-
mistö on peruskonservatiivista 
mieltä. Eli , että suomalaiskan-
sallisten arvojen ja suomalaisen 
elämänmenon puolesta haluam-
me tuoda esille, että me kaikki 
täällä olisimme ylpeitä ihanasta 
ja ikikauniista kotimaastamme. 
Me todella voimme nauttia luon-
tomme puhtaudesta joka päivä. 
Me olemme vielä perusrehellistä 
kansaa, joka on sitkistynyt kovis-
sa kouluissa. Uskaltasin kutsua 
rakkaan kotomaani koko kansaa 
Sisujengiksi kahden vahvan naa-
purivaltion välissä. Meidän tulee 
varjella perinteitämme, sillä kan-
sakunta joka ei arvostaen vaali 
juuriaan ja perinteitään on vaa-
rassa menettää identiteettinsä.

Silti aina kehitys vaatii muu-
tosta – vain se kansa, joka uu-
distuu ja on muutokseen valmis, 
pysyy kehityksen kärjessä. Mo-
nikulttuurisuus on tullut jäädäk-
seen ja se avaa meidän kaikkien 
silmät arvostamaan kaikkia ihmi-
siä yhtä arvokkaina Luojan luo-

mina. Suomi tarvitsee väestön 
ikääntyessä lisää työntekijöitä 
selviytyäkseen. Monikulttuuti-
suus on elinehtomme.Todelliset 
turvapaikanhakijat ansaitsevat 
ehdottoman avun Euroopassa, 
kun taakka vaan jaetaan väes-
tömäärien suhteessa – muuta 
jakoperustetta en näe oikeu-
denmukaiseksi ja ilmastokin si-
joituspaikkoja jaettaessa on huo-
mioitava. Koska voiko Saharasta 
tuleva sopeutua Rovanimelle?? 
Varmasti Venäjän Inkeristä tuleva 
kotoutuu paremmin. Miksi sitten 
olen kuullut jo aikaa sitten, että 
EU on kieltänyt inkeriläisten su-
kulaistemme maahanmuuton?

EU on liian epähomogeeninen, 
jotta se voisi harjoittaa yhteistä 
maahantulopolitiikkaa. Kyllä ai-
nakin pienten reunavaltioiden, 
kuten Suomen, on saatava näissä 
asioissa oma ratkaisuvaltansa ja 
saada päättää ketä maahan ote-
taan ja kuinka paljon.Tätä roh-
keutta omilta johtajiltamme nyt 
odottaa isoin osa kansaa.

Olli Virta

Suomesta 
huolestunut

Kuuntelin Nina Åströmin laula-
mana Hilja Aaltosen sanoihin, 
"...tahdon nähdä voiman, sen 
joka muuttaa ihmisen, veren 
voiman valtavan, murtuu kah-
leet maailman. Herra tässä pol-
vistun en voi muuta antaudun, 
niihin käsiin tässä jään, jossa 
arven jäljet nään."

Minua nämä sanat koskettivat 
ja tuli mieleeni paljon asioit,a 
joissa olen saanut kokea edellä 
mainitun laulun sanat todeksi. 
On ollut ihana huomata niin mo-
nen vaikean asian muuttuneen. 
Tyttäremmekin ovat viimeisten 
vuosien aikana huomanneet 
jotain, on ihana kuulla, kun 
he ovat sanoneet, että iskä on 
muuttunut, he tarkoittavat sillä 
että hän on nykyään läheisempi, 
pehmeämpi, armahtavaisempi ja 
jotain mitä en nyt sanoin pysty 
paremmin kuvailemaan. Minä 
tiedän sen, että Jumala on vai-
kuttanut miehessäni positiivisen 
muutoksen.

Olemme olleet naimisissa 36 
vuotta, siihen mahtuu kaikenlai-
sia aikoja.

Nuorempana vaimona kun 
olin kovin rikkinäinen ihminen 
ja kärsin hyljätyksi tulemisen 
pelosta, minulla oli tosi huono 
itsetunto. Olin sairaan mustasuk-
kainen. Mieheni oli terveyskes-
kuksessa huoltomies 20 vuotta, 
siellä oli noin 200 naista töissä. 
Ajattelin että kun on niin paljon 
kauniita naisia ympärillä kaiken 
päivää ja he ovat sairaanhoitajia, 
terveydenhoitajia sekä lääkärei-
tä, tunsin itseni ihan mitättömäk-
si ja vertailin usein itseäni ja ajat-
telin, että olen niin huono, ruma 
ja vain keittiöapulainen. Tämä 
aiheutti sellaisia tunteita, että 
mieheni käyttää minua vain hy-
väkseen. Usein olin aivan rikki, 
kun ajattelin että siellä se katse-
lee kauniita muodokkaita naisia. 
Ja usein sain mieheni hermostu-
maan kysymyksilläni. Hän sanoi 
aina, että ei tekisi mitään sellaista 
mikä minua loukkaisi, mutta mi-
nun oli vaikea sitä uskoa. Usein 
mieheni varoitti minua, että nyt 
lopeta ja kun en silloin uskonut 
niin hän hakkasi minut. Näihin 
aikoihin olimme kylässä ja halu-
sin kakkureseptin. Ystäväni kir-
joitti sen minulle ja jonkin ajan 
kuluttua huomasin että siinä oli 
painettu teksti, Raamatun lause 
2 Moos. 14:14 "Herra sotii teidän 
puolestanne, ja te olkaa hiljaa". 

Tämä asia elämässäni on 
kantanut minua noin 25 vuo-
den ajan, ja tiedän että se ei 
ollut sattumaa, että sain tuon 
raamatunlauseen, vielä tänäkin 
päivänä uskon siihen että hän 
taistelee puolestani ja pitää mi-
nusta ja meistä huolen.

Sitten kului aikoja kun huo-
masin itsessäni muutoksen, opin 
olemaan hiljaa. Tosin tämä kaik-
ki on Jumalan työtä minussa ja 
se jatkuu vieläkin, itsensä hillit-
semistä ja oman mielen hallin-
taa. Muutoksen on lähdettävä 
omasta itsestä.

Sillä että en puhunut mikä 
minua vaivaa, niin se aiheutti 
kuitenkin ongelmia, sillä mie-
heni olisi halunnut että pys-
tyisimme puhumaan. Joskus kun 
sain jotain sanottua, niin tuntui 
että mieheni ei ymmärrä minua 
lainkaan tai hän teki sanomani 
asian tyhjäksi, aina olisi pitänyt 
rautalangasta vääntää ja rupesin 

Voiko 
ihminen 
muuttua?

Israelin opetusministeri 
nimitti komitean 

kristillisten koulujen tukemista varten
Israelin opetusministeri Naftali Bennett ilmoitti äskettäin, 
että hän nimittää tri Shimshon Shoshanin uuden hallituk-
sen alaisen komitean johtajaksi. Shoshan on aikaisemmin 
palvellut useita vuosia opetusministeriön pääjohtajana. 
Uuden komitean tehtävänä on löytää ratkaisu Israelin 47 
tunnustetun, mutta epävirallisen kristillisen koulun rahoit-
tamiseksi. Kristillisissä kouluissa opiskelee yli 33 000 op-
pilasta. ”Olen varma, että yhdessä voimme saada aikaan 
parhaan mahdollisen sopimuksen kristilliselle koulutuk-
selle Israelissa”, sanoi Bennet. ”Olemme vastuussa kaikista 
Israelin lapsista.”

Israelin suhteet maailman kanssa ovat 
säilyneet hyvinä BDS-kampanjasta 

huolimatta
Israelin presidentti Reuven Rivlin isännöi alkuviikosta In-
tiasta tullutta delegaatiota, jossa oli mukana liikemiehiä ja 
kaupunginjohtajia. Delegaatio osallistui viikonmittaiseen 
Intia-Israel -foorumiin, joka käynnistettiin Tel Avivin yli-
opistossa. Foorumi järjestettiin nyt kahdeksannetta kertaa 
ja molempien maiden tunnetut johtajat pitivät seminaare-
ja taloudellisen-, teollisen-, poliittisen- ja sotilaallisen yh-
teistyön kehittämisestä maiden välillä. Toisaalla Haifassa 
järjestettiin kansainvälinen naisjohtajien konferenssi, jossa 
oli puhumassa tunnettuja naisia ympäri maailmaa niin poli-
tiikan-, talouden- kuin sosiaalialaltakin. Konferenssi järjes-
tettiin Israelin ulkoministeriön suojeluksessa, yhteistyössä 
UN Womenin ja YK:n kehitysohjelman kanssa (UNDP).

Iso-Britannian The Guardian -lehti julkaisi sivun kokoisen 
kirjeen, jonka oli allekirjoittanut pieni vähemmistö (343) 
kaikista Iso-Britannian tutkijoista ja tiedemiehistä. Kirjeessä 
he ilmaisivat tukevansa Israelin vastaista akateemista boi-
kottia. Iso-Britannian hallitus kuitenkin vastustaa boiko-
tointia. Pääministeri Cameron sanoi, että Iso-Britannian ja 
Israelin väliset kauppa- ja teknologiasuhteet ovat vahvat, 
ja ettei hallitus tule sallimaan sitä, että 60 vuoden yhteistyö 
ja kauppasuhteet maiden välillä vahingoittuisivat. 

 
Tilannekatsaus Israelin kriisistä

Israel on keskellä uutta väkivallan aaltoa. Jotkut kutsu-
vat sitä kolmanneksi intifadaksi. Juutalaisten kimppuun 
hyökätään päivittäin. Tämä kriisi on erilainen kuin se, 
jonka Israel kohtasi viime kesänä, kun Gazasta ammuttiin 
raketteja Israeliin. Silloin sireenit antoivat 1-2 minuutin 
mittaisen varoituksen tulevasta iskusta kaikkialla, paitsi 
Gazan välittömässä läheisyydessä oleville ihmisille. Nyt 
hyökkäykset tulevat varoittamatta ja voivat tulla sellaisen 
henkilön taholta, joka kulkee kadulla vierelläsi. Yksi kor-
kea-arvoisista kenraaleista antoi hiljattain lausunnon, että 
ihmiset ovat nyt enemmän peloissaan, kuin aikaisempien 
konfliktien aikana.

Tosiasiasiat  
tunnustettava
”Tosiasioiden tunnustaminen 
on viisauden alku” sanoi kerran 
edesmennyt presidenttimme 
J.K.Paasikivi. Siihen on helppo 
yhtyä. Toisaalta on älyllisesti 
epärehellistä olla hyväksymät-
tä tosiasioita sellaisenaan, vaan 
muuttaa niitä omien tarpeiden 
tai toiveiden mukaisiksi siitä 
huolimatta, että käytettävissä on 
kaikki tarpeellinen tieto asioiden 
oikeasta tilasta.

Pariisilaiseen satiirilehteen ja 
juutalaiseen kauppaan tehdyt 
murhaiskut ja ääri-islamististen 
liikkeiden raakalaismainen ter-
rori lähi-idässä ja Afrikassa ovat 
nostaneet esille kysymyksen to-
siasioiden tunnustamisesta. Asia 
on erityisen ajankohtainen var-
sinkin, kun islamin jumaluusop-
pineet antavat miltei jokaisen hir-
muteon jälkeen samansisältöisen 
lausunnon: ”tällä ei ole mitään 
tekemistä islamin kanssa; islam 
on rauhan uskonto”.

Onkohan asia niin?  Martti Ah-
venaisen viime vuonna ilmesty-
nyt laaja teos Islam Raamatun 
valossa (Aikamedia) avaa toi-
senlaisen näköalan. Ranskassa 
asuva lähetystyöntekijä Mikko 
Haakana kertoi Ristin Voitto-
lehden (15.1.2015)  haastattelus-
sa, että Pariisin iskujen taustalla 
on erityisesti rikoksiin syyllisty-
neiden maahanmuuttajanuorten 
radikalisoituminen vankiloissa. 
Eristäytyneet nuoret ovat hänen 
mukaansa helppo saalis radikaa-
lille islaminuskolle ja sen teologi-
alle, koska ”islamin mukaan ai-
noa varma tapa päästä paratiisiin 
ansaitaan marttyyrikuolemassa 
jihad-taistelussa”. Houkuttele-
vuutta terroritekoihin lisää luon-
nollisesti ankeissa oloissa eläville 

nuorille miehille Koraanin kuva-
us islamin paratiisista seksuaali-
sen hekuman paikkana.

Egyptin presidentti Abdel Fat-
tah Al-Sisi on sentään tehnyt mie-
hen työn. Tammikuussa televisi-
oidussa puheessaan Al-Azharin 
yliopistossa hän on The Christi-
an Post-lehden uutisen mukaan 
ottanut voimakkaasti kantaa 
islamin uudistumisen puolesta. 
Hänen mukaansa tarvitaan ”us-
konnollinen vallankumous, jossa 
islam muutetaan väkivaltaisesta 
uskonnosta rauhan uskonnoksi”. 
Al-Sisin mukaan muslimien tulee 
luopua väkivaltaan yllyttävistä 
pyhistä teksteistä ja lopettaa eri 
mieltä olevien sekä profeetta 
Muhammedia loukkaavien tap-
paminen. Al-Sisi osoitti sanansa 
suoraan myös imaameille, jotka 
hän asetti vastuuseen muutosten 
toteuttamisesta,

Siinä puhui mies, joka tietää, 
miten asiat oikeasti ovat. Hän 
ei ollut älyllisesti epärehellinen 
eikä poliittisesti korrekti, vaan 
toteutti edesmenneen kollegan-
sa J.K. Paasikiven elämänohjet-
ta tosiasioiden tunnustamisesta. 
Sen totuusarvo on merkittävä ja 
tyystin erilainen kuin imaamien 
julkisuuteen antamat lausumat 
ja eurooppalaisten sinisilmäpo-
liitikkojen puheet. Sopii toivoa, 
että tämä tosiasioiden tunnusta-
minen ja suurimman muslimi-
maan presidentin kehotukset le-
viäisivät laajalti ja aikaansaisivat 
tarvittavat muutokset. Muussa 
tapauksessa Euroopassa on va-
rauduttava jatkuvaan terroriuh-
kaan.

Timo Hakanen

välttelemään kaikkea keskuste-
lua. Kaikki edellä mainitut asiat 
olen anteeksi antanut, en muis-

tele kärsimääni pahaa. 
Sinua siunaten, 

Birgit Vanhanen
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Presidentti 
Kyösti Kallion 

rukous 
Suomen puolesta
Talvisodan aikaan
Taivaallinen Isämme, katso armossasi kansamme puoleen. Sinä 
olet luonut sen ja rakastat sitä. Sinä näet, että se on mitä suu-
rimmassa vaarassa. Siksi rukoilemme Sinua: Herra, auta meitä 
hädässämme äläkä anna meidän hukkua. Lahjoita kääntymys 
synnin ja laittomuuden teiltä, jotka johtavat kansamme tuhoon. 
Herra, armahda meitä.

Herra Jeesus Kristus, ilman sinua olemme voimattomia hävit-
täviä voimia vastaan, jotka tulvivat kansamme yli ja myrkyttävät 
sen. Siksi me kerskaamme Sinun voitostasi pahuuden henki-
valtoja vastaan, joiden vaikutukset ovat joka päivä sanoin ja 
kuvin julkisuudessa nähtävissä. Herra, sinä olet Golgatan ristillä 
voittanut pimeyden vallat. Niiden täytyy väistyä myös tänään, 
koska ylistämme Sinun nimeäsi niiden ylitse. Tähän me uskom-
me, sillä Sinä voit myös meidän aikanamme varjella ihmiset 
saatanalliselta eksytykseltä. Herra, armahda meitä.

Auta meitä Pyhän Henkesi kautta ryhtymään omassa elämäs-
sämme taisteluun syntiä vastaan ja olemaan kestäviä loppuun 
asti. Tee meidät kansamme keskellä merkiksi Sinun vapahtavasta 
armostasi. Täytä meidät niin Sinun rakkaudellasi, että me tulem-
me kuuliaisiksi Sinun käskyillesi. Rakkautesi olkoon meissä se 
voima, joka voittaa pimeyden vallat kansassamme.

Herra Jeesus Kristus, kaiken voimme Sinun kauttasi, siihen 
me uskomme. Armahda meitä. Amen.

Nuoret kaupunkilaiset 
näyttävät miesten 

pukeutumisessa suunnan
Yli puolet alle kolmekymppi-
sistä suomalaisista miehistä on 
kiinnostunut pukeutumisesta. 
Pukeutumisen merkitys ko-
rostuu etenkin kaupungeissa. 
Nuoremmat miehet ovat myös 
itsenäisempiä pukeutumisensa 
suhteen.

Suomalaiset miehet ovat en-
nakkokäsityksestä poiketen 
hyvinkin kiinnostuneita pu-
keutumisesta, sillä yli puolet 
20–29-vuotiaista on kiinnostu-
neita siitä, mitä he laittavat aa-
muisin päällensä. Vain joka kym-
menes mies ei kiinnitä omaan 
pukeutumiseensa huomiota. 
Tämä käy ilmi pukuvalmistaja 
Turon teettämästä tutkimukses-
ta, jossa tutkittiin suomalaisten 
miesten pukeutumista kysymällä 
miehiltä ja heidän puolisoiltaan 
pukeutumisesta.

– Suomessa näyttäisi tapah-
tuneen muutosta asenteissa 
pukeutumista kohtaan. Myytti 
miesten välinpitämättömyydestä 
pukeutumista kohtaan ei näytä 
pitävän paikkaansa. Varsinkin 
nuorten kohdalla on tutkimuk-

sen mukaan pukeutumisessa 
asennemuutosta selkeästi ha-
vaittavissa, arvioi Turon toimi-
tusjohtaja Janne Antikainen tut-
kimuksen tuloksia.

Alueellisia eroja pukeutu-
misessa löytyy kaupunkien ja 
maaseudun välillä. Jo alle 50 
000 asukkaan kaupunkeihin 
mentäessä pukeutumisesta piit-
taamattomien miesten määrä on 
puolet enemmän kuin suurem-
missa kaupungeissa.

Naiset ovat voimakkaita vai-
kuttajia miesten pukeutumises-
sa. Yli 80 % naisista kiinnittää 
huomiota ja vaikuttaa miehensä 
pukeutumiseen. Yli 40-vuotiai-
den miesten joukossa puolison 
sanaan myös luotetaan, sillä 
puoliso on tärkein lähde etsittä-
essä tietoa pukeutumista.

Turo selvitti myös suomalais-
ten merkkitietoisuutta. Tässä 
naiset olivat puolisoitaan val-
veutuneempia. Naiset itseasias-
sa tunsivat miesten pukumerkit 
paremmin kuin miehet, ja par-
haiten puolisoidensa pukumer-
keistä olivat kartalla 60–65-vuo-
tiaat naiset. Suomalaiset tunsivat 
pukumerkeistä parhaiten Turon 
ja Bossin.

Etelä-Pohjanmaan kirkot

Ainutlaatuinen teos Pohjanmaan historiasta

Uusi SEAT 
Ibiza CUPRA 
Uusi Ibiza 
CUPRA on 
täysver inen 
SEAT, se yh-
distää emo-
t i onaa l i s en 
suunnittelun, 
erinomaisen suorituskyvyn ja 
edistyksellisen teknologian yh-
deksi luokkansa dynaamisim-
mista autoista. Kompakti, mutta 
toiminnoiltaan erinomainen Ibi-
za CUPRA on täydellinen urhei-
luauto päivittäiseen käyttöön. 
1,8-litrainen nelisylinterinen 
TSI-moottori on suorituskyvyl-
tään vakuuttava: se kiihtyy 0-100 
km/h vain 6,7 sekunnissa huip-
punopeuden ollessa 235 km/h. 

Edeltäjämalliin verrattuna 
tehoa on nyt 12 hevosvoimaa 
enemmän eli 192 hv ja vääntö-
momentti uutuudessa on peräti 
320 Nm, joka on käytettävissä 
kierroslukualueella 1 450 – 4 

200 r/min. 
SEAT on julkaissut uuden 

SEAT Drive App -sovelluksen 
älypuhelimeen ladattavaksi. 
SEAT Drive App on kehitetty 
SEAT Full Link- ja MirrorLink-
sovellusten käyttäjille. Nämä 
sovellukset välittävät tiettyjä äly-
puhelimen applikaatioita radion 
tai navigointijärjestelmän näyt-
töruutuun ja tekevät puhelinso-
vellusten käytön helpoksi – ja 
ennen kaikkea turvallisemmaksi 
– myös ajon aikana. 

Uusi SEAT Ibiza CUPRA on 
tarjolla kolmiovisena Ibiza SC 
-versiona hintaan 24 188,94 eu-
roa.

Teemu Ratinen
Synnistä Jumalan lahjaksi
Kirjapaja, 2015

Petri Hiltunen (toim.) 
Eino Leinon Helkavirsiä
Arktinen Banaani, 2015

Thomas Rode Andersen, 
Thilde Jo Maarbjerg & Dennis Frisch
Functional Training
Atena, 2015

Jukka ja Eija Kuusisto
Pohjanmaan kirkkoja
Jussituotteet Art Tifani Oy, 2015

Jumalan suuri palapeli
Ensimmäisiä merkkejä kristilli-
sestä vaikutuksesta Etelä-Poh-
janmaalla olivat ristinmuotoiset 
koristukset hautaesineissä vii-
kinkiajalla 800-1050 jKr. Niiden 
omistajat eivät olleet vakinaista 
väkeä vaan erämiehiä tai kaup-
piaita etelästä.

Eija ja Jukka Kuusisto ovat 
koonneet kattavan esittelyn 
maakuntansa seurakunnista ja 
etenkin kirkoista.

Pariskunta on käyttänyt kirjas-
sa runsaasti kuvia näyttääkseen 
kauniita kirkkoja maakunnasta 
ja välittääkseen lukijalle nii-
den upeita yksityiskohtia.  Ku-
vienkaan avulla ei kuitenkaan 
pysty kertomaan kaikkea sitä 
tunnelmaa ja vuosisatojen his-
toriaa, mikä kirkoista huokuu.                                              
Kuusistot toivovatkin, että lu-
kija ottaisi kirjan mukaansa 
tutustumisretkelle kotiseutunsa 
kirkkoihin.

Pohjanmaan kirkot- kirjan 
tarkoitus on päästä mahdolli-
simman monien ihmisten luet-
tavaksi. Teksti on siksi pyritty 
tekemään mahdollisimman help-
polukuiseksi eikä lähdeviitteitä 
ole käytetty tekstissä. Kirjan lo-
pussa olevassa lähdeluettelossa 
on kirjattu käytetty materiaali.

Kirjan mukana olevassa pala-
pelissä kohtaa ajatuksen: Elämä 
on kuin Jumalan suuri palapeli.

Kimmo Janas

Helkavirsiä sarjakuvina
Suomen kansallisrunoilijaksikin 
kutsuttu Eino Leino (1878–1926) 
kirjoitti runoteokset Helkavirsiä, 
joka ilmestyi 1903, sekä jatko-
osan Helkavirsiä 2 vuonna 1916. 
Nimestään huolimatta Leinon 
säkeet eivät ole virsiä, vaan kir-
jailijan itsensä keksimiä myyttejä 
ja balladeja. Helkavirsissä Leinon 
versioimat kuumeiset riimit kum-
puavat syvältä suomalaisesta sie-
lunmaisemasta ja ammentavat 
vahvasti kalevalaisista myyteis-
tämme. Leinon säkeet uhkuvat 
ajatonta voimaa. Niissä on väke-
vä elämisen maku, mieheltä joka 
tunsi elon ylä- ja alamäet.

Helkavirsirunojen väliltä on 
vaikea keksiä yhdistävää tee-
maa. Niissä on kristillistä eetos-
ta ja pakana-ajan myyttejä, ro-
mantiikkaa ja tuskaa, teosofiaa 
ja pettymystä, sanalla sanoen 
inhimillisyyttä.

Viime vuosikymmeninä on 
kasvanut varteenotettava joukko 
sarjakuvantekijöitä, jotka arvos-
tavat historiaa sekä myyttejä. Pet-
ri Hiltunen (s. 1967) on koonnut 
heistä tekijäjoukon, joka on saa-
nut valita Leinon teksteistä itsel-
leen mieluisimmat Helkavirret ja 
muokata niistä sarjakuvatarinoi-
ta. Mukana ovat Hiltusen lisäksi 
Kristian Huitula, Katariina Katla, 
Katja Louhio, Tuomas Myllylä, 
Eetu Pellonpää, Lauri Pitkänen, 
Sari Sariola, Antti Tiainen ja Vesa 
Vitikainen.

Seksi ja uskonto
Teologian tohtori Teemu Rati-
sen teos tarkastelee seksuaali-
suutta tavallisten suomalaisten 
näkökulmasta: mitä he kertovat 
omasta seksuaalisuudestaan, sen 
kipukohdista ja muutoksista. 

– Seksuaalisuuteen liittyvästä 
häpeästä ja syyllisyydestä kerto-
vat kirjeet avaavat ainutlaatuisen 
näkökulman siihen, kuinka ih-
miset ovat kokeneet ja ymmär-
täneet seksuaalisuuden luonteen 
eri aikoina, Ratinen toteaa. 

Jokainen aikakausi määrittää 
hänen mukaansa hyväksyttävää 
ja torjuttavaa seksuaalisuutta 
omalla tavallaan, ja kirjeissä ku-
vatut häpeän kokemukset paljas-
tavat tämän rajalinjan ikään kuin 
peilikuvan kautta: seksuaalisuu-
desta koettu häpeä herää silloin, 
kun ihminen kokee, ettei hän 
täytä ympäristön häneltä vaati-
mia ihanteita.

Kun kirkollisessa keskustelus-
sa normitetaan oikeaa ja väärää 
seksuaalisuutta tai pohditaan 
seksuaalisuuden ja kristillisen 
ihmiskäsityksen suhdetta, mää-
ritellään samalla normaalia ja 
epänormaalia ihmisyyttä – niitä 
elettävän elämän muotoja, jotka 
voivat toteutua kirkon sisällä ja 
elämässä yleensä. 

Teos antaa uutta näkökulmaa 
myös tasa-arvoista avioliittolakia 
koskevaan keskusteluun.

Ei kun treenaamaan
Painonnostajan voimat, pi-
kajuoksijan kestävyyskunto, 
voimistelijan notkeus – nämä 
kaikki voi saavuttaa toiminnalli-
sella harjoittelulla eli functional 
trainingilla. Jos haluaa tehostaa 
aineenvaihduntaa, saada enem-
män elinvoimaa, voida parem-
min fyysisesti ja henkisesti sekä 
tuntea olevansa vireämpi ja vah-
vempi, toiminnallinen harjoittelu 
on sopiva laji. Harjoittelu perus-
tuu pääasiassa kehon painolla 
tehtäviin liikesarjoihin. 

Tanskan tunnetuimpia keit-
tiömestareita ja paleodieettiguru 
Thomas Rode Andersenin teos 
sisältää kattavan valikoiman 
harjoitteita ja harjoitusohjelmia, 
joita voi tehdä missä ja milloin 
vain. Kirjan ohjelmat etenevät 
vasta-alkajasta edistyneelle har-
rastajalle. 

Tehokkaan treenaamisen kivi-
jalka on ravinteikas ruokavalio, 
koska ravintoa tarvitaan tree-
neistä palautumiseen ja lihasten 
kasvuun. Kirja sisältääkin proteii-
nipitoisia ja herkullisia reseptejä 
kunto-ohjelman tueksi sekä joh-
dattaa syvemmin siihen, millaista 
polttoainetta keho tarvitsee.

Nähtäväksi jää, alkaako pää-
kirjoituskuvani hoikistua kirjan 
ansiosta – tahdonvoimaahan se 
tulee vaatimaan, mutta katsotaan 
nyt, kuinka äijän käy. Mitään lu-
pauksia en kuitenkaan anna...
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Intialainen David Jerald 
on 4. polven kristitty. 
Hän johtaa vuonna 
1964 perustettua 
lähetysjärjestöä, Mount 
Olive Foundationia.

I ntian runsaan miljardin 
asukkaan joukossa on pal-
jon ihmisiä, jotka kulkevat 

temppelistä toiseen etsimässä 
rauhaa ja pelastusta. He kysy-
vät hädissään, mitä minun täy-
tyy tehdä pelastuakseni. Yksin-
kertainen vastaus on tietenkin, 
usko Herraan Jeesukseen, niin 
sinä ja perhekuntasi pelastutte. 
Miljoonilla intialaisilla ei ole kui-
tenkaan ollut tilaisuutta kuulla 
evankeliumia.

Mount Olive Foundation halu-
aa käyttää tilaisuutta hyväkseen 
ja jakaa Jeesuksen rakkautta ih-
misille.

Jumalan ja ihmisten 
suunnitelmat

Eurooppalaiset lähetyssaarnaa-
jat toivat evankeliumin vuonna 
1941 Jeraldin kotikylään. Davi-

din isoisoisä oli hindu ja palveli 
hindutemppelissä orjana uhraten 
epäjumalan edessä.

– Brittiläinen lähetyssaarnaaja 
toi viestin, että jos olet väsynyt 
ja taakkojen alla, tule, niin minä 
annan sinulle levon. Tämä kutsu 
kosketti isoisoisääni ja hän jätti 
hinduismin. Evankeliumin valo 
tuli hänen elämäänsä. Ja tätä 
kautta niin isoisäni, isäni kuin 
minäkin pelastuimme aikanaan, 
kertoo David Jerald.

Hän syntyi kristittyyn perhee-
seen ja elämän täyttivät Raama-
tut ja traktaatit. 

– Sydämeni kaipasi pääs-
tä saarnaamaan evankeliumia 
ihmisille, jotka olivat vielä pi-
meydessä. Hylkäsin kuitenkin 
Jumalan kutsun kerta toisensa 
perään.

Opiskelin yliopistossa kemian 
maisteriksi saadakseni kunnon 
työpaikan, koska tiesin lähetys-
saarnaajan työn olevan Intiassa 
todella haasteellista ja kovaa 

Järjestö toteuttaa lähetyskäskyä 
52 alueella sanan varsinaisessa 
merkityksessä. 

”Ja Jeesus tuli heidän tykönsä, 
puhui heille ja sanoi: ”Minulle 
on annettu kaikki valta taivaas-
sa ja maan päällä. Menkää siis 
ja tehkää kaikki kansat minun 
opetuslapsikseni kastamalla hei-
tä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen 
nimeen. Ja opettamalla heitä pi-
tämään kaikki, mitä minä olen 
käskenyt teidän pitää. Ja katso, 
minä olen teidän kanssanne joka 
päivä maailman loppuun asti.”

Intiassa on 1,3 miljardia asu-
kasta eli maailman joka 7. ihmi-
nen on intialainen.

Alle 5 prosenttia väestöstä on 
kristittyjä. Pääuskontoja edusta-
vat ovat hinduja, muslimeja ja 
buddhalaisia, joiden parissa Da-
vid tekee työtään.

David Jeraldin isä käänsi ai-
koinaan Täyden Evankeliumin 
Liikemiesten Kansainvälisen 
Veljesliiton (Suomessa STELK) 
perustajan Demos Shakarianin 
kirjan ”Maailman onnellisimmat 
ihmiset” tamilikielelle ja oli myös 
perustamassa järjestön paikallis-
osastoa.

Helsingin STELKin puheen-
johtaja Martti Issakainen tapasi 
David Jeraldin muutama vuosi 
sitten Belgiassa ja kutsui hänet 
Suomeen STELKin vieraaksi. 
Näin käynnistynyt yhteistyö on 
mahdollistanut yhä useampien 
intialaisten tavoittamisen. STEL-
Kin avustuksella järjestö on mm. 
hankkinut maastoauton, jolla 
lähetyssaarnaajat pääsevät liik-
kumaan tiettömiäkin taipaleita. 

Aikaisemmin 70 % lapsista ei 
päässyt kouluun, nykyään jo 90 
% käy koulua, hän toteaa.

Munkit evankeliumin 
jakajina

Järjestö tekee työtä Intian lisäk-
si myös Sri Lankassa, Bangla-
deshissa ja Tiibetissä.

Se lähetti nelisen vuotta sitten 
150 Johanneksen evankeliumia 
buddhalaiseen luostariin pii-
lotettuina teesäkkeihin. Tiibet 
on Kiinan alueella ja siellä voi 
menettää henkensä, jos menee 
evankelioimaan. Lähetyssaarnaa-
jat toimivatkin maanalaisesti.

David Jerald kertoo buddha-
laismunkista, joka kirjoitti kir-
jeen, jossa kertoi viettäneensä 
40 vuotta luostarissa. Aamuisin 
hän kastelee itsensä Himalajan 
vedellä 100 kertaa ja soittaa 
kelloa Buddhan kunniaksi 100 
kertaa.

Munkki kertoi, ettei ole kos-
kaan ollut onnellinen, mutta 
luettuaan Johanneksen evanke-
liumin ja varsinkin 14. luvun, se 
kosketti häntä.

”Tuo luku aukaisi silmäni va-
lolle ja ymmärsin, että Jeesus 
Kristus on Jumalan poika. 40 
vuotta ilman Jeesusta ja ilman 
onnea.”

Tänä päivänä tuon luostarin 
munkit evankelioivat salaa Tii-
betissä.

Missä on Herran Henki, siellä 
on vapautus. Jumalan Henki on 
Jumalan Sanassa.

Evankeliumia 
Oliivivuorelta

D  – Minä en häpeä evankeliumia, vaan 
haluan levittää sitä ja auttaa ihmisiä ulos 
pimeydestä, huomauttaa David Jerald.

C  Syksyllä Intiaa koetelleiden tulvien aikana Mount Olive Foundationilla oli tärkeä rooli ihmisten auttamisessa.

A  Ihmiset saapuvat 
seurakuntaan usein 
jo aamuvarhaisella. 
He viettävät koko 
päivän seurakunnas-
sa kuunnellen ope-
tusta ja ruokaillen.

A  Syksyisessä kokouksessa Helsingissä 
David Jeraldin tulkkina toimi Helsingin 
STELKin sihteeri Petri Saarelainen.

Kolmen vuoden aikana auton 
mittariin on kertynyt jo 200.000 
km.

Myös sosiaalisia 
muutoksia

Järjestöllä ei ole orpokotia, mut-
ta se vaatettaa lapsia ja kuljettaa 
heitä kouluun.

Lapsille opetetaan seurakun-
nassa Raamatun Sanaa. Esi-
merkiksi useammalle perheelle 
annetaan yhteinen vuohi, jonka 
avulla perheet saavat maitoa.

– Vanhemmat näkevät lapsille 
osoitetun lähimmäisenrakkau-
den ja kiinnostuvat kristinuskos-
ta ja tulevat uteliaisuuttaan seu-
rakuntaan, David Jerald kertoo.

Ensimmäisessä kylässä, jossa 
Mount Live Foundationin toi-
minta käynnistyi, oli 270 taloa. 
Aikaisemmin lähin kaivo oli 2 
km päässä, mutta järjestö rakensi 
kylään oman kaivon. Tänään 30 
kyläläistä käy säännöllisesti seu-
rakunnassa.

Jerald kertoo eräästä kylästä, 
jossa kyläläiset palvelivat en-
nen apinajumalaa, mutta kun 
heille saarnattiin evankeliumia, 
he vapautuivat demoneista, he 
paranivat ja tuhosivat lopulta 
kaikki kylässä olleet epäjuma-
lan patsaat.

– Kylissä on tapahtunut myös 
sosiaalisia muutoksia evanke-
liumin tulon jälkeen.

hommaa ja täynnä tuskaa – jopa 
hengenvaarallista. Haaveilin val-
mistuttuani hyvästä elämästä ja 
hyvästä palkasta, David muiste-
lee.

Mutta Jumalalla oli erilainen 
suunnitelma. Valmistumispäi-
väksi sattui bussilakko, eikä Da-
vid päässyt kotiinsa. Linja-auto-
aseman lähelle oli kokoontunut 
kymmenisen opiskelijaa. Yöllä 
kobra puraisi Davidia. Nor-
maalisti kobranpurema tappaa 
muutamassa tunnissa, viimeis-
tään seuraavana päivänä. David 
vajosi tuskissaan koomaan kol-
meksi päiväksi.

Hän ei tiedä, mitä tuona aika-
na tapahtui, mutta niin läheiset 
ystävät kuin seurakuntalaisetkin 
rukoilivat Davidin puolesta.

Kolmantena päivänä hän kuu-
li sanat: ”Poika, tule ja seuraa 
minua.”

Herättyään David irrotti letkun 
itsestään ja alkoi laulaa hen-
gellistä laulua. Risti on edessä 

ja maailma takana, ei paluuta 
lainkaan…

– Tunnistin tilanteeni saman-
laiseksi kuin Joonalla. Jumala 
kutsui tämän saarnaamaan Nii-
niveen, mutta Joona kieltäytyi 
ja meni mukavampaa paikkaan, 
Tarsisiin. Se ei ollut Jumalan mie-
leen, niinpä hän joutui kolmeksi 
päiväksi valaan kitaan.

Usein Jumalalla on suunnitel-
ma meidän varallemme, mutta 
meillä onkin omia suunnitelmia. 
Jos alistumme Jumalan suunni-
telmalle, se toteutuu, mutta omat 
suunnitelmamme eivät. Meidän 
tulee täysin alistua Jumalalle.

David antautui viime hetkellä 
myrkyllisen käärmeen puraistua 
häntä.

Käytyään raamattukoulun 
hän lähti saarnaamaan evanke-
liumia.

Sanaa tiettömien 
taivalten taakse

Mount Olive Foundation kou-
luttaa Intiassa lähetyssaarnaajia 
ja lähettää heidät sinne, missä 
evankeliumia ei ole saarnattu. 
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Tyynenmeren 
sota päättyi yli 
70 vuotta sitten

Villikissan siipi 
taittuu vielä

Salomonsaarten pääkaupungista länteen 
kulkevasta tiestä löytyy pieniä jäänteitä siitä, että 
se on ollut joskus kestopäällystetty. Rusikoitu ja 
kauttaaltaan murjottu auto ylittää jokien kiviset 
kahluupaikat. Vuolas virta kuohuu lähes puhki 
ruostuneen jalkatilan alla. Oikealla, lähellä rantaa 
on sodassa uponneen, japanilaisen kuljetusaluksen 
hylky. Kauempana, syvemmällä, meren kätköissä 
ovat viidenkymmenen sotalaivan hylyt.

B  Lockheed P-38 Lightningin polttoai-
netakki on ympäröity paksulla kumivai-
palla.

D  Wildcatien upottama, 6500 tonnin 
japanilaisen rahtialuksen Kyushu Marun 
hylky on edelleen selvästi näkyvissä. 

Villikissan siipi 
taittuu vielä

Eero Ketola

S uuren kaakaoviljelmän 
halkaisee kuoppainen ja 
liejuinen peltotie.  Heinää 

ja kuivuneita kookospähkinöitä 
alleen puskeva auto pysähtyy. 
Pylväiden päällä olevan talon 
pihalta kiirehtii vieraita vastaan 
ystävällinen mies. Hän pyytää 
anteeksi tien kuntoa.

–  Ennen  tensiota tie oli hyvässä 
kunnossa ja täällä Vilun kylässä 
kävi paljon ulkomaalaisia. Kaikki 
on mennyt huonompaan suun-
taan, selvittää Anderson Dua.                                                                                         
”Tensio” on Salomonsaarten 
asukkaiden ilmaisu vuosien 
1999 – 2003 välisestä väkivallan 
ajasta. Guadalcanalin ja Malaitan 
saarten asukkaiden muodosta-
mat ”vapautusarmeijat” ottivat 
silloin kiivaasti yhteen. 

Sotahistoriaa löytyy 
kaikkialta

Anderson haluaa näyttää suvun 
perinnemaalla sijaitsevaa sota-

B  Anderson Dua ja Wildcatin taittuva 
siipi.

museotaan. Hän on kyydinnyt 
paikalle suuren määrän japa-
nilaisten tykkejä ja kumman-
kin osapuolen lentokoneita.                                                        
Reitiltään eksyneen, amerikka-
laisen tiedustelukoneen ottamis-
sa valokuvissa hämmästeltiin ja-
panilaisten saarelle valmistamaa 
lentokenttää. Merireitti Yhdys-
valloista Australiaan oli vaarassa. 
Liittoutuneet toimivat nopeasti. 
Elokuussa 1942 merijalkaväki 
nousi maihin.  Amerikkalaiset 
saivat aamupäivän aikana mai-
hin 17 000 miestä tarvikkei-
neen. Laivasto jätti kuitenkin 
heidät oman onnensa nojaan.                                                                                                                                          
Miehet eivät kuitenkaan jääneet 
sormi suussa surkuttelemaan 
kohtaloaan. Japanilaisten työ-
koneet saivat uudet omistajat ja 
kenttä kunnostettiin kranaattien 
iskemistä. Näin syntyi toisen 
maailmasodan yksi kuuluisim-
mista lentokentistä: Henderson 
field. 

– Se oli oikeastaan viidakkoon 
raivattu, vaatimaton kiitorata, 
muistuttaa Dua.  

Sodan aikana kenttää myl-
lättiin tuon tuostakin. Eräs ko-
vimmista paikoista oli silloin 
kun kentälle, noin kahden ne-

liökilometrin alueelle, satoi 973 
kappaletta neljäntoista tuuman 
kranaattia. Ne ammuttiin Kon-
gasta ja Harunasta, kahdesta 
japanilaisesta taistelulaivasta, 
kuudentoista kilometrin päästä 
mereltä. Nykyisin Henderson 
field on kunnostettu ja sen nimi 
on Honiaran kansainvälinen len-
tokenttä. Guadalcanalilla kuoli 
arviolta 30 000 japanilaista ja 
7 000 amerikkalaista sotilasta.               

                                                               
Alumiinia 

ja kaakaota
Anderson esittelee innokkaasti 
Grumman F4F Wildcat lentoko-
netta. Hän astuu pitkin askelin 
eteenpäin ja taittaa koneen sii-
ven. Se tapahtuu nopeasti aivan 
kuin runsaat 70 vuotta eivät olisi 
merkinneet tekniikalle mitään. 
Hän kävelee kuin olisi saattotu-
kialuksen kannella.

– Siiven taittuvuus antoi mah-
dollisuuden sijoittaa runsaasti 
koneita pienille saattotukialuk-
sille, kertoo Anderson Dua. Hän 
taputtelee koneen alumiinirun-
koa. – Hyvä ja pettämätön kone. 
Se on niin tukevasti tehty, että 
tehdas ei ilmoittanut sille suurin-
ta syöksynopeutta.                                                                                                                    

Anderson nypiskelee sormi-
aan esitellessään Lockheed P-38 
Lightningin polttoainetankkia. 

– Tankki on sisältä ympäröity 
paksulla kumivaipalla. Jos luoti 
vaurioittaa polttoainetankkia, 
niin kumi tiivistyy eikä poltto-
aine pääse vuotamaan.                                                                                                                                      

Anderson Dua puhuu kaihoi-
sasti. – Sotaveteraaneja tulee 
tänne vuosi vuodelta vähemmin. 
Sodasta on kulunut niin paljon 
aikaa, että kohta veteraaneja ei 
enää ole. 

Dua on hetken hiljaa ja jatkaa. 
– Toivottavasti kaakaon maail-
manmarkkinahinta nousee vielä 
tänä vuonna.

21,50 €

autokalat

www.suolakauppa.com
tel. (02) 733 7336
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Monia askarruttaa, millä 
meille monille rakkaat 
peltilehmät kulkevat 
vaikkapa kymmenen 
vuoden kuluttua. Ja 
vaihtoehtojen runsaus 
hämmentää soppaa 
vielä entisestään.

A utoteollisuus on ollut 
1990-luvulta asti ollut 
jonkinlaisen ympäris-

töpaineen alaisena. Ensin piti 
puhdistaa ilmaa likaavia pääs-
töjä pakokaasuista. 2000-luvulla 
alettiin puhua kasvihuonekaasu-
päästöistä, jolloin hiilidioksidista 
tuli seuraava vähentämisen koh-
de. Ja tällä hetkellä ollaan enem-
mänkin kiinnostuneita energian 
riittävyydestä ja energian alku-
perästä.

– Riippumatta siitä, millä 
polttoaineella auto kulkee tu-
levaisuudessa, voidaan pitää 
aika selvänä, että tulevaisuuden 
polttoaineen on oltava joko vä-
hähiilinen tai mieluummin ko-
konaan hiilineutraali. Sen pitäisi 
perustua uusiutuvaan energiaan 
ja sen pitää olla kestävästi val-
mistettua. Ja tietenkin sen pitää 
sopia yhteen kaluston kanssa, 
toteaa johtava tutkija Juhani 
Laurikko VTT:ltä.

Sähköä vaikea 
varastoida

Kaikilla autonvalmistajilla kul-
kee kehitys perinteisestä polt-
tomoottorikäyttöisestä autosta 
hybridivälimuotojen kautta säh-
kökäyttöisiin autoihin. 

Sähköllä on hyvin monipuoli-
nen tuotantorakenne ja sitä voi-
daan valmistaa niin kotimaisella 
energialla kuin uusiutuvallakin 
energialla. Juhani Laurikko tote-
aa, että valmistustavasta riippu-
en voidaan saada täydellinenkin 
CO2-vapaa energia. Sähköllä on 
myös kohtuullisen hyvä jakelu-
verkko maassamme.

Sähkö on kuitenkin ns. tuore-
tavaraa eli se pitäisi käyttää heti, 
koska varastoiminen on suhteel-
lisen vaikeaa – hyvät ja varsinkin 
kohtuuhintaiset akut ovat vasta 
tulossa. 

– Toisaalta korkeat jännitteet 

Mitä fossiilisen 
öljyn jälkeen?

A

C   Mercedes-Benz E 200 NGD on biokaasukäyttöinen.C   Toyota Mirai on jo suoraan rakennettu vetyautoksi, eli sillä on oma korirakenne. 
Sitä myydään jo Japanissa, USA:ssa, Iso-Britanniassa, Saksassa ja Tanskassa.

A   Suomen en-
simmäinen ja 
toistaiseksi ainoa 
polttokennoauto, 
Hyundai i35 FCEV 
on Woikosken käy-
tössä.

B   Nissanin sähköauto LEAF on vakiin-
nuttanut asemansa Suomessa viiden 
olemassaolovuotensa aikana.

asettavat omia turvallisuusvaati-
muksiaan, ja koko autokalusto 
on myös uusittava, hän lisää.

Sähkön käyttö on varsin help-
poa ja mukavaa. Sillä on Lauri-
kon mukaan hyvä hyötysuhde ja 
sähkömoottori toimii toisinpäin 

käännettynä myös generaattori-
na eli sama moottori toimii sekä 
autoa liikuttavana että myös uut-
ta sähköä varastoivana.

Sähkömoottorien huollontarve 
on pieni, koska niissä on vähän 
mekaanisia osia.

Yksi suuri haaste on saada säh-
kömoottorin teho-painosuhde 
mahdollisimman pieneksi. Eikä 
tehoyksikön hinta ole vielä kil-
pailukykyinen polttomoottoriin 
verrattuna.

– Sähköauton suurin kompas-
tuskivi on tänä päivänä akkutek-
niikka. Eli kapasiteetin niukkuus, 
korkea hinta sekä eliniän pituus 
askarruttavat vielä, tutkija Juhani 
Laurikko, huomauttaa.

Vetyä 
tankkiin

Vety on noussut yhdeksi var-
teenotettavaksi vaihtoehdoksi, 
jolla saavutetaan riittäviä toimin-
tamatkoja.

– Kuten sähköllä, vedylläkin 
on erittäin monipuolinen tuotan-
torakenne ja sen valmistukseen 
on mahdollista käyttää uusiutu-

vaa sekä ns. kotoperäistä energi-
aa. Myös voimakas CO2 –pääs-

tön vähenemä on mahdollinen, 
Laurikko kertoo.

Haasteena on hänen mukaan-
sa korkeiden säiliöpaineiden
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käyttöturvallisuus. Toisaalta tar-
vittavaa jakelujärjestelmää ollaan 
vasta rakentamassa, mikä hidas-
taa laajempaa käyttöönottoa. Ja 
tietenkin tarvitaan kokonaan uu-
sia autoja, joissa voimanlähteenä 
on vetykaasusta sähköä tekevä 
polttokenno.

Autovalmistajat ovat puhuneet 
polttokennoautojen markkinoil-
le tulosta jo viimeiset kymmenen 
vuotta, mutta vasta nyt alkavat 
suunnitelmat toteutua. Keskeisiä 
polttokennoautojen kehittäjiä 
ovat Hyundai, Toyota, Honda 
ja Mercedes-Benz.

– Miksi autoteollisuus sitten 
haluaa käyttää vetyä? Laurikko 
kysyy. 

Vedyllä on erittäin suuret mah-
dollisuudet uusiutuvan energian 
käyttöön. Ja mikä parasta, se on 
vastine tavalliselle nestemäiselle 
polttoaineelle sekä toimintamat-
kan että tankkausajan suhteen. 
Säiliön täyttäminen kestää muu-
taman minuutin, ja sillä pystyy 
ajamaan 600-700 km. Voimalait-
teiden kokonaishyötysuhde on 
kohtuullisen hyvä ja voidaan 
lähteä liikkeelle kohtuullisen 
hintaisella vedyllä. 

Tällä hetkellä voi Suomessa 
tankata vetyautoa kahdesta pai-
kasta, ja koko maailmasta löytyy 
noin 600 tankkauspistettä.

Kumpi 
ja koska?

On odotettavissa, että akkusäh-
kökäyttöisten autojen valmis-
tuskustannukset laskevat ja siitä 
tulee suursarjavalmistuksessa 
nykyistä huomattavasti edulli-
sempaa. Mutta vetykäyttöinen 
auto on kuitenkin pidemmillä 
toimintamatkoilla kokonaisedul-
lisempi kuin akkuauto.

Juhani Laurikko painottaa, että 
akkusähköauto ja polttoken-
nosähköauto ovat kummatkin 
sähköautoja. Niissä on yhteistä 
sähköinen voimalinja, mutta ero-
na on, millä energialla sähköä 
syntyy.

– Lyhyillä ajomatkoilla ak-
kukäyttö toimii hyvin, mutta 
ajoneuvon koon tai  ajomatkan 
kasvaessa vetypolttokenno tulee 
edullisemmaksi. Raskaissa ajo-
neuvoissa pitkillä ajomatkoilla 
ei vetypolttokennokaan ole enää 
järkevä. Eli pitkänmatkan tava-
raliikenne tarvitsee vielä tulevai-
suudessakin biopolttoaineita.

A

Haasteita 
hallitukselle

Vuonna 2014 päätettyjen EU:n 
yleisten ilmastotavoitteiden mu-
kaan EU:n alueella pitäisi pääs-
tä vuoteen 2030 mennessä 40 % 
päästövähennyksiin.

Kotimaan liikenne tuotti vuon-
na 2014 noin 11,6 miljoonaa ton-
nia kasvihuonepäästöjä, joka oli 
kaikista päästöistä noin 20 % ja 
ns. ei-päästökauppasektorin 
päästöistä peräti noin 40 %. 

– Yli 90 % kotimaan liikenteen 
kasvihuonepäästöistä syntyy tie-

liikenteestä, ja siitä 60 % henkilö-
autoista, kertoo liikenneneuvos 
Saara Jääskeläinen Liikenne- ja 
viestintäministeriöstä.

Tulevaisuuden käyttövoimat 
liikenteessä -työryhmä linjasi 
vuonna 2013, että henkilöauto-
liikenne on vuonna 2050 täysin 
päästötöntä, ja kaikki vuonna 
2030 rekisteröidyt uudet hen-
kilöautot ovat vaihtoehtoisten 
polttoaineiden tai vaihtoehtois-
ten käyttövoimien käyttöön so-
veltuvia eli ladattavia hybridi- tai 
täyssähköautoja, flexifuel-autoja, 

biokaasua käyttäviä yms. 
Hallitusohjelmassa on varsin 

kunnianhimoisia tavoitteita, 
esim. liikenteen uusiutuvien 
polttoaineiden käytölle vähin-
tään 40 % tavoite vuoteen 2030 
mennessä.

– Hallitusohjelman bioenergi-
aa koskevien tavoitteiden lisäk-
si myös muiden vaihtoehtoisten 
teknologioiden ja käyttövoimien, 
kuten sähköautoteknologioiden 
osuutta lisätään kustannustehok-
kaasti, toteaa Jääskeläinen.

Benella Kirjolohi 
ui ruokapöytään

Presidentti Urho 
Kekkonen nimesi 
vuonna 1965 
sateenkaariraudun 
kirjoloheksi. Nyt 50 
vuotta myöhemmin 
laadukkaimman 
suomalaisen kirjolohen 
uusi nimi on Benella 
Kirjolohi.

M aailman kalakannat 
ovat puolittuneet 40 
vuodessa. Benella 

Kirjolohien ruokinta perustuu 
Raisioaquan innovaatioon. Ruo-
kintakonsepti on kaksivaiheinen. 
Ensimmäisessä vaiheessa käyte-
tään enemmän rypsiöljyä sisäl-
täviä rehuja. Tämä säästää me-
rien hupenevia kalakantoja, sillä 
rypsiöljyllä korvataan rehuissa 
yleisesti käytettyä kalaöljyä. Lop-
pukasvatusvaiheessa, viimeisen 
viidensadan lisäkasvugramman 
aikana, rehu vaihdetaan kala-
öljypitoisempaan rehuun. Näin 
kalan omega-3-rasvahapot, EPA 
ja DHA, saadaan optimoitua 
ihmiselle terveelliselle tasolle. 
Raisioaquan rehuilla ruokitulla 
Benella Kirjolohella saavutetaan 
ravitsemissuositusten mukaiset 
sydämelle ja verisuonille terveel-
liset rasvahappomäärät.

Kestävä kehitys
Raisioaquan teettämän kansalli-
sen kalakyselyn mukaan kulutta-
jille on itsestään selvää, että ka-
lan pitää olla tuoretta ja hinnan 
kohdallaan. Ulkonäön mukaan 
valinnan tekee 86 prosenttia ka-
latiskillä asioivista.

Kotimaisuus on tärkeä valinta-
kriteeri 66 prosentille kalanosta-

jista. Kyselyn mukaan joka toi-
nen pitää kestävän kehityksen 
mukaisesti kasvatettua kalaa 
valinnan arvoisena. Kyselyyn 
vastasi 1031 suomalaista elo-
kuussa 2015.

Suomessa kalan kulutus on 
kasvanut tasaisesti viimeisen 
kymmenen vuoden aikana. 
Suomalaiset syövät kalaa kes-
kimäärin15 kg henkilöä koh-
den vuodessa. Tästä määrästä 
kotimaisen kirjolohen osuus on 
kuitenkin vain yksi kilo henkilöä 
kohden.

– Tietoisuus kalan terveys-
vaikutuksista on hyvällä tasolla, 

mutta samalla tietoisuus kalaket-
jun kestävyydestä ja kotimaisen 
kalan merkityksestä on heikko. 
Kalojen kasvatuksella ja ruokin-
nalla voidaan merkittävästi vai-
kuttaa sekä terveellisyyteen että 
kestävyyteen. Tavoitteenamme 
on kasvattaa kotimaisen kirjolo-
hen käyttöä sekä arki- että juh-
laruokana, Raisioaquan toimitus-
johtaja Jarmo Puputti toteaa.

Sesonkituote
Benella Kirjolohet ruokitaan Rai-
sioaquan valmistamalla rehulla, 
joka sisältää vähemmän fosfo-
ria ja siten alentaa vesistöjen 

kuormitusta. Puoluettoman tut-
kimuksen mukaan Raisioaquan 
rehuinnovaatio on alentanut ka-
lankasvatuksen vesistöjen kuor-
mitusta 26 prosentilla jo kuuden 
vuoden ajan.

Benella Kirjolohi tuli aluksi 
myyntiin kokonaisena ja tuo-
refileenä Stockmann Herkun 
kalatiskeille kautta maan. Hel-
singissä Benellä Kirjolohi kuu-
luu myös Kalatukku E. Eriksson 
Oy:n valikoimiin. Benella Kirjo-
lohi on sesonkituote, jonka saa-
tavuus kestää yleensä lokakuus-
ta helmi-maaliskuun vaiheeseen 
saakka.
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Peter Peitsalo

Miessakit ry:n kehittämispäällikkö

Miessakit ry perustettiin 
vuonna 1995 
vastaamaan silloisiin 
miesten elämään 
liittyviin hyvinvoinnin 
kysymyksiin. 

K eskeisessä asemassa oli 
ajatus miesten keskinäi-
sen sosiaalisen tuen ja 

vertaisuuden vahvistamisesta. 
Vuosikymmenen alun laman 
seuraukset näkyivät erityisesti 
miesten elämässä: sosiaalista 
tukea tarjoavia verkostoja oli 
niukasti ja avun hakeminen it-
selle ollessa vaikeaa, moni pää-
tyi vaikeassa elämäntilanteessa 
toimimaan tavalla, joka heikensi 
hyvinvointia entisestään. 

Miessakit ry:n perustajat Antti-
Veikko Perheentuvan johdolla 
ymmärsivät, että miehet tarvit-
sevat erityistä tukea hyvinvoin-
nin vahvistamisessa. Jo tuolloin 
hyvinvointia kuvaavat tilastot 
puhuivat karua kieltään; miehet 
voivat naisia huonommin monin 
eri tavoin. Näihin miesten ongel-
miin oli hyvä syventyä aiempaa 
poiketen vahvemmin miesten 
näkökulmasta. Tavoitteena oli 
pyrkiä ymmärtämään miehiä, 

miehisyyttä ja miesten elämää 
aiempaa syvemmin. Syventynyt 
ymmärrys antaisi myös enem-
män välineitä kehittää ja toteut-
taa miehille kohdennettua apua, 
tukea ja erilaista matalan kyn-
nyksen toimintaa.

Miesten vertaisryhmistä 
se lähti

Miessakit ry pohjautui perus-
tamiskirjan allekirjoittaneiden 
henkilöiden omille kokemuk-
sille miesten vertaisryhmien 
käyttökelpoisuudesta. Alustava-
na ajatuksena järjestössä olikin 
nimenomaan rakentaa valtakun-
nallinen miesten vertaisryhmistä 
koostuva verkosto. Vertaisryhmät 
olivat niin sanottuja miesten kas-
vuryhmiä, joissa osallistujat sai-
sivat välineitä omaan henkiseen 
ja sosiaaliseen kasvuun. Tavoit-
teina ryhmissä oli muun muassa 
mieskuvan tarkastelu ja sen la-
ventaminen niin, että osallistujat 
näkisivät itsensä ja mieheyden 
aiempaa monimuotoisempana. 
Tällöin esimerkiksi avun ha-
keminen, tunteiden käsittely ja 
niistä puhuminen helpottuisi. 
Yhteiset keskustelut mahdollis-
taisivat myös uusien sosiaalisten 
suhteiden luomisen ja miesten 
keskinäisen tuen antamisen ja 
vastaanottamisen. 

Ryhmistä saadut kokemukset 
osoittivat kiistattoman tosiasi-

an: keskustelu toisten miesten 
kanssa lisäsi hyvinvointia. Pa-
lautteiden mukaan miesten kas-
vuryhmiin osallistuminen antoi 
miehille mahdollisuuden pohtia 
ja laventaa omaksuttuja tapoja 
olla mies, joidenkin kohdalla yk-
sinäisyyden tunteet vähentyivät 
uusien ystävien ja mielekkään 
tekemisen myötä, osa puoles-
taan sai mahdollisuuden avautua 
itselle vaikeista elämäntilanteis-
ta. Ryhmissä miesten puhumisen 
tarve näyttäytyi hyvin vahvana 
ja myytti puhumattomasta suo-
malaisesta miehestä sai kovan 
kolauksen.

Huolimatta siitä, että miesten 
kasvuryhmät koettiin pääsääntöi-
sesti myönteisiksi, miesten tuen 
tarpeet olivat kuitenkin huo-
mattavasti monimuotoisemmat, 
kuin mihin kasvuryhmätoiminta 
sellaisenaan pystyi vastaamaan. 
Monissa keskusteluissa vilah-
delleet aiheet isyydestä, erosta 
ja väkivallasta olivat hiljaisia sig-
naaleja niille kysymyksille, joihin 
myöhemmin tultaisiin kiinnittä-
mään huomattavasti enemmän 
huomioita.

Vertaistoiminnasta kohti 
ammatillista miestyötä

Miessakit ry otti 1997 merkittävän 
askeleen ammatillista miestyötä 
toteuttavana organisaationa, kun 
lähisuhdeväkivalta-apua tarjoava 

Lyömätön Linja 
siirtyi osaksi järjestön toimintaa. 
Lähes kaksi vuosikymmentä 
myöhemmin yksikkö on yhä 
edelleen yksi merkittävimmistä 
miesten väkivaltatyötä tekevis-
tä toimijoista. Uraa uurtava työ 
miesten parissa on ollut merkit-
tävää paitsi asiakkaina olleiden 
miesten ja heidän läheistensä, 
myös väkivaltaongelmatiikkaan 
liittyvän ymmärryksen vahvis-
tumisen näkökulmasta. Käsitys 
siitä, mistä miesten väkivaltaon-
gelmassa on kyse ja kuinka vä-
kivallasta on mahdollista päästä 
eroon, on keskeistä myös mo-
nissa muissa hyvinvointipalve-
luissa.

Vaikka väkivaltaongelma 
kytkeytyykin monin eri tavoin 
ihmisten elämään arjen tasolla, 
monet miehet painivat kuitenkin 
huomattavasti arkisempien on-
gelmien kanssa. Vuodesta 2005 
lähtien Erosta Elossa yksikkö 
on tarjonnut sekä henkilökoh-
taista että ryhmämuotoista apua 
erotilanteessa oleville miehille. 
Palvelun tarvetta kuvaa se, että 
vuosittain yksittäisiä tukitehtäviä 
on noin tuhat; eroryhmiä puoles-
taan järjestetään ympäri suomea 
noin kaksikymmentä kappaletta 
joka vuosi. Uudempana toimin-
tamuotona on vertaisuudelle 

Miesten keskinäinen tuki 
on hyvinvointia

perustuva EETU-toiminta, jossa 
itse erosta selvinnyt mies toimii 
tukihenkilönä erotilanteessa 
olevalle miehelle. Kokemukset 
ja asiakaspalautteet osoittavat, 
että miesten tukeminen erotilan-
teessa on sekä erittäin tärkeätä 
että myös heidän hyvinvointiaan 
vahvistavaa.

Tämänhetkisistä ammatillisista 
toimintamuodoista isyyttä kuul-
luksi, näkyväksi ja osallistuvaksi 
tekevä Isyyden Tueksi -yksikkö 
on nuorin. Vuonna 2008 käyn-
nistynyt toiminta pyrkii vaikutta-
maan sekä isiin että isien kanssa 
työtä tekeviin organisaatioihin. 
Isille kohdennetut ryhmät, val-
mennukset, luennot ja henkilö-
kohtainen tuki tarjoavat neuvoja 
ja vastauksia moniin eri isyyteen 
liittyviin kysymyksiin ja mikä 
tärkeintä, useat toimintaan osal-
listuneet miehet ovat kokeneet 
isyytensä vahvistuneen myön-
teisellä tavalla. Isiä kohtaavat 
ammattilaiset puolestaan saavat 
isyyttä käsittelevää tietoa, jos-
sa keskitytään esimerkiksi isän 
merkitykseen lapsen kasvussa ja 
kehityksessä sekä isyyden tuke-
misen keinoihin niin äkillisissä 
kriiseissä kuin vaikkapa työn ja 
perheen yhteensovittamiseen 
liittyvissä kysymyksissä.

Miesten kanssa tehdystä työs-
tä saatuja kokemuksia on myös 
tärkeä koota ja viedä laajempaan 
tietoisuuteen erilaisten koulu-
tusten ja kirjallisen materiaalin 
muodossa. Tätä työtä koordi-
noi vuonna 2008 käynnistetty 
Miestyön Osaamiskeskus. Ta-
voitteena on kehittää miestyötä 
vastaamaan paremmin miesten 
elämän erilaisiin haasteisiin; oli 
kyse sitten ammatillisen avun 
tarpeesta tai pienimuotoisem-
mista arkisista haasteista.

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

Mielekästä toimintaa 
miehille ilman 

ongelmalähtöisyyttä
Ammatillisen miestyön ohella 
Miessakit ry tuottaa myös useita 
matalan kynnyksen ryhmiä ja 
toimintoja, joita tarjotaan 2011 
perustetun Miessakkiopiston 
kautta. Opiston toiminta perus-
tuu pitkälti mukavalle yhteiselle 
tekemiselle ja olemiselle hyvin-
vointia kuitenkaan unohtamatta. 

Tarjolla on sekä perinteisiä lii-
kuntapainotteisiä ryhmiä kuten 
säbä- ja patikkasakkeja sekä 
enemmän yhteiselle olemisel-
le ja keskusteluille perustuvia 
kirjallisuus- ja vertaissakkeja. 
Kantavana ajatuksena on ollut 
tarjota monipuolista toimintaa, 
josta mahdollisimman moni mies 
löytäisi itselleen mielekästä te-
kemistä.

Opiston kurssitarjontaan ki-

teytyy monella tavalla yksi kes-
keinen oivallus miehistä. Mie-
het ovat keskenään hyvinkin 
erilaisia. Siinä missä yksi tykkää 
rassata autoja ja käydä metsällä, 
toinen nauttii kuorolaulusta ja 
omaa elämää käsittelevästä kes-
kustelusta toisten miesten kans-
sa. Miesten erilaisuuden huo-
mioiminen on tärkeää heidän 
kanssa työskenneltäessä. Yksi-
löllisistä eroista huolimatta mie-
hissä on myös paljon yhteistä. 
Erästä viisautta mukaillen: kaikki 
miehet ovat aina olleet poikia 
ja se poikamaisuus ei koskaan 
kokonaan katoa. Monet miehet 
hyötyvät ja nauttivat valtavasti 
siitä, että heillä on jotain omaa, 
jotain miesten juttua. Henkilö-
kohtaisesti en edelleenkään tiedä 
kumpi on tärkeämpää, aikuisen 
miehen mahdollisuus olla poi-
ka vai pojan mahdollisuus olla 
mies. Sen kuitenkin tiedän, että 
molemmat vievät meidät tämän 
artikkelin alkuun, hyvinvoinnin 
lisäämiseen.

B   Miesryhmätapaaminen Jyväskylässä.
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UUSI LAULU KOSKETTAA
Isänpäivänä 2005 Taivaallinen Isä otti Risto 
Huvilan käsittelyynsä. Vähitellen Risto al-
koi oppia uusia asioita ihmisen ja Jumalan 
välisestä suhteesta ja huomasi kokevansa 
uudenlaista, henkilökohtaista yhteyttä Ju-
malan kanssa.

Prosessin myötä Risto Huvila alkoi vuon-
na 2009 kirjoittaa uusia lauluja ja seuraava-
na vuonna pakka menikin täysin uusiksi; 
vanhat laulut saivat väistyä uusien tieltä ja 
syksyllä 2010 syntyi lauluyhtye Uusi laulu.

Lauluyhtyeen muodostavat Risto ja Jaana 
Huvilan lisäksi Kristiina Vakkilainen ja Tarja 
Piirainen. Kuluneiden viiden vuoden aika-
na Risto on ryhmineen laulanut noin 170 
tilaisuudessa niin Suomessa kuin Virossa, 
Ruotsissa, Espanjassa, Itävallassa ja Unka-
rissa. Yksi asia on kuitenkin puuttunut tois-
taiseksi, oma äänite. No, tilanne korjautui 
viime lokakuussa, kun ’Laulakaa uusi laulu’ 
äänite näki päivänvalon.

Seurakunta- ym. aikaisempiin esiintymi-
siin verrattuna levyllä Uutta laulua säestää 
vahva komppiryhmä sekä jousi- ja puhallin-
sektiot. Lopputulos on mahtavaa kuunnel-
tavaa, mutta olen kuullut levyn sisältämiä 
kappaleita myös livenä pelkkinä pianosäes-
tyksinä. 

Pakko myöntää, että minun mielestäni 
Risto Huvilan, tuon Espoon oman Richard 

Claydermanin, sulava pianotyöskentely tu-
kee lauluja paremmin kuin levyllä oleva 
iso taustaryhmä. Kyse on tietenkin maku-
asioista.

Riston sävellykset ovat todella rauhoit-
tavia, ja niitä onkin kaikkein mukavin 
kuunnella sohvan nurkkaan käpertyneenä 
rasittavan työpäivän päätteeksi. Eikä kaverin 
sanoittajan kykyjäkään sovi vähätellä, laulu-
jen sanomat koskettavat varmasti useimpia 
kuulijoita.

11 kappaleen joukosta suosikkeitani ovat 
ainakin nimikappale 'Laulakaa uusi laulu' 
ja äänitteen viimeinen kappale 'Taivas ju-
listaa' ja varsinkin sen kertosäe "Kaikkialla 
kaikuu ääni Jumalan. Merten yllä raikuu 
pauhu valtava. Mikään ei jää piiloon Her-
ran voimalta. Kuitenkin hän muistaa pien-
tä ihmistä."

Säästetään kaukolämpöä, käyttövettä, 
maakaasua, nestekaasua ja öljyä kiinteis-
töissä. Globaalisti ainutlaatuiset ja varmat 
järjestelmät toteuttavat n. 10-30 % 
säästöjä nopeassa takaisinmaksuajassa.

HALUATKO SÄÄSTÄÄ 
RAHAA?

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

Patentoitu
OPTIMI -kaukolämpökeskus

Patentoitu
AIDABLOW 
-oviverhopuhallin

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

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

TERVASTULI
2016

LAULAKAA UUSI LAULU
Risto Huvila & Uusi laulu
Aikamedia, 2015

ELÄMÄÄ TULVII
Apa & Erika Niemelä + Major Big Band
Päivä Osakeyhtiö, 2015

LÄHELLÄ – TÄNÄÄN
Päivä Osakeyhtiö, 2015

TUPLASTI KRS:ÄÄ
Päivä Osakeyhtiö julkaisi viime kesänä 
maukkaan musiikkipaketin, tupla-CD:n 
Lähellä – tänään Kansan Raamattuseuran 
70-juhlavuoden kunniaksi.

Toiselle CD:lle ovat KRS:n pitkäaikainen 
musiikkityöntekijä Matti Kolehmainen ja en-
tinen toiminnanjohtaja Hannu Nyman koon-
neet läpileikkauksen menneiltä vuosikym-
meniltä tunnettuja ja rakastettuja sävelmiä 
mm. Logos-kvartetin, Logos-kuoron, Jukka 
Salmisen ja Jorma Hynnisen alkuperäisinä 
esityksinä.

Kuultavana on mm. ’Sinapinsiemen’, ’Sa-
viruukku’ ja ’Vaikka tuuli ulvoo’.

Kansan Raamattuseuran Säätiö (KRS) 
aloitti vuonna 1960 hengellisten äänilevyjen 
julkaisemisen merkillä ”Sana ja Sävel”. EP-45 
–levyt sisälsivät yleensä neljä laulua. Äänit-
teiden sisältö pysyi perinteisten hengellisten 
laulujen linjoilla koko 1960-luvun.

1970-luku toi mukanaan nuorten hengel-
lisen musiikin, kuorot ja lauluryhmät. Sekä 
evankelioimistyö että varsinkin nuoriso- ja 
opiskelijatyö ottivat välineekseen laulut, jot-
ka saivat piirteitä Ruotsin, Saksan ja Yhdys-
valtojen gospelvaikutteisesta musiikista.

Ahkerin levyesiintyjä vuosien varrella on 
ollut Logos-kvartetti eri kokoonpanoissaan. 
Sen tunnetuin laulu, joka löytyy myös tältä 
tupla-CD:ltä, on Sakari Warséllin säveltämä 
’Psalmi 23’ George de Godzinskyn sovit-
tamana.

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ
’Elämää tulvii’ -äänite on syntynyt juhlis-
tamaan Helsingin vapaaseurakunnassa 30 
vuotta sitten perustetun Major Big Bandin 
taipaletta. Kapellimestari Ilkka Salmensaa-
ren johdolla esiintyvä Band koostuu puhal-
tajista, komppiryhmästä ja laulukvintetistä.

Major Big Band on julkaissut aikaisemmin 
kolme äänitettä. Tämän neljännen äänitteen 
kaikki laulut ovat uusia. Ne on säveltänyt ja 
sanoittanut yhtyeen pianisti Ari-Pekka ’Apa’ 
Niemelä, joka myös laulaa vaimonsa Erikan 
kanssa äänitteellä.

Niemelät ovat esittäneet joitakin näistä 
kappaleista omassa TV7:lle tehdyssä sar-
jassaan ’Uskosta totta’. 

Lauluihin on tehty big bandia varten var-
sin menevät puhallin- ja laulusovitukset, joi-
den tekeminen ei varmaan ole ollut helppoa 
Apan herkkiin lauluihin. Yleisilmeeltään ää-
nite on poppia, jossa on erilaisia sävyjä niin 
jazz-harmonioista kuin lattareista, gospelista 
ja balladeista.

Juuri puhallinosuudet nostavat kappaleet 
aivan omaan luokkaansa. Majorin laaja mu-

TERVASTULI LOIMUAA
Tutustuin vuonna 2012 perustettuun Tervas-
tuli -yhtyeeseen ensimmäisen kerran Palta-
mon miestenpäivillä syksyllä ja olin iloinen 
kuultuani levynkin olevan tulossa.

1980-luvun LP- ja CD-levyjen laulajanimiä 
olivat mm. Jorma Hynninen, Esa Ruuttunen 
sekä Mirja ja Ensio Klemi. Mainitsemisen 
arvoinen on myös Kari Kuuva lauluineen.

Sana ja Sävel –levymerkki eli huippukaut-
taan vuosina, jolloin EP-levy ja C-kasetti oli-
vat kätevästi ostettavissa kokouspaikkojen 

myyntipöydältä.
Toiselle CD:lle on koottu tusina Kansan 

Raamattuseuran nykyisten työntekijöiden 
esittämiä lauluja. Useimmat laulut ovat myös 
heidän itse tekemiään. Lisäksi uusia lauluja 
on mm. Lasse Heikkilältä ja Jukka Salmisel-
ta. Kappaleita tulkitsevat mm. Minna Pyy-
salo, Sari Behm, Kalle Virta, Maija Nyman 
ja Heikki Mikkonen. Omiksi suosikeikseni 
nousivat Sananlasku 3:5-6:een pohjautuva 
Juho Kotiahon säveltämä, sanoittama ja esit-
tämä ’Hän tuntee tien’ sekä Matti Mäkisen 
esittämä ’Kutsuttuja palvelemaan’, johon 
hän oli myös tehnyt sävelen ja sanat.

siikkikirjo ja soundi pääsevät hyvin esille.
Kappaleissa välittyy Salmensaaren mu-

kaan hienosti koko ihmiselämä kaikkine 
riemuineen ja menetyksineen.

– Laulujen sanomakin – kaipuu Jumalan 
läheisyyteen – oli juuri sitä, mitä halusin 
levyn kautta sanoa, toteaa kapellimestari 
Ilkka Salmensaari.

Mukavaa, menevää uutta hengellistä mu-
siikkia.

sevämpikin kappale, jossa miehet olisivat 
päässeet revittelemään oikein sydämensä 
kyllyydestä.

Omaksi suosikikseni nousi 'Menneisyy-
den verho' varsinkin Eero Muikun huuli-
harppusoolon ansiosta.

Kimmo Janas

Eero Muikun, Matti Pyykösen ja Mat-
ti Sivosen muodostama Tervastuli soittaa 
country-, folk- ja bluespohjaista hengellistä 
musiikkia. Alun perin yhtye esiintyi nimellä 
Gray Eric & Woms, mutta vaihtoi nimensä 
myöhemmin suomalaiseen suuhun parem-
min sopivaksi Tervastuleksi.

Miehet ovat esiintyneet seurakunnissa ja 
mm. Gospel Ridersien mukana toritapahtu-
missa. Yhtye soittaa esiintymispaikan koosta 
riippuen joskus myös akustisena.

Uudella äänitteellä kuullaan niin van-
hoja, tuttuja kuin muutamia uudempiakin 
hengellisiä lauluja. Esimerkkeinä voisi nos-
taa Pekka Salmisen säveltämän 'Tuhkasta 
nousee aamu', jota ainakin kaikki Namikan 
avioliittoleireillä käyneet osaavat laulaa. 
Mukana on myös 'Onnellinen vaeltaja' ja 
Seppo Kohvakankin levyiltä tuttu 'Paras on 
edessä päin'.

Miehet ovat tehneet kappaleista oman-
näköisiä retrohenkisiä versioitaan blues, 
country ja folk-pohjalta. Kaikki kymmenen 
kappaletta ovat letkeitä, mukavasti eteneviä. 
Ehkä mukaan olisi voitu valita joku repäi-
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Teksti: Vesa Tuominen

Kuvat: Katariina Santalahti

Jaakobin kirkossa, 
Paimiossa, vietettiin 
perinteistä 
motoristikirkkoa jo 
yhdeksännen kerran 
sunnuntaina 6.9 
klo 14. Ohjelmassa 
oli musiikkia, josta 
vastasivat Anu Kivelä 
ja Reijo Metsäranta. 
Rukousta ja puhetta 
johtivat Arto Koivukoski 
ja Vesa Tuominen. 
Päivän psalmitekstin luki 
Soili Karme.

T ilaisuuteen tuli esirukous-
pyyntöjä koskien arkielä-
män vaikeita tilanteita. 

Esirukouksessa muistettiin eri-
tyisesti ajokauden aikana louk-
kaantuneita ja menehtyneitä mo-
toristeja sekä pakolaisia, joiden 
auttamiseksi kerättiin Kirkon 
ulkomaanavun kautta kolehti.

Paikalle saapui myös moot-
toripyöräpoliisi Jussi Salminen 
antamaan tavaksi tulleen tie-
toiskun liikenneturvallisuudes-
ta. Kokki Simo Suomisen maan 
mainio lohikeitto ja saaristolais-
leipä maistuivat motoristi väelle, 
jota paikalle oli saapunut sateen 

Motoristikirkko

uhkasta huolimatta runsas 130 
henkilöä. 

Kotiin lähdettiin kenties hiu-
kan haikein mielin, sillä tämän 
vuoden ajokausi alkaa lähestyä 
loppuaan. Syksyisillä teillä tu-
lee varoa teiden liukkautta ja 
erityisesti pimeässä liikuttaessa 

metsän eläimiä, totesi moottori-
pyöräpoliisi.

Toivotan hyvää syksyä moto-
ristiväelle! Puheessani kehotin: 
”Muistakaa huoltaa myös itseän-
ne ja tarkistaa suuntanne elämän 
valtatiellä! Jeesus on tie totuus 
ja elämä”!

B    Laulaja Anu Leino, koskettimissa Reijo 
Metsäranta.

C    Arto Koivukoski.

C    Laki ja evankeliumi – Jussi Salminen 
(vas.) ja Vesa Tuominen.

raimoperakylaoy.fi

Ensin se nauratti, mutta nyt ei enää todellakaan naurata. Se 
kuulosti ja näytti niin hullulta, että sen oli oltava parodiaa 
tai muuten vain huonoa huumoria. Naisellisesti käyttäytyvät 
miehet omituisuuksineen asetettiin marginaaliin ja ajateltiin, 
että kaikkea se julkisuuden kipeys teettää. Naureskeltiin ruot-
salaisille, koska sillä oli miehen muotti kokonaan kadon-
nut. Mutta miten kävikään? Välillä tuntuu, että normaalina 
miehisenä miehenä eläminen ei enää kuulu sivistyneeseen 
yhteiskuntaan. Tai jos olet tavallinen kristitty heteromies, olet 
auttamattomasti pudonnut kehityksen kelkasta ja olet surkea 
luuseri. Varsinkin, jos ajattelet, että on olemassa sekä mies 
että nainen, kaksi sukupuolta, joilla on selkeä tehtävä tässä 
maailmassa.

Kun joku turha julkkis, urheiluhemmo tai telkkarista tuttu 
viihdeihminen tulee ulos kaapista, hänestä tehdään sankari 
ja esikuva. Tässä on oikea ihminen. Tässä on vapaan elämän 
profeetta, jota seuraamalla löydät pysyvän onnen. Miksi sitten 
niin monet ovat ahdistuneista, ja onnettomia? Miksi sitten 
niin monet ihmissuhteet ajavat karille? Miksi sitten väkivalta, 
päihteiden väärinkäyttö, pettäminen, toisten hyväksikäyttö, 
raakuus, hillitön itsekkyys kasvavat räjähdysmäisesti? Kun 
kansakunta hylkää kristillisen perustansa, alkaa alamäki, joka 
näkyy kaikissa elämän alueissa. Jopa taloudessa.

Missä on uskonnollisten johtajien ääni, kun Jumalan sää-
tämää avioliittoa romutetaan? Piispat katsovat hiljaa vierestä, 
kun kristillisen kirkon perustuksia hajotetaan. Monet heistä 
antavat joko hiljaisen tai julkisen hyväksyntänsä kaikelle tälle. 
Raamatulla ei ole enää ohjaavaa vaikutusta kirkon elämään. 
Suvaitsevaisuus on se tienviitta, jota seurataan. Eipä ole jul-
kisuudessa näkynyt myönteisiä kannanottoja Aito avioliitto 
–hankkeelle. Kukaan ei tiedä, mitä tämä kaikki tulee merkit-
semään tulevaisuudessa. Millaisen maailman jätämme lapsil-
lemme? Suomi on aina vaikeina aikoina luottanut Jumalaan. 
Jumala ompi linnamme tarkoitti muutakin kuin vain virttä. 

”Vanhurskaus kansa korottaa, mutta synti on kansakuntien 
häpeä” (Snl 14:34). Nyt jos koskaan meidän tulisi kääntyä 
Jumalan puoleen ja katua syntejämme. Nyt on tosimiehelle 
kysyntää. Jumalan luoma miehen malli voi vielä pelastaa 
surmansyöksyssä olevan maamme. Jokaista kristittyä miestä 
tarvitaan astumaan kutsumukseensa. Joku Muu on kuollut; 
vastuu on sinulla ja minulla. Meidän tulisi herätä rukous-
taisteluun, että hyvä Jumala vielä armahtaisi meitä. Meidän 
tulisi puhua rohkeasti ja toimia aktiivisesti. Jumalan siunaus 
korottaa niin yksilön kuin kansakunnan. Veljet, oikea mies on 
vaarassa kuolla sukupuuttoon. Ja kun miehen malli häviää, 
nainenkin voi huonosti. Suojellaan miestä!

Mihin katosi
miehen malli?

Kirjoja, jotka jättävät 
jälkensä lukijaan!

Tapani Suonto

Saatavana kirjakaupoista tai suoraan
kustantajalta: tilaukset@onewaymission.fi
puh 045 261 3925, PL 21 02361 Espoo

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

kokouksissa pitämistäni puheista noin 15 

vuoden ajalta. Oikeastaan sain näyn tämän 

kirjan kirjoittamisesta melkein 20 vuotta sit-

ten, mutta en pystynyt uskomaan, että se jos-

kus olisi todellisuutta.

Tämän kirjan raamattutunnit ovat syntyneet 

pääosin tilanteissa, joissa olen lukenut Raamattua ja Juma-

la on puhunut Sanansa kautta minulle ja avannut kirjoituksia. 

En ole opiskellut teologiaa enkä itse asiassa edes lukenut us-

koontuloni jälkeen kuin muutaman hengellisen opetuskirjan 

enkä ole käynyt muuta raamattukoulua kuin helluntaiherätyk-

sen kolmen ja puolen kuukauden syyskurssin. Mutta jo pian 

uskoontuloni jälkeen sydämeni oli usein palava, kun Jumala 

puhui minulle Raamattua lukiessani ja Pyhä Henki piti minulle 

henkilökohtaisia raamattutunteja. 

Kerran kun Jumala puhui minulle hyvin voimakkaasti, sanoin 

Hänelle: Miksi puhut minulle näistä asioista, miksi et puhu niil-

le, jotka opettavat muita? Silloin Jumala sanoi minulle: Sik-

si että jonain päivänä sinä opetat näitä asioita muille. Silloin 

pelästyin ja sanoin Jumalalle: Tästä ei sitten puhuta kenelle-

kään. Vasta jos seurakuntani koko vanhimmisto tulee luokse-

ni ja sanoo tämän saman, niin kerron muille, että olet minulle 

näin sanonut.

Sitten eräänä päivänä aamupäiväkokouksen jälkeen, kun nos-

tin pääni loppurukouksesta, ympärilläni seisoi koko seura-

kuntani vanhimmisto. He sanoivat minulle: Olemme kokeneet, 

että Jumalan on puhunut sinulle ja uskomme, että Jumala ei 

ole tarkottanut sitä vain sinua itseäsi varten, vaan että opet-

taisit myös muita. 
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Tämä kirja on syntynyt One Way Missionin kokouksissa pitämistäni puheista noin 15 vuoden ajalta. Oikeastaan sain näyn tämän kirjan kirjoittamisesta melkein 20 vuotta sit-ten, mutta en pystynyt uskomaan, että se jos-kus olisi todellisuutta.
Tämän kirjan raamattutunnit ovat syntyneet pääosin tilanteissa, joissa olen lukenut Raamattua ja Juma-
la on puhunut Sanansa kautta minulle ja avannut kirjoituksia. 
En ole opiskellut teologiaa enkä itse asiassa edes lukenut us-
koontuloni jälkeen kuin muutaman hengellisen opetuskirjan 
enkä ole käynyt muuta raamattukoulua kuin helluntaiherätyk-
sen kolmen ja puolen kuukauden syyskurssin. Mutta jo pian 
uskoontuloni jälkeen sydämeni oli usein palava, kun Jumala 
puhui minulle Raamattua lukiessani ja Pyhä Henki piti minulle 
henkilökohtaisia raamattutunteja. 
Kerran kun Jumala puhui minulle hyvin voimakkaasti, sanoin 
Hänelle: Miksi puhut minulle näistä asioista, miksi et puhu niil-
le, jotka opettavat muita? Silloin Jumala sanoi minulle: Sik-
si että jonain päivänä sinä opetat näitä asioita muille. Silloin 
pelästyin ja sanoin Jumalalle: Tästä ei sitten puhuta kenelle-
kään. Vasta jos seurakuntani koko vanhimmisto tulee luokse-
ni ja sanoo tämän saman, niin kerron muille, että olet minulle 
näin sanonut.

Sitten eräänä päivänä aamupäiväkokouksen jälkeen, kun nos-
tin pääni loppurukouksesta, ympärilläni seisoi koko seura-
kuntani vanhimmisto. He sanoivat minulle: Olemme kokeneet, 
että Jumalan on puhunut sinulle ja uskomme, että Jumala ei 
ole tarkottanut sitä vain sinua itseäsi varten, vaan että opet-
taisit myös muita. Osa 2

O
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SPOTLIGHT
Spotlight kertoo mielenkiintoi-
sen tositarinan Pulitzerilla pal-
kitusta Boston Globe -lehden 
tutkimuksesta, joka järisytti koko 
Bostonia ja syöksi kriisiin yhden 
maailman vanhimmista ja luote-
tuimmista instituutioista, katoli-
sen kirkon.

Kun sanomalehden perään-
antamaton reportteritiimi “Spot-
light” alkaa tutkia katoliseen 
kirkkoon kohdistuvia ahdis-
teluväitteitä, heidän onnistuu 
pitkällisen tutkimuksen päät-
teeksi tuoda päivänvaloon vuo-
sikymmeniä jatkunut salailu, 
johon ovat sekaantuneet ylintä 
johtoaan myöten niin Bostonin 
uskonnolliset yhteisöt, lakimies-
piirit kuin virkamieskunta. 

Löydöt tulevat käynnistäneeksi 
oikean paljastusten sarjan ympä-
ri maailmaa. Trillerissään ohjaaja 
Tom McCarthy johdattaa katsojat 
yhden meidän päiviemme mer-
kittävimmän rikostutkimuksen 
jäljille.

Toimittajien hanketta yritetään 
hiljentää monin eri tavoin. Tulee 
varoittelua ja hyssyttelyä. Leh-
den tilaajistakin 53 % on kato-
lisia, joten toimittajia käsketään 
toimimaan hyvin varovaisesti. 
Juutalaistaustainen uusi päätoi-
mittaja päättää kuitenkin antaa 
hankkeelle siunauksensa luva-
ten kantaa vastuun.

Kaiken hässäkän keskellä ta-
pahtuu vielä World Trade Cente-
rin kaksoistornien luhistuminen, 
joka vie lehden huomion seuraa-
vaksi puoleksi vuodeksi.

Vaikka kyseessä ei ole perin-
teinen rikosdraama, aseet eivät 
pauku, ei ole vauhdikkaita ta-
kaa-ajoja tms. vaan elokuva on 
ns. puhevoittoinen, tarina kui-
tenkin tempaa mukaansa ja pitää 
otteessaan aivan lopputeksteihin 
asti. Ja nuo lopputekstit kourai-
sevat paatuneintakin katsojaa 
todella syvältä; valkokankaalla 
pyörii lähes loppumattomalta 
tuntuva lista kaupunkien nimiä, 
joissa katolisen kirkon pedofii-
litapauksia löydettiin. Boston 

SPOTLIGHT
Ohjaus: Tom McCarthy
Käsikirjoitus: Josh Singer ja Tom Mc-
Carthy
Pääosissa: Mark Ruffalo, Michael Keaton, 
Rachel McAdams, Live Schreiber, John 
Slattery, Brian d´Arcy James, Stanley 
Tucci, Elena Wohl

STAR WARS: 
THE FORCE AWAKENS

Lucasfilm ja ohjaaja J.J. Abrams 
ovat yhdistäneet voimansa ja vie-
vät katsojat takaisin kaukaiseen 
galaxiin, kun Star Wars: The For-
ce Awakens saapuu valkokan-
kaalle. Mukana on alkuperäisiä 
tähtiä, kuten Harrison Ford, Car-
rie Fisher ja Mark Hamill, kuin 
myös uusia nuoria kykyjä. 

Star Wars -tarina käynnistyi 
trilogialla Tähtien sota, Impe-
riumin vastaisku ja Jedin paluu 
vuosina 1977-1983. Runsaan 
vuosikymmenen hiljaiselon jäl-
keen George Lucas käsikirjoitti 
ja ohjasi toisen trilogian; Tähtien 
sota: Episodi I – Pimeä uhka, 
Tähtien sota: Episodi II – Kloo-
nien hyökkäys ja Tähtien sota: 
Episodi III – Sithin kosto (1999-
2005), joka sijoittui ajallisesti 
ensimmäistä kolmen elokuvan 
pakettia aikaisempaan aikaan.

Ja nyt hypätään taas uuden 
trilogian puitteissa ajassa eteen-
päin, kolmekymmentä vuotta 
Jedin paluun jälkeiseen aikaan.

Täytyy myöntää, että minuun 
ei Star Wars ole koskaan kolah-
tanut kuten miljooniin faneihin 
ympäri maailmaa. Mutta onnek-
si televisiosta tuli Fox-kanavalta 
kaikki kuusi edellistä elokuvaa 
ennen uutta ensi-iltaa. Niinpä 
käperryin popcorn-malja kaina-
lossa sohvan nurkkaan ja katsoin 
Star Warsin kaksi ensimmäistä 
trilogiaa. Ja niinhän siinä kävi, 
että pääsin jopa kärryille kaukai-
sen galaksin tapahtumista ja ym-
märsin, kuka on kenenkin lapsi, 
kuka on pahis ja kuka hyvis...

Star Wars: The Force Awaken-
sin käynnsityessä Pahan Impe-
riumin perintöä jatkaa varsin 
natsivaikutteinen Ritarikunta 
(First Order). Elokuvan juonena 
on löytää vuosia kadoksissa ollut 
Luke Skywalker, joka on viimei-
nen hengissä oleva jediritari.

Edellisissä elokuvissa esiinty-
neen legendaarisen superpahik-
sen, Darth Vaderin nykyversio 
on Kylo Ren.

Mm. Lost -tv-sarjalla ja Star 
Trek -elokuvilla maineensa 

STAR WARS: 
THE FORCE AWAKENS

Ohjaus: J.J. Abrams
Käsikirjoitus: Lawrence Kasdan & J.J. Ab-
rams ja Michael Arndt
Pääosissa: Harrison Ford, Carrie Fisher, 
Mark Hamill, Anthony Daniels, Peter 
Mayhew ja Kenny Baker sekä uusina 
John Boyega, Daisy Ridley, Adam Driver, 
Oscar Isaac, Andy Serkis, Domhnall Glee-
son ja Max von Sydow

Globe julkaisi 600 juttua, joiden 
jälkimainingeissa löytyi yli 1000 
uhria ja 249 pappia joutui ero-
amaan.

Michael Keatonin näyttelemä 
Spotlight -tiimin vetäjä huomaut-
taa, että he voisivat kirjoittaa 
kaksi tarinaa; tarinan mädästä 
papistosta tai tarinan lakimie-
histä, jotka tekivät pedofiliasta 
kotiteollisuutta.

Elokuvan käsikirjoitus on ra-
kennettu varsin ammattimaisesti, 
ohjaus hallittua ja näyttelijäsuo-
situkset todella vankkoja.

Elokuvaa katselee toimittajana 
tietenkin hieman eri näkökul-
masta kuin tavallinen katsoja, 
mutta yhtä kaikki, Spotlight on 
todella koskettava elokuva.

Spotlight on kerännyt vii-
me vuonna kaikki mahdolliset 
elokuva-alan palkinnot eikä 
varmasti jää nuolemaan näppe-
jään Oscar gaalassakaan, ehdok-
kuuksia ainakin on kuudessa 
kategoriassa.

Kimmo Janas

luonut J.J.Abrams on ohjan-
nut todella maukkaan paketin 
avaruustaisteluja ja takaa-ajoja 
unohtamatta kuitenkaan mie-
lenkiintoisia henkilöitä.

Siinä missä vuosien 1999-2005 
trilogiassa tuntui homma lähte-
neen lapasesta mm. liiallisella di-
gitehosteiden käytöllä, palataan 
nyt selkeästi alkuperäistrilogian 

linjoille. Abrams käyttää mah-
dollisimman paljon käsityönä 
rakennettua rekvisiittaa ja la-
vasteita.

Mukana on monia alkuperäi-
sistä elokuvista tuttuja, kuten 
mm. kinasteleva robottikaksik-
ko, C-3PO ja R2-D2. Uutena 
hellyttävänä droidina on kahden 
pallukan muotoinen BB-8.

Henkilöpuolella nousee eh-
dottamasti kiinnostuvimmaksi 
hahmoksi tyylikkäästi harmaan-
tuneen Harrison Fordin esittämä 
Han Solo, jolle tuntuu kirjoite-
tun myös parhaat vuorosanat. 
Ja tietenkin mukana on myös 
Solon vanha mielitietty, kenraa-
liksi ylennyt prinsessa Leia. Eikä 
unohtaa sovi Han Solon uskollis-
ta karvanaamaa, Chewbaccaa.

Nuoremman polven sanka-
reina taistelevat Ritarikunnan 
pahiksia vastaan syrjäisellä aa-
vikkoplaneetalla varttunut jättei-
den kerääjä Rey, Ritarikunnan ri-
veistä karannut soturi Finn sekä 
lentäjä-ässä Poe.

Kimmo Janas
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Sonkajärvellä 
järjestettävä miestenleiri 
asetti kuljetusongelman 
Tosimiehen tiimille. 
Hätääntynyt soitto 
Fordin maahantuojalle, 
ja testiin löytyi 
uusiutunut Ford Galaxy.

G alaxyyn istuutuminen 
tarjoaa mielenkiintoi-
sen tunteen, sillä varsin 

kookas tuulilasi on yllättävän 
kaukana kuskin edessä – syntyy 

A   Täysin uuden Galaxyn keulan puoli-
suunnikkaan muotoinen etusäleikkö on 
varsin näyttävän näköinen.

C   Takapenkeille kömpiminen vaati hetken harjoittelua.C   Keskimmäisellä istuinrivillä istuu varsin mukavasti, kuin 
lentokoneen business-luokassa.

C   Kokonahkaverhoillut istuimet antavat tyy-
likkään säväyksen Galaxyn sisustukseen.

D   Kuuden miehen tärkeimmät matkatava-
rat; vaihtovaatteet ja kassillinen Wotkinsin 
makkaroita…

D   Ja kun vielä keskimmäiset penkit kaataa, 
tilaa löytyykin jo 2339 litraa…

D   Kun takimmaiset penkit kaataa alas, tava-
ratila laajenee 700 litraan.

D   Kun kaikki penkit ovat 
käytössä, tavaratilaa on 300 
litraa.

C   Auton takaikkuna jatkuu takavaloi-
hin asti ja luo vaikutelman suuremmasta 
lasipinnasta.

välittömästi tilantunnetta. Meillä 
kokeiltavana olleessa 5-ovisessa 
2.0 TDCi:ssä oli lisäksi sähköises-
ti aukeava panoraama-lasikatto, 
joten tilaa tuntui löytyvän joka 
suuntaan…

Joustavaa tilankäyttöä
Vaikka auto on 7-paikkainen, 
se ei tietenkään tarkoita, että 
seitsemän tosimiehen rensselit 
mahtuisivat kunnolla mukaan. 
Eli kun kaikki penkit ovat pys-
tyssä, tilaa matkatavaroille löytyy 
vain 300 litraa. Mutta kun kol-
mannen istuinrivin kaataa alas 
– kätevästi sähköisesti, muuten 
– matkatavaroille löytyy tilaa jo 
700 litraa.

Galaxyn takimmaisella istuin-
rivillä voi istua myös täysikäiset 
matkustajat, varsin monilla kil-
pailijoillahan takapenkit sovel-
tuvat lähinnä lapsimatkustajien 
käyttöön. Kyytiin kipuaminen 
tosin menee hieman kömpimi-
sen puolella, mutta onnistuu kyl-
lä norjavartisilta tosimiehiltä.

Toinen mielenkiintoinen ero 
kilpailijoihin nähden on, että 
Galaxyssa takaovet ovat perin-
teisesti saranoidut eivätkä liu-
kuovet, kuten monilla muilla.

Liukuovet olisivat tietenkin 
ahtaissa parkkihalleissa käte-
vämmät, mutta kiskomekanis-
meista säästyneet lisäsentit on 
hyödynnetty Galaxyssa parem-

pina kyynär- ja hartiatiloina.
Keskirivin istuimet ovat erilli-

siä ja niitä voi liikutella, jolloin 
takana istujat voivat jopa oikaista 
koipensa.

Tasaista menoa
Galaxyn ajettavuus on todella 
miellyttävää, eikä runsaan 500 
kilometrin jotos Espoosta Son-
kajärvelle tuntunut suinkaan ra-
sittavalta. Eri asia olivat tietenkin 
matkakumppaneiden jutut…

Yksi syy mukavaan menoon 
on tietenkin Galaxyn kehittynyt 
teknologia. Fordin integral link 
–takajousitus tekee ajosta muka-
vampaa, mutta säilyttää samaan 
aikaan paremman ohjattavuu-

Ford Galaxy –
kelpo kyytiä jopa seitsemälle aikuisella

Ford Galaxy –
AlfaTV:ssä joka torstai klo 20:45 

ja pikauusinta klo 23:45. 
Uusinta perjantaina klo 8:45 ja 14:45.

KATSO VANHOJA OHJELMIAMME 
ALFATV:N ARKISTOSTA

www.alfatv.fi/arkisto –> tosimies
SEKÄ TOSIMIEHEN YOUTUBE-SIVUILTA

www.youtube.com/Tosimieslehti

osa 1 Toyota Aygo

osa 2 Opel Zafira

osa 3 Mercedes-Benz GLA & C-sarjan farmari

osa 4 Citroen Cactus

osa 5 VW Golf GTE & Ford Focus Electric

osa 6 Nissan X-Trail & SsangYong -uutuudet

osa 7 Volvo XC60 & smart -uutuudet

osa 8 Kia Carens & Mercedes-Benz S350 L

osa 9 Ford Ranger Wildtrack & Peugeot 208 T16 R5

osa 10 Renault Clio Sport Tourer 

osa 11 VW Passat Variant & Suzuki Vitara

osa 12 BMW 2 Active Tourer & American Car Show

osa 13 Seat Leon X-Perience & Peugeot 308 SW GT

osa 14 Jeep Cherokee & Jeep Renegade

osa 15 SsangYong Rexton & Classic Motorshow

osa 16 Hyundai i20 & Citroen C3 BlueHDi

osa 17 Land Rover Discovery Sport 

              & Klapituli -keittiö

osa 18 Opel Adam Rocks & Polaris ACE

osa 19 Honda CR-V & Mercedes-Benz GLE Coupe

osa 20 Mazda2 & Mazda CX-3

osa 21 Jaguar XE & Jaguar F-Type S

osa 22  Audi Q7 & Mercedes-Benz GLC

osa 23 Polaris Nordic Pro Camp Pärnussa

osa 24 DJI Phantom 3 Professional kuvauskopteri

osa 25 Hyundai Tucson + Renault Twizy

osa 26 Lotus Elise + Lotus Exige + Lotus Evora

maattivaihteinen 180-hevosvoi-
mainen Galaxy oli varustettu 
myös älykkäällä nelivedolla.

Järjestelmä tarkkailee ren-
kaiden pitoa 16 millisekunnin 
välein ja voi säätää voimanjaon 
täysin joko eteen tai taakse 100 
millisekunnissa. Koska se jakaa 
vedon neljälle pyörälle vain tar-
vittaessa, se vaikuttaa hyvin vä-
hän polttoaineen kulutukseen ja 
CO

2
-päästöihin.

Moottorivalikoima sisältää 
kolmen dieselmoottorin lisäksi 
myös 1.5 litran (160 hv) ja 2.0 

netulla 180 asteen kamerajärjes-
telmällä, jonka ottamaa kuvaa 
voi katsella korkearesoluutioi-
sella 8-tuuman kosketusnäytöllä 
keskikonsolissa.

Tietenkin mukana olivat myös 
risteävän liikenteen varoitus, 
kaistavahti, kaistanpitoavustin, 
kuolleen kulman varoitusjärjes-
telmä jne.

Näiden herkkujen myötä pää-
semmekin sitten siihen lähes ai-
noaan miinukseen koko Ford 
Galaxyssa eli hintaan. Koko pa-
ketin hinta on 70.849,77 euroa, 
joka kyllä tuntuu hieman rasvai-
selta perheautosta – tietenkin ve-
rojen osuus tuosta summasta on 
jo runsaat 17.000 euroa, mutta 
kuitenkin.

den ja käsiteltävyyden vaatiman 
sivuttaisjäykkyyden. Itsenäisesti 
mukautuva takajousitus pitää 
yllä ihanteellista ajokorkeutta ja 
parantaa käsiteltävyyttä.

Mukautuva ohjaus puolestaan 
säätää ohjauksen välityksen au-
ton nopeuden mukaan – ja taas 
käsiteltävyys paranee. Kun aje-
taan alhaisemmilla nopeuksilla, 
vaikkapa parkkihallissa, järjestel-
mä tekee autosta ketterämmän ja 
se kääntyy helpommin.

Vääntää ja kuljettaa
Fordin parannettu 2.0 litran 
TDCi-dieselmoottori muuttuva 
geometrisella turboahtimella 
kuluttaa polttoainetta 5 litran 
paikkeilla sadalla kilometrillä ja 
CO

2
-päästöt ovat kaikilla moot-

torivaihtoehdoilla (120, 150 ja 
180 hv) vain 129 g/km eli 7 % 
alhaisemmat kuin mallistosta 
poistuvalla 115-hevosvoimaisella 
1.6 litran TDCi:lla ja 2.0-litraisen 
TDCi:n 140 ja 163-hevosvoimai-
silla versioilla.

Uudessa dieselmyllyssä on 
uusi moottorilohko, sylinterin 
kansi ja polttoaineruiskut. Pa-
rannetun pakokaasujärjestelmän 
jälkikäsittely auttaa puolestaan 
vähentämään NOx-päästöjä.

Meillä kokeiltava ollut auto-

litran (240 hv) EcoBoost-bensii-
nimoottorit.

Herkkuja riittää
Galaxyyn on kerätty runsaasti 
myös uusinta ajoa tukevaa ja 
helpottavaa teknologiaa.

Varsin mukava apu on älykäs 
nopeudenrajoitin, joka seuraa 
liikennemerkkejä ja säätää kaa-
sua helpottaen kuljettajaa py-
symään nimismiehen sallimissa 
nopeuksissa.

Aktiivinen pysäköintiavustin 
puolestaan helpottaa niin tasku- 
kuin rinnakkaispysäköintiä sekä 
ruudusta poistumista.

Front Split View Camera taas 
laajentaa kuljettajan näkökenttää 
esimerkiksi parkkipaikalta pois-
tuttaessa auton etuosaan asen-

D   2.0 litran TDCi-dieselmoottorin 180 hevosvoimaa riittävät kuskaamaan isom-
paakin joukkuetta.

C   Takimmaiset istuimet saa kaadettua 
ja nostettua ylös sähköisesti, keskim-
mäiset ainoastaan kaatuvat napin pai-
nalluksella.

C   Sähköisesti avautuva panoraamakat-
to antaa mukavasti lisävaloa matkusta-
moon.




