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Sunnuntaina 27.11. lähetti YLE ensimmäisen adventin televisiojumalan-
palveluksen Helsingin Paavalinkirkosta. Samalla vietettiin Jouluradion 
20-vuotisjuhlajumalanpalvelusta.

Rakenteeltaan varsin normaali jumalanpalvelus alkoi ja myös päät-
tyi iloisella sambakulkueella, johon osallistuneet tanssikoulu Sambicin 
kymmenen tanssijaa saivat mielipidemyrskyn mielipidepalstoilla. Osaa 
ärsytti Tuure Kilpeläisen tekemä Hoosianna-versio ja suurinta osaa taas 
liian ilakoiva meno ja kirkkoon sopimaton pukeutuminen liian paljas-
tavissa asuissa.

Niille, jotka eivät nähneet kyseistä jumalanpalvelusta, todettakoon, 
että todellisuudessa tanssijoilla ei ollut yllään bikinimäisiä asusteita, ja 
esimerkiksi olkapäät oli peitetty. Eli ei nyt ihan raflaavimmasta päästä…

Eräs kirkossa samban tanssimista arvostelut siteerasi C.H. Spurgeonin 
ennustusta runsaat sata vuotta sitten: ”Tulee vielä aika, jolloin paimenet 
eivät enää kaitse lampaita, vaan klovnit viihdyttävät vuohia”.

Paavalin kirkossa tuo paimen oli, kukas muu kuin mm. Ensitreffit altta-
rilla, Masked Singer, Tanssii tähtien kanssa ja Olet mitä syöt -ohjelmista 
tuttu pappi Kari Kanala. Eli ei ollut pappi aivan perinteinen pappi, jos 
ei ollut ohjelmakaan.

Toki jumalanpalvelusta kehuttiinkin, kuinka se esimerkiksi muistutti 
katolisen kirkon tilaisuutta Costa Ricassa…

Herää kysymys, mitä ihmiset lähtevät hakemaan kirkosta – Jumalan 
kohtaamista vai karnevaalimeininkiä. Sisäänheittotuotteena tuollainen 
samba voi toimia kerran, mutta seuraavana sunnuntaina kirkko on taas 
yhtä tyhjä kuin aiemminkin.

Mutta nyt hiljennytään joulun viettoon, ja muistetaan, kenessä meillä 
on se paras joululahja.

Samballa vai ilman?
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A

Vesa Liljamo
 
Talvisen vuodenajan 
lähestyessä oli varsin 
ymmärrettävää 
etsiytyä lämmön ja 
valon olosuhteiden 
”alkusijoille”...

I sraelinmaa on monessakin 
suhteessa tätä. Samoin lop-
pusyksyn 2022 harmautta 

elävöitti arjesta poikkeavat olo-
suhteet vapaaehtoistyön toimis-
sa, joista voi ammentaa hyvää 
monille tasoille lähitulevaan. 
Yhteistyön herättämisen avulla 
oli hieno luoda Jumalan maail-
moissa tulevaisuutta, edesauttaa 
sydänten maaperän elpymistä 
öljypuuhun liittyneiden oksien 

kesken. Haifan kokemukset 
olivat tosi rohkaisevat, Jumalan 
näkymät ja mahdollisuudet ovat 
silmiemme edessä.

 
Että he yhtä olisivat

Raamatun alkulehdillä törmääm-
me ajatukseen, jossa Jumala ha-
luaa luoda yhteistyön ilmapiiriä. 
Sellainen syntyy, kun toiminnas-
sa on mukana kaksi osapuolta. 
Nooan arkkiin kerättiin tahoja 
kaksittain. Elämän jatkumises-
sa on kyse kumppanuudesta, 
kahden tahon yhteydestä. Mies 
ja nainen, niin – ihmiselämän 
alkuun tarvitaan kaksi. Jumalan 
tahto on vankasti kiinni tällaises-
sa kumppani asetelmassa. Näin 
myös, kun on kyseessä Jumalan 
suunnitelmassa kumppanuus – 
Israel ja seurakunta, joiden 
välillä hedelmällinen kanssa-

käyminen on ollut liian pitkään 
unohduksissa. Hän haluaa luoda 
meistä yhtä.

 
Ymmärrätkö sinäkin

Odotamme sulhasen saapumis-
ta, mutta... onko morsian valmis? 
Uudelleen järjestäytymisen - juu-
talaisten ja pakanoiden yhteistyö 
– aikaa on syytä edesauttaa ja 
tukea, siinä meillä kansakunnil-
la (pakanoilla) on vastuullinen 
tehtävä. 

Messiaan ruumiin saattaminen 
entiseen loistoonsa johtaa tule-
vaan, taivaalliseen kirkkauteen. 
Jälleenyhdistymisellä (juutalaiset 
ja pakanat) on aikakaudessam-
me merkittävät henkisen ja hen-
gellisen tapahtuman seuraukset. 
Jumala puhuu tästä asiasta mo-
nissa yhteyksissä, joka on syytä 
ymmärtää oikein. Tässä eräs: 

”...että he olisivat täydellisesti 
yhtä, niin että maailma ym-
märtäisi, että sinä olet minut 
lähettänyt.” Joh. 17:23. Siis ketkä 
he?... aivan oikein juutalaiset ja 
pakanat - molemmat saman yh-
den ruumiin jäsenet, Jeesuksessa 
Kristuksessa.

 
Salaisuuden merkitys

Ennenkuin tähän pitkään unoh-
duksissa olevaan harmonisen 
työyhteyteen pääsemme, niin 
täytyy läpikäydä prosessi. Mo-
lempien osapuolien on käsitel-
tävä yhteyden merkitys ja pro-
sessin on oltava tasatapainossa. 
Tämä vie oman aikansa, mutta 
ensihedelmät ovat jo näkyvillä. 
Apostolisen ajan tunnelmat ja ta-
pahtumat voimme lukea uudesta 
testamentista, joten tätä aika-
kautta on syytä tutkia tarkasti ja 

ottaa sieltä elementtejä mukaan 
nykyhetkeemme. 

Unohdettu, ikäänkuin salassa 
pysynyt, yhteistyön elvyttämi-
nen aikaansaa tulevia siunauk-
sia. Aamos 9:11 kertoo tästä: 
”Sinä päivänä minä pystytän 
jälleen Daavidin sortuneen 
majan ja korjaan sen repeä-
mät ja pystytän sen luhistumat, 
ja rakennan sen sellaiseksi, 
kuin se oli muinaisia aikoina.”  
Mikä valtava sanan kohta tulossa 
olevasta tapahtumasta. Ja tässä 
saamme me ”vasten luontoa 
oksastetut” pakanat olla mu-
kana, elvyttämällä uudelleen 
osapuolten yhteistyön näkymiä. 
Antamalla itsemme palvelemisen 
valmiuteen. Ottamalla askeleita 
eteenpäin niin, että menemme 
rohkeasti keskelle ”luonnollisten 
oksien” elämää ja arkea.

 

Haifan Karmel-vuorella 
“jälleenrakentumisen“ 
mahdollisuudet 

Vapaaehtoisuus 
lukkiutuneisuuden 

avaimena
Tällaiseen vaiheeseen astuminen 
mahdollistui itselleni vapaaeh-
toistyön toiminnan kautta. Sain 
olla kahden viikon ajan Haifas-
sa Karmel-vuoren seurakunnan 
(Kehilat HaCarmel) keskuu-
dessa, näkemässä, tekemässä, 
syömässä, rukoilemassa, Sanaa 
oppimassa, ja ennenkaikkea ys-
tävyyden siltoja luomassa. Pyhän 
Hengen ilmapiiri vaikutti arjen 
rajapinnoilla. 

Se tuli esiin ihmisten kesken 
hymyinä, tervehdysten koske-
tuksissa, päivittäisten arkiaska-
reiden aktiivisissa toimissa. Pyhä 
Henki toi meitä (juutalainen ja 
pakana) yhteen, ikäänkuin ta-
valla kuin se toi yhteen Kor-
neliuksen (pakana) ja Pietarin 
(juutalainen) Apt. 10. luvussa. 
Joppessa, nykyinen Jaffa, Pietari 
hurmostilassa näki asioita, jotka 
selvenivät hänelle Kesareassa 
paikan päällä, häntä hakemaan 
tulleiden miesten myötävaiku-
tuksella. Piti siis lähteä.

 
Jumala kuulee ja vastaa

Joitakin vuosia sitten rukoilimme 
Oulussa pienryhmässä läheisem-
män yhteyden löytymisestä Isra-
elin messiaaninen liikkeeseen. Ja 
näin nyt tapahtui. Jumala toimi 
ajallaan ja johdatti eteenpäin, 
meidän on oltava omalla paikal-
la kärsivällisiä ja vastata Hänen 
kutsuunsa, kun aika tulee. 

Vapaaehtoistyön Haifa-aika 
osoitti, että nyt on otollinen aika 
toimia ja edetä. Paikallisen seu-
rakunnan vastaanotto ja mahdol-
lisuudet yhteyden esiin nostami-
selle ovat olemassa. Työmuo-
dot seurakunnan keskuudessa 
olivat perin arkisia; palvelua 
puutarhassa, keittiöaskareiden 
ympärillä olevaa toimintaa tai 
siivousapuna seurakunnan yl-
läpitämän majatalon sisätiloissa. 
Matka mahdollisti lisäkontakti-
en luomisen sekä tervehdyksen 
holokaustista selvinneiden van-
husten luona. Kätten tai peräti 
jalkojen avulla palvelu vapaaeh-
toisena sulattaa taatusti sydämiä. 
Myös alkoholi ja narkomaanien 
palvelukeskuksessa käynti jät-
ti puseron alle tunteen...tänne 
uudelleen. Auta ja huomioi hä-

B   Haifasta näkymää kohti Libanonia.

C   Tämä on minulle.

A   Lämmintä majatalo Beit Yedidian 
pakolaislapsille.

D   Olkaa hyvä – lahja Suomesta.

Haifan Karmel-vuorella 
“jälleenrakentumisen“ 
mahdollisuudet 
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A dässä olevat lähimmäiset, tällöin 
etenet taatusti Jumalan tahdon 
hyvällä tiellä.

 
Eikä siinä vielä kaikki

Edellä esilletulleiden element-
tien lisäksi, onpa vapaaehtois-
työhön tuleville tahoille mahdol-
lisuudet myös rakentaa lyhyitä 
päivämatkoja raamatullisella 
paikoille ja saada niihin mukaan 
paikallinen messiaaninen juuta-
lainen Sanaa opettamaan. Hai-
fassa vaikuttavan messiaaninen 
juutalaisen raamatun opettajan 
ja kirjailijan Andrey Teplinskyn 
kautta näkymät meille suomalai-
sille pakanauskoville yhteyden 
rakentumisessa ovat merkittä-
vät. Nyt toteutuneen vapaaeh-
toistyön matkan jälkeen omasta 
kokemuksesta näen edessä vain 
positiivisia näkymiä. Ja tottakai, 
uudelleenyhdentymisen hen-
gessä, vastavuoroisesti voimme 
kutsua Israelinmaan kansalaisia 
vapaaehtoistyön toimiin myös 
meille koti-Suomeen. Nuorten 
keskuudessa uskoisin tällaiselle 
olevan tilausta.

 
Mielisuosion siunaus

Lopuksi ajatus, joka ennen Hai-
fan matkaani vahvasti oli mie-
lessä. 

Meillä suomalaisilla on kä-
dentaitoja moneen. Etenkin 
naisväki on ahkeraa käsityön 
harrastajaporukkaa ja kontak-
toinkin muutamaa tuttua tahoa...
oisko kauttanne saatavana läm-
pimiä villasukkia Israeliin vie-
täväksi? Talvi tulee sinnekin. 
Kun sana lähti kiirimään, niin 
olipas merkittävä määrä lämmin-
tä jaettavaa eri tahoille kahden 
viikon Haifa-aikanani. Köyhien 
perheiden lapsille (juutalaisille 
kuin arabeille), seurakunnan 
majatalossa asuville pakolais-
lapsille (Ukraina), holokaustista 
selviytyneille vanhuksille, elä-
män nurjat puolet nähneille. Ja 
jopa perheelle, jonne oli juuri 
pieni vauva tulossa. Tälläkin ta-
valla voimme suomalaisten ys-
täviemme käden taidot mukaan 
ottamalla rakentaa yhteyttä. Mitä 
hyvää voisitkaan tehdä, ketä sinä 
voisit kutsua mukaan yhteisen 
tulevaisuuden rakentumiseen, 
joka on taatusti Jumalalle mie-
leen? Vapaaehtoisuus kannat-

taa, sille on tilausta ja taivaal-
lisen mielisuosiollisia näkymiä. 
Ja niin, se mielisuosio, josta 
saamme olla kiitollisia juu-
talaisille, löytyy mm. efe-
solaiskirjeen 3. luvusta: 
”...jota menneiden sukupolvien 
aikana ei ole ihmisten lapsille 
tiettäväksi tehty, niinkuin se nyt 
Hengessä on ilmoitettu hänen 
pyhille apostoleilleen ja profee-
toille: että näet pakanatkin ovat 
kanssaperillisiä ja yhtä ruumista 
ja osallisia lupaukseen Kristuk-
sessa Jeesuksessa evankeliumin 
kautta”.

C   Karmel-vuoren seurakunnalla on vahva “One New Man” näky.

A   Juutalainen ja pakana Kapernaumissa, 
“reconnection”.

C   Haifa kutsuu lähentymään.
B   Beit Yedidia - Kehilat HaCarmel seu-
rakunnan toimintakeskus.

C   Vapaaehtoisena palvelua ja iloa.

C   Kutsu yhteyteen.
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Iikka Löytty

Mikkeliläinen 
nosturialan yrittäjä 
Seppo Sonkkanen 
kertoo Jumalan pitäneen 
huolen, että hän on 
saanut tosimiehenä 
kiipeillä 57 vuotta 
nostureissa ja terveyttä 
on riittänyt. 
– Mistä olen todella 
kiitollinen tänä päivänä, 
on lähiperheeni, johon 
kuuluu 3 tytärtä ja vävyt 
sekä 11 lastenlasta. 
Se on niin arvokas 
omaisuus. 

S eppo Sonkkasen äiti oli 
hyvin energinen, kirjoitteli 
näytelmiä ja runoja. Sep-

po muistaa, kuinka kävi nuoruu-
dessaan kanteletaiteilijaäitinsä 
kanssa laulamassa. Äiti piti myös 
ompeluseuraa ja pyhäkoulua. 
Myös Seppo piti ensimmäisen 
pyhäkoulunsa jo 15-vuotiaana.

Perheeseen kuului viisi lasta, 
joista Sepon nyt jo edesmennyt 
isosisko oli myös musiikkialan 
ammattilainen, musiikin lehtori, 
kanttori ja oopperalaulaja.

Musiikki onkin ollut aina tär-
keä elementti Sonkkasten per-
heessä. 

– Minä olen sisaruksista ainoa, 
joka en soita mitään, mutta lau-
lanut olen koko ikäni. Meillä oli 
täällä Mikkelissä Matkamiehet 
-niminen lauluryhmä, jolla oli 
lähes 25 vuotta sama kokoon-
pano. Paljon esiinnyimme täällä 
ja pari kertaa vuodessa teimme 
todistus- ja laulumatkan Aunuk-
sen Karjalaan, kertoo Seppo.

Myös isä 
pelastui

Äiti oli uskossa mutta isä ei, joka 
tietenkin aiheutti ristiriitoja ko-
tona. Lopulta avioliitto ajautui 

Hyökkäysten aikana on muistettava 
suojaus rukouksen voimassa

eroon 1980-luvun alkupuolella. 
– Minun vielä kotona asues-

sa ristiriidat pysyivät hieman 
loitompana, mutta muutettuani 
pois, ne kärjistyivät aika vah-
vasti.

Kodin ilmapiiri ja vaikeudet 
varmasti kouluttivat Seppoa 
myös tulevaa elämää varten.

Isän terveyden huononnet-
tua Seppo otti hänestä hoito- ja 

huoltovastuun.
– Jumala on antanut minulle 

molemmat vanhemmat ja halu-
an myös isääni hoitaa ja huol-
taa. Kun isä muutti vanhainko-
tiin, hänellä vielä muisti pelasi 
ja pystyimme keskustelemaan 
iltaisin. Yhtenä iltana kysyin 
häneltä, haluaako hän ottaa Jee-
suksen omaan elämäänsä, johon 
isä vastasi haluavansa. Siinä me 

sitten rukoilimme yhdessä, ja to-
della nopeasti tuon illan jälkeen 
hänen menetti muistinsa. Tuosta 
keskustelusta olen erittäin kiitol-
linen.

Äiti nukkui pois viime vuoden 
toukokuussa ja hänenkin kans-
saan Seppo sai rukoilla aivan 
viimeisiin hetkiin asti.

Seurakuntayhteys 
tärkeä

Raamatussahan sanotaan, että 
kun perheestä joku tulee us-
koon, niin Jumalan aikataululla 
loppuperhekin tulee uskoon.

Myös Sepon tyttäret ja lapsen-
lapsetkin ovat vahvasti uskon-
tiellä, ja vanhimmat osallistuvat 
aktiivisesti myös seurakuntatyö-
hön. 

Seurakuntayhteys tarjosi ai-
kanaan mahdollisuuden myös 
vaimon löytymiseen Sepolle.

– Pohjalaistyttö tuli seurakun-
tasisareksi tänne Haukivuorelle 
samaan seurakuntaan, jossa si-
sareni oli kanttorina. Hän asui 
vanhempineen samassa rivi-
talossa kuin sisareni. En tiedä, 
eksyinkö ovesta, mutta siinä me 
törmäsimme. Johdatusta on mo-
nenlaista, Seppo naurahtaa.

Nuoret seurustelivat vuoden 
verran ennen kuin menivät 
kihloihin. Seuraavana vuonna, 
kesäkuussa vietettiin häitä mor-
siamen kotikirkossa Lohtajalla.

Jumalan 
varjelusta

Seppo oli ensin vieraan palve-
luksessa 18 vuotta, kunnes pe-
rusti lähes 40 vuotta sitten oman 
nosturiyrityksensä, IS-Toimi 
Oy:n. Yritystoiminta on vienyt 
ison osan elämää, ja 1990-lu-
vun lamat ym. ovat sisältyneet 
yrittäjän arkeen. 

– Vaikka vaikeuksia on ollut 
rankemmankin päälle, olen mer-
killisellä tavalla kokenut Juma-
lan huolenpitoa kaikkina näinä 
vuosina. Sanoin Jumalalle, että 
jos tahtosi on, että tämä yritys 
kaatuu, niin se kaatuu, mutta jos 
tahtosi on, että teen tässä vielä 
leipätyötäni, niin ohjaa oikeille 
raiteille, Seppo muistelee. – Noi-
na vaikeina vuosina Jumala suo-
rastaan pakotti minut tekemään 
joitakin kauppoja, vaikka en oli-
si millään halunnut tehdä niitä. 
Mutta Herralla on varaa tehdä 
sellaisia, ja olen kaikesta Hänelle 
kiitollinen.

Nosturiala on varsin rankkaa, 
kun joutuu keikkumaan yläil-
moissa. Ja vaikka ikää on jo 72 
vuotta, Seppo tekee edelleen 
töitä nosturin kopissa.

Uran varteen mahtuu useam-
piakin vaaratilanteita, joissa on 
Jumalan varjelus tullut esille. 

– Pahin tapaus taitaa olla, 
kun putosin seitsemän metriä 
nosturista, mutta yhtään luuta 
ei mennyt poikki. Ruhjeita toki 
tuli lyötyäni itseni nosturin palk-
keihin, mutta ei sen vakavampaa 
– ja seuraavana aamuna takaisin 
töihin, en käynyt edes lääkärissä.

Hengellistä 
evästä nuorille

Uskossa Seppo kertoo olleensa 
jo pyhäkouluaikana, mutta us-
konasiat jäivät taka-alalle, kun 
autourheilu tuli kuvioihin muu-
tamaksi vuodeksi.

Kun omat lapset tulivat py-
häkouluikään, koulun vetäjää 
ei löytynyt, joten Seppo palasi 
pyhäkoulun pitäjäksi. Pyhäkou-
lun parissa vierähtivät seuraavat 
37 vuotta, parhaimmillaan jopa 
kahta pyhäkoulua yhtä aikaa. 

– Siinä vaiheessa ymmärsin 
jotain evästä jääneen pyhäkou-
lulaisten elämään, kun totesin 
oman osuuteni pyhäkoulutyössä 
tulleen päätökseen. Parikin kou-
lulaista ilmoitti, että jos et tule 
syksyllä jatkamaan, me emme ai-
nakaan enää tule pyhäkouluun. 
Se jotenkin kourasi sydänalasta.

Siirryttyään myöhemmässä 

vaiheessa pitämään pyhäkou-
lua seurakunnan tiloihin naa-
purikaupunginosaan hän tapasi 
eräänä sunnuntaina nuoren isän 
kahden lapsensa kanssa. Mies oli 
kertonut vaimonsa lähettäneen 
terveisiä, että hän oli aikoinaan 
käynyt Sepon vetämää pyhä-
koulua. 

– Varmasti oli jotakin hengel-
listä evästä jäänyt tämän naisen 
elämään, koska halusi lähettää 
omatkin lapsensa pyhäkouluun.

Mukana 
mediamissiossa

Nelisen vuotta sitten Mikkelin 
One Way Mission -seurakunnan 
vetovastuu siirtyi Sepon harteil-
le. 

– Pakko myöntää, että tämä 
seurakunnan vetäminen tuli vä-
hän puun takaa minulle ja vai-
molleni. Koimme kuitenkin, että 
meillä ei ole lupa kieltäytyä siitä, 
mihin Herra ohjaa hengellisessä 
työssä.

Kuuden hengen johtotiimin 
kanssa rukoiltiin ensiksi sopivaa 
tilaa, joka sitten löytyikin torin 
nurkalta, keskeltä Mikkeliä. Vii-
me kesänä jätevedet tuhosivat 
seurakunnan tilat, ja seurakunta 
joutui olemaan pari kuukautta il-
man kokoontumistilaa. Uusi tila 
kuitenkin löytyi varsin läheltä, ja 
vaikka tila onkin rakennuksen 
toisessa kerroksessa ja edellyttää 
portaiden nousemista, ovat seu-
rakuntalaiset ottaneet sen hyvin 
vastaan. Sunnuntaikokouksissa 
on noin 30, jopa 40 henkeä pai-
kalla.

Mikkelin One Way Mission 
oli myös vahvasti mukana syk-
syn Se löytyi -mediamissiossa, 
jonka aikana paikkakunnan eri 
seurakuntien välillä oli hyvää 
yhteistyötä ja selvää hengellistä 
yhteyttä. 

– Puhuimme, että jos Herra 
antaa vielä herätystä tähän maa-
han, olisi hyvä, jos se herätys 
alkaisi uskovien keskuudessa.

Ja onhan herätys aikaisemmin-
kin lähtenyt liikkeelle Mikkelistä, 
kun kirkkoherrana toimi tuomio-
rovasti Seppo Löytty. Vaikutus 
oli todella hyvä koko alueelle, 
mutta tietenkin myös sielun vi-
hollinen aktivoituu aina tuollaisi-
na hetkinä. Hyökkäysten aikana 
on muistettava suojaus rukouk-
sen voimassa, Seppo Sonkkanen 
painottaa.

B   Seppo Sonkkanen kertoo uskon Ju-
malaan olevan selvästi ykkönen hänen 
elämässään ja itseasiassa täyttävän koko 
elämän.
Nosturiala on varsin rankkaa, kun joutuu 
keikkumaan yläilmoissa. Ja vaikka ikää 
on jo 72 vuotta, Seppo tekee edelleen 
töitä.
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raimoperakylaoy.fiL äntinen maailma keskus-
telee ”sukupuoliristirii-
taa” kokevien ihmisten 

”sukupuolenkorjaushoidosta”. 
Sanahirviö ”sukupuoliristiriita” 
on seksuaalipoliittisten järjestö-
jen sommittelema uusiokäsite, 
jota ei juurikaan tunneta muissa 
kulttuureissa ja maissa, missä 
päällimmäisenä ongelmana ovat 
sodat, taudit ja nälänhätä.

Seksuaalipoliittisia 
muutoksia ajavat järjestöt 

ja niiden ponteva somevaikutta-
minen ovat valjastaneet  läntisen 
median ajamaan seksuaalipoli-
tiikkaansa. Heidän agendansa 
on tungettu kaikkialle, pakol-
lisesta kouluopetuksesta aina 
kirkkoihin asti. Suomessa ark-
kipiispakin on villiintynyt kan-
nattamaan samaa sukupuolta 
olevien vihkimistä, vastoin kir-
kolliskokouksen päätöstä. Olet 
epähenkilö, jos et taivu seksu-
aalipoliittiseen painostukseen.

  
Esillä oleva translaki 
on kuitenkin vasta 
ensimmäinen askel 
seksuaalipoliittisten 

järjestöjen 
maailmanvalloituksessa

Translakia pyritään tämän en-
simmäisen vaiheen jälkeen kor-
jaamaan niin, että jo kuusivuo-
tiaiden valistuneita mielipiteitä 
sukupuolestaan huomioitaisiin 
ja 15 vuotta täyttäneille annet-
taisiin ehdoton autonomia. Ylen 
äskettäisessä järjestöaktiivien 
haastattelussa ilmeni, että seu-
raava vaatimus on muunsuku-
puolisuuden vakiinnuttava lain-
säädäntö.

 
Media ja 

seksuaalipoliittiset 
järjestöt ovat hivuttaneet 
meidät uuteenmaailmaan

Pojat on villitty kokemaan itsen-
sä tytöiksi, ja tytöt kokemaan 
itsensä pojiksi. Kaikki tämä ta-
pahtuu median, viranomaisten 
ja koulun suosiollisella myötä-
vaikutuksella. Lääkäreiden olisi 
sitten toteutettava nämä teiniai-

vojen trendikkäät toiveet.

On syytä diagnosoida 
tilannetta 

kokonaisvaltaisesti,
sillä muitakin intressiryhmiä on, 
juutalaiskristillisen kulttuurin vi-
hollisten lisäksi, jotka pyrkivät 
hyötymään muutoksesta. Jos 
sukupuolenkorjauksesta tulee 
massiivinen muoti-ilmiö, hormo-
nivalmisteiden myyjät rikastuvat, 
yksityisen sektorin kirurgeis-
ta puhumattakaan. Pelkästään 
pojiksi haluavien tyttöjen rinto-
jenpoistoleikkauksista voi tulla 
maailmanlaajuisesti 5 miljardin 
vuosittaisen dollarin arvoinen 
liiketoiminta!

 
”Sukupuolenkorjaus” 

-leikkaukset ovat 
monimutkaisia

Hankalia komplikaatioita esiin-
tyy ja julkisella puolella kaikki 
tämä tapahtuisi veronmaksaji-
en laskuun ja toiminta haittaisi  
lääketieteellisesti perusteltua 
leikkaustoimintaa. Vahingot 
menisivät myös veronmaksaji-
en piikkiin.

 
Lääkärit ovat

huolissaan
Ruotsissa arvovaltainen Ka-
rolinska-sairaala kielsi kaikki 
teinien hormonihoidot touko-
kuussa 2021. Britannia tiukensi 
alaikäisten transsukupuolisuu-
den hoitoa lokakuussa 2022 (IL 
24.10) Seuraavassa otteita Ilta-
lehden toimittaja Meri Naskin 
artikkelista: ”Britannian kansalli-
sen terveyspalvelun, NHS:n mu-
kaan useimmilla transsukupuo-
lisiksi itsensä kokevilla nuorilla 
kyseessä on ohimenevä ’vaihe’. 
NHS:n mukaan palveluita on 
muutettava, sillä nykyisellään 
’näyttö päätöksenteon tueksi on 
niukkaa ja epäselvää’. Britannian 
kansallinen terveyspalvelu NHS 
aikoo   tiukentaa sukupuolensa 
kyseenalaistavien, alle 18-vuoti-
aiden hoidon valvontaa. Päätök-
sen taustalla on havainto, jonka 
mukaan useimmat transsuku-
puolisuuttaan pohtivat lapset 

ovat käymässä läpi ’vaihetta’ ja 
viranomaiset tulevat siksi jat-
kossa suosittamaan, ettei lää-
käreiden tulisi rohkaista nuoria 
vaihtamaan nimiään ja persoo-
napronominejaan (he-she) il-
man diagnoosia sukupuolidys-
foriasta. NHS:n julkiseen kuu-
lemiseen jättämissä asiakirjoissa 
sanotaan, että muutos hoitoon 
on välttämätön viimeisen kym-
menen vuoden aikana muodos-
tuneiden tilastojen valossa. Kun 
vuonna 2011–2012 nuorten lä-
hetteitä sukupuoli-identiteetin 
hoitoon kirjoitettiin alle 250, 
oli luku noussut viime vuoteen 
mennessä jo yli 5 000:een”.

 
Seksuaalipoliittista 

”sukupuolenkorjausta” 
kadutaan

Tätä ongelmaa käsitellään Lääkä-
rilehden numerossa (23/2021). 
Kirurgiset hoidot ovat peruut-
tamattomia. Hoitotoimien pe-
ruuttamattomuus ja terveeseen 
kehoon kajoaminen herättävät 
terveydenhuollon ammattilaisis-
sa huolta ja kuormittavat hoitoja 
suorittavia lääkäreitä ja hoitajia.

Jonkin mielenterveyshäiriön 
diagnostiset kriteerit täyttyvät 
elinikäisesti jopa 70%:lla suku-
puoliristiriidan vuoksi palvelui-
hin hakeutuvista.

Osa katuu hoitoja ja esittää 
takaisinkorjaustoiveita. On tär-
keää alleviivata, että katuminen 
ilmeni vasta noin 8 vuoden ku-
luttua! Katumus on yleisempää 
henkilöillä, joilla oli epävakaa 
persoonallisuushäiriö ja mm. 
autismikirjon häiriö.

Entä kirurgiset komplikaatiot? 
Artikkelissa todetaan, että takai-
sinkorjausta varten pitäisi tarjota 
palveluja sukupuoli-identiteettiä 
arvioivissa yksiköissä. Tässäpä 
taas uutta työtä kirurgeille: ta-
kaisinkorjausta!

Läntisen maailman enenevää 
mielettömyyttä kuvaa taannoi-
nen Belgian tapaus, missä suku-
puolenkorjaukseen, ja sen seu-
rauksena elämäänsä tyytymätön, 
pyysi eutanasiaa – ja sai sen!

Suomen nykyhallitus ajaa 
translakia, jossa 17 vuotta täyt-
tänyt nuori saa vapaasti valita 
sukupuolensa itse, ilman lää-
ketieteen ammattilaisen arvio-
ta. Mikäli tähän mennään, kuka 
on vastuussa seuraamuksista? 
Ihmisellä on aikuiset aivot vasta 

24 vuoden iässä!
 

Mutta mistä todella on 
kysymys tieteellisten 
tosiasioiden valossa?

Onko kyseessä seksuaalipoliitti-
nen agenda vai uusdarvinistien 
harhakuvitelma? Tätä käsittelin 
aikaisemmassa blogissani ”Mies, 
nainen vai jotakin muuta”. Bio-
logia ei pysty ylittämään niestä 
ja naista erottavaa kuilua. ”Suku-
puolisiirtymistä” ei ole todisteita, 
on vain tarinoita. Sukupuolten 
”välimuotoja” ei ole fossiiliai-
neistossa. Kyseessä on myös 
kaikki tai ei mitään -ilmiö lisään-
tymisen kannalta ja yritys olisi 
jäänyt lähtökuoppiin jälkeläisten 
puuttumisen takia! On myös 
vaikea edes kuvitella, kuinka 
toisiinsa sopivat sukuelimet 
kehittyisivät. ”Yhteisevoluutio” 
(engl. coevolution) on pelkkää 
darvinistista viisastelua ja sana-
kikkailua.

 
Muunsukupuolisuuteen 

valmistaudutaan
Sitä varten nainen on ”kanse-
loitava” ja  patologista perimää 
hyödynnettävä seksuaalipoliit-
tisessa argumentaatiossa. Muo-
dissa olevalla cancel-kulttuurilla 
viitataan sellaisiin sosiaalisiin 
manipulaatioihin, joilla pyri-
tään saattamaan jokin viiteryh-
mä epäsuosioon tai suorastaan 
mitätöimään koko viiteryhmän 
olemassaolo.

Naista yritetään nyt määritellä 
uudelleen, kun muunsukupuoli-
suudelle raivataan tietä. Muunsu-
kupuolisuus on seksuaalipoliitti-
nen uudissana, joka on kehitetty 
kuvaamaan henkilöitä, joilla on 
”ei-binäärinen” sukupuoli. Tämä 
uudissana tarkoittaa henkilöitä, 
jotka eivät koe olevansa identi-
teetiltään (vain) miehiä tai nai-
sia, vaan sekoitusta näistä mo-
lemmista.

Toki ihmiset yleensä edelleen 
tietävät, kuka on nainen, mutta 
he haluavat määritellä naisen 
uudelleen eli tarkoitus on aihe-
uttaa täydellinen käsitekaaos. 
Tavoite on naisen kanselointi. 
Tällaisesta aiheesta puhuminen 
olisi ollut täysin mieletöntä vie-
lä muutama vuosi sitten, mutta 
ei enää. Siitä on tullut jälkikris-
tillisen läntisen maailman uusi 
normaali, joka on jo aiheutta-
nut muutoksia myös virallisten 

dokumenttien kielenkäyttöön. 
Tästä seuraa monenlaisia ongel-
mia. Anglikaanipiispa Robert In-
nes esimerkiksi on lausunut, että 
”naiselle ei ole virallista määri-
telmää. Tähän asti avioliittoon 
vihkimisen liturgiassa naiseutta 
on pidetty itsestäänselvyytenä”. 
Britannian työväenpuolueen 
johtaja Keir Starmer totesi puo-
luekokouksen avajaisissa, että 
on väärin esittää väite, jonka mu-
kaan vain naisilla voi olla koh-
tu. Naista ja miestä tarkoittavien 
persoonapronominien käytöstä 
pyritään pois. Englannin kie-
lessä sanaa ”woman” yritetään 
muuttaa sanaksi ”womxn”. Voi-
makasta keskustelua on myös 
herättänyt perimältään miesten 
osallistuminen naisurheiluun, 
koska voimakkaampi miehen 
lihaksisto takaa heille voiton. On 
perusteltua kysyä, onko tämä 
eräs naisvihan muoto?

 
Patologisten perimän 

muutosten hyväksikäyttö 
seksuaalipolitiikassa

Miehillä on yleensä X ja Y 
kromosomit, naisilla X kromo-
someja on kaksi kappaletta. Y 
kromosomi määrittää yleensä 
miehisyyden ja X kromosomi 
naisen anatomiset piirteet.

Geenitutkimus on tehnyt asi-
asta monimutkaisemman. Nyky-
ään tiedetään, että normaalisti 
Y-kromosomissa olevalla SRY-
geenillä on tärkeä rooli yksilön 
sukupuolen määräytymisessä, 
vaikkakaan se ei yksin määritä 
sitä. Hyvin harvinaista Swyerin 
oireyhtymää sairastavilla ihmisil-
lä on Y-kromosomi, mutta joh-
tuen SRY-geenissä olevasta mu-
taatiosta, he kehittyvät naisiksi. 
He eivät yleensä läpikäy puber-
teettia eivätkä voi saada lapsia. 
Pidetäänkö heitä miehinä, koska 
heillä on Y-kromosomi, vai nai-
sina, koska heillä ei ole toimi-
vaa SRY-geeniä? Muinoin näitä 
ihmisiä pidettiin hedelmättömi-
nä naisina.

Hyvin harvinaisessa De la 
Chapellen oireyhtymässä ti-
lanne on päinvastainen. Näillä 
henkilöillä on yleensä kaksi X-
kromosomia, joista toiseen on 
isän Y-kromosomista siirtynyt 
SRY-geeni. Näille henkilöille 
kehittyy miehen piirteet, vaikka 
heillä on kaksi X-kromosomia, 
mutta puberteettia hekään eivät 

läpikäy.
Niin sanotuilla ”intersuku-

puolisilla” ihmisillä voi olla 
kummankin sukupuolen lisään-
tymiselimet tai sukurauhasku-
dosta. Kyseessä on kliinisesti 
ja etiologisesti problemaattinen 
luokittelu. Hekään eivät saa jäl-
keläisiä.

Näissä hyvin harvinaisissa ta-
pauksissa miehen ja naisen raja 
on häilyvä, mutta kyse on ihmis-
kunnan perimän rappeutumi-
seen liittyvistä tapahtumista, joka 
käynnistyivät syntiinlankeemuk-
sessa, jonka seurauksena sairau-
det ja kuolema tunkeutuivat vir-
heettömäksi luotuun paratiisiin. 

TRANSLAKI

Ihmiskuntaa vaivaa nykyään jo 
yli miljoona, enemmän tai vä-
hemmän rappeuttavaa mutaa-
tiota Ne lisääntyvät kiihtyvällä 
vauhdilla, syntyvässä lapsessa 
on aina 100-300 kopiointivirhet-
tä, ja ihmiskunnan edessä oleva 
pikainen sukupuutto on geneet-
tinen tosiasia, jota geenitekniik-
ka ei pysty estämään!

On ilmeistä, että miesten ja 
naisten välillä on selvä geneet-
tinen ero. Tämä ei Jumalan Sa-
naan luottavaa kristittyä yllätä, 
sillä Kirjoitusten mukaan ihmi-
nen on luotu mieheksi ja naisek-
si – Aadamiksi ja Eevaksi.

Pekka Reinikainen
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Säästetään kaukolämpöä, maakaasua, öljyä
ja käyttövettä kiinteistöissä.

Globaalisti ainutlaatuiset ja varmat järjestelmät
toteuttavat n. 10-30 % säästöjä
nopeassa takaisinmaksuajassa.

OTA YHTEYS, NIIN TEEMME TARJOUKSEN !

                                     petri.aalto@aida-energy.com
                               www.aida-energy.com

HALUATKO
SÄÄSTÄÄ

ENERGIAA?

HALUATKO
SÄÄSTÄÄ

ENERGIAA?

HALUATKO
SÄÄSTÄÄ

ENERGIAA?

Jarmo Ojanperä

Kun vietämme 
Vapahtajamme 
syntymäjuhlaa, 
niin toivottavasti 
se merkitsee meille 
ihmisille vielä tätä 
tapahtumaa, mitä 
Luukkaan evankeliumin 
toisesta luvusta 
luemme, että teille on 
tänä päivänä syntynyt 
Vapahtaja, joka on 
Kristus, Herra, Daavidin 
kaupungissa. 

O n tietysti niitäkin, jotka 
joulua eivät vietä, mutta 
ei voi olla kuitenkaan 

huomaamatta, kuinka on vilinää 
ym. touhua, kun liikkuu ihmis-
ten joukossa. Vaikka joulun val-
mistelu tuokin erilaisia asioita ja 
tapahtumiakin eteemme, mitä ei 
yleensä ole muina juhlapyhinä, 
ja ehkä toiset asiat menevät vä-
hän ylitsekin normaalista elä-
mänrytmistä. 

Onhan tässä suuressa tapahtu-
massa hyvät puolensakin, esim. 
monet hyväntekeväisyystilaisuu-
det ja -konsertit, jotka tuottavat 
tukea vähävaraisille, sairaille 
niin kotimaahamme kuin lähet-
tämällä yli valtakuntarajojenkin. 
Hyvää mieltä siis löytyy, kuten 
jossain joululaulussa lauletaan. 

Joulun 
todellinen merkitys

Monille se on myös tavallaan 
painajainen ja henkinen koette-
lemus. Mikäli itse joulun pääaihe 
olisikin suurimmilta osin Jeesuk-
sen syntymäjuhlan viettäminen, 
niin moni pääsisi helpommalla. 
Kuitenkin joulun onnistumisen 
määrittelee useasti raha ja sen 
käyttö, eli joulun ilo on sidottu 
ylellisyyteen monin eri tavoin, 
tai sitä ainakin havitellaan, jos 
on suinkin edellytyksiä. 

Miksi tämän kerron. Kerron 
siksi, koska tiedän monia per-
heitä tai yksinäisiä ihmisiä, jot-
ka kyynelin odottavat ja raskain 
mielin ottavat joulun vastaan, 
varsinkin lahjojen suhteen, mitä 
on totuttu toisillemme antamaan. 

Tässä kohden lapsiperheet use-
asti, joissa odotetaan jotain saa-
van, mutta kun ei pysty edes 
kunnolla jouluateriaa valmista-
maan. On myös yksinäisiä ihmi-

joulun merkitys. On toki mui-
takin auttavia tahoja, jotka pa-
nostavat erityisesti joulunaikaan.

Joululauluista 
muutama ajatus

Joululauluthan soivat radio ka-
navista, erilaissa paikoissa, vie-
läpä kuulijat ovat voineet valita 
mieluisan kanavan kuunnellen 
erilaisia joululauluja vaikkapa 
netin kautta. Tuossa, kun itse 
olen kuunnellut näitä jouluisia 
lauluja, niin olen laittanut mer-
kille varsinkin uusissa lauluissa, 
että ei niinkään enää lauleta sei-
menlapsesta, vaan on keskitytty 
lähinnä perheen ja lähimmäisten 
ympärille sanoituksissa. Tämä 
ei tietystikään ole huono asia, 
mutta toivoisin kuitenkin, että ei 
ajansaatossa unohtuisi tämä itse 
pääasia, minkä vuoksi joulua 
vietämme. Vielä kuitenkin lau-
letaan näitä perinteisiäkin, laulu-
ja, missä Jumala saa kunnian ja 
hänen poikansa Jeesus Kristus. 

Paljon myös tehdään ns. jou-
lulevyjä eri artistien ja kuorojen 
laulamana, ja useat meistä käy-
vät myös yhteislaulutilaisuuk-
sissa laulamassa tai kuulemassa 
näitä lauluja, itse mukaan lukien. 

Jeesus on paras 
joululahjamme

siä ja isovanhempia ym., jotka 
ovat samassa asemassa. Tuossa 
aiemmin jo mainitsin hyvänte-
keväisyystilaisuudet, mutta olen 
myös kiitollinen siitä, että monet 

seurakunnat ojentavat auttavan 
kätensä järjestäen halukkaille 
joulujuhlan tai muuten huomioi-
vat heitä, missä tuodaan auttami-
sen lisäksi esille myös todellisen 

Omalta kohdaltani ja toivotta-
vasti useamman kohdalla jou-
lulaulut, joissa vielä on sanoma 
Vapahtajastamme, saisivat soida 
meidän sydämissämme muu-
tenkin kuin joulunaikaan. Tar-
koitan sävelmää, joka soittaa 
meidän sielumme kanteleessa, 
sitä iankaikkisuuden ja toivon 
sävelmää, ettei käy niin, kuten 
eräässä laulun sanoituksessa 
todetaan.  ”Missä lienee Kristus 
merkkipäivänä? Miksi läsnä ei 
Hän olla saa? Ihmiskunta juhlaa 
viettää keskenään; Hän, ken par-
haan lahjan tarjoaa, aivan yksin 
yössä vaeltaa.” Käykäämme siis 
tämän seimen luo, kuten itä-
maan viisaat miehet aikoinaan 
ja annetaan Kristukselle paras 
lahja, minkä voimme jokainen 
antaa, eli itsemme. Silloin saam-
me myös lahjan ja rikkauden, 
joka kestää ajan pyörteissä, mistä 
voimme riemuita vuoden jokai-
sena päivänä, koska itse lahjan 
antaja Jeesus Kristus on kanssasi 
Pyhän Henkensä kautta.

Hyvää ja rauhallista joulunai-
kaa sinulle yksin tai läheistesi 
kanssa, sekä siunausta tulevaan 
vuoteen 2023!

BETONIELEMENTIT
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Kai Suonoja

Moottoripyöräilijät 
huoltavat usein 
pyöriään ja niitä 
kiillotetaan sekä 
viritellään mieleiseksi. 
Mutta kristittyjen 
motoristien yhtenä 
yhdistävänä ja 
virkistävänä 
tapahtumana on ollut 
jo vuosia kokoontua 
yhteen Sanan ja 
opetuksen ääreen 
Huoltopäiville.

Motoristien huoltopäivät 
Karmel-kodilla

A   Motoristipastori P.T. Juntumaa opetti 
juutalaisten juhlista.

C   Karmel-koti marraskuun aamuhä-
märässä. T ällä kertaa Gospel Riders 

järjesti Hämeenkyrössä 
25-27.11.2022 tapahtuman 

50 vuotta täyttäneeseen Kar-
mel-yhdistyksen Karmel-kotiin. 
Motoristipastori P.T. Juntumaa 
opetti juutalaisten juhlista, jotka 
kuvastavat Jumalan valtakuntaa 
ja ilmentävät pelastussanomaa. 
Mielenkiintoinen esitys innosti 
tutkimaan aihetta lisää. Illal-
la opetus jatkui, jonka jälkeen 
vietettiin yhteysateria, johon 
osallistui myös vapaaehtoinen 
palvelusväki.

Kutsuttuina olivat myös puo-
lisot, ja monet olivatkin tulleet 
paikalle pariskuntina. Kaikkiaan 
osanottajia oli 38 henkilöä, niin 
Etelä-Pohjanmaalta, Varkaudes-
ta, Tampereen seudulta, Jyväs-
kylästä, Kiuruvedeltä, Keski-
Uudeltamaalta ja Hämeenlinnan 

alueelta Lahden ja Turun lisäksi.
Eija Jääskeläinen jakoi Raama-

tun sanomaa: "Vapauteen Kristus 
meidät vapautti". Miten päästä 
kuolemasta elämään ja vankeu-
desta sekä menneisyyden orjuu-
desta vapauteen.

Talvi on hyvää aikaa tankata 
Jumalan Sanaa ja vahvistua yh-
teisessä uskossa ja jakamisessa. 
Kesällä, kun talvi on vain muis-
toissa, voivat motoristiveljet ja 
-siskot päristellä maakuntia ym-
päriinsä ja jakaa sitä Sanomaa, 
josta ovat itse saaneet osansa ja 
jota haluavat jakaa heille, jotka 
ovat sille vastaanottavaisia.

Monet tulivat työviikon väsyt-
täminä, mutta lähtivät Taivaan 
Isän virvoittamina ja kiitollisina 
siitä osallisuudesta, joka heillä 
on Kristuksessa.
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A   Pukin työskentelytila ohjaamossa on 
varsin henkilöautomainen ja toimiva.

asiakaspalvelu@aikamedia.fi  |  p. 020 761 9800  |  ma–pe klo 10–14

Lukuelämyksiä 
tosimiehille.
Aikashopista löydät 
kattavan valikoiman 
kristillistä kirjallisuutta, 
lehtiä ja musiikkia.Timo Kyllösen 

ajankohtaiset dekkarit
Aarno Alanteen ja 
Hannu Heinosen tarinat

Aino ja Kyösti Roinisen 
elämäntyö

A

Sähkö-Kangoo pukin avuksi
Kimmo Janas

Petteri Punakuonon 
eläköidyttyä päätti 
Korvatunturin 
kuljetusosasto satsata 
suoraan uusimpaan 
teknologiaan ja hankki 
pukille Renault Kangoo 
E-Tech Electricin.

L ehdellemme tarjoutui mah-
dollisuus seurata pukin 
uuden menopelin koeajoja 

marraskuisessa Espoossa.

 Pitkät perinteet
Sähkömoottorinen Kangoo Z.E. 
on ollut tuotannossa jo yli kym-
menen vuoden ajan, ja tuona 

aikana yli 70.000 eurooppalais-
ta on valinnut sen pakettiautok-
seen.

Euroopan johtavat paketti-

autotoimittajat valitsivat uuden 
Renault Kangoon arvostetulla In-
ternational Van of the year 2022 
-tittelillä eli auto valittiin vuoden 

tärkeimmäksi ja parhaaksi paket-
tiautouutuudeksi. Varsin hyvä 
saavutus, sillä kymmenen vuota 
sitten Kangoon ensimmäinen 

sähkömoottorinen versio voitti 
saman palkinnon.

Tilaa löytyy
Kangoon ajoakku on sijoitettu 
lattian alle niin, että tavaratila 
on aivan yhtä suuri kuin polt-
tomoottoriversiossa. Nyt ensi-
vaiheessa myyntiin tulleessa ly-
hyessä korissa tavaratila on 3,8  
kuutiometriä, ja myöhemmin 
sen rinnalle vaihtoehdoksi saa-
tavassa pitkässä versiossa jopa 
4,8 kuutiota.

Perävaunumassaa sähkö-Kan-
goossa on jopa 1500 kg, joka on 
muuten suurin pienten sähköpa-
kettiautojen luokassa. Eli ei lopu 
pukilta lahjojen kuljetuskapasi-
teetti ihan heti.

Kun pelkääjän penkin taittaa  
alas, ja kääntää verkkoseinän 
sivulle, saa 4,49 metriä pitkään 
pakettiautoon jopa 3,05 metriä 
lastaussyvyyttä eli tarvittaessa 

B   Oikeastaan ainoa negatiivinen puoli 
uudessa sähkö-Kangoossa on, ettei la-
tauspiuhoille löydy mitään säilytyspaik-
kaa, vaan ne ajelehtivat tavaratilassa.

B   Pelkääjän penkin saa nostettua ylös 
ja verkkoseinämän käännettyä taakse.

B   Open Sesame -oviratkaisussa ei ole 
lainkaan B-pilaria, josta syystä lahjojen 
lastaus on entistä helpompaa. Etuovi 
avautuu 90 astetta, mikä omalta osal-
taan helpottaa tilannetta.

saa lahjojen lisäksi kuskattua 
perheelle myös joulukuusen.

Työpäivän jakelut 
turvattu

Sähkövoimalinjan ajoakun ener-
giasisältö on 44 kWh ja mootto-
rin huipputeho 90 kW. Vääntöä 
löytyy heti liikkeelle lähtiessä 
245 newtonmetriä, joten isom-
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C   Jostain syystä autoon on jätetty myös 
polttoainesäiliön kansi, joka ei kuiten-
kaan avaudu eikä sen takaa tietenkään 
löytyisi mitään.

A A   Latauspistoke löytyy Renault-
logon takaa auton nokalta.

B   Tukeva A-pilari peittää jonkin verran 
näkökenttää etuviistoon.

B   Umpinaisen takatilan johdosta taus-
tapeili on korvattu kameran (ei peruu-
tuskamera) näytöllä.

C   Ratin takana olevassa säilytysko-
telossa on myös kaksi usb-porttia sekä 
perinteisempi tupakansytyttimen virta-
pistoke.

C   Tuulilasin yläpuolelta löytyy isommis-
ta pakuista tuttu säilytyshylly – vaikkapa 
lahjojen jakolistoille.

B   Kännykälle on oma teline, jonka voi 
halutessaan siirtää myös ratin oikealle 
puolelle.

matkin mäet nousee näppärästi. 
Suomeen tuotavassa mallistos-

sa ajoakusto on aina nestejääh-
dytetty ja ilmastointilaitteessa 
on lämpöpumppu, joka auttaa 
lämmittämään ohjaamon talvel-
laja viilentämään kesällä hyvin 
vähällä energialla. Lämpöpump-
pu toimii parhaimmillaan lämpö-
tilan ollessa 15 pakkas- ja läm-
pöasteen välillä – siis suurimman 
osan vuotta Suomessa. Joskaan 
ei välttämättä ihan Korvatunturin 
leveysasteella...

Kangoo on ladattavissa 22 
kW:n teholla tavallisesta Type 
2 -latausasemasta 80 prosenttiin 
asti 1,5 tunnissa.

Lisävarusteena on saatavissa 
max 80 kW:n CCS-pikalatausop-
tio, jolloin akkuun on ladattavis-
sa ajomatkaa jopa 170 kilometrin 
ajoon noin puolessa tunnissa.

Malliston WLTP-syklin mukai-
nen yhdistetty toimintamatka on 
285 km ja kaupunkiajossa on 

mahdollista päästä jopa lähem-
mäs 400 km yhdellä akullisella 
virtaa. Toisin sanoen ripeä pukki 
saa hommia hoidettua työpäivän 
puitteissa ihan mukavasti.

Monipuolisesti 
säädettävä ajotila

Tavallisen ajotilan vaihtoehtona 
on Eco-tila, jossa suurinta tehoa 
ja nopeutta rajoitetaan. Parhaim-
millaan se on kevyillä kuormilla, 
ja sen avulla toimintamatkan op-
timointi on varsin helppoa.

Pukki voi valita vaihdevivus-

ta mieleisensä kolmesta reagoi-
vasta jarrutusvoimakkuudesta. 
Sailing eli rullaus osoitetaan 
näytössä valolla B1, jolloin jar-
rutus on hyvin vähäistä. Tämä 
sopii parhaimmin moottoriteille 
ja suuriin nopeuksiin. Drive eli 
ajo (B2) sopii monipuolisesti 
kaikkeen ajoon ja on lähimpä-
nä polttomoottorisella autolla 
ajamisen tunnetta, kun jalka 
nostetaan energiapolkimelta. 
Kolmas vaihtoehto, brake eli 
jarru (B3) käyttää paljon regene-
roivaa jarrutusta, jonka takia se 
on parhaimmillaan jyrkkiä mäkiä 
alas ajettaessa ja ruuhkissa. Täs-
sä tilassa pukki voi ajaa melkein 
koko ajan yhdellä polkimella. 
Tähän vaihtoehtoon olisi ehkä 

toivonut hieman lisää voimak-
kuutta, mutta näillä mennään.

Perinteiset hydrauliset jarrut 
on yhdistetty mukautuvaan re-
generoivaan jarrujärjestelmään 
niin, että jarrutusenergia saadaan 
kerättyä mahdollisimman hyvin 
talteen valitusta jarrutustilasta 
riippumatta.

Nautittavaa ajoa
Uudella Kangoo E-Tech Electri-
cillä ajaminen varsin mukavaa ja 
tasaista, eikä tavaratilan mahdol-
linen melu tule läpi verkkosei-

nämästä ainakaan häiritsevässä 
määrin.

Tämä pukin koeajama Renault 
Kangoo E-TECH Open Sesame 
maksaa lisävarusteineen (16" 
muotopeltivanteet, sähköinen 
käsijarru, 8' Easy Link-järjes-
telmä, AEBS-aktiivinen hätä-
jarrutusjärjestelmä, katvealu-
een valvontajärjestelmä sekä 
HandsFree-avainkortti ja avai-
meton käynnistys) 50.345 euroa, 
joka on tosin hieman enemmän 
kuin pahimmilla kilpailijoilla,  
mutta ei liian paljon.
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Eero Ketola

”Minulle työ oli 
ennen kaikkea 
lähetystyöntekijöiden 
palvelemista. Oma 
osuuteni mahdollisti 
sen, että he saivat 
tehdä työtään ja 
viedä evankeliumia 
vaikeakulkuisille alueille. 
Työ Itä-Afrikassa oli 
rankkaa, mutta sisäisesti 
rikasta.”

S uomalaisten lähetyslentä-
jien historia alkoi vuonna 
1975 kun salolainen Sep-

po Kurkola aloitti MAF:n palve-
luksessa. Silloin järjestö ei vielä 
toiminut Suomessa. 

– Vuonna 1970 sain lentolupa-
kirjan. Lähetystyö kiinnosti ja eri-
tyisesti lähetyslentotyö. Suomen 
Lähetysseura näki tässä mah-
dollisuuden, vaikka lentäminen 
lähetyksen puitteissa oli silloin 
aivan uutta maassamme. Lähe-
tysseura halusi olla edelläkävi-
jä ja avata ilmatilaa suomaisille 
lähetyslentäjille. Suomen Lähe-
tysseuran silloinen johtaja Alpo 
Hukka oli aidosti kiinnostunut 
asiasta. Minulla oli ongelmana 
vähäinen lentotuntien määrä. 
Lähetysseura lähti mukaan ja 
avusti merkittävästi vielä jäljellä 
olevassa valmennuksessa ja len-
totuntien kartuttamisessa, kertoo 
Seppo Kurkola.

Koti Afrikassa
Seija ja Seppo Kurkola asuvat 
nykyisin Norjassa. Heidän kotin-
sa oli vuosikymmeniä Afrikassa. 
Kummatkin tyttäret avioituivat 
aikanaan norjalaisten lähettien 
kanssa. Soili on puolisonsa kans-
sa ollut lähetystyössä Norsunluu-
rannikolla ja Silja Etiopiassa. 

– Työ Afrikassa oli mielenkiin-
toista ja vaihtelevaa. Juuri sel-
laista mitä olimme odottaneet. 
Se veti hetkessä sisälle uuteen 
ja kiehtovaan maailmaan.  Mi-
nulla työ oli ennen kaikkea lähe-
tystyöntekijöiden ja paikallisten 
palvelemista, sanoo Kurkola.

Esimerkiksi Etiopiassa lähetys-
asemat usein sijaitsevat syrjäisillä 

paikoilla. Monet lähetysjärjestöt 
olivat rakentaneet työnsä MAF:in 
kuljetusten varaan. 

– Lähetystyöntekijöiden lisäk-
si kuljetin potilaita sairaaloihin, 
rahtia, postia, koulukyytejä, 
avustustarvikkeita ja kotieläimiä. 
Kerran kyyditsin lähetystyönte-
kijän omistamaa, täysikasvuista 
friisiläislehmää. Lehmä rauhoi-
tettiin, nostettiin koneeseen ja 
peitettiin rahtiverkolla. Matka 
lehmä kyydissä onnistui hyvin. 
Lähetti oli hyvin tyytyväinen, sil-
lä lehmästä hän sai joka päivä 
tuoretta maitoa.

Lentoja yhdessätoista 
maassa

Seppo Kurkolan asemapaikko-

jen ja lentokenttien lista pite-
ni vuosien kuluessa. Kurkolat 
asuivat Etiopiassa, Tansaniassa 
ja Keniassa. Lentoja hän suoritti 
yhdessätoista eri Afrikan maas-
sa. Eniten lentotunteja kertyi 
Cessnan 1-moottorikoneella. 
Myöhemmässä vaiheessa työ-
välineiksi tulivat monimootto-
rikoneet.

Afrikka näytti taivaalta katsot-
tuna lähes täydelliseltä. 

– Maisemat olivat niin upeita, 
että tunsin olevani todella etuoi-
keutettu. Luonnon koskematon 
kauneus oli todella pysäyttävää. 
Alkuaikoina villieläinlaumoja 
piti välttää. Toisinaan piti kau-
niita eläimiä ihmetellä aika lailla 
alhaaltakin, kuvailee Seppo Kur-

kola pilke silmäkulmassa.
Työn alkuvaiheessa korppi-

kotka otti saman suunnan kuin 
Kurkolan ohjaama lentokone. 

– Tein päätöksen väistää lin-
tua sen alapuolelta. Korppikotka 
teki aivan saman päätöksen ja 
yritti väistää konettani alapuolel-
ta.  Tämä koitui kotkan kuole-
maksi. Näin peilistä kuinka kot-
ka kieppui alas vetäen perässään 
antennia johtoineen. Tämän jäl-
keen väistin aina lintuja ylhäältä 
ja ongelmat poistuivat.

Laskeutumispaikat 
laitumena

Koneen laskeutumista varten 
raivatuilla, nurmikon peittämil-
lä, maapohjaisilla laskeutumis-

paikoilla paimennettiin usein 
lehmiä. – No, mikäpä siinä, 
sillä laskeutumiskenttä kasvoi 
hyvää ruohoa. Teimme yleensä 
yhden tarkistuslennon matalalla 
laskeutumispaikan yli hätistel-
läksemme pois lehmät ja muut 
paikalla liikkuvat eläimet. Samal-
la ilmoitimme, että olemme val-
mistautumassa laskeutumiseen. 
Usein paimenet eivät paljoakaan 
piitanneet aikeistamme. Erään 
kerran suuri lehmälauma jat-
koi rauhassa ruohon syöntiään 
lähestymistäni huolimatta. Lo-
pulta lensin niin matalalla, että 
konetta ylös vetäessäni kannus-
pyörä hipaisi lehmien selkiä ja 
koneen sisälle kuului kop kop. 
Sen jälkeen ei kyllä yhtään leh-
mää näkynyt.

Kyläläiset kiinnostuneita 
ja uteliaita

Seppo Kurkola kertoo, että 
koneen pysähdyttyä laskukii-
dostaan ja sen rullattua pysäh-
dyspaikalle ympärille kerääntyi 
poikkeuksetta runsaasti kyläläi-
siä. 

– Toisinaan piirsin puukepillä 
maahan ringin koneen ympäril-
le. Sanoin, että ringin sisäpuolel-
le ei saa astua. Varsin hyvin ih-
miset tottelivat eivätkä astelleet 
liian lähelle konetta. Toisinaan 
kiinnostuneet katselijat kuiten-
kin ympäröivät koneen. Moni-
en huulet lopsahtelivat koneen 
ikkunaan ja runkoon. No, olihan 
siinä ihmettelyn aihetta puolin ja 
toisin. Koululaiset ryntäsivät aina 
koneen lähelle, oli sitten välitun-
ti tai ei.  Koneen ympärillä oli 
aina monenlaista hyörinää.

Laskeutumiskentälle yöksi 
jätetyllä koneella oli aina var-
tiointi. 

– Tullessani eräänä aamuna 
koneen luo vartijaa ei näkynyt. 
Havaitsin siiven alla kostean alu-
een maassa. Yöllä vedenpoisto-
venttiilistä oli laskettu johonkin 
astiaan kerosiinia. Kyläläiset 
käyttävät sitä valopetrolin ase-
masta keittämiseen. Aina kuten-
kin ennen lennolle lähtemistä 
tarkistimme tankista mittatikul-
la polttoaineen määrän, koska 
mittarin osoittamaan polttoaine-
määrään ei aina ole luottamista.

Reilun kymmenvuoden len-
touran jälkeen Seppo Kurkola 
siirtyi MAF:in hallinnollisiin teh-
täviin Itä-Afrikassa ja sitten Eng-
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Seppo Kurkola lensi 
reitin nuoremmille 

lentäjille
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lannissa. Seppo Kurkola arvioi, 
että nykyään lähetyslentäjät te-
kevät enemmän humanitääristä 
työtä kuin aikaisemmin. Hän ko-
kee kehityksen suunnan osittain 
ongelmalliseksi. 

– Humanitäärisellä puolella 
löytyy kyllä paljon muitakin toi-
mijoita, mutta lähetystössä tarve 
on jatkuva ja siinä on kysymys 
erityistehtävästä, jonka täytty-
mystä olemme kutsuttu edistä-
mään.

MAF tukee lähetystyötä
Useat toisessa maailmansodassa 
palvelleet sotilaslentäjät halusi-
vat sodan jälkeen tukea lähetys-
työn edistymistä. Murray Ken-
don, Edwing Hartwing ja Stuart 
Sendall-King perustivat Mission 
Aviation Fellowship (MAF) len-
tolähetysjärjestön. 

Järjestö sai nopeasti ilmaa 
siipiensä alle ja toiminta laajeni 
varsin nopeasti. Maailmanlaajui-
sen huomion kohteena järjestö 

oli ensimmäisen kerran vuonna 
1956. Huaorani-intiaanit surma-
sivat MAF lentäjä Nate Saintin ja 
neljä muuta lähetystyöntekijää 
Ecuadorissa. Tapahtumasta uu-
tisoitiin lehdistössä ja siitä kir-
joitetiin kirjoja ja tehtiin kaksi 
dokumenttielokuvaa.

MAF on kansainvälinen järjes-
tö, jonka toimintaa rahoittavat 
kristilliset kirkot ympäri maa-
ilmaa. Lentokoneita operoi 35 
maassa ja työntekijöitä on 130. 

Järjestön palveluksessa on 
vuosien varrella ollut useita suo-
malaisia lentäjiä ja tukihenkilöi-
tä. Viimeksi työssä ovat palvel-
leet lentäjä Roy Rissanen, Jarkko 
Korhonen ja Peter Griffin. Roy 
Rissanen, joka on tehnyt pitkän 
uran lähetyslentäjänä useissa Af-
rikan maissa sekä Mongoliassa. 
Jarkko Korhonen palveli vai-
monsa Piritan kanssa Tansani-
assa, missä Peter ja Päivi Griffin 
aloittivat kesäkuussa 2022. Työ-
hön on valmistautumassa len-
täjä Iisakki Saari. MAF Suomen 
eli Suomen Lähetyslentäjät ry:n 
toiminnanjohtaja Janne Roppo-
nen on toiminut lähetyslentäjänä 
Ugandassa ja Mongoliassa.”

 Mikä MAF ?
Mission Aviation Fellowship 
(MAF) on 1945 perustettu kris-
tillinen järjestö, joka operoi 120 
lentokoneella kehittyvien mai-
den alueilla, missä etäisyydet 
ovat pitkiä, maantiet puuttuvat 
tai ne ovat vaikeakulkuisia ja tur-
vattomia. MAF jatkaa avustuslen-
totyötä edelleen alueilla, missä 
avuntarve on suurin. MAF Suomi 
on mukana tekemässä totta näis-
tä lennoista jo vuodesta 1976. 
Suomessa järjestämme muun 
muassa nuorten ilmailuleirejä, 
lentokoulutusta sekä tuemme 
MAF:n lento-operaatiota sekä 
niissä palvelevia suomalaisia 
työntekijöitä. MAF:n työ auttaa 
ilmastonmuutoksesta kaikkein 
eniten kärsivien alueiden ihmi-
siä kehittyvissä maissa. Myös 
Suomessa MAF on aktiivinen 
ilmastokysymyksissä ja on toi-
minut ekologisen ja sähköisen 
lentämisen kansainvälisen kon-
ferenssin pääjärjestäjänä vuodes-
ta 2019 alkaen. 
Lisätietoa: maf.fi.

B   Seppo Kurkola Tansanian Dodomassa 
vuonna 1977 Cessna 210:n ohjaamossa.

C   MAF Konferenssissa Tukholmassa 1980-luvun puolivälissä. Martti Siippola (vas.) 
ja Seppo Kurkola edustavat Suomen lähetyslentäjien neuvottelukuntaa. 
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Arto Perämäki

Yhdysvaltojen 
hyökkäyksen jälkeen 
Afganistaniin 2001, 
oli maa investoinut 
arviolta 83 miljardia 
dollaria auttaakseen 
Afganistanin 
puolustusvoimia 
aseistuksessa ja 
koulutuksessa. 
Yhdysvallat aloitti 
kapinallisten joukkojen 
pommitukset 
auttaakseen maan 
hallitusta tuolloin – 
sodassa talebaneja 
vastaan.

T ukea oli annettu miljardeja 
dollareita armeijalle, ilma-
voimille, erikoisjoukoille, 

poliisille – kaikkia kehittäen ja 
kouluttaen (Foreignpolicy.com). 
Myös puolustusliitto NATO on 
osallistunut taloudelliseen tuke-
miseen, vielä vuonna 2021, yli 
70 miljoonalla dollarilla, luovut-

Yhdysvaltojen vetäytyminen 
Afganistanista elokuussa 2021

tamalla Afganistanin puolustus-
voimille tarvikkeita: lääketieteel-
lisiä laitteistoa ja suojavarusteita. 
Kansainväliset taistelutehtävät 
loppuivat käytännössä 2014, 
jonka jälkeen niitä johtivat Af-
ganistanin omat taistelujoukot.

Talebanien eteneminen Yh-
dysvaltain ja NATO:n liittolaisten 
luopuessa maan tukemisesta, ve-
täytymisilmoituksesta – nopeutti 
talebanien etenemistä maassa. 
Talebanien etenemisnopeus yl-
lätti kaikki asiantuntijat, eikä voi 
sanoa syyn olleen koulutuksessa 
tai varusteissa maan armeijalle 

– ennemmin monumentaalisen 
epäonnistumisen syynä voidaan 
lukea epäonnistumiset hallituk-
sessa. Afganistanin tunnetusti 
korruptoituneet puolustus- ja 
sisäministeriön virkamiehet 
johtajuuden puuttuessa, aikaan 
saivat nopean ”luovuttamisen” 
taistelussa talebaneja vastaan.

Miten tässä pääsi 
näin käymään?

Talebanien nopea Afganistanin 
valtaaminen yllätti Yhdysvaltain 
hallinnon lisäksi sotilasasiantun-
tijatkin kaikkialla maailmassa. 

Länsi varautui vetäytymisen jäl-
keiseen tukemalla maan turval-
lisuusjoukkoja taloudellisella ja 
materiaali-avulla.

Uskottiin sen riittävän, tote-
si Suomen Kabulin lähetystön 
päällikkö Pekka Kosonen. Ka-
bulin valtauksen aikaan elokuun 
15. hän oli lomalla Suomessa.

”En vieläkään ymmärrä, mi-
ten tässä pääsi näin käymään”

(Yle 24.8.2021, Suomen Kabu-
lin suurlähettiläs Pekka Kosonen 
2019-2021)

Yhdysvaltain armeijan vetäy-
tyminen Bagramin lentotuki-

kohdasta, saattoi aikaansaada 
taistelutahdosta luopumisen 
monelta Afganistanin armeijan 
sotilaalta. Tukikohta oli suurin 
Yhdysvaltain käytössä ollut, si-
jaiten Bagramin kaupungin vie-
ressä. Kentällä oli yksi iso kiitotie 
raskaille kuljetuskoneille, kiito-
radan pituuden ollessa 3 600 m.

Yhdysvallat jälleenrakensi ja 
kunnosti kentän ja tilat alueella 
vuonna 2006 –  kaikki kentän 
hyväksi tehty työ valui näin Ta-
lebanien haltuun 15.8.2021, hal-
lituksen joukkojen antautuesssa. 
Taleban voikin täten käyttää 
haltuunsa saamaa lentokalustoa 
lentotukikohdasta käsin – jos 
saavat värvättyä joukkoihinsa 
lentäjiä.

Sisäministeriö ei ollut maksa-
nut kuukausiin palkkoja Afganis-
tanin poliisille, etulinjataistelussa 
talebaneja vastaan. Puolustusmi-
nisteriössä oli ongelmia, vaikka 
sähköisiä maksujärjestelmiä oli 
yritetty kehittää korruption pal-
jastamiseksi. Poliisien sekä so-
tilaiden kärsiessä ruokapulasta 
(palkat myöhässä), aseista ja 
ammuksista. Siksi monet

poliisit ja sotilaat, jotka oli lä-
hetetty kotoaan kauas, palasivat 
puolustaman perheitä ja omai-
suuttaan – päättäen täten jättää 
työnsä.

Monet virkamiehet ilmoittivat-
kin, etteivät he halua sitoutua 
taistelemaan ja puolustamaan 
presidentti Ashraf Ghanin hal-
lintoa. Toiselle kaudelle valitun 
Ghanin valintaa pidettiinkin kor-
ruption seurauksena 2020 – jota 
taleban hyödynsi, lyöden kiilaa 
jakaen kansan. Tämä yhdessä 
korruptoituneiden virkamiesten 
kanssa, jotka ryöstivät varoja, 
johti epäluottamukseen halli-
tusta kohtaan, sanoi War and 
Peace Studies instituutin perus-
taja Enabat Najafizada, Foreign 
Policy-lehdelle.

Kabulin valtaus
Wall Street Journal arvioi vielä 
raportissaan kapinallisten saa-
vuttavan maan pääkaupungin 
Kabulin, vasta loppusyksystä 
2021. Talebanit aloittivat pian 
etenemisen presidentti Bidenin 
ilmoittaessa huhtikuussa Yh-
dysvaltojen vetäytyvän Afganis-
tanista.

Järjestö pyrkikin saamaan val-
lan, joka sillä oli 20 vuotta sitten.  

Huhtikuussa 2021, se oli jo otta-
nut haltuunsa 73, kaikkiaan 421 
alueesta. Elokuussa he hallitsi-
vat jo 222-aluetta, kiistaa käytiin 
tuolloin vielä 114:sta alueesta. 
Elokuun 15. 2021 Afganistanin 
hallituksen romahtaessa tale-
ban valloitti kuuden miljoonan 
asukkaan maan pääkaupungin 
Kabulin.

Talebanin saavuttaessa Ka-
bulin sunnuntaina 15.8.2021, 
samaan aikaan Yhdysvaltojen 
evakuoidessa helikoptereilla 
diplomaattinsa suurlähetystös-
tään, sulkien sen. Talebanit 
saapuivat kaupunkiin usealta 
eri suunnalta. Yhdysvallat kul-
jetti diplomaattinsa Kabulin vielä 
heidän valvonnassaan olevalle 
lentokentälle. Afganistanin tur-
vallisuusjoukot

vetäytyivät taisteluista taleba-
nien pysäyttämiseksi – heidän 
viralliseksi vahvuudeksi oli il-
moitettu jopa 300 000  sotilas-
ta – arvioidaankin, että arvio 
oli ylimitoutettu. Korruptoitu-
neiden virkamiesten kerrottiin 
vaativan usein palkkoja olemat-
tomille joukoille, joita kutsuttiin 
”haamu-sotilaiksi”. Talebanien 
vahvuuden arveltiin olevan noin

60 000 ydintaistelija, johon li-
sätään kannattajat ja miliisiryh-
mät, nostaen määrän aina jopa 
200 000:n.

”Lahja” talebaneille
Afganistanin armeijan ja turval-
lisuusjoukkojen romahtamisen 
(antautumisen ja pakenemisen) 
myötä talebanien haltuun jäi 
miljardien dollarien arvosta ar-
meijan aseistusta.

”Annoimme afganistanilaisille 
kumppaneillemme kaikki väli-
neet – haluan korostaa: kaikki 
työkalut ”, sanoi Yhdysvaltain 
presidentti Biden, puolustaes-
saan vetäytymispäätöstään ve-
tää kaikki Yhdysvaltain joukot 
maasta ja  jättäen taistelun pai-
kallisille.  Afganistanin joukoista, 
kymmenien tuhansien sanottiin 
laskeneen aseensa ja antautu-
neen talebaneille – taistelutta. 
Videoissa talebanit esittelevän 
asesaalistaan valloittamistaan 
varastoista. Aseet vahvistivat ta-
lebanien auktroriteettia, jotka he 
saivat ”lahjana”.

Kaikki Yhdysvaltojen vuosi-
en varrella toimittamasta soti-
laskalustosta, lentokoneista ja 

helikoptereista (ilman lentäjiä), 
talebanit ei hyödy – muiden 
aseiden ollessa hyvää propa-
gandaa järjestölle.

Wall Street Journal raportoi-
kin Yhdysvalloista lähetetyn Af-
ganistanin armeijalle isoja ase-
toimituksia vuosien 2003-2017 
välillä: 600 000 kivääriä, 76 000 
ajoneuvoa ja 208 lentokonetta. 
Asevirta Afganistaniin oli vain 
kiihtynyt viime vuosina. Taleba-
nien ylvästellessä sotilasajoneu-
vo Humveessa poseeraamalla 
medialle. Pentagon raportoi, et-
tei sillä hetkellä (elokuu 2021) 
ole tarkoitus tuhota talibanien 
käsiin joutuneita aseita, vaikka 
suunnatuilla ilmaiskuilla. Joita-
kin lentokoneita on tehty len-
tokyvyttömiksi ”sähköteknisin 
ratkaisuin” myöhemmin.

Salaisia evakuointeja
Mediassa uutisoitiin, että Afga-
nistanissa toimiva Yhdysvaltain 
keskustiedustelupalvelu CIA 
operoisi elokuun 2021 aikana 
yhdessä Iso-Britannin ja Rans-
kan kanssa salaisia evakuoin-
teja maassa. Operaatiot olivat 
riskialttiita ja ne suoritettiin Yh-
dysvaltain sotilashelikoptereil-
la. Kongressilähteiden mukaan 
joukot olivatkin lähteneet suo-
rittamaan tehtäviä ulkomaisten 
liittolaisten kanssa, jonkinlainen 
koordinointi operaatiolle on ol-
lut myös talebanien suuntaan 
–  turvallisuussyistä (Wall Street 
Jornal).

Historiaan peilaamalla heli-
kopterievakuonti tuo mieleen 
Yhdysvaltain Vietnamista vetäy-
tymisen, huhtikuun 1975 Saigo-
nista. Tuolloin CIA:n helikopterit 
evakuoivat liittolaisiaan talojen 
katoilta merellä odottaviin aluk-
siin.  Tuolloin oli paon aiheutta-
jina kommunistisen Pohjois-Viet-
namin sotilaat – nyt Afganistanis-
sa 2021, talebanit. Lentokenttä 
Kabulissa oli tuolloin samaan 
tapaan kaaoksessa, ollen ainut 
pelastautumisreitti maasta pake-
neville (rajat oli suljettu jo aiem-
min talebanien toimesta).

Samaan tapaan kuin tuolloin 
Vietnamissa, oli olemassa ”lista” 
Yhdysvaltain liittolaisista, jot-
ka olivat tehneet työtä heille, 
uhkana joutua kommunistisen 
Vietnamin sotilaiden käsiin. 
Tänä päivänä, laajemmassa 
mittasuhteessa täysin sama on- A
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gelma afgaani-siviileillä, jotka 
olivat työskennelleet NATO:lle 
tai muille alueella toimineille 
joukoille (tehtävistä; tulkit, kokit, 
turvamiehet jne.) eli ns. korkean 
riskin ihmisiä.

Joe Bidenin Saigon
”Kabulin-ilmiö 2021”, muistuttaa 
samaa paniikkia, maasta pois ha-
luavien kiivetessä epätoivossaan 
Kabulin lentokentän piikkilanka-
aitojen yli, pyrkien lentokenttä-
alueelle. Monet republikaanipo-
liitikot Yhdysvalloissa näkivätkin 
46 vuoden takaisen Vietnamin, 
Saigonin tapahtumineen, nyt 
”Joe Bidenin Saigonina”.  Uutis-
kuvassa (AP) Yhdysvaltain kul-
jetushelikopteri Boeing CH - 47 
Chinook evakuoi ihmisiä Kabu-
lin Yhdysvaltain suurlähetystön 
katolta 15.8.2021. Kopterimallin 
pääasiallinen käyttökohde onkin 
juuri joukkojen siirto, ja se pys-
tyy siirtämään jopa 50 ihmistä 
nopeasti 300 km/h nopeudella 
toiseen paikkaan – tässä tapauk-
sessa alueen ainoalle turvallisel-
le lentokentälle Kabuliin.

Iso-Britannian joukoissa ko-
mentajanakin Afganistanissa pal-
vellut, eläkkeellä oleva eversti 
Richard Kemp (s. 1959), ei näe 
Yhdysvaltain lähtöä samanlaise-
na kuin he lähtivät Vietnamista. 
Kemp näkee Yhdysvaltain Afga-
nistanista lähdön seurannaisvai-
kutuksena talebanien suosiman 
kansainvälisen terrorismin kan-
nattamisen. Yhdysvaltalaisjouk-
kojen vetäytyessä Vietnamista, ei 
maata uhannut terrori-ja terrori-
iskut.  Afganistanin joutuessa 
kokonaan talebanien haltuun, 
maa tulee tulevaisuudessa kou-
luttamaan alueellaan terroristeja. 
Ennemmin tai myöhemmin ne 
iskevät Yhdysvaltojen maaperäl-
le tai maan asevoimia vastaan. 
Tapaa millä Yhdysvallat jätti Af-
ganistanin ja liittolaisensa, Kent 
pitää nöyryyttävänä.         

Huipputeknisiä 
asejärjestelmiä 

talebaneille
Yhdysvalloissa useat senaatto-
rit (rep) lähettivät floridalaisse-
naattori Marco Rubion johdolla 
huolensa asiasta kirjeellä puo-
lustusministeri Lloyd Austinille.  
Kirjeessä he ilmaisivat syvän 
järkytyksensä miljardien dolla-
rien arvosta sotilastarvikkeita 

joutuessa nyt talebanien käsiin. 
Menetetty asemateriaali sisälsi 
joukon huippusalaista tekniik-
kaa mm. ilma-aseina.

Kuvat, joissa talebanit posee-
raavat haltuunsa saadun mate-
riaalin vieressä, sisältää UH-60 
Black Hawk-helikoptereita ja 
A-29 Super Tucano-hyökkäysko-
neita. Senaattorit kritisoivat huip-
puteknologisia, veronmaksajien 
kustantamien sotilastarvikkeiden 
joutumista terroristiliike Taleba-
nin käsiin. Miksi Yhdysvaltain 
omaisuutta ei turvattu parem-
min, eikö se ollut hallituksen pri-
oriteettina, he kirjoittivat. Yhdys-
vallat ja Pakistanin armeija oli-
vat kouluttanut afgaanilentäjät, 
joista jotkut olivat nyt vaihtaneet 
puolta ja voivat nyt muodostaa 
Taleban-ilmavoimien ydinjou-
kon. Miten islamistijärjestö voi 
käyttää huippu-lentokalustoa 
on kyseenalaista, koska toimiva 
ilma-ase vaatii varaosia ja sään-
nöllisiä huolto-toimenpiteitä – 
koulutettujen lentäjien lisäksi.

Yhdysvaltojen Kabulin 
lähetystön ”siivous”

Perjantaina 13.8.2021, Yhdysval-
tain suurlähetystössä tuhottiin 
kiireellä asiakirjoja ja arkaluon-
toisia materiaalia pääkaupunki 
Kabulissa, etteivät ne joutuisi 
kapinallisten käsiin. Lähetystön 
johtajan määräyksestä tuhottiin 
kaikki asiakirjat, joissa oli Yh-
dysvaltain logo, lisäksi liput ja 
muut välineet, joita voitaisiin 
käyttää väärään propagandaan. 
Bloombergin mukaan Kabulin 
lähetystön henkilökuntaa keho-
tettiin tuhoamaan arkaluontoista 
materiaalia, lähetystön johtajan 
nimenomaisella ilmoituksella. 

Asia muistuttaa paljon kiirees-
sään, Iranin 1979 vallankumouk-
sen yhteydessä tapahtunutta 444 
päivää kestänyttä diplomaattien 
panttivankikriisiä Yhdysvaltojen 
lähetystössä.

Muistiossa oli tarkat ohjeet, 
kuinka tuhota materiaalit, poltta-
en, silppurilla, murskaten isom-
mat esineet, tuhoten elektro-
niikkalaitteet. Pentagon ilmoitti 
3 000 uuden sotilaan lähettämi-
sestä auttamaan evakuoinnissa. 
Muistio ei koskenut aseita ja 
ampumatarvikkeita;, mutta mai-
nitsi että tuhoamismenettely on 
vakio Yhdysvaltojen ulkomaisia 
joukkoja ”pienennettäessä”. Tie-
dotustilaisuudessa UM tiedottaja 
Ned Price korosti: ”ettei toimen-
piteet ole luopumista, eikä kyse 
ole evakuoinnista – toimien ol-
lessa normaalia siviilien vetäy-
tymistä, jotka voivat suorittaa 
tehtäviään muualta käsin”.

Suurta mieshävikkiä
Mietittäessä negatiivista saldoa 
Yhdysvallat menetti kahdes-
sakymmenessä vuodessa koa-
litiossa 1 790 (2021) sotilasta 
ja haavoittuneita oli 14 793 
(wikipedia).  Muuten NATO ja 
ISAF-koalitio (150 000 sotilasta) 
menetti yhteensä 2 774 sotilasta. 
Sodalle ei koskaan muodostunut 
vakiintunutta nimeä ja se onkin 
ollut osa 1978 alkanutta Afganis-
tanin sisällissotaa. Yhdysvallat 
käyttää sodasta nimitystä ”ter-
rorismin vastainen sota”, vuo-
den 2001 tapahtumien jälkeen.  
Afganistanissa palveli kaikkiaan 
800 000 sotilasta kahdenkymme-
nen vuoden aikana. Siviiliuhri-
määräksi Afganistanissa arvioi-
daankin vuodesta 2009 lähtien 

yli 100 000, joista 41 % (YK:n 
arvio) tapahtui erilaisissa siviile-
jä kohdanneissa räjähdyksissä tai 
räjähdeiskuissa.

Yhdysvaltain vetäytymisope-
raation viimeisinä evakuointipäi-
vinä joukkoja kohtasi kaksi itse-
murhaiskua Kabulin lentokentän 
läheisyydessä 26.8.2021.  Iskut 
toteutti alueella toimiva ISIS:iin 
kytköksissä oleva terroristijärjes-
tö, jonka seurauksena yli 170 ih-
mishenkeä menetettiin. Ainakin 
13 yhdysvaltalaissotilasta me-
nehtyi ja yli kymmenen haavoit-
tui, lopun uhreista ollessa afga-
nistanilaissiviilejä. Isku oli pahin 
yksittäin kotiutuvia evakuointia 
suorittavia yhdysvaltalaissotilaita 
kohtaan, samaan vuorokauden 
aikaan menehtyneinä. Paikalla 
olleet evakuoinnissa auttaneet 
suomalaisjoukot olivat räjäh-
dyshetkellä Kabulin lentoken-
tällä.  Presidentti Biden lupasi: 
”Me etsimme teidät käsiimme ja 
panemme teidät maksamaan”, 
viitaten terrori-iskun suorittajiin.

Viimeinen Afganistanista Ka-
bulin lentokentältä evakuointi-
operaation myötä poistunut soti-
las oli USA puolustusministeriön 
Pentagonin julkaiseman kuvan 
mukaan kenraalimajuri Cristo-
pher Donahue, ennen puoltayö-
tä paikallista aikaa. Kuvissa hän 
siirtyi infrapunalaitteiden valossa 
viimeisenä Hamid Karzain lento-
kentältä lähteneeseen C-17 kul-
jetuskoneeseen. Donahue toimi 
Afganistanissa USA:n armeijan 
82. laskuvarjojääkäridivisioonan 
komentajana, joka toimii maan 
nopean toiminnan joukkona. 
Osasto voidaan kuljettaa mihin 
tahansa maailmankolkkaan 18 
tunnissa.     

 

Presidentti Ghanin 
pako maasta

Presidentti Ghanin kerrotaan 
tehneen sopimuksen talibanin 
kanssa ”vallansiirrosta”. Intiassa 
Delhissä toimineen Afganistanin 
suurlähetystön lehdistösihteeri 
Abdulhaq Azad ilmoitti Twitter-
tilillään menettäneensä pääsyn 
Afganistanin Intian lähetystöön. 
Diplomaattien kotiinpaluu onkin 
arveluttava asia talebanien käsis-
sä. Ghanin

kerrotaan lähteneen maasta 
Tadzikistaniin avustajiensa kans-
sa, talebanien ympäröityä Kabul 
ja ilmoittaessaan sotilaallisesta 
voitostaan. Talebanin kerrottiin 
suostuneen sovittuun ”siirtymä-
kauden sopimuksen mukaiseen 
vallansiirtoon” hallitukselta. 
Sosiaalisessa mediassa Ghania 
kutsuttiin pelkuriksi, joka jätti 
maansa ja siellä asuvat ihmiset 
täyden kaaoksen keskelle ja pu-
laan. Asia jota kansainväliset me-
diat ja hallitukset eivät juurikaan 
huomioi, on maahan jääneiden 
kristittyjen asema – taleban kul-
kee ovelta ovelle, pidättäen ja 
surmaten nyt piilottelevia kris-
tittyjä.    

Taliban ilmoitti Afganistanilai-
sen islamilaisen emiraatin perus-
tamisesta Kabulin presidentinpa-
latsin tiloista, tämä on nyt maan 
uusi nimi. Gahn sanoi FB:ssa, 
että jätti maansa ”estääkseen 
verenvuodatuksen”, puhuen 
marttyyrikuolemista niille jotka 
jäivät vielä maahan. Presiden-
tin olinpaikasta liikkui huhuja, 
Venäjän viranomaiset sanoivat 
hänen paenneen mukanaan isot 
määrät rahaa.  Ghanin arvellaan 
saaneen humanitaarisen turva-
paikan perheineen Arabiemiraa-
teista (UAE). On esitetty epäilyjä, 
että presidentti olisi ottanut mu-
kaansa jopa 169 miljoonaa dolla-
ria kansallisesta kassasta.(BBC).

Afganistanin ja Talebani-
en neuvottelijat olivat päässet 
alustavaan sopimukseen, jossa 
osapuolet olivat julistaneet kah-
den viikon tulitauon presidentti 
Ghanin eroamisesta, joka johtai-
si ns. siirtymäkauden hallituksen 
perustamiseen.  Afganistanin 
Tadzikistanin suurlähettiläs oli 
viitannut em. 169 miljoonan 
dollarin rahamäärään. Lähetys-
tö olikin pyytätänyt Interpolin 
poliisia pidättämään presidentti  

A Ghanin, ”julkisten varojen varas-
tamisesta”.

Tämän päivä (2022) 
Afganistan

Elokuun 31. 2022 tuli vuosi siitä, 
kun Yhdysvallat vetäytyi Afga-
nistanista joukkoineen, josta on 
esitetty kärkevääkin kritiikkiä 
NATO-liittolaisten parista. Ti-
lanne Afganistanissa on muut-
tunut kaoottiseksi Taleban hal-
linnon ottaessa vallan; tyttöjen 
ja naisten asema on palannut 20 
v takaiseen – koulunkäynti ja si-
vistys kielletään. Maassa jo vuo-
sikymmeniä toimineet kristilliset 
lähetysjärjestöt ovat vetäytyneet 
– kristittyjä haetaan ”talo talolta” 
talebanimiliisin johdolla – joka 
surmaa ”vääräuskoiset”.  Vainot 
kristittyjä kohtaan eivät herätä 
kansainvälisiä toimijoita (YK, 
EU jne.) – Brysselin käytävillä 
asia on tabu – sen sijaan mie-
titään ”apuja kansalle”, vaikka 
kukaan ei tiedä ”kenen taskuun 
rahat joutuu” – maan talouden 
romahdettua talebanien käsissä.   

Lähteet: 
• Almasdarnews.com: ”Ex-afgan 
President Ashraf Ghani emerges 
in UAE, reportedly fled with 169 
Million dollars”. / 18.8.2021. / By 
newsdesk.
• Businessinsider.com: ”The US 
embassy in Kabul is shreddind 
documents and disposing of 
American flags over fears the 
building could soon be over-
run by the Taliban” / August 
14.2021. / By Jake Epstein.
• Foreignpolicy.com: ”What 
went wrong with Afganistan´s 
defence forces”? August 11.2021. 
/ By Lynne O`Donnell.
• Iltalehti.fi: ”Historiallinen 
kuva: Tässä lähtee viimeinen Yh-
dysvaltain sotilas Afganistanista” 
/ 31.8.2021. / Jaakko Isoniemi.
• Iltalehti.fi: ”Taliban kiistää, että 
pommi-iskusssa olisi kuollut sen 
jäseniä, uhriluku noussut 90:een 
– tämä tiedetään Kabulin iskuis-
ta” / 27.8.2021.
• Military.com/daily-news: 
”Why the US -Trained Afghan 
national army have been defea-
ted with ease by the Taliban” /
August 15. 2021. / By Business 
Insider.
• TV7 : ”Minne menet Euroop-
pa-ohjelma” / Jakso 9.1.2021. 
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Sakari Yrjölä

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

Projektin tavoitteena on suoda Israelin syrjäseutujen 
nuorille samat mahdollisuudet tulevaisuuteen kuin

suurissa asutuskeskuksissa asuville.

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

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

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

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

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

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

Poliisihallituksen 27.4.2020 myöntämä 

rahankeräyslupa RA/2020/481

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

Nof Hagalilissa, Ylä-Nazaretissa

Otan pienet päikkärit, ennen kuin jatkan 
Tosimies -lehden lukemista...

Tilaa oma lehtesi netissä
www.tosimies-lehti.fi

Otan pienet päikkärit, ennen kuin jatkan 
Tosimies -lehden lukemista...

Petri M. Aalto ja Samuel Saresvirta

Christian Men’s 
Networkin 
kansainvälinen 
miestapahtuma 
Lion’s Roar 2022 
ärjähteli Teksasissa 
vapaammin koronan 
jälkimainingeissa. 

P ari suomalaismiestäkin 
uskaltautui taas mukaan 
CMN:n kongressiin, ja 

Finnair oli osaltaan auttamassa 
projektissa avaten Dallasin reitin 
”uutena tuotteena” jo ennestään 
laajassa USA:n paletissa. Lento-
aika liikkui 10 tunnin paikkeilla 
vaihdellen suunnasta itä/länsi. 
Dallasista on hyvät yhteydet 
kaikkialle USA:ssa ja myös Etelä-
Amerikkaan. Perillä suomalais-
poikia odotti epävakainen sää, 
eikä harventuneen päälaen pa-
lamisesta ollut pelkoa Teksasin 
auringon alla. Kokouspaikkana 
oli Create-kirkko, jossa oli useita 
kokoontumistiloja, eikä itse kirk-
kosalikaan ollut kuin noin 1000 
hengelle tarkoitettu tila.

Doug Stringer Somebody Ca-
res -järjestöstä oli tuttuun tapaan 
ottanut vastuun tämän 48 tuntia 
kestävän tapahtuman aloitukses-
ta ja tämä Houstonista kotoisin 
oleva ”työmyyrä” ja pitkän linjan 
puurtaja sai miehet lämpene-
mään sanomalleen, mistä mui-
den noin 20 puhujan oli hyvä 
jatkaa. Australialaistaustaisia oli 
puhujien joukossa useita, jotka 
nykyään ovat seurakuntatyössä 
eri puolilla Yhdysvaltoja. Aloi-
tuspäivä tilaisuudelle oli torstai 
3.11. ja tapahtuman loppu hää-
mötti lauantaina 5.11.

Toisena ”kisapäivänä” eli per-
jantaina oli osallistujilla tilaisuus 
todeta, että teksasilainen sade-
kuuro saa aikaan jopa melkoisen 
kohinan, mikä toi omanlaisensa 
mausteen myös puhujien sano-
maan. Perjantaiaamuna oli pai-
kan päälle saapuneilla miehillä 
mahdollisuus kuulla Promise 
Keepers -järjestön nykyistä joh-
tajaa Ken Harrisonia ja hänen 
kirjaansa oli mahdollisuus saa-

Leijonien ärjyntää 
Teksasin taivaan alla

da (nimmarin kera) tilaisuuden 
jälkeen. Kirja oli juuri ilmestynyt 
ja nimeltään A Daring Faith in a 
Cowardly World. 

Mark Chironnalta oli jälleen 
kerran CMN:n tapahtumassa 
innostava sanoma tuotavana 
miehille ja myös häneltä löytyi 
kirjapöydältä viisauden helmiä 
kirjan muodossa.

Create-kirkko, missä tänä 
vuonna kokoonnuttiin, sijaitsee 
Richardsonissa (noin 120.000 
asukkaan kaupunki Dallas 
Countyn alueella). Wikipedias-
ta sain tietää, että kun vuosien 
2005–2009 USA kynti alavirei-
senä laman kourissa, koettiin 
Richardsonissa kasvun aikaa ja 
hotellista (Aloft Marriott) kirkolle 
siirryttäessä näkyi rakennusten 
seinissä tunnettujen yritysten 
nimiä kuten Fossil, Boeing, Ce-
lestica jne. 

Osallistumismaksuun kuului 
ruokailua kirkon tiloissa (Texas 
style and tacos), mutta erilaisina 
ryhminä vierailtiin myös lähialu-
een ruokapaikoissa, missä oli ti-
laisuus luoda uusia tuttavuuksia 
eri puolilta USA:ta olevien mies-
ten kanssa ja jonkin verran vä-
keä oli myös Etelä-Amerikasta. 
Ilmoittautuminen on jo avattu 
vuoden 2023 Lion’s Roar -tapah-
tumaan 2.–4.11.2023 paikkana 
sama kuin tänä vuonna.

Paul Cole on jo 72 vuotta, mut-
ta mies on täynnä intoa miesten-
työlle. CMN rakentaa parhaillaan 
studiota, josta käsin lähetetään 
ohjelmaa ympäri maailmaa. 

kristittyjä on paljon. Toki sielun-
vihollinen yrittää nostaa päätään 
esim. ampumisvälikohtausten 
kautta. Näissäkin tapauksissa 
juuri miestentyön tarve näkyy 
akuutisti. Suurin osa ampujista 
on miehiä, jotka ovat sisäisesti 
rikkinäisiä. Siinä on todellinen 
rukousaihe Suomen miehille 
USA:n puolesta.

Bishop Dale C. Bronner eli 
pastori Bronner, CMN:n halli-
tuksen puheenjohtaja, puhui 
aiheesta Habit – Humility (nöy-
ryys), Ability/Availability (altti-
us), Brotherhood (veljeys), In-
tegrity (arvokkuus), Trust (luot-
tamus). Usein meillä on tapoja, 
joita nämä laatusanat voivat kor-
jata ja jopa rikkoa vääriä tapoja, 
kun annamme Jeesuksen murtaa 
vääriä tapoja elämässämme.

Toivomme Tosimiehen luki-
joille niin uusille kuin vanhem-
mille Taivaan Isän siunaamaa 
joulua ja siunattua sekä menes-
tyksekästä läpimurtojen vuotta 
2023!

Tämä on hieno asia. Paul Cole 
on ollut aikoinaan mukana tuot-
tamassa Crocodile Dundee eli 
Krokotiilimies TV-elokuvia ja, 
siksi media on sydäntä lähellä. 
Judy-vaimo oli parantunut ko-
konaan syövästä – sekin upea 
ihme. Paul Cole ja Judy Cole 

ovat olleet 50 vuotta naimisissa.
Dallasissa ihmettelee, miten 

alue kasvaa. Toisaalta tiedämme, 
että Teksas kuuluu ns. raamattu-
vyöhykkeeseen ja Jumala siunaa 
etelän osavaltioita USA:ssa. Sa-
man asian näkee esim. Alaba-
massa. Yritykset menestyvät ja 

A   Paul Cole jakamassa miekkoja miehille 
jotka olivat "kahlanneet" läpi opinto-
ohjelmat.

D  Australialaistaustainen Michael Mur-
phy on kunnostautunut jo useissa tapah-
tumissa tilaisuuksien vetäjänä!

C   Kirjallisuutta oli runsaasti tarjolla 
kotiin vietäväksi.

B   Promise Keepers järjestön nykyinen 
johtaja toi tervehdyksen "veljesseural-
ta".Ennen nykyistä hommaansa hän oli 
vuosia Los Angelesin poliisivoimissa.
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Fredrik Ekholmin Israel -kronikka

Historiassa on ollut 
monia rohkeita ihmisiä, 
jotka ovat kulkeneet 
vastavirtaan ja oman 
henkensä uhalla 
pelastaneet juutalaisia 
Hitlerin hirmuvallan 
etenemiseltä 
1930-1940-luvuilla. 

M uutama vuosi sitten 
näin elokuvan ”Schin-
dlerin lista”, ja tänä 

syksynä (2022) se näytettiin jäl-
leen. Vaikka tämä pitkä elokuva 
tuli myöhään illalla, en malttanut 
olla katsomatta sitä ja valvoin klo 
01-02 asti yöllä nähdäkseni elo-
kuvan loppuun asti.

Oskar Schindler oli natsipuo-
lueen jäsen ja taitava liikemies 
1930-40-luvun Saksassa. Hän 
onnistui pelastamaan melkein 
1100 juutalaista varmalta kuo-
lemalta, käyttämällä nokkelalla 
tavalla hyväkseen byrokratian 
porsaanreikiä. Uskon, että Ju-
mala auttoi häntä viisaudella ja 
vahvalla auktoriteetilla, koska 
hänen motiivinsa oli juutalaisten 
pelastaminen. Hän käytti myös 
taloudellisia varojaan ostaakseen 
vapaaksi juutalaisia. Hän on yksi 
niistä, joita juutalaiset pitävät 
”vanhurskaina kansakuntien 
joukossa”. Elokuvan lopussa 
näytetään, kuinka näiden hänen 
pelastamien 1100 juutalaisen jäl-
keläiset järjestävät hänen kun-
niakseen muistotilaisuuden ja 
vierailevat hänen muistomerkil-
lään Yad Vashemissa. On todella 
pitkä jono ihmisiä, jotka elävät 
Schindlerin rohkeuden ansiosta.

 
Raoul Wallenberg

Osallistuin marraskuussa ICCC:n 
kansainväliseen konferenssiin 
Tukholmassa. Yksi puhujista oli 

Rohkeasti Israelin 
puolesta

Ruben Agnarsson. Hän on free-
lance-toimittaja, joka kirjoittaa 
eri sanomalehtiin ja kristillisiin 
julkaisuihin Ruotsin turvallisuus- 
ja puolustusasioista. Hän osallis-
tuu myös usein TV-väittelyihin. 
Tunnen hänet jo useamman 
vuoden takaa. Konferenssissa 
hän puhui diplomaatti Raoul 
Wallenbergin rohkeudesta pelas-
taa juutalaisia. Wallenberg van-
gittiin, eikä kukaan tiedä, mikä 
hänen lopullinen kohtalonsa oli, 
missä hän kuoli tai murhattiinko 
hänet. 

Juutalainen järjestö Keren 
Kajamet suunnittelee rakenta-
vansa Jerusalemin ulkopuolelle 

puiston hänen elämäntyönsä 
kunniaksi. Järjestö tunnetaan 
puiden istuttamisesta, hyvän-
tekeväisyydestä ym. ja sillä on 
myös edustajia Suomessa. Raoul 
Wallenberg saapui Budapestiin 
diplomaattina heinäkuussa 1944, 
jolloin jo 400 000 unkarilaista 
juutalaista oli karkotettu Ausch-
witziin.  

Oman henkensä uhalla hän 
pelasti kymmeniätuhansia juuta-
laisia Toisen maailmansodan lo-
pussa. Varustettuna ruotsalaisilla 
passeilla, ”Ruotsi-taloilla”, World 
refugee boardin rahoilla, joilla 
hän lahjoi natseja, sekä pelot-
tomalla asenteella, hänestä tuli 

esimerkki siitä, että oli mahdol-
lista haastaa pahuus myös tässä 
pimeässä ajassa. Ruben Agnars-
son totesi, että jos useampi ih-
minen olisi toiminut kuten Raoul 
Wallenberg, olisi holokausti ollut 
paljon vaikeampi toteuttaa.

Pari vuotta sitten kävin kat-
somassa Raoul Wallenbergin 
muistomerkkiä Lidingössä, 
Tukholman ulkopuolella. Raoul 
kasvoi siellä ja hänen palaneen 
lapsuudenkotinsa kivijalka on 
edelleen nähtävissä.  

Ruotsi auttoi 
juutalaisia

Viime aikoina Ruotsin politiik-
kaa on leimannut kylmyys ja 
kritiikki Israelia kohtaan sekä 
käsittämättömän ystävällinen 
asenne PLO:ta kohtaan. Tätä 
oli jo Olof Palmen aikaan 30-
40 vuotta sitten. Ruotsin suhde 
Israeliin on lämmennyt sen jäl-
keen, kun Ruotsin ulkoministe-
ri Ann Linde vieraili Israelissa 
syksyllä 2021 ja tapasi silloisen 
ulkoministerin Yair Lapidin. Lin-
de antoi silloin Lapidille kopion 
Raoul Wallenbergin päiväkirjas-
ta, missä Yair Lapidin isän nimi 
oli mukana. Lapid sai todeta, että 
hän on elossa Raoul Wallenber-
gin ansiosta.  

Aikaisemmin, ennen Olof Pal-
men valtakautta, suhtauduttiin 
Israeliin ystävällisemmin. Jopa 
sosiaalidemokraattiset pääminis-
terit, kuten Tage Erlander ym. 
Mutta voidaan sanoa, että Ruotsi 
auttoi juutalaisia esimerkillisellä 
tavalla, sallimalla heidän tulla 
Tanskan ja Norjan kautta Ruot-
siin, ainoaan eurooppalaiseen 
maahan, joka uskalsi vastaanot-
taa juutalaisia.   

Ruotsi pyysi ennen sotaa Sak-
san viranomaisia leimaamaan 
juutalaisten passeihin J-kirjai-
men. Kun holokausti tuli Nor-
jaan syksyllä 1942 ja yli 700 Nor-

jan 2100 juutalaisesta murhattiin, 
muuttui mielipide Ruotsissa ja se 
avasi rajansa 1200 norjalaiselle 
juutalaiselle. 1943 Ruotsi pelasti 
melkein kaikki 8000 Tanskan 
juutalaista. Seuraavana vuonna 
Raoul Wallenberg lähetettiin Bu-
dapestiin.  

Kapina 
Jumalaa vastaan

Suomihan luovutti kahdeksan 
juutalaista, minkä me hyvin 
tiedämme. Marraskuussa tuli 
kuluneeksi 80 vuotta siitä, kun 
höyrylaiva S/S Hohenhöm lähti 
Helsingin satamasta kohti Tallin-
naa, pääteasemana Auschwitz. 
Vain yksi jäi henkiin. Myöhem-
min on käynyt ilmi, että sodan 
aikana luovutettiin enemmän 
kuin nämä kahdeksan. Samaan 
aikaan Suomi luovutti natsi-
Saksalle neuvostoliittolaisia so-
tavankeja, joiden joukossa oli 
myös juutalaisia. Mainittakoon, 
että Suomi kieltäytyi ottamas-
ta vastaan meidän satamiimme 
pyrkiviä pakolaislaivoja jo sodan 
alussa.

On tärkeä muistaa holokaustia 
näinä aikoina, kun antisemitismi 
lisääntyy nopeasti monilla puo-
lilla maailmaa. Lisäksi YK:ssa ää-
nestetään järjenvastaisesti kaik-
kien muslimimaiden tahdon mu-
kaan ja tuomitaan Israel. Näyttää 
siltä, että Raamatun sana, joka 
sanoo että ”oikeus on työnnet-
ty pois ja vanhurskaus seisoo 
kaukana, ja totuus katoaa” (Jes 
59:14-15) on toteutumassa.

Olkaamme me niitä, jotka sa-
novat: ”ei koskaan enää”. Mutta 
on niin monia, jopa Euroopan 
viranomaisissa, joiden politiik-
ka muistuttaa Hitlerin hallintoa 
ja sen toimenpiteitä. Mutta on-
neksi Israelilla on tänään oma 
maa, joka agressiivisista naapu-
reista huolimatta näyttää olevan 
turvallisin paikka juutalaisille.

On monia muita esimerkkejä 
ihmisistä, jotka ovat pelastaneet 
juutalaisia. Annetaan näiden 
kertomusten elää ja koskettaa 
meitä, jotta saamme voimaa vas-
tustaa kaikkea juutalaisia ja Isra-
elin valtiota vastaan kohdistuvaa 
vihaa. Voimme sanoa, että tämä 
on kapina itse Jumalaa vastaan.

läs” Mike Evansin kautta. Hänen 
tarinansa on koskettava, mutta 
en kerro siitä nyt sen enempää. 
Rakennuksessa on 7 eri osastoa, 
neljässä kerroksessa ja kaikki 
on erittäin hienosti tehty, mm 
Israelin maa Raamatun lupaus-
ten mukaisesti. Siellä kerrotaan 
myös sankareista, jotka oman 
henkensä uhalla auttoivat Is-
raelin synnyttämisessä sekä 
kristityistä, jotka holokaustin 
aikana auttoivat Israelia. Kaikki 
huipputeknologialla esitettynä. 
Viimeisessä osastossa istuimme 
pieneen auditorioon ja saim-
me 3D-lasit ja meille näytettiin 
sankarit, jotka auttoivat Israelia. 
Lopuksi tuli oma kuvamme ja sil-
loin ymmärsimme, miksi meitä 
kuvattiin rakennuksen museos-
sa. Me olemme se seuraava su-
kupolvi, jotka seisomme heidän 
rinnalla tukemassa ja lohdutta-
massa. Olemme niitä historian 
kirjoittajia ja vaikuttajia.  Meillä 
oli lapsenlapsi, Sebastian Sig-
frids, mukana tällä kertaa Israe-
lin matkalla, ja koin että hänen 
oli erittäin tärkeää nähdä tämä.

Osana Jumalan 
suunnitelmaa

Minulle tämä ei ollut pelkkä 
esitelmä, vaan se vaikutti sydä-
meeni ja kosketti minua. Sanoin 
itselleni, tässä olen, yksi niistä, 
joilla on etuoikeus seisoa ja tu-
kea Israelia ja juutalaisia. Se on 
minun tehtäväni, vakaumukseni 
ja kutsuni korkeampia tarkoituk-
sia varten.

Rukoukseni on, että voisin 
vaikuttaa jollain tavalla, ja vah-
vasti seisoa juutalaisten rinnalla, 
aivan kuten Ruut. Myös myrskyn 
aikana. Silloin me voimme olla 
valona pimeydessä. Voimme 
olla osa Jumalan suunnitelmaa. 
Antisemitismi nousee ja se ottaa 
kaikenlaisia rumannäköisiä olo-
muotoja ja siksi meidän täytyy 
olla Israelin puolella ja ottaa 
vastaan kutsu suoraan Jumalan 
sydämeltä.

Minun rukoukseni on, kuten 
aikaisemmin olen kirjoittanut, 
että saisimme istutettua tämän 
tärkeän kutsun nuoreen suku-
polveen. Rukoilen, miten voi-
simme juosta yhdessä nuorten 
kanssa ja siirtää viestikapulan 
heille, jotta he voisivat juosta 
eteenpäin Israel-näyn kanssa. 
Tämä on Jumalan sydämeltä.

Friends of Zion -museo
Jerusalemin ydinkeskustassa si-
jaitsee eräs näkemisen arvoinen 
paikka, joka avattiin 2015, FOZ-

”Friends of Zion museum”. Sen 
on rakennuttanut yksityisillä 
varoilla Israelin, aloitteenteki-
jän  ”hyväntahdon suurlähetti-

A   Kerstin ja Fredrik Raoul Wallenber-
gin muistopaikalla. Wallenbergin diplo-
maattilaukku metallisena muistona.

C   Ruotsalainen diplomaatti Raoul Wallenberg. Kuvan väritys Julius Jääskeläinen.

C   Saksalainen liikemies Oskar Schindler. @ US Holocaust Museum.

D   Oskar Schindler. @ Reddit
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LUNASTAJAT
Täytyy tunnustaa, että kotimai-
nen elokuva, jonka pääosassa 
Roope Salminen, ei herättänyt 
suuria odotuksia kävellessäni 
elokuvan Lunastajat lehdistö-
näytökseen. Mutta mieli todella 
muuttui, kun raina pääsi kunnol-
la vauhtiin.

Tiivistunnelmainen trilleri ja 
sysimusta komedia yhdistyvät 
elokuvassa tavalla, joka rikkoo 
lajityyppien rajoja rohkeasti pil-
ke silmäkulmassa. 

Roope Salminen tekee kaikki-
en aikojen ensimmäisen valko-
kangaspääroolinsa Eino Heiska-
sen rinnalla mystisen tuomiopäi-
vän kultin jäsenenä, joka joutuu 
kohtalokkaan sattuman kautta 
selkäpiitä karmivaan tulikokee-
seen ja pian myös välittömään 
hengenvaaraan.

Tarina kietoutuu ovelta ovel-
le käännytystyössä kiertävien 
Viimeisen tilaisuuden lunastajat 
-kultin noviisien ympärille. Mää-
rätietoinen ja temperamenttinen, 
valvoja Kristoffer (Eino Heiska-
nen) on saanut työparikseen 
lapsuudenystävänsä, herkkänah-
kaisen noviisi Joakimin (Roope 
Salminen).

Eräällä käännytyskeikalla 
nuorten miesten itsehillintä pet-
tää sotkuisin seurauksin, ja yksi 
lunastettava saa surmansa. Kun 
kaksikko ryhtyy siivoamaan 
virheensä jälkiä, ovikello soi. 
Käännyttäjät joutuvat tahtomat-
taan mukaan roolipeliin, joka on 
sovittu järjestettäväksi turmatalo-
ssa. Pelin edetessä yllätyskään-
teet tempaavat maton katsojan 
jalkojen alta kerta toisensa jäl-
keen, kun karmaisevia luuran-
koja alkaa paljastua muualtakin 
kuin kulttilaisten kaapeista. Kat-
soja joutuu helposti hämillään, 
koska sopii nauraa ja koska pitää 
kauhistella kirveen heilumista ja 
veren lentämistä.

Niin siihen Roope Salmisen 
esiintymiseen, mies pärjää ihan 
mukavasti noviisin osassaan. 
Omasta mielestäni Eino Heiska-
nen nousee kuitenkin osasuori-

tuksellaan ehdottomasti eloku-
van kantavaksi voimaksi.

Vaikka kyseessä onkin kauhu-
elokuva, liiallinen verellä mäs-
säily elokuvan loppumetreillä 
hieman ihmetytti.

Miro Laiho on toiminut varsi-
naisena moniosaajana elokuvas-
sa, hän on ollut käsikirjoittajana, 
ohjaajana, leikkaajana, tuottaja-
na… Hatun noston arvoinen 
suoritus.

Kimmo Janas

LUNASTAJAT
Ohjaus: Niko Kelkka & Miro Laiho
Käsikirjoitus: Niko Kelkka & Miro Laiho
Näyttelijät: Roope Salminen, Eino Heis-
kanen, Anne-Mari Alaspää, Ilona Cheva-
kova, Mikko Nousiainen, Joel Hirvonen, 
Johanna Kuuva, Aleksander Rucidlo, 
Pekka Laiho

HYVÄVELI
Somalitaustainen järjestyspoliisi 
Loyan (Abdirahman Bile) yrit-
tää löytää paikkaansa uudella 
poliisilaitoksella ja pitää samalla 
vankilasta juuri vapautuneen ys-
tävänsä Warsamen (Kamaludin 
Ahmed Abdulla) kaidalla tiellä. 
Loyanin kunnianhimoinen tavoi-
te on päästä etsiväkoulutukseen, 
mutta esimies Jokisalon (Sampo 
Sarkola) mielestä hänen on pa-
rempi partioida tutuissa lähiöissä 
parinsa Johannan (Heli Sutela) 
kanssa.   

Partio pääsee tositoimiin, kun 
he alkavat tutkia itsemurhalta 
vaikuttavaa tapausta. Huume-
kauppaan sotkeutunut ammatti-
rikollinen ja rotukiihkoilija Ante-
ro Päiviö (Riku Kemppinen) on 
hypännyt parvekkeeltaan. Ensin 
kuoliaaksi julistettu mies virkoaa 
yllättäen, ja hänet viedään sairaa-
laan. Loyanin on vaikeaa uskoa 
miehen tarinaa, ja hän päättää 
selvittää totuuden hinnalla millä 
hyvänsä. Vyyhdin alkaessa pur-
kautua on vaikeaa enää tietää, 
kehen kannattaa luottaa, kun 
Warsamekin tuntuu puuhaavan 
jotakin Loyanin selän takana.

Ohjaaja Sami Laitinen ker-
too lähteneensä tekemään tätä 
elokuvaa, koska koki vah-
vasti ei-kantasuomalaisten 
päähenkilöiden puutteen. Hän 
halusi tehdä elokuvan, jossa 
somalialaiset ihmiset esitetään 
yksilöinä, ei kulttuurinsa edus-
tajina. 

Elokuvan keskiössä on nuori, 
eteenpäinpyrkivä, nokkela, oi-
keudenmukainen, mutta yliem-
paattinen mies, joka haluaa kai-
kille hyvää. Elokuvan aikana hän 
joutuu karvaasti kokemaan, että 
on olemassa niitä, joille empati-
an osoittaminen on silkkaa loi-
sen ruokkimista. Hyväksikäyttö 
ja epäoikeudenmukaiset raken-
teet. Miten taistella niitä vastaan 
menettämättä inhimillisyyttä ja 
kyynistymättä? 

Elokuvan on tarkoitus olla 
jännittävä ja hiljaisella tavalla 

hauska. Poliisielokuva ”with a 
twist”. Se pyrkii rikkomaan ste-
reotypioita ja on absurdiudes-
saan toiveikas. 

– Salaisena toiveenani on, että 
muutaman vuoden päästä polii-
siopiston ovia kolkuttelee use-
ampiakin somalialaistaustaisia 
hakijoita, toteaa Laitinen, jonka 
ammatillinen tausta ulottuu mo-
nikulttuuriseen nuorisotyöhön 
Helsingissä. 

Elokuvan juoni on tuttu mo-
nista amerikkalaisista poliisi-
leffoista; muottiin sopimaton 
nuori poliisi lähtee korjaamaan 
laitoksessa rehottavaa hyväveli-
järjestelmää. Mutta mikä merkil-
lepantavaa – nyt kyseessä onkin 
suomalainen elokuva. Ja hyvä 
niin. Nuoret näyttelijät pärjää-
vät vanhojen konkarien rinnalla 
huumeiden värittämää arkea kä-
sittelevässä elokuvassa..

Kimmo Janas

HYVÄVELI
Käsikirjoitus: Sami Laitinen ja Jaana Sal-
minen
Ohjaus: Sami Laitinen
Näyttelijät: Abdirahman Bile, Kamaludin 
Ahmed Abdulla, Heli Sutela, Riku Kemp-
pinen, Sampo Sarkola, Kari-Pekka Toivo-
nen ja Kari Sorvali sekä Tommi Korpela
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Kimmo Janas

Riittävä nesteen saanti 
on välttämätöntä 
elimistön toiminnalle 
ja aineenvaihdunnalle. 
Vettä tarvitaan 
lämmönsäätelyyn, 
ruoansulatukseen, 
ravintoaineiden 
imeytymiseen ja 
kuljettamiseen sekä 
kuona-aineiden 
poistoon. 

K ehon nesteytyminen al-
kaa solutasolta. Pelkkä 
vesi ei imeydy soluihin 

riittävän tehokkaasti vaan lisäk-
si tarvitaan elektrolyyttejä: nat-
riumia, kaliumia, kloridia, mag-
nesiumia ja kalsiumia.

Hyvä nestetasapaino parantaa 
urheilevan vireystilaa ja neste-
hukan on todettu vaikuttavan 
myös psyykkiseen suoritusky-
kyyn. Ikääntyneillä on kehos-
saan muita vähemmän nestettä 
ja janontunne saattaa olla hei-

Nestetasapaino on 
avain hyvinvointiin
kentynyt. Ikääntyessä ja solujen 
vanhetessa solujen nesteenpidä-
tyskyky heikentyy. Seurauksena 
saattaa olla nestehukka ja vetä-
mätön olo, vaikka vettä tulisikin 
juotua runsaasti.

Nestetasapainoa ilman 
turhia lisäaineita

BioSteel-tuotteet tuovat helpo-
tuksen janoisille soluille. BioS-
teel Sports Hydration Mix -ravin-
tolisät sisältävät elektrolyyttejä 
sopivassa suhteessa. Lisäksi mu-
kana on proteiinien rakennuspa-
likoina toimivia aminohappoja ja 
B-vitamiineja, joita tarvitaan esi-
merkiksi sydämen hyvinvointiin, 
punasolujen muodostumiseen 
ja energiantuotantoon. Käteviin 
annospusseihin tai isompaan 
purkkiin pakattu jauhe on näp-
pärä sekoittaa veden joukkoon 
ennen treeniä tai kun kaipaa 
virkistystä arkeen.

Käyttövalmiit BioSteel Sports 

Drink -urheilujuomat sisältä-
vät elimistölle välttämättömiä 
elektrolyyttejä natriumia, kali-
umia, kloridia, magnesiumia ja 
kalsiumia. Juomat on pakattu 
ympäristöystävällisiin ja kierrä-
tettäviin pahvipakkauksiin, jotka 
on helppo pitää mukana.

Sekä BioSteelin jauhemuotoi-
set että nestemäiset nestetasa-
painotuotteet ovat sokerittomia, 
kofeiinittomia, gluteenittomia ja 
vegaanisia. Ne on makeutettu 
vähäenergisellä ja luonnollisella 
stevialla, eivätkä ne sisällä kei-
notekoisia maku-, säilöntä-, väri- 
tai makeutusaineita. Molemmissa 
tuotesarjoissa on viisi herkullista 
makua: Blue Raspberry, Mixed 
Berry, Peach Mango, Rainbow 
Twist ja White Freeze. Silti tuot-
teet ovat sokerittomia.

Nyt myös kuluttajien 
ulottuville

BioSteel-tuotteet tulivat tänä 

syksynä myös suomalaiskulut-
tajien saataville. BioSteel on os-
tetuin merkki Pohjois-Amerikan 
ammattilaisurheilijoiden kes-
kuudessa. Kattavaan tuoteper-
heeseen kuuluu muun muassa 
urheilujuomia, ravintolisiä, pro-
teiini- ja aminohappovalmisteita, 
nestetasapainoa ylläpitäviä tuot-
teita ja tuotteita urheilutankka-
ukseen. 

Laadukkaat ja mutkattomat 
tuotteet valmistetaan ensiluok-
kaisista ja puhtaista ainesosista 
ilman turhia lisäaineita. Valmis-
teet vastaavat niin huippu-urhei-
lijoiden, liikuntaa harrastavien 
kuin aivan tavallisten ihmisten 
tarpeisiin erilaisissa elämänti-
lanteissa.

Yrityksen tarina alkoi halus-
ta kehittää urheilijoille tuote 
ilman tyhjiä kaloreita, keinote-
koisia makeutus- ja makuainei-
ta sekä ilman sokeria ja kofe-
iinia. Näin syntyi alkuperäinen 

”Pink Drink”, joka sisältää vain 
oleelliset liikkujan tarvitsemat 
ravintoaineet. Nyt BioSteel on 
Pohjois-Amerikan luotetuimpia 
brändejä sekä pukuhuoneissa 
että kotitalouksissa.

– Olemme todella innoissam-
me voidessamme tuota BioSteel-
tuotteet nyt myös suomalaisku-
luttajien ulottuville. Uskomme, 
että brändin terveellisuus ja 
turvallisuus kiinnostaa: lähtö-
kohtana on ollut kehittää sarja, 
joka sisältää mahdollisimman 
vähän lisäaineita. Näin käyttäjä 
saa vain tarvitsemansa ravinto-
aineet ilman mitään ylimääräis-
tä. Makeutukseen on käytetty 
pääsääntöisesti luonnollista ja 
vähäenergistä Steviaa. Suuri osa 
tuotteista on vegaanisia ja glu-
teenittomia, Nice-Trading Oy:n 
toimitusjohtaja Markus Hietamä-
ki kertoo.

Tuotteita jokaiseen 
tarpeeseen

BioSteel-tuotteita ei olekaan 
suunnattu pelkästään huippu-
urheilijoiden ja liikkujien tarpei-
siin. Tuotevalikoimasta löytyy 
laadukkaita tuotteita muun mu-
assa ikäihmisten, raskasta fyysis-
tä työtä tekevien ja opiskelijoi-
den käyttöön. BioSteel-sarjassa 
on täsmätuotteita muun muassa 
terveyden ylläpitoon, nivelten, 

hiusten ja ihon hyvinvointiin, 
ruuansulatuksen tueksi ja anta-
maan energiaa jokapäiväiseen, 
arkiseen aherrukseen.

BioSteel-tuotteilla on NSF-ser-
tifikaatti, joka osoittaa yrityksen 
sitoutumisen laatuun ja turval-
lisuuteen. Valmisteet ovat hor-
monittomia ja turvallisia myös 
doping-testattaville urheilijoille.

BioSteel-tuotteet valmistetaan 
Pohjois-Amerikassa ja siellä niil-
lä on yli 30 000 myyntipistettä. 
Laadukkaat valmisteet ovat nyt 
rantautumassa myös Euroopan 
ja Aasian markkinoille. 

Hyvä nestetasapaino on 
jokaisen etuoikeus

Suorituskyky on parhaimmil-
laan, kun nestetasapaino on 
kunnossa jo treenin alkaessa. 
Liikkujan kannattaakin huo-
lehtia riittävästä solujen neste-
tasapainosta jo ennen treeniä, 
treenatessa sekä palautumisen 
aikana. Merkitys korostuu pit-
kään kestävän harjoittelun aika-
na, esimerkiksi golfkierroksella 
tai koko päivän patikkaretkellä. 
Ketogeenista ruokavaliota nou-
dattavilla elektrolyyttien saanti 
ruuasta on tavallista vähäisem-
pää, joten elektrolyyttilisän käyt-
tö on suositeltavaa.

– Nestettä ja elektrolyyttejä 
menetetään kehosta hikoillessa 
kuumassa kesäsäässä ja liikun-
nan, raskaan fyysisen työn ja 
saunomisen yhteydessä. Nes-
tetasapainon aktiivinen ylläpi-
täminen on kuitenkin tärkeää 
myös talviaikaan, kun kylmän 
ja kuivan ilman hengittäminen 
kuivattaa elimistöä vaikkapa toi-
mistolla tai luentosalissa. Ihmi-
nen hikoilee jopa nukkuessaan, 
huomauttaa Hietamäki.

Kokeiltu on
Meillä oli kokeiltavana kuvan 
osoittamat nestetasapainotuot-
teet – siis ei urheilijan vaan 
ikääntyvän miehen perspektii-
vistä.

Parin viikon maistelujakson 
perusteella en havainnut aina-
kaan mitään negatiivisia vaiku-
tuksia. 

Vaikka tehdas kertoo tuottei-
den olevan lisäainevapaita, ur-
heilujuomien maku tuntui jollain 
tavalla keinotekoiselta. 

Keholle polttoainetta 
ennen treeniä

Ennen harjoittelua nautitut pro-
teiinit ja niiden rakennusaineet 
aminohapot parantavat suori-
tuskykyä ja tehostavat lihasten 
toimintaa.

Beets by BioSteel Pre-Wor-
kout on ainutlaatuinen, kas-
vipohjainen latausjuoma, joka 
sisältää punajuurijauhetta sekä 
tärkeitä aminohappoja L-sitrullii-
nia, L-arginiinia ja L-karnitiinia. 
Punajuurijauheen sisältämät 
nitraatit tukevat verenkiertoa, 
lihasten supistumista ja energia-
tasoa treenin aikana. Valmisteen 
aminohapot tehostavat lihasten 
verenkiertoa ja hapenottokykyä 
sekä energian tuotantoa. Valmis-
te on makeutettu stevialla eikä 
se sisällä kofeiinia.

Riittävästä nesteen saamises-
ta on hyvä huolehtia jo ennen 
treeniä optimaalisen suoritusky-
vyn vuoksi. Hyvä nestetasapaino 
parantaa urheilevan vireystilaa 
ja suorituskykyä ja vaikuttaa 
siihen, kuinka raskaana treeni 
koetaan. Veden lisäksi tarvitaan 
elektrolyyttejä: natriumia, kali-
umia, kloridia, magnesiumia ja 
kalsiumia.

BioSteel Sports Hydration 
Mix -ravintolisät sisältävät elekt-
rolyyttejä sopivassa suhteessa. 
Lisäksi mukana on aminohappo-
ja ja B-vitamiineja, joita tarvitaan 
esimerkiksi sydämen hyvinvoin-
tiin, punasolujen muodostumi-
seen ja energiantuotantoon.

Palautumiseen 
rakennusaineita ja energiaa
Liikunnasta rasittuneet lihakset 
tarvitsevat proteiinia. Proteiinit 
ylläpitävät ja rakentavat lihak-
sia, korjaavat harjoittelun aihe-
uttamia lihasvaurioita ja vähen-
tävät treenikipuja. Lisäksi keho 
tarvitsee hiilihydraatteja täyden-
tämään lihasten glykogeeni- eli 
energiavarastoja. Laadukkaat, 
puhtaat proteiinit ja hiilihydraa-
tit ja niiden optimaalinen suhde 
ovat ensiarvoisen tärkeitä.

BioSteel Recovery Protein 
Plus sopii käytettäväksi intensii-
visen harjoittelun tai kilpailun 
jälkeen. Proteiinin lähteistä hera-
proteiini-isolaatti imeytyy nope-
asti lihasten tarpeisiin, kun taas 
misellikaseiini imeytyy hitaasti li-
säten kylläisyyden tunnetta. Hii-
lihydraatin lähteinä on tummaa 
riisisiirappia, maltodekstriiniä 
ja orgaanista ruokosokeria. Ne 
nostavat energiatasoa, kuitenkin 
minimoiden verensokeripiikit.

Palautumisen tueksi kannat-
taa ottaa erittäin hyvänmakui-
nen BioSteel Sports Green su-
perruokavalmiste, joka sisältää 
muun muassa spirulinaa, par-
sakaalia, lehtikaalia, pinaattia, 
mustikkaa, koentsyymi Q10:ä ja 
vihreä tee -uutetta. Valmiste tar-
joaa liikkujalle rautaisannoksen 
vitamiineja, kivennäisaineita, 
antioksidantteja, kuituja ja ami-
nohappoja.

B    Sekä BioSteelin jauhemuotoiset että 
nestemäiset nestetasapainotuotteet 
ovat sokerittomia, kofeiinittomia, glu-
teenittomia ja vegaanisia. Ne on makeu-
tettu vähäenergisellä ja luonnollisella 
stevialla, eivätkä ne sisällä keinotekoi-
sia maku-, säilöntä-, väri- tai makeutus-
aineita. Molemmissa tuotesarjoissa on 
viisi herkullista makua: Blue Raspberry, 
Mixed Berry, Peach Mango, Rainbow 
Twist ja White Freeze.
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Jussi Kosola

J uhulien aikaa eletähän, tätä kirioottaas ensimmäänen adventti käteltynä, siihen 
tunnelmahan pääsi mukahan ittekukin ku Lapualla Hoosiannaa laulettihi/veisat-
tihi. Kyllähän  kuulosti juhulalliselta, se on sellaanen ikivihiriä luamus, mihinä 

raamatullinen sanoma tuloo esille.
Adventin aikaa elelles saamma viättää Itsenääsyyspäivääkin, joka on merkityksellinen 

virstanpylyväs maamme historias. Asiat vois olla toisella tolalla jos ei erelliset sukupolovet 
olis taistellehet koron, uskon ja Isänmaan etehen antaen mittaamattomat uhuraukset, 
että meillä jäläkipolovilla olis vapaa Isänmaa.

Tästä näinä aikoona on tullu vakava muistutus  seuratessamma julumaa sotaa, kun 
Ukraina taisteloo itsenääsyytensä pualesta, itääsen naapurimma pyrkies siirtämähän 
rajapyykkien paikkoja, aikahansaaren teollaansa mm. sen, että EU on julistanu sen 
terroristivaltioksi, eikä syyttä, kun iskujen kohteena ovat ollehet esim. synnytyssairaa-
la, päiväkoti, lukematoon määrä naisia ovat joutunehet raiskauksien kohteheksi ikähän 
kattomata, kirutuset ja niinku tiärämmä, siviilikohteeta on  moukarootu raakimman 
jäläkehe.

Apua Ukraina tarttoo ja on toki saanukki monilta mailta, instanssiilta ja yksityysil-
tä tahoolta. Joulun lapsi -keräyskin on ny osin kohoristettu ko. maahan. Kyllähän 
sitä jokahinen toivoo, että siälä vois lapset viättää onnellisen joulun. Meillä täälä siihen 
on huamattavasti helepommat maharollisuuret, toivottavasti osaamma siitä olla kiitol-
lisia, vaikka monellaasta miätintää & ongelmakenttää riittääkin, mutta suhteutettuna 
kuitenkin adventtiaikamma on «helepompaa”.

Mitäs se adventti-sana pitää sisällänsä? Lainaus Wikiperiasta: Adventti (lat. adventus 
Domini, ’Herran saapuminen/tuleminen’) tarkoittaa joulua edeltävää vajaan neljän vii-
kon jaksoa kristillisessä kirkollisessa kalenterissa. Se on valmistautumista joulunajan 
kirkolliseen juhlakauteen. Neljä joulua edeltävää sunnuntaita ovat adventtisunnuntaita. 
Adventtiaika alkaa ensimmäisestä adventtisunnuntaista ja päättyy jouluaattoon. Advent-
tiajan jumalanpalvelusten teemat liittyvät Jeesuksen saapumiseen maan päälle.

Selekiästi ilimaastu.Nyt on Suamen Siionis korostettu, että toivottakaa; ei vaan hyvää 
joulua, vaan: Hyvää Jeesuksen syntymäjuhulaa.

Moninaaset keskustelut on käyty juutalaasten ja meirän pakanakristittyjen ymmärryk-
sestä ja uskon kohteesta. Asiahan omalta näköalapaikaltani on niin, että me molemmat 
uskomma yhtehen: Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalahan. Pääsääntöösesti mei-
tä eroottaa se, että juutalaaset (poislukien messiaaniset juutalaaset) orottaavat Messia-
han ensimmäästä tulemusta ja me pakanakristityt toista tulemustansa.

Uusi testamenttihan kertoo, kuinka Jeesus, Jumalan ainosyntyynen Poika tuamittihin 
ristinkualemahan ja näin täyttyy se sovitustyä meirän jokahitten kohoralla, jokka us-
komma Hänen tehenehen sen kantaaksensa syntitaakkamma, antaen henkensä meirän 
erestämmä.

Raamattu ilimoottaa myäskin, että kun meirän pakanakristittyjen luku tuloo täytöhö, 
niin juutalaasten silimiltä Herra poistaa suomukset ja he ilimaasoovat uskonsa Adventti-
virrestä löytyvistä sanoosta: Siunattu olkoon Hän joka tulee Herran nimeen.

Juhulien aikaa
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Sauli Rouhinen

Viimeisenä työvuotenani 
(2015) pohdiskelin 
kestävän kehityksen 
toimikunnan 
asiantuntijapaneelissa, 
mitä merkityksellistä 
voisin tehdä eläkkeellä. 
Muistin, kuinka Kanadan 
Pohjoisen kehittämisen 
ja intiaaniasioiden 
ministeriön alakerrassa 
oli alkuperäiskansojen 
vanhimmille (elders) 
vastaanottohuone. 
Tässä voisi olla sopiva 
roolimalli myös itselle. 

A siantuntijapaneelissa 
ajatus kestävyysvan-
himmista sai hyvän vas-

taanoton. Pitäisi vain löytää joku 
säätiö, jonka puitteissa tämän 
tehtävän hoitaminen onnistuisi. 
Vuotta myöhemmin olin Eko-
säätiön, Pekka Kuusen ihmis-
kuntapolitiikan teoreettiseen 
ja tulevaisuutta hahmottavaan 
jatkokehittelyyn sitoutuneen 
yhteisön hallituksen puheen-
johtaja. Hieman itsekkäästi pyy-
sin säätiön toimintaan mukaan 
kestävän kehityksen eri puolia 
valottaneita ja ratkaisuhakuisia 
tutkijoita ja asiantuntijoita. 

Valitettava 
epäonnistuminen

Globaaleihin ympäristömuutok-
siin ja planetaarisiin kynnysar-
voihin paneutuneet tutkijat ovat 
luonnehtineet elämäämme ajan-
jaksoa antroposeeniksi, ihmisen 
aikakaudeksi. Termistä on käyn-
nissä jatkuva tieteellinen debatti 
ihmisen toiminnan vaikutukses-
ta ja vaikutusmahdollisuuksista 
elonkehässä – ja jopa geosfää-
rissä. Pekka Kuusi (09.07.1917 
– 25.05.1989) totesi jo kirjas-

EKOSÄÄTIÖN KESTÄVYYSVANHIMMAT 
– tehtävä ihmisen aikakaudella

saan ”Tämä ihmisen maailma” 
(1982), että ihmiskunnan tule-
vaisuus on olennaisesti kiinni 
siitä, miten ihmiset ratkaisevat 
irtautumisen väestönkasvusta, 
siirtymisen kestävään energiata-
louteen ja ekologisesti kestävään 
tuotantoon, siirtymisen luon-
nonvarojen tasaveroisen käytön 
turvaavaan yhteissäätelyyn sekä 
sodankäynnistä irtautumisen. 
Näiden kestävyysmuutosten 
oli tapahduttava vuoteen 2050 
mennessä. Olemme valitetta-
vasti epäonnistuneet pahasti. 
Maapallon väestömäärän tulisi 
Pekka Kuusen tavoiteasettelun 
mukaan olla vuonna 2040 vain 
4–5 miljardia, kun jo nyt meitä 
on 8 miljardia. 

Aivo-olento vastaan 
aivo-olento

Postuumisti julkaistussa kirjas-
saan ”Ihmisen eloonjäämisoppi 
– pieni alkeiskirja” (1991) Pek-
ka Kuusi totesi, että ”Ihmislaji 
on evoluutioprosessin kärkenä 
tuhoutumassa lähinnä siihen, 
että ihminen ei kykene suojau-
tumaan ihmistä itseään vastaan. 
Aivo-olento on ajautumassa 
tuhoon juuri siksi, että hän on 
suojautumiskyvytön toista aivo-

olentoa vastaan. Evoluutiohan 
jatkuu. Ja jos suojautumiskäyt-
täytymisemme edelleen jatkuu 
ohjaamattomana, ihmislaji tuskin 
pitkään jatkuu. Toistan jälleen: 
perusvirhe on ihmisidentiteetis-
sämme. Emme ymmärrä itseäm-
me.” 

Kuusi arvioi optimistisesti, että 
ihmiset ovat oppineet hallitse-
maan väestönkasvua ympäris-
tön paineissa sekä kehittämään 
energiatalouttaan ehtymättömi-
en energialähteiden käyttöön. 
Tuemme edelleen fossiilisten 
energialähteiden valta-asemaa. 
Mutta, Kuusi oli huolestunut 
erityisesti ihmisten suojautumi-
sen epäonnistumisesta eli kes-
tämättömän tavaratuotannon, 
luonnonvaroista käytävän talo-
udellisen kilpailun ja ydinsodan 
uhkan jatkumisesta. Yhteissääte-
lystä ja globaalista kumppanuu-
desta ei näkynyt merkkiäkään.

Toivo nuorisossa
Pekka Kuusi kirjoitti ihmiskun-
tapolitiikasta – planetaarisesta 
politiikasta – ennen Brundtlan-
din komission raporttia (1987) ja 
ennen YK:n Rio de Janeiron Ym-
päristö ja kehitys -konferenssia 
(1992). Hän pyrki yhdistämään 

biologisen ja kulttuurisen evo-
luution, jotta osaisi antaa ohjeis-
tusta tuleville vuosikymmenille 
eloonjäämisemme kannalta kriit-
tisissä kysymyksissä. Toivonsa 
hän asetti hyvin koulutettuun 
nuorisoon: ”Luotan nuorisoon. 
Informaatioltaan nopeasti uu-
distuva nuoriso aistii, tuntee, 
ymmärtää haasteen. Se muuttaa 
rauhanliikkeen kaiken kattavak-
si eloonjäämisliikkeeksi. Nuori, 
uudistuva ihminen sen tekee.” 

Kuusi oli aikaansa edellä 
biologisen ja kulttuurisen evo-
luution yhteistarkastelun kehit-
tämisessä ja soveltamisessa ih-
miskuntapolitiikkaan. Nyt evo-
luutiokeskustelu on edennyt niin 
pitkälle, että tiedeyhteisö pohtii 
tekoälyn roolia evoluution oh-
jaamisessa.

Yhteisharppaus 
tulevaan

Mutta, palaan kysymykseen, mitä 
käyttöä meillä kestävyysvanhim-
milla voisi olla eloonjäämisopin, 
planetaarisen ja evolutiivisen 
politiikan edistäjinä? Meillähän 
on jo YK-vetoinen Agenda2030 
-toimintaohjelma ja globaalit 
kestävän kehityksen tavoitteet. 
Vaikka kestävä kehitys on nyt 

Suomessa hyvässä poliittises-
sa myötätuulessa, on kestävän 
kehityksen arkipäiväistäminen, 
ammatillistaminen ja politiikan 
johdonmukaistaminen läpi hal-
linnon vielä vaatimatonta. 

Nyt meillä Suomessa on Nuor-
ten Agenda2030 ryhmä, joka 
on valmiina vastaamaan Pekka 
Kuusen haasteeseen. Ryhmä on 
symbolisesti tärkeä, niin kuin 
myös pääministerin puheen-
johtajuus kestävän kehityksen 
toimikunnassa. Pekka Kuusen 
edellyttämät käyttäytymismuu-
tokset ovat epäilemättä suuria, 
systeemisiä muutoksia – luon-
teeltaan evolutiivisia harppauk-
sia. Jokaisen meistä on otettava 
omat askeleemme oikeaan suun-
taan, jotta tuo yhteisharppaus 
toteutuisi. 

Kasvava joukko
Ekosäätiön kestävyysvanhimmat 
– sustainability elders – on keh-
keytymässä oleva yhteisö, jonka 
jäsenillä on laajaa kokemusta ja 
osaamista kestävän kehityksen 
ammatillistamisesta, tieteellises-
tä kehittämisestä, politiikasta ja 
hallinnasta. Pekka Kuusi katsoi 
instituutioiden (ja ahtaan natio-
nalismin) hidastavan tarvittavaa 
suurta käyttäytymismuutosta. 
Kestävyysvanhimmat ei ole enää 
pelkkä idea vaan joukko – toi-
vottavasti kasvava – vanhempia 
asiantuntijoita, jotka ovat valmii-
ta jakamaan osaamistaan. Kes-
tävyysvanhimmat ovat valmiita 
järjestämään ja käymään dialogia 
nuorten kanssa kestävän kehi-
tyksen suurista kysymyksistä 
ja niiden ratkaisuista. Elämme 
yhdessä ihmisen aikakautta ja 
otamme osavastuun ihmiskun-
tapolitiikan evoluutiosta.

Ylisukupolvinen 
dialogi

Ekosäätiö perustettiin vaalimaan 
ja edelleen kehittämään Pekka 
Kuusen ihmiskuntapoliittisia lin-
jauksia pian hänen kuolemansa 
jälkeen vuonna 1991. Perustajina 
olivat muun muassa akateemi-
kot Georg Henrik von Wright ja 
Matti Kuusi, Pekan veli. Nyt, yli 
30 vuotta perustamisen jälkeen 
Ekosäätiö on ryhtynyt hankkee-
seen, jossa pyritään päivittämään 
ihmisen eloonjäämisoppi nyky-
päivään. Tätä tavoitetta palve-
levat uudessa Tiedon ja toivon 
talossa, Puistokatu 4:ssä järjestet-
tävät avoimet teematilaisuudet, 
joiden tallenteiden videolinkit 
löytyvät Ekosäätiön kotisivulta 
(www.ekosaatio.fi). Ekosäätiö 
pyrkii ylisukupolviseen dialogiin 
kestävyysmuutoksesta nuorten 
kanssa. Yhteistyökumppani-
namme on Etelä-Tapiolan lukion 
9-luokkalaiset, jotka osallistuvat 
paikalla ja etänä teematilaisuuk-
siin, ja kommentoivat siellä käy-
tyjä keskusteluja.

Olemme viime vuosina tottu-
neet nuorten, kuten Greta Thun-
bergin kaltaisten nuorten ympä-
ristömielenosoituksiin. Nuorten 
rintamaan ovat liittyneet Elo-
kapinan kaltaiset liikkeet, mut-
ta myös kestävyysvanhimpain 
rinnalla uudet senioriliikkeet, 
kuten ilmastoisovanhemmat ja 
aktivistimummot. Tietoisuus il-
keistä ja kompleksisista ympäris-
töongelmista on herättänyt uusia 
ja yhä monimuotoisempia väes-
töryhmiä vaatimaan tarvittavia 
kestävyysmuutoksia talouteen 
ja politiikkaan. Ekosäätiö pyrkii 
toiminnallaan tukemaan pla-
netaarisen politiikan aloitteita, 
kuten Stop Ecocide -hanketta. 
Luonnon tuhonnan kansainvä-
lisoikeudellinen kriminalisointi 
on yksi näkyvimmistä yhteistyö-
kuvioista. Tähän joukkoon tarvi-
taan paljon enemmän toimijoita!

Kirjoittaja on YTT, eläkkeellä 
oleva ympäristöneuvos, Ekosää-
tiön puheenjohtaja

B    Ekosäätiön syksyn Ihmisen eloon-
jäämisoppi-teematilaisuuden panelistit 
Puistokatu 4:n lavalla.
Puheenjohtaja Sauli Rouhinen (vas.), 
suurlähettiläs emeritus Mikko Pyhälä, 
opiskelija Kia Rautavaara, professori 
Heikki Patomäki sekä biologi ja ympä-
ristökasvattaja Sami Keto.
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KARTTULAN APTEEKKI
Kissakuusentie 2
p. (017) 383 1130

ma-pe 9-18, la 9-14

TERVON APTEEKKI
Urheilutie 2

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

TIE UUTEEN 
ELÄMÄÄN

Kirjan päähenkilö ja kirjoittaja, 
Tass Saada syntyi pakolaisleirillä 
Gazassa.Dean Merill on toinen 
kirjan kirjoittajista.

Kirjan ensimmäisessä luvussa 
mennään ikään kuin ”syvään 
päähän”,vuonna 1968 maalis-
kuussa tapahtuneeseen al-Kara-
mehin taisteluun Jerikon lähei-
syydessä.Täällä Arafatin joukot 
ja heidän joukoissaan taistellut 
Tass Saada pääsivät vihdoinkin 
maistamaan voiton hedelmiä 
Israelin (IDF) joukoista.Tass oli 
tuolloin 17-vuotias.Viralliset ara-
biarmeijat olivat juoneet tappion 
”karvasta kalkkia” niin vuosina 
1948, 1956 kuin myös vuonna 
1967, mutta nyt nuo Fatah-tais-
telijat löivät Israelin joukot.Aivan 
ilmaiseksi ei voitto tullut vaan 
henkensä menetti reilusti yli sata 
taistelijaa.

Jo muutaman kuukauden ikäi-
senä Saadan perhe joutui muut-
tamaan (YK:n määräyksestä) 
Gazasta Saudi-Arabiaan Jiddan 
kaupunkiin.Sieltä perheen tai-
val vei Qatarin Dohaan Tassin 
ollessa noin 10-vuotias.Muutto 
tapahtui kuningas Saudin mää-
räyksestä Tassin isän autokor-
jaamo oli päässyt menestyksen 
makuun ja  myös Qatarissa oli 
laadukkaita autoja korjattavaksi.

Tassin sisimpään oli kehitty-
nyt niin paljon vihan siemeniä 
että hän päätti kouluttautua 
taistelijaksi ”oikeuden puoles-
ta”.Vuonna 1967 pian Israelille 
voitokkaan 6-päivän sodan jäl-
keen Jasser Arafat niminen mies 
vieraili Saadan perheen kotona 
ja tämän keffiyef-päähineeseen 
sonnustautunut mies vaikutti 
Tass Saadan elämässä ”tarkoi-
tuksen löytymiseen”.

Taistelijan elämä johti erinäis-
ten vaiheiden jälkeen kuitenkin 
umpikujaan ja 23-vuotiaana 
vuonna 1974 mies muutti Yh-
dysvaltoihin Missourin osaval-
tioon Columbian kaupunkiin.
Saman vuoden syksyllä hän 
avioituu Karenin kanssa, jonka 
Iranilaistaustainen lentäjämies 

Tass Saada   
Taistelin Arafatin joukoissa –      
PLO:n tarkka-ampujan tie uuteen 
elämään
Perussanoma, 2021

oli jättänyt pienen pojan yksin-
huoltajaksi.

Tassin elämän ”käsikirjoitus” 
on sisältänyt monia ”säväh-
dyttäviä” yksityiskohtia, mutta 
suurimpana ja vaikuttavimpana 
nousee esille hänen siirtymi-
sensä kristittyjen riveihin uuden 
syntymän kautta.Nykyään hän 
johtaa järjestöä nimeltä Isma-
elin Toivo joka pyrkii löytämään 
yhteyttä arabien ja juutalaisten 
välille. Jo vuonna 2007 ilmestyi 
saksan kielellä kirja Tass Saadan 
elämästä.Itse koin kirjan luettu-
ani ja kuultuani miestä livenä 
Espoon Helluntaiseurakunnassa 
että hänen kääntymisessään on 
yhtymäkohtia apostoli Paavalin 
kääntymiseen Damaskon autiol-
la tiellä.

Samuel Saresvirta

RUKOUS 
RAAMATUSSA

Radiopastori, luennoitsija ja kir-
jailija Jukka Norvannon uutuus-
kirja ”Rukous Raamatussa” etsii 
vastausta siihen, mitä rukous 
Raamatun mukaan on. Onko 
kaikki puhe Jeesukselle rukous-
ta? Vai tarvitaanko rukoukseen 
edes sanoja? Miten suhde Juma-
laan vaikuttaa rukoukseen?

Jukka Norvanto on todennut, 

että rukous ei ole vain pyytämis-
tä vaan yhteydenpitoa toisiaan 
rakastavien välillä, kun häneltä 
kysytään, miksi Raamattu kehot-
taa meitä rukoilemaan, vaikka 
Jumala tietää ajatuksemme ja 
tarpeemme ilman rukouksiam-
mekin.

Heittääpä Norvanto myös mie-
lenkiintoisen kysymyksen ru-
kouksesta; jos Jumala on suunni-
tellut kaiken valmiiksi, niin miksi 
meidän rukouksemme saisi Hä-
net muuttamaan mieltään? Hän 
myös muistuttaa, että Jumala ei  
kuule meitä ja anna meille ru-
kousvastauksia, jota me niiden 
vuoksi rakastaisimme Häntä 
enemmän. Hän ei tarvitse meiltä 
mitään, Hän on Antaja, ei ottaja 
tai vaatija.

Toisaalta rukous on kuin pie-
nen lapsen puhetta rakastavalle 
vanhemmalle. Toisaalta se on 
myös syntisen ihmisen ja pyhän 
Jumalan kohtaamista. Kirjassaan 
Norvanto pohtii, miten sellainen 
kohtaaminen voisi ylipäätään 
olla mahdollista.

Jukka Norvanto painottaa, että 
lyhyesti määriteltynä rukous on 
sydämen puhetta Jumalan kans-
sa.

Rukous on yksinkertainen ja 
samalla paljon moniulotteisempi 
kommunikaatiotapa kuin äkki-
seltään luulisi.

Jukka Norvanto
Rukous Raamatussa
Perussanoma Oy, 2022

Rukous Raamatussa -teokses-
sa käydään läpi rukouksen eri 
muotoja, tutustutaan Raamatun 
henkilöihin ja heidän rukous-
elämäänsä ja pohditaan, mistä 
Isä meidän -rukouksessa on 
kysymys.

Raamatun rukoilijoiden ruko-
uksia tutkimalla voimme ymmär-
tää entistä syvemmin rukouksen 
maailmaa. Kirjassa tuodaan esille 
kuningas Daavidin synnintun-
nustusrukous, jossa vetosi Ju-
malan armollisuuteen, eikä ryh-
tynyt puolustelemaan tekojaan. 
Kuningas Hiskia puolestaan toi 
vaikean tilanteensa Jumalan 
eteen kaikessa kauheudessaan, 
eikä yrittänyt itse etsiä keinoja 
asian ratkaisemiksi. Lisäksi hän 
toi esille seikan, että tilanteessa 
oli viime kädessä kysymys Ju-
malan kunniasta. Profeetta Sa-
muelin äiti Hanna puolestaan 
iloitsi siitä, että sai antaa Juma-
lalle kaikkein arvokkainta, mitä 
hänellä oli.  

Kirja päättyy Isä meidän -ruko-
uksen ylistykseen ja aameneen. 
Jeesuksen suuruuden katseluun, 
joka huipentuu Johanneksen il-
mestyksessä kuvattuun taivaal-
liseen jumalanpalvelukseen. 
”Ja minä kuulin, kuinka kaikki 
luodut taivaassa, maan päällä, 
maan alla ja meressä, kaikki 
mitä niissä on, lausuivat: – Hä-
nen, joka istuu valtaistuimella, 
hänen ja Karitsan on ylistys, 
kunnia, kirkkaus ja mahti aina 
ja ikuisesti. Ne neljä olentoa 
sanoiva: ’Aamen’, ja vanhim-
mat heittäytyivät kasvoilleen ja 
odottivat kunnioitustaan.” (Ilm. 
5:13-14)

Kuten tunnettua, Jukka Nor-
vanto ei jätä mitään puolitiehen, 
niinpä tämäkin kirja sukeltaa 
varsin syvälle  rukouksen maail-
maan ja avaa ainakin useimmille 
meistä täysin uusia näkökulmia.

Kimmo Janas
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A    Leveä hymy tekee Buzzista leppoisen 
näköisen, toisaalta ajovalojen syttyessä 
tulevat mieleen saalistavan kissaeläimen 
silmät.

Hippi-Volkkarin 
uusi tuleminen C   Etupenkit tarjoavat hyvän ajoasen-

non helposti.
C   Takapenkit ovat myös varsin hyvät 
istua. Etupenkin selkäosasta avautuu 
taittuvat pöydät takana istuville. Kum-
mallakin sivulla oleva vakiovarusteinen 
liukuovi helpottaa takapenkille pääsyä.

A   Näkymä kuskin työskentelytilaan 
on samanlainen kuin muissakin ID.-
malleissa.

A   Auton keulaa saa raotettua sen ver-
ran, että esimerkiksi pissapojan pääsee 
täyttämään.

C   Takaa katsottuna löytyy 
selvää sukulaisuutta VW Transporteriin.

Kimmo Janas

Legendaarinen hippien 
suosikki, Volkswagen 
Kleinbus on tehnyt 
näyttävän paluun 
uutena täyssähköisenä 5 
hengen ID. Buzzina.

M eillä Suomessa Trans-
porterina ja Kleinbus-
pikkubussina tun-

netun, saksalaisittain ”Bullin” 
piirteisiin kuuluivat lyhyet etu- 
ja takaylitykset, maksimaalinen 
tilankäyttö mahdollisimman 
pienellä pohjapinta-alalla, korin 
klassinen jako ylä- ja alaosaan 
sekä tunnusomainen keula V-
muotoineen. Kaikki nämä piir-
teet löytyvät myös uudessa ID. 
Buzzissa, ja alkuperäisen T1:n 
tapaan myös Buzz on takave-
toinen.

Vaikka mallin historia juontaa 
juurensa vuonna 1949 rakenne-
tusta ensimmäisestä VW Trans-
porterista, ID. Buzz on täysin 
uusi täyssähköauto, joka on alun 
pitäen suunniteltu vain sähköllä 
liikkuvaksi autoksi.

Tehokasta latausta
Teknisesti uusi malli perustuu 
Volkswagen-konsernin MEB-

alustaratkaisuun. ID. Buzzissa ja 
sen pakettiautoveljessä ID. Buzz 
Cargossa on 82 kWh korkeajän-
nitelitiumakku (nettosisältö 77 
kWh) ja taka-akseliin integroitu 
150 kW eli 204 -hevosvoimainen 
sähkömoottori. 

Auton huippunopeus on ra-
joitettu elektronisesti 145 kilo-
metriin tunnissa, mutta kyllähän 
silläkin ehtii perille suomalaisten 

rajoitusten puitteissa. Toiminta-
matkaksi luvataan 424 km, mikä 
takaa jo ihan kunnon mökkireis-
sun.

Auton voi ladata latauslaiteella 
tai julkisessa vaihtovirtalataus-
pisteessä 11 kW:n teholla. Mat-
kan varrella pikalatausasemilla 
ID. Buzzia voi ladata jopa 170 
kW:n teholla. Akun latausaste 5 
prosentin tasosta 80 prosentin 
tasoon on saavutettavissa noin 
30 minuutissa.

Ketterä ja 
liukasliikkeinen menijä

Sähkömoottorin 310 Nm:n mak-
simivääntömomentti on käytet-
tävissä heti liikkeelle lähtiessä. 
Toinen auton käsiteltävyyteen 
vaikuttava tekijä on dynaamisten 
komponenttien yhdistyminen 
hyvin matalalla olevaan paino-
pisteeseen, joka on sandwich-
lattiarakenteeseen sijoitettujen 
akkujen ansiota. 

Ja vaikka autolla on pituutta 
4712 mm, kääntösäde on vain 
runsaan 11 metrin paikkeilla. 
Nyt markkinoille tulleen ID. 
Buzzin akseliväli on 2988 mm, 
joka eroaa vain kaksi millimet-

toimitetaan asiakkaille hiilineut-
raalina ensimmäisenä luokas-
saan. Auto noudattaa Volkswa-
genin kestävän kehityksen stra-
tegiaa eli suuri osa käytetyistä 
materiaaleista on valmistettu 
kierrätetyistä materiaaleista ja 
sisätiloissa ei ole käytetty lain-
kaan oikeaa nahkaa. Esimerkiksi 
ohjauspyörän päällys on tehty 
synteettisestä materiaalista, joka 
näyttää korkealaatuiselta nahkal-
ta ja myös tuntuu siltä. Lisäksi 
mm. jotkut istuinpäällisten ma-
teriaalit, lattiapäällysteet ja kat-
tomateriaalit on tehty kierräte-
tyistä materiaaleista, joista yksi 
on merestä kerätystä muovista 
(10 %) ka kierrätetyistä muo-
vipulloista (90 %) valmistettu 
Seaqual-lanka.

Kattava varustus
Volkswagenin täyssähköautojen 
varusteluperiaatteisiin kuuluu 
erittäin kattava vakiovarustelu. 
Volkswagen ID. Buzz -mallin 

riä T6.1:n akselivälistä, jonka 
kokonaispituus on kuitenkin 
4904 mm.

Auton vetomassa on 1 000 kg 
(jarruton 750 kg), omapaino on 
2 350 kg ja kokonaispaino on 
3 000 kg.

Ympäristöä ajatellen
ID. Buzz valmistetaan CO2-neut-
raalisti Hannoverin tehtaalla ja 
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D    Sivuseinästä löytyy taiteltava stop-
pari, jolla saa pidettyä tarvikelaatikot 
paikoillaan.

C   Kosketusnäytön taakse on piilotettu 
turhan monia komentoja. Esimerkiksi 
ohjauspyörän lämmitystä ei saa kytket-
tyä päälle ilman näytön tökkimistä.

C   Suuntavilkku on yhdistetty vasem-
malle puolelle tuulilasin pyyhkijän kat-
kaisimeen. Mittaristo on pieni, mutta 
varsin toimiva paketti.

D   Latausportti kääntyy sen verran viis-
tosti taaksepäin, että liukuovi mahtuu 
avautumaan normaalista.

C   Kojelaudasta löytyy kaksi usb-porttia.

B   Etumatkustajan ovesta löytyy pistoke 
esimerkiksi kännykän lataukseen.

B   ID. Buzzin sisustuksessa on käytetty 
paljon kierrätettyjä materiaaleja.

B   Tavaratilaa löytyy peräti 1121 litraa, 
ja jos takapenkit kääntää alas, tilaa on 
hulppeat 2205 litraa.
Latauspiuhat ym. tilpehöörin voi säilöä 
käteviin tarvikelaatikoihin.

B   Kulutustietoja pystyy seuraamaan 
kosketusnäytöstä.

D   Pyöritettävä vaihteenvalitsin on ku-
ten muissakin ID.-malleissa ohjauspyörän 
oikealla puolella.

vakiovarusteisiin kuuluvat mm. 
Discover Pro navigointilaite 10” 
kosketusnäytöllä, langaton App 
Connect -älypuhelinliitäntä, led-
ajo- ja takavalot, lämmitettävä 
monitoimiohjauspyörä, lämpö- 
ja äänieristetty tuulilasi, täysau-
tomaattinen 2-alueinen ilmas-
tointilaite Climatronic, avaime-
ton lukitus Keyless Advanced, 
19” kevytmetallivanteet, sähkö-
toiminen takaluukku Easy Open 
& Easy Close -toiminnolla sekä 

ID. Buzz Box liikuteltava keski-
konsoli sekä liukuovi sekä va-
semmalla että oikealla puolella. 
Lisäksi mukana tulee julkisiin 
latauslaitteisiin sopiva Mode 3 
(Type 2) -kaapeli.

Lisäksi vakiona ovat mm. seu-
raavat kuljettajaa avustavat jär-
jestelmät: Travel Assist -järjestel-
mä parviäly-toiminnolla, mukau-
tuva vakionopeudensäädin ACC 
ja ympäristönvalvontajärjestelmä 
Front Assist hätäjarrutustoimin-
nolla sekä jalankulkija- ja pyö-
räilijätunnistuksella, liikenne-
merkkien tunnistus, kaistanvaih-
toavustin Side Assist, ympäristön 
tarkkailujärjestelmä Area View 
ja peruutuskamera, pysäköinti-
avustin Park Assist Plus.

Hellyttävää ilmettä
ID. Buzz ei jätä ketään kylmäk-
si. Koeajoviikon aikana parkki-
paikoilla löytyi aina joku, joka 

tuli kiertelemään autoa hymyssä 
suin – napsipa joku jopa känny-
källään kuvia. Vanhimmat ihas-
telijat jopa kertoivat itse ajaneen-
sa nuoruudessaan Kleinbusilla. 

– ID. Buzz tuo mukanaan hel-
lyttävää charmia ja yhteenkuulu-
vuuden tunnetta. T1:ssä istuttiin 
käytännössä etuakselin yläpuo-
lella, siinä ei ollut etuylitystä. 
Kun suunnittelimme ID. Buzz 
-malleja, otimme huomioon ny-
kypäivän turvallisuustekijät ja 
teknologian, mutta pystyimme 
silti luomaan auton, jossa on 
erittäin lyhyet etu- ja takaylityk-
set, kuvaili Volkswagenin muo-
toilujohtaja Josef Kaban viime 
keväänä.

ID. Buzzissa värivaihtoehtoi-

na on seitsemän yksivärivaih-
toehtoa tai neljä kaksivärivaih-
toehtoa. Juuri nuo kaksiväriset 
versiot tulevat varmasti olemaan 
myyntimenestyksiä – jos ei muu-
ten, niin ainakin vanhojen hip-
pien parissa.

Ja jos ulkomuoto aiheuttaa po-
sitiivisia väristyksiä, niin ajoko-
kemus on vähintään yhtä värisyt-
tävä. Autossa istutaan normaali 
henkilöautoa korkeammalla, 

joten näkyvyys on hyvä eri 
suuntiin. ID. Buzzin pyörittely 
kaupunkivilinässä on helppoa 
ja jopa nautinnollista.

1121 litran hulppean kokoi-
nen tavaratila riittää useimpien 
perheiden matkatavaroille pi-
temmällekin mökkireissulle.

Ainoa negatiivinen puoli täs-
sä autouutuudessa on sen hinta, 
kokeilemamme versio maksaa 
nimittäin 73600 euroa, mutta 
eikös tulevaisuudessa ole taas 
luvassa uusia valtion tukia säh-
köautojen hankintaan.

Kaiken kaikkiaan erittäin mu-
kava kokemus, jos oli katselijoil-
la hymy herkässä, niin samoin 
oli kuskillakin. Ei kun lottoa 
vetämään…



LHT – Posti Oy
Posti Green


