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C   Yksi Helsingin maamerkeistä, Uspens-
kin katedraali täyttää tänä vuonna 150 
vuotta.
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C   – Naprapatia on syyn poistamista. Syy 
ja oire ovat kaksi eri asiaa, ja aivan liian 
usein tyydytään hoitamaan pelkkiä oi-
reita, huomauttaa D.N. Naprapath Esko 
Alalantela.
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C   Uudessa Creed II -elokuvassa näyt-
telee Viktor Dragoa romanialais-saksa-
lainen lihaskimppu Florian Munteanu.

C   Rocky Near oli seikkailija ja rajoja 
etsivä nuori.  – Aina kun tunnen vihlai-
sun polvessani, muistan kuinka Jumala 
varjeli myrskyssä ja johdatti minut Jee-
suksen luo.
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 KANSI
Taas on aika hieman polkaista vapaalle 
ja nauttia kauniista Luojan luomasta 
luonnosta.  © Fox Jia.
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Heti aluksi haluan pyytää anteeksi edellisen numerom-
me reipasta myöhästymistä, mutta niin kuin sanotaan, 
ongelmat tulevat aina isommissa ryppäissä. Tällä kertaa 
tuo rypäs sattui kirjapainoon.

Iso painokone hajosi ja myös uudessa digipainoko-
neessa oli ongelmia. Kertaalleen painettu lehti meni 
roskiin, pulveriruisku petti, arkit kiinni toisissaan jne. 

Kulunut vuosi on ollut täynnä ikäviä uutisia; an-
tisemitismi lisääntyy vauhdilla Euroopassa, väkivalta 
maailmalla saa yhä uusia muotoja – eikä rakas koti-
maammekaan ole jäänyt sivuun tästä ikävästä kehitys-
suunnasta. Viimeisimpinä hälyyttävinä esimerkkeinä 
bussikuskien ajon väkivaltainen häirintä sekä lasten 
seksuaalimetsästys Oulussa.

Toivottavasti tuleva vuosi 2019 alkaa myönteisimmis-
sä merkeissä, ja pystymme huomioimaan lähimmäi-
semme paremmin. Arkkipiispa Tapio Luoman sanoin 
meidän on pyydettävä Jumalalta viisautta elämäämme 
ja toimintaamme.

Samalla haluan esittää kiitokset niin lehtemme mai-
nostajille kuin lukijoillekin kuluneesta vuodesta. Tästä 
on hyvä jatkaa eteenpäin.
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A

Jukka Nieminen

Tuo yhdyssana voi 
saada mielikuvituksen 
laukalle. Palo viittaa 
hätään ja kiireeseen 
ja lento puolestaan 
korkean ammattitaidon 
erikoisalaan. 
Todellisuudessa sana 
viittaa viranomaisten 
ja harrasteilmailijoiden 
erinomaiseen 
yhteistyöhön. 

S uomen laajat asumatto-
mat alueet ovat aikaisem-
min kohdanneet suuria 

metsäpaloja. Jossakin vaiheessa 
historiaa Suomeen perustettiin 
valvontatorneja pahimmille alu-
eille, mutta tornissa istuminen 
oli melko pitkäveteistä puuhaa 
eikä havaintoalue ollut kovin 
laaja.

Nykyisin valvonta suorite-
taan lentäen. Sisäministeriö loi 
yhdessä ilmailunharrastajien 
kanssa metsäpalojen valvon-
tajärjestelmän, joka hakee ver-

taistaan koko maailmassa.  Val-
vontalentojen juuret juontavat 
1970-luvulle, jolloin toiminta 
oli paljolti kokeiluluontoista ja 

aktiivisimpien ilmailijoiden va-
rassa, mutta nykymuotoisen sys-
temaattisen toiminnan päälinjat 
vakiinnutettiin 1990-luvulla. 

Metsäpalojen valvontalentoja, 
palolentoja, lennetään nykyisin 
varsin selkeällä menetelmällä. 
Pohjana on viranomaisen ke-
säaikana päivittäin julkaisema 
metsäpalo-indeksi. Se kertoo 
alueellisesti, miten syttymisherk-
kä luonto milloinkin on. Kun 
indeksi nousee jollakin alueella 
määritetyn rajan yli, tehtävään 
hyväksytty palolentotukikohta 
lähettää valvontakoneen ilmaan 
omalle valvontareitilleen. Ko-
neet ovat nelipaikkaisia pien-
lentokoneita, joita operoivat 
lentokerhojen tähän tehtävään 
koulutetut miehistöt.

Suomessa on 26 valvonta-
lentoreittiä, jotka kattavat koko 
maan Uusimaata lukuun otta-
matta. Valtakunnallisesti toi-
mintaa johtaa Pohjois-Suomen 
aluehallintovirasto sisäministe-
riön alaisuudessa. Käytännön 
lentotoimista vastaavat lentoker-
hoista muodostetut pelolentotu-
kikohdat. Yksi tällainen on Kau-
havalla toimiva Ilmasotakoulun 
Lentokerho. Tukikohdan pääl-

C    Viime kesän suurin metsäpalo saatiin 
nopeasti paikannettua valvontalennolla. 
Aikainen havainto mahdollisti palon no-
pean hallintaan oton. Paikka oli vaikeasti 
saavutettavissa.

C   Erkki Virrankoski pyrkii varmistamaan 
myös hienon harrastuksen jatkuvuuden. 
Takana Erkin oma punainen kone. D   Kauhavalaisten Cessna ”Charlie Vic-

tor Quebec” on tyypillinen valvontalen-
toihin käytettävä lentokone.

A   Suomessa on 26 metsäpalojen val-
vontareittiä, joita lentää lentokerhojen 
aktiivit.

likkönä toimii Esko Pajari. Hän 
on pitkään toiminut myös len-
topelastuspalvelun eli ns. SAR-
toiminnan tukikohdan johtajana. 

Tukikohta toimii aktiivisten 
harrastajien varassa

Esko vastaa toiminnan johtami-
sesta tukikohdassa, mutta hän 

PALOLENTO!
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A

Jeesus yhdistää
Ensimmäisen joulun korkeatasoinen kuorokonsertti toteutui 
yövuoroa tekeville paimenille. Kirkkaus loisti ja taivaalliset 
sävelet vyöryivät tummaan yöhön: ”Kunnia Jumalalle kor-
keuksissa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan 
hänellä on hyvä tahto.” (Luuk 2:14). Jeesus syntyi vaatimat-
tomiin oloihin ja sai kehdokseen härkien juottokaukalon. 
Inhimillisesti tapahtui nuoren perheen esikoisen syntyminen. 
Todellisuudessa syntyi Jumalan Poika ja Messias.

Mutta rauha ja hyvä tahto ei ole oikein vieläkään toteutunut 
ainakaan ihmisten kesken. Lähi-idän konflikti on ja pysyy 
maailman politiikan agendalla. Totuutta vääristellään räikeästi, 
juutalaisvastaisuus lisääntyy kaikkialla maailmassa ja Israe-
lin valtion olemassaoloa uhataan. Joulun keskeinen rauhan 
sanoma hukkuu boikottien, pommien ja ohjusten meluun.

Vaikka isot poliittiset linjanvedot jäytävät ihmisten arkipäi-
vää ja väkivalta leimahtelee palestiinalaisten ja juutalaisten 
välillä, ihan tavallisten ihmisten parissa tapahtuu kuitenkin 
hienoja ja rauhaa rakentavia asioita. Sain ilokseni olla muka-
na tapahtumassa, jossa juutalaiset Jeesukseen Messiaanaan 
uskovat ja palestiinalaiset kristityt nuoret ylistivät Jumalaa 
yhdessä tanssien ja laulaen. En voinut liikuttumatta katsella, 
kun nuori Israelin armeijan naissotilas ja Itä-Jerusalemissa 
asuva palestiinalainen bodarin näköinen nuori mies lauloivat 
ja tanssivat nuorten ryhmässä. Viha oli poissa. Jeesus yhdisti 
heitä. Se oli todellista ja vaikuttavaa rauhan työtä.

Nämä nuoret toimivat aktiivisesti King´s Kids Jerusalem 
-ryhmässä. Tätä siunauksellista työtä vetää suomalainen nai-
nen, Ruut Ben Yosef, joka on asunut Israelissa yli 30 vuotta. 
Ruut järjestää erilaisia tapahtumia ja leirejä niin Israelissa 
kuin naapuriarabimaissa. Leireille osallistuu suurin joukoin 
juutalaisia, palestiinalaisia, jordanialaisia, libanonilaisia lap-
sia ja nuoria. Todellista sydämen asenteen muutosta kertoo 
tapahtuma Jordaniasta, jossa libanonilaisten nuorten naisten 
ryhmä lauloi ylistystä Jumalalle ensin englannin kielellä, sitten 
arabiaksi ja lopuksi he lauloivat hebreaksi laulun ”Kadosh” 
(Pyhä). Vain Jeesus voi aikaan saada jotakin tällaista. Ei ole 
mikään salaisuus, että arabilapsia on opetettu vihaamaan 
juutalaisia pienestä pitäen. Ei ole myöskään salaisuus, että 
vihollisen kieltä, hebreaa, he eivät suuhunsa ota. Mutta kun 
Messias, Rauhan Ruhtinas, Jeesus on muuttanut heidän sydä-
mensä, he ylistävät riemuiten myös hebreaksi Pyhää Jumalaa. 
Muuttuneissa sydämissä kaikuu kirkkaana: ”Kunnia Jumalalle 
korkeuksissa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan 
hänelle on hyvä tahto.”

Ruut ei saa rauhantyöstään rahaa mistään virallisilta tahoilta. 
Vaikka työ on osoittanut vaikuttavuutensa, mitkään viralliset 
tahot eivät ole sitä noteeranneet. Onneksi löytyy ihmisiä, jotka 
haluavat olla vapaaehtoisina lahjoittajina tukemassa tätä ar-
vokasta rauhantyötä. Katso tarkemmin netistä: turvapaikka.fi.

lentää usein valvontareitin myös 
itse. Normaalisti hänelle kertyy 
lentotunteja 20-40 tuntia vuodes-
sa. Lentolupakirjan hän sai 1980, 
joten lentotunteja on kertynyt 
vuosien varrella jo kaikkiaan yli 
800. Aktiivisena kristittynä hän 
kokee tämän harrasteluonteisen 
viranomaistoiminnan sopivan it-
selleen erittäin hyvin hengellisen 
aktiivisuuden pariksi. 

Esko myös lennättää ihmisiä 
mielellään. Samalla hän kertoo 
kyydissä olijoille hauskan ver-
tauksen VOR-suunnistuslaitteen 
näyttölaitteesta – tuon mittarin 
kahden viisarin ollessa ristissä, 
kotiin pääsy on varmaa!

Eskon alaisuudessa Kauhaval-
la lentää palolentoja myös Erk-
ki Virrankoski. Hän tuli uskoon 
1986. Hän suoritti varusmies-
palveluksen Ilmasotakoulun 
lentokoneiden parissa apume-
kaanikkona. Isänsä kuoleman 
jälkeen hän koki voimakkaasti, 

että elämässä voi olla muutakin 
kuin seurakunta ja hän päätti to-
teuttaa nuoruuden unelmansa ja 
hankki lentolupakirjan vuositu-
hannen vaihteessa. 

Erkillä on jopa oma lento-
kone, ja palolentoja hän on 
lentänyt kerhon koneilla jo 10 
vuoden ajan. Vuosien myötä 

hän on hankkinut myös koulu-
tuksen etsintä- ja pelastuspalve-
lulennoille. Lentokokemusta on 
kertynyt yhteensä jo 500 len-
totuntia monella erityyppisellä 
lentokoneella.

Tyypillinen valvontalento läh-
tee iltapäivällä, kun metsäpalo-
indeksi on korkea. Mukana len-

täjän lisäksi on aina vähintään 
yksi tähystäjä tai nykyisellä ni-
mityksellä tehtävän johtaja. Toi-
sinaan pelastuslaitoksen edusta-
jakin lähtee mukaan. Työnjako 
koneessa toimii niin, että lentäjä 
ohjaa konetta ja muu miehistö 
etsii, pitää yhteyttä hätäkeskuk-
seen viranomaispuhelin Virvellä 
ja tarvittaessa paikantaa metsä-
palon ja opastaa sammutusyksi-
köt paikalle.

Ilmasotakoulun Lentokerho 
Ry lensi vuonna 2018 Kauhaval-
ta kaikkiaan yli 100 lentotuntia 
valvontalentoja. Pisin lento kes-
ti peräti neljä tuntia, kun Erkki 
miehistöineen paikansi kolme 
metsäpaloa samalla lennolla. 
Normaalisti reitti kestää noin 
kaksi tuntia kiertäen Pohjan-
maalla Vaasan ja Kokkolan lä-
heltä Kannukseen ja sieltä Les-
tijärven ja Perhon kautta takaisin 
Kauhavalle.

Palolentojen teho on osoittau-
tunut erinomaiseksi. Nykymuo-
toisen toiminnan aikana Suo-
messa ei enää ole ollut kovin 
laajoja metsäpaloja. 

C   Eskon lempimittari VOR. Kun viisarit ovat ristissä, kotiin pääsy on varma.

C   Kauhavan tukikohdan päällikkö Esko 
Pajari tarkastaa Cessnaa. Ilme kertoo har-
rastuksen laadusta.
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Eero Ketola

Rocky Near on 
selvinnyt elämänsä 
aikana monenlaisista 
myrskyistä maalla ja 
merellä.  Sukujuuriltaan 
isän puolelta 
suomalainen ja äidin 
puolelta ruotsalainen 
Near toimii monien 
vaiheiden jälkeen 
Papua-Uudella-Guinealla 
taideopettajana.

P ieni kalastusalus heitte-
lehtii rajussa myrskyssä 
Alaskan rannikolla. Alus 

on palaamassa satamaan on-
nistuneen kalastuksen jälkeen. 
Aluksen ruumassa olevat kalat 
siirtyvät aluksen kallistuessa 
puolelta toiselle. Miehistöön 
kuuluva Rocky Near komenne-
taan tutkimaan ruumassa olevaa 

miehistö ansaitsi hyvin rahaa. 
Ajattelin, että minulla on tar-
peeksi rahaa. En tarvitse ketään. 
Olen omalla alallani hyvä. Aja-
tukseni olivat kuitenkin muuttu-
neet. Nyt olin sitä mieltä, että 
tarvitsen elämääni muutoksen ja 
uuden sisällön. Olin 21 vuoden 
ikäinen ja sisäisesti tyhjä.  

Rocky Near siirrettiin Alas-
kasta Washingtonin osavaltion 
sairaalaan.  Kaupungissa asui 
hänen useita ystäviään, joita hän 
ei ollut nähnyt opiskeluvuosien 
jälkeen. 

– He tulivat katsomaan minua. 
Liikkumiseni oli vaivalloista ja 
he kertoivat haluavansa auttaa 
minua.  

Rocky Nearilla oli pitkä tukka 
ja hän kiroili Alaskan merimies-
ten tavoin.

– Olin vihainen Jumalalle. 

Noin puolen tunnin päästä soit-
to päättyi kuin veitsellä leikaten. 
Kitaristi astui hiljaisuuden valli-
tessa muutaman askeleen eteen-
päin. Kitaristi pysähtyi ja sanoi, 
että paikalla on henkilö, jonka 
elämän Jumala haluaa muuttaa 
tänä iltana.  ”Nosta kätesi ja tule 
tänne”, mies sanoi. Nostin kum-
matkin käteni ylös ja lähdin kä-
velemään kohti lavaa.  Kitaristi 
jätti yhtyeensä ja tuli kanssani 
sivuhuoneeseen.  Hän keskusteli 
kanssani konserttisalin takahuo-
neessa. Rukousta ja keskustelua 
kesti pitkään. Kitaristi ei ollut 
kiinnostunut soitostaan. Hän ru-
koili puolestani ja itki.  Pienessä 
huoneessa suuri Jumala muutti 
minut.

Ystävät olivat onnellisia Rocky 
päätöksestä lähteä seuraamaan 
Jeesusta. 

– He veivät minut takaisin 
sairaalaan. Sain heiltä Raama-
tun. Miehet rohkaisivat minua 
ja lähtivät sitten satamaan. He 
olivat kaikki töissä atomikäyttöi-
sessä sukellusveneessä.

Sairaalasta päästyään Rocky 
Near muutti Oregoniin. 

– Asuin ja tein töitä sukulaise-
ni omistamalla maatilalla. Luin 
ahkerasti Raamattua ja rukoilin 
johdatusta elämääni. Eräänä 
päivänä ratsastin tilan laidalla 
ja näin laiduntavan hevosen. 
Hevosen lähellä käveli nuori 
nainen. Tulin ratsailta ja otin 
likaiset saappaat pois jaloista-
ni ja kävelin hänen luoksensa. 
Tutustuimme toisiimme ja myö-
hemmin solmimme avioliiton. 
Opiskelimme neljä vuotta raa-
mattukoulussa Alaskassa. 

Opettajaksi 
lähetyslapsille

Raamattukoulun jälkeen Rocky 
Near toimi pastorina useissa seu-
rakunnissa. 

– Vaimoni vanhemmat oli-
vat olleet raamatunkääntäjänä 
Papua-Uudella-Guinealla. Mat-
kustin uteliaana ja kiinnostu-
neena maahan, josta olin paljon 
kuullut. Vaimolleni kaikki oli 

tuttua, mutta minulle kaikki oli 
uutta ja kiinnostavaa. Ensimmäi-
sen käyntini jälkeen en lainkaan 
ajatellut, että joskus muutamme 
Papua-Uudelle-Guinealle.  Kak-
si vuotta sitten tämä kuitenkin 
toteutui.                                                       

Rocky Near on yläasteen tai-
deopettajana Ukarumpassa, raa-
matunkääntäjien keskuksessa. 

– Arvostan todella paljon raa-
matunkääntäjiä. He antavat koko 
elämänsä ja kääntävät Raamatun 
niille, joilla ei vielä ole äidinkie-
lellä Raamattua. Kääntämisen 
lisäksi he opettavat ihmisiä lu-

B  Rocky Near opettaa taidetta Uka-
rumpassa, Papua-Uudella-Guinealla. 
Oppilaina ovat raamatunkäännöstyös-
sä olevien vanhempien lapset.  

ILMOITTAUTUMINEN JA INFO:  
>> Risto Huvila 0400755661 / risto@truman.fi ja 
>> Kimmo Janas 0509127332 / kimmo.janas@faktapro.fi

Lisätietoja matkasta löydät myös: www.calebtours.fi

Matka on Suomi-Israel Yhdistysten  

Liitto ry:n että Holokaustin uhrien  

muisto ry:n (HUM) jäsenmatka.

16.-19.5.2019.

Menolento HKI-Budapest 16.5.2019 klo 18:30-19:45
Paluulento Budapest-HKI 19.5.2019 klo 20:15-23:30 
>> Ilmoittautuminen 10.2.2019 mennessä (tai niin kauan kuin paikkoja riittää). 

Matkapaketin arvioitu hinta on n. 750€ per hlö.  
Hinta tarkentuu alkuvuodesta. Matkapaketti sisältää:  
Norwegianin suorat lennot, Hotel Budapest    
(4-tähden Danubius ketjun hotelli), matkaohjelman retket  
opastuksineen, luennot ja lentokenttäkuljetukset. 

Matkan tekninen järjestäjä:  
Caleb Tours Oy

>> Lähde ennen kokemattomalle matkalle toisen maailmansodan  

historiallisille paikoille, jotka sijoittuvat Budapestin alueelle.  

Tutustumme mm. getto-alueeseen ja Raul Wallenbergin  

kortteliin, maailman toiseksi suurimpaan synagogaan,  

Dohanyyn ja sen puistoalueeseen, sekä käymme Tonavan  

rannalla paikassa, johon päättyi n. 20 000 juutalaisen taival.Budapest 
ja holokaustin 
muisto 

tilannetta.  
– Yritin edetä ruumassa. Ka-

loja oli vatsaani saakka. En voi-
nut muuta kuin toivoa myrskyn 
hellittävän. Tarkastin tilanteen ja 
astui metalliportaille. Saappaani 
olivat kalojen suomuista liuk-
kaat. Aallon iskeytyessä laivaan 
horjahdin, jalkani astui tyhjään, 
portaiden askelmien väliin ja 
horjahdin voimakkaasti sivulle. 
Viiltävä tuska iskeytyi jalkaani.

Ystävät tuovat avun
Laiva selviytyi myrkystä. Rocky 
Near kuljetettiin satamasta am-
bulanssilla sairaalaan. Lääkärit 
suorittivat heti leikkauksen. Jal-
ka oli murtunut pahasti polven 
kohdalta. 

– Sairaalassa muistelin tap-
peluja ja viinan juontia satama-
ravintoloissa. Kalastusaluksen 

Suussani riippui lähes koko 
ajan sikari. Nappasin sikarin 
pois suustani ja kiittelin kave-
reita, että he kuljettavat minua 
ja saan nähdä muutakin kuin 
sairaalan seiniä. He sanoivat, 
että seuraavana sunnuntaina he 
hakevat minut kristilliseen rock-
konserttiin. En ollut koskaan 
kuullut, tai ainakaan en ollut py-
sähtynyt ajattelemaan millainen 
on ”kristillinen rock -konsertti”. 

Kitaristi keskeyttää 
soittonsa

Rocky Near istui konsertissa tä-
hyillen ympärillensä. 

– Olin pukeutunut farkkuihin, 
vanhaan t-paitaan ja minulla 
oli nilkkoihin saakka ulottuva, 
musta päällystakki. Suussani oli 
tavallista paksumpi sikari.  Or-
kesteri soitti ja ääni oli kova. 

kemaan ja kirjoittamaan. Raama-
tunkääntäjien lapsilla on myös 
omat murheensa ja taistelunsa.  
Saan rohkaista ja tukea lapsia, 
joiden vanhemmat ovat suuren 
osan ajasta kenttätyössä kaukana 
keskuksesta.

Kyyneleitä 
parvekkeella

Rocky Near kertoo, että perheen 
parvekkeesta on tullut papuauu-
siguinealaisten miesten kohtaa-
mispaikka. 

– Miehiä tulee jo varhain aa-
mulla parvekkeelle.  Luen heil-

le Raamattua ja keskustelemme 
sen sanomasta ja merkityksestä 
heidän arkisessa elämässään. 
Tosinaan mukaan keskusteluun 
tulee miehiä, jotka eivät kos-
kaan aikaisemmin ole tulleet 
valkoisen mieheen taloon.  He 
kertovat, että heitä pelotti tulla, 
mutta pelko oli aivan aiheeton. 
Miehet kamppailevat asioiden 
kanssa, joita ulkomaalaisen on 
vaikea ymmärtää. Erityisesti mie-
hen on vaikea pyytää vaimoltaan 
anteeksi. Eihän anteeksipyytä-
minen ole länsimaissakaan aina 
niin vaivatonta.

Alaskan myrskyistä 
taideopettajaksi tropiikkiin

Rocky Near
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Kimmo Janas

Yksi pääkaupunkimme 
tärkeimpiä nähtävyyksiä 
on Katajanokan 
kalliolla seisova 
Helsingin ortodoksisen 
hiippakunnan pääkirkko, 
venäläisbysanttilaista 
tyyliä edustava 
Uspenskin katedraali.

A utonomian aikana alkoi 
Helsinkiin tulvia ensik-
si venäläistä sotaväkeä 

mutta myös virkamiehiä ja kaup-
piassukuja. Niinpä kaupunkiin 
syntyi 1800-luvun alussa kasvava 
ortodoksiväestö. 

Kertyvillä suolaverorahoilla oli 
tarkoitus rakentaa pääkaupun-
giksi muuttuneeseen Helsinkiin 
ensin uusi luterilainen kirkko ja 
sen jälkeen ortodoksinen kirkko. 

150 -vuotias 
Uspenskin katedraali

C   Uspenskin katedraalin jylhät muodot 
ovat tuttuja kaikille Helsingissä vieraile-
ville. Katedraalin sijoituspaikka Kataja-
nokan kalliolla oli alun perin tarkoitettu 
keisarilliselle palatsille.

A   Katedraalin katolla on 1 + 12 kullattua 
kupolia, joita myös sipuleiksi kutsutaan. 
Keskuskupoli symbolisoi Kristusta, jota 
ympäröi 12 opetuslasta.

– Ortodoksit olivat kuitenkin 
sen verran hätäisiä ja kiireisiä, 
etteivät jääneet odottamaan, 
vaan pistivät vauhtia hankkee-
seen vapaaehtoisella keräystoi-
minnalla, kertoo pastori Mikko 

Leistola.
Kun suurta luterilaista kirkkoa 

eli nykyistä tuomiokirkkoa vasta 
suunniteltiin, niin naapuritontille 
oli jo noussut ortodoksiselle rah-
vaalle tarkoitettu Pyhän Kolmi-

C   Ikonostaasin alttaritaulumainen 
pääikoni kuvaa ylösnoussutta Kristusta 
länsimaisella tavalla, joka ei kuulu perin-
teiseen ortodoksiseen ikonitaiteeseen. 
Ortodoksisessa perinteessähän ylösnous-
sut Kristus kuvataan tavallisesti laskeu-
tuneena Tuonelaan vapauttamaan siellä 
olleita. Ikonostaasissa keskellä olevat Ku-
ninkaanportit ovat parhaillaan kultaajal-
la kunnostettavana. Koko ikonostaasi on 
tarkoitus konservoida lähivuosina.

A   Venäläisen taiteilija-akateemikko 
Pavel Siltsovin maalaaman ikonostaasin 
keskellä, Kuninkaanporttien yläpuolella 
on jäljennös Leonardo da Vincin pyhäs-
tä ehtoollisesta. Poikkeuksen alkupe-
räiseen teokseen tekee pöydälle lisätty 
ehtoollismalja, kalkki.

B   Kirkkosalin massiivisten doorilaispyl-
väiden päässä on tilaa 8 apostolille ja 
kolme eli Matteus, Johannes ja Pietari 
ovat ikonostaasissa. 12 opetuslapsen 
joukkoon on mahdutettu yksi, joka kuu-
lui niiden 70 ensin valitun apostolin jouk-
koon eli Herran veljenä ja Jerusalemin 
ensimmäisenä piispana tunnettu Jaakob.

D  Ehkä katedraalin tärkein ja rakaste-
tuin ikoni on Kozelshtshanin Ihmeitäte-
kevä Jumalansynnyttäjän ikoni, jonka 
ääressä toimitetaan rukouspalvelus ker-
ran kuussa.

naisuuden kirkko, joka vihittiin 
käyttöön 1827. Siitä lasketaan 
ortodoksisen siviiliseurakunnan 
syntyneen Helsinkiin. Kun seu-
rakunta jatkoi kasvuaan, heräsi 
Leistolan kertoman mukaan aja-
tus hieman suuremman kirkon 
rakentamisesta.

Keisarillinen 
määräys

Kun 1850-luvulla vihdoin vihit-

tiin käyttöön Engelin suunnitte-
lema Suurkirkko, Nikolain kirk-
ko, oli ortodoksipuolella myös 
halu näyttävämmän kirkon saa-
miseksi kaupunkiin.

Venäjän keisarilla autonomi-
sen suurruhtinaskunnan kor-
keimpana auktoriteettina oli 
myös halu saada tsaarin kirkko 
näyttävästi kaupunkiin. Uspens-
kin katedraalin rakentaminen 
vahvistettiinkin keisarillisel-
la määräyksellä vuonna 1859. 
Kun varoja sitten alettiin kerätä 
katedraalin rakentamiseksi, oli 
keisari myös hyvin aktiivisesti 
mukana hankkeessa. 

– Ei ole ehkä täysin sattumaa, 
mihin tämä katedraali rakennet-
tiin. Sehän oli silloisessa Helsin-
gissä aika syrjässä. Tämä korkea 

kalliopaikka Katajanokalla oli 
varattu alkuperäisessä kaavassa 
nimenomaan keisarillisen palat-
sin rakentamista varten. Ja nyt 
siihen tuli keisarin uskontoa 
edustava kirkko tavallaan il-
mentämään sitä tsaarillista, isäl-
listä läsnäoloa pääkaupungissa, 
selvittää Leistola.

Venäläisen kirkkoarkkiteh-
din ja akateemikon Aleksei M. 
Gornostajevin suunnittelema 
katedraali on valmistettu hyvin 
pitkälle kierrätysmateriaalista. 
Oolannin sodan (1854-1856) 
rauhansopimus edellytti Ahve-
nanmaan demilitariointia, joten 
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C   Valmistuessaan 1868 Uspenskin katedraali oli tarkoitettu erityisesti juhlakirkoksi, eikä sitä lämmitetty jatkuvasti. Kun vanha 
lämmitysjärjestelmä purettiin, vanhaan hiilivarastoon kunnostettiin seurakuntasali. Nykyisin kryptassa järjestetään kirkkokah-
vitilaisuuksia yms. Tila on myös vihitty vuonna 1998 kappeliksi pyhän Aleksander Hotovitskin muistolle.
Alttaripöytä ja uhripöytä ovat peräisin Viaporin Aleksanteri Nevskin katedraalista.

C   Katedraalin kupolikatto on 33 met-
rin korkeudessa, ja kuten muistamme, 
Kristuksen maanpäällinen elinikä oli 33 
vuotta.

A   Sisäänkäynnin vieressä on arkku, jossa 
erään kiinalaisen matkaoppaan mukaan 
lepää marsalkka Mannerheim. Itse asi-
assa kyseessä on Kristuksen hautakuvan 
säilytysarkku.

C   Ikävuosiltaan vanhin, mutta vir-
kaiältään Uspenskin katedraalin nuorin 
pappi Mikko Leistola valotti katedraalin 
historiaa.

C   Pyhä pappismarttyyri Aleksander 
Hotovitski toimi Helsingin ortodoksisen 
seurakunnan kirkkoherrana vuosina 
1914-1917. Hän kuoli Stalinin vainoissa 
vuonna 1937.

Bomarsundin keskeneräiseksi 
jääneestä linnoituksesta tuotiin 
700 000 tiiliskiveä Uspenskin 
katedraalin rakennusmateriaa-
liksi. Kirkkorakennuksen ul-
kovuoraustiilet ovat kuitenkin 
Leppäkosken tiilitehtaan kor-
keapolttoista tiiltä, jotka kestävät 
myrskytuulia ja vuodenkierron 
mukanaan tuomaa eroosiota.

Gosnostajev johti aluksi itse 
rakennustöitä, mutta kuoli 1862, 
katedraalin peruskiven muu-
rausvuonna. Työtä jatkamaan 
valittiin arkkitehti Ivan Varnek.

Uspenskin katedraali vihittiin 
käyttöön 25.10.1868. Keisari 
Aleksanteri II:n toiveesta kirkko 
pyhitettiin Jumaläidin kuolonu-
neen nukkumisen muistolle.

Nykyään tässä pohjoisen ja 
läntisen Euroopan suurimmassa 
ortodoksisessa kirkossa vierailee 
vuosittain arviolta puoli miljoo-
naa kävijää.

Ikkunoita 
taivaaseen

Ortodoksisessa kirkossa on pe-
rinteisesti runsaasti ikoneita eli 
pyhiä kuvia. Ikonin tehtävä on 
välittää yhteyttä taivaan ja maan 
välillä. Ikonia sanotaankin ikku-
naksi taivaaseen.

Uspenskin katedraalin koil-
lisnurkasta löytyy pieni, mutta 
varmasti yksi Suomen ortodok-
sisen kirkon merkittävimmistä 
ja rakastetuimmista hengellisistä 
aarteista. Kyseessä on Kozelsht-
shanin Ihmeitätekevä Jumalan-
synnyttäjän ikoni tai oikeastaan 

ikonin jäljennös. Alkuperäinen 
ikoni on Ukrainassa Pultavan 
alueella Kozelshtshanin luosta-
rissa kunnioitettuna, ja sillä on 
oma historiansa. 

– Mutta myös tällä Helsingis-
sä olevalla ikonilla on varsin 
mielenkiintoinen historia, joka 
juontaa juurensa runsaan sadan 
vuoden taakse, kertoo kated-
raalia esittelevä pastori Mikko 
Leistola. 

Kronstadtin saaressa Pietarin 
edustalla vaikutti aikanaan ka-
rismaattinen seurakuntapappi 
Johannes Kronstadtilainen, joka 

myöhemmin kanonisoitiin Py-
häksi. Yksi tämän rakastetun 
paimenen rippilapsi sairastui 
Viipurissa, ja tytön vanhemmat 
kutsuivat Johannes Kronstadti-
laisen rukoilemaan tyttärensä 
puolesta. Valitettavasti paimen 
ei itse päässyt tulemaan, mutta 
hän lähetti ikonin, jonka ääressä 
toimitettiin rukouspalvelus – ja 
tyttö parani ihmeellisesti. Perhe 
päätti, ettei tuollainen ihmeitäte-
kevä hengellinen aarre sopinut 
yksityisen perheen omistukseen 
ja lahjoitti ikonin Viipurin hauta-
usmaan kirkolle.

Sotien jälkeen ikoni päätyi 
monien muiden arvoesineiden 
kanssa Helsinkiin SYP:n kassa-
holviin, jossa se lepäsi kymme-
niä vuosia unohduksissa, kun-
nes 1970-luvulla päätyi Uspens-
kin katedraalin seinälle.

Vahvatahtoinen 
ikoni

Ja kuten monet uutisia seuran-

neet muistavat, kesäkuisena 
yönä vuonna 2010 ikoni varas-
tettiin ja oli pitkään kateissa. Ky-
seiset varkaat päättivät uudistaa 
tuottoisan keikkansa ja palasivat 
katedraalin vielä uudelleen, jol-
loin joutuivat kuitenkin kiinni. 
Suurin osa ikonia ympäröivistä 
koruista ja helmillä koristeltu 
päällyslevy eli riisa hävisivät 
lopullisesti, mutta puolen vuo-
den vankeuden jälkeen toinen 
varkaista tuli tunnontuskiin ja 

paljasti ikonin kohtalon. 
Kun miehet olivat olleet pois-

tumasta maasta Turun kautta, he 
olivat haudanneet ikonin Han-
sapuistoon, Kakolanmäen etelä-
puolelle – paljaaltaan, kuvapuoli 
alaspäin. 

Ikoni löytyi kerrotusta paikas-
ta lumen alta, ja se toimitettiin 
Valamon konservointilaitokseen. 
Siellä ikonista paljastui uusi yl-
lätys. Kyseessä ei ollutkaan pe-
rinteinen munatemperavärein 

puupohjalle maalattu ikoni, vaan 
Pultavassa vuonna 1885 painettu 
ikoni, jossa painokuvan päälle 
oli käsin maalattu kädet ja kas-
vot. 

– Voi pitää aikamoisena ih-
meenä, että tällainen sekatek-
niikkatyö oli millään lailla pe-
lastettavissa maattuaan monta 
kuukautta turkulaisessa puistos-
sa lumen alla. Onkin muodostu-
nut käsitys, että tuolla ikonilla on 
itsellään vahva tahto, ja se halusi 

tulla unohduksista kaiken kullan 
ja korujen alta esille. Niinpä sitä 
ei olekaan enää peitetty riisalla, 
vaan se on katedraalissa omana 
vaatimattomana itsenään, kertoo 
pastori Mikko Leistola.

Ikoni palasi elokuussa 2011 
pitkän kunnostusprosessin jäl-
keen Uspenskin katedraaliin 
ristisaatossa. 

– Tämä ikoni muistuttaa meitä, 
että vaikka kirkkoon voi liittyä 
paljon ulkoista koreutta ja jopa 

ulkokultaisuutta ja tekopyhyyttä, 
ikonin pyhyys ei ole sen talou-
dellisessa arvossa tai taiteellises-
sa suurenmoisuudessa, Leistola 
huomauttaa.

B   Kryptassa on esillä paljon vanhaa or-
todoksista välineistöä.
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Susanna Rajala

Suomessa lokakuussa 
vieraillut israelilainen 
terrorismitutkija 
Ely Karmon 
seuraa Euroopan 
turvallisuuskehitystä 
huolestuneena.  

K riittiset kaksi, kolme 
vuotta on menetet-
ty, toteaa israelilainen 

terrorismitutkija Ely Karmon. 
– Vaikka Euroopasta virtasi 
vierastaistelijoita Syyriaan ja 
Irakiin vuodesta 2011 lähti-
en, ei lähtöä rajoitettu ajoissa. 
Vuonna 2014 perustettiin pyhää 
sotaa julistava jihadistijärjestö 
Islamilainen valtio (Isis). 2014 
oli myös käännekohta radikaa-
li-islamistisen terrorin kasvulle 
Euroopassa. Tuhoisia iskuja on 
nähty erityisesti Ranskassa, Bel-
giassa ja Britanniassa. 

– Vaikka turvallisuusviran-
omaiset tiesivät terrorin vaaroista, 
mitään ei tehty. Eurooppalaiset 
päättäjät heräsivät kotiin palaa-
vien vierastaistelijoiden uhkaan 
liian myöhään, Karmon jatkaa.  
Esimerkkinä hän mainitsee 
Brysselin juutalaismuseon veri-
löylyn toukokuussa 2014. Se oli 
ensimmäinen isku, jonka teki 
Isisin riveissä sotinut eurooppa-
lainen vierastaistelija. Kyseessä 
oli 29-vuotias Ranskan kansalai-
nen, joka oli hiljattain palannut 
Syyriasta. 

– Vaikka mies oli poliisin tark-
kailussa, onnistui hän silti hank-
kimaan aseita, tappamaan neljä 
ihmistä ja pakenemaan paikalta. 
Viikkoa myöhemmin tekijä saa-
tiin kiinni Etelä-Ranskasta, sattu-
malta, Karmon kertoo.

Terroriteot seurasivat toisiaan: 
tammi- ja marraskuussa 2015 
Ranskassa sekä maaliskuussa 
2016 jälleen Belgiassa. Traagis-
ten iskujen jälkeen molemmissa 
maissa lisättiin poliisin resursseja 
ja henkilöstöä. Karmonin mie-
lestä sekin tapahtui kuitenkin 
jälkijunassa: – Terroriin pitää va-
rautua ennen kuin jotain sattuu. 

 
Oppia 

Israelista
Israel on kohdannut terrori-

iskuja lähes koko maan itsenäi-
syyden ajan, monelta taholta ja 
monessa muodossa: lentoko-
nekaappauksia, autopommeja, 
linja-autoiskuja, raketteja, puu-
kotuksia ja viimeisimpänä pala-
via leijoja ja ilmapalloja.

– Koska Israelin on täytynyt 
aina sopeutua, toimii se tänä 
päivänä terrorismin torjunnan 
mallimaana, Karmon sanoo. 

Israelissa on esimerkiksi kehi-
tetty keinoja, joilla pyritään estä-
mään niin sanottujen yksinäisten 
susien hyökkäyksiä. Apuna tässä 
on tehokas sosiaalisen median ja 
netin vihapuheen seuranta. 

– Vaikka Euroopassa suh-
taudutaan toisinaan kriittisesti 
maahamme, saapuu Israeliin yhä 
useampia eurooppalaisdelegaa-
tioita hakemaan turvallisuusalan 
oppia.

Herzliyassa sijaitseva kansain-
välinen terrorismin torjunnan 
instituutti (The International In-
stitute for Counter-Terrorism), 
jossa Karmon työskentelee, osal-
listuu myös EU:n Horizon2020 
-tutkimusohjelmaan selvittämäl-
lä keinoja radikalisoitumisen 
ehkäisemiseksi.  

 
Uusia uhkia 
Euroopalle

Kun Isisin asema Syyriassa ja 
Irakissa heikkeni, oli huolena 
iskujen painopisteen ja terrori-
solujen siirtyminen Eurooppaan. 
Karmonin mukaan uhka ei ole 
kuitenkaan onneksi toteutunut 
pelätyssä mittakaavassa, aina-
kaan toistaiseksi.

– Monet Isis-taistelijoista ovat 
kuolleet, ja osa on vankilassa. 
Kotiin palaajia on siksi arvioitua 
vähemmän. Isis ei ole myöskään 
onnistunut soluttautumaan Eu-
rooppaan yhtä tehokkaasti kuin 
mitä pelättiin.

Uutena riskinä Karmon mainit-
see kuitenkin taistelijoiden radi-
kalisoituneet lesket sekä näiden 
jihadismiin kasvatetut lapset. 
Euroopan vankiloissa on myös 
jihadistivankeja, joista osa va-
pautuu jo muutaman vuoden 

sisällä. Vaikka heitä varten on 
kehitetty erilaisia deradikalisaa-
tio-ohjelmia, Karmon ei näe niitä 
ratkaisuna ongelmiin.

– Tärkeämpää on estää radi-
kalisoituminen siellä, missä sitä 
tapahtuu, esimerkiksi vankilois-
sa ja internetissä. 

 
Kohteena 

Suomi?
Terrorin uhka koskettaa myös 
Suomea. Elokuussa 2017 ma-
rokkolaistaustainen turvapai-
kanhakija puukotti Turussa 
kaksi ihmistä kuoliaiksi ja 
haavoitti kahdeksaa. Kysees-
sä oli ensimmäinen jihadisti-
nen terroriteko maassamme. 
Suojelupoliisin mukaan Suo-
mesta on matkustanut Syyriaan 
ja Irakiin noin 80 henkilöä, ja 
suurin osa heistä on osallistunut 
radikaali-islamististen ryhmien 
toimintaan. Lähtijöistä noin 20 
on palannut takaisin. 

– Ryhmittymä mahdollisia 
terroristeja löytyy myös täältä, 
Karmon huomauttaa. 

Hän arvioi, että Pohjois- ja Itä-
Eurooppaan kohdistuu terrori-
uhkaa erityisesti Keski-Aasiasta 
tulevien terroristien taholta. 
Tämä nähtiin esimerkiksi viime 
vuonna Tukholman kuorma-
autoiskun yhteydessä, jonka te-
kijä oli kotoisin Uzbekistanista. 
Karmonin mielestä terrorismin 
torjuntaan tarvitaan ennen kaik-
kea poliittista tahtoa, mutta myös 
henkilöresursseja, tehokasta val-
vontaa ja satsausta teknologiaan. 

– Radikalisoitumista on es-
tettävä esimerkiksi sulkemalla 
vaarallisia propagandasivustoja 
internetissä yhteistyössä esi-
merkiksi Facebookin ja Twitte-
rin kanssa. Viranomaisten tulisi 
myös tarkkaavaisemmin seurata 
mahdollisia riskihenkilöitä, Kar-
mon jatkaa. 

– Koordinaatiota ja valvontaa 
pitäisi parantaa myös Euroopan 
tasolla, esimerkiksi jakamalla 
tiedustelutietoa sekä yhtenäis-
tämällä jäsenmaiden juridisia 
käytäntöjä.

Eurooppa on herännyt 
jihadismin uhkaan 

LIIAN MYÖHÄÄN 

KEVÄTMATKA 10.–18.3.2019 
Tiberias/Jerusalem, mahdollisuus osallistua  

Jerusalem Marathon tapahtumaan. 

PREMIUMJUHLAMATKA 18.–25.3.2019 
Tiberias/Jerusalem, hotellit 4 tähteä.

KEVÄTMATKA IRR-TV 1.–11.4.2019 
Jerusalem/Natania, hotellit 4 tähteä. 

BUDAPEST 16.–19.5.2019

LÄHDE ISRAELIIN!

WWW.CALEBTOURS. FI    /   +358 452 227 766

Ely Karmon:
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Iikka Löytty

Esko Alalantela on 
naprapaatti, joka 
tarjoaa koko kehon 
hyvinvointiin ja 
kivunlievitykseen 
tähtääviä hoitomuotoja. 
Kokemusta alalta 
on kertynyt jo 
vuodesta 1978 
alkaen, jolloin hän 
sai ensimmäisen 
tutkintonsa 
Tukholmassa. Tämän 
jälkeen hän on tehnyt 
lukuisia lisäopintoja, 
muun muassa neljän 
vuoden mittaiset 
opinnot Kiinan 
lääketieteestä Kiinassa 
sekä Suomessa.

6 -lapsiseen pienviljelijä-
perheeseen Lappajärvelle 
syntynyt Esko Alalante-

la oli 5-vuotias menettäessään 
äitinsä sairauden takia. Yksin-
huoltajaksi jäänyt maanviljeli-
jäisä ajautui alkoholikierteeseen 
ja lasten elämä muuttui turvat-
tomammaksi. 17-vuotiaana Esko 
lähti Ruotsiin työtä etsimään.

– Mukana oli vain 200 mark-
kaa taskussa ja ruisleipä eväänä, 
hän muistelee.

Asiakastulva
 yllätti

Kuuden vuoden työskentelyn 
jälkeen Esko Alalantela lähti 
Tukholmaan opiskelemaan hie-
romista. 

Ruotsinkielellä käydyn koulu-
tuksen sujuttua hyvin hän lähti 
jatkamaan opintojaan 4-vuoti-
seen naprapaattikouluun. 

– Koulutus on rankkaa, yli 
5000 teoriatuntia ja 2000 tuntia 
käytännön harjoituksia, Esko 
tilittää.  

Kun koulut oli käyty, hän ava-
si oman vastaanoton, jota pyörit-
ti Ruotsissa pari vuotta. Vuonna 
1977 Esko Alalantela tuli lomalle 
kotimaahan ja pyysi serkkuaan 

sain uskontotunnilla lisätietoa.
Raamatun miehemme luki läpi 

ensimmäisen kerran jo 12-vuo-
tiaana. Varsinaisen uskonratkai-
sun hän kertoo tehneensä Ruot-
sissa 19-vuotiaana Asko Tynjälän 
johdattamana, joka oli tullut us-
koon viikkoa aikaisemmin.

Rukous kuuluu myös D.N. 

Naprapath Esko Alalantelan 
jokapäiväiseen työrupeamaan, 
ennen asiakkaiden tuloa hän ru-
koilee viisautta, että osaisi hoitaa 
jokaista asiakasta juuri oikealla 
tavalla. Pyhä Henki antaa rauhan 
työskennellä – moni asiakas on 
myös tunnistanut Eskon olemuk-
sessa olevan rauhan. 

– Asiakkaasta näkyy myös 
heti, onko hänessä rakkauden 
henkeä. Valitettavasti tänä päi-
vänä myös muunlaiset henget 
ovat yleisiä, Esko Alalantela 
huokaisee.

Lähes päivittäin tulee miehen 
eteen mielenkiintoisia tapauksia. 
Alalantela muistaa tapauksen, 
jossa niskakipua potenut nainen 
kertoi Jumalan puhuneen hänel-
le unessa ja antaneen Esko Ala-
lantelan nimen. Nainen ei tun-
tenut Eskoa aikaisemmin, mutta 
hakeutui tämän vastaanotolle. 

– Tutkin naisen, mutta en 
löytänyt mitään vikaa hänen ni-
velissään. Ajattelin, että jos sinä 
Taivaan Isä olet lähettänyt tämän 
naisen luokseni, niin ohjaa kä-
siäni, että nainen parantuu. Niin 
aloitin hoidon, ja nainen parani 
siihen paikkaan, saman tien.

Vuosien varrella on useam-
pikin potilas tullut Alalantelan 
vastaanotolle Jumalan kehot-
tamana, ja kaikki ovat saaneet 
toivotun hoidon ja parannuksen.

Lisäoppia Kiinasta
Kiinalaisen lääketieteen alkupe-
rää ei tiedetä, mutta se on Ala-
lantelan kertoman mukaan aina-
kin 3000 vuotta vanhaa, eli se oli 
olemassa jo Jeesuksen aikana. 

– Kiinalaiset ovat sitä tuoneet 
esille ja vähän niin kuin omineet, 
mutta alkuperää ei tiedetä.

Akupunktiota Esko opiskeli 
1990-luvun puolella sekä Suo-
messa että Kiinassa. 

– Kiinan lääketiede on yksin-
kertaisesti kehon tasapainotus-
ta, kehossa on 12 pääkanavaa, 
joissa virtaa niin sanottu elämän 
energia, minkä Jumala meihin 
puhalsi luodessaan ihmisen, hän 
selvittää.

Tämä energia virtaa näissä 12 
kanavassa, joista lähtee sivu-

kanavat jokaiseen sisäelimeen. 
Pulssia ja kieltä katsomalla, myös 
kyselemällä nähdään, missä on 
virtaa liikaa ja mistä se on pois. 
Sen jälkeen oikeilla pistevalin-
noilla viedään virtaa sinne, missä 
on liian vähän. 

– Tämä oli yksinkertainen 
selitys, tosiasiassa siihen liittyy 
myös muita aspekteja; kylmätila, 
kuumatila, verivajaa ym., mutta 
tasapaino on tärkeä. Akupunk-
tioon ei liity mitään mystistä, 
vaikka jotkut tahot selittävät 
oikeat vääräksi, Esko huomaut-
taa. – Jumala on luonut ihmi-
sen. Akupunktio on hyvä apu 
kaikenlaisiin sairauksiin, myös 
yrtit kuuluvat kiinalaiseen lää-
ketieteeseen.

Naprapatia on 
tehokasta nikamahoitoa

Naprapatian perusta on lääke-
tieteellisessä terveys- ja sairaus-
käsityksessä sekä sen pohjalta 
kehittyneessä diagnostiikassa ja 
tautiluokituksissa (ICD-10). Nap-
rapaattisia hoitomenetelmiä ovat 
esimerkiksi erilaiset nivelten ma-
nipulaatio- ja mobilisaatiotek-
niikat, pehmytkudoskäsittelyt, 
fysikaaliset hoidot ja lääkinnäl-
linen harjoitusterapia (LHT) sekä 
ergonominen neuvonta. 

Yleensä käsi-, jalka-, niska- tai 
selkäkivussa kyse on huonosti 
liikkuvista nikamanivelistä. Huo-
nosti liikkuva nivelpari aiheut-
taa yliliikkuvuutta alapuolelleen 
jäävissä nivelissä. Seurauksena 
on tila, jossa lihas puolustaa 
yliliikkuvaa aluetta, esimerkiksi 
niskan alueella olevat lihakset 
kiristyvät ja aristuvat aiheuttaen 
hartia- ja niskakipua. Jos tilanne 
jatkuu ilman hoitoa eli niveleen 
ei saada liikkuvuutta, siirtyvät ki-
vut olka- ja kyynärpäihin sekä 
ranteisiin. Tällöin seurauksena 
voi pahimmillaan olla leikkaus-
hoito.

Koulutettu naprapaatti on 
Terveydenhuollon Oikeustur-
vakeskuksen (TEO) rekisteröi-
mä ammattihenkilö, jolla on ni-
mikesuoja. Hän on manuaalisen 
lääketieteen erikoisasiantuntija, 
jolla on asianmukainen kor-
keakoulututkinto suoritettuna 
Suomessa, Ruotsissa tai Yhdys-
valloissa.

Suomessa toimii Esko Alalan-
telan arvion mukaan nykyään 
runsaat sata naprapaattia.

laittaan lehteen mainoksen kuu-
kauden ajan toimivasta hieron-
tapalvelusta. 

– Halusin vain kokeilla, miltä 
tuntuisi vastaanoton pyörittämi-
nen täällä Suomessa, mutta sitten 
asiakkaita tulikin niin paljon, ett-
en enää Ruotsiin kerennytkään, 
hän naurahtaa.

Rukous työssä 
mukana

Esko muistelee, kuinka jo ala-
koulussa liikuttui uskontotunnil-
la. – Muistan, kuinka ollessani 
4-5 -vuotias näin äitini rukoile-
van sängyssä ja itkevän. En vielä 
silloin ymmärtänyt, mitä rukoile-
minen tarkoitti, kunnes koulussa 

B   – Minulla ei ole parantamisen armo-
lahjaa, mutta uskon Jumalan ohjaavan 
käsiäni, kun rukoilen Häneltä viisautta, 
toteaa naprapaatti Esko Alalantela.

Jumala ohjaa 
hoitavia käsiä
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Nyrkkeilyä ja isä-poika 
-suhteen hoitamista

Creed II on Rocky -elokuvasar-
jan kahdeksas elokuva, ja jatko-
osa vuonna 2015 julkaistulle 
Creed: The Legacy of Rocky 
-elokuvalle.

Valtaosa elokuvan hahmois-
ta on samoja kuin edellisessä 
Creedissä, mutta Ryan Coog-
lerin paikalle ohjaajan pallilla 
on istahtanut vasta toista pitkää 
elokuvaansa ohjannut Stephen 
Caple Jr., mikä näkyy myös jäl-
jessä. Caple on halunnut uudis-
taa kuvallista ilmaisua, ja on on-
nistunut ainakin allekirjoittaneen 
mielestä ihan mukavasti.

Adonis Creediä näyttelevä 
Michael B. Jordan teki vakuutta-
vaa jälkeä jo kolme vuotta sitten 
esiintyessään ensimmäisen ker-
ran maailmanmestarinyrkkeilijä 
Apollo Creedin aviottomana 
lapsena. Jordan onkin tällä het-
kellä varsin työllistetty näyttelijä, 
mainetta ja kunniaa tuli esim. vii-
me keväänä ilmestyneestä Black 
Panther -elokuvasta, jossa hän 
näytteli Erik Killmongeria.

Creed kertoi tavallaan uudel-
leen sen alkuperäisen Rockyn 
tarinan, jossa altavastaajasta 
kasvaa voittaja – myös itsen-
sä voittaja. Nyt Creed II palaa 
puolestaan vuonna 1985 valmis-
tuneeseen Rocky IV:een, jossa 
ruotsalaisjätin Dolph Lundgrenin 
näyttelemä Ivan Drago, Neu-
vostoliiton lahja nyrkkeilymaa-
ilmalle, tappaa ottelussa Apollo 
Creedin. Kuten elokuvasarjaa 
seuranneet muistavat, Rocky 
päihittää elokuvan lopussa Dra-
gon raskaansarjan maailman-
mestaruusottelussa Moskovassa 
kostaen samalla ystävänsä kuo-
leman.

Aikaisemmin kansallissankari-
na juhlittu Ivan Drago menettää 
häviönsä myötä niin vaimonsa 
(Brigitte Nielsen), valtion tarjo-
amat edut kuin maineensakin ja 
vetäytyy poikansa kanssa Ukrai-
nan takamaille.

Kolmen vuoden takaisen elo-
kuvan lopussa Adonis Creed 

Kuvat: © Barry Wetcher / Copyright: 2018 
Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. and 
Warner Bros. Entertainment Inc.

CREED II
Käsikirjoitus: Juel Taylor ja Sylvester 
Stallone
Ohjaus: Stephen Caple Jr.
Näyttelijät: Michael B. Jordan, Sylvester 
Stallone, Tessa Thompson, Florian Mun-
teanu, Dolph Lundgren, Wood Harris, 
Russell Hornsby, Andre Ward, Phylicia 
Rashad

en poikansa tuskaan, ja hetken 
kuluttua Viktorkin ymmärtää 
pyyhkeen kehään heiton olleen 
rakkaudenosoitus isältään.

Creed II on paitsi mielenkiin-
toinen nyrkkeilyelokuva, se on 
myös tarina isä-poika -suhtees-
ta, oikeudenmukaisuudesta ja 
ennen kaikkea perinnöstä.

Elokuvan lopussa nähdään 
Ivan ja Viktor treenaamassa jäl-
leen yhdessä Ukrainassa Rockyn 
matkustaessa Vancouveriin ta-
paamaan ensimmäistä kertaa 
pojanpoikaansa ja tekemään 
sovintoa oman poikansa kans-
sa. Myös Adonis vierailee isänsä 
haudalla ja tekee sovinnon tä-
män kanssa. Isähän ehti kuolla, 
ennen kuin Adonis syntyi, joten 
silmäkkäin tämä isä-poika -pari 
ei ole koskaan tavannut.

Kaiken elokuvassa esitetyn 
kehäväkivallan jälkeen loppu-
kohtaukset saavat herkemmälle 
katsojalle nousemaan kyyneleen 
silmäkulmaan. Ei paha…

Nyt kun Creed II on saatu 
onnistuneesti pakettiin, Stallo-
ne varmaan jo kehittelee Creed 
III:stä.

Adonis Creedin ja hänen nuo-
ren perheensä elämässä riittää 
varmasti kerrottavaa – mutta 
olisiko Rocky Balboan aika jo 
jäädä kokonaan istuskelemaan 
kiikkustuoliin… Toisaalta on 
pakko myöntää, että Slyn näyt-
telijäkyvyt tuntuvat kehittyvän 
vuosien mittaan – siis silloin, kun 
pelkkä mäiskiminen ei riitä, vaan 
on pystyttävä ilmaisemaan jopa 
tunteitaan.

Kimmo Janas

menetti rakkaan Mustanginsa 
vastustajalleen, mutta tämän 
uusimman elokuvan alussa hän 
voittaa itselleen sekä raskaansar-
jan maailmanmestaruusvyön että 
Mustanginsa.

Tieto uudesta maailmanmesta-
rista kantautuu myös Ukrainaan, 
ja Ivan Drago päättää kostaa hä-
viönsä ja menetyksensä haasta-
malla Adonis Creedin otteluun 
poikansa Viktorin kanssa.

Viktor Dragoa näyttelee roma-
nialais-saksalainen lihaskimppu 
Florian Munteanu. Tai ehkä on 
liioiteltua puhua näyttelemisestä 
tämän amatöörinyrkkeilijän koh-

dalla, sen verran harvakseltaan 
Munteanu murahtelee kulmien-
sa alta. Mutta kokoa ja lihaksia 
löytyy vaikka toisille jakaa.

Vaikka Rocky on valmentanut 
nuorta Creediä, hän ei suostu 
auttamaan tätä egoprojektissa 
katsomassaan haasteessa – pit-
kälti Apollon kohtalosta tunte-
mansa syyllisyyden takia. No, 
kuten arvata saattaa, Adonis saa 
ottelussa selkäänsä niin maar 
viimeisen päälle, että. Viktor 

erehtyy pikaistuksissaan lyö-
mään Adonista, kun tämä on jo 
maassa, joten ottelu tuomitaan 
ratkaisemattomaksi.

Ja niinpä tietysti, periksihän ei 
anneta, vaan uutta ottelua put-
keen heti, kun mies on saatu 
tolpilleen. Nyt astuu Rockykin 
takaisin kuvioihin ja vie nuo-
rukaisen erämaahan harjoittele-
maan veren maku suussa.

Uusintaottelu järjestetään Ve-
näjällä, jossa Dragot ovat palaut-

taneet maineensa ja asemansa.
Jo kerran perheensä hylännyt 

Ludmila Dragokin palaa seuraa-
maan ottelua.

Rajun harjoittelun tuloksena 
Adonis onnistuu lyömään Vik-
torin kanveesiin useammankin 
kerran, ennen kuin isä-Ivan 
heittää pyyhkeen kehään. Äiti 
on tietenkin ehtinyt jälleen jo 
poistua mielenosoituksellisesti 
paikalta, mikä kouraisee poi-
kaa syvältä. Ivan herää yllättä-
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A

Fredrik Ekholmin Israel -kronikka

O len tosi ihmeissäni ja yl-
lättynyt siitä, että saan 
palvella Israelia ja myös 

kansakuntia sillä tasolla mitä en 
ole suunnitellut. Jumala avaa 
ovia, jos me oikeilla motiiveil-
la tahdomme antautua Hänen 
kutsuunsa.

ICCC ”the Commonwealth 
of Israel”

Myös ICCC:n (kansainvälisen 
kauppakamarin) kautta olen 
saanut palvella kansakuntia. 
Marraskuussa meillä oli kan-
sainvälinen konferenssi Jerusa-
lemissa, ja siellä oli 46 eri maata 
edustettuna. Kirjani oli juuri pai-
nettu englannin kielellä ja sain 
sen lähetettyä Jerusalemiin. Pää-
tin lahjoittaa yhden kirjan jokai-
selle osanottajalle, ja nyt se on 
levinnyt maailmalle. Yhtenä päi-
vänä paikalle oli kutsuttu osal-
listumaan noin 70 messiaanista 
juutalaista liikemiestä ja muuta-
ma arabikristitty liikemies, hekin 
saivat kirjan mukaansa.

Tällä kertaa mukana oli isra-
elilaisia pastoreita sekä muita 
vaikuttajia puhumassa konfe-
renssissa, joten saimme hyvän 
yhteyden seurakuntien edusta-
jiin Israelissa. Myös yksi pää-
rabbi puhui sekä Israelin valtion 
virallinen edustaja, Eliezer ”Moo-
dy” Sandberg, piti tervetuliaispu-
heen. Hän on ollut hallituksessa 
ministerinä ja on pääministeri 
Benjamin Netanjahun läheinen 
ystävä ja työkumppani.

Arise 2018
Konferenssin aikana menim-
me päiväksi Tel Aviviin Ex-
port -vienti-instituuttiin. Siellä 
ohjelmassa oli parikymmentä 
puhujaa sekä bisneskontaktien 
luomista israelilaisiin yrittäjiin, 
n.s. ”matchmaking- prosessia”. 
Tämä liikemiesten kontaktipäi-
vä, nimeltään Arise 2018, tulee 
jatkossa todennäköisesti ole-

maan jokavuotinen. Tunnettu 
asianajaja, messiaaninen Calev 
Myers, johti konferenssipäivää 
ja suunnitteli sen ICCC:n kanssa. 
Lisäksi Knessetin jäsen MK Gilad 
Erdan oli yksi puhujista, hän on 
myös minister of public security 
and strategic affairs.

Jerusalem 
Prayer Breakfast 

Ghanassa 
Vierailin syyskuussa taas jälleen 
Länsi-Afrikassa, tällä kertaa 
Ghanassa, ja sain kokea ovien 
avautuvan ihmeellisellä tavalla. 

Huomasin, että kahden maan 
kunniakonsulitehtävän yhdis-
telmää arvostettiin.

Olen ollut mukana Jerusalem 
Prayer Breakfast (JPB) -liikkees-
sä perustajajäsenenä. Yhä use-
ammat maat ovat tulleet mukaan 
ja alkaneet järjestää JPB-tapah-
tumia. Kuulin, että syyskuus-
sa järjestettäisiin ensimmäinen 
Jerusalemin rukousaamiainen 
Afrikassa, ja se pidettäisiin Gha-
nassa, Länsi-Afrikassa. Halusin 
mennä osallistumaan ja kutsua 
mukaan johtajia niistä naapuri-
maista, joissa olen käynyt usein, 

kuten Benin, Togo ja Norsun-
luurannikko. Tapahtuman oli 
tarkoitus olla 13. syyskuuta, 
mutta se jouduttiin siirtämään 
tuonnemmaksi, koska samana 
päivänä järjestettiin YK:n entisen 
pääsihteerin, Kofi Annanin hau-
tajaiset. Lentoliput oli kuitenkin 
ostettu, joten lähdin kuitenkin 
matkaan suunnittelemaan tu-
levaa Ghanan JPB-tapahtumaa 
sekä rukoilemaan ja luomaan 
suhteita paikan päälle. Israelista 
ja USA:sta tulijat olivat päättä-
neet tehdä samoin.  

Yllättäviä tapaamisia 
Ghanassa

Olin Ghanassa neljä päivää. Jo 
ensimmäisenä päivänä oli eri-
tyinen tilaisuus, jossa juhlittiin 
70 ghanalaisen maatalousopis-
kelijan lähtöä Israeliin vuodeksi 
käytännön harjoitteluun. Se oli 
ihmeellistä! Mukana olivat Knes-
setin jäsen Robert Ilatov, Albert 
Veksler sekä Israelin uusi suur-
lähettiläs ja Ghanan maatalous-
ministeri.

Iltapäivällä tapasimme kristi-
tyn kuninkaan (vastaa meidän 
maaherra-nimitystä), jolla on 
300 000 jäsenen heimo.  Pääsin 
myös vieraaksi valtioasiainminis-
terin kotiin sekä sapattiaterialle 
Israelin suurlähettilään virka-
asunnolle.

Kofi Annanin 
hautajaiset

Isännillämme oli hyvät kontaktit 
presidenttiin, ja niinpä saimme 
yllätyksenä presidentin allekir-
joittaman kauniin kutsukortin 
entisen YK:n pääsihteerin, Kofi 
Annanin, valtiollisiin hautajaisiin 
nimeltä ”Celebration of Life”. 
Istuimme pääauditoriossa neljä 
tuntia kuuntelemassa upeaa, 
pääosin kristillistä ohjelmaa. 
Uskomatonta. 

Sain myös kutsun presidentin 
lounaalle Kofi Annanin hauta-

Kansakuntia 
palvelemaan

jaisten jälkeen. Sattumalta istuin 
samassa pöydässä vanhan Va-
tikaanin papin kanssa. Yllätyk-
sekseni pöydässä oli myös Be-
ninin ulkoasiainministeri, jonka 
tapasin Beninissä vuoden 2016 
lopulla. Samaan pöytään istui 
myös Burkino Fason ulkoasian-
ministeri. Tässäkin näytti olevan 
Jumalan käsi takana; olin aivan 
hämmästynyt ja kosketettu. 

Suomen entinen president-
ti Tarja Halonen tiimeineen ja 
turvamiehineen osallistui myös 
Kofi Annanin hautajaisiin. Hän 
tuli kanssamme samalla lennolla 
Helsingistä Amsterdamin kaut-

ta Accraan. Hän halusi kirjani, 
jonka lähetimme jälkeenpäin hä-
nelle. Oli hienoa näyttää kirjasta 
hänen kuvansa aikaisemmista 
tapaamisistamme. 

Kun tulin kotiin, Suomen 
Kunniakonsulit olivat koolla 
Vaasassa kaksi päivää. Minulle 

tarjottiin puheenvuoroa lehdis-
tötilaisuudessa, joten kerroin 
meidän Benin-projekteistamme 
ja annoin faktoja Israelista. 

Prayer Breakfast
Aiemmin peruutettu Ghanan 
JPB-tapahtuma päätettiin kuiten-
kin järjestää, kun kerran olim-
me paikalla. Kahdessa päivässä 
saimme 60 henkilöä mukaan. 
Paikalla oli yllä mainittu heimo-
kuningas vaimoineen, Stelkin 
ja ICCC:n johtoa sekä lukuisia 
muita johtajia. Robert Ilatov 
sekä Albert Veksler puhuivat ja 
monet muut. Myös minä käytin 
puheenvuoron. USA:n kongres-
sinainen Michelle Bachmann oli 
myös tullut Ghanaan ja puhui 

A   Eliezer "Moody" Sandberg osallistui 
ensimmäisen illan tilaisuuteen. 

C   Ghanan presidentin järjestämä lou-
nas.  Mitä johdatus, kun pääsin sattumal-
ta istumaan Vatikaanin papin viereen. 
Oikealle Burkino Fason ulkoasiainmi-
nisteri.

C   Pöydässä vasemmalta Knessitin jäsen MK Robert Ilatov, JPB:n Ghanan isäntä 
Kwabena Darko, Israelin Ghanan suurlähettiläs, USA:n kongressinainen Michelle 
Bachmann ja Ghanan valtiovarainministeri vaimoineen.C  Osa Ghanan Jerusalem Prayer Breakfastin osanottajia.

B   ICCC kansallinen johtaja Zimbabwelta, 
vaimonsa ja tyttärensä kanssa Arise 2018 
business seminaarissa Tel Avivissa Israelin 
Export Institutin tiloissa. 

C   Kofi Annanin hautajaisissa oli noin 4 tunnin korkeatasoinen ohjelma. 
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päivä, jolloin Herra laskeutuu 
alas jylinällä ja kaikki kansat kut-
sutaan tekemään rohkea päätös.

Kysymykseni kaikille on: mis-
sä Jumala tulee olemaan? Tu-
leeko tämä olemaan lampaiden 
maa vai vuohien maa?”

David Kabereren 
todistus

Tapasin marraskuussa Tiberiaas-
sa, Israelissa, David Kabereren, 
joka on pastori Nairobissa, Ke-
niassa. Jumala kutsui Davidin tu-
kemaan Israelia ja antoi hänelle 
samalla voimakkaan rakkauden 
Jumalan omaisuuskansaa, juuta-
laisia kohtaan. Joten sekä kansa-
kunnat, seurakunnat ja yksityiset 
ihmiset kokevat siunauksen, kun 
he tukevat Israelia ja liittyvät yh-
teen profetaalisiin tapahtumiin ja 
siihen mitä Jumala tekee Israelin 
maassa.

David aivan loisti, kun hän 
kertoi Jumalan kutsusta tällä 
alueella ja hän oli täynnä inspi-
raatiota. Hän sai erityisen kut-
sun 2010 ollessaan köyhä pas-
tori köyhällä alueella Nairobin 
ulkopuolella. Hän alkoi silloin 
uhrautuvalla tavalla antaa rahoja, 
joita hän olisi itse tarvinnut, mut-
ta siitä seurasi, että Jumala alkoi 
siunata häntä ja hänen seurakun-
taa. Hän antoi jopa yli kymme-
nysten. Hänen antaumuksensa 
tarttui seurakuntaan, ja he sai-
vat ilmestyksen Israelin siunaa-
misesta. Siitä seurasi, että Jumala 
lähetti seurakuntaan liikemiehiä, 
joilla oli rahaa. He pystyivät ra-
kentamaan seurakunnan ja Da-
vid sanoi, että se oli seurausta 
siitä, että he olivat uhranneet ta-
loudellisesti voidakseen lähettää 
rakkauslahjoja Israeliin. Näiden 
lahjojen seurauksena vapautui 
siunauksia heidän seurakun-
nalleen sekä hänelle itselleen ja 
hänen perheelleen.

Mikä ihme. Jumalan sana on 
totta. 1 Moos 12:3: ”minä siunaan 
niitä, jotka siunaavat sinua.”  
Jumala teki liiton Aabrahamin 
kanssa ja se on voimassa ikui-
sesti. Toivottavasti nämä sanat 
saavat auttaa sinua laittamaan 
oman antamisesi tärkeysjärjes-
tykseen.

Ole runsaasti siunattu!

tilaisuudessa. Rukouksin julis-
timme, että JPB on istutettu ja 
juurrutettu Ghanaan. 

Jotka siunaavat Israelia 
tulevat itse siunatuiksi

Ylämainitussa Ghanan JPB:ssä 
kongressinainen Michelle Bach-
mann puheesta haluan mainita, 
että se oli täynnä innostusta, joka 
vaikutti osallistujiin. Hän mai-
nitsi, kuinka Amerikka on ollut 
siunattu, kun he ovat auttaneet 
Israelia. Seuraava on ote hänen 
puheestaan: 

”Demokraatti Harry Truman 
tunnusti Israelin 11 minuuttia 
sen jälkeen, kun Israel oli ju-
listautunut itsenäiseksi vuonna 
1948. Kun presidentti Truman 
teki tämän, ymmärsipä hän sen 
tai ei, hän oli valtion puolestapu-
huja, ja hän saattoi Yhdysvallat 
vertaansa vailla olevalle siuna-
uksen tielle, jonka seurauksena 
olemme maailman taloudellinen 
ja sotilaallinen supervalta – il-
man tuota siunausta tuskin oli-
simme maailman supervalta. Ja 
nyt presidentti Trump, republi-
kaanipresidentti, tunnusti viime 
vuonna sen, mitä juutalaiset ja 
Herra päättivät yli 3000 vuotta 
sitten, että Jerusalem on Israelin 
pääkaupunki.

Donald Trump uudisti jälleen 
tuon lupauksen ja sai Yhdys-
vallat vertaansa vailla olevalle 
siunauksen tielle. Sinä lyhyenä 
aikana, joka on kulunut siitä, 
kun hän teki sen, Yhdysvallois-
sa – sanon tämän vain henkilö-
kohtaisella, materiaalisella tasol-
la – pörssikurssit ovat nousseet 
ennenäkemättömän korkealle, 
jokaisen amerikkalaisen työlli-
syys on korkeammalla kuin kos-
kaan, työttömyys vähäisempää 
kuin koskaan, naisten, lasten, 
hyvinvointi korkeinta kaikilla 
mahdollisilla mittareilla mitä voi 
kuvitella. Ei koska Yhdysvallat 
tai ihmiset Yhdysvalloissa ovat 
niin loistavia, vaan uskon että 
tässä on Jumalan Kaikkivaltiaan 
käsi. Totuus on hänen sanansa. 
Se on saatavilla täällä, se on saa-
tavilla nyt, ja kysymys on, mitä 
Jumala aikoo tehdä. Aikooko Ju-
mala toteuttaa sanansa? Nyt on 
aika. Uskon että olemme tulossa 
historian käännekohtaan. Tulee 

A

Terveysprojekti Karpalo ry -
www.terveysprojektikarpalo.fi

– tähtää kokonaisvaltaiseen 
elämäntapamuutokseen

Ohjelman tarkoituksena on vähentää monia 
elämäntavoista johtuvia riskejä kuten 

ylipainoa, verenpainetta, korkeaa kolesterolia 
ja kohonneita sokeriarvoja. Peruskoulutus 

kestää neljä vuorokautta, jonka jälkeen 
osallistujat jatkavat ohjelmaa kotonaan viiden 

viikon ajan. 

Tunnetko tarvetta muutokseen? Ota yhteyttä.   

Terveysprojekti Karpalo ry – Arto Hyvönen 
p. 040 581 6155

ICEJ auttaa sammuttamaan tulipaloja
ICEJ:n työntekijöitä vieraili hiljattain Gazan eteläisellä rajalla 
katsomassa, miten ICEJ:n lahjoittamat sammutusvaunut toi-
mivat. Kristillinen suurlähetystö on pystynyt lahjoittamaan 
raja-alueelle 17 sammutusvaunua kristityiltä ympäri maailmaa 
tulleiden lahjoitusten avulla. Kiitos, että olette auttaneet suo-
jelemaan israelilaisia.

Elan Isaacson toimii turvallisuuspäällikkönä Eshkolin alueella 
ja hän kiittää ICEJ:tä kaikesta tuesta viimeisten parin vuoden 
aikana. Eshkolin alueella on muutaman viime kuukauden aika-
na ollut yli tuhat tulipaloa, jotka ovat saaneet alkunsa Gazasta 
tulleista tulileijoista. Näiden helposti liikuteltavien sammutus-
vaunujen avulla tulipalot pystytään sammuttamaan nopeasti. 
Nämä sammutusvaunut soveltuvat sekä pienten että keskiko-
koisten palojen sammuttamiseen.

Israelin turismi ennätyslukemissa
Israelin turistiministeriö julkaisi maanantaina raportin, josta käy 
ilmi, että Israeliin saapui lokakuun aikana 486 000 ihmistä. 
Luku on suurin koskaan mitattu määrä yhden kuukauden ai-
kana. Raportissa sanottiin myös, että Israeliin on tänä vuonna 
lokakuun loppuun mennessä saapunut 3,4 miljoonaa turistia. 
Turistit viipyvät maassa keskimäärin kahdeksan päivää ja ovat 
myötävaikuttaneet Israelin talouteen noin 4,5 miljardilla eurolla.

Aina on syytä juhlaan
Haifa-kodilla vietettiin hiljattain erityistä merkkipäivää, kun 
juhlittiin Shoshanan 100-vuotispäivää. Vaikka Shoshana onkin 
oikeasti syntynyt joulukuussa 1919, oli Haifa-kodin henkilö-
kunta sitä mieltä, että hänen sadas vuotensa on kuitenkin jo 
alkanut. Henkilökunta haluaa aina löytää jonkin syyn juhlaan.

Israelin kulttuuriministeri Miri Regevosallistui tilaisuuteen ja 
juhlassa oli myös paljon tanssia ja musiikkia. Ruokailusali täyt-
tyikin ääriään myöten, kun yli sata holokaustista selviytynyttä 
vanhusta ja Haifa-kodin asukasta nauttivat yhdessäolostaan. 
Asukkaat tanssivat, antoivat lahjoja, söivät kakkua ja kuulivat 
Miri Regevin rohkaisevan puheen. Päivittäin kodilla vieraileva 
Rita Berkovitz sanoi, että Haifa-kodista hän on löytänyt itselleen 
rakastavan perheen.

Hollywoodista miljoonia dollareita 
Israelin armeijalle

Israelin armeijan ystävät (Friends of the Israel Defence Forces) 
järjesti muutamia viikkoja sitten vuosittaisen gaalansa, jossa 
kerättiin rahaa Israelin puolustusvoimille. Gaala järjestettiin 
Hollywoodissa, missä liberaalista pinnallisuudesta huolimatta 
on monia Israelin armeijan tukijoita.

Tämän vuoden loppuunmyytyyn tapahtumaan osallistui 1 
200 Israelin armeijan ystävää, heidän joukossaan monia tun-
nettuja näyttelijöitä ja laulajia kuten Ashton Kutcher, Pharrell 
Williams, Gerard Butler ja Katharine McPhee. Illan aikana Is-
raelin armeijan ystävät keräsi huimat 60 miljoonaa dollaria.

Järjestön lehdistötiedotteen mukaan varat tullaan käyttämään 
esimerkiksi veteraanien ja köyhien sotilaiden avustamiseen, 
haavoittuneiden veteraanien ja yksinäisten sotilaiden sekä me-
nehtyneiden sotilaiden perheiden tukemiseen sekä koulutus-, 
kulttuuri- ja virkistystoimintaan.

C   Tapasimme yllättäen Emily Radahskevich ICCC konferensissa Jerusalemissa. Spon-
soroin hänet Vaasaan kansainväliseen ICCC Next Generation konferenssiin vuonna 
2015.

B   Ghanalaisnuoria lähdössä Israeliin 11 
kuukaudeksi oppimaan maanviljelystä. 
Tässä lähtöjuhla Accrassa Ghanassa.

A   Pastori David Kaberere Nairobista. 
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.Juhani Hillebrandt

O len 69-vuotias linja-
autonkul jet ta ja-elä-
keläinen Kangasalta. 

Lapsuuteni kesät olen viettänyt 
maalla mummulassa, jonka naa-
purissa pidettiin pyhäkoulua. 
Kävin siellä sunnuntaisin serk-
kujeni kanssa. 

1950-luvulla koulussa opetet-
tiin Raamatun kertomuksia, jotka 
jäivät pienen pojan mieleen. Ko-
tini oli perinteinen suomalainen 
koti, jossa radiosta kuunneltiin 
sunnuntaisin jumalanpalvelukset 
ja arkisin muita hartausohjelmia 
ja hengellisiin asioihin suhtau-
duttiin kunnioittavasti. 

Vapahtajan 
kosketus

Nuoruusvuosinani eivät hen-
gelliset asiat kiinnostaneet ja 
elin nuoren miehen levotonta 
elämää, johon kuuluivat päih-
teiden käyttöä, tansseissa käyn-
tiä ja ravintolailtoja. 1970-luvun 
lopulla ollessani n. 30-vuotias 
alkoi Jumala puhutella minua. 
Koin Hänen hyvyytensä minua 
kohtaan. Aloin käydä hengel-
lisissä tilaisuuksissa eri seura-
kunnissa. Viimeisen sysäyksen 
tähän 4 vuoden etsikkoaikaan 
antoi kotiini postiluukusta tipah-
tanut hengellinen vihkonen, jon-
ka vaikutuksesta tuli voimakas 
synnintunto. Muutamia päiviä 
sen jälkeen polvistuin vuoteeni 
viereen ja rukoilin, että Jeesus 
tulisi elämääni. Ollessani ruko-
uksessa kuulin voimakkaat sii-
ven lehahdukset, kuin suuri lintu 
olisi lähtenyt liikkeelle vierestäni 
ja ymmärsin, että se oli Juma-
lan enkeli, joka vei rukoukseni 
Taivaallisen Isän luo. Kokemus 
oli vaikuttava ja sain sydämeeni 
rauhan siitä, että Jumala on kuul-
lut rukoukseni. Se oli uskoontu-
loni hetki.

Joitakin päiviä myöhemmin 
ollessani jo vuoteessani nukku-
massa heräsin siihen, että joku 
otti minua kädestä kiinni. Käden 
puristus oli ihmeellinen, samaan 
aikaan luja ja turvallinen. Nou-
sin ylös ja kävin varmistamassa, 
ettei kukaan ollut huoneessani, 
mutta sitten ymmärsin, että se 
oli Jeesuksen Vapahtajani kos-
ketus, jolla Hän tahtoi vahvistaa 
uskoani.

Tämä tapahtui 1983. Samoi-

hin aikoihin Tampereella vieraili 
maailmaa kiertävä ristinkantaja 
Arthur Blessing, jonka tilaisuu-
dessa minua puhutteli se risti, 
jota hän oli kantanut eri puolilla 
maailmaa todistuksena Jeesuk-
sesta.

Jumala yllätti minut vielä sa-

Jumalan 
enkelin siiven 
lehahdus 
kosketti

mana keväänä lähettämällä elä-
määni uskovan nuoren naisen, 
jonka kanssa avioiduin .

Jumala 
varjelee

Jumala on johdattanut elämääni 
monin tavoin. Olen ammatissa-

ni ollut muutamassa läheltä piti 
tilanteessa liikenteessä, jossa on 
Jumala ihmeellisesti varjellut; 
liukkaalla talvikelillä olin vähällä 
törmätä tukkirekkaan. Autojem-
me välissä oli vain ”enkelivara”. 
Toisen kerran ajoin talvikelillä 
autoni eteen hevosen selästä 
pudonneen ratsastajatytön yli. 
Tyttö selvisi hengissä raahau-
tuen auton etuakselin välisessä 
tilassa lumihankeen ojan poh-
jalle. Minulla ei ollut mitään 
mahdollisuutta välttää onnet-
tomuutta, mutta Jumala varjeli 
ihmeellisesti.

Perheessämme on koettu 
myös Jumalan huolenpitoa mo-
nin tavoin. Alle kouluikäinen 
poikamme oli vähällä hukkua 
vesiliukumäen altaaseen. Koim-
me myös Jumalan ihmeen silloin, 
kun hän luistimet jalassa hyppäsi 
ulos liikkuvasta autostamme ja 
liukastui niin, että jalat menivät 
auton alle ja automme takapyörä 
meni nilkan kohdalta toisen ja-
lan yli. Jalka ei kuitenkaan mur-
tunut, eikä siihen jäänyt mitään 
jälkeä. Kiitos Jumalalle!

Uskon, että Jumalalla on ollut 
suunnitelma koko elämälleni, ja 
Hän on kutsunut rakkaudessaan 
minut yhteyteensä. Tämä kutsu 
kuuluu meille kaikille.

Ps 103:2-5 ”Ylistä Herraa, 
minun sieluni, äläkä unohda, 
mitä  hyvää Hän on tehnyt. Hän 
antaa kaikki syntisi anteeksi ja 
parantaa kaikki sairautesi. Hän 
lunastaa sinun elämäsi turmi-
osta ja kruunaa sinut armolla 
ja laupeudella. Hän tyydyttää 
sinun kaipauksesi hyvyydellään, 
sinun nuoruutesi uudistuu kuin 
kotka.”

Jussi Kosola

Tähän otsikkohon mahtuu palio asiaa.
Oli henkilö sitten halunnu, hankittu tai joutunu  julukisuuren vakokeilahan, meria aikahansaa ili-

miön, että parahimmillansakki näkyvä asema tuaa henkilölle kaupanpäälliset, joiren kans vaan joutuu 
elämähän. Paparazzit, face jne. ruakkiivat julukisuuren henkilön kuvaa suuntahan jos toisehe. Toki on 
niitäkin, joiren päämääränä/motiivina on pysyä otsikoos sisältää moton: Kirioottaavat mitä kirioottavat, 
kuhan vaan näkyy niin lööpiis ku muiskin otsikoos.

#Metoo -kampanja on alakaappäältä polokaastu käyntihi oikeuksien pualesta, jotka kuuluus jokaaselle, 
eikä pirä sitä tosiaankaan kyseenalaastaa. Nyt vaan on käyny niin, että tämän lipun alla on tapahtunu 
mustamaalaamisia; osin aiheettomia. Otsikoos on ollu monet julukisuuren henkilöt ja tuarehimmasta 
päästä kuuluusa taiteelia käräjöötti kunnianloukkaus-aiheella, kun jonkullaanen naisporukka oli ju-
lukisesti esim. faces levittäny tosi loukkaavaa tuatosta ko. henkilöstä. Artisti voitti jutun ja vastapuali 
sai maksaa käräjöönnit ja korvaukset.

Pualustelemata kumpaakaan osapualta, niin ikävä tilanne on sikäli artistille, ku sekä maine että 
keikat kärsii ”inflaation”.

Sääliksi käy tämä tuarehin miss-Suami, kun on joutunu taustansa myätä jo ennen missivalintaansa – 
mutta saavutetun tittelin jäläkehen eneneväs määrin mm. ryssittelyn jne. kohteeksi.

Ottamatta kantaa voittiko kaunehin missi, niin ei hän ainakaan ulukonäkönsä pualesta mitään Ili-
mestyskirian petua muistuta. Harmittaa jokatapaukses hänen pualestansa, kun Suamen kansalaasena 
hän on varttunu, olokohon sukupuu ny sitte mitä on. Yhyrellaasta julukisuutta sai taannoon Ruattis 
vuasia henkirikoksesta syyttömänä lusinu suamalaasmiäs. Ei niitä menetettyjä vuasia rahakorvaukset 
takaasi tua, mutta voi silti eres johonakin mittakaavas lohoruttaa.

Niin lähihistorias ku aijas kauemmaksi taaksepäin eretes näitä kuuluusuuksia on, osin määrätiatoo-
sestikki, jaharattu ja pahimmillansa laharattu näin askeettisesti riimittäen.

Maailman historian kuuluusin ja kiistellyyn julukisuuren henkilökin koki rankan ajojaharin tiätyl-
laasten ”silimäätekevien” taholta elinpäivinänsä about 2000 vuatta sitte.

Ainutlaatuusesti tämän henkilön kohoralla tapahtumasaria sai erikoosen päätingin. Sen aijan korkia-
arvoonen tuamari ei löynny syytetyksi joutunehesta piänintäkään rikettä ja viälä vähemmän syytä 
vaarittuhun teloottamisehen, jota silloonen uskonnollinen kerma vaatii. Pilatushan tämoli, joka yritti 
välttää langettamasta fanaattisen puulaakin inspiroomaa/vaatimaa kualemantuamiota syyttömälle miä-
helle, mutta joutuu sitte taipumahan tämän syyttäjäosapualen vaatimuksihin.

Matt. 27:24-25. Ja kun Pilatus näki, ettei mikään auttanut, vaan että meteli yhä yltyi, otti hän vettä 
ja pesi kätensä kansan nähden ja sanoi: ”Viaton olen minä tämän miehen vereen. Katsokaa itse 
eteenne.” Niin kaikki kansa vastasi ja sanoi: ”Tulkoon hänen verensä meidän päällemme ja meidän 
lastemme päälle”. 

Näinhän sitte tapahtuu, että Jeesus Kristus joutuu ristihinnaulittavaksi, mikä oli suuri tappio sillä het-
kellä Hänehen uskovilla, jokka tiarostivat Hänen Jumaluutensa.

Tähänkö kaikki loppuu -kysymys valtas monien miälen.
No ei vaan kolomantena päivänä Hän nousi kuallehista. Ilimestyy monille evästään heitä lähetys-

käskyllä: Matt. 18.. ”Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: ”Minulle on annettu kaikki 
valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kasta-
malla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä 
olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.”

JULUKISUUREN 
KIROT
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Eero Sorila

Marraskuinen lauantai 
valkenee puolipilvisenä 
Kanadan Vancouverissa. 
Suomalaisessa Bethel-
seurakunnassa tehdään 
historiaa. 

K ello yhdeltätoista kirkon 
sivusaliin alkaa kerään-
tyä kutsuvieraita. Hei-

tä on pian nelisenkymmentä. 
Suomesta vieraileva Lauri Sorila 
nousee puhujalavalle ja kertoo 
Kanadaan saapumisensa syyn.

– Tehtäväkseni on annettu lä-
hetysjärjestö Fidan osaston pe-
rustaminen Kanadaan. 

Latinankielestä saatu järjestön 
toiminimi tarkoittaa luotetta-
vuutta. Fida on nimensä mu-
kaisesti nauttinut luottamusta 
Suomen valtion kehitysyhteis-
työkumppanina vuodesta 1974 
lähtien. Nykyään Fida toimii 49 
maassa noin 170 suomalaisen lä-
hetin voimin. Fida on kasvanut 

KIHNIÖN 
APTEEKKI
ark. 9–17, la 9–13

BETONIELEMENTIT

raimoperakylaoy.fi

D    Fida tukee Burundissa batwa-heimon 
lasten terveyttä ja koulunkäyntiä.
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joille väylä kanavoida tukea Fi-
dan työhön.

Lauri ja hänen vaimonsa Anne 
ovat toimineet Fidan palveluk-
sessa kolmisenkymmentä vuot-
ta, joista suurimman osan Itä-
Afrikassa.

Afrikan sydän
Yksi Fidan kohdemaista on yh-
dentoista miljoonan asukkaan 
Burundi, jossa Anne ja Lauri 
ovat vierailleet useasti. Tämä 
pinta-alaltaan kaksitoista kertaa 
Suomea pienempi valtio on maa-
ilman kolmanneksi köyhin. Kun 
Suomessa asuu 18 henkilöä per 
neliö kilometri, Burundissa asuu 
jopa 446. 

Vuoristoisessa Burundissa 
korkeimmat huiput hipovat pil-
viä 2700 metrin korkeudessa. 
Vuorten rinteillä trooppiset sa-

teet aiheuttavat savivyöryjä ra-
joittaen maanviljelystä.

Lempinimeltään Burundi on 
Afrikan sydän, koska se on sydä-
men muotoinen. Lempinimeä ei 
siellä voi kuitenkaan juuri muu-
hun soveltaa.

Suomessa lapsikuolleisuus on 
noin 2,5 tuhatta vauvaa kohden. 
Burundissa luku on jopa 61. 

Yhden ihmisen vuositulo on 
Burundissa noin 600 euroa, Suo-
messa enemmistö tienaa enem-
män yhdessä viikossa.

Burundin Batwat
Kaikkein köyhimmässä asemas-
sa elää Burundin batwa-väestö, 
joita on noin 40 000. Tämä tu-
hansia vuosia metsissä ja luolissa 
asunut pygmiheimoon kuuluva 
vähemmistö on perinteisesti 
hankkinut elantonsa metsästyk-
sellä, kunnes kaikki muuttui. 
Viimeisten vuosikymmenten 
aikana batwat on häädetty pois 
asuinalueiltaan metsistä ilman 
valtion korvausta. Uudet vil-
jelystilat, raivatut metsäalueet, 
teeplantaasit ja luonnonpuistot 
täyttävät heidän entiset asuin-
alueensa. 

Maanviljelykseen tottumat-
tomina batwojen on hankala 
pärjätä. Muut heimot hylkivät 
ja pilkkaavat heitä. Häädön jäl-
keen nämä kodittomat joutuvat 
kerjäten hankkimaan elantonsa. 
Monet heistä kuolevat nälkään 
ja tauteihin uudessa elinympä-
ristössä. Heiltä pääsääntöisesti 
evätään koulunkäynti ja valtion 
palvelut.

Ne harvat batwat, jotka ovat 
päässeet esimerkiksi pääkau-
pungin Bujumburan kouluihin, 
ovat jatkuvan syrjinnän kohtee-
na.

Taistelussa elämästä ja kuole-
masta batwat ryhtyivät valmis-

tamaan ja myymään saviastiota 
toimeentulokseen. Tämä työ oli 
heille pelastava apu. Kun muo-
viastiat, kevyet ja halvat tulivat 
saataville, batwat menettivät tä-
mänkin elinkeinonsa. 

Uusi elinympäristö
Eräs Petronie -niminen kuuden 
lapsen äiti kertoo, että hänen 
perheensä elämästä tuli tuskal-
lisen vaikeaa uudessa elinympä-
ristössä, kun Burundin suurem-
mat heimot hutut ja tutsit pakot-
tivat batwat elämään eristettyinä 
muista. Petronie ryhtyi miehensä 
kanssa keräämään savea, mutta 
ei enää saviruukkuja varten. He 
tekevät nykyään savesta tiiliä. 
Muutkin savenkäyttöön tottu-
neet batwat ovat siirtyneet tiilen-
tekoon. Alkeellisella tavalla val-
mistetut tiilet auttavat elannon 
hankkimisessa, mutta se ei riitä 
köyhyyden rajan ylittämiseen.

Kanadaan perustettu Fida, ku-
ten Fida Suomessakin, on keskit-
tynyt syrjityn batwa-väestön aut-
tamiseen muiden avuntarpeessa 
olevien lisäksi. 

Lauri toteaa: – Jos ihmisel-
le annetaan ateria, se on pian 
syöty, mutta jos ihmiselle anne-
taan tarvittavaa tietoa elannon 
hankkimiseen, ruokaa riittää 
jatkossakin. Fida keskittyy lasten 
koulutukseen, terveydenhoitoon 
ja riittävän toimeentulon luomi-
seen.

Fidan kautta voi ryhtyä kummik-
si Burundin batwa-lapsille! Lisää 
tietoa www.tulekummiksi.fi 

Tule uskomattomiin  Afrikan 
seikkailuihin ja muualle Eero 
Sorilan Taskurahalla maailman 
ympäri -kirjan kautta.
Nyt saatavana Suomessa,  
info@bod.fi 

Apua tarvitseville   

kehitysmaiden vähempiosaisia 
auttaessa lähettimäärältään Suo-
men suurimmaksi lähetysjärjes-

töksi. Fidan Kanadan osaston 
tavoitteena on antaa Kanadassa 
toimiville seurakunnille ja tuki-

B    Lauri Sorila vieraili Kanadassa perus-
tamassa Fidalle osaston maahan.
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Arto Perämäki

Autismin kirjon 
oireyhtymät ASD 
(Autistic Spectrum 
Disorder) ovat 
neurobiologisia 
kehityshäiriöitä. 
Autismi liitetään ICD 
10 (International 
Classification of 
Diseases) psykologisen 
kehityksen 
pääryhmään ja se 
kuuluu laaja-alaisten 
kehityshäiriöiden 
alaluokkaan. Kirjoon 
sisältyy joukkko erilaisia 
diagnooseja.

A utismi on autismin 
kirjoon kuuluva neu-
robiologinen keskus-

hermoston kehityshäiriö, joka 
aiheuttaa vaihtelevia toiminnan 
esteitä, mutta myös positiivisia 
vahvuuksia. Tämä ilmenee mm. 
että autistisilla henkilöillä aistien 
välittämä tieto ja sen tulkinta 
ovat yksilöllistä ja tavallisesta 
poikkeavaa. Tämä häiriö huo-
mataan usein lapsen kehityksen 
siinä vaiheessa, kun pitää alkaa 
opetella vuorovaikutustaitoja.

Kaikilla autistisilla henkilöillä 
ilmenee vaikeuksia sosiaalises-
sa kommunikaatiossa ja vuo-
rovaikutuksessa, sekä mieliku-
vituksessa. Lisäksi voi esiintyä 
toistuvaa käyttäytymistä, aistien 
yli- ja aliherkkyyttä, oppimisvai-
keuksia ja erityisiä mielenkiin-
non kohteita jne.

Autismi on pysyvä ominai-
suus, jonka syyt osat suurelta 
osin tuntemattomia ja myös eri 
lapsilla lapsuudessa erilaisia. 
Perintötekijöiden arvellaan lisää-
vän alttiutta autismin kehittymi-
seen, sekä ympäristömyrkkyjen 
ja äidin raskauden aikaisten in-
fektioiden epäillään vaikuttavan 
autismin syntyyn. Autismi on 3-4 
kertaa yleisempää pojilla kuin 
tytöillä, sekä yli 40 -vuotiaiden 
isien lapsilla keskimääräistä ylei-

sempää. Austimin oireet ilme-
nevät jo ennen kolmen vuoden 
ikää ongelmina lapsen kehityk-
sessä. Osalla autistisia voi olla 
eriasteisia oireita älyllisestä kehi-
tysvammaisuudesta. Tutkijoiden 
mukaan autismi on lisääntynyt 
räjähdysmäisesti esimerkiksi 
Yhdysvalloissa jopa 600% vuo-
desta 1978. Toki diagnosointi 
on tarkentunut viime vuosina. 
Arvioidaan että autismin esiin-
tyvyys väestöstä on nykyään n. 
1-2% luokkaa.

Israelissa ovat tutkijat alkaneet 
kiinnittää erityistä huomioita au-
tismin lisääntymiseen ja diagno-
sointiin. Israeliin on perustettu 
lajissaan ainoa ja ainutlaatuinen 
autismin tutkimuskeskus Autism 
Center yhteistyössä tieteellisessä 
ponnistelussa useiden tiedekun-
tien kanssa, ankkuroituna hep-
realaisen yliopiston lääketieteen 
laitoksen kanssa.

Autism Center pyrkii tuomaan 
yhteen huippututkimuksen, klii-
niset palvelut ja koulutusta lisää-
mällä ammattilaisten toimesta 
autististen lasten vanhemmille 
selviytymiseen. Autismiin on 
alettu kiinnittää yhä enemmän 
huomioita myös yhteiskunnal-
lisesti kaikkialla maailmassa, 
myös Israelissa. Israelin terveys-
ministeriö tunnustaa, että ASD:n 
tunnistaminen on tärkeää, sa-
moin pitäisi tarjota diagnostiikan 
parantamista sekä tukea perheitä 
autistisen lapsen hoidossa. Per-
heet tarvitsevat erityisesti tukea 
hoidossa ja neuvonnassa autis-
tisen lapsen tarpeista.

Heprealaisesta yliopistosta on 
tullut tärkeä neurotieteen ja neu-
rologian tutkimuskeskus, yhdes-
sä Edmond ja Lily Safra aivotut-
kimuskeskuksen (ELSC) kanssa, 
autismin hoidon kehittämisessä.

Autism Centerin lääketieteen 
laitoksen dekaani professori Da-
vid Lichtstein sanookin: 

–Tavoitteemme on perustetus-
sa keskuksessa johtaa Israelin 
ja Lähi-idän tutkimusta, kliini-
siä palveluja jotka nivoutetaan 
yhteen eri yksilöiden hyödyksi 
autismista kärsivien perhei-
den hyödyksi. Kokonaisuutena 
hebrealaisen yliopiston, yhdessä 
lääketieteen, sosiaalityön kou-
lutuksen ja klinikoiden huippu-
osaaminen Hadassah Medical 
Centerin kanssa, tuo edellytykset 
läpimurtoon autismin tutkimuk-
sessa.

IDF (Israel Defence Forces), 
Israelin puolustusvoimat on ke-
hittänyt Roim Rachok-ohjelman, 
jolla saadaan puolustusvoimien 
aiemmin palvelukseen kelpaa-
mattomat tai alempiin tehtäviin 
valitut autismia sairastavat varus-
miehet puolustusvoimien palve-
lukseen.

Roim Rachok on ohjelma, 
joka vaatii poikkeuksellista kes-
kittymiskykyä esimerkiksi ana-
lysoimaan visuaalista dataa ja 
tutkimalla satelliittikuvia. Tämä 
tietokoneruutuun tuijottaminen, 
tutkimalla pikseli kerrallaan sa-
telliittikuvaa, poimien mahdol-
lisia yksityiskohtia tai poikkea-
vuuksia kuvista vaatii pitkäjän-
teisyyttä ja aikaa.

Roim Rachok-ohjelma on al-
kanut vuonna 2013 ja ohjelmas-
sa on koulutettu syksyyn 2017 

Mount Hezlillä vuonna 2016, 
kuten Dan Korkovskin.

Monet Roim Rachok-ohjelman 
läpikäyneet autistiset varusmie-
het sijoitetaan analysoimaan sa-
telliittikuvia, huoltamaan tark-
kuutta vaativia optisia laitteita 
ja kiikareita. Israelin armeijaan 
perustettu tiedusteluyksikkö 
Unit 9900 otti aluksi osastoonsa 
n. 50 autistista sotilasta koulu-
tettavaksi erikoistehtäviin tiedus-
telussa.

Ennen kuin autismisia sotilai-
ta alettiin sijoittaa Unit 9900iin 
koko osasto, komentaja mu-
kaanlukien, saivat koulutusta 
miten kohdata autistinen henkilö 
ja työskennellä hänen kanssaan. 
Lisäksi on tärkeää hyväksyä au-
tistinen sotilas tasavertaisena 
osana tiimiä. Koska tiimi voi olla 
hyvin riippuvainen autistisen 
sotilaan jostain erikoisosaamis-
taidosta tehtävää suorittaessaan.

Autisten parissa työskennel-
leet komentajat kokevat auttaes-
saan heitä ”tulleensa paremmiksi 
ihmisiksi”, ja kokevatkin kärsi-
vällisyytensä kehittyneen koh-
datessa yksikön muita sotilaita.

Menestys Unit 9900:ssa onkin 
johtanut ohjelman laajentami-
seen muidenkin aselajien sek-
toreille. Ohjelman läpikäyneet 
sotilaat joiden palvelus päättyy, 
saavat ohjelman johtajilta apua 
löytää siviilisektorilta työtä, osa 
voi jatkaa työtä armeijassa. Osa 
on jatkanut osa-aikaisena työtä 

armeijassa opiskellessaan yli-
opistossa.

Erään autistisen sotilaan äiti 
kertookin koulutusmahdollisuu-
den muodostaneen eräänlaisen 
”aaltoliike-efektin, joka muuttaa 
koko Israelin yhteiskuntaa, jossa 
olemme osana”.

Tällä ennakkoluuloja hälventä-
mällä IDF:n toiminnalla luodaan 
autistisista henkilöistä kuvaa ta-
savertaisena ”työkavereina”, joil-
la on jotain erityisosaamista, joka 
koituu koko yhteisön hyväksi. 
Monet autistiset ovat kokeneet 
hyljeksintää ja tulleet suljetuik-
si pois kutsunnoista sairauten-
sa vuoksi. Nyt he ovat saaneet 
uuden elämän, jossa heillä on 
mahdollisuus urakehitykseen ja 
työhön Israelin armeijassa. Täl-
lä myös kumotaan yhteiskunnan 
asenteita ja ennakkoluuloja au-
tismia tai muuta vammaisuutta 
sairastavaa henkilöä kohtaan.

 
Lähteet:
• Autismi: Terveyskirjasto
• Autismi- ja Aspergerliitto ry
• Hadassan magazine: ”An IDF 
Program for Teens on the Autism 
Spectrum/By Leora Eren Frucht, 
September 2017.
• The Times of Israel: ”First au-
tism research center  in Middle 
East established at Hebrow U”/
by David Shamah, August 14, 
2015.
• The Times of Israel: ”Soldiers 
with autism take on keyroles in 
IDF”/by Ben Sales, December 
9, 2015.

Autismin 
uudet kasvot

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

mennessä n. 90 mies- ja nais-
sotilasta. Ohjelmassa mukana 
olevia sotilaita toimii Tel Avivin 
tukikohdassa ilmakuvayksikös-
sä, tiedustelutiedon osastossa 
nimeltään,”The Kirya”.

Tämän IDF voi hyödyntää 
autistisen varusmiehen sairau-
den mukanaan tuoman erityisen 
mielenkiinnon kohteen, esim. 
tarkkuutta vaativissa satelliittiku-
vien analysoinnissa. Huolelliset 
seulontatestit tuottavat n. 90% 
onnistumisprosentin hakijoille, 
ja hakijoiden tulee olla Israelin 
kansalaisia.

Aiemmin IDF:n hylkäämät 
autistiset varusmiehet valitaan 
ja koulutetaan 3-6 kuukauden 
kurssilla Tel Avivin lähellä Ono 
Academic Collegessa kunkin 
erityisosaamisen perusteella. 
Koulutuksessa käydään läpi ar-
meijapalvelun sekä elämän pe-
rusasiat. Koulutuksessa käydään 
läpi mm. kuvien analysointia, 
optiikkaan perehtymistä ja aikaa 
vaativissa tehtävissä aikataulussa 
pysymistä, osana

tiimin jäsenyyttä. Lisäksi tiimin 
jäsenen tulee ymmärtää tehtävän 
tärkeys analysoidessaan dataa 
jotakin tehtävää suunniteltaessa.

Roim Rachok-ohjelman suo-
rittaneet ovat esiintyneet IDF:n 
julkisissa tilaisuuksissa itsenäi-
syyspäivän juhlallisuuksissa 

 
 

 

 

 

 
 

Kukkia juhlaan ja arkeen –
iloon ja suruun

• Myös kukkatoimitukset
 • Pitopalvelumme ruoka on hyvää...

– kannattaa kysyä!

Joensuun Hautaustoimisto
Leo Vatanen

Yläsatamakatu 10, Joensuu puh. (013) 223 633 
 • 0400 271 956 • Palvelemme ark. 9 –17, la 7–12

leo.vatanen@elisanet.fi • www.leovatanen.fi
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Teksti: Samuel Saresvirta & Petri Aalto

Kuvat: CMN/Vicky Godbold

Leijonat ärjyivät 
Dallasissa 8.-10.11.2018 
CMN:n eli Kristittyjen 
Miesten Verkoston 
maailmanlaajuisessa 
miestentapahtumassa. 
Oli ilo ja kunnia 
saada olla mukana 
tapahtumassa.

J älleen se tuli koettua. Ties 
monennenko kerran. Mies-
tentapahtuma Dallasissa 

Teksasissa. Saavuimme tällä ker-
taa erikoisen viileään Dallasiin 
Lontoon ja Miamin kautta. Yksi 
vuorokausi meni tutustuessa 
Lontoon keskustan ihmeisiin ja 
Miamin lennon jälkeen matka-
laiset löysivät miellyttävän ma-
japaikan Boca Ratonin alueelta 
Petrin siskon huostasta. Lento 
Forth Lauderdalesta Dallasiin ja 
takaisin sujui Spirit-yhtiön siivin. 

sesta. Viidestä sileästä kivestä 
hän avarsi kuulijoiden ymmär-
rystä, mutta kokonaisuutena 
vauhti oli lavalla hurja ja tuntui, 
että heikoimmat tippuvat vauh-
dista elleivät pidä tuoleistaan 
kiinni.

Matthesius pärjäisi aivan huip-
pumiehille lavakarisman puo-
lesta näissä muodissa olevissa 
stand-up kuvioissa, mutta hänel-
lä oli myös mahtava Raamatun 
tuntemus ja voitelu päällä.

Hän muun muassa imitoi Lei-
jona Kuningas -elokuvan hah-
moja aivan ällistyttävällä taidol-
la ja ”hilarious” oli kommenttina 
monen kuulijan huulilla.

Parannuksen 
paikalla

Yksi mieleenpainuva opetus, 
mikä puheenvuorossa tuli esiin, 
oli aviomiesten puhetapa vai-
moille, missä asiassa itse puhu-
jalla oli ollut parannuksenteon 
paikka avioliiton ajauduttua ”va-
rarikon” partaalle vuosia aiem-
min. Hän muistutti, kuinka Ada-
min eteen tuotiin aikojen alussa 
eläin toisensa jälkeen, ja kun hän 
nimen lausui, oli se todellisuut-
ta. Puhuja kertoi antaneensa vai-

A

Leijonat 
ärjyivät 

Teksasissa Tällainen nimi miellytti hengen 
miehiä kovasti. Edullinen hinta 
näkyy paikka paikoin palvelun 
vähäisyytenä.

Muutama aamulenkki Floridan 

lämmössä oli irrottanut matka-
laisista ylimääräisen jäykkyyden, 
ja julistus itse konferenssissa sai 
sisäisen maailman myös väräjä-
mään uudella tavalla.

Lavakarisma 
puree

Tapahtuman (koko kesto 48 tun-

tia) toisena iltana, perjantaina, 
olivat päävastuussa Dallasin oma 
poika T.D. Jakes ja San Diegosta 
Jürgen Matthesius.

Veli Jürgen oli miehistä en-
simmäisenä ”tulessa”, melkein 
sananmukaisesti. Tekstinä hän 
luki otteen Kuningas Daavidin 
elämästä ja Goljatin kohtaami-

A   Paul Cole mainostaa CMN:n uutta 
nettitarjontaa.

C   Jürgen Matthesiuksen julistustyyli 
sai yleisön repeämään riemuun, mutta 
sanomassa oli silti syvyyttä!

A
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mon kuulla sanoja, jotka alkoivat 
”kantaa hedelmää” ei-toivotulla 
tavalla, negatiiviseen suuntaan. 
Parannuksen paikalle se vei al-
lekirjoittaneenkin.

T.D. oli huolissaan, kun Jür-
gen-veljen teksti Samuelin kirjas-
ta oli aivan likellä, mistä hänen 
itsensä oli tarkoitus puhua, mut-
ta vakavalta törmäykseltä väl-
tyttiin. Dallasin miehen tyyli oli 
sen verran rauhallisempaa, että 
kuulijan pulssi oli jota kuinkin 
normaalilukemissa.

Miehiä eri 
aikakausilta

Matkan lisäantia oli mm. Opi 
nauramaan – myös itsellesi. Voit 
aivan luvan kanssa innostua eri 
asioista! Ilo Herrassa on meidän 
väkevyytemme – työskentele 
ahkerasti – mitä alaa edustatkin.

R.T. Kendall – teologi, pastori 
ja Raamatun opettaja, joka toimi 
neljännesvuosisadan ajan Lon-
toossa Westminster Chapel seu-
rakunnan pastorina, jaksoi vielä 
83 vuoden iässä olla innostamas-
sa jykevällä julistuksella miehiä.

Hän puhui eilisen miehestä, 
tämän päivän miehestä ja huo-
misen miehestä. Saul, Israelin 
kuningas on esimerkki eilisen 
miehestä – voitelu oli lähtenyt 
hänen elämästään, koska hän oli 
ollut tottelematon Jumalan mää-
räysten noudattamisessa.

Daavid oli tämän päivän mies 
voittaessaan Goljatin. Hänellä 
oli rohkeutta puolustaa Israelin 
Jumalan kunniaa. Daavid oli 
myös huomisen mies jaksaes-
saan odottaa vuosikausia sen jäl-
keen, kun hänet oli jo voideltu, 
mutta joutui pakenemaan eilisen 
miehen eli Saulin murhanhimoa 
tämän kadehtiessa Daavidin me-
nestystä.

A

CMN:n miestenleiri Bergvikissä
12.–14.4.2019

Lisätietoa tulevissa numeroissa

Huomisen mies voi olla jokai-
nen, joka valmistautuu Taivaan 
Isän työhön vaikkapa Raamatun 
kääntäjänä, lähetystyöntekijänä, 
lääkärinä, liikemiehenä jne.

Ole valmiina 
käyttöön

Baltimorelainen pastori Michael 
Phillips painotti vanhurskauden 
haarniskan aktiivista käyttöä – 
samalla myös niin, että meidän 
tulee olla avoimia ja rehellisiä 
Jumalalle, vaikka se tekisi sisi-
kunnassa kipeääkin. Minun tu-
lee olla valmiina Jumalan käyt-
töön vajavaisena, jopa silloin 
kun tunnen itseni epävarmaksi. 
Jumalalta tulevat parhaat ideat – 
myös liike-elämään.

Minä olen mitä Taivaan Isä 
sanoo minun olevan. Sielun-
vihollinen voi yrittää varastaa 
identiteettiäni. Julista hyvää tu-
levaisuutesi ylle. Jumala on läsnä 
yksinkin ollessasi. Taivaan Isä 
antaa sinulle Sanansa, ennen 
kuin varustaa sinut käytännön 
tasolla palvelukseensa.

Onnellisena 
kotiin

Tapahtuman aikana Joann Webs-
ter-Colelle luovutettiin muisto-
laatta kunnianosoituksena pit-
käjänteisestä työstä järjestön ja 
etenkin kirjallisuuden saralla. 
Hän antoi koulutusta Suomen 
edustajillekin Kimmo Janakselle 
ja Samuel Saresvirralle syksyllä 
1998  Kööpenhaminassa, kun 
Suomen osastoa oltiin perusta-
massa.

Väsynyt, mutta onnellinen oli 
Suomen veljien toteamus, kun 
he suuntasivat matkansa Flo-
ridan kautta takaisin koti-Suo-
meen jatkamaan työtä suoma-
laisten miesten saavuttamiseksi 
sanomalla, mikä voi nostaa heitä 
uudelle tasolle omassa ympäris-
tössään vaikutusalueellaan.A   Michael Philips Baltimoresta!

A   Ystävysten iloa jälleentapaamisen 
merkeissä. Joann Webster-Cole (vas.), 
TD Jakes ja Dale Bronner.

A   RT Kendallin julistuksessa kuulija koki 
arvovallan tunnun ilman ulkoisia teho-
keinoja. 

C   Dwayne Pickett, Louisianan lahja CMN:lle oma poika selässään.

C   Petri Aallolla on myös vanhoja tuttuja CMN:n vuotuisessa miestapahtumassa.
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Leatherman 35 vuotta 
Leatherman-monitoimityökalut ovat helpottaneet ihmisten arkea ja 
säästäneet jopa ihmishenkiä jo 35 vuoden ajan. 

Tim Leatherman sai ensimmäisen ideansa monitoimityökalusta 
jo kesän 1975 roadtripillä, josta iso osa kului Fiat 600:n konepellin 
alla pihtien perään tuskaillessa. Kotiin päästyään Tim ryhtyi suun-
nittelemaan monitoimityökalua ja arvioi suunnitteluun kuluvan noin 
kuukauden. Todellisuudessa aikaa prototyypin valmistumiseen ja 
sille patentin saamiseen kului kolme vuotta.

Menestys ei kuitenkaan auennut sinnikkäälle keksijälle helpolla. 
Tim Leatherman yritti myydä patenttiaan, mutta kukaan ei tun-
tunut olevan siitä kiinnostunut. Keväällä 1983 Timin partneriksi 
ryhtyi opiskelutoveri Steve Berliner. Samana vuonna Leatherman 
sai ensimmäisen tilauksen 500 työkalusta ja näin ensimmäinen 
monitoimityökalu Leatherman, Pocket Survival Tool, tuli myyntiin. 
Alkuperäistä PST-mallia myytiin kaikkiaan yli miljoona kappaletta. 
Enää se ei ole tuotannossa.

Leatherman-tuotteiden vahvuutena on korkea laatu. Tim Leat-
hermanin sanoin: ”Jokaisessa tuotteessa on nimeni, joten haluan 
jokaisen olevan täydellinen.” Laadusta kertoo myös tuotteille myön-
nettävä 25 vuoden takuu. Suomalaiset ovat uskollista Leatherman-
kansaa ja Suomi onkin väkilukuun suhteutettuna yksi suurimmista 
Leathermanin käyttäjämaista.

Jokainen Leatherman valmistetaan USA:n Portlandissa, Oregonis-
sa. Mallistossa on kymmeniä eri tarkoituksiin suunniteltuja monitoi-
mityökaluja, useita taittoveitsiä ja erikoistyökaluja sekä tyylikkäät 
Tread-työkalurannekkeet.

KEROCube on vapaa-ajan 
uusi luxus

KEROCube on neljän eri vaih-
toehdon moderni ja ekologinen 
vapaa-ajan vieton uusi stardardi. 
KEROCube on kunnianosoitus 
ilmansuunnille.  Kompassiruu-
su on näyttänyt ihmiskunnalle 
suuntaa jo vuosituhansia ja nyt 
uusi suunnannäyttäjä on KERO-
Cube.

Olet sitten omassa rannassa 
nauttimassa saunan pehmeistä 
löylyistä tai ihailemassa luontoa 
aidoimmillaan revontulten räis-
kyessä, valintasi on KEROCube.

Kero Hirsitalot Oy on kuu-
samolainen yritys, joka on pe-
rustettu vuonna 2008 ja joka on 
tuonut ainutlaatuisen innovaa-
tion ekologiseen hirsirakenta-
miseen. Jo pitkään on tiedetty 
hirsirakenteen ylivoimainen toi-
mivuus, kun halutaan rakentaa 
luonnollisesti hengittävä ja laa-
dukasta sisäilmaa tarjoava talo. 
Viedäkseen hirsirakentamisen 
uudelle tasolle Kero Hirsitalot 
Oy hyödyntää täysin muoviton-
ta KERO-ekohirsi -rakennetta. 
Rakenne on muoviton, erittäin 
energiatehokas ja hengittävä - 
ja vie hirsirakentamisen ekolo-
gisuuden ja toimivuuden täysin 
uudelle tasolle.

Keron kehittämä hirsitalotek-
nologia soveltuu terveellisyyten-
sä ansiosta vapaa-ajan asuntoi-
hin, omakotitaloihin, paritaloi-
hin, päiväkoteihin, vanhusten-

Hyvinvointijuomat täynnä 
luontaista raikkautta

Crazy Coco® Energy ja Sparkling 
Wellness ovat aktiivista ja hyvin-
voivaa elämää viettävän ehdoton 
valinta energia- ja hyvinvointi-
juomiksi. Ne ovat täynnä luon-
taista raikkautta ilman lisättyä 
sokeria tai makeutusaineita. 
Maailmanlaajuisestikin ainutlaa-
tuiset kookosvesipohjaiset juo-
mainnovaatiot ovat suomalaisen 
tuotekehityksen tulos. 

Crazy Coco -juomien makeus 
on peräisin vihreiden kookos-
pähkinöiden sisältä kerätystä 
kookosvedestä, hedelmäiset 
maut aidoista marjoista ja hedel-
mistä. Kookosvesi on yksi puh-
taimmista tuotteista, mitä luonto 
meille tarjoaa. Tämän lisäksi se 
on luontaisesti isotoninen eli 
sen sisältämien sokerien ja mi-
neraalien, kuten kaliumin, kal-
siumin, magnesiumin, natriumin 
ja fosforin pitoisuudet vastaavat 
elimistömme pitoisuuksia. Crazy 
Coco -juomat poikkeavat siis 
täysin tavallisista vesipohjaisista 
tuotteista, joihin mineraalit ja so-
kerit on lisätty keinotekoisesti.

Crazy Coco on tuore suoma-
lainen brandi, jonka takana ovat 
yrityksen perustajat Janne Juuti-
lainen ja Juha Vesikansa. Raw Anorak -takki 

yhdistää muodin huipputeknologiaan 
Haglöfsin uusi V Series Raw Anorak -takki yhdistää materiaali-inno-
vaation ja huippudesignin. Se on äärettömän kestävä ja ympäristöä 
säästävä tekninen kuoritakki ulkoiluun. V Series Raw Anorak on 
Haglöfsin toinen tuote ekslusiivisessa Haglöfs V series -mallistossa.

Vuodesta 1914 lähtien Haglöfs on tunnettu huippuinnovatiivisista 
ja -teknologisista tuotteistaan. V Series -mallisto lanseerattiin vuonna 
2017 testatakseen rajoja niin materiaalien käytössä, kuin suunnitte-
lussakin. Se on suunnattu teknisistä vaatteista ja designista pitäville 
aktiiviharrastajille, mutta myös muodin ystäville.

Nyt Haglöfs esittelee V series Raw Anorak -takin – saumoistaan 
teipatun, värjäämättömän ja fluorihiilivapaan kolmikerrosmateriaali-

taloihin, hoivakoteihin ja kouluihin.
Tutustu malleihin www.muovitontalo.fi/kerocube 

anorakin. Takki on tehty käyttä-
en Haglöfsin omaa PROOFTM-
materiaaliteknologiaa, joka 
takaa täyden tuulen- ja veden-
pitävyyden rankoissakin ulkoilu-
olosuhteissa. Takin suunnittelun 
lähtökohdat olivat selkeät: inno-
vatiivisuus, yksinkertaisuus, suo-
jaavuus sekä kestävyys, joiden 
seurauksena V Series -anorakki 
on myös ekologinen valinta.

Juomaperheessä on kaksi 
erilaisiin tarpeisiin vastaavaa 
tuotelinjaa: kofeiinia sisältävä 
Crazy Coco® Energy ja kofe-
iiniton Crazy Coco® Sparkling 
Wellness. 

Crazy Coco -juomat valmiste-
taan Vietnamissa, kookosveden 
alkulähteellä.

Cat B35 -ammattilaispuhelin 
4G-yhteydellä

Uusi Cat B35 -mobiilipuhelin 
on ammattikäyttöön suunni-
teltu kestävä puhelin erityisen 
pitkäkestoisella akulla. Puhelin 
sopii työkäyttöön, sillä voi sela-
ta nopeasti internetiä ja käyttää 
tärkeimpiä sovelluksia. 

Cat B35 -mobiilipuhelin kestää 
kolhuja ja pudotuksia, ja se on 
sekä pölytiivis että vedenpitävä. 

Puhelin soveltuu erityisesti haas-
tavaan työympäristöön, jossa 
tarvitaan luotettavia puhelin- ja 
viestiyhteyksiä. Puhelin toimii 
4G LTE -verkoissa ja se tukee 
VoLTE-puheluita, eli korkealaa-
tuisia laajakaistapuheluita, sekä 
VoWiFi- äänipuhelutekniikkaa. 
Puhelimella voi käyttää 
sähköpostia, sosiaalisen median 
sovelluksia, karttoja sekä Google 
Assistant -toimintoa. 

Kuten kaikki Cat-puheli-
met, myös Cat B35 on testattu 
äärimmäisissä olosuhteissa. IP68-
sertifioitu uutuus on vesitiivis 1,2 
metrin syvyydessä jopa 35 mi-
nuutin ajan. Puhelinta on testattu 
myös pudottamalla se toistuvasti 
1,8 metrin korkeudesta betoniin. 
Lisäksi se kestää äärimmäisiäkin 
työskentelylämpötiloja. 

Uutuusmallissa on 2300 
mAh-akku, joka antaa 
jopa 12 tuntia puheaikaa 
ja 30 päivää valmiusaikaa. 
Nämä ominaisuudet ovat 
erityisen tärkeitä Cat-
puhelinten käyttäji l le: 
Aäskettäisessä 25 000 Cat- 
puhel inten käyt tä jää 
käsittäneessä tutkimukses-
sa neljä viidestä tärkeimmistä 
ominaisuuksista liittyivät 
työolosuhteisiin ja 98 prosent-
tia mainitsi pitkäikäisen akun 
erityisen tärkeäksi. Yli puolet 
vastaajista (58 %) kertoi edel-
lisen puhelimen rikkoutuneen 
merkittävästi ennen kuin siir-
tyi Cat-puhelimen käyttäjäksi 
sen kestävien ominaisuuksien 
vuoksi. 

Cat B35 4G -puhelimen suosi-
tushinta on noin 109 euroa. Suo-
messa puhelinta myyvät Gigant-
ti, Verkkokauppa.com ja Veikon 
Kone -myymälät sekä DNA-, Eli-
sa- ja Telia- operaattorit. 

Nuoret kaipaavat 
kirkolta tukea

Suomen evankelis-luterilainen 
kirkko oli mukana opiskelija- ja 
uratapahtuma Studiassa marras-
kuussa. Kirkon osastolla esitel-
tiin kirkon ammatteja ja uramah-
dollisuuksia sekä tehtiin kysely, 
jolla haluttiin kartoittaa sitä, mitä 
nuoret kaipaavat kirkolta.

Kyselyyn vastasi 1972 henki-
löä, joista valtaosa oli lukiolaisia. 
Mukana oli myös ammatillisen 
koulutuksen opiskelijoita sekä 

aikuisia. Kaikkiaan messukävi-
jöitä oli 13 000.

Kyselyyn vastanneet nuoret 
toivoivat kirkolta ennen kaikkea 
lisää tukea raskaassa elämän-
vaiheessa (83%) sekä mahdol-
lisuuksia puhua luottamukselli-
sesti aikuiselle (74%).

Lisäksi toivotaan lisää liikun-
taa ja liikkumismahdollisuuksia 
koulun jälkeen (78%), musiikkia 
ja konsertteja kirkossa (70%) 
sekä työharjoittelumahdolli-
suuksia seurakunnalta (70%).

Vaikuttavinta vastauksissa on 
kuitenkin se, että nuoret toivovat 
lisää mahdollisuuksia olla avuksi 
muille (85%). Onkin pohdittava, 
miten kirkko tähän toiveeseen 
vastaa.

Suhtautuminen kirkon tiloissa 
järjestettävän toiminnan lisäämi-
seen jakoi vastaajat. Toimintaa 
on joko riittävästi tai sitten ko-
koontumista kirkon tiloissa ei 
koeta houkuttelevaksi, vaikka 
toiminnan järjestäisivät nuoret 
itse tai vaikka kirkon ovet olisi-
vat auki nuorten vapaamuotoi-
sen kokoontumisen mahdollis-
tamiseksi.

Viime vuoteen verrattuna vas-
taajien määrä kasvoi reippaasti, 
sillä viime vuonan vastaajia oli 
reilut 1200. Kyselyyn osallistu-
neiden suuri määrä kertoo, että 
nuorilla on vastaushalukkuutta 
ja vaikuttamisen halua. Lisäksi 
vaikuttaa siltä, että pieni hetki 
paperin ja kynän kanssa näyttäi-
si ainakin messuilla kiinnostavan 
nuoria digitaalista vaihtoehtoa 
enemmän.

Piispa Arseni Kuopion ja 
Karjalan hiippakunnan 

metropoliitaksi
Valamon luostarissa 26.–
29.11.2018 kokoontunut Suo-
men ortodoksisen kirkon kirkol-
liskokous on valinnut Kuopion 
ja Karjalan hiippakunnan piis-
pan eli metropoliitan tehtävään 
Joensuun piispa Arsenin.

Piispainkokous asetti keski-
viikkona 28.11. vaaliin ehdolle 
Joensuun piispa Arsenin, Va-
lamon luostarin johtaja arkki-
mandriitta Sergein ja arkkimand-
riitta Andreas Larikan.

Piispa Arseni sai 22 ääntä, ark-
kimandriitta Sergei 10 ääntä ja 
arkkimandriitta Andreas Larikka 
2 ääntä.
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A

B   Audi Elaine -konseptiauto keräsi uteli-
aita ympärilleen kuin hunaja mehiläisiä 
– eikä ihme, sen verran maukas uutuus on 
tulollaan.

Mahtava kattaus 
Auto 2018 -tapahtumassa

Kimmo Janas

Marraskuun alussa järjestettyyn Auto 2018 
-tapahtumaan tutustui Helsingin Messukeskuksessa 
kolmen päivän aikana 27 000 kävijää.

N yt toista kertaa järjes-
tetyssä tapahtumassa 
nähtiin enemmän auto-

merkkejä kuin muutama viikko 
aikaisemmin Pariisin autonäytte-
lyssä. Auto 2018 -tapahtumaan 
osallistui 78 yritystä, ja koeajet-
tavana oli lähes 200 autoa 29 eri 
merkiltä. Missään muussa tapah-

tumassa ei olekaan yhtä laajaa 
koeajomahdollisuutta – koeajoja 
ajettiin peräti yli 2 700.

C   Yksi kaikkien aikojen parhaimmista maastu-
reista, Jeepin ikoninen Wrangler tarjoaa uutta 
edistyksellistä nelivetoteknologiaa yhdistet-
tynä turvallisuuteen ja mukavuuteen. Uusi 
Wrangler on muotoilultaan moderni kuiten-
kin säilyttäen legendaariset erityispiirteensä 
ja tunnusmerkkinsä.

C   Yksi Fordin osaston vetonauloista oli 
Suomen ainoa uusi Ford GT -superauto.

D   Nopeasti katsottuna viidennen suku-
polven Honda CR-V:n profiili vaikuttaa 

tutulta, vaikka todellisuudessa kaikki 
on uutta perusrakenteesta alkaen. Uusi 

CD-V tulee myyntiin 1,5 litran turbo-
moottorilla varustettuna.

D   Eivätkä sivupeilitkään ole enää entisen-
laisensa – uusinta kameratekniikkaa.

C  Maserati on lähtenyt mukaan SUV-
buumiin Levante -mallillaan. 251 km/h:n 
huippunopeuteen autoa kuljettaa 350 
hevosvoiman moottori, kiihtyvyydeksi 
0-100 km/h ilmoitetaan 6 sekuntia. Hin-
taa tälle SUV:lle kertyy 144 425 euroa...

C  Bentley Bentayga Hybrid maksaa "vaivaiset" 199 900 euroa. Eli todennäköisesti 
ei tulla näkemään ihan joka marketin parkkipaikalla. Hevosvoimia löytyy juhlavat 
462 hv ja huippunopeudeksi luvataan 290 km/h.

A  Audi R8 Coupe V10 Plus 5,2 FSI quattro 
S tronic. Tämän 610-heppaisen kauno-
kaisen erikoishinta 349 000 euroa.

A  Massiivinen SUV-uutuus, Audi Q8 50 
TDI 219 kW quattro tiptronic. Hinnat al-
kavat 135 451 eurosta.
Toivottavasti saamme tämän koeajoon 
ja lehden lukijoille esiteltäväksi ensi vuo-
den puolella.
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A   Neljätoista vuotta Euroopassa pois-
saolollaan loistanut Toyota Camry pa-
lasi pelikentille varustettuna neljännen 
sukupolven itselataavalla hybriditeknii-
kalla. Uusi 2,5-litraiseen bensiinimootto-
riin perustuva hybriditekniikka yhdistää 
polttoainetaloudellisuuden, pienet pääs-
töt ja jouhean tehon erittäin miellyttä-
vään kokonaisuuteen.

B   Nyt esiteltiin Suomessa ensimmäistä 
kertaa virallisesti Opelin menestyksekäs 
täyssähköauto Ampera-e.

B   DS 7 Crossback on ensimmäinen uu-
den sulkupolven DS, lanseerattiin Keski-
Euroopassa alkuvuodesta.

C   Vuoden pick-up 2018 -titteliä hal-
litsevasta Volkswagen Amarokista oli 
esillä ensimmäinen ja yksittäishyväksytty 
Amarok-kevytkuorma-auto, jonka kehi-
tystyön on tehnyt Truck Master Finland 
Oy, ja auton testit ovat suorittaneet Test-
mill ja Valmet Automotive.

D   Uusi Volkswagen T-Cross on aina 
etuvetoinen.

B   Uusi Seat Tarraco saapuu isojen SUV-
mallien markkinoille alkuvuonna 2019.

D   Porschen kompaktin SUV-mallin Ma-
canin  uutuusversion voimanlähteenä on 
taloudellinen kaksilitrainen ja nelisylin-
terinen bensiinimoottori.

D  Vuonna 2019  juhlitaan Mazda MX-
5:n 30 vuotta Suomessa. 1,5 -litraisella 
moottorilla varustetun sportin hinta on-
kin juhlan kunniaksi tasan 30 000 euroa.

B   On se vaan sutjakkaan näköinen! KIA 
Stingerin 2,0 -litraisesta moottorista irto-
aa tehoja 180 kW. Kiihtyvyys 0-100 km/h 
mukavat 6 sekuntia.

D   Lexus UX rohkea muotoilu ilmentää voimakasta itsevarmuutta. 
2,0-litrainen nelisylinterinen moottori on yhdistetty hybridijärjestelmään joko etu- tai 
nelivetona 178 hevosvoiman voimin.

C A  Uudistunut Mazda 6 hätyyttelee 
uhkaavasti premium-luokkaa. Runsaal-
la 45 000 eurolla saa roppakaupalla 
ominaisuuksia ja luksusta – mm. sisustus 
hivelee silmää.

A  Uusi Peugeot 508 on todella kaunis 
muotoilultaan ja edustaakin Peugeotin 
uutta muotoilulinjaa.
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