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Me käymme 
koronajoulun viettohon...
Luvassa näyttää olevan varsin poikkeuksellinen joulu. Pe-
rinteiset perhejuhlat kannattanee näillä näkymin unohtaa. 
Jokainen perhe saa napostella jouluherkkunsa yksin ja lä-
hisukulaisten luona pistäydytään korkeintaan jättämässä 
lahjapaketit oven rakosesta...

Ja miten sitä kinkkua ja lanttulaatikkoa voi syödä maski 
naamalla? Minä vaan kysyn.

Olen ihmeissäni seurannut varsinkin uskovien käymää kes-
kustelua koronasta. Osa on ehdottomasti kasvosuojaimia 
vastaan, koska niiden hyötyä viruksen torjunnassa ei ole 
muka tieteellisesti todistettu.

Entäpä tulossa olevat rokotteet? Niistä on taas liikkeellä jos 
jonkinlaisia salaliittoteorioita, osa uskoo Bill Gatesin olevan 
kaiken takana jne. Totta on tietenkin, että lääketehtaat te-
kevät ison tilin rokotteillaan, mutta tuskinpa ne kaikki ovat 
mukana samassa salajuonessa meidän päämme menoksi. 
Uusimpien tietojen mukaanhan kesään mennessä pitäisi val-
mistua jopa kymmenen eri koronarokotetta.

Rokotteiden ottaminenhan on – ainakin toistaiseksi – va-
paaehtoista, mutta monet yritykset, kuten esimerkiksi len-
toyhtiöt voivat alkaa vaatia rokotustodistusta matkustajilta. 
En kuitenkaan usko tämän rokotteen ottamisen olevan Il-
mestyskirjassa kerrottu pedon merkki.

Pidetään nyt kuitenkin järki päässä ja huolehditaan hygie-
niasta, turvaväleistä yms. Pelkkä rukoilu ei riitä, kyllä Jumala 
haluaa meidän tekevän myös oman osamme.

Rauhaisaa joulua ja iloista vuoden vaihdetta!
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A

M arraskuun loppupuolella Tampereella järjestettyyn hyvän-
tekeväisyyskonserttiin saapui sekä esiintyjiä että yleisöä 
eri puolelta Suomea. 

Tampereen vapaakirkkoseurakunnan tiloissa toteutettua tapahtu-
maa seurattiin myös internetin välityksellä. Eturivin artistit, sekä kan-
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Soli Deo Gloria!
B   Suomalaisen kristillisen musiikin suuri 
vaikuttaja Lasse Heikkilä toimi Soli Deo 
Gloria -orkesterin kapellimestarina. 

B   Tampereen vapaakirkkoseurakunnan 
johtava pastori Antti Hietamäki avasi 
tilaisuuden toivottaen yleisön tervetul-
leeksi.

sallisella että kansainvälisellä tasolla, saivat osallistujat nauttimaan 
upeasta musiikista useamman tunnin ajan. Yhteisenä tavoitteena oli 
kerätä varoja järjestölle Sarigim King´s Kids Jerusalem, joka tekee 
Israelissa merkittävää rauhankasvatustyötä.

C   Via-yhtyeen Leevi Ahopelto lauloi 
Lasse Heikkilän kokoaman orkesterin 
säestyksellä tuttuja Israel-sävelmiä.

C   Konsertin juontajana toimi Radio 
Dein aamujuontaja Mikael Juntunen.

C   Monien suomalaisten rakastama evankelista Ilkka Puhakka on tehnyt pitkän 
päivätyön laajentaakseen Sarigimin työn vaikutusaluetta. Puhakka muistutti omassa 
puheenvuorossaan siitä, kuinka Jeesus on purkanut erottavan muurin, nimittäin 
vihollisuuden.

Mika Karolan esiintyminen ei jättänyt kylmäksi 
ketään. Karolan tahtotila ja kyky eläytyä esi-
tykseensä on poikkeuksellista suomalaisessa 
seurakuntakulttuurissa.

D   Serguei Popovin viulu taipui taiturin 
käsissä Jumalan kunniaksi ja sai sekä 
yleisön että artistit ihastelemaan tämän 
maailmaa kiertäneen soittajan sointuja.

D   Hillel Tokazier säväytti jälleen ker-
ran virtuoosimaisella kyvyllään laittaa 
mustat ja valkoiset koskettimet kauniis-
ti järjestykseen. Tällä kertaa kyytiä sai 
Tampereen vapaakirkkoseurakunnan 
musta flyygeli. 
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A
Sarigim King’s Kids 

Jerusalem 
Sarigim King’s Kids Jerusalem on voittoa tavoittelematon 
järjestö, joka on osa Israelin King’s Kids toimintaa. “Sarigim” 
on hepreaa ja tarkoittaa “puun oksia”, joka juontaa juurensa 
Johanneksen evankeliumin jakeesta ”Minä olen viinipuu, te 
olette oksat.” (Joh. 15:5). Tavoitteena on tarjota uskoville 
lapsille ja nuorille turvapaikka, jonne he voivat tulla yh-
teen erilaisista taustoistaan riippumatta, ja jossa he pääsevät 
kehittämään lahjojaan sekä tutkimaan ja harjoittelemaan 
raamatullisia arvoja, kuten anteeksiantoa, sovinnon tekoa 
ja rakkautta. Ryhmä sijaitsee Jerusalemissa ja toiminnassa 
on tällä hetkellä mukana noin 70 lasta, nuorta ja nuorta 
aikuista, iältään 4-21 vuotiaita. Lähtökohtaisesti tapaamisia 
on ikäryhmittäin joka viikko. 

Jo varhaisesta iästä asti israelilaiset lapset ja nuoret kohtaa-
vat monenlaisia haasteita arjen keskellä, jotka useimmiten 
liittyvät poliittisiin ja kulttuurisiin konflikteihin. Sarigimin 
toiminta painottuu näiden lasten ja nuorten varustamiseen, 
jotta heillä olisi työkaluja kohdata ja käsitellä elämänsä 
eri haasteita nyt ja myös tulevaisuudessa. Näille lapsille ja 
nuorille tarjotaan suojaa ja koti, jossa he voivat kehittyä 
ystävyyssuhteissaan ikäistensä kanssa, jakaa vaikeitakin 
kysymyksiä, rukoilla ja kokoontua yhteen eri tapahtumis-
sa. King’s Kids -toiminnan kautta he pääsevät tapaamaan 
myös sellaisia ihmisiä, joita he eivät välttämättä tavallisessa 
arjessaan kohtaisi. 

Sarigimin arvot välittyvät taiteen, käsitöiden, tanssin, 
draaman ja musiikin kautta. Luovuuden ja taitojen avulla 
lapsia ja nuoria rohkaistaan käyttämään lahjojaan siunatak-
seen muita. Lisäksi toimintaan sisältyy aktiviteetteja, joiden 
kautta autetaan ympäröivän yhteisön vähäosaisia; lapsia ja 
nuoria opetetaan auttamaan ja palvelemaan heitä nöyräl-
lä sydämellä. Tavoitteena on nostaa esiin Israelissa uusi 
sukupolvi, joka haluaa innokkaasti ja palavalla sydämellä 
rakentaa rauhaa.

Musiikillisen videoterveh-
dyksen tilaisuuteen toivat Nina 
Åström yhtyeineen – mukana 
myös Phil Keaggy Yhdysvallois-
ta – sekä tallinnalainen muusik-
ko ja ylistyksenjohtaja Andrus 
Lukas. Luonnollisena osana 
tapahtumaa kuultiin Sarigimin 
työn johtajan Ruut Ben-Yosefin 
terveiset Samariasta sekä tapah-
tuman promoottorin Kari O. 
Niemen kiitospuhe.

Tapahtumatuotanto: Joonatan 
Niemi & Kalle Hautamäki/Scene 
Arts. 
Tekniikkatiimi: Joonatan Nie-
mi, Veikko Pitkänen, Aleksi Ho-
lappa, Kalle Hautamäki & Ben 
Marden/Signal Ops. 
Valokuvat: Kalle Hautamäki.

D   Television laulukilpailusta monille tutuksi tullut sydämellinen ja iloinen Roberto 
Brandao esiintyi yhdessä tyttärensä Sara Brandaon kanssa. 

D   Konsertti päättyi Andrae Crouchin 
lauluun “My Tribute”, suomeksi “Kiitok-
seni”. Soolo-osuuksia oli jaettu useam-
mille artisteille yleisön yhtyessä mukaan 
kertosäkeessä.

C  Seinäjokelainen muusikkoevankelista Rauno Karmitsa tulkitsi konsertissa kaksi 
kappaletta, joista toinen Olli Heleniuksen “Ristisi on”.

C   Pääosin Tampereen vapaakirkkoseurakunnan riveistä koottu Wapis Big Band 
Combo esitti viimeisenä ohjelmanumeronaan “Oh Happy Day”.

A    Sarigimin työtä vauhdittaa Suomessa 
toimiva Turvapaikka ry, jonka hallituk-
sen puheenjohtaja Ville Pitkänen esitteli 
konsertissa edellä mainittujen järjestöjen 
toimintaa.
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Evoluutio-opetus horjuttaa Raamatun arvovaltaa ja toimii näin kuin yleis-
happona, joka syövyttää useimpien kristittyjen uskoa. Luottamuksen 
puute Raamattuun on kristittyjen nuorten kaikkein yleisimmin mainitse-
ma syy uskosta luopumiseen.

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

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

niin Kuin yleishappo
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Jussi Kosola

Salaliittoteoria löytyy 
taas monista otsikoosta, 
mitä on vilielty kautta 
maailman sivu. Nyt 
ne velloovat lähinnä 
Yhyrysvaltojen 
pressavaalien ympärillä 
ja monenlaasta 
”totuutta”on tariolla 
merias.

S uurena ihimeenä voi pitää 
sitä, että istuva presirent-
ti on säilyny hengis, niin 

monelta taholta ”vihapuheen” 
kohteena on Trumpetti ollu. 
Pahimmillansa hänet on nimet-
ty antikristukseksikin ja mikä 
siinä hämmentää on se, että 
moisen määritelmän asettajiksi 
löytyy muutamia tunnustavien 
kristittyjen riviistä. Tähän vipu-
hun/sabluunahan/kuarohon ei 
mihinään tapaukses pirä liittyä. 
Raamattunsa lukenehen kristi-
tyn kuuluu liittää ymmärrys jo 
pelekästänsä siitä syystä, että 
tulevaa antikristustahan fanittaa 
likipitään kaikki Telluksen kan-
sat, toisin ku Ronallttia, jota niin 
monet vihaa ja kaikemmaailman 
velienkumminkaimakki ovat te-
henehet hänestä jos jonkullaasia 
paliastuskirioja, ja aina negatii-
vista tuatantua.

    Olokohon kukin Trumpista 
mitä miältä hyvänsä, niin oteta-
hampa esimerkki Raamatusta: 
Rukoolkaa rauhaa Jerusalemille 
ja Israelille. Tätähän Sanan mu-
kahan ojentautuva kristitty teköö 
ja kun sitte mahtivaltion presi-
rentti lähtöö toteuttamahan käy-
tännön teoloogiaa ja saa aikahan 
Israelin ja muutaman arabival-
tion keskinääset rauhaneherot, 
niin johan nousoo meteli vale-
rauhasta jne.

No niinpä, lopullista rauhaa Is-
raeliin ei saara ennenku Jeesus 
Kristus, Messias saapuu takaasi, 
mutta: Onhan hyvä jokaanen 

rauhansopimus, kun näihin asti 
Luvattua maata ympäröövät ara-
bivaltiot ovat ollehet vihamiäli-
siä, poikkeuksena Egypti ja Jor-
dania, jokka ovat aikaasemmin 
solominu rauhansopimuksen 
Israelin kans. Askeettisella verta-
uksella: Jos asuunalueellas sulla 
on vaan vihamiälisiä naapuria 
ympärilläs, niin eikö jokaanen, 
yksittääsehen sopuhun yltäny 
naapuruus, oo aina hyvä asia 
ja helepottaa jännittehiä, vaikka 
se ei oliskaan jokaasen naapurin 
kans saavutettu yhtälö.

Elikkä Israelis tosiaankin py-
syvä rauha saavutetahan vasta 
sitte, kun Jeesus tuloo maan-
päälle toisen kerran ja perustaa 
Tuhatvuatisen valtakunnan.

Siitäkin on olemas vääränlaas-
ta teoloogiaa; jokku väittää että 
nyt elettääs jo sitä. No vastine-
heksi, että se on väärää ope-
tusta: Ensiksikin,onko Saatana 
sirottu? Kattellahan maailman 
menua,eikö vaan näytä siltä 
että ei oo sirottu, vaan inspiroo 
pahuutta liatsomahan, käy ym-
päriinsä niinku kiliuva jalopeura, 
ettiäksensä kenet voi nialaasta?!? 
Täyttääkö alla oleva Raamatun 
määritelmä Tuhatvuatisen val-
takunnan merkit olevan jo nyt 
preesenssis? Miälestäni ei !!!

”Silloin susi kulkee karitsan 
kanssa ja pantteri laskeutuu le-
volle vohlan viereen, vasikka ja 
leijonanpentu syövät yhdessä ja 
pikkupoika on niiden paimene-
na. Lehmä ja emokarhu käyvät 
yhdessä laitumella, yhdessä las-
keutuvat levolle niiden vasikat 
ja pennut, ja leijona syö hei-
nää kuin härkä. Ja imeväinen 
leikkii kyyn kolon äärellä, vast-
ikään vieroitettu lapsi kurottaa 
kättään kohti myrkkykäärmeen 
luolaa. Kukaan ei tee pahaa, ei 
tuota turmiota minun pyhällä 
vuorellani, sillä maa on täyn-
nä Herran tuntemusta niin kuin 
meri on vettä tulvillaan. Sinä 
päivänä Iisain juurivesa kohoaa 
merkkiviirinä kansoille. Hänen 
luokseen pyrkivät kaikki kansat, 
hänen asuinsijaansa ympäröi 

kunnian hohde.” (Jes. 11:6-10)

Täs teoloogiaa ja ehkä joku 
sanoo että vaikiaselekoosta... 
Saattaa olla ja Lutterikin aika-
nansa sanoo että jos en ymmär-
rä jotaki Raamatun kohtaa niin 
nostan hattua ja kulien vaikian 
kohoran ohi ...

Mikäli tuatos hämmentää ja 
tuloo epätiatoosuus että mitäs 
ny pitääs teherä, että löytääsin 
itteni pelastettujen ”orkesterista” 
niin siihen ei tarvitte rakettitiä-
rettä, sanoma löytyy Raamatus-
ta ja kertoo maailmanhistorian 
rankimmasta salaliittoteoriasta 
kun maanpäällä vaikutti Juma-
lan lihaksi tullu poika, Jeesus 
Kristus Nazaretilaanen. Hän teki 
ihimetekoja, paranti sairahia, 
herättipä kuallehistakin ja viätti 
aikaansa kaikkien kans, jokka 
halus Häntä lähestyä, olivappa 
sitte onnistunehia tai ei. Kansa 
tykkäs, mutta uskonnollinen 
eliitti perusti salaliiton Häntä 
vastahan ja värväsivät Juurak-
sen, yhyren Jeesuksen kahares-
tatoista lähimmästä tiimilääsestä 
kavaltamahan Mestarinsa. Tämä 
salaliitto toteutti aikeensa, mikä 
johti Jeesuksen ristihinnaulitte-
misehen Golgatalla.

Eihän Jumalan Poikaa hau-
ta ja kualema pirätelly ja näin 
Hän nousi kolomanteva päivä-
nä kuallehista ja osootti näin 
Jumaluutensa voiman. Tämän 
kaiken hän teki meirän jokahit-
ten pualesta kantamalla syntim-
mä ristinkualemallansa ottaen 
sijaaskärsijän roolin lukija sun 
ja mun kohoralla. Tämä on vas-
tahanottamisen arvoonen sano-
ma, joka kantaa iankaikkisehen 
elämähän jokaasen meistä, jotka 
otamma vastahan tämän ainuan 
pelastavan sanoman, joka on 
selekiän yksinkertaanen: Evan-
keliumi Joh.3:16.

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

Salaliittoteorioota
Sarigim King’s Kids Jerusalem on voittoa 
tavoittelematon avustusjärjestö, joka  
 
• luo toivoa  
• välittää rakkautta 
• rohkaisee sovintoon ja 
• opettaa Jeesuksesta. 

 
Tosimies -lehti osallistuu 
joululahjakeräykseen, 
jonka kohteena ovat 
Israelin lapset ja nuoret, 
sekä juutalaiset että arabit.  
 
Anna sinäkin lahjasi 
Sarigimin tekemään rauhantyöhön. 
Todellisen rauhan takeena on 
Jeesuksen muuttama sydän. 

 
Osuuspankki FI55 5770 0520 3020 99 
Viesti: Joululahjakeräys 

Keräyslupa RA/2019/824
 

Joululahja Kuninkaan lapsille

Lisätietoa: 
https://fi.sarigim.net
http://www.turvapaikkafin.fi

Joululahja Kuninkaan lapsille
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Fredrik Ekholmin Israel -kronikka

J o 1979 allekirjoitti Egyptin 
presidentti, Anwar Sadat, 
rauhansopimuksen Israelin 

kanssa, ensimmäisenä arabival-
tioista. Hän sai maksaa saavu-
tuksestaan kovan hinnan. Egyp-
tiläinen terroristi murhasi hänet 
1981, mutta rauhansopimus on 
edelleen voimassa.

13 vuotta myöhemmin (1994), 
oli toisen arabivaltion, Jordani-
an, vuoro sopia rauhasta Israelin 
kanssa.

Sitten kesti tähän vuoteen, 
2020, ennen kuin mitään tapah-
tui. Mutta prosessit ovat mahdol-
lisesti olleet käynnissä siitä asti, 
kun presidentti Donald Trump 
vieraili useassa Lähi-idän maassa 
muutama vuosi sitten.

Tämä vuosi jää kyllä histori-
aan, sillä 72 päivän aikana on 
sovittu rauha kolmen arabivalti-
on kanssa, kun lokakuun lopus-
sa Sudan, joka on ollut Israelin 
arkkivihollinen, solmi rauhan 
Israelin kanssa. Ensimmäisenä 
joukossa oli Yhdistyneet arabi-
emiirikunnat ja sitten Bahrain. 
Kukakohan on seuraava? Saudi-
Arabia, kenties myös Oman. 

Nyt olisi meidän Pohjoismai-

Arabimaat tekevät 
rauhansopimuksia 
Israelin kanssa
den aika tunnustaa Israel resurs-
sina ja voimavarana Lähi-idässä 
ja maailmassa.

Nämä ovat todellakin jännittä-
viä aikoja, jolloin tapahtuu pal-
jon negatiivista mutta myös po-
sitiivista, kuten äsken mainitsin. 
Israelilla on vielä suuria haasteita 
monien terroristijärjestöjen, ku-
ten Hamasin, Hizbollahin, Al-
Qaidan ja ISIS:n kanssa, jotka 
tahtovat tuhota juutalaiset ja Isra-
elin. Uhkana on myös Iran sekä 
nykyään Turkin Erdogan, josta 
on tullut yhä agressiivisempi ja 
arvaamattomampi viime aikoina. 
Hän väitti äskettäin, että Jerusa-
lem kuuluu Turkille, viitaten 
Ottomaanien valtakuntaan, joka 
hallitsi kaupunkia vuoteen 1917. 
Hän ohittaa tosiasian, että juuta-
laisella kansalla on 3000-vuoti-
nen suhde kaupunkiin.

Avaimet rauhaan
Rauha ei tunnu syntyvän po-
litiikan keinoin, kuten EU ja 
YK ovat yrittäneet. Sen sijaan 

he ovat asettaneet vääränlaisia 
sanktioita Israelille ja syyttäneet 
tätä rikoksista ihmisoikeuksia 
vastaan ym. Monet maat, jotka 
tukevat terrorismia ja tappavat 
toisinajattelijoita saavat hädin 
tuskin huomautuksia YK:lta.

Me näemme nyt, että rauhaa 
voidaan luoda kaupankäynnin ja 
taloudellisen yhteistyön kautta, 
mikä luo työpaikkoja ja vah-
vistaa maiden taloutta. Monet 
nuoret palestiinalaiset nousevat 
vastarintaan ja aiheuttavat levot-
tomuuksia, koska heillä ei ole 
töitä eivätkä he näe toivoa tu-
levaisuudessa. Yhteistyö Israelin 
kanssa voi luoda uusia mahdol-
lisuuksia. Milloin Mahmoud Ab-
bas näkee hyödyn yhteistyöstä 
Israelin kanssa, sen sijaan että 
hän käyttää tukirahansa yrityk-
siin tuhota Israel sekä korrup-
tioon ja maksamaan palkkaa 
terroristeille, jotka tappavat juu-
talaisia. Mehän tiedämme, että 
arabeilla (n. 2 miljoonaa), jotka 
asuvat Israelissa, on hyvät työt 

ja palkat varsinkin verrattuna 
siihen, mitä ne ovat palestiina-
laisella puolella. Myös ns. Länsi-
rannalta tulee päivittäin (ainakin 
ennen koronaa) n. 100 000 työn-
tekijää Israeliin.

Yhdistyneet 
arabiemiirikunnat

Yhteistyö Yhdistyneiden arabi-
emiirikuntien kanssa, joka on 
nyt päässyt vauhtiin rauhan-
sopimuksen myötä, luo suuria 
mahdollisuuksia eri sektoreilla. 
Keskiviikkona 18. marraskuuta 
sain kutsun Israelin suurlähetys-
töön osallistuakseni tunnin mit-
taiseen Zoom-kokoukseen, jos-
sa kerrottiin näistä avautuneista 
mahdollisuuksista. Tilaisuudelle 
oli annettu nimeksi ”Abraham 
Accords – Business opportuni-
ties between Israel and the Gulf 
states”.

Kokouksessa Ze´ev Lavie, 

joka on Israelin kauppakamarin 
kansainvälisten suhteiden johta-
ja, esitteli liikemahdollisuuksia 
ja vastaili kysymyksiin. Kaup-
pakamari edustaa 5000 yritystä 
ja järjestöä taloudellisella sekto-
rilla. Ze´ev Lavie kertoi vierai-
luistaan Dubaissa ja Abu Dabissa 
ja oli erittäin innoissaan niistä 
suhteista, joita on luotu ja niistä 
tarpeista, joita on täytettävänä. 
Delegaatio Yhdistyneistä arabi-
emiirikunnista oli myös vieraillut 
Israelissa. Tiedämme, että tämä 
on hyvin rikas maa, mutta se tek-
nologia, mitä Israelilla on tarjota, 
on ainutlaatuista ja tervetullutta. 
Kuten tietoturvallisuus, lääkkeet, 
lääketieteelliset varusteet ym.

Turismi tulee myös lisäänty-
mään. Lokakuun lopussa, dele-
gaation vieraillessa, tehtiin myös 
sopimus lennoista maiden välil-
lä. Ajatelkaa, Tel Avivin, Dubain 
ja Abu Dabin välillä tulee len-
tämään jopa 28 lentoa viikossa.

Saamme iloita, että Israelille 
avautuu uusia markkinoita, jot-
ka tulevat merkitsemään liiketoi-
mintaa miljardiluokassa. Se on 
täysin BDS-liikettä vastaan, joka 
tahtoo eristää ja vahingoittaa Is-
raelia. Koen itse, että nyt olisi 
mielenkiintoista vierailla maas-
sa. Uskon, että siellä on myös 
paljon kristittyjä ja seurakuntia, 
jotka voivat saada enemmän yh-
teyksiä ja tukea.

Bahrain
Ensimmäinen Gulf Air-lento 
ikinä Tel Aviviin tapahtui, kun 
Bahrainin ulkoministeri Abdul-
latif bin Rashid Al-Zayani saa-
pui 18. marraskuuta tapaamaan 
Netanjahua ja USA:n ulkominis-
teriä Mike Pompeoa. Bahrainin 
ulkoministerillä oli delegaatio 
mukanaan, mm. varaulkominis-
teri, poliittisia johtajia, toimittajia 
ym. Israelin ulkoministeri Gabi 
Ashlenazi, joka tapasi delegaa-
tion Tel Avivin lentokentällä sa-
noo, että tämä oli historiallinen 
vierailu. Molemmat osapuolet 
olivat innoissaan yhteistyöstä, 
joka antaa suuria liikemahdolli-
suuksia ja väitettiin, että he tah-
tovat allekirjoittaa monia sopi-
muksia teknologian ym. aloilla. 
Taloudellisen vuorovaikutuksen 
mahdollisuudet Bahrainin ja 
UAE:n kanssa ovat erittäin suu-
ret. Israelilaisia johtajia vieraili 
ensimmäistä kertaa Bahrainissa 

dentti Donald Trump sanoi, että 
Sudanin suhteet Israeliin norma-
lisoidaan ja maiden välillä kir-
joitetaan rauhansopimus. Israel 
lähetti ensimmäisen virallisen 
delegaation Sudaniin lokakuun 
lopussa. Sen jälkeen Benjamin 
Netanjahu lupasi lähettää veh-
nää maahan 5 miljoonan dollarin 
arvosta. Washingtonin mukaan 
Sudan on luvannut maksaa kor-
vauksia niille, jotka selvisivät 
vuoden 1998 terrori-iskuista 
USA:n suurlähetystöihin Keni-
assa ja Tansaniassa. Tällä taval-
la Sudan välttää mustalle listalle 
joutumisen ja voi vastaanottaa 
taloudellista tukea.

Saudi-Arabia
22. marraskuuta Benjamin Ne-
tanjahu teki historiallisen vie-
railun Saudi-Arabiaan. Tämä 
vierailu oli ensimmäinen laatu-
aan. Netanjahu matkusti Saudi-
Arabiaan sunnuntai-iltana ja 
tapasi siellä kruunuprinssi Mo-
hammed bin Salmanin, USA:n 
ulkoministerin Mike Pompeon 
sekä saudi-arabialaisia ja israeli-
laisia virkamiehiä. Uutiset mat-
kasta vahvistettiin seuraavana 
maanantai-iltapäivänä. Matka oli 
salainen, joten kukaan ei tien-
nyt siitä etukäteen. Netanjahu 
ja muut lensivät Saudi-Arabiaan 
koneella, jonka omistaa liike-
mies Ehud Angel. Kun lukee 
raportteja The Times of Israel-
lehdestä näkee, että se tuotti pal-
jon iloa ja odotuksia molemmille 
osapuolille, ja voidaan mahdolli-
sesti odottaa liiketoimintaa sekä 
rauhanneuvotteluja. Hamasin 
vanhempi virkamies Sami Abu 
Zuhri puolestaan vaati Saudi-
Arabialta selitystä. Hamas kat-
soo, että Netanjahun vierailu on 

C   Ex-pääministeri Esko Aho oli puhujavieraana Suomi-Israel Kauppayhdistyksen 
marraskuun tapahtumassa. Vierellään Israelin suurlähettiläs Hagit Ben-Yaakov ja 
FITA:n puheenjohtaja Deiv Salutskij.
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25. lokakuuta. Silloin allekirjoi-
tettiin sopimuksia liiketoimin-
nasta, diplomatiasta ja rauhasta. 
Nyt puhutaan, että Bahrain tulee 
avaamaan suurlähetystön Israe-
liin. Toivottavasti näin tapahtuu.  

Sudan
Sudan on maa, jossa on ollut si-
sällissotia, vastakkainasetteluja 
ja kaikkea muuta kuin vakautta. 
Kun IRR-TV järjesti siellä yhden 
suurista Mahdollisuus muutok-
seen -kampanjoistaan, vaikutti 
evankeliumi väkevästi maassa. 
Se johti maan johtajien liikuttu-
miseen, ja he tekivät aloitteita 
sovintoon eri heimojen välillä. 
Tämä on täysin ainutlaatuista 
maassa, jossa niin monia on 
tapettu ja koettu niin paljon vi-
haa. Juuri tämän muslimimaan 
pääkaupungissa, Khartumissa, 
kokoontui Arabiliitto 53 vuotta 
sitten (1967) ja antoi kolme kiel-
teistä lausuntoa Israelia vastaan; 
1. Ei rauhaa Israelin kanssa. 2. 
Ei Israelin tunnustamista. 3. Ei 
neuvotteluja Israelin kanssa. Se 
oli lausunto, jonka tuli olla voi-
massa ikuisesti, tai ainakin niin 
luultiin. Kyseinen lausunto ei ole 
tuonut siunausta maalle, kuten 
Jumalan sanan perusteelta ym-
märrämme.

Maassa on ollut suuri kurjuus 
ja puute kaikesta, budjetin ali-
jäämää sekä eri maiden (esim. 
USA) sanktioita. Inflaatio on 
ollut suurta ja leivän hinta on 
kuulemma kolminkertaistunut 
lyhyessä ajassa. Ei ihme, että 
6 000 sudanilaista on hakenut 
turvapaikkaa Israelista. Israelis-
sa on 33 000 turvapaikanhakijaa 
Afrikasta ja heistä 20 % on su-
danilaisia.

23. lokakuuta USA:n presi-

D   Dubain pilvenpiirtäjämerta iltava-
laistuksessa.

ristiriidassa palestiinalaisten oi-
keuksien kanssa. Eli edelleen on 
tahoja, jotka eivät halua rauhaa 
ja sovintoa, samalla käyttämällä 
YK:n taloudellista tukea taiste-
lussa Israelia vastaan.

Lopuksi tahdon sanoa, että 
meidän tulee nähdä Lähi-itä ja 
Israel profetaalisessa valossa, 
ymmärtääksemme kaiken mitä 
siellä tapahtuu. Ilman tietoa Raa-
matun profetioista voivat kristi-
tytkin saada vääriä asenteita, jos 
he vain kuuntelevat valtamediaa 
ja uutisia. Moni luulee tietävän-
sä, miten rauhaa luodaan, mutta 
usein yritetään sanktioita Israelia 
vastaan sekä maan ja Jerusale-
min jakamista. Monet näistä 
yrityksistä epäonnistuvat, kuten 
olemme huomanneet, koska 
ne ovat ristiriidassa Jumalan ja 
hänen sanansa kanssa. Jumala 
valvoo sanaansa ja sen toteutu-
mista, minkä me nyt näemme sil-
miemme edessä. Olkoon meillä 
silmät nähdä se, mitä Jumala te-
kee tänään ja olkaamme tietoisia 
siitä, missä ajassa elämme, pei-
laamalla maailman tapahtumia 
Raamatun valossa.
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Kimmo Janas

Koronarokotteita 
odotellessa kannattaa 
vielä turvautua muihin 
suojamenetelmiin. 
Israelilainen start-
up Sonovia Ltd 
on lanseerannut 
markkinoille uuden, 
erilaisia viruksia – 
myös koronavirusta 
– tuhoavan tekstiilien 
käsittelymenetelmän.

S hay Hershcovich ja hänen 
isänsä Shuki Joshua Her-
shcovich perustivat So-

novia Ltd:n vuonna 2013 Ramat 
Ganiin Nano Textile -nimisenä 
start-upina, kun yritys oli saanut 
Bar Ilanin yliopistolta kansain-
välisen lisenssin kaupallistaa 
kemian professoreiden Aharon 
Gedankenin ja Ilana Perelshtei-
nin kehittämä bakteereita torjuva 
tekstiilien pinnoitusmenetelmä. 

Sonovia perustettiin onnistu-
neen tutkimus- ja kehitysvaiheen 
jälkeen, joka rahoitettiin 12 mil-
joonan euron investoinnilla Eu-
roopan komission seitsemännen 
puiteohjelman aloitteesta. 

Viime vuoden elokuussa So-
noavia Ltd sai Euroopan Unionil-
ta 2,4 miljoonan euron apurahan 
Horizon 2020:sta, EU:n tutkimus 
ja innovaatio-ohjelmasta.

Ultraääniä ja 
nanopartikkeleita

Sonovian teknologia uuttaa me-
tallioksidien nanohiukkasia teks-
tiileihin ultraääniavusteisen kyl-
lästysprosessin aikana, joka suo-
jaa tekstiilit erittäin tehokkaasti 
bakteereja ja sieniä vastaan. 

– Menetelmä perustuu fyy-
siseen ilmiöön, jota kutsutaan 

kavitaatioksi. Nesteessä olevat 
ääniaallot saavat aikaan erilaisia 
ilmataskuja, jotka räjähdyksen 
yhteydessä luovat metallioksi-
dien nanopartikkeleita ja suur-
nopeuksisia suihkuvirtoja itse 
nesteeseen, joka puolestaan 
pakottaa nanohiukkaset kan-
kaan pinnalle, selvittää Sonovian 
tutkija, tri Jason Migdal.

Teknologiaa voidaan hyödyn-

tää kasvomaskeissa, suojavaat-
teissa, sairaaloiden vuodevaat-
teissa ja kylpytakeissa sekä muis-
sa tekstiileissä pysäyttämään 
sairaalainfektioiden leviäminen.

Nopea 
liikkeellelähtö

Sonovia aloitti SonoMask -hen-
gityssuojaintensa valmistuksen 
maaliskuussa Nahariyan lähellä 

sijaitsevassa tehtaassaan ja lah-
joitti suuria määriä maskeja Is-
raelin ja Saksan sairaaloille sekä 
eri hyväntekeväisyysjärjestöille 
Israelissa, Ranskassa, Saksassa, maataloudessa, esimerkiksi elin-

tarvikkeiden pakkaamisessa.
Sonovia osallistui myös ko-

keisiin Adler Plasticin kanssa 
Italiassa aiemmin tänä vuonna 
ja pyrki luomaan ratkaisun ma-
toille ja muille kankaille. Yhtiö 
ylsi testikierroksen aikana 99,999 
prosentin hyötysuhteeseen bak-
teereja vastaan. 

– Näemme tekniikkamme 
muuttavan jokapäiväistä elä-
määmme. Sitä voi hyödyntää 
kaikissa tekstiileissä: vaatteis-
samme, kodin tekstiileissä, jul-
kisten tilojen tekstiileissä, julki-
sissa liikennevälineissä ja tietysti 
suojatoimenpiteenä työpaikoilla 
ja lääketieteellisissä laitoksissa 
– tavalla, joka takaa turvalli-
semman ympäristön näinä epä-
tavallisina aikoina, huomauttaa 
Sonovian teknologiajohtaja Liat 
Goldhammer.

Yrityksen on tarkoitus lansee-
rata piakkoin mukavat, pestävät, 
uudelleen käytettävät käsineet. 

Sonovia on solminut myös 
kumppanuuksia maailmankuu-
lujen muotimerkkien, autonval-
mistajien ja julkisen liikenteen 
kanssa. Esimerkkeinä mainitta-
koon Bruckner-Textile Techno-
logy GmbH ja Adler Automotive.

Vahvaa 
tutkimusnäyttöä

Sonovia käyttää edullisempia 
metallioksidin nanopartikkelei-
ta, mukaan lukien sinkkioksidi 
ja kuparioksidi, antibakteerisen 
suojan saamiseksi. Tutkimukses-
sa, joka suoritettiin EU:n tuella 
yhdessä 16 kumppanin kanssa 
10 Euroopan maasta, havaittiin 
ultraäänisäteilytyksen saavan 
aikaan antimikrobisten metal-
lioksidien nanopartikkeleiden 
muodostumisen ja kyllästävän 
ne aktiivisesti tekstiilikuituihin.

Sonovian SonoMask on käynyt 
läpi lukuisia laboratoriotestejä, 
jotka vahvistavat maskin kyvyn 
neutraloida uusi koronavirus 
99,34 prosentin tehokkuudella 
kansainvälisesti akkreditoidun 
ATCC-testauslaboratorion ko-
keissa. Viimeisimmän testikier-

roksen tulokset osoittivat, että 
maski kykenee neutraloimaan 
SARS-COV-2:n jättämät jäljet 30 
minuutin kuluessa kosketukses-
ta kankaan kanssa. Yritys suo-
sittelee pesemään maskin käsin 
kerran viikossa noin 30-astei-
sessa vedessä öljyjälkien ja lian 
poistamiseksi. Parhaan tuloksen 
saavuttamiseksi suositellaan ym-
päristöystävällisen, neutraalin 
pH:n, ionittoman pesuaineen 
käyttöä. Pehmennysaineita ja 
valkaisuaineita tulisi välttää. 
SonoMaskin on osoitettu säilyt-
tävän suojaominaisuutensa jopa 
55 pesukerran ajan. Maskeja 
myydään Sonovian nettisivulla 
69 dollarin yksikköhintaan eli 
noin 58,70 euroa/maski, joka 
saattaa tuntua kovalta hinnalta 
verrattaessa marketeissa myytä-
viin kertakäyttömaskeihin. Mutta 

on muistettava, että SonoMaskia 
voi käyttää jopa yli vuoden, jol-
loin päiväkohtainen hinta tippuu 
alle 0,50 euroon.

Testit ovat vahvistaneet myös, 
että Sonovian maski on 98 % te-
hokas suodattamaan 5 mikronin 
hiukkasia sekä sisään- että ulos-
hengityksestä WHO:n ohjeiden 

D    Shay Hershcovich perusti isänsä Jo-
shua Hershcovichin kanssa Sonovia Ltd:n 
vuonna 2013.

C    – Kun koronaepidemia räjähti käsiin 
maaliskuussa, meillä oli jo vuosien tutki-
mus takana, joten maskien suunnittelu 
oli ainoa tehtävä, kertoo Sonovian toi-
mitusjohtaja Joshua Hershcovic.

C    Maskit tulevat yksittäispakattuina ja 
käyttöohjeilla varustettuina muutamas-
sa päivässä kuriiripostilla suoraan kotiin.

B    Sonovia on lahjoittanut maskejaan 
moniin sairaaloihin niin Israelissa kuin 
muissakin maissa.

A    SonoMask on valmistettu GSM-ku-
dotusta polyesteripuuvilla -sekoitteesta 
(80% puuvillaa, 20% polymeeriä), joka 
on päällystetty antiviraalisella teknii-
kalla.
Sonovian tekniikka käyttää 50% vähem-
män kemikaaleja ja 100% vähemmän ke-
miallisia sideaineita kuin nykyiset kankai-
den viimeistelymenetelmät. 

A    Sonovia Ltd:n tuotteita testataan yhti-
ön omassa laboratoriossa Ramat Ganissa.

A    – Tekniikkamme voi hyödyntää kai-
kissa tekstiileissä: vaatteissamme, kodin 
tekstiileissä, julkisten tilojen tekstiileissä, 
julkisissa liikennevälineissä ja tietysti suo-
jatoimenpiteenä työpaikoilla ja lääketie-
teellisissä laitoksissa, huomauttaa Sono-
vian teknologiajohtaja Liat Goldhammer.

mukaisesti. Vertailun vuoksi 
mainittakoon, että normaali 
N95-luokan maski yksinkertai-
sesti suodattaa viruksen sen si-
jaan, että poistaisi sen luonnosta, 
mikä luo riskin käsittelylle.

Testin suorittaneiden labora-
torioiden luettelossa ovat Eu-
roopan unionin valtuuttama la-
boratorio Hygcen Itävallasta ja 
Israelin akkreditoima laboratorio 
Taryag Labs.

Etelä-Afrikassa ja Australiassa. 
Yrityksen maskin valitsi äsket-
täin myös Tour De France 2020 
-kilpailuun osallistunut israelilai-
nen pyöräilytiimi, sillä pyöräily-
tapahtumassa oli tänä vuonna 
erittäin tiukat turvamääräykset 
koronan varalta. 

– Kun koronaepidemia räjähti 
käsiin maaliskuussa, meillä oli jo 
vuosien tutkimus takana, joten 
maskien suunnittelu oli ainoa 
tehtävä. Tiimimme työskente-
lee ympäri vuorokauden tekno-
logian toteuttamiseksi muissakin 
henkilökohtaisissa suojavarus-
teissa, koska uskomme tekniik-
kamme tarjoavan tehokkaan ja 
ympäristöystävällisen suojan, 
kertoo Sonovian toimitusjohtaja 
Joshua Hershcovici.

Monipuoliset 
käyttömahdollisuudet

Vaikka yrityksen päätavoite on 
tarjota antibakteerisia nanopääl-
lystyspalveluja sairaalatekstiilien 
valmistajille, tekniikka antaa 
mahdollisuuden pinnoittaa kai-
kenlaista pintaa lasista keramiik-
kaan ja polymeereihin asti. Tek-
nologialla on sovelluksia myös 

Sonovia 
torjuu 

koronaa
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Kukkia juhlaan ja arkeen –
iloon ja suruun

• Myös kukkatoimitukset
 • Pitopalvelumme ruoka on hyvää...

– kannattaa kysyä!

Joensuun Hautaustoimisto
Leo Vatanen
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Reino Mustonen 

Uskontaipaleeni alkoi 
n. 5-6 -vuotiaana äidin 
pitämässä pyhäkoulussa 
Puolangalla.

J umala oli voimakkaasti mu-
kana jo lapsuuden aikaisissa 
tragedioissa: sisko jäi auton 

alle 7-vuotiaana ja samaan aikaan 
toinen lapsi syntyi kuolleena äi-
din kuullessa synnytystilanteessa 
tästä tyttärensä onnettomuudes-
ta. Tästä toipuminen vei minulta 
noin viisi  vuotta. 

Selkäni kipeytyi 25 vuoden 
iässä, jolloin tutkimusten ede-
tessä lääkäri huomasi synnyn-
näisen selkävian. Tästä johtuen 
uudelleen kouluttautuminen oli 
välttämätöntä.

Usko Jeesukseen ei 
kuitenkaan horjunut

Muutto Tampereelle käynnistyi 
metallialan kurssituksen myö-
tä. Metallialalla työskentelinkin 
noin 17 vuotta. Työura päättyi 
puusta putoamiseen noin 4 met-
rin korkeudelta, kun olin puto-
amassa kivikkoon selkä edellä. 

Kuolema näytti väistämättö-
mältä, huusin kuitenkin: "Jeesus 
auta!" ja Hän muutti tulokulmani 
niin, että jäin henkiin. 

Leikkauksia tehtiin ja viikon 
päästä leikkauksesta sain ruu-
miista irtautumiskokemuksen, 
jossa sain valita, menenkö kirk-
kauteen vai palaanko ruumii-
seeni. 

Tyttäreni oli silloin 6 -vuotias 
ja halusin senkin vuoksi palata 
tähän aikaan. Tämä rohkaisi ja 
uudisti uskonelämääni entises-

tään, ja todistamisen halu kasvoi 
mm. miesten Käpykolon piirissä, 
johon Herra minut johti. 

Koulutus jatkuu
Tästä jatkuikin sitten Herran 
upea johdatus Viestiveljien yh-
teyteen vuonna 1994, ja se jat-
kuu yhä. 

Kiitos Herralle, että saamme 
laulaen ja todistaen matkaa teh-
dä. 

Samaan aikaan jatkui myös 
Herran koulutusohjelma syövän 
muodossa vuonna 2005. Tämän 
Herra selätti nopeasti. Tuli noin 

5 vuoden seesteisempi vaihe. 
Munuaiset lakkasivat toimimasta 
vuonna 2010. Lääkäreiden mie-
lestä mitään ei ollut tehtävissä. 
Herra kuitenkin päätti toisin ja 
munuaiset alkoivatkin toimia.

Tästä johtui myös enenevä Py-
hän Hengen uudistus ja lisäänty-
vä halu todistamiseen, jota olen 
saanut toteuttaa myös Viestivel-
jien yhteydessä. 

Koulutuohjelma kuitenkin 
jatkui, joka näkyi yleiskunnon 
romahtamisena. Lääkäri lait-
toi lopulta syöpätutkimuksiin, 
joista diagnoosiksi tuli imusol-

mukesyöpä. Lääkärin mielestä 
munuaiset eivät kestäisi sinänsä 
hyviä hoitoja ja elinkaariennuste 
oli lyhyt. Herra oli kuitenkin tois-
ta mieltä. Syöpähoidot kestivät  
noin 2 vuotta ja päättyivät tulok-
sellisesti. Näyttää siltä, että Her-
ralla on minulle vielä tehtäviä.

Matka jatkuu lastenlapsis-
ta iloiten ja Herraa kiitellen. 
Rukoilemme koronatilanteen 
päättymistä ja Hengen uudis-
tusta seurakunnissamme ja sitä, 
että Viestiveljet saavat olla siinä 
mukana.

Kuhan kalastajasta 
ihmisten kalastajaksi
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Vesa Liljamo

"Palasin juuri toissapäivänä 
Namibiasta”, sanoi asiakkaani 
hierontapöydälläni loppuvuon-
na  1989. Hän oli ollut rauhan-
turvaajana maassa, jonka kautta 
presidentti Martti Ahtisaaren 
nimi alkoi yhä useammin esiin-
tyä suomalaisten puheissa. 

”Haemme YK-rauhanturvaa-
jatehtävään terveydenhoitoalan 
ammattilaisia vuoden 1990 aika-
na tapahtuvaan valmiusjoukko-
jen koulutukseen YK-koulutus-
keskuksessa Niinisalossa. Kou-
lutuksen käyneistä valmiusjou-
koista valitaan toiminta-alueelle 
(Golan ja Libanon) huhtikuussa 
ja elokuussa YK-rauhanturvaaja-
tehtävään lähtijät.” Jotenkin tä-
hän tapaan Oulussa ilmestyvässä 
sanomalehti Kalevassa loppu-
vuonna 1989  oli ilmoitusosas-
tolla tiedote,  joka hätkäytti itseni 
ajatukseen – voisinko hakeutua 
mukaan?  

Nämä kaksi yksittäistä tapah-
tumaa 31 vuotta sitten saivat 
ajatukseni viriämään rauhantur-
vaajakokemuksen puolesta.

Yksinelävänä  ja joitakin vuo-
sia jo terveydenhoitoalalla (fy-
sioterapia) kokemusta saaneena 
toimitin Oulun sotilaspiirin esi-

kuntaan hakemuksen sisään lop-
puvuonna 1989. Kutsu tuli kuu-
kauden mittaisen koulutukseen, 
jonka  läpäisin keväällä 1990. 
Pääsin Lähi-idän ytimeen 30 
vuotta sitten elokuussa 1990 ja 
toimipaikkana UNDOF -valvon-
tajoukkojen operaation suoma-
laisessa miehistössä  Golanilla. 

Tehtävänä kyseisillä joukoilla 
oli tarkkailla Israelin ja Syyrian 
välillä olevaa tulitaukoa, joka al-
koi v. 1973 Yom Kippurin sodan 
seurauksena. Tehtävänäni ensi-
vaiheessa oli toimia vartioase-
ma Pos 65:lla lääkintämiehenä 
ja vartijana sekä komennuksen 
loppuvaiheessa  Camp Ziou-
anissa esikunta- ja huoltokomp-
panian lääkintäjoukkueessa va-
rajohtajana. 

Elokuun 1990 saapumiserän 
kaulusnäkymäni vaihtui vuoden 
kuluessa jääkäristä vääpeliksi, 
kotiutusvaiheen haikeat tunnel-
mat tulivat eteen loppukesällä 
1991. Olin saanut vuoden aikana 
rautaisannoksen tietämystä alu-
een infrastuktuurista, Golanin 
kukkuloilla  asuvista ihmisistä 
sekä ilmapiiristä, joka vallitsi 

Israelin ja lähinaapuri Syyrian 
välillä. 

Varsinainen rauhanturvaajan 
tehtäväni keskittyi lääkintäavun 
antamiseen suomalaisille jou-
koille sekä myös muille rau-
hanturvaajatehtävässä oleville 
(alueella toimi erimaalaisia rau-
hanturvaajia). Erityisvastuu lää-
kintämiehen arjessa sisälsi myös 
humanitaarisen avun antamisen 
Syyriassa asuville siviileille.

Vaikka pääasiallinen tehtävä 
oli edellä mainittua, niin työ-
tehtävän ulkopuolella eli va-
paa-ajalla, pystyi osallistumaan 
monenlaiseen toimintaan. Olen 
ollut koko ikäni liikunnallinen 
(myös ammatti) ja toiminta Go-
lanin alueella mahdollisti monia 

mahdollisuuksia liikuntaan. Niin 
YK-organisaation kautta kuin 
oman ajankäytön mahdollisuuk-
sissa osallistuin monenlaisiin ak-
tiviteetteihin. Esikunta-alueella 
(Camp Ziouani = Ziwan) pystyi 
harrastamaan erilaisia pallope-
lejä; tennis, squash, sulkapallo. 
Ja mikä erityistä, pallopelien 
rasitusten jälkeen pääsi rentout-
tamaan kehonsa alueella sijain-
neessa uima-altaassa – ei huono. 
Monille myös kuntosali ja hölk-
käharrastus toi iloa työpäivän 
jälkeiseen aikaan, lähialueen 
asfalttitiet olivat käytettävissä. 
Peltoalueiden hiekkapoluille ei 
ollut menemistä, moninpaikoin 
miinojen varoitusmerkit kertoi-
vat vaarasta, joka niissä piili. 

Kansainvälisyyttä,
vapaa-ajan toiminnan 

kohokohta
Golanin UNDOF -rauhanturvaa-
jat käsittivät pääasiallisen joukon 
4 eri maasta; Suomi, Puola, Itä-
valta ja Kanada. Sotilastarkkai-
lijoita oli useista kymmenistä 
maista. 

Liikunnallisiin harrastuksiin 
kuului mm. vuotuinen marssi-
kilpailu, AUSBATT -marssi. 
Keskipisteenä Pohjois-Israelissa 
sijaitseva Hermon-vuori. Itä-
valtalaisten vastuulla oli järjes-
tää kyseinen tapahtuma, jossa 
3-miehisen joukkueen mukana 
taivalsin lokakuussa 1990 kah-
den päivän aikana Hermon-
vuoren laelle (2814 m). Partion 
loppuaika ratkaisi kilpailussa 
sijoituksen. Etenemistä vaikeu-
tettiin niin, että varustuksena oli 
jokaisella miehellä rynnäkköki-
vääri sekä pientä kannettavaa 
päivittäiseen selviytymiseen. Päi-
vien välissä yövyttiin itävaltalai-
sella vartioasemalla, joka sijaitsi 
vuoren eteläisellä rinteellä. Ylös 
kavutessa kestävyyttä koeteltiin, 
hapensaanti vaikeutui mitä kor-
keammalle edettiin. Ja olihan 
partion pysyttävä kasassa, jouk-
kueena oli odotettava partion 
hitaintakin. 

Hienojen maisemien ja ää-
rimmäisen rankan kapuamisen 
jälkeen maali oli edessä ja siellä 
odottava huikea palkinto; nä-
köalaa yli koko Lähi-idän pa-
noraamamaisen ylänköalueen. 
Laelta todellakin sai yhtäaikaa 
nähdä kuinka Israelin, Libano-
nin ja Syyrian alueet levittäytyi-
vät silmien eteen. Kerrassaan 
hieno näkymä. Eipä ihme, että 
vuoren lakipisteessä sijaitsi YK-
vartioasema (marssin maali), 
josta käsin pystyi valvontatehtä-
vää suorittamaan tehokkaasti ja 
laaja-alaisesti. 

Koko kisan voittaja oli suoma-
lainen partio, kuuluisan vuori-
kiipeilijä- Gustavssonin veljekset  
siinä voittajaryhmässä mukana. 
Vuorikiipeily onkin ollut heille 
tuttua puuhaa, ja näille pika-
menijöille tämä Ausbatt -taival 
taisi olla vain suupala. Her-
monin laella oululaisen liikku-
jan sydänalaa helli Ison kirjan 
teksti Mark. 9. luvun mukaisesti 
Vapahtajamme kirkastumisesta, 
jossa läsnä Jeesus, opetuslap-
set Pietari, Jaakob ja Johannes 
sekä Mooses ja Elia. Ajatuksissa 
– täälläkö tämä merkittävä het-
ki todella tapahtui? Mark. 9:2-
3 ”Ja kuuden päivän kuluttua 
Jeesus otti mukaansa Pietarin ja 
Jaakobin ja Johanneksen ja vei 
heidät erilleen muista korkealle 
vuorelle, yksinäisyyteen. Ja hä-
nen muotonsa muuttui heidän 

Liikunnanharrastajan 
silmiä ja sydäntä avartavat 
”näköalat” Lähi-idässä

edessään, ja hänen vaatteensa 
tulivat hohtaviksi, niin ylen val-
koisiksi, ettei kukaan vaatteen-
valkaisija maan päällä taida 
semmoiseksi valkaista. Ja heille 
ilmestyivät Elias ynnä Mooses, 
ja nämä puhuivat Jeesuksen 
kanssa”.

 
Jääkiekkoa – paahtavassa 

helteessä?
Kanada ja Suomi – yhdistävänä 
tekijänä tietysti jääkiekko. Ai-
van totta, tällainenkin viritys oli 
esillä 1990 Suomivartioasemien 
miehillä, isänmaallisuus nousee 
yleensä  omalle asteikolle tässä 
jäälajissa. Molemmille puolille 
erityinen lajirakkaus sai YK-
miehissä innostusta nostavaa 
keskustelua aikaan. Pohjois-
Israelissa Metullan kaupungissa 
sijaitsee jäähalli – ei aivan täys-
mittainen, mutta kuitenkin teko-
jäähalli Lähi-idässä. Suomalaisi-
na aloimme miettiä joukkueen 
kokoonpanoa, palaveri toisensa 
jälkeen asiasta käytiin, ja miten 
saada varusteet paikan päälle. 

Lähdin marraskuussa 1990 
Suomi-lomalle ja toin palatessa-
ni luistimet mukanani Israeliin. 
Ajatus suunnitellusta pelistä ei 
kuitenkaan edennyt toteutuksen 
asteelle, olin pettynyt, kun mat-
sia ei jostain syystä tullutkaan. 
Liekö pelkona, että loukkaantu-
misalttius olisi ollut liian suuri. 
Mutta kokeilla piti, itse menin 
myöhemmin Metulla hallille, ve-
din hokkarit jalkaan ja kävin jää-
baanalle jättämässä suomalaisen 
luistimen terän jäljet Lähi-itään. 
Niin, kuinka moni muu suoma-
lainen onkaan saanut moisen 
tehdä Israelissa? Mieleenpainuva 
ja jäätävä kokemus.

Ammuntaa ja juoksua 
– hei, sehän on 

”ampumaurheilua”
Tällaistakin tietysti Golanilla. 
YK:n organisaation alaisuudes-
sa järjestettiin vuosittain alueella 
palveleville Falling Plate -kilpai-
lun nimellä kulkeva kisa, ”kaatu-
va lautanen”. Nimen mukaisesti 
ammuttiin taulut kumoon. Mut-
ta ammunnan lisäksi kisa sisälsi 
juoksuosuuden. Vähän samaan 
tapaan kuin ampumahiihto talvi-
lajina, nyt vain suoritus kuivassa 
hiekkamaastossa ja paahtavassa 
kuumuudessa Lähi-idän vienos-
sa tuulahduksessa. Golanilla 

C   AUSBATT -marssin reitillä oululainen 
liikkuva rauhanturvaaja.

C   Hartaushetki avoimen taivaan alla Camp Ziounissa kesällä 1991.

C D   Camp Zivan alueen sguash-halli oli ahkerassa käytössä.

C   Falling Plate -harjoittelua suomalaisittain.

A   Kanada -partio matkalla kohti Her-
monin huippua.

Liikunnanharrastajan 
silmiä ja sydäntä avartavat 
”näköalat” Lähi-idässä
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petri.aalto@aida-energy.com
  www.aida-energy.com

nimittäin tuulee aina, onhan 
kyseessä ylänköalue. 

Mielenkiintoiseksi Falling Pla-
te -kuvion teki se, että sen yhtey-
dessä järjestettiin pudotuskilpai-
lut kunkin maan omien taitajien 
keskuudessa. Siis kuka/mikä 
joukkue pääsee edustamaan 
maataan ”kansainvälisessä” mit-
telössä. Ja tottakai siitä sai me-
riittiä ja kunniaa – niille, jotka 
pärjäsivät. Lajia hiottiin kunkin 
maan edustajien keskuudessa, 
harjoitus teki mestarin, tässäkin 
lajissa. Juuri tällaiset kisat, jossa 
eri maiden joukkueet ja edustajat 
keskenään kilpailivat, sai aikaan 
tärkeän yhteenkuuluvuuden 
tunteen rauhanturvaajien välil-
le. Yhteisellä asialla kaikkinensa, 
tällöin yhteishenki kohosi ja tot-
takai toinen toistemme arvostus 
kasvoi. Ja vaikka kyseessä oli kil-
pailua, niin kaikki kuitenkin ta-
pahtui rehdisti ja tervehenkisesti 
liikunnallisen toimen ehdoilla. 

Oli todella mukava seurata 
ja jännittää tällaisten kisojen 
edistymistä ja samalla huoma-
ta, kuinka laajan monipuolista 
harrastustoimintaa pystyttiin 
varsinaisen YK-arjen ja  työteh-
tävän lomaan sijoittamaan. Tämä 
vaati tietysti aktiivista vapaa-ajan 
toiminnasta vastaavien henki-
löiden organisointia ja ”talkoo-
henkeä”. Falling Plate -kisailun 
vastuu järjestelyistä oli Finnbatt 
-taholla, siis suomalaisilla, ja 
hyvin järjestelyt sujuivat. ”Kovat 
piipussa” ammunta-tilanteissa 
vaati valvojilta tarkkuutta ja eri-
koisosaamista. Tämä vastuu oli 
ns. kantahenkilökunnan rau-
hanturvaajien ammattitaidossa. 
Toisessa liikuntatapahtumassa 
puolestaan 3-henkisin joukkuein 
kisailtiin Ziwanin kaduilla viesti-
kisana juosten. Nimen mukaan 
– kanadalaisten rauhanturvaaji-
en vastuulla juoksukisan nimi oli 
CANLOG. Edellä mainittujen yh-
teishengen nostatuslajien myötä 
nousee ajatuksiin voimallinen 
Jumalan Pyhän Hengen toimin-
ta. Sen siivittämänä opetuslap-
set lähtivät ”liikunnallisesti” vie-
mään sanomaa aina maailman 
ääriin – läheltä Golania,  ”tuulah-
televista tunnelmista”.  Joh. 3:8 
”Tuuli puhaltaa missä tahtoo ja 
sinä kuulet se huminan, mutta 
et tiedä mistä se tulee, minne se 
menee; niin on jokaisen joka on 
Hengestä syntynyt.” 

Syyrian ja Israelin rajalla, johon 
kuului Itä-Afrikan hautavajoa-
man osa nimeltään Vadi Raggad. 
Täällä päivittäin suomalainen jal-
kapartio (suomalaisten vahvuus 
Golanilla n. 400 miestä) käveli 
useamman tunnin miinakentti-
en lomassa (merkattu reitti) ja 
varmistaen, ettei alueella liiku 
asiaankuulumattomia. 

Sain mahdollisuuden olla 
mukana tämän vaativan kävely-
matkan, useampi tunti vierähti 
nauttien 35 celciusasteen kuu-
muudessa. Kyseinen alue sisälsi 
vielä toimivia miinoja, jotka oli-
vat peräisin Yom Kippur -sodan 
ajoilta 1973. Koko Golanin alu-
eella liikkuessa ei voi olla huo-
maamatta keltapunaisia varoitus-
kylttejä miinoista, ja tämän tästä 
sai kuulla kaukaisia räjähdyksiä. 
Kyseessä jonkin eläimen elämän 
päättyminen miinakentässä. Vadi 
Raggad -jalkapartio toteutui 
aina kahden henkilön toimesta, 
mukana selässä operatiivinen 
radiovastaanotin. Yhteyttä pi-
dettiin suomalaiseen vartioase-
maan, jonka kautta varmistettiin 
kaiken olevan kunnossa. Vadi 
-uoma sijaitsi strategisesti hyvin 
keskeisellä alueella, tätä aluetta 
hallinnoiva saisi terroritoimillaan 
suurta tuhoa aikaan vastapuo-
lelle. Nyt se oli ”ei kenenkään 
maata”, näin turvattiin rauhalli-
nen yhteiselo rajanaapureiden 
välillä (Israel – Syyria), joilla ei 
tänäkään päivänä ole vielä var-
sinaista rauhansopimusta. Raja-
naapureilla on edelleen sotatila, 
mutta vuoden 1973 jälkeen on 
vihollisuuksissa vallinnut tulitau-
ko. Tätä YK-miehet omalla toi-
millaan olivat takaamassa, myös 
tällä Vadi -partiotehtävällä. 

Kuivuus, kuumuus, hiljaisuus, 
näistä kulkija pystyi hyvinkin 
partiossa nauttimaan. On osat-
tava asettaa mielentila oikealle 
”taajuudelle”, tällöin huomaa 
kuinka erämaakin voi olla pu-
huttelevan kaunis. Vadissa huo-
masi heti kun jokin liikahtaa, 
maassa tai ilmassa. Lähi-idän 
alueella linnut ovat merkittäviä 
elämän osoittajia. Kotka, joka lii-
telee korkealla kuumassa ilma-
nalassa ja hakee ilmavirtauksia 
oli Vadissa hieno näky. Ps. 40:31 
”mutta, ne jotka Herraa odotta-
vat, saavat uuden voiman, he 
kohottavat siipensä kuin kotkat. 
He juoksevat eivätkä näänny, he 

vaeltavat eivätkä väsy.” 

Johtajan rohkaisu – 
arvokasta pääomaa

Lähi-idässä rauhanturvaajiin, 
varsinkin suomalaisiin, suhtau-
duttiin osapuolten keskuudessa 
hyvin. Luottamus YK-toimijoita 
kohtaan oli avaintekijä. Golanin 
alueen YK-toiminnan erilaisuus 
verrattuna Libanonin UNIFIL 
-operaatioon antoi UNDOF -vä-
elle joustavammat olosuhteet 
ja mahdollisti näinkin laajan 
harrastustoiminnan, joista tässä 
kirjoitan. 

Jo Niinisalossa alueelle lähte-
ville koulutuskeskuksen johtaja 
puheessaan korosti kuinka olim-
me lähdössä matkalla, josta tulisi 
ikimuistoisa. Ja näin todella voin 
kohdallani sanoa, eikä pelkäs-
tään toiminnallisen ja liikunnal-
lisen ajankäytön kannalta. 

Oma motivaatio Golaniin läh-
dölle kumpusi myös Raamatusta, 
halu nähdä Lähi-itä ja vallankin 
Israel oli syttynyt rintaan, jota 
kirjoituksen alussa mainitut kaksi 
esimerkkiä (ennen hakeutumis-
ta) vain rohkaisivat. Eikä alkusy-
tyke ole jäänyt alkuasteelle vaan 
on saanut palaa ”ilmiliekissä”, 
Jumala on antanut monenlais-
ta vahvistusta rauhanturvaaja-
kokemuksen jälkeiseen Lähi-itä 
yhteyteen. Jollen olisi lähte-
nyt, niin en tänä päivänä olisi 
omassa hengellisessä toimin-
nassa luomassa siltaa Israeliin 
ja Lähi-itään. Raamattu puhuu 
Jesajan kirjan 19. luvussa ”val-
tatie-näystä”. Koen, että eläm-
me parhaillaan aikaa, jossa tätä 
valtatietä ollaan pohjustamassa 
tämän ajan maailman historian 
tärkeimpään tapahtumaan. Mes-
siaan takaisintuloa – Jeesuksen 
askeleet kuuluvat – haluan on 
olla edesauttamassa omalta pie-
neltä osaltani. Kilpailu, juoksu, 
lähtö, maali – näiden yhdistävä 
koordinaattitekijä on jo näkyvil-
lä. Odotusaika alkaa olla ohi, 
vielä hetki ja saamme olla ikui-
sesti Herramme luona. Israelin 
kansallislaulu Toivo, Hatikva, 
jo nimenä kertoo olennaisen, 
toivomme on tulossa. Varmista 
ajoissa, että sinäkin olet mukana, 
vastaanottamassa hänen kunin-
kuuttaan maanpäälle. Sak. 14:4 
”Hänen jalkansa seisovat sinä 
päivänä Öljymäellä, joka on Je-
rusalemin edustalla itää kohti.” 

sisätiloissa (kaasu-uhka) seura-
simme uutisia ja miten sotaisat 
toimet etenevät. 

Niinhän siinä kävi, että länsi-
liittouma ajoi Irakin diktaattorin 
tiehensä. Tel Avivin maraton jär-
jestyi viimeinkin huhtikuussa ja 
sinne sitten 3 suomalaista rohke-
aa faitteria lähti kokeilemaan jal-
kojen kestävyyttä. Muistan kuin-
ka tummaihoisten afrikkalaisten 
gaselliaskeleet  kisan tiimellyk-
sessä vilahtivat hetkessä näky-
mättömiin, oma tasatahtinen as-
kellus tavoitti maalin 3h 52 min 
kuluttua lähtölaukauksesta. Olin 
meistä Suomi-rauhanturvaajista 
ainoa, joka selvisi loppuun, toki 
itsekin olin maalilinjalla ”hämä-
rän rajamailla”. Huoltojoukot 
hoivasivat väsähtäneitä maratoo-
nareita, itsekin hierojen käsitte-
lyssä ”nukahdin”, jokin tovi meni 
horroksessa. Siitä YK-faitteri he-
rätettiin valveille ja juuri koettu 
juoksu palautui mieleen. 

Aivan mahtavaa – pyhällä 
maalla askeltaa täysmaratooni 
(42,2 km) ja vieläpä rinnassa 
kilpailun numerolappu. Usko-
matonta. Ei mennyt turhaan ne 
hikipisarat! ”Kirjoita näky ja 
piirrä selvästi tauluihin, niin 
että sen voi juostessa lukea”, 
Habakuk 2:2 sanat alkoivat elää 
sydämessäni. Näky on vienyt 
myöhemmin Jerusalem Maraton 
-tapahtumaan 5 kertaa (2015-
2019), josta Tosimies-lehdessä 
kirjoitettiin v. 2018.

Vadi – kuivunut joenuoma 
– erikoinen kokemus ja 

näköala rauhanturvaajalle
Suomalaisen UNDOF -joukon 
alue käsitti kapean kaistaleen 

Lähdetäänkö faitterit 
maratoonille?

Liikuntaintoilijalle kiiri jostain 
korvaan tieto järjestettävästä 
maratonista Tel Avivissa maalis-
kuussa 1991, joka toteutui toki 
sitten vasta kuukauden myö-
hemmin eli huhtikuussa. Sad-
dam Hussein hyökkäsi Kuwaitiin 
elokuussa 1990  ja siitä seuran-
nut 1. Persianlahden sota johti 
Lähi-idän levottomuuksiin alku-
vuonna 1991. Kyseessä olikin 
ensimmäinen ”televisio-sota”, 
jota suomalaisetkin saivat seu-

rata tv-ruuduista kotisohviltaan. 
Irakin johtaja Hussein ampui 

kosto-iskuna  Scud-raketteja 
Israeliin, yrittäen saada samal-
la Israelin mukaan konfliktiin. 
Hänen tavoitteensa epäonnis-
tui, ja lähinnä suurempiin asu-
tuskeskuksiin (Haifa, Tiberias) 
lentäneet raketit aiheuttivat 
etupäässä aineellisia vahinko-
ja. Husseinin raketit itseasiassa 
lensivät alueemme yli  saaden 
Golanin joukotkin varautumaan 
suojaustoimenpiteisiin. Shelter-
suojissa ja muovilla eristetyissä 

C   Tel Aviv maraton 1991 mainos .C   Rintalappu numero ja mitali – Tel Aviv maraton 1991.
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Iikka Löytty

Yritystoiminnasta 
eläköityvä Raimo 
Peräkylä näkee 
hengellisten lahjojen 
olevan äärettömän 
tärkeitä nykypäivän 
seurakunnassa ja 
toivookin jokaisen 
kristityn rukoilevan 
itselleen armolahjoja, 
että Jumalan 
valtakunnan työ menisi 
eteenpäin.

L ohjalla vuonna 1955 syn-
tynyt ja siellä vieläkin 
asuva Raimo Peräkylä 

kertoo varttuneensa 6-lapsises-
sa perheessä. Sodan jälkeen 
suurperheellä oli raha tiukassa, 
ja lelut tehtiin itse taitavan ompe-
lija-äidin valmistaessa lapsilleen 
vaatteita. Maansiirtoyritystä pyö-
rittävä isä oli paljon poissa kotoa 
reissuhommissa ympäri Etelä-
Suomea ja oli sodan käyneenä 
saanut siipeensä niin henkisesti 
kuin fyysisestikin. 

– Vaikka hän pystyikin tarjoa-
maan niissä olosuhteissa varsin 
turvallisen kodin, ei isän välit-
täminen tietenkään ollut aivan 
toivotun kaltaista. Mutta tieten-
kin, kun sisin on kipeä, oli meille 
lapsille varmasti vaikea puhua, 
Peräkylä kertoo.

Hän muistelee, kuinka kou-
luajan uskonnonopin kirjoissa 
vielä siihen aikaan puhuttiin 
Raamatun asioista, ja hän oli 
kiinnostunut kaikista Jeesuksen 
tekemistä asioista. 

– Minulla oli hyvä muisti, jo-
ten opin ulkoa pitkät pätkät Raa-
mattua. Opettaja olikin todennut 

äidilleni, että jo on kumma, jos 
tuosta pojasta ei tule pappia, Rai-
mo Peräkylä naurahtaa.

Vaimon Raimo löysi varsin 
nuorena, hän oli itse 17-vuotias 
ja vaimo 15-vuotias, kun seurus-
telu alkoi. 

– Ja vieläkin, lähes 50 vuotta 
myöhemmin asutaan saman ka-
ton alla, mies hymyilee.

Ratkaisun aika
Vaikka Raamattu oli kiinnosta-
nut Raimo Peräkylää jo nuore-
na, varsinainen hengellinen he-
rääminen alkoi vasta, kun oma 
terveys alkoi pettää ja mieleen 
nousivat kysymykset elämän 
tarkoituksesta. Varsinkin, kun 
perheen 3 kuukauden ikäinen 
tytär sai aivokalvontulehduksen. 

– Muistan, kuinka veimme ty-
tön Helsinkiin ja hänelle laitettiin 
antibioottineula päähän. Silloin 
meni aikuinen mies ensimmäi-
sen kerran polvilleen. Rukoilin, 
että jos Jumala olet olemassa ja 
tyttäreni paranee, annan elämäni 
sinulle.

Tytär parani, mutta Raimo 
Peräkylä jatkoi kipuiluaan vie-

lä puolisentoista vuotta senkin 
jälkeen. 

– Olimme vaimoni sukulaisten 
luona Varkaudessa kyläilemässä. 
Jumala oli minulle jo kuukau-
si aikaisemmin puhunut, että 
sinä Raimo tulet kohta uskoon 
ja lopetat tuon viinan juomi-
sen. Alkoholi ei ollut minulle 
mikään ongelma, korkeintaan 
kerran kuussa tuli otettua, hän 
tarkentaa.

Muiden keskustellessa pöydän 
ääressä Jumala alkoi puhua mie-
hen sisimmässä hyvinkin voi-
makkaasti, että nyt olisi Raimon 
ratkaisun aika, sillä uutta kutsua 
ei enää tulisi. 

– Tuskailin siinä, että mitä 
pitäisi tehdä ja mitä ystävät ja 
oma perhe sanoisivat. Loikkasin 
kuitenkin siitä pystyyn, ja muut 
katsoivat ihmeissään, että mikä 
minulle tuli. Sanoin, että minä 
haluan tulla uskoon. Äimistyk-
seltään toivuttuaan vaimon su-
kulaiset rukoilivat puolestani. Ja 
samalla kertaa myös vaimoni tuli 
uskoon. 

Muutos oli valtava, ja sydä-
meen tullut rauha jotain ainut-
laatuista Peräkylän kertoman 
mukaan.

Koulutyö 
sydämellä

Kun Raimo Peräkylä toimi nuori-
sotyöntekijänä Lohjalla, toimen-
kuvaan kuuluivat myös koulu-
vierailut. 

– Koulutyö on todella tärkeää, 
koska siellä kohtaa paljon nuo-
ria ja saa välittää heille elämän 
tärkeimmät arvot. Ja tietenkin se 
valtava turva, jonka usko Juma-
laan antaa, on tänäkin päivänä 
tärkeä asia. Oikein surettaa tuo 
suunta, mihin tämä maailma on 
menossa, kun lapsilta riistetään 
elämän tukipilari. Jumala oikeas-
ti välittää meistä ja haluaa johdat-
taa meitä. Hänen yhteytensä on 
kuitenkin se elämän juttu.

Koulutyötä Peräkylä teki kaik-
kiaan seitsemän vuotta, ja työ si-
sälsi monta sataa koulua Etelä-
Hämeessä ja Länsi-Uudenmaan 
alueella. 

– Sinä aikana tuli kohdattua 

Raimo Peräkylä:
Ei uskontoa vaan uskoa

toistasataa tuhatta nuorta ja 
monta tuhatta opettajaa, hän ar-
vioi ja kertoo olleen mahtavaa 
nähdä, kuinka Taivaan Isä kos-
ketti lapsia.

Peräkylä tunteekin Jumalan 
antaneen koulutyön hänen sy-
dämelleen ja varustaneen myös 
tarvittavalla viisaudella.

Rukoileeko 
opettaja paljon?

Raimo Peräkylä muistelee ta-
pausta, jossa opetettavina oli 

A   Peräkylä myöntää burnout-koke-
muksen olleen äärimmäisen tärkeä. Se 
toi hänen arvionsa mukaan laupeutta 
omaan elämään. 

A   – En ole huomannut, että minua 
vierastettaisiin uskoni takia. Olen ko-
ettanut olla oma itseni, kertoo Raimo 
Peräkylä.

viitisenkymmentä 1- ja 2 -luok-
kalaista. Opettaja oli siirtänyt 
vilkkaan ja muita käytöksellään 
häiritsevän pikkupojan istumaan 
muista erilleen. 

– Kun aloitin oppitunnin, 
poika keinui tuolinsa kanssa ja 
antoi rauhattoman oloisen vai-
kutelman. Opettaja koetti välil-
lä rauhoitella poikaa, mutta en 
kiinnittänyt häneen enempää 
huomiota.

Muutaman minuutin kulut-
tua poika kuitenkin rauhoittui 

ja alkoi seurata tarkkaavaisena 
Peräkylän opetusta. 

– Ja niin mentiin tunnin lop-
puun asti, poika istui etukenossa 
liikahtamatta ja kuunteli ope-
tustani. Kun vilkaisin opettajan 
suuntaan, hän tuijotti poikaa suu 
auki, hämmästyneen näköisenä, 
Peräkylä naurahtaa muistoilleen.

Ruokatauolla pikkupoika tuli 
istumaan hänen kanssaan sa-
maan pöytään ja alkoi purkaa sy-
däntään. Poika kertoi pitäneensä 
tunnin aikana pitkät rukoukset 
ja saaneensa sisimpäänsä läm-
pöisen tunteen. Nyt hän kyseli, 
mistä oli oikein kyse. 

– Minä sanoin, että Taivaan Isä 
halusi vilkuttaa sinulle ja kertoa, 
että kaikki on kunnossa eikä ole 
syytä huoleen.

Välitunnilla poika oli pysäh-
tynyt opettajansa eteen, ottanut 
tätä kädestä kiinni ja katsonut 
suoraan silmiin ja todennut, että 
opettaja rukoilee varmaan pal-
jon. Opettaja ei ollut osannut 
vastata varsinaisesti mitään, vaan 
oli kysynyt, että kuinka niin. 

– Pikkupoika oli kertonut, että 
hän on rukoillut päivän aikana 
tosi paljon ja hänellä on mennyt 
hyvin. Ja kun poika oli katsonut, 
kuinka hyvin opettajalla menee, 
hän uskoi opettajankin rukoile-
van paljon.

Ylpeys karisi
Toimittuaan Lohjalla seurakun-
nan nuorisotyössä muutaman 
vuoden, Raimo Peräkylä kertoo 
ajaneensa itsensä täydelliseen 
burnoutiin. 

– Elämä pysähtyi aivan to-
taalisesti, en pystynyt olemaan 
töissä. Muutama kuukausi meni 
ihan vaan katsellessa, ennen 
kuin olo alkoi helpottaa ja me-
nin töihin veljeni rakennusliik-
keeseen. Kaiken kaikkiaan kesti 
lähes kolme vuotta toipua. Se oli 
ehdottomasti elämäni rankin ko-
kemus, ja pakko myöntää, että 
jopa itsemurha kävi mielessä.

Mutta jälleen kerran Jumala 
kuuli ahdistuneen miehen ru-
koukset ja toipuminen alkoi. 
Näin jälkeenpäin miettiessään 
Peräkylä kertoo ymmärtäneen-
sä, kuinka ylpeä ja omahyväinen 
hän oli ollut. 

– Omat kokemukseni kyllä 
nostivat empatian tason aivan 
uudelle korkeudelle, kun ta-
paan hätää kärsiviä ihmisiä. Py- A
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Lapsi on meille syntynyt

Marraskuussa vietettiin lapsen oikeuksien päivää. Niin kuin 
tehdään joka ikinen vuosi. Jotenkin sen vietto tuntuu aina vain 
kornimmalta. Varsinkin nyt, kun meillä hohkataan naisten 
oikeuksista omaan kehoonsa ja aborttilakiin ollaan tekemässä 
muutoksia. Ylpeilemme korkeasta sivistystasostamme ja tasa-
arvon huikeasta kehittymisestä. En oikein ymmärrä, olisiko 
syytä, kun samaan aikaan vanhuksemme saavat ala-arvoista 
hoivaa, mutta meillä on varaa kehittää syntymättömien lasten 
tappokonetta vieläkin tehokkaammaksi. Lähes kymmenen 
tuhatta lasta tapetaan äitinsä kohtuun vuosittain. Eivätkä tässä 
luvussa ole ne, jotka hoidetaan katumuspillereillä. 

Miksei media puhu mitään isän tai lapsen oikeuksista? Miksi 
jokin ihmisryhmä olisi toisia tasa-arvoisempi? Hyvin harvat 
raskaudet alkavat raiskausten tai väkivallan seurauksina. Suu-
rin osa tapahtuu kahden aikuisen välisessä seksiaktissa, johon 
molemmat ovat suostuvaisia. On hyvin vaikea ymmärtää, että 
omien halujen ja himojen tyydyttämisestä tulevia seurauksia 
eivät aikuiset ihmiset halua kantaa. Näissä lemmen leikeissä 
naisella on yhtä lailla oikeus omaan kehoonsa. Tilastot osoit-
tavat, että monet naiset tekevät useampi abortteja.

Asia on vakava. Myös Jumalan edessä. Kun leijonan osa 
aborteista Suomessa tehdään sosiaalisista syitä, olisi aika kat-
soa peiliin. Samaan aikaan tuhannet avioparit eivät pysty saa-
maan omaa lasta. Pitkälle kehittynyt yhteiskunta voisi lasten 
tappamisen sijaan kehittää järjestelmää, jossa lapsen elämä 
adoptioperheessä olisi esillä tasavertaisena vaihtoehtona.

Meidän pitäisi ymmärtää, että kysymyksessä on oikea lap-
si eikä vain jokin limaklöntti. Ja johon olisi oikeus myös 
isällä. Kun nykyinen aborttilaki tuli voimaan 1970 -luvulla, 
jouduin nuorena opiskelijana seuraamaan myös raskauden 
keskeytyksiä. Se oli kammottavaa katsottavaa: pienen lapsen 
riekalaita, irti repeytynyttä päätä, käsiä, jalkoja verisen mössön 
keskellä kaarimaljassa. Puistatti. Mutta hirvein kokemus oli, 
kun lapsuuden ystäväni tuli juuri silloin tekemään abortin. 
Sosiaalisista syistä. Tämän kokemuksen musertamana kirjoitin 
kirjan Silvottujen sinfonia (Ristin Voitto 1976), joka kuvaa 
totuudenmukaisesti ja koruttomasti aborttia.

Tänä jouluna jälleen saamme ihanan sanoman: lapsi on 
meille syntynyt. Herodeksen tappokone tuhosi pieniä lapsia, 
mutta Jeesusta hän ei pystynyt tappamaan. Olihan sosiaalinen 
paine kuitenkin hirvittävä: nuori tyttö, joka oli kihlattu, tuli 
raskaaksi. Eikä sulhanen ollut koskenutkaan häneen. Nykyi-
nen suositus Suomessa: abortti. Kiitos Jumalan: Jeesus syntyi. 
Enkelitkin virittivät ylistysvirren: ”Teille on tänään Daavidin 
kaupungissa syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra.” Hä-
nen kuolemansa ristillä sovitti maailman synnin. Myös suo-
malaisen yhteiskunnan häpeän ja synnin, viattomien lasten 
murhaamisen. Kysymys kuuluu: otammeko sen vastaan?

rin kuuntelemaan ja auttamaan 
mahdollisuuksieni mukaan.

Uni toteutui 
Raimo Peräkylä kertoo Jumalan 
siunausten seuranneen häntä 
niin työelämässä kuin yksityis-
puolellakin. Kun jotkut työt ovat 
loppuneet, puhelin on soinut ja 
uusia ovia auennut. Välillä on 
ruokaa tullut perheeseen yllät-
täviltä tahoilta. 

– Joskus joku on tuonut ison 
kassin ruokaa ovelle, ja joskus 
on postilaatikosta löytynyt kir-
jekuoressa rahaa.

Raimo Peräkylä kertoo näh-
neensä 25 vuotta sitten merkil-
lisen unen, jossa oli iso kallio ja 
sen päällä kolme reikää. Kolmen 
kuukautta myöhemmin tuo kal-
lio tuli yllättäen vastaan Vantaan 
lentokentällä. 

Peräkylällä oli siinä vaiheessa 
jo työkokemusta maarakennus- 
ja infrayrityksille tehtävistä labo-
ratoriopalveluista, kiviainestut-
kimuksista yms. Omien kolmen 
pojan varttuessa nämäkin tulivat 
mukaan isän yritystoimintaan. 
Hän sai kuulla Finavian työmaal-
la tarvittavan hänen kaltaistaan 
ammattimiestä.

– Vieraillessani työmaalla en-
simmäistä kertaa ajoimme työn-
johtajan kanssa kentän toiseen 
päähän katsomaan murskaamoa, 
ja siellä se uneni kallio kolmine 
reikineen kohosi, Peräkylä hy-
myilee. – Ajattelin, että nyt tässä 
taitaa olla hieman isompi käsi 
hoitelemassa asioita.

Testaustoiminta siirtyy 
sukupolvelta toiselle

Raimo Peräkylä Oy on tarjonnut 
infrarakentamiseen keskittyvää 
testaus- ja asiantuntijapalvelua 
jo neljällä vuosikymmenellä. 
Ajan kuluessa yhtiö on osallis-
tunut moniin erilaisiin infrara-
kentamisen projekteihin. Tänä 
vuonna Raimo Peräkylä on 
saavuttanut eläkeiän ja näin 
toiminta aloittaa matkallaan uu-
den luvun. Raimon jättäytyessä 
eläkkeelle, on testaustoimintaa 
jatkamaan perustettu uusi yri-
tys nimeltään, jonka perustajiin 
kuuluvat Mika, Jani ja Juha-

Pekka Peräkylä sekä Juha Nur-
mi. Testaustoiminta tulee jatku-
maan samalla paikalla Vantaan 
Katriinantiellä kuin aiemminkin. 
Raimo Peräkylä ei jää eläkkeestä 
huolimatta toimettomaksi, vaan 
jatkossakin Raimo Peräkylä Oy 
tarjoaa asiakkailleen asiantunti-
japalveluja vankalla kokemuk-
sella. JLab Oy ja Raimo Peräkylä 
Oy tulevat hyödyntämään tois-
tensa vahvuuksia tavoitteenaan 
tuottaa asiakkailleen parasta 
mahdollista testaus- ja asiantun-
tijapalvelua.

Eläköityminen ei tunnu kui-
tenkaan hidastavan miestä, vaan 
nuorisotyötä tehdään edelleen, 
ja ensi kevään kunnallisvaaleis-
sa on Raimo Peräkylän tarkoitus 
olla myös ehdolla KD-listoilla. 

Peräkylät ovat normaalien 
seurakunta-aktiviteettien lisäksi 
järjestäneet kotonaan hengelli-
sen musiikin konsertteja, joissa 
esiintyjinä on kuultu niin Viktor 
Klimenkoa, Pekka Simojokea 
kuin Niina Åströmiäkin.

Maailma 
turmion tiellä

Vaikka yrityksen pyörittäminen 
on työllistänyt miestä, seura-
kunnan tekemä nuorisotyö on 
säilynyt sydämelle. Peräkylä on 
palkannut yrityksensä kautta 
Lohjalle myös kaksi puolipäi-
väistä nuorisotyöntekijää. Nuo-
risoilloissa, varkkareissa käy 
parikymmentä 8-12 -vuotiasta ja 
juuri käynnistyneissä keskivark-
ki-illoissa puolestaan 12-13 -vuo-
tiaita. Lisäksi seurakunta järjestää 
Peräkylän kertoman mukaan il-
toja myös nuorille aikuisille. 

Kuten hän jo alussa totesi, 
tämän sukupolven nuoret tar-
vitsevan perusturvan elämäänsä. 

– Väittäisin, että me olemme 
kansakuntana tehneet ihmiskun-
nan suurimman kömmähdyksen, 
kun olemme vieneet nuorilta 
todellisen uskon. Jumala toimii 
uskon eikä uskonnon kautta. Jos 
me opetamme uskontoa, me-
nemme suohon koko porukka. 
Ja kyllähän seuraukset näkyvät 
kaikkialla, rikollisuus rehottaa, 
pahuus kasvaa, kukaan ei välitä 
muista kuin itsestään. Kaikessa 
paistaa omahyväisyys ja itsek-
kyys. Ja se käy koko maapal-
lolle turmioksi, Raimo Peräkylä 
huokaisee.

A   – Pojat tarvitsevat miehenmallia elä-
määnsä. Tämä nykyajan sukupuolise-
koilu o ei ole mistään kotoisin, Raimo 
Peräkylä jyrähtää.

A
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J eesus sanoi, että “taivasten 
valtakunta on verrattava 
kuninkaaseen, joka vaati 

palvelijoiltansa tiliä”. Joudumme 
siis vastuuseen tekemisistämme, 
kuten apostoli Paavalikin meitä 
muistuttaa: “Niin on siis meidän 
jokaisen tehtävä Jumalalle tili it-
sestämme.” Olemme tilivelvol-
lisia – ja kuten nimenomainen 
vertaus taivasten valtakunnasta 
osoittaa – hyvin pitkälle tilivel-
vollisia siitä, kuinka olemme 
kohdelleet lähimmäisiämme. 
Jopa “jokaisesta turhasta sanas-
ta, minkä ihmiset puhuvat, pitää 
heidän tekemän tili tuomiopäi-
vänä.” Näin ollen, kuten vanha 
sanonta kuuluu, on syytä pitää 
tilivälit Jumalan kanssa lyhyinä. 
(Matt 12,18; Room 14)

Miljardiluokan 
velka

Kun tämän käsillä olevan ver-
tauksen kuningas “rupesi tilin-
tekoon, tuotiin hänen eteensä 
eräs, joka oli hänelle velkaa 
kymmenentuhatta leiviskää”. 
Tilikirjat avattiin ja nimenomai-
sen palvelijan tilit näyttivät ole-
van pahasti pakkasella. Lähde-
teoksen mukaan velan suuruus 
oli nykyrahassa muutaman mil-
jardin luokkaa. Palkkatyöläisenä 
kyseinen palvelija ei olisi kos-
kaan kyennyt kuittamaan näin 
suunnatonta velkaa.  

Kun palvelijalla “ei ollut, mil-
lä maksaa, niin hänen herran-
sa määräsi myytäväksi hänet 
ja hänen vaimonsa ja lapsensa 
ja kaikki, mitä hänellä oli, ja 
velan maksettavaksi. Silloin pal-
velija lankesi maahan ja rukoili 
häntä sanoen: ‘Ole pitkämieli-
nen minua kohtaan, niin minä 
maksan sinulle kaikki’. Niin her-
ran kävi sääliksi sitä palvelijaa, 
ja hän päästi hänet ja antoi hä-
nelle velan anteeksi”. 

Palvelijalla ei ollut, millä mak-
saa. Jokainen ihminen on täy-
sin samankaltaisessa tilanteessa 
suhteessa Jumalaan; kukaan ei 
kykene kuittamaan suunnaton-
ta syntivelkaansa. Ihminen on 
siis mahdottoman edessä, ellei 
Jumala häntä armahda. Ja niin 
kauan kuin tilit eivät ole Ju-
malan kanssa selvät, vaikuttaa 
tämä ratkaisevalla tavalla – ei 
vain omaan – vaan myös lä-
heisten elämään ja enemmän 
tai vähemmän kaikkeen siihen, 
mikä nimenomaisen henkilön 
elämään liittyy. 

Palvelijan onneksi kuninkaan 
sääli – myötätunto ja kyky aset-
tua palvelijan asemaan – sai hä-
net antamaan palvelijalle koko 
velan anteeksi. Kuningas päästi 
hänet – siis vapautti – velka-
vankeudesta. Huomaamme, 
ettei sääli ole sairautta, vaan 
kuninkaallinen, jumalallinen 
luonteenpiirre. Muistamme, 
kuinka Jeesuksen “tuli heitä sää-
li, kun he olivat nääntyneet ja 
hyljätyt niinkuin lampaat, joilla 
ei ole paimenta”. (Matt 9)

Kovasydäminen 
palvelija

Palvelijan vapaus jäi kuitenkin 
hänen sydämensä kovuuden 
tähden lyhytaikaiseksi. Jeesuk-
sen kertoma vertaus jatkuu: 
“Mutta mentyään ulos se palve-
lija tapasi erään kanssapalveli-
joistaan, joka oli hänelle velkaa 
sata denaria; ja hän tarttui hä-
neen, kuristi häntä kurkusta 
ja sanoi: ‘Maksa, minkä olet vel-
kaa’. Niin hänen kanssapalveli-
jansa lankesi maahan ja pyysi 
häntä sanoen: ‘Ole pitkämieli-
nen minua kohtaan, niin minä 
maksan sinulle’. Mutta hän ei 
tahtonut, vaan meni ja heitti 
hänet vankeuteen, kunnes hän 
maksaisi velkansa.” 

Palvelija oli juuri saanut an-
teeksi miljardiluokan velan, mut-
ta ei tahtonut antaa kanssapal-
velijalleen anteeksi velkaa, joka 
oli suuruudeltaan nykyrahassa 
muutamia tuhansia. Anteeksi-
annon sijaan palvelija kuristi 
kanssapalvelijaansa kurkusta ja 
vaati häntä maksamaan velkan-
sa. Anteeksiantamattomuus 
on kuin kuristaisi lähimmäis-
tään kurkusta; lähimmäisen 
on silloin vaikea hengittää. 
Kanssakäyminen ei ole tuolloin 
normaalia. Ei ole keskinäistä 
luottamusta, ei edes pyrkimystä 
siihen. Ilo on kadonnut ja jäl-
jelle on jäänyt epämukava olo. 
Rentouden sijaan ilmassa on 
jännitettä. 

pitänyt armahtaa kanssapalve-
lijaasi, niinkuin minäkin sinua 
armahdin?’ Ja hänen herransa 
vihastui ja antoi hänet vangin-
vartijain käsiin, kunnes hän 
maksaisi kaiken, minkä oli hä-
nelle velkaa.” 

Anteeksiantamattomuus tuot-
taa murhetta, ei vain asianosai-
sille, vaan myös lähipiirille. 
Murheellisiksi tulleet kanssa-
palvelijat eivät antaneet asian 
olla, vaan he ilmoittivat palve-
lijan käytöksestä kuninkaalle. 
Vain totuus tekee vapaaksi, ei 
se, että piilottaa vaikean asian 
komeroon. Edesmennyt teologi-
an tohtori Risto Santala kirjoittaa 
kirjassaan Sielunhoidon pokkari: 
“Kuitenkin paise paranee vasta, 

Anteeksiantamattomuuden vankila

merkittäviä perusteita. Palveli-
ja sai kuninkaalta anteeksi sen 
tähden, että pyysi anteeksi. Kun 
ihminen nöyrtyy pyytämään Ju-
malalta syntejään anteeksi, saa 
hän kokea Jumalan anteeksian-
non ja armahduksen. Samoin 
tulee meidän toimia silloin, 
kun meiltä pyydetään anteeksi. 
Ja anteeksi tulee antaa, vaikka 
meitä loukanneet ihmiset eivät 
koskaan edes pyytäisi meiltä an-
teeksi. Anteeksiantamattomuus 
sulkee meidät vankeuteen, jossa 
olemme saatanan hyväksikäytön 
uhreina. Ihminen, joka ei tahdo 
antaa anteeksi, telkeää itsensä 
vankilaan, jossa viruu “kunnes” 
on valmis “tahtomaan” antamaan 
anteeksi. 

Apostoli Paavali 
muistuttaa meitä:

“Mutta Herran palvelijan ei sovi 
riidellä, vaan hänen tulee olla 
lempeä kaikkia kohtaan, kyetä 
opettamaan ja pahaa kärsi-
mään; hänen tulee sävyisästi 
ojentaa vastustelijoita; ehkäpä 
Jumala antaa heille mielen-
muutoksen, niin että tulevat 
tuntemaan totuuden ja selviävät 
perkeleen pauloista, joka on 
heidät vanginnut tahtoansa 
tekemään.” (2 Tim 2)

“Mutta kenelle te jotakin an-
teeksi annatte, sille minäkin; 
sillä mitä minä olen anteeksi 
antanut — jos minulla on ol-
lut jotakin anteeksiannettavaa 
— sen olen anteeksi antanut 
teidän tähtenne Kristuksen kas-
vojen edessä, ettei saatana 
pääsisi meistä voitolle; sillä 
hänen juonensa eivät ole meille 

Anteeksianto vapauttaa, 
anteeksiantamattomuus vangitsee.

Palvelija sai kuninkaalta anteeksi 
sen tähden, että pyysi anteeksi.

Palvelija “ei tahtonut” antaa 
anteeksi. Ja juuri tästä anteek-
siantamisessa onkin pohjimmil-
taan kysymys. Onko tahtoa 
antaa anteeksi? Ja jos ei ole, 
niin miksei ole? Aina ei ole 
helppoa antaa anteeksi, mutta 
jokaisen tulisi kuitenkin haluta 
antaa anteeksi. Anteeksianto va-
pauttaa, anteeksiantamattomuus 
vangitsee.

Lähipiirin 
reaktio

“Kun nyt hänen kanssapalve-
lijansa näkivät, mitä tapahtui, 
tulivat he kovin murheellisiksi 
ja menivät ja ilmoittivat her-
rallensa kaiken, mitä oli tapah-
tunut. Silloin hänen herransa 
kutsui hänet eteensä ja sanoi 
hänelle: ‘Sinä paha palvelija! 
Minä annoin sinulle anteeksi 
kaiken sen velan, koska sitä mi-
nulta pyysit; eikö sinunkin olisi 

kun se on leikattu auki; samoin 
vain avoimuus edistää sielun 
tervehtymistä.” Pahoja asioita ei 
tapahdu, jos hyvät ihmiset eivät 
anna niiden tapahtua. Lähipiiri 
ei suojellut anteeksiantamaton-
ta palvelijaa, vaan otti asian pu-
heeksi kuninkaan kanssa.

Paha ihminen
Palvelijaa, joka sai kuninkaalta 
velkansa anteeksi, ei syytetty 
miljardiluokan velasta, mutta sen 
sijaan siitä, että hän oli armoton 
ja säälimätön. Kuningas määritte-
li anteeksiantamattoman palveli-
jan pahaksi ihmiseksi. Palvelijan 
haluttomuus antaa anteeksi sai 
kuninkaan vihastumaan ja hän 
antoi hänet, kuten englanninkie-
linen raamatunkäännös osoittaa, 
kiduttajien käsiin, “kunnes” 
hän maksaisi velkansa, jonka 
oli jo kerran saanut anteeksi. 

Anteeksiannolle ei vaadittu 

tuntemattomat.” (2 Kor 2)

Vakava 
varoitus

Käsillä olevan vertauksen viimei-
set sanat ovat vakavaa luettavaa 
eritoten niille, jotka ovat syystä 
tai toisesta haluttomia antamaan 
anteeksi:

“Näin myös minun taivaalli-
nen Isäni tekee teille, ellette anna 
kukin veljellenne sydämestänne 
anteeksi.” Toisaalla Jeesus sa-
noo: “Sillä jos te annatte anteeksi 
ihmisille heidän rikkomuksensa, 
niin teidän taivaallinen Isänne 
myös antaa teille anteeksi; mut-
ta jos te ette anna ihmisille an-
teeksi, niin ei myöskään teidän 
Isänne anna anteeksi teidän 

rikkomuksianne.” (Matt 6) 
Armahduksen saanut palveli-

ja, joka ei armahtanut kanssa-
palvelijaansa, menetti oman 
armahduksensa. Raamatun-
selitysteos Novumin mukaan 
haluttomuus antaa anteeksi jätti 
palvelijan osattomaksi Jumalan 
armosta.

Aktiivinen 
anteeksiantaminen

Teologi ja psykologi Gunnar 
Elstadin mukaan anteeksianta-
minen on kostosta luopumista, 
velan poistamista tileistä, mah-
dollisuuden antamista luotta-
muksen uudelleen rakentami-
seksi. Hänen mukaansa anteek-

siantamattomuus tuhoaa ihmi-
sen, joka ei suostu antamaan 
anteeksi. Sosiaalipsykologi ja 
psykoterapeutti Saara Kinnu-
nen puolestaan toteaa kirjas-
saan “Isän kaipuu” anteeksian-
tamisen olevan irti päästämistä, 
joka vapauttaa energiaa elämään 
tätä päivää ja jatkaa: “Syntimme 
on anteeksiannettu silloin, kun 
Jeesus sanoi ristillä: “Se on täy-
tetty”, mutta ilman aktiivista 
anteeksiantamista mielemme 
ei saa kokea anteeksiantamisen 
vaikutusta eli vapautumista men-
neisyyden vankilasta.” Kinnusen 
mukaan anteeksiantamaton mie-
li on avoin vihalle ja katkeruu-
delle, joka puolestaan tihkuu 
tyytymättömyytenä ja hallitse-

mattomina kiukunpurkauksina. 
Anteeksiantamattomuus on elä-
män riistäjä.

Annoin isälleni 
anteeksi

Muistan, kuinka teini-iässä tiet-
tyjen elämäntilanteiden seurauk-
sena ajauduin ristiriitaan edes-
menneen isäni kanssa. Se, mitä 
isäni teki tai jätti tekemättä, ei 
ollut ratkaisevaa. Ratkaisevaa oli 
se, kuinka minä suhtauduin ko-
kemaani. Tuskin voin sanoa, että 
olin alkamassa vihaamaan isää-
ni, mutta häneen kohdentuneet 
tunteet olivat kuitenkin varsin 
negatiivisesti latautuneita. Ja oli-
pa kokemukseni oikeutettua tai 

ei, olin joka tapauksessa hyvää 
vauhtia ajautumassa tilaan, jossa 
anteeksiantamattomuus, itsesääli 
ja katkeruus olisivat saaneet me-
hevän kasvualustan. Mutta saa-
mani ohjeen mukaisesti aloin-
kin – täysin vastoin tunteitani 
– siunata isääni. Arvaatkin jo, 
että tunteeni muuttuivat ja vä-
limme tulivat kuntoon. Jos en 
olisi antanut anteeksi sitä, min-
kä koin vääräksi, olisin lukinnut 
itseni vankilaan, jonka johdosta 
harmia ja mielipahaa olisi riittä-
nyt moneen suuntaan.

Irti menneestä
On syytä tarkastella tarkemmin 
omaa sisintään, jos huomaa, ettei 
ole halukas antamaan anteeksi. 
Toistan itseäni toteamalla, että 
aina ei ole helppoa antaa an-
teeksi, mutta kyky ja tahto ovat-
kin kaksi eri asiaa. Jos on tahtoa, 
Jumala antaa myös kykyä. Kun 
lopettaa lähimmäisen velko-
misen, vapautuu vankilasta, 
jossa saatana meitä mielellään is-
tuttaisi niin pitkään kuin mahdol-
lista. Anteeksiantamisen myötä 
alkaa sisäinen – ja joissakin tapa-
uksissa myös fyysinen – terveh-
tyminen. Vielä kirjoittaa Saara 
Kinnunen:”Anteeksiantaminen 
auttaa päästämään ja pääsemään 
irti menneestä. Kun olemme an-
taneet anteeksi, emme enää voi 
kerrata isämme pahoja tekoja tai 
muistuttaa häntä niistä. Alamme 
kohdella isää kuin hän ei olisi 
tehnyt pahaa. Kun siunaamme 
häntä ja puhumme hänestä hy-
vää, huomaamme vähitellen, 
että jotain omassa sydämessäm-
me alkaa muuttua.”
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Iikka Löytty

Perinteinen Miesten ilta 
järjestettiin syyskuun 
lopulla Norinkylässä 
Opintola B&B:ssä.

M iehet kokoontuvat 
kerran kuukaudessa 
yhteiseen Raamattu-

keskeiseen iltaan. Tietysti ilta 
aloitetaan hyvän kahvitarjoi-
lun antimilla. Alustuksen jälkeen 
jokainen saa kertoa, mitkä asiat 
koskettavat itseään tai herättä-
vät kiinnostuksen jatkokeskus-
teluun. Ja jälleen kerran illan 
henki oli hyvin lämminhenki-
nen ja vahvisti yhdessä olemisen 
tarpeellisuutta.

Kauko Aura vaimoineen osti 
Opintolan vuonna 1995 ja he al-
koivat remontin jälkeen järjestää 
erilaisia perhejuhlia kastetilai-
suuksista hautajaisiin. Entisistä 
opettajien asunnoista tehtiin ma-
joitustiloja, tällä hetkellä Opinto-
la B&B:n 11 erikokoisessa huo-
neessa on 27 sänkyä. Vieraita on 
ollut Auran kertoman mukaan 

Miesten ilta Norinkylän Opintolassa
B&B:ssä Niilo Hakalan vetämä-
nä. Tarkoitus on kokoontua joka 
kuukauden viimeinen maanan-
tai. Nyt toiminta on Kauko Au-
ran arvion mukaan ehkä jopa 
hengellisempää kuin silloin al-
kuaikoina.

Kemin sotilaspiirin viimeinen 
päällikkö, everstiluutnantti Niilo 
Hakala kertoo olevansa taval-
laan Kauko Auran yhtiökumppa-
ni miesten iltojen järjestämises-
sä. Hän toivoo miesten saavan 
illoista Hengen ravintoa ja tien 
pelastukseen.

Hakala myöntää koronan pe-
lottavan varsinkin hoitokodissa 
olevan vaimonsa takia. 

– Mikä lie Jumalan tarkoitus 
tällä kaikella, sitä kysyn, toteaa 
Hakala.

Uskon löytäminen
43 vuotta yrittäjänä toiminut 
Ilkka Nuotio on jo toista vuotta 
eläkkeellä. Miesten iltaan hän 
kertoo tulleensa Hakalan kut-
susta ja tämän järjestämällä yh-
teiskuljetuksella. Tilaisuuksissa 
hän on käynyt ensimmäisen 
kerran nelisen vuotta sitten, ja 
kokee illan tarjonnan olevan 
miehille sopivaa Hengen ravin-
toa. Yhdessäolon aikana syntyy 
keskustelun aiheita ja alustukset 
herättelevät muutenkin ajattele-
maan elämää mahdollisesti uu-
desta näkökulmasta. 

A   – Olen kokenut Jumalan Hengen 
vaikuttavan täällä, ja että se suorastaan 
huokuu täällä. Useimmat vieraatkin ovat 
huomanneet sen, kertoo Kauko Aura.

A   Tällä kertaa alustuksen piti Teuvan 
kirkkoherra Lauri Annala Vuorisaarnas-
ta. 

B  Miesten illat saivat uutta virtaa, kun 
Niilo Hakala lähti Kauko Auran kumppa-
niksi järjestämään niitä.

B  Tilaisuuksissa Ilkka Nuotio kertoo käy-
neensä ensimmäisen kerran nelisen vuot-
ta sitten ja kokevansa iltojen tarjonnan 
olevan juuri miehille sopivaa Hengen 
ravintoa.

ympäri maailmaa; Australiasta, 
Amerikasta, Kiinasta ja lähes 
kaikista Euroopan maista.

Uutta vauhtia 
miesten iltoihin

Miesten iltojen järjestäminen 
aloitettiin jo kohta 10 vuotta sit-
ten erilaisilla teemoilla; liikunta, 
terveys ja ravinto. Ilta päättyi 
aina kirkkoherran pitämään il-
tahartauteen. Jossain vaiheessa 
miesten illat siirrettiin kirkonky-
lälle, mutta toiminta siellä kui-
tenkin lopahti. Ja nyt toiminta on 
käynnistynyt uudelleen Opintola 

– Olen hakenut lohtua ja Py-
hän Hengen yhteyttä ja koen 
myös saavani sitä näissä illoissa. 
Elämä on kolhinut niin yritys-
maailmassa kuin nyt eläkkeellä 
ollessa terveydenkin kohdalla eli 
Jeesus on kyllä tullut tutuksi tur-
van antajana, Nuotio myöntää.

Martti Filppula kertoo kiin-
nittäneensä huomion kohtaan 
”anokaa, niin teille annetaan, 
etsikää, niin te löydätte, kolkut-
takaa, niin teille avataan”. 

– Tämä on puhutellut minua A

Miesten ilta Norinkylän Opintolassa
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Kemikaalit pienpuhdistamoihin,
hapot, emäkset, Nesteen
Öljyt, rasvat yms.
tukkupakkauksissa
toimitettuina edullisesti…

WWW.SUPROKEM.FI
Suomen Prosessikemia Oy

info@suprokem.fi
      020 770 5720

Turvehoitolat ja luontokaupat

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

Turvehoidot + hieronta
luontokauppa, turvetuotteet ym.

TERVETULOA! 

Ajanvaraus: www.lehtopeat.com
C   – Kiinnitin huomion kohtaan ”anokaa, niin teille annetaan, etsikää, niin te löy-
dätte, kolkuttakaa, niin teille avataan”, toteaa Martti Filppula.

C   Opintola B&B:n seinillä olevat ku-
vat Raamatun kertomuksista herättävät 
kysymyksiä ja ulkomaiset vieraat jopa 
kuvaavat tauluja.

A  Taisto Tiittanen johdatti miesjoukon 
loppurukoukseen.

A  – Olen tehnyt Jumalalle lupauksen, 
että missä järjestetään tällaisia tilaisuuk-
sia, joissa uskalletaan lausua ääneen Jee-
sus, Vapahtaja ja Pelastaja, synti, armo 
ja anteeksianto, pyrin olemaan aina 
paikalla.

aina. Siitähän on tehty monia 
laulujakin. Olin heinäkuussa 
1966 Seinäjoella opiskelemassa 
musiikkia kesäyliopistossa, ja 
viikonloppuvapaalla ollessani 
pudotin lenkillä asuntolan avai-
men jonnekin maastoon. Lähdin 
kiertämään lenkkiä uudelleen 
ja lauloin mielessäni juuri tätä 

nuorten, 20-vuotiaiden MM-
pronssia ja sotilashiihdon kaksi 
MM-hopeaa joukkueviestissä. 
Kun oma kilpaura jäi taakse, 
Kuntola on jatkanut kilpakar-
paasien suksien voitelua jo pa-
rikymmentä vuotta. 

– Äiti ja koko äidin suku oli-
vat uskovaisia, joten lapsuudes-
sa tuli tutuksi mm. Isä meidän 
-rukous.

Jumala on pelastanut Ossi 
Kuntolan kolme kertaa melko 
varmalta kuolemalta, olipa sitten 
kyseessä sitten ampiaisparven 
hyökkäys tai sydänsairausongel-
mat. Vuonna 2006 hän tutustui 
Hakalan Niiloon ja rupesi tosis-
saan tutkimaan Raamattua. 

Ennen loppurukousta oli Tais-
to Tiittanen valinnut psalmin, 
jonka otsakkeena on ”Jumalaa 

pelkääväisten kotionni”. 
– Sitähän meidän sopii tavoi-

tella, kotionnea. Kotona on hyvä 
olla silloin, kun on sopuisa olla 
ja voidaan kokea Jumalan läsnä-
oloa, hän toteaa ja kertoo tämän 
psalmin puhuttelevan häntä.

”Autuas on jokainen, joka 
pelkää Herraa ja vaeltaa Hä-
nen teillään. Sinä saat nauttia 
kättesi työn hedelmistä. Onnelli-
nen olet sinä, sinun käy hyvin! 
Vaimosi on kuin hedelmällinen 
viiniköynnös huoneesi perällä, 
lapsesi kuin öljypuun taimet 
pöytäsi ympärillä. Katso, näin 
siunataan miestä, joka pelkää 
Herraa. Herra siunatkoon sinua 
Siionista, niin että saat katsella 
Jerusalemin menestystä kaikki-
na elinpäivinäsi, ja saat nähdä 
lastesi lapset. Rauha Israelille!” 

laulua. Ja siellä se kiiltävä avain 
makasi polulla lenkin loppu-
päässä. Ja arvatkaa vaan, kuin 
onnellinen olin. Tätä se saa ai-
kaan, uskon löytäminen, Filppu-
la tunnustaa.

Jumalan läsnäolossa
Lapväärttistä kotoisin oleva Ossi 
Kuntola teki elämäntyönsä saa-
ristomeren merivartiostossa Me-
rikarvialla. Voi sanoa, että hän 
on kyntänyt merta Kristiinankau-
pungista Kustaviin. Eläkepäiviä 
Kuntola on viettänyt vuodesta 
2005 alkaen. 

Takana on myös menestynyt 
kilpaura hiihtäjänä. Parhaimpi-
na saavutuksina hän mainitsee 

A
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KEIHÄSMIES
Suomalaisen yleisurheilun pit-
käaikaisen kiintotähden elämä 
ja saavutukset on saatu kirjan 
muotoon. 

Luotettava uutisankkuri Kei-
jo Leppänen kuljettaa lukijaa 
usein hauskoin ja yllättävin sa-
nakääntein ensin lapsuuden ja 
urheilijaksi kasvun tiellä ja myö-
hemmin menestyksen polulla. 
Lapsena ja nuoruudessa hiihto 
lajivalintana kamppaili suosi-
osta, mutta jossakin vaiheessa 
selvisi, että räjähtävää voimaa 
vaativa keihäänheitto olisi laji, 
mitä ominaisuudet parhaiten 
tukisivat.

Suomalaista penkkiurheilijaa 
on hemmoteltu vuosikymmeni-
en saatossa mitaleilla keihään-
heitossa, ja Pitkämäkikin tunsi 
että vähään ei olla tyytyväisiä 
menestyksen suhteen ja mitalin 
värillä on väliä.

Kirjan sivuille on pitkin mat-
kaa siroteltu lyhyitä kappaleita 
läheisiltä, valmentajalta, hiero-
jalta jne.

Kirjan loppupuolella on tilas-
tot mitalisaaliista ja menestyk-
sestä lähinnä suurkisoissa. Myös 
kisakumppaneiden ajatuksia on 
taltioitu kirjan sivuille.

Monista aika radikaaleistakin 
lajin edustajista Tero Pitkämäki 
on erottunut herrasmies-heittä-

Keijo Leppänen                 
Keihäsmies        
Tero Pitkämäen elämä                
Tammi, 2020

TOSIMIEHEN 
20-VUOTISJUHLALEIRI

Tosimies -lehti täyttää ensivuonna 20 vuotta 
ja sen kunniaksi on tarkoitus järjestää miestenleiri 

– koronatilanteesta riippuen tietenkin – 
Perheniemen opistolla 12.-14.2.2021.

Leiri käynnistyy perjantai-illan keittoillallisella ja päättyy suunnun-
taina lähtökahveihin. Toivomme kokoaikaista läsnäoloa.

Luvassa on mielenkiintoisia alustuksia ja veljellistä yhdessäoloa 
(turvavälein). Saunomisen jätämme tällä kertaa väliin, mutta toki 
syvällisiä keskusteluita voi käydä muuallakin kuin lauteilla.

Kurssin hinta täysihoidolla on 105 euroa/hlö (sis. majoituksen 2 
hh ja ruokailut), 1 hh varattavissa lisämaksusta 27 euroa (varaus-
järjestyksessä).

Ilmoittautuminen kurssille viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin 
alkua www.perheniemi.com, opisto@perheniemi.com tai 
p. 05 7574 100 (ark. klo 10-15). 
Tiedustelut p. 05 7574 100.

Opettajina mm.

Kari O. Niemi

Martti Hirvonen Risto Hirvonen Jouko Komulainen

Petri Välimäki

Kimmo Janas

Samuel Saresvirta

jäksi ja laji sillä korkealla tasolla, 
jonne hän ylti, on tuonut myös 
ekonomisella tasolla menestystä.
Tärkein sponsori matkan varrella 
on ollut menestysyritys Ponsse, 
joka on kulkenut heittäjän rin-
nalla pitkän tien.

Perheen perustamisen ja las-
ten syntymän jälkeen alkoi kei-
häänheitto ja urheilu himmetä 
miehen elämässä vaikka osuu-
tensa oli myös paikkojen kesto-
kyvyn suhteen tässä äärimmäis-
ten kehoon kohdistuvien uhkien 
kentässä.

Samuel Saresvirta

KESYTTÄMÄTÖN
Maailma muuttuu, miten muut-
tuvat kirkot ja kristilliset yh-
teisöt? Teologian tohtori Vesa 
Ollilaisen kirja ”Kesyttämätön 
– Evankeliumi jälkikristillisessä 
ajassa” pohtii, miten muutos 
vaikuttaa ihmisten kykyyn kuun-
nella avoimin korvin ilosanomaa 
Jeesuksesta Kristuksesta, miten 
evankeliumi ymmärretään ja mi-
ten siihen reagoidaan jälkikristil-
lisessä ajassa.

Vesa Ollilainen asui nuorena 
Suomea maallistuneemmassa 
Ruotsissa. Siellä hän oppi, kuin-
ka tärkeää apologia on.

– Evankeliumia on puolustet-
tava. Niin on kristillinen kirkko 
tehnyt alusta asti. Innostuin sii-
tä, miten hyviä vastauksia kris-
tillisellä uskolla on annettavana. 
Ne ovat älyllisesti ja tunnetasolla 
tyydyttäviä.

Evankelioimistyön alennustila 
on murehduttanut Ollilaista, joka 
kertoo nuoresta asti ymmärtä-
neensä, että meidän kristittyjen 
tehtävänä on pitää esillä evan-
keliumia.

– Olen tuskaillut pinnallista 
käsitystämme toimintaympäris-
tön muutoksesta ja siitä, miten 
dramaattisesti se on vaikuttanut 
ihmisten kykyyn kuulla evan-
keliumi sellaisena kuin se on, 
Ollilainen valottaa kirjansa syn-
tytaustoja.

Evankeliumilla Ollilainen 
tarkoittaa sanomaa Jeesuksen 
persoonasta, kuolemasta ja ylös-

nousemuksesta.
– Tämä historiallinen tapahtu-

ma tuo yllättävän ja ihmeellisen 
armon pahuuteensa tuhoutuval-
le ihmiskunnalle. Se on myös 
avain päivittäiseen elämään Ju-
malan hyvän tahdon mukaisesti.

Kesyttämätön – Evankeliumi 
jälkikristillisessä ajassa on ihmi-
sen kokoinen kirja megatren-
deistä, yhteiskuntaan keskeisesti 
vaikuttavista virtauksista. Se esit-
tää teesinään, etteivät aika ja lii-
ke kykene kesyttämään evanke-
liumia, joka on Jumalan voima, 
pelastukseksi jokaiselle, joka sen 
uskoo. Päinvastoin: evankeliumi 
ravisuttelee aikamme muutos-
voimille antautunutta ihmistä.

Vaikka evankeliumi pitää 
pintansa, monilla ihmisillä on 
erilaisia esteitä sen vastaanotta-
miselle.

– Yksi sellainen on ihmisten 
välinpitämättömyys, se, että he 
eivät kiinnostu evankeliumista, 
eivätkä välitä tutustua siihen. 
Monet luulevat tietävänsä, mitä 
kristillinen usko on. Toiseksi Ih-
miset suhtautuvat evankeliumiin 
lähinnä tunteella. He eivät kysy, 
onko se totta, vaan miltä se tun-
tuu ja koenko sen hyvänä vai 
ikävänä.

– Kolmanneksi me kristityt itse 
tunnemme evankeliumin hei-

kosti. Liian usein evankeliumi-
na levitetään sellaista sanomaa, 
joka on enemmän irvikuva tai 
varjo alkuperäisestä. Miten meis-
tä on todistamaan Kristuksesta, 
jos oma tuntemuksemme hänes-
tä on ohutta ja pinnallista?

Ollilainen haluaa kirjallaan 
rohkaista kristittyjä pitämään 
kiinni vanhasta, mutta edelleen 
ajankohtaisesta evankeliumista 
sellaisena kuin se ensimmäisen 
kerran annettiin.

– Evankeliumi kestää aikam-
me kritiikin ja kysymykset.

Kansanlähetysopistolla opet-
taja toimivan Ollilaisen mukaan 
kristittyjen tulisi yksin ja yhdes-
sä toimia evankeliumin puolesta 
niin, että se yhä menisi eteen-
päin muuttumatta ajan vaatimus-
ten mukaiseksi.

Vesa Ollikainen kirjoittaa var-
sin mielenkiintoisesti ja helppo-
lukuisasti, tavallaan jutustellen 
lukijan kanssa.

KAIKOKAIPUUTA
Nyt kun on joutunut peruutta-
maan lomamatkat koronakuris-
tuksen keskellä, on hyvä valmis-
tautua jo tulevaan – koronatto-
maan – kauteen lueskelemalla 
matkaoppaita ja suunnittelemal-
la seuraavaa reissua kunnolla.

Karttakeskus on julkaissut so-
pivasti joulumarkkinoiden alla 
Sara Lierin kirjoittaman retkei-

Vesa Ollilainen
Kesyttämätön – Evankeliumi jälkikristil-
lisessä ajassa
Perussanoma Oy 2020

Sara Lier
Madeira Retkeilyopas
Karttakeskus, 2020

Jan Cedercreutz
Jumalan hyvyys ja taloudenhoito
Uskon Sanan Kustannus Oy, 2019

lyoppaan Madeiralle. Rehevä ja 
yllätyksellinen Madeira tarjoaa 
lähes kaikkea, mistä retkeilijä voi 
haaveilla. Opas esittelee 60 upe-
aa ja vaihtelevaa retki- ja vaellus-
kohdetta. Nähtävää ja koettavaa 
riittää niin kokeneelle vaeltajalle 
kuin ensikertalaisellekin.

Kirjassa on mukana taitetta-
va kartta sekä tarvittavat GPS-
sijainnit.

Jokaisesta reitistä kerrtotaan 
niiden haastavuus ja arvioitu 
kesto. Matkan varrelta suositel-
laan ruokapaikkoja ja selvitetään 
kulkuyhteydet. Mukana on myös 
tietoa saaren kulttuurista ja his-
toriasta sekä pieni portugalin 
kielen opas.

Taskukokoinen kirja on varus-
tettu runsaalla kuvituksella, jota 
ei tietenkään kannatta katsella 
levadoilla käyskennellessä, ettei 
putoa vuoren rinnettä alas.

JUMALAN 
TALOUDENHOITOA

Agape-keskuksen johtaja, psy-
kologi Jan Cedercreutz on jul-
kaissut jo viiden osan Valtakun-
nan salaisuuksia -kirjasarjassaan.

Tällä kertaa aiheena Jumalan 
hyvyys ja taloudenhoito.

Cedercreutz huomauttaa Ju-
malan olevan hyvän ja Hänen 
tahtonsa meitä kohtaan olevan 
myös hyvä. Moni kuitenkin 
kamppailee taloutensa kanssa 

eikä ymmärrä Jumalan tahtoa 
talouden alueella.

Kirja sisältää Raamatun jakei-
den lisäksi runsaasti esimerk-
kejä, kuinka Jumala on pitänyt 
niin Cedercreutzin perheestä 
kuin myös hänen johtamastaan 
kristillisestä koulusta.

– Me saime Jumalalta kutsun, 
joka oli taloudellisesti mah-
doton, hän muistelee koulun 
perustamista. – Haasteiden ja 
vaikeuksien keskellä pyysimme 
Jumalalta viisautta, ja Hän vastasi 
rukouksiimme.

"Etsikää ensin Jumalan valta-
kuntaa ja hänen vanhurskauttan-
sa, niin myös kaikki tämä teile 
annetaan".
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Eero Ketola

Ulla ja Veikko Kämppi 
ovat tottuneet elämään 
Papua-Uuden-Guinean 
usein varsin nopeasti 
muuttuvissa tilanteissa. 
Koronavirus muutti 
kuitenkin yllättäen ja 
nopeasti heidän monet 
suunnitelmansa. 

K ämpin pariskunta oli 
kaksi kertaa karanteenis-
sa Australiassa ja kerran 

Suomessa. Matka Australiasta 
Qatarin kautta Suomeen tapah-
tui ”hiljaisella lennolla”. Jo Mel-
bournessa heille annettiin lento-
kentällä kasvomaskit ja visiirin, 
joita komennettiin pitämään 
koko matkan.

Tarkkaa 
tutkimista

Australiassa asuvat Ulla ja Veik-
ko ”Veke” Kämppi suunnittelivat 
toukokuussa matkaa Australiasta 
Suomeen. 

– Korona muutti suunni-
telmat. Toukokuussa emme 
päässeet poikamme avioliiton 
siunaustilaisuuteen. Vain Suo-
messa olleet lähisukulaiset, alle 
kymmen henkilöä, pääsivät 
juhlaan. Jouduimme Australias-
sa kaksi kertaa anomaan lupaa, 
että pääsimme matkustamaan 
ulkomaille. Viikon päästä luvan 
lähettämisen jälkeen tuli kysely, 
jossa kerrottiin, että anomukses-
samme ei ollut tarpeeksi tietoa 
matkastamme. He kysyivät Jere-
myn syntymätodistusta varmis-
taakseen, että hän on varmasti 
meidän poikamme. Hääkutsu 
piti kääntää englanniksi. Samoin 
Veikon siskon 80- vuotiskutsu oli 

käännettävä englanniksi.
   

Toisella 
kertaa onnisti

Lähtöluvan Australiasta Kämpit 
saivat toisen yrittämisen jälkeen. 

– Ostimme yksisuuntaisen li-
pun, koska emme tienneet mil-
loin tilanne paranee.  Elokuussa 
sitten matkustimme Suomeen 
Qatarin kautta. Koko matkan 
oli käytettävä kasvomaskia ja 
visiiriä. Matka oli hiljainen. Joka 
toisessa penkkirivissä oli mat-
kustajia. Emme pääse takaisin 
Australiaan, sillä Finnair/Qantas 
on perunut lennot. Ollemme 
joulun täällä Suomessa. Aust-
ralian hallitus kertoi aikaisem-
min, että lokakuussa rajoituksia 
poistetaan. Sitten kerrottiin, että 
joulukuussa rajoitukset pois-
tetaan. Seuraavaksi kerrottiin, 
että vuonna 2021 rajoituksia 
poistetaan. Olemme olleet tähän 

Karanteeneja, visiirejä ja kasvomaskeja
Epidemia muutti suunnitelmat ja sulki ovia

mennessä koronan takia 3 ker-
taa kahden viikon karanteenissa.                                                                                                                
Veikko lausahtaa hieman leiki-
lisesti. 

– Emme ole lainkaan masentu-
neita. Tulemme Ullan kanssa hy-
vin toimeen keskenämme. Ei ollut 
mitään hätää karanteenin aikana.                                                                                                                                          
              

Kallista 
karanteenia    

Ulla ja Veikko Kämppi olivat 18 
vuotta Papua-Uudella-Guinealla 
lähetystyössä. 

– Säännöllisen asumisen jäl-
keen olemme joka vuosi olleet 
muutamia viikkoja Papua-Uu-
della-Guinealla. Viimeksi olles-
samme Papua-Uudella-Guineal-
la tulivat koronarajoitukset voi-
maan Port Moresbyssa. Lennot 
peruttiin ja meidän suunnitelma 
mennä Bulolon raamattukou-
lulle peruuntui. Australian pää-
ministeri ilmoitti, että Australian 

kansalaisten pitää palata kotiin. 
Pääsimme takaisin Australiaan 
pari päivää ennen kuin maahan 
palaajat joutuivat hotellikaran-
teeniin. 

Pääsimme kotiin mutta tark-
kojen sääntöjen kanssa. Kotoa ei 
saanut poistua neljäntoista vuo-
rokauden aikana. Henna kävi 

selta 1000 dollaria. Teimme pää-
töksen, että olemme Suomessa, 
kunnes rajoitukset vähenevät.

Epävarmuutta 
tulevaisuudesta

Koronakriisin aikana ihmiset 
ovat selvästi avonaisempia hen-
gellisiä asioita kohtaan. 

– Kristillisyydestä vieraantu-
neilla ihmisillä on runsaasti ky-
symyksiä. He ovat epätietoisia 

tulevaisuudestaan. Lopun ajan 
tapahtumista puhutaan varsin 
yleisesti. Usein ihmiset sano-
vat, etteivät he usko Jumalaan 
koska eivät ole häntä nähneet. 
Miten ihminen sitten voi uskoa 
virukseen, jota hän ei ole näh-
nyt. Jokainen henkäyksemme on 
Jumalan lahja meille ihmisille. 
Kristityillä on nyt hiljentymisen 
aika ja mahdollisuus lukea ja tut-
kia enemmin Raamatun sanaa. 
Nyt tutkitaan missä ihmisen sy-
dämen ajatukset ovat.                                                                                

Kämpit kertovat, että he eivät 
ole Suomessa tavanneet ihmisiä, 
jotka olisivat erityisen peloissaan. 
– Epävarmuutta tulevaisuutta 
kohtaan kuitenkin on paljon. 
Korona-aika koettelee uskon 
perusteita ja sitä mihin uskotaan.                                                                                                                                        
                           

Yhteydenpitoa 
lapsiin

Ullan ja Veikon vanhempi poika, 
Benjamin Kämppi on pastorina 
Ylistaron helluntaiseurakunnas-
sa.  Uskovat ovat hyvin kiinnos-
tuneista lähetystyöstä, erityisesti 
Papua-Uuden-Guinean työstä. 

– Meitä on pyydetty puhumaan 
eri seurakuntien jumalanpalve-
luksissa. Emme ole unohtaneet 
kuitenkaan lapsiamme. Olemme 
päivittäin yhteydessä WhatsAp-
pin avulla Australian Yassissa 
asuvaan Henna -tyttäremme 
ja hänen perheensä kanssa.                                                                                                       
Kämppien nuorin poika, Je-
rymy asuu puolisonsa kanssa 
Helsingissä, jossa he ovat opis-
kelemassa.

D   Ulla ja Veikko Kämpille annettiin Melbournen lentokentällä kasvomaskit ja visiiri, joita kehotettiin pitämään koko pitkä matkan aikana Suomeen.   
Kuva Kämppien kotialbumi.

C   Näkymä Kämppien Port Moresbyn 
kodin ikkunasta.

D   Gerhun slummin lapsia. Gerhun alue on lähellä Port Moresbyä, jossa on Kämppien Papua-Uuden-Guinean koti.

puolestamme ruokakaupassa. 
Sinä aikana teki poliisi tarkas-
tusratsioita. Ja jos jäi kiinni, niin 
sakon määrä oli 1300 dollaria. 
Pari päivää myöhemmin palan-
neet joutuivat hotellikarantee-
niin, jonka valtio maksoi. Nyt 
kuitenkin syyskuusta alkaen 
ulkomailta tulijoiden on itse 
maksettava hotellikaranteeni. Se 
maksaa ensimmäiseltä henkilöl-
tä 3000 Australian dollaria ja toi-
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Kai Suonoja

Tosimies halusi tutkia 
tarkemmin, että mikä 
kummajainen on tuo 
vain 249 g painava 
leluksi luokiteltu drone. 
Tuo nimenomainen 
paino johtunee siitä 
syystä, että USA:ssa 
on vähintään 250 
g painavat dronet 
rekisteröitävä 
ja hankittava 
lentolupakirja niiden 
lennättämiseen.

T ätä dronea suunniteltaessa 
tuo lainsäädäntö on ollut 
ilmeisen ohjaavaa painon 

suhteen, mutta on siinä keve-
ydessä muutakin hyvää. Tämä 
laite on helppo ottaa mukaan, 
minne sitten ikinä onkaan mat-
kalla, vaikka ihan siltä varalta, 
että jos löytyykin jotakin mie-
lenkiintoista kuvattavaa. Dronen 
ohjain painaa sekin vain 200 g, 
joten koko paketti jää alle puo-
len kilon ja se on helppo pistää 
vaikka takin taskuihin.

Keveydestä johtuen tuulisella 
säällä tuuli vaikuttaa lentämisen 
vakauteen ja lennätyksen raja-
na pidetäänkin 7 m/s puhaltavaa 

tuulta. Ohjain ilmoittaa, mikäli se 
tunnistaa kovan tuulen.

Käyttökokemuksia
Dji Mavic Mini on hyvin suun-
niteltu kokonaisuus. Kopteri 
on nopeasti, vain muutamissa 
sekunneissa koottavissa toimin-
takuntoon. Ohjaimeen kiinni-

tetään puhelin, jonka näytöltä 
dronen kulkua voi seurata ja 
sitä voi myös siitä ohjata. Pak-
kauksessa on eri puhelimiin 
sopivat välijohdot. Dronea voi 
lennättää myös ilman puhelin-
ta, mutta pienen kokonsa vuoksi 
se häviää nopeasti näkökentäs-
tä. Lisäksi puhelimen muistiin 

DJI Mavic Mini
Kevyt drone käyttötestissä

tallentuu kaikki, mitä kuvataan, 
vaikka dronessa onkin oma kort-
tipaikka muistille. Muistikortti ei 
sisälly toimitukseen ilman erillis-
tä tilausta.

Puhelimeen ladataan Dji Fly 
app, jonka kautta kuvattuja vi-
deoita voi myös editoida ja lä-
hettää, vaikka sosiaaliseen me-
diaan.

Kantamaksi luvataan tälle 
kopterille 6 km ja max korkeu-
deksi 3 km, mutta asetusten ja 
säädösten mukaan lennokkiin 
pitää olla koko ajan näköyh-
teys, joten ainakaan laillisesti 
ei voi kantamien rajoja mitata. 
Akun luvataan kestävän 30 min 
lennätystä, johon testissä yllet-
tiinkin. Pakkanen ja kylmä ilma 
saattaa jonkin verran akun kes-
toa lyhentää.

Mavic Minissä ei ole esteen 
tunnistusautomatiikkaa, joten 
lisävarusteena on saatavissa 
propellisuojat. Suojat ovatkin 
tarpeelliset, mikäli kuvataan ja 
lennätetään ahtaissa paikoissa. 
Lisävarusteena on tilattavissa 
myös lisäakut latauslaitteella. 

4 K kuvaa tällä kopterilla ei 
pystytä kuvaamaan, mutta 2,7 K 
yleensä riittää hyvin harrastelijan 
käyttöön. Mikäli haluaa kuvata 4 
K videota, niin DJI:n mallistosta 
löytyy sellaisiakin laitteita, joskin 
hintaa on sitten enemmän.

Kuvaus itsessään on helppo, 
sillä ohjaimessa on hyvä ja sel-
keä ohjelmisto sekä suomenkie-

liset tarkat käyttöohjeet.
Kamerassa on suojakupu, joka 

kannattaa ottaa pois kuvauksen 
ajaksi. Mikäli sitä ei muista teh-
dä, niin drone ilmoittaa kameran 
juuttuneen! (Sekin testattiin).

Ohjaimesta voidaan valita 
myös eri kuvaus toimintoja, jot-
ka ovat sitten parhaita kulloin-
kin meneillään olevaan kuvauk-
seen.  Urheilu-asetus  nopeaan 
kuvaamiseen tai vaihtoehtoisesti 
CineSmooth-tila, jossa liike on 
hitaampaa ja kuvaaminen va-
kaampaa.

Mavic Mini tukee myös Quik-
Shots-fiksua lentotapaa. Valit-
tavana on 4 erilaista toimintoa, 
joilla kuvaamalla voi nopeasti 
lähettää mielenkiintoisia 15 se-
kunnin otoksia vaikka Face-
bookiin. Niissä vaihtoehdoissa 
Drone kiertää kohdetta ympäri, 
loittonee tai nousee suoraan ylös 
kuvattavasta kohteesta. Puheli-
messa tuo Dji Fly app muokkaa 
myös itse nopeutetun version 
niistä musiikin kera, joita voi 
kavereille sitten helposti jakaa.

Helppoa kuvaamista
Kokonaisuutena arvioiden pidän 
Dji Mavic Miniä onnistuneena 

ratkaisuna.
Miinuksena esteen tunnistuk-

sen puute, suhteellisen alhainen 
tuulirajoitus sekä kohteen seu-
raamistoiminnon puute.

Plussana pieni koko, edulli-
nen hankintahinta, selkeä ohjel-
misto ja kuvaamisen helppous.

Tekniset tiedot
Koko: 140 x 82 x 57 mm ja 
avoinna 245 x 290 x 55 mm, 
paino 249 g.
Akku 2400 mAh, lentoaika 30 
min, kantama 6 km, max nope-
us 50 km/h.
Kamera: 12MP, 1/2.3” CMOS 
sensori f/2.8 valotusaukolla ja 
1/8000s suljinnopeudella, video 
100-3200 ISO ja kuvat 100-3200 
ISO, 83 asteeen kuvakulma, max 
tarkkuus 2,7K.

Entä vuoden kuluttua...
Tekniikka kehittyy niin nopeasti, 
että aina kun ajattelee tuotteen 
jo olevan täydellinen, niin vuo-
den sisällä ilmestyy jo seuraava 
versio, jossa yleensä on korjattu 
niitä puutteita, joita aikaisemmis-
sa malleissa on ilmennyt. Näh-
täväksi jää onko Mavic Minin 
kohdalla sama kehitys...

DJI Mavic Mini
Kevyt drone käyttötestissä
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C   Pippuripaahdettu kalkkuna on hyvä 
vaihtoehto perinteiselle kinkulle.

A

Onko joulua ilman kinkkua?

Jouluruokaetkoja ei 
vietetä entiseen tapaan, 
mutta suomalaista 
jouluruokaa ostetaan, 
laitetaan ja syödään 
enemmän kuin koskaan 
ennen. 

J ouluruokasesonki on totut-
tu aloittamaan aina hyvissä 
ajoin ennen joulua, jopa heti 

marraskuun alkupuolella. Jou-
luherkkuja on tyypillisesti syöty 
pikkujouluissa, erilaisissa jou-
lutapahtumissa ja työpaikkojen 
lounasravintoloissa. Tänä vuon-
na on toisin. Jouluruokaetkoja 
vietetään entistä enemmän koti-
oloissa. Myös varsinainen joulun 
vietto kokee monilla ison muu-
toksen. Joulu Kanarialla tai Thai-
maassa ei tänä vuonna toteudu. 

Jouluruokaperinteet muuttu-
vat, mutta hitaasti. Joulupöytä 
monipuolistuu edelleen, eikä 
samoja ruokia haluta syödä 
montaa päivää peräkkäin. Uu-
tena ilmiönä näkyy jouluruokai-
lun muuttuminen perinteisestä 

buffet-pöydästä à la carte -mal-
liin. 

HKScanin viime joulun 
jälkeen teettämän jouluruoka-
kyselyn mukaan valtaosa (83 % 
vastaajista) on sitä mieltä, että 
parasta joulussa on hyvä ruoka. 
Kyselystä käy myös ilmi, että 
kinkku ei ole menettämässä 
paikkaansa joulupöydän suosi-
tuimpana herkkuna. Joulun uu-
tuuskinkku on HK® Viljaporsaan 
Gourmet kinkku sisäpaistista. 

Jouluruokaetkot voi 
aloittaa kotona jo 

pyhäinpäivänä  
Jouluruokia on tyypillisesti 
syöty jo monta viikkoa ennen 
joulua. Vain joka neljäs syö 
ensimmäisen jouluateriansa 
vasta jouluaattona. Jouluruoka-
kyselyn vastaajista 52 % kertoi 
syövänsä jouluruokia ennen 
joulua pikkujouluissa tai muissa 
joulutapahtumissa, 29 % ravin-
toloissa tai työpaikkaruokalassa. 
Jouluruokien kotikokkailusta ei 
moni ole aiemmin innostunut, 
sillä vain 9 prosenttia vastaajista 
kertoi tehneensä itse jouluruokia 

kotona joulunalusaikana. Tänä 
vuonna monen pikkujoulu- ja 
joululounasperinteet kuitenkin 
katkeavat koronapandemian 
vuoksi. 

– Tämä on varmasti yksi suu-
rimmista jouluruokaan liittyvistä 
muutoksista aiempiin vuosiin 
verrattuna. Jouluherkut ovat 
maistuneet todella monelle jo 
paljon ennen joulua ja uskomme, 
että ne maistuvat tänäkin vuon-
na, tosin ravintolan sijaan monet 
viettävät jouluruokaetkoja koto-
na. Ensimmäiset kinkut tuodaan 
kauppoihin pyhäinpäivän alla, 
joten joulun makuun pääsee jo 
hyvinkin pian. Tämän vuoden 
uutuuskinkkumme on HK® 
Viljaporsaan Gourmet kinkku 
sisäpaistista. Näitä kaksikiloi-
sia herkkuja voi paistaa vaikka 
useamman joulunodotusaikana, 
kertoo HKScanin Suomen mark-
kinointijohtaja Ursula Halonen. 

Suomalaista jouluruokaa 
syödään koti-Suomessa 

entistä enemmän 
HKScanin teettämän jouluruoka-
kyselyn mukaan 58 % vastaajista 

kertoi viettäneensä joulua koto-
na. Sukulaisten luo on suunnan-
nut 39 %, loput ovat viettäneet 
jouluaan muun muassa hotellis-
sa tai ulkomailla. Tähänkin on 
odotettavissa tänä vuonna pan-
demiasta johtuvia muutoksia ja 
se näkyy myös ruokakaupoissa. 

– Kysyimme viime kesänä 
suomalaisilta, millä tavalla pan-
demia on muuttanut perheiden 
valintoja ruokaostoksilla. Monet 
kertoivat suosivansa enemmän 
kotimaista ja lähellä tuotettua 
ruokaa. Uskomme, että tänä 
vuonna ostetaan, laitetaan ja 
syödään suomalaista joulu-
ruokaa enemmän kuin koskaan 
ennen, kertoo Halonen. 

Kinkun suosio joulupöydän 
ykkösherkkuna on edelleen 
ylivoimainen. Kyselyyn vastan-
neista 90 % kertoi hankkivansa 
kinkun joulupöytään. Seuraa-
vat sijat menevät porkkana- ja 
lanttulaatikoille. 83 % kyselyyn 

vastanneista kertoi valinneensa 
suomalaisen kinkun. 

– On odotettavissa, että tänä 
jouluna suomalaisen kinkun va-
litsee vieläkin useampi, jatkaa 
Halonen. 

Z-sukupolven nuoret 
aikuiset haluavat karsia 
”jää syömättä” -ruuat 

joulupöydästä 
Suurten ikäluokkien lapset 
pitävät vielä jouluperinteistä 
kiinni, mutta ei enää seuraava Z- 
sukupolvi, joita ovat 1990-luvun 
puolivälin jälkeen ja 2000-luvun 
alussa syntyneet nuoret aikui-
set. Jouluruokakyselyyn vas-
tanneet ”zetat” kertoivat, että 
joulupöytään ei tarvitse laittaa 
enää niitä ”jää syömättä” -ruo-
kia, joita on ollut siinä vain ”kos-
ka ne kuuluvat joulupöytään”. 
Joulupöytään laitetaan vain niitä 
ruokia, joita ihan oikeasti halu-
taan syödä. 

Laatikoiden ja kinkkujen rin-
nalla voi hyvin olla nakkeja ja 
ranskalaisia tai kaloja ja äyriäisiä. 
Näkyvissä on myös lisääntyvä 
aterialajien jaksottaminen. Tar-

joillaan ravintolan tapaan al-
kupala, pääruoka ja jälkiruoka, 
eikä kaikkia kerralla. 

– Jouluruokailun muuttumi-
nen buffet-pöydästä à la carte 
-tyyliin on raikas ajatus, johon 
sopivat oikein hyvin myös perin-
teiset jouluherkut, kuten kinkut 
ja laatikot. Alkuruokana voi tar-
jota hyvin vaikka espanjalaistyy-
lisen tapaslautasen suomalaisista 
leikkeleistä koottuna. Tähän so-
pivat mainiosti esimerkiksi HK® 
Gourmet -sarjan leikkeleet, vink-
kaa Halonen. 

Jouluateria nautitaan useim-
miten 2 - 3 tai 4 - 5 henkilön 
seurueissa. Joka viidennen 
joulupöydässä on aiemmin ollut 
6 - 7 joulunviettäjää. 

– Tänä vuonna monet viettävät 
joulua oman ydinperheen kes-
ken, toteaa Halonen. 

Jouluruokien verkko-
ostaminen moninkertaistuu 
HKScanin teettämässä kyselyssä, 
joka toteutettiin viime joulun 
jälkeen tammikuussa 2020, vain 
2 prosenttia vastaajista kertoi 
ostaneensa jouluruokia verkko-

kaupasta. Tänä vuonna verkko-
ostamisen määrä kasvaa. 

– Meidän toimintaamme 
muutos verkko-ostamisessa ei 
juuri vaikuta. Me varaudumme 
tulevaan jouluun samalla huo-
lellisuudella, kuin aiemminkin. 
Seuraamme toki kaupan kanssa 
tilanteen kehittymistä, kertoo 
Halonen. 

Mutta katsotaanpa, miten val-
mistaa perinteinen joulukinkku 
hieman erilaisilla twistillä.

Crackling pork 
joulukinkku

Tarvitset:
- 1 HK Viljaporsaan Gourmet 
kinkku 
- suolaa
- rypsiöljyä
Poista kinkusta verkko. Kuivaa 
nahka huolellisesti. Säädä matto-
puukon terä noin 3 milliä esiin. 
Vedä kamaraan viiltoja noin 
puolen sentin välein niin, ettei 
terä mene kuitenkaan kamaran 
läpi. Hiero kamaraan rypsiöljyä 
ja suolaa. Nämä edesauttavat 
kauniin cracklingin muodostu-
misessa. Kuumenna kiertoilma-

C   Crackling pork joulukinkku on por-
saan sisäpaistista valmistettu kinkku. 
Varmaan yksi tämän joulun suosikki to-
simiesten parissa.

uuni 240-asteeseen. Laita kinkku 
ritilälle ja uuninpelti ritilän alle. 
Paista noin 30 minuuttia, jolloin 
kamara rapeutuu ja alkaa ”kupli-
maan”. Kun kamara on kauniisti 
rapeutunut, alenna uunin lämpö 
100 asteeseen ja laita kinkkuun 
mittari. Jatka paistamista, kunnes 
kinkku on 75-asteinen.
Anna kinkun vetäytyä ainakin 
puoli tuntia ennen leikkaamis-
ta. Nauti lämpimänä. Nahkan 
tulee olla rouskuvan rapeaa ja 
herkullista.
Huom: Crackling possun alku-
paistossa tulee melkoisesti sa-
vua, joten kannattaa huolehtia 
riittävästä ilmanvaihdosta.

Jos haluat syödä mielummin 
kalkkunaa, tässä siihen hyvä 
resepti.

Pippuripaahdettu 
kalkkuna 

Tarvitset: 
- 1 pkt Kariniemen Kalkkunan 
filee, maustamaton 
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– tähtää kokonaisvaltaiseen 
elämäntapamuutokseen

Peugeot 
3008 GT Hybridillä 
ylös Leville

A

A

Teksti: Kimmo Janas

Kuvat: Marko Janas

Tänä koronavuonna 
vaihdoimme tosimiesten 
jokavuotisen Jäämeren 
reissun viikoksi Levin 
rinteillä. Kyyditsemiseen 
saimme uudistuneen 
Peugeot 3008 GT 
Hybrid4:n.

T utustuimme töpseliladat-
tavaan Peugeot 3008 GT 
Hybrid4:een jo keväällä, 

mutta nyt päätimme katsoa, mi-
ten sillä taittuu matka kotipihan 
pistorasiaa pidemmälle.

C  Carnitas joulukinkusta sopii vaikka 
välipäivien herkutteluun, kun haluaa 
jotain vaihtelua ylensyöntiin… D  Vegaaninen joulumureke syntyy HK 

Vihreästä Jauhiksesta.

- 1 rkl rosepippureita
- 1 rkl viherpippureita
- 1⁄2 rkl mustapippureita 
- 1 rkl fenkolin siemeniä
- 1 rkl korianterin siemeniä 
- 1 rkl suolaa 
Murskaa kaikki pippurit sekä 
fenkolin ja korianterin siemenet 
morttelissa karkeasti. Kuivaa 
kalkkunan fileen pinta talouspa-
perilla. Ripottele pintaan suola 

ja anna maustua puolisen tuntia. 
Hiero fileen pintaan mausteseos. 
Paahda filee pienessä määrässä 
öljyä ja voita kauniin paahtei-
sen väriseksi. Kypsennä lopuksi 
150-asteisessa uunissa noin puo-
li tuntia, kunnes sisälämpö on 
75 astetta. Jäähdytä yön yli, leik-
kaa ohuiksi viipaleiksi ja tarjoa 
joulupöydässä kinkun tapaan.

Ei kun herkuttelemaan!

C  Joulutapakset vaikkapa vuoden vaihteen nautiskeluun.
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Sukellus 
historian hämäriin

Peugeot juhlii tänä vuonna 210. 
juhlavuottaan, joten vilkaistaan-
pa lyhyesti yrityksen historiaan.

Jean-Pierre Peugeot’a (s. 1734) 
pidetään Peugeot’n perustajana, 
sillä hän osti viljamyllyn, jonka 
hänen poikansa Jean-Pierre II ja 
Jean-Frédéric muunsivat vuonna 
1810 metallisulatoksi ja alkoivat 
tuottaa yhä nykyisinkin tun-
nettuja metallituotteita; sahoja, 
teräslankoja vaateteollisuutta 
varten sekä sahanteriä ja jousia 
kelloteollisuutta varten.

Eli virallisesti Jean-Pierre II 
ja Jean-Frédéric perustivat Peu-
geot-yhtiön, joka on yhä edel-
leen elossa osana Groupe PSA:ta 
(Groupe Peugeot S.A.).

Vuonna 1858 takajaloilla sei-
sovasta leijonahahmosta tuli yh-
tiön virallinen tunnus. Sen suun-
nitteli Montbéliardin kaupungin 
graafikko Justus Blazer. Tunnus 
on säilynyt lähes samanlaisena 
tähän päivään saakka.

Uuden tunnuksen myötä 
myös yrityksen tuotevalikoima 
laajeni. Erilaiset käsityöammat-
tien harjoittajien työvälineet, 
kotitalouden laitteet, kuten tun-
netuksi tullut kahvimylly, om-
pelukone ja aikakauden naisten 
pukeutumiseen liittyvät hamei-
den tukirungot olivat keskeinen 
osa yrityksen tuotantoa.

1891 markkinoille tuli maail-
man ensimmäinen sarjavalmis-
teinen auto Type 3. Sitä valmis-
tettiin kaikkiaan 64 kpl. Type 
3:lla ajettiin Valentigney’stä Pa-
riisiin ja osallistuttiin ensimmäi-
seen Paris-Brest-Paris -polku-
pyöräkisaan. 

A

D   Peugeot Design Lab studion muo-
toilijat ovat suunnitelleet juhlavuoden 
logon, jolla halutaan viestiä yhtiön pit-
kästä historiasta, mutta viitataan myös 
seuraaviin 210 vuoteen.

Tuotannot eriytyvät
Perinteisten tuotantojen erotta-
minen autotuotannosta oli vuo-
rossa vuonna 1896. Peugeot’n 
veljekset jatkoivat perinteisten 
tuotteiden kuten polkupyörien 
ja työkalujen valmistusta Jean-
Pierre II:n pojanpojan Armand 
Peugeot’n perustaessa Automo-
biles Peugeot -osakeyhtiön. 

Ensimmäinen autotehdas ra-
kennettiin Audincourt’iin seu-
raavana vuonna. Työpajoista 
luovuttiin yrityksen siirtyessä en-
simmäiseen täysin autonvalmis-
tukseen keskittyneen tehtaaseen 
Audincourt’iin. Järjestyksessään 
toinen tehdas aloitti toimintansa 
Lillen kaupungissa vuonna 1898.

Vuonna 1905 Peugeot’n vel-
jekset ryhtyivät valmistamaan 
autoja Lion Peugeot -brändin 
alla. Nämä autot erottuivat Au-
tomobiles Peugeot’n autoista 

D   Latauspiuhat saa piiloon tavaratilan 
lattian alle – mikäli on aikaa keriä niitä 
kauniisti kasaan.

D   Korkeajännite litiumioniakusto on 
sijoitettu auton EMP2-alustan ansiosta 
toisen rivin istuinten alle, joten se ei vie 
tilaa sen paremmin takamatkustajilta 
kuin tavaratilastakaan.

C D  Kova oli yritys päästä huipulle asti, mutta ihan ei neliveto pärjännyt loppuun asti.

A   Peugeotin pianonäppäimistö on varsin 
helppokäyttöinen.

C   Sisätilat ovat riittävät jopa viidelle  
aikuiselle. GT-varusteversiossa istuimet 
ovat saaneet vauhtiraidat.

B   Kuskin toimintaympäristö on asialli-
nen. Viitisen vuotta sitten esitelty i-Cock-
pit on edelleen tyylikäs kokonaisuus.

C   Jos haluaa hyödyntää hidastusener-
gian talteenottoa, kannattaa nykäistä 
8-nopeuksisen EAT8-automaattivaihteis-
ton valitsinta oikealle D:stä B:hen. 
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Peugeot 3008 GT Hybrid4
Teho 
• etumoottori 81 kW/110 hv 
• takamoottori 83 kW/113 hv
Vääntö  
• etumoottori 320 Nm/500-2500 k/min
• takamoottori 166 NM/0-4760 k/min
Toimintasäde sähköllä 63 km
Polttoaineen kulutus (paineistettu) 1,3 l/100 km
CO2-päästö  30 g/km
Kokonaishinta veroineen 51 081, 89 euroa.

D   Peugeot 3008 SUV:n keulan muotoilu 
on varsin miehekkään oloinen – anteeksi 
naislukijat.

C   Mittaristonäkymiä voi vaihdella mielitekojensa mukaan. 

kilpailutilanteen välttämiseksi.  
Vuonna 1910 Peugeot’n veljek-
set ja Armand Peugeot yhdistivät 
toimintansa ja perustivat ”Au-
tomobiles et Cycles Peugeot” 
-nimisen osakeyhtiön. Koko 
tuotanto keskitettiin nyt yhteen 
yksikköön.

Vuonna 1912 perustettiin 
Sochaux’n tehdas ja 1929 uusi 
Sochaux’n tehdas, johon kes-
kitettiin kaikki Automobiles 
Peugeot’n tuotannot. Tästä teh-
taasta tuli nopeasti Ranskan suu-
rin teollisuuslaitos.

Tehdas, joka vuonna 2012 
vietti 100-vuotisjuhliaan, on 
maailman vanhin edelleen toi-
minnassa oleva autotehdas. 

1965 PSA (Peugeot Société 
Anonyme eli Peugeot Osake-
yhtiö) perustettiin valvomaan 
samannimisen autoyksikön 
toimintoja, joka tänäkin päi-
vänä valvoo kaikkia Groupe 
Peugeot’n yhtiöitä. Vuonna 1976 
perustettiin PSA Peugeot Citroën 
-yhtymä Citroën S.A:n ja Peugeot 
S.A:n yhdistyttyä toisiinsa.

Vuonna 2016 PSA Peugeot 
Citroën muuttui Groupe PSA:ksi 
symboloiden kolmen automer-
kin Peugeotin, Citroënin ja DS:n 
dynaamisuutta, unohtamatta tie-
tenkään muita nykyisiä ja tulevia 
yhtymän aktiviteettejä.

Edelleen toimivien kansain-
välisten autoalan edelläkävijoi-
den joukossa Peugeot on yksi 
harvoista, joiden perustajien jäl-
keläiset ovat edelleen yrityksen 
osakkeenomistajia ja toimivat 
sen johtotehtävissä.

Mutta itse asiaan
Peugeot 3008 SUV on pitänyt 
sijansa Euroopan myydyimpien 
kompaktien SUV-mallien jou-

C   Multimedianäytöltä voi seurata, miten voimavirrat liikkuvat moottoreiden ja 
akkujen välillä. Saman näkymän saa myös mittariston keskelle. 

D   Uudet Full LED -teknologiaa hyödyn-
tävät, leijonan kynnen raapaisua muis-
tuttavat 3D-takavalot.

kossa. 3008:han tuli markkinoille 
vuonna 2016 ja tähän mennes-
sä sitä on valmistettu jo runsaat 
800 000 kappaletta. 

Viime keväänä Peugeot toi 

myyntiin uudet ladattavat hy-
bridiversiot niin Peugeot 508 ja 
508 SW-malleista kuin Peugeot 
3008:stakin. Tarjolla ovat tieten-
kin myös etu- ja nelivetoversiot 

niin bensa- kuin dieselmootto-
reillakin.

Ulkoisesti 3008 GT Hybrid4 ei 
eroa perus-3008:sta oikeastaan 
muuten kuin oikean takapyörän 
yläpuolelta löytyvän latausluu-
kun puolesta. Eivätkä auton 
sisätilatkaan mittaristoa lukuun 
ottamatta poikkea polttomoot-
toriversiosta. 

Ja ei kun menoksi
Uusi nelivetoinen 3008 GT Hy-
brid 4 – Peugeotin tehokkain 
sarjatuotantomalli muuten – tar-
joaa jopa 300 hevosvoiman te-
hon ja vääntöäkin mukavat 520 
Nm. Tähän nelivetoversioon on 
200 -heppaisen PureTech-moot-
torin ja etuakselilla sijaitsevan 81 
kW:n (110 hv) sähkömoottorin 
lisäksi taka-akselille laitettu 83 
kW:n (112 hv) sähkömoot-
tori, eli potkua pitäisi riittää. 
Liikkeelle lähdetään tieten-
kin sähköllä, ja polttomoottori 
hyppää kehiin vasta, kun kaa-
sua polkee tarvittavan paljon 
– tai tietenkin, jos ottaa toisen 
ajo-ohjelman käyttöön. Niitähän 
löytyy neljä: täyssähkö, hybridi, 
sport ja neliveto. 

Yli 1900 -kiloinen Peugeot 
ampaisee liikkeelle sähköllä 
äänettömästi ja vauhtia kertyy 
yllättävän nopeasti. Kiihtyvyys 
onkin 5,9 sekuntia 0-100 km/h, 
joten ei tällä SUV:lla ainakaan 
jalkoihin jää liikennevaloissa. 

Tiloiltaan auto sopii mainiosti 
mm. perheautoksi, tilaa oli ta-
kapenkeillä ja edessä sekä ta-
kakontissa hyvät tilat. Mahtuu 
esimerkiksi rattaat ja muutakin 
tavaraa. Kylmäsäilytys on luk-
susta etupenkkien välissä ja 
mahdollistaa pitkänkin matkan 
tekemisen virvokkeiden läm-
mentymättä.

Esilämmitystä viileisiin 
aamuihin 

Polttoaineen keskikulutuksek-

si luvataan 1,3 l/100 km, joka 
on varsin vähäinen. WLTP-mit-
taustavan mukaan täyssähköllä 
luvataan jopa 63 km ajoa, mikä 
tietenkin talviolosuhteissa laskee 
merkittävästi, kun esimerkiksi 
lämmitys syö osan varauksesta. 

Korkeajännitelitiumioniakusto 
on sijoitettu auton EMP2-alustan 
(Efficient Modular Platform) an-
siosta toisen rivin istuinten alle, 
joten se ei vie tilaa sen parem-
min takamatkustajilta kuin tava-
ratilastakaan. Akun kapasiteetti 
on 13,2 KWh ja ajoneuvola-
turi on 7,4 kW. Latausaika on 
peruspistokkeesta(8A) 7 tuntia, 
vahvistetusta pistorasiasta (14A) 
4 tuntia ja 1,45 tuntia Wallbox-
kotilataus- laitteella (32A). 

Sähköä voi myös eSAVE -toi-
minnalla säästää ja varastoida 
vaikkapa moottoritien jälkeiseen 
kaupunkiajoon. Tämä pelittää 
hienosta myös Levin mökki-
kylässä, jos ei halua ilta-ajelun 
häiritsevän muita alueen loma-
laisia. Ainoana miinuksena voisi 
mainita sähkölatauksen keston, 
yön ylikään ladattuna ei sähköl-
lä päässyt pitkälle. Tankki pieni, 
joten tankatakin piti usein, vaik-
kakin kulutus suhteellisen pieni.

Yksi mielenkiintoinen lisä 
tässä GT-varustetasossa on My-
Peugeot älypuhelinsovelluksella 
tai keskikonsolista ohjelmoitava 
esilämmitys ja -jäähdytys. Ilma-
pumppu huolehtii, että liikkeelle 
lähdettäessä auton sisälämpötila 
on 21 astetta. Todella mukava 
ominaisuus varsinkin Suomen 
talvessa – jos sitä talvea nyt kos-
kaan tulee.

Vastinetta rahalle
Ajaminen 3008 GT Hybrid4:llä 
on todella miellyttävää. Ehkä 
pieni miinus on sopivan ajoasen-

non löytäminen sähkösäätöisellä 
etupenkillä. Mutta sehän riippuu 
tietenkin kuskin selkäkivuista 
yms. 

Auto ylittää pehmeästi niin 
kaupunkien töyssyt kuin muut-
kin tien epätasaisuudet. Oh-
jaustuntuma oli varsin mukava 
sekä suoralla että mutka-ajossa. 
Jousituksen monivarsituenta tuo 
ajomukavuuteen oman positiivi-
sen lisänsä.

Neliveto tarjoaa paremman 
vetokyvyn haasteellisessa maas-
tossa, pitokyky on hyvä niin 
märällä kuin mutaisellakin tien-
pinnalla tehon jakautuessa säh-
köisesti tasaisesti kaikille neljälle 
pyörälle. Joskin aivan isompien 
maasturien nelivetokykyyn 3008 
GT ei yltänyt Levin huipulle yri-
tettäessä.

Tämän kokeilemamme Peu-
geot 3008 GT Hybrid4:n hinta 
kaikkine herkkuineen on 51 
081,89 euroa, mikä on toki iso 
tukku kahisevaa, mutta tuntuu 
toisaalta varsin sopivalta ottaen 
huomioon, mitä sijoitetulla ra-
halla saa. 

Kaiken kaikkiaan erittäin mu-
kava ajokokemus. 
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