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  – Ilman Jumalan pojan Jeesuksen koh-
taamista, tämä nykyinen elämänvaihe ei 
olisi totta kohdallani, Jorma Autio vahvis-
taa onnellisena miehenä.
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  Vanhempi konstaapeli Tuomas Wilk-
man käy perheineen mielellään koti-
seurakuntansa, Jyväskylän helluntaiseu-
rakunnan tilaisuuksissa. Valokuvausta 
varten voi vaikka istahtaa seurakunnan 
saliin johtaville portaille.
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  Jouni Anttila (vas.) ja Tor Spiik oli-
vat käynnistämässä marraskuun lopulla 
Järvenpäässä miesten eheytymiskoulu-
tusta.
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   Kipakoiden pakkasten paukkuessa 
testasimme uutta ja pirtsakkaa Suzuki 
Swift Sportia.

Tänä päivänä puhutaan paljon siitä, kuinka sosiaalinen media luo 
uutta yhteisöllisyyttä ihmisten keskelle. Samaan aikaan kuitenkin 
kauhistellaan syrjäytyneiden määrän voimakasta kasvua. Eli tieto-
koneen vieressä istuminen ja kavereiden kanssa viestittely ei vielä 
poista syrjäytymistä ja yksin jäämistä, yksinäisyyttä.

Talvisodan tunnuslause ”kaveria ei jätetä” tuntuu muuttuneen nyky-
yhteiskunnassa muotoon ”kaverille ei jätetä”. Oma napa on aina 
etusijalla, eikä siinä muiden murheita jakseta kuunnella.

Vaikka joka tuutista toitotetaan suvaitsevaisuutta, meitä ei kuiten-
kaan kannusteta menemään lähelle, meitä ei kannusteta vierellä-
kulkijoiksi.

Me kaikki tarvitsemme kuitenkin ystäviä. Ei niinkään kavereita, 
jotka pyrkivät tekemään päätöksiä puolestamme. Meillä jokaisella 
pitäisi olla ainakin yksi hyvä ystävä, jolle voimme purkaa sydän-
tämme ja jolle olemme tilivelvollisia teoistamme. 

Tosiystävyys on tosirakkautta, joka sallii toisen erehdykset ja vir-
heet. Todellinen ystävyys perustuu luottamukseen.

Kannattaa muistaa, ettei Jeesuskaan luvannut kantaa taakkaamme 
kanssamme vaan puolestamme. Eli pelkkä olalle taputtelu ei riitä, 
jos lähimmäinen on vaikeuksissa.

Vaikka meistä tuntuu, että me emme tarvitse muita, joku voi tar-
vita juuri sinun ystävyyttäsi ja tukeasi. Muistetaan, että kaikkea on 
turhaan yrittää yksin!

Joku voi tarvita juuri sinua!
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Teksti: Inka Porttila

Kuvat: Juha Guttorm 

Kun 20-vuotias Anton 
Lindfors sulkee silmänsä 
ja kuvittelee itsensä 
seisomaan Mustanmeren 
lumen täyttämällä 
rannalle, mieleen tulee 
sana voitto. Lindfors 
on Suomen paras 
lumilautacrossilaskija. 
Hän ei ajattele, että 
pääsy vuoden 2014 
Sotsin olympialaisiin 
olisi ongelma, sen 
sijaan hän pohtii 
elopainonsa nostamista, 
jotta fysiikka olisi 
olympiafinaalissa 
kohdillaan.

 

Nuori mies aloitti lumilau-
tailun kuusivuotiaana. 
Myös silloin hän osallis-

tui ensimmäisiin lumilautailun 

Esittelyssä Anton Lindfors; 
Suomen paras crossilaskija

ratakisoihin ja tulevaisuus oli sel-
vä. Yläasteella oli päivänselvää, 
että oma laji tulisi nimenomaan 
olemaan lumilautacrossi. Suurin 
osa laskukavereista kuitenkin 
pyöri freestylelajien parissa, jo-
ten nuorukainen otti myös itse 
lajin monipuolisuudesta kaiken 
irti.

– Minä tykkään laskea ihan 
kaikkea; vapaalaskua, parkkia, 
pipea. Mitä monipuolisemmin 
crossilaskija harjoittelee sitä 
parempi hän on, Lindfors tii-
vistää.

Viimeiset vuodet Lindfors on 
kiertänyt tiuhaan maailmalla. 
Suomessa häntä nähdään yhä 
harvemmin, sillä kisakalenteri 
on talven osalta täyteen buu-
kattu. Lindfors paistattelee tällä 
hetkellä maailmancupin sijalla 
14. ja tammikuun lopulla Suomi 
sai vielä yhden lisäpaikan maa-
ilmancupiin. Näin ollen maail-
malla kiertävät Lindforsin lisäksi 
crossilaskijat Elias Koivumaa ja 
Jussi Taka.

Valmennusta ja voitelua
Vaikka Suomen crossimaajouk-
kue on suhteellisen pieni verrat-
tuna esimerkiksi Keski-Euroopan 

maihin, joissa crossimaajoukku-
eilla on jopa omat harjoittelukes-
kuksensa, on heidän valmenta-
jatilanteensa loistava. Joukkueen 
mukana matkustaa jatkuvasti 
lajin päävalmentaja Juha Gut-
torm.

Juha Guttorm on Suomen en-
simmäisiä crossilaskijoita ja pi-
tää itsellään myös ensimmäisen 
crossivalmentajan titteliä.

– Taidan olla melkoisen har-
vinainen crossivalmentaja, sillä 
minä myös huolehdin päivän 
päätteeksi siitä, että jokaisen 
laskijan lauta saa oikean vahan 
pohjaansa, Guttorm nauraa.

Vertaukseksi Guttorm kertoo, 
että esimerkiksi Keski-Euroopan 
joukkueilla on oman harjoitus-
keskuksensa lisäksi crossin A- ja 
B-maajoukkue, vähintään kaksi 
tai kolme valmentajaa, voitelija 
ja huoltaja.

Kisamatkalla Guttorm herää 
normaalisti kuuden aikaan aa-
mulla. Seitsemältä hän voitelee 
kundien laudat, sitten suunna-
taan harjoituksiin tai kisoihin. 
Sen jälkeen taas voidellaan ja 
sitten valmennetaan videoiden 
kautta. Illan päätteeksi vielä 
hieman voidellaan, ehkä noin 

kymmeneen asti.
Taidat olla voitelussa aika 

mestari?
– Haluan olla kundien tukena 

mahdollisimman paljon. Voitelu 
on crossilaskemisessa yksi tär-
keimmistä asioista, sillä laudan 
pitää kulkea lujaa. Joten kai sitä 
voisi sanoa, että olen oppinut sii-
nä aika hyväksi, Guttorm sanoo 
ja alkaa kertoa freestylepuolen ja 
crossin lautavoiteiden erosta.

 
Tavoitteet korkealla

Anton Lindforsin tämän vuoden 
kohokohta oli Veysonnazin maa-
ilmancupin neljäs sija. Se oli mie-
hen uralla hänen ensimmäinen 
finaalipaikkansa.

– Se oli mieletön juttu. Meni 
hetken ennen kuin tajusin, että 
huh olin tosiaan neljänneksi pa-
ras, Lindfors muistelee tunnelmi-
aan Sveitsin osakilpailussa.

Mutta se oli vain etappi hänen 
matkallaan kohti palkintopallin 
korkeinta paikkaa. 

Miehen sävelet ovat selvät, ne 
ovat korkealla, huipulla.

– Haluni kehittyä crossilaski-
jana on valtava. Tahdon paljon 
kilpailukokemuksia lisää. Olen 
vielä keskellä oppimisprosessia, 

mutta jonain päivänä aioin brei-
kata ja silloin podiumpaikat ovat 
käsillä, Lindfors sanoo.

Teknisesti Lindfors on taitava 
laskija. Fyysisissä ominaisuuksis-
sa hän on vielä muutaman aske-
leen jäljessä kärkilaskijoita, jotka 
ovat myös miestä viitisen vuotta 
vanhempia. Optimaalinen cros-
silaskijan ikä on miehen mukaan 
siinä 25 ikävuoden korvilla. Kun 
Sotsin olympiatuli syttyy, Lind-
fors on juuri täyttämässä 23 vuot-
ta. Olisiko se hänen vuotensa?
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Jussi Kosola

Miehellä on aihetta 
juhlaan inhimillisesti 
ottaen kirkko -sanaan 
pitäisi hänen kohdallaan 
asettaa yhdyssana 
kirkkomullissa. Mies 
kun on elämässään 
maistanut… toden 
totta, se sana sopii 
hänelle, mitataan sitä 
sitten viinalla, elämän 
painolasteilla, kuin 
myös onnellisuudella 
ja tasapainolla, kaikkia 
näitä… julumetusti!

L apsuutta leimasi rukoileva 
äiti, sotainvalidi isän vä-
hintäänkin ankara ja vaa-

tiva asenne poikaansa kohtaan. 
Toisen kätensä sodassa menettä-
nyt isä tarvitsi Jormaa jo pienes-
tä pitäen vähintäänkin toiseksi 
kädekseen. Kolmen hehtaarin 
tilasta aina 12 hehtaariin maata 
raivattiin käsipelillä ja hevosella. 

Leipä oli lujassa.
Armeijan jälkeen Jorma avioi-

tui ja sai kaksi enkeliä; Sirpan 
ja Siskon. (Pohjanmaalla tunne-
tumpi termi: sai kaks kersaa)

Viina astuu kuvioihin
Yli 20 vuotta vierähti Vaasas-
sa, jonka jälkeen paluumuutto 
Lapualle, koko perhe koki sen 
hyväksi päätökseksi.

Kuvaan oli vuosien varrel-
la tullut ikään kuin viidentenä 
perheenjäsenenä Jorman seura-
laisena viina,  toiseksi isännäk-
si taloon. Sen tuomat rasitteet 
eivät olleet plusmerkkisiä. Jos 
elämä olisi jatkunut niitä raitei-
ta, ei tämä hetki olisi laadukas, 
ellei äidin rukoilemaan opetta-
ma Jorma olisi saanut Jumalalta 
vastausta.

Muutos joka 
lopullisesti pysäytti!

Jorma oli muuttanut yksin asu-
maan ja sairastui syöpään. Tutki-
musten perusteella ruokatorven 
ja mahalaukun yhtymäkohdassa 
sijainnutta pesäkettä ei voinut 
leikata, ainut mitä olisi voinut 
tehdä, oli operoida reikä kyl-
keen, ja ravinto sitä kautta ma-
halaukkuun.

Se tuomio sai Jorman tunte-
maan, kuin olisi laskettu syvään 
pimeään kaivoon. Siitä taas seu-
rasi yhä enenevä viinan käyttö, 
että pystyisi paremmin kestä-
mään kaiken tuskan.

Jorman rukous muuttui varsin 
askeettiseksi: ”Anna Jumala mun 
kuolla vaikka viinaan, en kestä 
tätä!” 

Vastaus oli kuitenkin tois-
ta luokkaa. Jorma sai voiman 
lopettaa ryyppyputken, meni 
kirkkoon kantaen isoa kivirep-
pua; syöpää, keuhkokuumetta, 
verta ja vettä keuhkoissa ym. 
sairauksia.

Kotiin palattuaan samana ilta-
päivänä ovelle ilmestyi kaksi Jor-
man tuntemaa uskovaa miestä.

– Oot sairastellu? toinen heistä 
kysyi. 

– Joo.. 
– Saako tulla sisälle? 
– Joo.. 
– Saako rukoilla, sun puoles-

ta? 
– Joo, ilman muuta, vastasi 

Jorma.
Rukouksessa tapahtui erikoi-

nen Pyhän Hengen virtaus, joka 
kulki päästä alkaen koko kehon 
läpi. 

Jorma kertoo tunteneensa 

sanoinkuvaamattoman yliluon-
nollisen kokemuksen, jonka 
seurauksena tuska oli poissa, 
olotila levollinen, ja rauha valtasi 
koko hänen olemuksensa.

Sairaalassa Jorman paperit oli-
vat kadonneet, mutta löytyivät 
noin puolentoista kuukauden 
päästä - Jorma arveli niiden jou-
tuneen kuolleiden hyllyyn.

Lopulta tutkimukset tehtiin 
ja yhdeksän eri kokeen jälkeen 
puhtaat tulokset, syöpä oli pois-
sa!

Kysymykseen, paransiko Ju-
mala sinut käyttäen lääketiedet-
tä vaiko ihmeenä, saa Jormalta 
vastauksen: 

– Minun tapauksessani Jumala 
ohitti lääketieteen, se oli ihme. 

Rukousvastaus, josta Jorma on 
elävä todistus. Tänä päivänä Jor-
ma elää saaneena monet lahjat: 
tärkeimmän, uskon Jeesukseen 
sekä jatkoajan elämälleen, josta 
hän saa nauttia lasten/lastenlas-
ten ja lastenlastenlasten kanssa. 
Vaaria soitetaan usein leikkimään 
viimeksi mainittujen toimesta.

– Ilman Jumalan pojan Jeesuk-
sen kohtaamista, tämä nykyinen 
elämänvaihe ei olisi totta koh-
dallani, hän vahvistaa onnellise-
na miehenä.

Jorma Autio 
– 70 vuotta tuli täyteen 
Jumalan ihmeen kautta

C  – Ilman Jumalan pojan Jeesuksen kohtaamista, tämä nykyinen elämänvaihe ei 
olisi totta kohdallani, Jorma toteaa minulle haastattelun päätteeksi.
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PeeTee Juntumaa

No, Ilpo, mihinkäs 
ajetaan? Kysymys nousi 
ajankohtaiseksi, kun 
syyskuun viimeinen 
viikonloppu jäi 
historiaan ja kolmas 
espanjalaisten 
kristillisten 
moottoripyöräkerhojen 
yhteinen meetinki 
Antequerassa oli ohi. 
Paluulentoon oli aikaa 
pari päivää ja mieli 
virkeä sekä hengellisen 
annin että mahtavan 
yhteyden johdosta. 

V anhat ja enimmäkseen 
uudet ystävät kolmes-
ta kerhosta – Covered 

Backs by Him, CMA (Christian 
Motorcyclists Association) Es-
panja ja Gospel Riders Espanja 
– oli hyvästelty. Paitsi Ilpo ja 
Virve, joiden seurassa oli määrä 
viettää seuraavat pari päivä. 

”Hyvän asian takia”
Jokainen kunnon aviomies tar-

joaa armaalleen silloin tällöin 
tilaisuuden shoppailuun ilman 
tiukempaa aikarajaa. Siksipä 
me Ilpon kanssa lupasimme 
huomaavaisesti pysyä poissa 
jaloista riittävän pitkään; lähteä 
ajoon jo aamusta ja palata vasta 
illansuussa. Tosin hetken aikaa 
epäröin jättää puolisoani niin-
kin pitkäksi aikaa kauppojen 
armoille, mutta huoltani vähensi 
se, että tiesin jotakin sekä käy-
tettävissä olevista rahavaroista 
että puolisoni shoppailukäyt-
täytymisestä. Onneksi mutisin 
näitä huoliani ääneenkin, niin 
että kultani saattoi välittömästi 
rohkaista minua. Pitkähkö aika 
ei kuulemma muodostuisi mil-
lään muotoa ongelmaksi, paitsi 
että hieman lyhyeksi se saattaisi 
kaikesta huolimatta jäädä! No, 
hyvä niin, saimme siis irrottautua 
miesten ja naisten retkillemme 
puolin ja toisin hyvillä mielin.

Kyllä Isä Jumala on sentään 
ollut viisas luodessaan meidät 
erilaisiksi; miehet miehekkäiksi 
miehiksi ja naiset naisellisik-
si naisiksi. Evoluutio (kuka tai 
mikä se sitten lieneekin) ei olisi 
ikinä tällaiseen kyennyt!

Wau millä kalustolla!
Sattui niin mukavasti, että meillä 
Ilpon kanssa oli alla hyvin sa-
mankaltaiset pyörät. Ilpo taitte-

li kurveihin kokeneesti omalla 
Harley Davidson Night Rod Spe-
cial -pyörällään. Koto-Suomessa 
hänen tallissaan odottaa toinen, 
vielä isompi Harley.

Minä astuin Harleyn sarviin 
ensimmäistä kertaa elämässäni, 
ja kieltämättä asia pyöri hiukan 
mielessä etukäteen. Ei niin, 
ettenkö otaksunut selviäväni 
kunnialla Ilpon kaverilta laina-
tun V-Rodin kanssa. Olin toki 
käskenyt isompaa ja painavam-
paakin motsikkaa, ja kaikkiaan 
moottoripyöräilykokemusta on 
karttunut reippaasti yli 200 000 
kilometriä.

Mietiskelyni liittyi enemmän 
pyörätyyppiin. Kokemukseni ja-
lat edessä ja miltei takakenossa 
ajettavista pyöristä olivat entuu-
destaan vähemmän rohkaisevia. 
Selkä oli kipeytynyt, ja kankut 
myös, ja siksi ainoa itse omista-
mani custom-mallinen konepyö-
rä oli pysynyt tallissani vain pari 
kuukautta.

Rodi osoittautui kuitenkin 
varsin mainioksi peliksi. Pitkä 
ja matala pyörä on tien päällä 
vakaa ja taajamissa helpohko 
hallita, koska jalat ylettyvät tu-
kevasti maahan. 

Joissakin pikkukaupunkien 
kapeikoissa sompaillessani tuu-
mailin, että hidasajokisaan osal-
listuisin mieluummin V-Rodilla 

kuin omalla Yamaha FJR -mat-
kajuhdallani. Hitaat taajamapät-
kät muodostuivat mielenkiintoi-
siksi senkin vuoksi, että Rodin 
alkuperäinen äänenvaimennin 
tuntuu vaihdetun äänentehos-
timeksi. Se tarjosi puhuttelevat 
paukkeet, ja katseita kääntyi. 

Miesväen, eritoten vanhene-
vien äijien, ilmeet olivat usein 
näkemisen arvoisia. Silmät 
vilkkuivat, suupielet kääntyivät 
ylöspäin, ja joskus peukalotkin. 
Taas kerran tuli mietittyä, mikä 
tosikkotauti meitä suomalaisia 
oikein vaivaa.

Ja pakko oli myöntää itsekin, 
että Harrikassa on munaa! Tyy-
li on todella kohdallaan, ala-
kierrosten vääntöä löytyy ihan 
poskettomasti ja fiilistä riittää 
sitä kaipaavalle. Itse en tiennyt 
kaipaavani sitä ihan tällaisessa 
kuosissa — siis en ollut tiennyt... 
Mutta ihmisellähän on oikeus 
muuttaa mielipidettään.

Entäs eväspuoli
Normaaliin miehiseen tapaan 
matkaeväiksi valittiin lompakot. 
Onneksi Espanjan hintataso on 
varsin maltillinen. Eurolla ei 
suomalaiskuppilasta kahvimu-
kia nenänsä eteen saa. Makeaa 
ja suolaista purtavaakin löytyi 
Espanjasta kohtuurahalla, eikä 
maussa ollut moittimista. Ehkä 

hiukan yllättäen espanjalainen 
kahvi maistui varsin mainiolta 
suomalaisessa suussa. Ihan mu-
kiinmenevää kahvia!

Sitten pikku vinkki: jos me-
nussa mainitaan jotakin Iberian 
possuun viittavaa, kannattaa 
pysäyttää sormi sille kohdalle 
ja kohottaa kulmakarvoja. On 
nimittäin kokeilemisen arvoi-
nen valinta. Kiitos vain vieläkin 
matkaoppaalleni Ilpolle asian-
tuntevasta neuvosta. 

Toki voinen samalla myöntää, 
että ruokanautintoon saattoi vai-
kuttaa varsin inspiroiva ympäris-
tö. Pieni Andalusialaisen kylän 
keskustaan noustiin niin jyrkkää, 
kapeaa ja kivistä kujaa, ettei vas-
taavia taida Suomesta löytyä. 
Pohjalaiset tarvinnevat sellaisiin 
nousuihin jo tikapuut. Ihmisten 
leppoisan tuntuinen elämäntyyli 
ja ystävälliset ilmeet sointuivat 
mainiosti vahvistamaan ruo-
kanautintoa pienen ravintolan 
terassilla — tai oikeastaan ravin-
tolan kiviseinän ja kapean mutta 
paljon liikennöidyn kadun väliin 
mahtuvalla pikku kaistaleella.

Ja ei 
kun sekaan

”Taitaa olla tosi kysymyksessä”, 
tuumasin heti ensimmäisessä 
moottoritien rampissa, kun läh-
dimme aamulla suunnistamaan 
autonpesupaikalle ennen vuo-
ristoteille nousua. Pyörät olivat 
nimittäin päässeet pölyttymään 
viikonlopun meetingin ajoretkil-
lä, ja suttuisella pyörällä kruisai-
leminenhan ei tule kyseeseen.

Niin, liikkeelle lähdettyä Ilpo 
karautti heti hyvään espanjalai-
seen tapaan turhia kursailemat-
ta rampilla seisovan autojonon 
vierestä aina valtatielle asti. Puo-
len sekunnin epäröinnin jälkeen 
seurasin perässä. Ensi kertaa elä-
mässäni tein tuon tempun, ja ih-
meekseni en kuullut ainuttakaan 
tööttäystä. Kaiken kaikkiaan 
tuumailin jälkeenpäin — kuusi 
päivää Espanjassa ajeltuani — 
että autoilijat näyttävät suoras-
taan toivovan moottoripyörien 
livahtavan jonojen välejä hy-
väksi käyttäen mahdollisimman 
rivakasti horisonttiin lisäämästä 
heidän ruuhkiaan. Tilaakin an-
nettiin toisinaan, joten hyvin 
tuntui tuo ajoittain hurjapäisen 
tuntuinen ohittelu ja kapeistakin 
autojonojen väleistä pujottelu 

Tosimiesten reissu
Ikimuistoinen päivä Harrikoilla 

Andalusian vuoristossa

sujuvan ja sopivan kaikille osa-
puolille. Yllättävän pian se sujui 
minultakin kuin vanhalta tekijäl-
tä, siitä huolimatta, että kapeissa 
väleissä olivat peilikosketukset 
joskus todella lähellä. ”Sekaan 
vain aina, ja aja niin pitkälle kuin 
pystyt”, tuntui olevan pelin hen-
ki, tai ainakin sinne päin.

Mutkaa 
mutkan perään

Välillä rosoista ja kapeaa, välillä 
hyväpintaista ja leveää – mutta 
aina mutkia. Tuntui, ettei tämä 
ole tottakaan. Miten maailmassa 
voi olla näin paljon mutkaista 
tietä? Mutta sehän sopi meille 
loistavasti, niitä varten tänne 
tultiin. Ja tietysti mahtavista 
maisemista, vuorten vaiheilla lii-
televistä komeista kotkista, lep-

poisista ihmisistä sekä kauniista 
ja lämpimästä säästä nauttimaan. 
Koko reissu sujui mainiosti t-pai-
dassa, vaikka se ei turvallisuuden 
kannalta hyvä ratkaisu ollutkaan. 
Nahkahousut olivat sentään ja-
lassa ja hanskat käsissä.

Etukäteen oli ollut mielessä-
ni kuuluisa, yhdeksi maailman 
parhaista moottoripyöräteistä 
rankattu Rondan lenkki, ja pieni 
vinkki asiasta oli Ilpolle mennyt-
kin. Eikä Ronda pettänyt. Eikä 
Andalusia. Eikä Espanja. 

Isä Jumala antoi meille tämän 
elämän, että eläisimme sen, naut-
tisimme siitä ja kiittäisimme Hän-
tä. Sitä on nyt tehty, ja kiitokset 
ovat lähteneet Elämän antajalle. 
Upea reissu, yhdeksän tuntia elä-
mäniloa parhaimmillaan.

Päivän kruunasi päivällinen 

vaimoväen kanssa siihen aikaan, 
kun kotomaassa syötäisiin jo il-
tapalaa. 

Pöydän ääressä kokemuk-
sia vaihdettaessa ilmeni myös, 
että vaimoväelläkin oli sujunut 
hyvin — tai siis minulla oli su-
junut hyvin siinäkin suhteessa. 
Vaimon laukkuun ilmestyneet 
kaksi kenkäparia olivat pieni 
hinta päivän reissusta upeissa 
vuorimaisemissa. 

Sanonta ”nähdä Napoli ja 
kuolla” sain konkreettisen kai-
kupohjan ajatuksissani. Mielel-
läni silti elän loppuelämänikin. 
Yhtä hienoja ja ehkä hienom-
piakin reittejä löytyy varmasti 
muualtakin, ja hyvä niin. 

Voin siis katsoa toiveikkaasti 
tulevaisuuteen ja todeta: ”...eikä 
tässä vielä kaikki...”

C Kokenut Andalusian vuoriseutujen 
kiertäjä Ilpo toimi kahden miehen ret-
kikuntamme oppaana. Hauska juttuka-
verikin mies oli. 

C Kahvilat kallioiden alla olivat tämän 
kylän erikoisuus. Harrikoiden äänetkin 
pääsivät oikeuksiinsa.

B   Harley Davidson V-Rod osoittautui kel-
po mutkapyöräksi, josta ei puutu fiilistä 
ja vääntöä. Jäähdyttimeen vieressä oleva 
lisäviritys, ilokaasujärjestelmä, ei onneksi 
ollut juuri nyt käytössä.

C  Kerros kerrokselta vuoren rinteellä nouseva 
tie tarjoaa huimia näkymiä. Vähän karskisti voisi 
todeta, että mahdollisen tieltä suistumisen jäl-
keen ehtisi hyvin kilauttaa ambulanssin, ennen 
kuin putoaminen pysähtyisi.
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Pekka Karjalainen

Tammikuussa 2012 sai 
Peacock-teatterissa ensi-
iltansa musikaali nimeltä 
Rockville. 

T ämä kaikenikäisille suun-
nattu rockmusikaali on 
komediallinen tarina 

Brian Carr -nimisestä rocktäh-
destä, joka kuolee keikalla säh-
köiskuun. Kaveria ei kuitenkaan 
arkkienkelien toimesta päästetä 
taivaaseen, koska hän ei ole teh-
nyt varsinaisesti mitään hyvää. 

Niinpä Carr lähetetään takaisin 
auttamaan voimakkaan torna-
don alle jäänyttä pientä idyllistä 
kaupunkia nimeltä Rockville. 
Asuinrakennuksia on tuhoutu-
nut, ja ihmiset ovat joutuneet 
turvautumaan kaikenlaisiin hä-
täratkaisuihin selviytyäkseen 
päivittäisessä elämässä. Tuhon 
jälkiä korjataan yhdessä ja jäl-

leenrakentaminen on vauhdis-
sa, mutta luonnon katastrofista 
hyötyä tavoittelevat voimat ovat 
myös iskeneet kaupunkiin. Ja 
mikä pahinta kaupungin oma 
pormestari näyttää olevan kai-
ken tämän takana... 

Yhteisöllisyyden 
voima

Brian Carr tarttuu toimeen. En-
kelinä tosin ja toki omalla per-
soonallisella tavallaan. “Kaikki 
enkelit eivät ole samanlaisia!”

Tästä alkaa Rockville-mu-
sikaalin tarina, jota siivittävät 
paitsi hieman erilainen enkeli, 
hänen opportunisti managerin-
sa ja muut mainiot hahmot sekä 
myös upeat ja monipuoliset 
rock-kappaleet. 

Rockville on hauska, mutta 
samalla jännittävä tarina yhtei-
söllisyyden voimasta ja perään-
antamattomuudesta ja ennen 
kaikkea musiikin suuresta voi-
masta.

Perusteiltaan tämä on hyvin 

perinteinen musikaali: on hyvät 
ja pahat, paha uhkaa koko kau-
punkia, mutta lopulta se voite-
taan. 

Toivo löytää 
määränpää

Lauluja Rockvillessä riittää: mu-
siikkinumeroita on noin 40, näis-
tä lauluja lähes 30. Peacockin 
näyttämö on täynnä tanssia, 
värikkäitä valoja, liikettä ja mu-
siikkia.

Vaikka puhutaan rock-musi-
kaalista, on tässä vaikka mitä 
musiikkia: swingiä, poppia, räp-
piä, taitaa olla tangoakin. Näytte-
lijät onnistuivat laulusooloissaan 
erinomaisesti.  

Musikaalissa siteerataan Raa-
mattua monessa kohdassa, niin 
repliikeissä kuin lauluissakin. 

Esityksen viimeinen kappale 
oli todella koskettava, siinä lau-
letaan Jumalan suunnitelmasta 
meidän jokaisen elämälle ja toi-
vosta löytää sen määränpää.

Käsikirjoitus ja musiikki: 
Kim Duddy, 

Martin Gellner & Werner 
Stranka 

Suomennos: 
Kari Pyrhönen

Ohjaus: Jalle Niemelä

Kapellimestari: 
Jussi Humaljoki

Koreografia: Hilppa Lampi

Tuotanto: 
Peacock-teatteri & Helsinki 
Rock Oopperayhdistys ry

Tekijänoikeuksia valvoo: 
N.D.C.

Esittäjä: Helsinki Rock 
Ooppera Ensemble

Rockville 
-musikaali

CMN
Kristittyjen Miesten Verkosto –

Christian Men’s Network Finland

Kimmo Janas

kimmo.janas@faktapro.fi

puh. 050 912 7332

GIDEONIT
www.suomengideonit.fi 

puh. 045 128 38 31

HELSINGIN NMKY
www.hnmky.fi

Timo Laulaja

timo.laulaja@helsinginnmky.fi

puh. 050 529 2941

www.miesseminaari.fi

HELSINGIN 
RAAMATTUKOULUN
MIESFOORUMI
www.helsinginraamattukoulu.fi/mies-

foorumi

Jorma Reinikainen

jorma.miesfoorumi@kolumbus.fi

puh. 040 559 0925

KANSANLÄHETYS
www.sekl.fi

miestyön yhdyshenkilö

Arto Hukari

arto.hukari@sekl.fi

puh. 040 546 73 98 

kenttäsihteeri Matti Hernesniemi

matti.hernesniemi@sekl.fi

KANSAN 
RAAMATTUSEURA
www.kansanraamattuseura.fi

Kalle Virta

kalle.virta@sana.fi

puh. 0207 681 619

Keijo Hämäläinen

puh. (014) 271 166.

MIESSAKIT
www.miessakit.fi 

Tomi Timperi

timo.timperi@miessakit.fi

puh. (09) 612 662 11

ONE WAY MISSION
www.onewaymission.fi

Martti Kinnunen

viestinta-tuote@co.inet.fi

puh. 0400 556 620

STELK
Suomen Täyden Evankeliumin Liike-

miesten Kansainvälinen Veljesliitto

www.stelk.fi

Jari Hytti

jari.hytti@aatsto.inet.fi

puh. 040 511 4080

www.stelk.fi/espoo

Pentti Kautto

pentti.kautto@anlix.fi

puh. 040 849 2224

MIESTYÖTÄ TEKEVIÄ ORGANISAATIOITA

10.4. 
Torpan miestenilta
Harjun seurakunnan mieste-
nilta Torpan kurssikeskukses-
sa. Emeritusarkkipiispa Jukka 
Paarma alustaa aiheesta "Arvot 
ja armo".

20.4.
Miesten yö
Kansan Raamattuseuran järjes-
tämä miestentapahtuma Meri-
karinassa, Turussa.

8.5. 
Torpan miestenilta
Harjun seurakunnan mies-
tenilta Torpan kurssikeskuk-
sessa. Laulaja Pasi Kaunisto 
alustaa aiheesta "Kiusauksista 
armoon".

1.-5.6.
Namikan miesten perus-
leiri Nastolassa
Lisätietoja:
www.miesseminaari.fi

16.6.
Tosimiehen kipupisteet
Miestenpäivä Lähäresmäellä 
Lapualla.
Alustuksissa käsitellään mie-   
hen elämän kipupisteitä niin 
terveyden, työn kuin ihmissuh-

teidenkin näkökulmasta.
Mukana mm. psykologi Pekka 
Kallio, päätoimittaja Kimmo 
Janas, Jussi Kosonen, pastori 
Vesa Äärelä ja Christian-Char-
les de Plicque.

27.-29.7.
Tuupovaaran 
miestenleiri
Christian Men's Networkin pe-
rinteinen miestenleiri Kahdessa 
Kalassa. Mukana mm. Kimmo 
Janas, Samuel Saresvirta,Risto 
Hirvonen, Tatu Vatanen ja Ta-
pio Piironen.

7.-9.9.
Tosimiesleiri
Miesten viikonloppu Perhe-
niemen evankelisella opistolla 
Iitissä.

5.-7.10.
Miestenpäivät
Namikan miesten viikonlop-
pu Keinuun opistolla Palta-
mossa.
Lisätietoja:
www.miesseminaari.fi

Amerikan Jussi pääsi kotiin
John Hermansson, Amerikan Jussi, tuli tutuksi monelle STELK:n 
piirissä toimivalle yli 30v aikana, vaikka Jussilla oli ystäviä Suo-
messa myös muissa hengellisis-
sä järjestöissä ja seurakunnissa. 
Eläkkeelle jäätyään hän usein 
asuikin Suomessa eri henkilöi-
den luona. 

John Hermanssonilla oli tär-
keä rooli STELK:n työssä aivan 
sen käynnistämisestä lähtien; 
John kutsui esimerkiksi Aulis 
Pesosen STELK:n perustavaan 
kokoukseen, joka pidettiin 
5.12.1980 hotelli Arthurissa 
Helsingissä, ja jolla oli suuri 
vaikutus Aulis Pesosen palve-
lutyöhön STELK -työn vetäjänä. 
STELK:n työ lähti nopeaan kasvuun 1980 -luvun alkupuolella. 
John osaltaan vaikutti työssä ja kannusti eteenpäin. Hän vieraili 
usein osastokokouksissa ympäri Suomea ja myös STELK:n  kon-
ferensseissa. Hän puhui mielellään rakkaudestaan Jeesukseen ja 
todisti Hänestä sekä rohkaisi ja vahvisti muita. John oli iloinen 
ja innostava puhuessaan, ja hänellä oli usein sana henkilökoh-
taisesti ihmisille.  Kun Espooseen perustettiin aikanaan osasto 
vuonna 1987, aloitti John säännölliset vierailut myös siellä, aina 
kun tuli Suomeen. 

John toimi pitkään Seppo Janssonin tukemana vieden apua 
Viroon siellä toimivalle kristilliselle lastenkodille. John vieraili 
myös monta kertaa Venäjällä ja etenkin Petroskoissa, jossa hän 
tuki sikäläistä amerikkalaista lähetystyöntekijäpariskuntaa. 

Vielä yli 80 -vuotiaana John jaksoi matkata vuosittain Suo-
meen ja lähiseuduille. John oli rukouksen mies, joka ei hävennyt 
todistaa Jeesuksesta, vaan piti sitä etuoikeutenaan ja ilonaan. 
Hän myös aktiivisesti etsi noita tilaisuuksia ja puhui niistä, kun 
niitä avautui. Näinhän hän näytti meille esimerkkiä. Johnista jäi 
hyvä muisto.
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Teksti: Mirjami Asikainen

Kuvat: Pentti Heinonen

Jyväskylän 
poliisilaitoksen 
vanhempi konstaapeli 
Tuomas Wilkman ei salaa 
uskoaan, joskaan hän 
ei anna sen vaarantaa 
virkatehtävien hoitoa.

P illit ulvoen kiitävä polii-
siauto on tavallinen näky 
Jyväskylän kaupungin 

yössä. Kyydissä saattaa istua 
tämän kaupungin poliisilaitok-
sen Valvonta- ja hälytysyksi-
kössä työskentelevä vanhempi 
konstaapeli Tuomas Wilkman 
(33 v.). Mies ei hevin hätkähdä, 
vaikka hälytyskohteessa voi olla 
vastassa hyvinkin aggressiivinen 
henkilö.

– Kotihälytystehtävät ovat va-
litettavasti päivittäisiä poliisin 
perustehtäviä, Wilkman toteaa 
tyynesti.

Hankalissa tilanteissa tämä po-
liisimies turvautuu usein, tavan-
omaisten virkatehtävien suorit-
tamisessa käytettävien keinojen 
lisäksi, äänettömään rukoukseen 

Rukoileva 
poliisimies

kohtaamiensa, usein hyvin on-
nettomien ihmisten puolesta. 

Wilkman on ollut uskossa jo 
lapsesta asti. Uskoaan hän ei 
häpeä.

– Olen kuitenkin työtehtäviä 
hoitaessani virantoimituksessa 
oleva virkamies. Työtehtävien 
hoito ei saa milloinkaan vaa-
rantua vakaumukseni johdosta, 
Wilkman tähdentää.

Työ on kutsumus
– Uskovaisen rooli työelämässä 
on monisäikeinen juttu. Jos tun-
nustautuu

avoimesti kristityksi, se tuo 
paljon vastuuta siihen, miten 
käyttäytyy, Wilkman sanoo.

– Kaikkia pitää kohdella oi-
keudenmukaisesti. Ketään ei saa 
tuomita, vaan pitää

olla rakkaudellinen ja vilpitön 
kaikkia kohtaan. On pyrittävä 
käyttäytymään Kristuksen arvon 
mukaisesti. Siihenkin minun on 
pyydettävä jatkuvasti viisautta 
ja armoa Jumalalta. Joka päivä 
huomaan olevani tässäkin suh-
teessa vajavainen.

Ensi joulukuussa tulee kulu-
neeksi kymmenen vuotta siitä, 
kun Wilkman aloitti Jyväskylän 
poliisilaitoksessa. Tämä on hä-
nen ensimmäinen työpaikkansa 

Tampereen poliisikoulusta val-
mistumisen jälkeen.

Wilkman sanoo viihtyvänsä 
ammatissaan erittäin hyvin.

– Tämä työ on kutsumus. 
Koen, että olen Jumalan tarkoit-
tamalla paikalla. Saan

kohdata ihmisiä heidän hä-
dässään ja auttaa heitä konk-
reettisesti. Pyrin myös antamaan 
”avaimia” pitkäkestoisemman 
avun löytämiseen.

Syntisen 
rukous yhdessä

Vaikka Wilkman on tunnustava 
kristitty ja Jyväskylän helluntai-
seurakunnan jäsen, niin hengel-
listen asioiden esillä pitäminen 
ei hänen mukaansa suinkaan 
saa olla virkatehtävien hoidossa 
pääasia. Se on yksi vaihtoehto 
hädässä olevalle ihmiselle. 

– Tuputtaminen ei tule mis-
sään tilanteessa kysymykseen. 
Jos asiakas itse

osoittaa olevansa kiinnostunut 
uskon asioista, niin olen kyllä 
valmis keskustelemaan.

Korostan asiakkaalle aina 
sitä, että en kerro näitä asioita 
poliisina, vaan lähimmäisenä ja 
ystävänä, joka aidosti välittää 
hänestä.

Vuosien varrella on tullut tilan-

teita, jolloin Wilkman on saanut 
olla auttamassa henkilöitä myös 
hengellisissä kysymyksissä.

– Kerran olin viemässä eräs-
tä päihdeongelmaista asiakasta 
putkasta terveyskeskukseen. 
Hoitoa odotellessamme jutte-
limme niitä ja näitä. Jossain vai-
heessa keskustelumme menivät 
henkilökohtaisemmalle tasolle. 
Hänellä oli tarve puhua.

Tässä tilanteessa Wilkman 
kertoo rukoilleensa hiljaa mie-
lessään, että Herra johdattaisi 
keskustelua siten, että Jeesuk-
sesta kertominen tulisi mahdolli-
seksi. Tämä toive toteutui ennen 
pitkää, kun asiakas pyysi päästä 
ulos tupakalle.

– Olin hänen kanssaan kah-
den kesken ulkona. Hänen pol-
tellessa tupakkaa kysyin, onko 
hän miettinyt hengellisiä asioita 
ongelmiensa ratkaisuksi.

Wilkman muistaa, miten tuon 
henkilön katse nousi ylös ja ilme 
kirkastui. 

– Voi kuule, olen miettinyt, 
tämä vastasi.

Tästä rohkaistuneena Wilk-
man kysyi, haluaisiko asiakas 
lähteä käymään hänen kans-
saan Jyväskylän helluntaiseura-
kunnassa. Noin viikon kuluttua 
henkilö soitti ja pyysi Wilkmania 

viemään hänet seurakunnan ti-
laisuuteen.

– Hän piti siellä vallitsevasta 
ilmapiiristä. Kului noin kuukau-
si, ja hän pyysi taas minua läh-
temään kanssaan seurakuntaan. 
Olimme keskustelleet paljon us-
kon asioista, ja hän tiesi niistä jo 
aika paljon entuudestaankin. 

Tällä toisella kerralla Wilk-
man kysyi jumalanpalveluksen 
jälkeen, haluaako tämä henkilö 
ottaa Jeesuksen sydämeensä. 
Kysymykseen tuli myöntävä 
vastaus. Niinpä siinä penkissä 
istuessaan he rukoilivat yhdessä 
”syntisen rukouksen”. 

– Meistä tuli ystäviä ja olemme 
edelleen säännöllisesti yhteydes-
sä. Pyrin tukemaan häntä mah-
dollisuuksieni mukaan, Wilkman 
sanoo.

Avautumista 
työyhteisössä

Poliisilaitoksella työtoverit ovat 
suhtautuneet myönteisesti usko-
vaan työtoveriinsa.

– Yhtään negatiivista palau-
tetta en ole saanut. Päinvastoin 
moni arvostaa

vakaumustani ja sitä, että yri-
tän auttaa niin sanottuja ”toivot-
tomia tapauksia”.

Wilkman kertoo kolme vuot-
ta sitten perustaneensa neljän 
muun tunnustavan kristityn 
kanssa yhteiskristillisen rukous-
ryhmän poliisilaitokselle.

Perustamisen yhteydessä he 
katsoivat parhaaksi kertoa säh-
köpostitse uskostaan ja ryhmän 
periaatteista koko talon henki-
lökunnalle väärinkäsitysten ja 
huhujen välttämiseksi.

– Tämän jälkeen muiden 
suhtautuminen meihin on sel-
kiintynyt, ja on myös avautunut 
enemmän mahdollisuuksia pu-
hua hengellisistä asioista työyh-
teisössä. 

Wilkman käy työtovereittensa 
kanssa yhteisissä saunailloissa, 
joissa käytetään myös alkoholia. 
Mies itse ei tätä ainetta käytä, 
mutta nauttii kavereidensa seu-
rasta selvin päin.

– Minulle on sanottu monesti, 
että on hienoa, kun olen muka-
na vakaumuksestani huolimatta 
enkä tuomitse heitä. Sitä paitsi 
saunailloissa syntyy usein hyviä 
keskusteluja.

Jokainen on tärkeä
Joskus kävellessään kaupun-
gilla Wilkman saa ikään kuin 
kehotuksen mennä juttelemaan 

tuntemattoman kanssa. Usein 
keskustelu kääntyy hengellisiin 
asioihin.

– Pidän eräänlaisena armolah-
jana rohkeutta kohdata vieraita 
ihmisiä ja kertoa heille uskos-
tani.

Aina ei tämä poliisimies ole 
ollut näin avoin toisia kohtaan.

– Nuorena en viihtynyt isoissa 
porukoissa ja jättäydyin joskus 
hieman syrjään.

Nykyään Wilkman voi olla 
isonkin joukon mukana, mutta 
hän kertoo pitävänsä kahden-
keskisiä keskusteluja edelleen 
luontevampina.

– Ehkä nuoruuden kokemuk-
sista johtuu, että ymmärrän niitä, 
jotka kokevat olevansa syrjittyjä 
tai epäsuosittuja.

Seurakunnan tilaisuuksis-
sa Wilkman sanoo haluavansa 
kohdata ihmisen kuin ihmisen 
yksilönä. 

– Koetan rohkaista ja muistut-
taa, että jokainen on tärkeä.

Hengellisenä johtaja 
perheessä

Padasjoella vuonna 1979 synty-
nyt ja Lahdessa varttunut Wilk-
man on kiitollinen lapsuuden-
kodissaan uskovilta vanhemmil-

taan saamastaan hengellisestä 
perinnöstä.  

Hän iloitsee myös nykyisestä 
perheestään: luokanopettajak-
si valmistuneesta ja perhepäi-
vähoitajana työskentelevästä 
Emilia-puolisostaan ja kahdesta 
pojastaan, kolme ja puolivuoti-
aasta Luukaksesta ja kaksivuoti-
aasta Mikaelista.

Wilkman pitää tärkeänä opet-
taa omille lapsilleen rukouksen 
merkityksen.

– Polvistumme Emilian kans-
sa yhdessä rukoilemaan. Haluan, 
että lapsemme

näkevät rukouksen olevan 
luonnollinen osa elämää ja että 
siinä ei ole mitään hävettävää. 
Luemme lapsillemme myös Las-
ten Raamattua. Yhteiset aamu-, 
ilta- ja ruokarukoukset kuuluvat 
tietenkin arkeen.

Wilkman haluaakin rohkaista 
kaikkia isiä ottamaan perhees-
sään hengellisen johtajan roolin 
ja olemaan ylpeä Kristuksesta.

D Jyväskylän helluntaiseurakunnan 
ulko-oven ripaan Tuomas Wilkman on 
tarttunut jo monta kertaa mennessään 
perheensä kanssa seurakunnan tilai-
suuksiin.

C  Tuomas Wilkmanin mielestä kannat-
taa rukoilla rohkeutta ja viisautta sii-
hen, miten uskostaan kertoo muille.
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Jarmo Asikainen

Varovaisella syönnillä 
erot pilkkivälineissä 
nousevat merkittäviksi. 
Ohuella siimalla ja 
pienillä koukuilla 
voi saada kalaa 
kohtuullisesti. 
Samaan aikaan 
kertaluokkaa 
vahvemmilla välineillä 
kalastava saa vain 
hajakaloja. 

Hyvällä syönnillä kalat 
haukkaavat reippaal-
la otteella molempien 

kalastajien vieheisiin. Heikolla 
syönnillä kevyet välineet lisäävät 
saalisvarmuutta ja antavat usean 
kalan syöntiputkia.

Tapsipilkkiin pieni koukku 
ohueen siimaan

Olen käyttänyt tähän saakka 

tapsipilkissä 0,16-0,18 mm nai-
lonsiimaa pääsiimana ja 0,12-
0,14  mm nailonsiimaa tapseis-
sa. Isompien ahventen kohdalla 
terävässä tärpissä 0,12 mm tapsi 
on joskus katkennut. Pääsiima 
ei tapsipilkkiä käytettäessä voi 
juuri katketa. Käytännössä suuri 
osa reissuista on sellaisia, joilla 
kalat eivät juurikaan rasita tap-
sien estävyyttä. Tapsipilkki on 
ollut normaali pystypilkki, jon-
ka alle on solmittu mormyska. 
Olen myös käyttänyt sivutapseja 
varsinaisen pilkin päällä ja näis-
sä tapseissa on ollut  8-10 -koon 
yksihaarakuokku.

Heikolla syönnillä pienten 
kalojen pilkinnässä on toimi-
vammaksi osoittautunut kevyt 
tapsipilkki, jossa pääsiima on 
0,14-millistä ja tapsit 0,10mm 
nailonsiimaa. Pilkin alla käytän 
pientä yksihaarakoukkua. 

Pilkin päällä on toinen tapsi, 
jossa on erivärinen pieni yksi-
haarakoukku. Pilkin tulee olla 
malko pieni ja kevyt. Tapsit saa-
vat olla melko lyhyitä, noin 10cm 
pitkiä. Pilkin päällä oleva tapsi 
on aika lähellä pilkkiä. Solmin 

tapsin 20-25cm pilkin päälle, jol-
loin tapsissa roikkuvan koukun 
ja pilkin etäisyys on noin 15 cm. 
Paksun jään ja lumen aikaan ho-
pea on hyvä yleisväri pilkille. 
Toinen koukuista on hopean, 
toinen kullanvärinen. Syöttinä 
käytän kärpästoukkaa.

Sivutapsi kalastaa kevyen 
pilkin kanssa

0,14mm pääsiima ja kevyt pilkki 
antaa hyvin kalaa pilkin päällä 
olevalle tapsille. Raskas pilkki ja 
paksumpi pääsiima heikentävät 
selvästi sivutapsien kalastavuut-
ta. Hyvällä syönnillä tuplatär-
pit ovat yleisiä. Syönti ei lopu, 
vaikka toinen syöteistä irtoaisi. 
Toisaalta kevyillä välineillä kalat 
eivät ole kovin herkkiä nappaa-
maan pelkkää syöttiä tarttumatta 
koukkuun. Hieman raskaam-
milla välineillä syötin riistämiset 
ovat yleisempiä. Kevyt tapsipilk-
ki on pakkasilla mormylitkaa kä-
tevämpi, koska vajoaa nopeasti 
ja menee avannon pienen jääriit-
teen läpi. Siiman käsittely on hel-
pompaa kuin vielä ohuemman 
mormysiiman. Kaksi tapsia eivät 

sotkeudu kovin usein toisiinsa. 
Sotkeutumista vähentää nailon-
siiman käyttö.  

Ohut punottu siima olisi lujaa, 
mutta ainakin pilkin yläpuolen 
tapseissa liian herkkää sotkeu-
tumaan.

Ohuen nailonsiiman ongel-
ma on heikko vetolujuus, joka 
korostuu isomman ahvenen 
tärpätessä terävästi. Tavallista 
ohuempi pääsiima antaa joustoa 
kalan potkuille. Pehmeä kalan 
sisäänotto ja lumesta puhdistet-
tu avannon reuna ovat tarpeen. 
0,10 mm nailontapsi ei kestä 
isomman kalan ilmalentoa ka-
lan räpiköidessä vastaan. Käytän 
tätä tapsivahvuutta silloin, kun 
pilkitään pientä kalaa. Mikäli 
normaali saaliskala on paistoko-
koa, kannattaa kokeilla hieman 
vahvemmalla siimalla.

Heikolla syönnillä kunnon 
saaliisiin oikeasta paikasta

Saimaalla isompaa ahventa ta-
voitellaan usein syvemmistä 
vesistä. 

Matalilla 2-3 metrin syvyys-
alueilla on pitkin talvea tiheitä 

Herkkyyttä 
talvipilkintään

ahven- ja särkikantoja. Nämä 
kalat syövät usein silloinkin 
kun isomukset ovat sulkeneet 
suunsa. Särkeä ja ahventa pilk-
kimällä saattaa saalista siunautua 
useamman kilon verran, kun sy-
vemmältä isoa yrittämällä ei saa-
lista irtoa. Aloittamalla suosiolla 
matalasta kalapaikasta varmis-
taa  saaliin myös heikon syönnin 
päivänä. Ison ahvenen pyynnin 
voi säästää sesonkiaikoihin, ku-
ten alkutalven ohuille jäille.

Heikkoa syöntiä ennakoi pak-
su juuri satanut lumipeite. Pit-
kään samanlaisena jatkunut sää-
tyyppi saattaa passivoida kalat. 
Toisaalta varmuuden syönnistä 
saa vain kokeilemalla. Keskital-
vella nihkeä syönti on melko 
yleistä. Myös kevään pitkinä 
päivinä ollaan usein väärään ai-
kaan väärässä paikassa. Aamu- 
ja iltasyöntien ulkopuolella ka-
lamiehen taidot ja välineiden 
herkkyys joutuvat koetukselle.

Hyvää syöntiä ennakoi lähes-
tymässä oleva matalapaine. Kala 
syö aktiivisesti ennen saderinta-
man tuloa. Erityisen hyvä syönti 
on silloin, kun aikaisempi sää-

tyyppi on pitkään ollut tasainen 
korkeapaine. Silloin on paikal-
laan kokeilla aktiivista pilkintää 
vaikkapa tasapainolla.

Käyttöä pienille 
ahvenille ja särjille

Pienistä kaloista saa hyvää ruo-
kaa, mikäli kokee puhdistami-
sen vaivan.  Kalapataan tarvitaan 
satakunta pikkuahventa. Särjistä 
voi tehdä kalapullia. Helpoiten 
kaloista selviää lahjoittamalla ne 
tuttavalle, jolla on kissa. 

Omat kissatuttavani ottavat 
vastaan puhdistamatonta pa-
kastettua kalaa. Pieniä kaloja 
pyytämällä parannetaan vesis-
tön kalakantaa ja tehdään tilaa 
vonkaleille, joita kesällä pyyde-
tään.

A  Mormyskalla saa komeita ahvenia. 
Arka ahven nappaa hyvin hitaassa nos-
tossa, jossa mormyt ovat lähes paikallaan. 
Kuvan ahven nappasi Imatran Vuoksella, 
Varpasaaren viereisessä lahdessa.

D  Kovilla pakkasilla tosimiestenkin sormet 
käpristelevät siihen malliin, että pikku apu-
neuvot ovat sallittuja. Koukun varresta saa 
otteen pihdeillä, jolloin kalan saa irti ruk-
kaset kädessä. Pihtien kanssa operointi on 
hieman kömpelöä, mutta ulkona paukkuva 
-27 asteen pakkanen hillitsee turhaa sormien 
tuuletusta.
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Jukka Ylävuo

LUONNOSSA 
LIIKKEELLÄ
Jukka Ylävuo

Verkkosaaren jäillä kameroine-
ni eräänä kireänä pakkaspäivä-
nä hiihtää kolistellessa kuulin 
yläilmoista pörinää. Huomatta-
van korkealla eteni lentokone, 
jota olisi luullut oikeaksi.

Ihan oikea se onkin, nimit-
täin radio-ohjattava poltto-
moottorilennokki. Jota alan 
veteraani Leo Santala anten-
nivehkeellä  ohjasti.

Ilmeni, että Santala on – ei 
enempää eikä vähempää – 
kuin vuoden 1976  Suomen 
mestari ja Vallilan Lennokki-
kerhon kasvatteja. Kyseinen 
lennokkikerho on perustettu 
jo vuonna 1937.

– Mielelläni kerron harras-
tuksesta, kun minulta tullaan 
kyselemään, tuumasi  Santala 
myhäillen ja trimmasi mieli-

konettaan, itse koottua Hep Cat  
balsarunkoista pörisijää takaisin 
yläilmoihin.

Teknistä nippelitietoa  kuun-
nellessani sain häthätää tallen-
nettua lyhytkestoiseen muistiini 
ainakin potkurin kierrosluvun, 
n. 8000 r/min ja vaikuttavan   
lentonopeuden, joka voi olla 
jopa yli 100 km/t...Hep Catin   
diesel-moottorissa  poltetaan 
seosta, jossa on ainakin meta-
noolia, risiiniöljyä ja nitroa... 
Koko komeutta ohjataan ainakin 
6-kanavaisella 2,4 GHz:n radiolä-
hettimellä. Ja että keltainen, hit-
sauslaitteen näköinen patteristo 
on nimeltään virtapaneeli ...

– Isän kanssa kiersimme jo 
aikaisessa vaiheessa kisaamassa, 
Leo muistelee. – Kiivaimmissa 
kilpailuissa meillä oli kolme len-

tokonetta; yksi ilmassa ja  kaksi  
kiitoradalla moottorit käynnissä 
vuoroaan odottamassa!... Tark-
kana  siinä piti olla, kun jokai-
sella koneella oli oma, erillinen 
kauko-ohjauslaite... Vain kerran 
kävi niin, että kone hajosi tuhan-
nen päreiksi... Se oli juuri tämä, 

Hep Cat!  Väärä ohjauslaite kun 
sattui käsiin... 

Nyt meidän tytärkin lennät-
tää koneita. 

Elinikäiseen harrastukseen 
tarvitaan vain pieni kipinä,  
joka voi kuljettaa kohti  yläil-
moja!

Jukka Neejärvi

Raamatun, 
kuuliaisuuden ja 
evankelioinnin vuosi 
2012 alkoi viiden 
päivän täyslatauksella 
kuuluisan vihreässä 
Opryland-keskuksessa, 
Nashvillessa, kun 
Morris Cerullon 
vuosittainen, nyt jo 
41. World-konferenssi, 
kokosi tuhansia 
mustia ja valkoisia 
partnereita eri puolilta 
maailmaa todistamaan 
evankeliumin globaalista 
– myös punaisessa 
Kiinassa – kestävän 
kehityksen voittokulusta 
sini-valkoisen taivaan 
alla. 

Jumalan palvelija MC toi 
ilmestyksen 12 profeetal-
lisesta tarkoituksesta sekä 

kolmesta ihmeestä vuonna 
2012. Lue lisää, niin ymmärrät 
ja erotat henget tässä kapinan 
ja sekaannuksen aikakaudessa. 
Ilmestyskirjan sanoin: “Jolla on 
korva, se kuulkoon, mitä Henki 
seurakunnille sanoo!”

Lutherin 
profeetallinen sana

“Ja sitä lujempi on meille nyt 
profeetallinen sana, ja te teette 
hyvin, jos otatte siitä vaarin, 
niinkuin pimeässä paikassa 
loistavasta kynttilästä, kunnes 
päivä valkenee ja kointähti sy-
dämissänne koittaa” (2 Piet. 
1:19).

Wikipedian ”suuri saksalainen 
profeetta” Martti Luther kirjoittaa 
ko. kohdasta: ”Tässä Pietari käy 
suoraan asiaan ja tahtoo sanoa: 

Kaiken minun saarnani tarkoi-
tuksena on, että omatuntonne 
olisi turvallinen, teidän sydä-
menne luottaisi sanaan lujasti 
eikä antaisi sitä riistää itseltään, 
ja että siis sekä minä että te var-
masti tietäisimme omistavamme 
Jumalan sanan. Sillä evankeliumi 
on vakava asia, se on käsitettävä 
ja säilytettävä puhtaana ja kirk-
kaana ilman lisäyksiä ja harha-
oppeja.” (ML, Valituille muuka-
laisille. Sortavala 1931, s.194.)

Näkijä Luther olikin – unoh-
taen loppuvuosien näkökyvyn 
heikkenemisen, ja sitä enem-
män tekijä: Raamattu kaikelle 
kansalle, myös Suomeen, Agri-
colan avulla. http://wikipedia.
org/wiki/Martti_Luther.

Apostolien päivien jälkeen ei 
kukaan yksittäinen henkilö ole 
merkinnyt kristikunnalle yhtä 
paljon kuin Luther. Lutherin suu-
ruus on ennen kaikkea siinä, että 
hän löysi jälleen evankeliumin 
(Fredrik Wislöff, Hengen miek-
ka. Saarijärvi 1978).

Muurilla 12 perustusta
Raamatussa, numerot ovat tär-
keitä ja no 12 merkitsee Juma-
lan kansaa!  Vanhassa Israelissa 
Jumalalla oli 12 sukukuntaa, ja 
vastaavasti Jeesuksella oli 12 
opetuslasta. Tulevaisuudessa, 
ilmestyskirjan mukaan, Jumalalla 
on suuri 12 x 12.000 = 144.000 
todistajan armeija. 

Lisäksi: ”Enkeli näytti…pyhän 
kaupungin, Jerusalemin, siinä 
oli suuri ja korkea muuri, jos-
sa oli 12 porttia ja porteilla 12 
enkeliä, ja niihin oli kirjoitettu 
nimiä, ja ne ovat Israelin lasten 
12 sukukunnan nimet; … Ja 
kaupungin muurilla oli 12 pe-
rustusta, ja niissä Karitsan 12 
apostolin 12 nimeä.” (Ilm.21:9-
14)

Maileja  ja sieluja
Jumalan rakkauden ilmapiiri ja 
yhteys veljien ja sisarten kesken 
oli jälleen selvästi aistittavissa 
Cerullon konferenssissa. Aa-
mun tunnin rukouskokouksen 

2012 – PROFEETALLISEN 
TARKOITUKSEN VUOSI!  

jälkeen, ennen joka kokousta, 
maaperä julistukselle valmis-
tettiin puolen tunnin ylistys- ja 
rukoushetkellä.  Ylistyksessä 
olivat vanhojen veteraanien li-
säksi mm. Judy Jacobs ja Christ 
Temple Church -kuoro.

Veli ja profeetta Morris Cerullo 
(MC, 80-v.), voimissaan ja  ta-
valleen uskollisena, hymyillen, 
aloitti vuoden toteamalla, että 
vuosi 2011 oli  vauhdikas: pyö-
reät 100 kokousta, 50 maata ja 
200.000 lentomailia - ja sieluja, 
sieluja, sieluja. Sitten hymy leve-
ni ja nuorekas Papa sanaili, että 
tämä vuosi on vielä parempi – ja 
näky suurempi, innoissaan kuin 
pikkupoika.

Papan ja pojanpojan Benin li-
säksi julistivat ’ex-ESY-pastorin’ 
uskonveteraani Kenneth Cope-
land, Indonesiasta tuttu Petrus 
Agung, LA:n Dream Centerin pe-
rustaja Tommy Barnett, kiitetty-
kiistelty Benny Hinn ja Israelin 
puolustaja John Hagee. Lisäksi 
’Rhema-Dr.’ Nasir Siddiki oli 
uusi uskon-tuttavuus. Rahasta – 

ja kirjoista – opettivat kokenut 
John Avanzini, ’Oral-opetuslapsi’ 
Todd Coontz ja ’Bahaman-hy-
my’ Myles Munroe. Miksi aina 
rahasta, vaikka on hengellinen 
kokous? Jo antiikin viisaat - ja 
Paasikivi – oppivat Raamatun 
Saarnaajasta, että ”raha kaiken 
hankkii”! (Saarn.10:19)

Puhujien sanomat nivoutuivat  
ihmeellisesti Pyhän Hengen joh-
tamana yhteen, täydentäen toi-
siaan. 

Paikalle oli saapunut kaikki – 
paitsi yksi: Afrikan profeetta ja 
pastori Ayo Oritsejafor (Warri, 
35.000 sielun srk) oli estynyt tu-
lemasta. Nigerian presidentti oli 
pyytänyt Ayon hätiin hätätilan 
takia, kun Kanossa ääri-islami-
lainen Boko Haram surmasi kris-
tittyjä, mm. joulupäivänä kuoli 
40 ihmistä. (HS 22.1.)

Kristityt ja Israel?
Pastori John Hagee mainitsi pu-
heessaan, ja kirjassaan ’In Defen-
se of Israel’, syitä miksi Kristityt 
tukevat Israelia. No miksi? A
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Yleisesti, maksamme velkaa 
juutalaiselle kansalle. Jeesus – 
Yeshua, Herra pelastaa – oli juu-
talainen. Kirjoitukset ovat heiltä; 
Tanakhin, Kristittyjen VT:n joka 
sana on juutalaisilta. Myös UT:n 
toinen tähti – Paavali – oli tosi 
hebrealainen.

Erityisesti, pienen ’juutalais-
vähemmistön’, alle 0.25 % ihmi-
sistä, merkitys maailman tieteelle 
ja taiteelle ei voisi olla suurempi; 
maailmankuulusta Leonardo da 
Vincistä Isaac Bashevis Singeriin. 
Suomessa yleisesti, ja Kristityille 
erityisesti, vähemmistöjen suoje-
lu on ollut keskeisesti esillä. 

Lopuksi pisteenä i:n päälle on 
Raamatun lupaus-uhkaus: ”Ja 
minä siunaan niitä, jotka sinua 
siunaavat, ja kiroan ne, jotka si-

nua kiroavat…” (1Moos.12:3).
Raamattua, Saarnaajaa, suosi 

entisajan presidentti Paasikivi, 
kun edessä oli vaikeita vuosia 
ja vaikeita asioita ratkaistavaksi. 
Sitä suosii myös nykyajan laa-
jempi vihreä liike viisaus-opis-
saan, ainakin presidentinvaalien 
alla. 

Tosiasioiden tunnustamisesta 
se alkaa – viisaus siis: ”Kaiken 
viisauden alku on tosiasioiden 
tunnustaminen. Tosiasioita 
vastaan asettuminen on turhaa 
ponnistelua eikä voi viedä me-
nestykselliseen tulokseen.” (Paa-
sikivi 6.12.1944)

Loppusana kaikesta, Saar-
naajan viisaudesta,  on tämä: 
”Pelkää Jumalaa ja pidä hä-
nen käskynsä, sillä niin tulee 

jokaisen ihmisen tehdä. Sillä 
Jumala tuo kaikki teot tuomi-
olle, joka kohtaa kaikkea salas-
sa olevaa, olkoon se hyvää tai 
pahaa.”(Saarn.12:13-14)

2012 – 3 sanaa, 
3 ihmettä  

Vuoden 2012 profeetallinen 
pääsanoma voidaan kiteyttää 
kolmeen sanaan: Raamattu, 
Kuuliaisuus ja Evankeliointi, 
(RKE-2012)! 

Profeetta Cerullon mukaan on 
aika ymmärtää  ja käsittää, mitä 
SRK:n on tehtävä. Siksi  tarvit-
semme henkien erottamisen lah-
jaa (Discerning of Spirits), kykyä 
ymmärtää aikakausi.

Vuonna 2012 ilmenee kolme 
ihmettä (armolahjaa) kuuliaisten 

uskovien kohdalla: 1. henkien 
erottaminen (Discernment), 2. 
hengellinen näkökyky (spiritual 
eyesight) ja 3. uskon lahja (gift 
of faith).

Evankeliumin koti- ja ulko-
maan rintamilla Benny Hinnillä 
oli hyviä uutisia: Aluksi, välit 
Suzannen ja lasten kanssa on 
ok, laskut maksettu ja ministry 
lennossa - korkeammalle! Kyse 
ei ole onnesta vaan kuuliaisuu-
desta!

Toiseksi, nyt Lähi-itä jos kos-
kaan tarvii evankeliumia – eten-
kin Egypti, Iran ja Syyria! Ko. vä-
keä oli jo Kypros–kokouksessa 
(Limassol, 2007).  Sen jälkeen 
Lähi-itä, varsinkin farsia ja ara-
biaa puhuva islamilainen maail-
ma, on avannut ovensa Hinnille 

Tapesh TV:n muodossa. 

12 profeetallista lupausta
Totutusti, MC:llä oli jälleen vä-
kevä ilmoitus Herralta tulevas-
ta. Pelastuksen, parantumisen 
ja vapautumisen ohella voimme 
odottaa manifestoituvaksi 12 
profeetallista lupausta vuonna 
2012. 

Ne ovat: 1. Auktoriteetti! 
(Ps.8:3-6), 2. Uusi rukousvoite-
lu! (5Moos.28:7), 3. 100 % voitto! 
(Fil.4:19).

4. Hengellisen sodankäynnin 
voima, joka tunkeutuu ja muut-
taa hallituksia, valtioita ja poliit-
tisia vallanpitäjiä. (Eph.6:12-13),  
5. Jumala  asettaa sinut asemaan/
virkaan (1Piet.5:10-11),  6. Vii-
meinen suuri voitelu!  (Apt.2:17-
18), 7. Rajoittamaton, yliluonnol-
linen voima!  (Jer.33:3), 8. Tule-
vaisuus kuuluu esirukoilijoille! 
(Matt.11:12), 9. Jumalallinen 
suosio! (2Moos.33:17), 10. Var-
jelus!  (Luuk.10:19), 11. Vastaus 
kaikkiin ei-vastattuihin rukouk-
siin! Jumala: ”Kerro Minun kan-
salleni, että en ole unohtanut 
ketään.” ja 12. Rukouskomento - 
Prayer Command!  (Matt.10:8).

AAA-Amerikka 
ja I-I-I -Obama

Mahtavan AAA-automaan, mutta 
köyhemmän ”AA+”-luottoluoki-
tusmaan (Standard & Poor’s), 
presidentti Obama piti 2012 
Kansakunnan tila –puheen, jossa 
on  I-I-I –sanat: Ihmisoikeudet, 
Iran ja Israel.

Ihmisoikeudet: ”kuuluu mm. 
miehille ja naisille, Kristityille, 
Muslimeille ja Juutalaisille”. 

Iran: ”Katso Irania - Iranin 
ydinohjelmaa, älköön olko epä-
selvää: Amerikka on päättänyt 
estää Iranin saamasta ydinasetta. 
Mutta, rauhanomainen ratkaisu 
olisi paljon parempi, ja jos Iran 
muuttaa kurssiaan … .” 

Ulko- ja turvallisuuspolitii-
kasta Presidentti Obama mai-
nitsi USA:n ironclad-lujan tuen 
Israelille.

USA:n tulevissa 2012 vaaleissa 
toiselle kaudelle pyrkii erilainen 
Obama (kts HS 13.2.). Vuonna 
2008 Obama oli liberaali muu-
toksentekijä, idealisti ja innostava 
puhuja. Lisäksi tuli vielä Unelmia 
isältäni -nuoruudenmuistelmat. 
Vaihtoehto-Obama on nykyisin 
keskitien kulkija – ei enää muu-
toksentekijä eliitin ulkopuolelta. 
Teemoja ovat sekä Occupy Wall 
Street -turhautuminen että keski-
luokan talousahdinko.  

Äänestäjien huoli on ollut ta-
lous ja työllisyys, nyt myös eh-
käisyn ja abortin arvo-teemat. 
Konfliktitilanteissa Obama on 
suosinut kompromisseja.  Nyt 
taloudessa on näkyvissä kään-
ne parempaan. Obaman onnis-
tuminen on osoitus rukousten ja 
profeetallisten Israel-neuvonan-
tajien voimasta. 

Nobel-Obama 
Muistissa on, että Obama sai heti 
kättelyssä Nobelin 2009 rauhan-
palkinnon. Esikuva-rauhan-No-
belisti Martin Luther King, Jr:illa 
oli myös unelma ’Herran kunni-
an ilmestymisestä’, Jes.40:4. 

Dr. King Jr:in (1929–1968) esi-
kuvana edelsi  ’Sana tuli lihak-
si’ hartausklassikon kirjoittanut 
(WSOY, 1965) missionääri-rau-
hanneuvottelija,  Gandhin ystä-
vä ja Nobel-ehdokas E. Stanley 
Jones (1884–1973). 

Rauhasta Stanley Jonesin joh-
topäätös on: ”Rauha on sivu-
tuote olosuhteista, joista rauha 
luonnollisesti tulee. Jos sovinto, 
yhteen sovittaminen on Jumalan 
tärkein tehtävä, niin se on myös 
meidän — ihmisen ja Jumalan 
välillä, ihmisen itsensä kesken ja 
kahden ihmisen välillä.”

2012 Kansakunnan tila –pu-

heessa presidentti Obama puhui 
myös suoraa puhetta - artikkelin 
alun, Lutherin tavoin: ”Ne meistä, 
jotka ovat olleet lähetettyjä tänne 
palvelemaan, voivat oppia yhtä 
ja toista meidän joukkojemme  
palveluksesta. Kun puet univor-
mun, ei ole väliä oletko musta 
tai valkoinen, konservatiivi, libe-
raali, rikas, köyhä, gay (iloinen; 
homo), straight (suora; hetero). 
Kun marssit taisteluun, niin olet 
varovainen vieressä olevan hen-
kilön suhteen, tai muuten missio 
epäonnistuu. Kun olet taistelun 
tuoksinassa, niin sinä joko nou-
set tai kaadut yhtenä yksikkönä, 
palvellen yhtä maata, etkä jätä 
ketään (kaveria) taaksesi.”

Profeetan perintö – legacy
Jumalan Sanan mukaan Herra ei 
tee mitään  näyttämättä sitä etu-
käteen palvelijalleen – valmis-
taakseen meitä, ei pelottaakseen! 
(kts. Ams.3:7). Kriiseistä viis, 
viisaalla vaelluksella voimme 
menestyä.

Toisaalta, kun Nasaretin mies, 
profeetta Jeesus palasi Hengen 
voimassa Galileaan, kaikki ylis-
tivät häntä. Koti-Nasaretissa, kun 
”Herran Henki oli päällä”, jotta 
”evankeliumia köyhille … ja so-
keille näkö”, niin kaikki lausui-
vat hänestä hyvän todistuksen ja 
ihmettelivät armon sanoja hänen 
suustaan. Ja hän sanoi: ”Totisesti 
minä sanon teille: ei kukaan pro-
feetta ole otollinen kotikaupun-
gissaan. (Kts. Luuk.4:14-24)

KRIISIT ja AALLOT: Herra 
näytti palvelijansa kautta 5 krii-
siaaltoa, joista talouskriisi on nyt 
’tapetilla’. Samaan aikaan muu-
toskriisi ja perhekriisi painavat 
päälle. Lisäksi srk kriisiytyy ja 
konfrontaatiot mm. Kreikassa ja 
Syyriassa kasvavat. Herra  näytti 
myös 5 Pyhän Hengen aaltoa, 
joista (hengellinen) viisaus ja 
henkien erottamisen lahja sekä 

restoraatio, ennalleen saattami-
nen, ovat nyt ’tapetilla’. Samaan 
aikaan on tarve todelliselle 
pyhyydelle ja yhteydelle, jotta 
tunnusmerkit ja ihmeet alkavat 
manifestoitumaan.

TOIVO: Kriisissä tarvitaan ai-
toa toivoa,  poliittisen Guantá-
namo-vankileiri-kiinni-vuodessa 
-toivon sijaan. Myös Härmän jät-
kän ’mä oon tällaine enkä sille 
mitään mahra’ on puolitotuus 
eli täysi valhe, koska muutos on 
mahdollinen - ja Jumalalle kaikki 
on mahdollista. Ja  Kristus on 
antanut toivon, kts. 2Tess.2:16.

LEGACY: Profeetta ei pääs-
syt eläkkeelle vielä  65-, 75- tai 
80-vuotiaana. Palvelus jatkuu, 
ja nyt rakennetaan Kalifornian 
San Diegoon ’The Morris Ce-
rullo Outreach Legacy Training 
Center’, jossa ministry monistuu, 
kunnes Jeesus tulee takaisin!

Missio on niin tärkeää, että 
Herra huolehtii samalla aikaa 
myös ’kuuliaisten’ omat asiat. 
Kun veli Cerullo oli Israelissa 
10/2011, niin San Diegossa oike-
us vahvisti Lehman Brothers’in 
’konkurssipesältä’ (suuri Chapter 
11-menettelyn yrityssaneeraus 
velkojen takia v. 2008) MCWE:lle 
huipputontin HW 8:n varrelta, 
vain minuutteja lentokentästä ja 
kuuluisasta Sea Worldistä. Ja juu-
talainenhan ei tunnetusti maksa 
liikoja!

Vuonna 2012 Suomen muutos 
tarvitsee rohkeita ja viisaita Tosi-
mies-kristittyjä, jotka pelotta pal-
velevat Herraa kokosydämisesti, 
voittaen arvo-sieluja Kristuksel-
le. Esimerkkinä tosimiehestä on 
Kiinan-lähetti Päivö Parviainen, 
joka 100-vuoden kokemuksel-
laan päihittää monet ’Kiina-ilmiö’ 
-bloggarit. Eikä meitä ole tuomit-
tu sadan vuoden yksinäisyyteen, 
kts. Gabriel García Márquezin 
romaani, eikä edes viiden, vaan 
luotu yhteyteen!

A
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HALUATKO
SÄÄSTÄÄ

ENERGIAA JA
RAHAA?

HALUATKO
SÄÄSTÄÄ

ENERGIAA JA
RAHAA?

Säästetään kaukolämpöä, maakaasua, nestekaasua, 
öljyä ja käyttövettä kiinteistöissä.

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

OTA YHTEYS, NIIN TEEMME TARJOUKSEN !

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

Kirjoja, jotka jättävät 
jälkensä lukijaan!

Tapani Suonto

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

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

kokouksissa pitämistäni puheista noin 15 

vuoden ajalta. Oikeastaan sain näyn tämän 

kirjan kirjoittamisesta melkein 20 vuotta sit-

ten, mutta en pystynyt uskomaan, että se jos-

kus olisi todellisuutta.

Tämän kirjan raamattutunnit ovat syntyneet 

pääosin tilanteissa, joissa olen lukenut Raamattua ja Juma-

la on puhunut Sanansa kautta minulle ja avannut kirjoituksia. 

En ole opiskellut teologiaa enkä itse asiassa edes lukenut us-

koontuloni jälkeen kuin muutaman hengellisen opetuskirjan 

enkä ole käynyt muuta raamattukoulua kuin helluntaiherätyk-

sen kolmen ja puolen kuukauden syyskurssin. Mutta jo pian 

uskoontuloni jälkeen sydämeni oli usein palava, kun Jumala 

puhui minulle Raamattua lukiessani ja Pyhä Henki piti minulle 

henkilökohtaisia raamattutunteja. 

Kerran kun Jumala puhui minulle hyvin voimakkaasti, sanoin 

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

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

si että jonain päivänä sinä opetat näitä asioita muille. Silloin 

pelästyin ja sanoin Jumalalle: Tästä ei sitten puhuta kenelle-

kään. Vasta jos seurakuntani koko vanhimmisto tulee luokse-

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

näin sanonut.

Sitten eräänä päivänä aamupäiväkokouksen jälkeen, kun nos-

tin pääni loppurukouksesta, ympärilläni seisoi koko seura-

kuntani vanhimmisto. He sanoivat minulle: Olemme kokeneet, 

että Jumalan on puhunut sinulle ja uskomme, että Jumala ei 

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

taisit myös muita. 
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näin sanonut.

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

O
sa 1

Jumalan Sydämeltä

ISBN 978-952-92-8520-4

OLE LUJA JA ROHKEA!
Neljä miestä, yksi kutsumus: pal-
vella ja suojella. Pikkukaupungin 
poliisit Adam Mitchell, Nathan 
Hayes, David Thomson ja Shane 
Fuller ovat päteviä ja motivoi-
tuneita päivittäistyössään. Mutta 
arkeen kuulu myös osa, johon 
kukaan heistä ei ole täysin val-
mistautunut – isyys.

Vaikka he antavat 
kaikkensa 
t yö s -

Opetan häntä kunnioittamaan 
lakia ja elämään vastuullisesti.
Kohtaan pahuuden, etsin oike-
utta ja rakastan armoa.
Kohtelen muita ystävällisesti, 
kunnioittaen ja myötätunnol-
la.
Teen ahkerasti töitä tuodakseni 
elannon perheelleni.
Annan anteeksi niille, jotka 
loukkaavat minua ja sovin nii-
den kanssa, joita olen itse lou-
kannut.
Lupaan vastata kaikesta Juma-
lalle.
Elän Jumalan kunniaksi ja tot-
telen Hänen sanaansa.
Minä ja perheeni palvelemme 
Herraan.”

Kyseistä juhlallista vakuutusta 
on saatavissa Yhdysvalloissa pai-
nettuna versiona, jonka jokainen 
halukas isä voi allekirjoittaa ja 
kehystää kotinsa seinälle.

Miesjoukon johtohahmoksi 
muotoutunut Adam haastaakin 
elokuvan lopussa seurakunnan 
edessä pitämässään puheessa 
miehiä mukaan kantamaan vas-
tuunsa isinä: – Isänä te olette 
vastuussa teoistanne Jumalalle, 
joka on antanut teille sen vaiku-
tusvaltaisen aseman. Ette voi nu-

kahtaa ratin taakse herätäksenne 
jonain päivänä tajuamaan, että 
työllänne tai harrastuksillanne ei 
ole ikuisuusarvoa, mutta lasten-
ne sieluilla on!

Laatua 
vapaaehtoispohjalla

Elokuvan käsikirjoituksen ovat 
tehneet veljekset Alex ja Stephen 
Kendrick, joista ohjauksesta vas-
tannut Alex näyttelee myös yhtä 
pääosaa, konstaapeli Adam Mit-
chelliä.

Elokuvan taustalta löytyy 
Sherwood Pictures, joka on osa 
Albanyssa, Georgiassa toimi-
van Sherwood Baptist Churchin 
palvelukonseptia. Seurakunnan 
johtava pastori Michael Catt on 
kertonut vuonna 2001 peruste-
tun tuotantoyhtiön tavoitteena 
olevan tehdä perheystävällisiä 
elokuvia, jotka rakentavat kat-
sojien kristillistä etiikkaa ja vä-
littävät evankeliumin sanomaa 
ilman kompromisseja.

Courageous on jo neljäs Sher-
wood Picturesin elokuva. Aikai-
semmat tuotteet ovat Flywheel, 
Facing the Giants ja Fireproof, 
jotka ovat jo omalta osaltaan 
todistaneet tuotantoyhtiön työn 

laadun. Vaikka valtaosa eloku-
vien näyttelijöistä samoin kuin 
muustakin tekijäjoukosta on 
seurakunnan vapaaehtoisia, ky-
seessä eivät ole mitkään harras-
telijavideot, vaan asiat tehdään 
asiantuntemuksella ja todella 
ammattimaisella kalustolla.

Michael Catt on kertonut tuo-
tantoyhtiön idean syntyneen 
seurakunnan tekemällä tutus-
tumismatkalla Disney Worldiin 
Orlandoon.

– Kun tutustuimme Disneyn 
kulissien takaiseen toimintaan ja 
siihen antaumukseen, jolla pie-
nimmätkin yksityiskohdat teh-
tiin, ajattelimme: jos maallinen 
yhtiö voi tehdä näin erinomais-
ta jälkeä, eikö myös Jeesuksen 
Kristuksen seurakunta pysty sa-
maan?

Kotimainen elokuva on meillä 
Suomessakin nostanut päätään 
reippaasti viime vuosina. Kos-
kakohan saamme nähdä valko-
kankaalla tai DVD:nä korkea-
tasoisen kotimaisen kristillisen 
elokuvan, joka vetoaisi laajem-
piinkin kansalaisryhmiin niin 
juonellaan, näyttelijöillään kuin 
sanomallaankin?

Kimmo Janas

COURAGEOUS
Käsikirjoitus: Alex ja Stephen 

Kendrick
Ohjaus: Alex Kendrick
Tuotanto: Sherwood Pictures, Tristar Pic-
tures, Provident Films ja Affirm Films
Kesto 2h 4 min
DVD:llä runsaasti ekstroja

sään, kotona he pystyvät vain 
”riittävän hyviin” suorituksiin 
isinä. Se ei kuitenkaan tunnu 
olevan tarpeeksi pitkässä juok-
sussa.

Kun he kohtaavat yksityiselä-
mässään tragediaa kipuillen pel-
kojensa ja toiveittensa kanssa, 
onko se ensiaskel lähemmäksi 
Jumalaa… ja heidän lapsiaan?

Paikkakunnan sheriffi lukee 
käskynjakotilaisuudessa saa-
mansa sähköpostinviestin: "Jen-
gien väkivaltaisista toimista on 
tehty tutkimus. Lähes jokaisen 
jengin jäsenellä on samanlainen 
tausta. Karkureita, koulusta pois 
jääneitä, jo teininä linnassa. Yh-
teisenä tekijänä useimmat ovat 
kasvaneet ilman isää. Toisin sa-
noen isän poissaollessa nuori on 

5 kertaa alttiimpi itsemurhalla ja 
huumeille ja 20 kertaa alttiimpi 
päätymään vankilaan."

– Antakaa aikaa perheellenne! 
sheriffi painottaa lopuksi.

Viidentenä lenkkinä poliisine-
likon ystäväpiirissä on työtön ra-
kennustyömies Javier Martinez, 
jonka taivalta Jumalan johdatuk-
sessa niin isänä kuin miehenä 
elokuvassa seurataan.

”Courageous” on vauhdikas 
poliisielokuva, jossa tiukkojen 
takaa-ajokohtausten lomassa on 
sopivasti kevyttä huulenheittoa, 
syvällisiä keskusteluita ja Juma-
lan johdatuksen pohdiskelua. 

Ja mikä parasta, vaikka eloku-
va onkin kristillinen, se ei sorru 
liialliseen imelyyteen ja jeesus-
teluun.

Elokuvan perussanoma kitey-
tyy Joosuan kirjan sanoissa (1:9) 
“Olenhan minä sinua käskenyt: 
Ole luja ja rohkea; älä säikähdy 
äläkä arkaile, sillä Herra, sinun 
Jumalasi, on sinun kanssasi, 
missä ikinä kuljetkin.”

Yhden tärkeän kulminaatiopis-
teen elokuva saavuttaa miesvii-
sikkomme allekirjoittaessa juh-
lalliset vakuutukset isänä toimi-
misesta seurakuntansa pastorin 
ja perheittensä läsnäollessa.

”Minä lupaan Jumalan silmien 
edessä kantaa täyden vastuun 
itsestäni, vaimostani ja lapsis-
tani.
Rakastan, suojelen ja palvelen 
heitä ja opetan heille Jumalan 
opit kotini hengellisenä johta-
jana.
Olen uskollinen vaimolleni, ra-
kastan ja kunnioitan häntä ja 
olen valmis kuolemaan hänen 
puolestaan, kuten Kristus mi-
nun.
Opetan poikaani rakastamaan 
Jumalaa koko sydämestään ja 
mielestään ja koko voimallaan.
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Mäntsälässä 
miesten talvihuoltoa

Mäntsälän seurakunnan 
miestenpiiri järjesti 
perinteisen miesten 

talvihuoltopäivän 
helmikuun alussa 

Ahvenlammen 
leirikeskuksessa.

Mistä miehen itsetunto 
rakentuu ja muuttuu-
ko se elämän aikana? 

Toisaalta, pitääkö miehen olla 
kova vai pehmo? Tässä muuta-
mia talvihuoltoon kuuluvia ky-
symyksiä, joihin vastauksia oli-
vat Mäntsälässä etsimässä mm. 
pastori Petri Välimäki ja Kansan 
Raamattuseuran Kalle Virta.

Maa järisee miesten 
kokoontuessa...

Ohjelma sisälsi niin alustuksia, 
veljesyhteyttä, pienryhmätyös-
kentelyä kuin miehille tunnus-
omaista saunomista ja syvällisiä-
kin keskusteluita leirikeskuksen 
tiloissa. Halukkaille löytyi myös 
mahdollisuus Kari Anttilan an-
tamaan lihas- ja selkähieron-
taan.

Viime vuonna Mäntsälän 
miestenpäivään osallistuneet 
muistivat samaan aikaan sattu-
neen maanjäristyksen – todis-
teena tietenkin uskovien mies-
ten yhdessäolosta. Tänä vuonna 
rohkeimmat uskalsivat jo odot-
taa herätyksen tsunamia, oltiin-
han nyt Ahvenlammen rannalla. 
Tällä kertaa herätys kuitenkin 
antoi odottaa itseään.

Haavoittunut itsetunto
Kaksipäiväisessä tapahtumassa 
miehillä oli mahdollisuus kurkis-
taa myös miehen häpeäverhon 
taakse. 

Terve itsetunto voi olla tärkeä 
voimavara selvitä arjen ongelma-
tilanteista, mutta haavoitettuna 
se on todella kipeä ja uuvuttava 
tekijä. 

Pastori Petri Välimäki huo-
mautti, kuinka huonolla itsetun-
nolla varustettu ihminen ei luota 
itseensä eikä pysty hyödyntä-
mään Jumalan hänelle suomaa 
potentiaalia.

– Kun kaikki turvalliset raken-

teet murtuvat nyky-yhteiskun-
nassa, kun perinteiset moraali-
set arvot joutuvat romukoppaan, 
tilalle tulee riippuvuuksien kirjo. 
Ihmiset alakvat täyttää tyhjiöitä 
alkoholilla, huumeilla, seksihur-
jasteluilla yms.

Meillä kristityillä on hänen 
mukaansa kuitenkin toinenkin 
vaihtoehto.

– Meidän ei tarvitse imaista 
maailman filosofiaa elämämme 
lähtökohdaksi. Jumala antaa 
itsetunnollemme ja identiteetil-
lemme niin paljon paremman ja 
perustavamman mahdollisuu-
den, Välimäki painotti.
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C  1. Herätyksen tsunamia odotellut päätoimittaja Kimmo Janas oli saapunut 
miestenpäivään kahluusaappaat jalassa – jokainen uskonsa mukaan... 2. Petri Vä-
limäki puhui haavoittuneen itsetunnon tervehtymisestä. 3. Tuomas Usvaala lauloi 
näytteitä uudelta äänitteeltään. 4. Kimmo Janas luovutti Matkasauvan Järvenpään 
miesten saunailtapiirin edustajalle Rainer Jormanaiselle. 5. Kalle Virta totesi miehen 
rukouksen olevan aidoimmillaan tokaisussa "Niin kus tierät". 6. Teemu Kaski todisti 
omassa elämässään tapahtuneesta täyskäännöksestä. 7. Marko Näätänen luovutti 
Aarni Kontturille myönnetyn Kädenojennus-palkinnon tunnustuksena tämän toimista 
vierelläkulkijana. Palkinnon vastaanotti Petri Välimäki.
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LÄHDE RAKKAUDEN
Lasse Heimonen tarjoilee uudella äänitteel-
lään kattauksen, joka koostuu vanhoista tu-
tuista, ehkä jopa hieman unohduksissakin 
olleista kappaleista, sekä uusista Suomessa 
ennen kuulemattomista lauluista.

Lasse laulaa pehmeällä tyylillään itsensä 
takuuvarmasti kuulijoiden sydämiin!

CD:n kansiteksteissä Lasse kertoo, kuinka 
hengelliset laulut ovat olleet hänelle yksi 
tärkeä osa julistustyötä menneinä vuosi-
kymmeninä. Hän muistelee Billy Grahamin 
kokouksissa laulajana toimineen George 
Beverly Shean sanoneen ”Sanat voivat olla 
tehottomia, mutta laulu aina puhuu”. 

Levyn tusinan kappaleen joukossa neljäl-
lä saadaan kuulla Lassen omia sanoituksia, 
mm. Kirk Franklinin säveltämässä ”Mä oon 
sun kädessä”.

Lasse Heimonen toivookin kuulijan voi-
van kohdata äänitteen äärellä Jeesuksen 
rakastavana Hyvänä Paimenena, joka vielä 
tänäkin päivänä ”nostaa, kantaa ja pelastaa”! 
Mikä ei varmasti tule olemaan vaikeaa, sen 
verran koskettavaa Lassen laulu on.

Erikoiskiitoksen ansaitsevat Lähde rak-
kauden -äänitteen sovitukset. Leo Kunnas 
on yhdistänyt kappeleiden sovituksiin mu-
kavasti niin omia mandoliinisoolojaan kuin 
Arto Lappalaisen dobro-taiturointia luomaan 
letkeää country-tunnelmaa.

Ehdoton oma suosikkini tällä Lasse uusim-
malla äänitteellä on viimeinen kappale, eli 
Ruth Jaarlan säveltämä ja sanoittama ”Miksi 
viivyt sä poluill’ maailman”. Espanjalaistyy-
linen kitarasovitus yhdistettynä taustakuo-
ron laulamaan kertosäkeeseen ”Riennä nyt, 
riennä nyt, riennä helmahan Jeesuksesi! 
Riennä nyt, riennä nyt, ennen kuin yö sun 
saavuttavi” herkistä kummasti.

YKSI MEISTÄ
Lauluyhtye Suora Lähetys voitti vuonna 2009 
Ourvision -laulukilpailun ja sai palkintona 
mm. levytyssopimuksen. Vaikka valtaosa 
kappaleista valmistuikin varsin nopeaan 
tahtiin, valmis äänite saatiin markkinoille 
erilaisten käänteiden jälkeen vasta tammi-
kuun loppupuolella. Mutta mitenkäs sitä 
sanotaankaan, hyvää kannattaa odottaa...

Kolmen romanimiehen (Dimitri Grönfors, 
Mertsi Lindgren ja Timi Järvivuori) muo-
dostama trio esittää niin tanssimusiikkia, 
gospelia kuin perinteisempää romanimu-
siikkiakin. 

Vaikka uutuuslevy "Olen yksi miestä" 
(AXR Music Oy, 2012) edustaakin tuota 
tanssimusiikkipuolta, tulee monien kap-
paleiden sanoituksissa läpi artistiemme ar-
vopohja, vaikkei yhtä 'päällekäyvästi' kuin 
edellisellä äänitteellä (Suoralähetys Jatkuu, 
Aikamedia 2008).

Levyllä on mm. Ourvision -voittoon 
johtaneet neljä Esa Niemisen säveltämää 
kappaletta, joista varmasti koskettavin on 
Sana Mustosen sanoittama "Virran Olan sy-
dän", jota kuunnellessaan Jukka Virtanen-
kin muistaakseni herkistyi Finlandia-talon 
konsertissa talvella 2009.

Esa Nieminen lähti tuon kilpailun aikana 
valmentamaan Suora Lähetystä, ja hänen 
kynästään onkin lähtöisin levyn tusinasta 
kappaleesta peräti kymmenen laulua. Poik-
keuksen tekevät ainoastaan Elton Johnin 
säveltämä "Anteeksi on pyytää vaikeaa" ja 
Eeva Kiviharjun säveltämä "Tuultako tavoi-
tan". Nieminen on myös vastannut levyn 
tuotannosta ja sovituksista.

AXR Music Oy:n priimusmoottori Ilkka 
Vainio on osallistunut yhtyeen kannustami-
sen ja luotsaamisen lisäksi neljän kappaleen 
sanoitukseen.

Ei liene pojilla muutenkaan valittamista 
levyn tekoon osallistuneiden ammattilaisten 
suhteen, onhan viimeisen kappaleen "Suora 
lähetys" sanoittajaksi saatu Jukka Virtanen, 
jonka lyriikka jatsaa aina vaan ihastuttaa.

"...Me teemme ohjelmia taivaskanaville, 
niitä Suuri Kriitikko katselee. Hän antaa 
arvoa soittajille, ja meidät Taivasgaalassa 
Hän palkitsee..." – ei hullumpaa!

ÄLÄ EPÄILE
Pitkän linjan nastolalainen muusikko Tuo-
mas Usvaala on tehnyt musiikkinsa sano-
massa täyskäännöksen. Reilun parinkym-
menen vuoden ura rockbändi Francinen 
rumpalina on vaihtunut oman levyn ”Älä 
epäile” julkaisemiseen viime kesänä. 

Tuomas on kertonut päätöksen lopettaa 
soittaminen rockbändissä kypsyneen vähi-
tellen. Vaikka soittaminen vielä olisi mais-
tunut, pari vuosikymmentä kestänyt keikka-
bussissa istuminen ja hotelleissa asuminen 
alkoi leipäännyttää. Viime talvena uskossa 
uudistuminen laittoi muutenkin Tuomaksen 
elämän arvot uusiksi.

Usvaala on palvellut musiikissa jo jonkin 
aikaa Nastolan seurakunnan tapahtumissa. 
Näissä tapahtumissa on ollut mukana myös 
muita muusikoita, ja tästä ryhmästä syntyi 
levylläkin esiintyä ”Maan suola” yhtye. 

Levyllä Tuomas laulaa sekä soittaa rum-
puja ja bassoa. Hänen lisäksen levyllä soit-
tavat J P Löfberg ja Leevi Vuorinen kita-
rat, Kari Mouhu kosketinsoittimet ja Esa 
Parikka perkussiot. Huilua ja saxofonia on 
saatu soittamaan suomalaisen jazzmusiikin 

grand old man, Juhani "Junnu" 
Aaltonen. Lisäksi taustalaulajina 
ovat Erik ja Emmi Löfberg, Kari 
Mouhu ja Tuomas itse.

”Älä epäile” sisältää kolmen-
toista kappaleen verran kristilli-
sen uskon ytimestä kumpuavaa 
sanomaa. Suurin osa levyn sa-
noituksista ja sävellyksistä ovat 
Tuomaksen omaa käsialaa, 
mutta mukaan on saatu myös 
muutama vanha tuttu kappale, 
kuten "Minä tulin sinua varten" ja 
"Sieluni janoaa Jumalaa" – Tuo-
maksen uusina, mielenkiintoisi-
na sovituksina.

Tuomas Usvaala kuvaa tuo-
reen levyn musiikkiaan tana-
kaksi. Yleisilme kappaleissa on 
tumma, jota Tuomaksen matala 
ääni vielä entisestään tummen-
taa. Kyseessä ei siis suinkaan ole 
heleä-äänistä gospel-laulantaa, 
vaan äijä-gospelia parhaimmil-
laan ja aika ajoin jopa kunnon 
rytkettä.

Älä epäile -CD ei ehkä vält-
tämättä ole vanhempien kuuli-
joiden makuun, mutta varsinkin 
heavymusiikkiin tottuneille avaa 
varmasti uudenlaisen nautin-
non.

Kimmo Janas

Koukussa pornoon -verkkosivuston tarkoitus on lisätä tietoi-
suutta, avoimuutta sekä vastuullisuutta pornografi aan liittyvissä 

asioissa. Me kerromme pornoriippuvaisten vaiennetut tarinat, 
tarjoamme toimivaa apua ja pidämme esillä toisenlaista näkö-

kulmaa pornon kyllästämässä yhteiskunnassa.

www.koukussapornoon.com

SISÄISTÄ PALOA
Suomalainen viidestä jäsenestä 
koostuva Megiddonin esikois-
albumi ilmestyi viime vuoden 
lokakuussa. Bändin musiikki-
tyylissä on havaittavissa death 
metallia, progressiivista, melo-
dista, sekä thrash metallia. Yh-
tye perustettiin vuonna 2001 ja 

2002 he julkaisivat 5 kappaleen 
lyhytsoittonsa ”Incidents Before 
The Time”. 
Keikkaillutkin yhtye on mutta 
vain satunnaisesti. Nyt uuden 
levyn myötä uusi aika on koit-
tanut bändille. 

Megiddonin miehistössä on 
paljon eri bändeissä vaikuttavia 
jäseniä, kuten Deuteronomium, 
Icon Clan, Random Eyes, Misera-
tion, NMB, Sotahuuto, Rammas 
Atas sekä Suomen Zorro ja Elä-
män Paineet.

Päävokalistina toimii Deutero-
nomista tuttu Miika Partala kar-
juen ja muristen. Kitaristi Markus 
Korrin tuo kappaleisiin sävyä 
puhtaalla laulullaan, luoden mu-
kavan kontrastin kappaleisiin. 

Yksitoista kappaletta pää-
sääntöisesti brutaalista runtta-
usta oleva albumi, jossa  siellä 
täällä rauhallisia hengähtelyitä-
kin sekä mukana myös selloa, 
jotka antavat uutta ilmettä ko-
konaisuuteen. Neljäs kappale 
on rauhallinen instrumentaali 
välisoitto, jota seuraa taas var-
maa tykitystä. 

Jos kappaleista ei saa heti 
selvää ensimmäisellä kuuntelu 
kerralla, niin apua löytyy levyn 
kansivihkosta, josta löytyy sanat 
luettaviksi.

Levyn kappaleet ovat rehelli-
siä, tunteikkaita ja syvällisiä sel-
viytymistarinoita, joista huomaa 
toivon ja luottamuksen Jumalaan. 
Sanoituksista, sekä suurimmasta 
osasta musiikista vastaa kitaristi/
laulaja Korri.

Petri Janas
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CHRISTINA
kristillinen naistenlehti

UskallUsta kasvUUn 
rohkeUtta elämään

tilaa: 019 668 135
www.christina-lehti.com

Yehuda kouluttaa miehiä

“Puhdas ilma - paras kaikille”
Ilmastoinnin suodattimet Eco Filter 2000 teolli-
suuten ja kiinteistöille. Ilmalämpöpumppuja Argo, 
Panasonic, Mitsubishi

Ilma-Arena Oy • PL 19 (Pyynikintie 25) • 33251 TAMPERE
GSM 0400 625 357 • p. (03) 213 2060 • f. (03) 345 2093
www.ilma-arena.fi • info@ilma-arena.fi

Uskommeko?
Usko oikeaan ja todelliseen Jeesukseen ei ole oikein muodissa. 
Korulauseet ja jopa jumaliset puheet kuulostavat kovin kulti-
voiduilta. Täytyy vain olla tarkkana, ettei loukkaisi ketään. Ja 
kun täysin ympäripyöreää julistusta pudottelee tarpeeksi kauan, 
sen vaikutus alkaa näkyä. Jeesuksen nimi on kuin kranaatin 
heittäisi. Vielä Kaitselmus, Jumala, Korkein, Luoja menettelevät 
ja kun tulee oikein tiukka paikka Herrakin. Mutta että Jeesus, 
ihmiseksi ihmeen kautta neitseestä syntynyt Jumalan ainoa poi-
ka, eli synnittömänä, teki hyvää, teloitettiin ristillä rikollisena ja 
nousi kuolleista. Vähän liian paksua nykyihmiselle, paitsi teki 
hyvää –osasto.

Monet siteeraavat Raamattua, vaikka eivät ole sitä koskaan 
kokonaan lukeneet. Jotenkin tuntuu siltä, että itseään uskovaisik-
sikin nimittävät tuntevat telkkarisarjojen juonikäänteet paremmin 
kuin Raamatun ilmoituksen. Jeesus heitti kunnon varoituksen, 
kun häntä kiusaamaan tulleet suvunjatkamisinttäjät yrittivät saada 
hänet kiikkiin: ”Ettekö te siitä syystä eksy, kun ette tunne kir-
joituksia ettekä Jumalan voimaa”. (Mark 12:24) On tosi helppo 
heitellä rakasta-lähimmäistäsi-niin kuin-itseäsi –juttuja, kun ei ole 
minkäänlaista tajua, mistä siinä on kyse. Raamatun kuvaama Ju-
mala on samanaikaisesti rakastava ja armahtava Taivaan Isä sekä 
vanhurskas ja oikeamielinen Tuomari, joka tulee tuomitsemaan 
niin elävät kuin kuolleet. 

Jumalasta on tehty hampaattomalla julistuksella hyväntahtoi-
nen hömelö, taivaallinen joulupukki, jolla on kontissaan kaikkea 
pientä kivaa. Ja tonttuina häärivät papit, jotka yrittävät vimmalla 
tehdä uskosta kivan jutun. Ketään ei saa syyllistää, synti ei kuulu 
sanavarastoon, suvaitsevaisuus on päivän tunnussana. Kuitenkin 
Jumala on yhä pyhä ja korkea, taivaan ja maan luoja. Ja Jeesus tuli 
maailmaan vain ja ainoastaan ristiä varten, verisen uhrin antajana. 
Pyhä Henki on oikeasti olemassa jokaista uskovaa varten.

Raamatun mukaan Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, mie-
heksi ja naiseksi. Ensimmäisen miehen strateginen sanoma oli 
Jumalan mielen mukainen julistus: ”Sen tähden mies luopukoon 
isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdek-
si lihaksi.” Tämän täysin saman julistuksen antoi Jeesus eläessään 
ja Paavali kirjeessään opettaessaan kristillistä seurakuntaa. Liian 
yksinkertaista(ko)?

Jännästi presidentin vaalien kampanjoinnissa tuotiin arvot esil-
le. Ja moni meni halpaan, kun kaikki näytti niin nätiltä. Suku-
puolimoraaliarvot ovat lahjomattomat Raamatun mukaan: seksi 
on avioliittoon kuuluva miehen ja vaimon välinen nautinnon 
lähde. Se on myös uuden elämän alku. Syntiin lankeemus toi 
maailmaan viruksen, joka jäytää yhä ja tekee tuhoaan. Jumala ei 
ole tarkoittanut, että ihmiset olisivat homoja tai transuja. Synnin 
tartunta ihmiskunnan aamuhämäristä lähtien on sokeuttanut mei-
dät. Siksi arvokeskustelua käydään aivan muista lähtökohdista: 
keskiössä on ihminen omine himoineen, haluineen ja moraalit-
tomuuksineen.

Niin tietysti: mikäli uskomme Raamattuun.

D  Tor Spiik muistutti, että hylkääminen on erittäin syvästi ihmistä haavoittava asia. 
Hylkääminen on asia, josta Jumala itse sanoo, että Hän vihaa sitä.

C  Järvenpäässä, Kohtaamispaikan ti-
loissa kokoontuu kerran kuussa miesten 
eheytymisryhmä tutkimaan miehenä 
olemisen ja miehuudessa kasvamisen 
kipupisteitä.

D  Kristilinen terapiapalvelu Yehuda ry:n toiminnanjohtaja Jouni Anttila kannustaa 
miehiä mukaan eheytymiskoulutukseen.

Kristillinen 
terapiapalvelu Yehuda 
ry on käynnistänyt 
miesten eheytymisillat 
Järvenpäässä.

Maassamme on paljon 
ongelmia miehuuden 
kanssa. Mies tarvitsee 

aikaa ja tilaa kasvaa miehuuteen-
sa. Tarvitaan hengellisesti tervet-
tä opetusta miehenä olemisesta. 
Koko maa kärsii isättömyydes-
tä vielä tänäkin päivänä. Tässä 
muutamia lähtökohta-ajatuksia, 
joita Tor Spiik pohdiskeli mies-
ten eheytymiskoulutuksen aloi-
tustilaisuudessa marraskuun lo-
pulla Järvenpäässä.

Ensimmäisen maailmansodan 
jälkeen Saksasta lähtöisin oleval-
la psykologialla yritettiin hoitaa 

miehiä heidän sodassa saamis-
taan traumoista. Siinä heikkous 
oli häpeällistä, eikä sitä saanut 
näyttää. Tunteet oli kätkettävä 
piiloon ja yleiseksi lääkkeeksi 
miehille tuli alkoholi. Siitä saatu 
helpotus tuli nopeasti ja velat 
muuttui äkkiä saataviksi.

– Isien ja isoisien isyys riistet-
tiin sodan traumojen ja väärän-
laisen avun tähden. Heidän ky-
kynsä olla aito mies menetettiin. 
Lisäksi naisten asema muuttui si-
ten, että heistä piti tulla vahvoja, 
koska vastuu jäi heidän kannet-
tavakseen. Tämä väärä roolijako 
ja malli on jäänyt valitettavasti 
päälle. Miesten rooli heikkoina 
on yhtälailla jäänyt päälle. Suu-
rin osa naisistakin myöntää asi-
an, totesi Spiik.

Tämä väärä roolijako vaikuttaa 
hänen mukaansa naisen turval-
lisuuteen, kun mies ei saa enää 

olla mies ja perheen pää. Se vie 
pois naisten turvallisuuden tun-
teen. Rikkinäiset kodit syntyvät 
juuri tämän väärän roolimallin 
seurauksena. 

– Mies tarvitsee rohkaisua 
saadakseen olla mies, Jumalan 
sydämen mukaan. 

Meillä on monia erilaisia syitä 
ja aiheita, miksi meidät on hy-
lätty ja riistetty. Paljon johtuu 
perheestä nousevista kasvuteki-
jöistä ja ympäristön vaikutukses-
ta. Siihen on syynä. oma sotaisa 
historia. Terve isyys ei ole syyt-
telyn kautta takaisin vallattava 
asia, vaan sovinnon teon kautta, 
jossa roolimallit jaetaan uusiksi. 

Yksi tärkein asia mitä mies 
tarvitsee, on lupa olla sellainen 
kuin on, miehenä. Miehiltä odo-
tetaan monesti paljon erilaisia 
asioita. Vastuuntuntoinen, ku-
rinalainen, huomaavainen kun-

nollinen jne. 
– Kaikki ovat arvokkaita omi-

naisuuksia, mutta muistetaan, 
että lankeemuksiin johtava tie 
on päällystetty monesti hyvillä 
aiheilla. Kaikille pitäisi olla sel-
vää, ettei aikomuksista lopulta 
ole hyötyä. Miehet tarvitsevat sy-
vempää ymmärrystä siitä, miksi 
tarvitsemme seikkailuja, taistelu-
ja, prinsessaa jne. Samoin mie-
hen on päästävä ymmärtämään 
syvemmin, miksi nainen kaipaa 
sitä, että heidän puolestaan tais-
tellaan ja temmataan mukaan 
seikkailuihin, ja että he saisivat 
olla prinsessoja, sillä sellaisiksi 
Jumala on heidät tehnyt, Tor 
Spiik lisäsi.
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Lawrence Blakeslee on ame-
rikkalainen lähestystyön-
tekijä, joka on asunut Sak-
sassa vuodesta 2002 lähti-
en. Hänen intohimonsa on 
auttaa lapsia kehittämään 
hengellistä potentiaaliansa, 
raamatullisiin periaatteisiin 
nojautuen, niin varhain 
kuin mahdollista. Blakeslee 
myös kannustaa vanhempia 
ja aikuisia tunnistamaan 
Jumalan voitelun heidän 
lapsilleen.

Lawrence Blakeslee pe-
rusti vuonna 2002 First 
Step Ministeries -nimisen 
organisaation. Oklahomas-
sa Yhdysvalloissa hän on 
toiminut pastorina ja lapsi-
työn pastorina. Lawrencella 
on kaksi aikuista poikaa ja 
kolme lastenlasta. Lawrence 
Blakeslee on matkustanut ja 
saarnannut laajasti ympäri 
Eurooppaa ja Aasiaa.

Jätä perintö       osa 14

Sininen C100 M39 Y0 K0
logon osat 100%, 70% ja 60% opasity

Vihreä C47 M21 Y100 K2

Alaosan teksti
Sininen C100 M39 Y0 K0

Sininen C100 M39 Y0 K0
logon osat 100%, 70% ja 60% opasity

Vihreä C47 M21 Y100 K2

Alaosan teksti
Valkoinen

DE 221-5C
4-colorprosessguide

543C
formulaguide

Pantone värit (Coated euro)

DE 222-5C
4-colorprosessguide

542C
formulaguide

DE 214-1C
4-colorprosessguide

7491C
formulaguide

DE 312-3C
4-colorprosessguide

391C
formulaguide

Vapaana hyväpohjainen perhekolmio (asunto F 31) osoitteessa Malmikatu 6, 55610 Imatra. Kerrostalo on raken-
nettu vuonna 1976 ja peruskorjattu 1996. Matkaa Imatran keskustaan 3 km, läheltä löytyvät päiväkoti, koulut ja 
kaupat. Hyvät julkisen liikenteen kulkuyhteydet.  Hinta 49 000 €  (Neliöhinta 649 € / m2)

NYT TARJOLLA KERROSTALOKOLMIO IMATRALTA

Katso lisätiedot: 
www.kirsi-kiinteistot.fi

Myynti: 
Asuntonelikko Oy
Lappeentie 11, 55100 Imatra
puh. (05) 543 9500
imatra@kiinteistomaailma.fi
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Sinulla on mahdollisuus 
vaikuttaa niin 
yhteisösi kuin maasikin 
tulevaisuuteen ja 
kohtaloon. Kun me 
kuulemme tämän 
ensimmäistä kertaa, 
se tuntuu lähes 
mahdottomalta 
ajatukselta. Me voimme 
jopa sanoa itsellemme, 
en minä ole mikään 
poliitikko. En minä 
ole yhteiskunnallinen 
johtaja. Kuinka se voisi 
onnistua? Mutta itse 
asiassa se on hyvin 
yksinkertaista.

Laajenna vaikutustasi 
– seuraava sukupolvi

A vainsana tässä on ”tule-
vaisuus”, ja tulevaisuus 
kuuluu lapsillemme ja 

erityisesti teini-ikäisillemme ja 
nuorille aikuisille. Teini-ikäiset 
saavat käsittämättömän paljon 
vaikutteita näinä päivinä.

Vanhempina ja aikuisina meil-
lä on muutamia vaihtoehtoja. Me 
voimme yrittää estää heiltä tietty-
jä asioita ja jopa ystäviä. Tai me 
voimme opastaa heitä ajattele-
maan esittämällä heille jumalai-
sia vaihtoehtoja. Viime kädessä 
heidän on tehtävä lopullinen 
ratkaisu perustuen saamiinsa 
vaikutteisiin.

Vanhempina meillä on vastuu 
ohjata lapsiamme ja teinejämme 
eroon huonoista vaikutteista. 
Jos olet ollut mukana heidän 
lapsuusvuosiensa kehityksessä, 
on sinulla parempi mahdolli-
suus vaikuttaa lapsiisi heidän 
teinivuosinaan. Tämä voi tun-
tua joskus lähes mahdottomal-
ta tehtävältä. Sen sijaan, että 
aina kieltäisit heitä tekemästä 
asioita, kokeile, mitä tapahtuu, 
kun tarjoatkin heille positiivista 
vaihtoehtoa. Keskustele heidän 
kanssaan huonojen ratkaisujen 
vaikutuksista. Kahden pojan isä-
nä, joka juuri ja juuri selviytyi 
poikieni teinivuosista, tiedän tä-
män voivan olla todellinen haas-
te. Se ei aina ole helppoa, mutta 
joka tapauksessa se on tarpeel-
lista. Vaikka tuntuu, etteivät he 
kiinnitä mitään huomiota ehdo-
tuksillesi – kyllä he kiinnittävät. 
Muistelepa millaista oli sinun 
nuoruudessasi. Muista, että jos 
et tee mitään, on turha odottaa 
vaikuttavasi mitenkään lapsiisi. 
Meidän on tultava seuraavan su-
kupolven mentoreiksi, olivatpa 
he omia lapsiamme tai eivät.

Seuraava sukupolvi
Sinun vaikutuksesi voi ulottua 
oman perhepiirisi ulkopuolel-

lekin. Jokaisessa seurakunnassa 
on teini-ikäisiä. Lähde mukaan 
avustamaan oman seurakuntasi 
nuorisotyötä. Kun autat heitä, 
he tutustuvat sinuun ja alkavat 
luottaa sinuun. Älä yritä saarna-
ta heille. Ryhdy sen sijaan ys-
täväksi ja kuuntele, mitä heillä 
on kerrottavanaan. Ole valmiina 
tarjoamaan diplomaattisia vaih-
toehtoja heidän epäjumalalli-
selle ajattelulleen. Osoita, mitä 
hyötyä on ajatella raamatullis-
ten periaatteiden mukaisesti. 
Samaan aikaan, rukoile heidän 
puolestaan ja usko, että Pyhä 
Henki auttaa heitä saamaan il-
mestyksen päätöksistään. Kun 
me vanhenemme, lapsemme tu-
levat tekemään ratkaisuja, jotka 
vaikuttavat meidän elämäämme, 
yhteiskuntaamme ja maahamme. 
Ja pohja heidän päätöksilleen ra-
kennetaan tänään.

Onnistuminen ja 
epäonnistuminen

Sinun elämänkokemuksesi, sekä 
onnistumiset että epäonnistumi-
set, opettavat lapsiasi tekemään 
jumalallisia päätöksiä. Kristitty-
nä miehenä sinä voit vaikuttaa 
heihin. Voit opettaa heitä, kuin-
ka etsiä Raamatusta opastusta, 
kuinka rukoilla ja olla valmiina 
tekemään noita tulevaisuuden 
tärkeitä päätöksiä.

Teini-ikäisten on kuultava, 
kuinka me vanhemmat olemme 
tehneet joskus typeriä päätöksiä, 
mutta selvinneet niistä ja pääs-
seet eteenpäin. Heidän on näh-
tävä, kuinka me olemme hoita-
neet vaikeat tilanteet ja päässeet 
eteenpäin Jumalan avulla. Niin 
me jokainen opimme. Epäon-
nistuminen on yhtä tärkeä osa 
elämän oppimisprosessia kuin 
onnistuminenkin. Kuka olisi si-
nua parempi vaikuttamaan hei-
dän elämäänsä? He ovat juuri nyt 
elämässään vaiheessa, jossa he 

opettelevat itsenäisyyttä ja ajat-
telemaan itsekseen.

Avustaessasi nuorisotyössä 
ja saadessasi nuoriin yhteyden, 
annat heille mahdollisuuden 
seurata, kuinka kristitty mies, 
aviomies, isä selviää elämänti-
lanteista jumalallisia periaatteita 
noudattaen. Tämä voi olla ainoa 
kerta heidän elämässään nähdä 
miehen elävän uskonsa mukaan. 
Tämä on hyvin vaikuttavaa.

Haastan sinut uhraamaan pie-
nen osan ajastasi tähän. Tulet 
vaikuttamaan tulevaisuuteen – 
sinun tulevaisuuteesi.

Kimmo Janas

Väestöliitto 
julkaisi taannoin 
I Love Samarakas 
-parisuhdekorttipelin, 
jonka ideaa on nyt 
jatkojalostettu I Love 
Leikki -korttipeliksi.

Parisuhde on seksuaalinen 
suhde, joka vaatii aikaa ja 
paneutumista uudistuak-

seen ja kehittyäkseen parin mu-
kana. Joku tietenkin huomauttaa 
heti, että parisuhteista voidaan 
puhua vain joutsenilla, avioliitto 
on täysin eri asia. Joten korja-
taanpa lausetta, avioliitto vaatii 
onnistuakseen vaalimista ja huol-
tamista. Seksuaalisuus on yksi 
tärkeä onnistuneen avioliiton 
peruspalikoista. Ja jotta opimme 
käyttämään tuota Jumalan meille 
antamaa lahjaa, meidän on pa-
nostettava myös tällä sektorilla 
itsemme kehittämiseen.

Pelin kehittäjät huomauttavat, 
että seksuaalisuus antaa elämälle 
erityistä sisältöä, hyvä seksi lähei-
sen ihmisen kanssa tuo elämään 
sävyjä, syvyyttä ja inhimillisyyttä. 
Fyysisen ja henkisen yhteyden 
ohella seksuaalinen vuorovaiku-
tus tarjoaa väylän itseilmaisulle, 
oman kehonkuvan ilmentämi-
selle ja identiteetille.

Uuden pelin kehittämisessä 
ovat  olleet mukana Väestöliiton 
Perheklinikka, Seksuaaliterveys-
klinikka ja Väestöntutkimuslai-
tos. Asiantuntijoina ovat toimi-
neet tutkimusprofessori Osmo 
Kontula, perhesosiologi Heli 
Vaaranen ja sosionomi Maaret 
Kallio.

Pelissä on kuusi kysymysosaa, 
joista jokaisessa on 31 kumppa-
nin eroottisia toiveita luotaavaa 
kysymystä. Kysymyskategorioi-
den aihepiirit ovat: intohimo, 
kosketus, hellät haaveet, seksik-
käät muistot, fantasiat ja seksikäs 
kumppani. Lisäksi peliin kuulu 
34 tehtävää, joiden on tarkoitus 
herätellä pelaavan parin välistä 
intiimiyttä ja hellyyttä.

Hellät haaveet -osion kysy-
myksistä voisi ottaa esimerkiksi: 
"Milloin rakkaasi toivoisi kehuja 
ulkonäöstään?" tai "Milloin rak-
kaasi kaipaa sinulta ihailevaa 
katsetta?"

Lemmekäs korttipeli
I Love Leikki -pelin teemat pe-

rustuvat Väestöliiton asiantunti-
joiden kehittämään Aikuisten lei-
kit -malliin, joka tekee näkyviksi 
ne seksuaalielämän osa-alueet, 

jotka ovat tärkeitä hyvin toimi-
valle aviosuhteelle.

Tässä yhteydessä on syytä 
huomauttaa, ettei kyseinen kort-
tipeli suinkaan kannusta mihin-

kään hurjasteluun, vaan lähtee 
opastamaan avioparia pilke sil-
mäkulmassa toistensa miellyttä-
misen tiellä.
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mattopalveluaympäri Suomen!
Laadukasta

Koti-
Matosta 
löytyy yli

kutomon laatutuotteet 
edullisesti ja 

nopeasti!

50Teemme Pohjan-
maalla ILMAISEKSI 
mattoesittelyjä suoraan

koteihin ja julkisiin 
tiloihin. Soittele!

Kotisivumme
uudistuivat!
Voit tilata matot kotiisi 

suoraan netin kautta!

Soittele ja pyydä tarjous!

Miellyttävän makuinen
imeskelytabletti ja

suusuihke

UUTUUS

Tutkitusti 
tehokas*

Kuorsauksen estoon

*(PROCLAIM tutkimus Nro TNH013/VT2361 - Heinäkuu 2008)

Apteekista

Teksti: Marko Janas

Kuvat: Kimmo Janas

Ensinäkemältä punainen 
pikku pullukka hyisessä 
pakkasilmassa. 
Tavalliseen Swiftiin 
verrattuna huomaa 
heti jo ulkoapäin, että 
tässä on jotain uutta 
piilotettu. Sporttisempi 
muotoilu, madallus ja 
tuplaputket herättävät 
mielenkiinnon. 

Sisään mentäessä ei tarvitse 
kuin pitää avain taskussa 
ja painaa nappulaa ovikah-

vasta. Toinen ovi ei sitävastoin 
aukea samalla ja niinpä joudut 
avaamaan sen erikseen.

Ovet ovat kyllin isot, mikä 
auttaa takamatkustajien sisään 
kömpimistä. Taas ulostulo on 
yllättävän hankalaa ainakin raa-
mikkaammille tosimiehille.

Avainta ei tarvitse ottaa mis-
sään vaiheessa ulos taskusta, jos 
ei jaksa.

Sisustus jatkaa jo ulkona 
vihjattua sporttisuutta. Penkit 
sivutukineen ovat mukavan jä-
mäkät. 

Ei kun menoksi
Vaihteet osuvat kohdalleen hy-
vin. Alavääntöä löytyy yllättävän 
hyvin.

Moottori on tyypillinen japa-
nilainen kierroskone. 4000 kier-
roksen kohdalla alkaa tapahtua 
ja hauskuutta riittää yli 7000 kier-
rokseen. Yllättävän pirteä 1.6 lit-
ran koneeksi, mutta onhan auto 
pienikin. 

Lunta joka puolella ja lisää 

vain sataa, luistonesto pois pääl-
tä ja hauskuus alkoi. 

Ohjattavuus saisi olla hieman 
jämäkämpi. Kyynärtukea olisi 
kaivannut oikealle kädelle.

Tilaakin löytyy
Auto on neljän hengen auto, jo-
hon myös mahtuu neljä henkeä 
hyvin. Laitoimme kuskin viereen 
kaksimetrisen miehen ja hänen 
taakseen hieman normaalim-

man kokoisen 170 cm miehen 
ja kummatkin mahtuivat hyvin. 
Yllättävän tilava pikku auto.

Takakontista on otettu pal-
jon lisätilaa matkustajille, joten 
kontti on erittäin pieni. Sentään 
penkit saa kaadettua, mutta ei 
erikseen vaan yhtenäisesti. 

Penkeissä ei ollut asentomuis-
tia, joten aina sai säätää uudes-
taan.

Swift yllätti hyvällä koko-

naisuudella ja miellyttävällä 
ajotuntumalla. Varsinkin, kun 
katsoo hintaa – 21 990 euroa. 
Tämän hintaluokan autoista ei 
tahdo löytyä kunnolla vastinetta, 
vasta muutaman tonnin päästä 
löytyy. 

B   Etuistuimet antavat hy-
vää sivutukea ja mukavan 
pitkästä istuintyynystä saa 
tarvittavaa reisitukea.

A   Takana on mukavat 
tilat kahdelle, eikä pään-
tilakaan lopu heti. Ainoa 
ongelma tulee ulos köm-
piessä etuovista.

C A   Suzuki 
Swift Sportin 
ulkomuoto jo
antaa odottaa 
suorituskyvyl-
täkin perusver-
siota enemmän 
– eikä todella-
kaan tuota pet-
tymystä.

D   Konepellin alla murahtelee yllättävän pirtsakka 1,6 -litrainen 136 hevosvoiman 
moottori, jonka CO2 -päästöt pysyvät kuitenkin 147 g/km:ssä.
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Jos paikkakuntasi kristillisessä kirjakaupassa 
ei vielä ole Tosimies -lehteä myynnissä, 

kannusta myymälänhoitajaa laajentamaan 
valikoimaansa!

www.tosimies-lehti.fi

Mistä Tosimiehen 
irtonumeroita?
• Kotisataman Kristillinen Kirjakauppa
   Sörnäisten rantatie 5, 00530 Helsinki
   Puutarhakatu 17, 33210 Tampere
• Kristillinen Kirja ja Musiikkipalvelu
   Puskantie 14, 60100 Seinäjoki
• Kristillinen kirjakauppa Cor 13
   Yliopistonkatu 36, 40100 Jyväskylä
• Lahden Kristillinen kirjakauppa
   Hämeenkatu 23, 15110 Lahti
• Neste Jari-Pekka
   Pieksämäentie 15, 41520 Hankasalmi
   Yhdystie 2, 19600 Hartola
• One Way Mission House
   Kaisaniemenkatu 10, 00100 Helsinki

Pulssi BC-TV:ssä

Brilliance Communications 
on lähettänyt viime 
vuoden lopulta lähtien 
päivittäin kaksi tuntia 
televisio-ohjelmaa 
antennitalouksien 
kanavalla 15. 

Monet BC-TV -kanavan 
ohjelmasarjoista ovat 
tuttuja ajalta, jolloin 

Suomi-TV vielä lähetti hengel-
listä ohjelmaa.

Yksi näistä mielenkiintoisista 
keskusteluohjelmista on Sana-
lehden päätoimittajan, pastori 
Hannu Nymanin vetämä Pulssi.

Medialähetysjärjestö IRR-TV:n 

studioilla Keravalla nauhoitettiin 
tammikuun puolivälissä Pulssi 
otsikolla 'Mies ja miehen usko'.

Vieraikseen Hannu Nyman oli 
kutsunut Turusta Kansan Raa-
mattuseuran miestyöveteraanin 
Vesa Tiensuun, Espoon hel-
luntaiseurakunnassa miestyötä 
tekevän Jukka-Pekka Rahkosen 
sekä Tosimies -lehden päätoimit-

taja Kimmo Janaksen.

Onko pallo hukassa?
Me elämme aikakautta, jolloin ly-
hyen ajan sisällä on maassamme 
tapahtunut lukuisia perhesurmia. 
Tämä kuvastaa Janaksen mieles-
tä miesten pahoinvointia.

– Itse asiassa meillä on menos-
sa jo toinen sukupolvi, joka voi 

huonosti, lisäsi Tiensuu.
Vaikka tapahtumia tuskin voi 

selittää yksittäisillä tekijöillä, 
Rahkonen huomautti yleisen 
pahuuden lisääntymisen maa-
ilmassa varmasti vaikuttaneen 
asiaan. Väkivallasta on tullut jo 
niin jokapäiväistä, että ihmiset 
alkavat turtua siihen.

Paineet miehenä olemisessa ja 
elämisessä ovat kasvaneet voi-
makkaasti viime vuosina, mikä 
on Kimmo Janaksen mielestä 
aiheuttanut osalle miehistä pal-
lon hukkumisen. Ei enää tiedetä, 
minkälainen miehen tulisi olla.

– Raamattu tarjoaa meille 
onneksi runsaasti oikeanlaisia 
miehen malleja. Jumala kutsuu 
miehiä johtajiksi. Myös isyys on 

hyvin tärkeä rooli miehelle, tote-
si Jukka-Pekka Rahkonen.

– Tietenkin kannattaa muistaa, 
että kukaan Raamatun esittele-
mistä Jumalan mielen mukaisista 
miehistä ei ollut täydellinen, Jee-
susta nyt lukuunottamatta, mut-
ta Jumala käytti heitä kuitenkin, 
korosti Kimmo Janas.

Yhteys mieheen
Rahkonen peräänkuulutti kun-
non opetuksen antamista seura-
kunnissa, kuinka toimia Jumalan 
suunnitelmassa ja kuinka ottaa 
itselle kuuluva paikka tuossa 
suunnitelmassa.

– Meiltä ehkä puuttuu sellais-
ta koko totuutta julistava opetus 
Suomesta.

Kaikki haastateltavat olivat 
yhtämieltä siitä, että suomalai-
sia miehiä tulee kannustaa sei-
somaan ryhdikkäästi Jumalan 
sanan takana ja kantamaan vas-
tuunsa niin perheenpäänä kuin 
isänäkin.

Paras tapa tavoittaa miehiä on 
Vesa Tiensuun mielestä luotetta-
vien ystävien kautta. Kun miehet 
löytävät paikkansa luotettavasta 
miesporukasta, on heidän hel-
pompi avautua toisille ja jakaa 
huoliaan. Aivan liian useinhan 
suomalainen mies patoaa tunteet 
sisäänsä, ja seurauksista saamme 
sitten lukea iltapäivälehdistä.

– Uusien seurakuntakeskusten 
ja kirkkojen rakennusohjelmaan 
tulisikin varmaan sisällyttää sau-

natilat, joissa miehet voisivat ko-
kea vertaistukea, arvioi Hannu 
Nyman.

Arkuutta
Hän ihmetteli myös, miksi suo-
malaiselle miehelle on niin vai-
keaa näyttää uskoaan, jos vaikka 
verrataan muslimimaihin, joissa 
miehet varsin selkeästi esittävät 
vakaumustaan.

– Suomalainen mies uskaltaa 
kyllä tunnustaa Jumalan, mutta 
sitten tulee kysymys, että miten-
kä se Jeesus tähän liittyy, jatkoi 
Tiensuu. 

– Liian moni mies pelkää kas-
vojensa menettämistä ja nynnyn 
leimaa saamista, jos kertoo julki-
sesta uskostaan, lisäsi Janas.

C   Hannu Nymanin (oik.) vieraina olivat 
Vesa Tiensuu, Jukka-Pekka Rahkonen ja 
Kimmo Janas.
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Teksti & kuvat Kai Suonoja 

MP 2012 näyttely 
järjestettiin jälleen 
vuoden tauon 
jälkeen Helsingissä 
messukeskuksessa. 
Näytteilleasettajia oli 
runsaasti, vaikkakin 
maahantuojista Honda 
ja Yamaha olivat 
jättäneet nämä messut 
väliin. Messuihin 
tutustui n.54 000 
kävijää.

TNS Gallupin tekemän tut-
kimuksen mukaan lähes 
joka toinen valitsee pyö-

räkseen japanilaisen moottori-
pyörän, vaikka eurooppalaisen 
pyörän kannattajia olikin 34 % 
vastanneista.

Messujen yhteydessä ajettiin 
kaksipäiväinen Helsinki Su-
perCross kilpailu, jonka voitti 
ranskalainen  Fabian Izoird. 
Suomalaisista selviytyi finaaliin 
Joonas Heimonen ja Niko Kos-
kela.

Nuorgamista Helsinkiin
Tänä vuonna japanilaisilla mu-
seopyörillä oli oma osastonsa, 
josta löytyi mielenkiintoisia 
tuttavuuksia 70-luvulla moot-
toripyöräilystä kiinnostuneille. 
Jarno Saarisen TT-pyöriä oli 
myös esillä ihmeteltävinä, mi-
ten paljon ne ovat muuttuneet 
tuosta ajasta. 

Varusteita oli tarjolla jälleen 
laidasta laitaan, eli bootseista 
Merino-villaisiin alusasuihin, 
lehmännahkaisista liiveistä vä-
rikkäisiin ajopukuihin.

Mp-kerhoilla oli myös omat 
osastonsa, joissa he kertoivat 
kerhonsa toiminnasta. Gos-
pelriders oli tuttuun tapaansa 
evankeliumin asialla ja kerhon 
jäsenet pitkistä päivistä uupu-
matta jakoivat kutsuja kesän 
päihteettömiin kokoontumisiin 
ja kertoivat kiinnostuneille, mit-
kä ovat kristillisen mp-kerhon 
toimintaperiaatteet.

Yhtenä erikoisuutena mes-
suilla kävijöitten osalta voidaan 
mainita Gospelriders mp-kerhon 

jäsen, joka ajoi Nuorgamista 
Helsinkiin BMW 1200 enduro-
pyörällään aika ajoin 38 asteen 
pakkasessa hieman yli vuoro-
kaudessa!

Turvallisuus etusijalla
Moottoripyöräilijän turvallisuu-
teen ja nähdyksi tulemiseen 
on mielestäni kiinnitetty eri-

tyisesti huomiota ajovarus-
teiden materiaalien sekä 

värien suhteen. Enää ei 
niinkään hävetä laittaa 
huomioliiviä mustan 
ajoasun päälle tarpeen 
vaatiessa, vaan ym-
märretään sen tärkeys 
omaksi parhaaksemme. 

Hyvä niin!
Kerhot järjestävät moto-

risteille ennakoivanajon koulu-
tuksia,  joissa hahmotetaan sitä 
pelivaraa, joka motoristin tulee 
pitää suhteessa muuhun liiken-
teeseen ja olosuhteisiin. Teorian 
lisäksi harjoitellaan pyörän hal-
lintaa hitaissa nopeuksissa sekä 
jarrutustilanteissa sekä sellaista 
väistötekniikkaa, jossa opetel-
laan nopeasti ilmaantuneen es-
teen turvallista väistöä. Näihin 
koulutuksiin kannattaa hakeutua 
jo oman turvallisuuden vuoksi, 
mutta se on myös mukava mo-
toristien tapaaminen yhteisen 
kiinnostuksen ympärillä.

Takkia rasvaamaan
Näistä messuista alkaa monen 
motoristin ajokausi ainakin 
suunnittelun osalta, että pitäisikö 
pyörää hieman viritellä tai min-
ne sitä keulansa tulevana kesänä 
suuntaisi. Ainakin nahkatakkia 
voisi alkaa rasvata ja kiillottaa 
merkkejä eturintamuksessa, jois-
sa voisi  lukea vaikka; Jeesus is 
my road map tai Holy David Son 
vai takana selkämerkki, jonka 
voi putsata viimekesän pölyistä 
,jossa on iso risti ja jossa julis-
tetaan ylösnoussutta Kristusta 
iankaikkisen elämän antajana , 
kuka mitenkin.

MP 13 Moottoripyöränäyttely 
järjestetään 31.1.-3.2.2013. Näyt-
telyn järjestää Suomen Messut 
toimeksiantajanaan Teknisen 
Kaupan ja Palveluiden yhdistys 
ry:n moottoripyöräjaos.

Siunattua alkavaa ajokaut-
ta kaikille säädyille!

Ylävasemmalta myötäpäivään:

• Ajoasusteet ovat muuttumassa enemmän havaittaviksi turvallisuussyistä.

• Gospelriders uskollisena levittämässä evankeliumia motoristien keskellä.

• Jarno Saarisen näyttelyssä hänen kilpapyöränsä. Kuvassa 250 cc Yamaha.

• Victoryn liekehtivän futuristinen luomus.

• Arkuntekijä oli jo suunnitellut jatkoa tosimotoristille.

• Victory oli suunnitellut Motörhead bändille omat prätkät.

• Jarno Saarisen Puch 125 cc kilpapyörä.

MP 2012
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PARANTAJAEVANKELISTAT
Jumalan Kenraalit -kirjasarjassa 
on parantajaevankelistojen vuo-
ro tulla laajemmin tunnetuksi 
kristillisen kentän vaikuttajina. Ja 
totisesti, vaikutus minkä tämän 
kirjan neljä evankelistaa ja yksi 
evankelista pariskunta jättivät 
”perinnöksi” on ollut ja on niin 
suuri että vain Taivaan tehokkaat 
”tietokoneet”  ovat kykeneviä ar-
vioimaan heidän työnsä hedel-
män ja sadon. 

Kirja alkaa ”Parantajapionee-
ri” F.F. Bosworthin esittelyllä. 
On kesä Scrantonin kaupungissa 
Pennsylvaniassa Yhdysvalloissa 
vuonna 1925. Käytyään Azusa-
kadun tilaisuuksissa, paikassa 
missä nykyään Helluntailaisuu-
tena tunnettu herätysliike otti 
ensimmäisiä horjuvia askeleita, 
hänestä alkoi kehittyä ”Kenraali” 
Jumalan talouteen. Hän rakensi 
yhteyttä muihin suuriin vaikut-
tajiin herätysliikkeesä ja hän 
oli oppi-isänä monille muun 
muassa Oral Robertsille, jonka 
vuodet Valtakunnan työssä tuli-
sivat myöhemmin. Takaisin Sc-
rantonin kaupunkiin ja kesään 
1925. Pieni tyttö, Raffaella Serio 
oli pudonnut puusta ja satutta-
nut rintakehänsä saaden vakavia 
sisäisiä vammoja. Raffaellan oma 
lääkäri suositteli Bosworthin ko-
koukseen menoa, missä lääkä-
rin potilas oli parantunut isosta 
struumasta.Raffaella sai avun ja 
tuli täysin terveeksi Bosworthin 
rukoiltua hänen puolestaan.

F.F Bosworth maksoi kallista 
hintaa palvelutyöstään. Hänet 
piestiin henkihieveriin ja kir-
jeessä äidilleen pahoinpitelyn 
jälkeen hän toteaa:Muut ovat 
hermostuneet ja mrtuneet ja 
itkeneet, kun heille näytettiin 
kehossani olleet haavat, mutta 
olen itse ollut täysin vapaa her-
moilusta, minulla ei ole pelkoa 
enkä ole edes väsynyt. Bosworth 
iloitsi että oli päässyt osalliseksi 
Hänen kärsimyksistään. Bos-
worthit menettivät myös Vernon 
poikansa joka kuoli 4-vuotiaana 
ja vuonna 1919 Estella Bosworth 
menehtyi keuhkokuumeen seu-

rauksena.
Opillisiakin ”riitoja” oli hänen 

taipaleellaan mutta raamatulli-
sella linjallaan jatkaen hän aloit-
ti    radion käytön julistaakseen 
evankeliumia laajemmille jou-
koille, tämä tapahtui 20-luvun 
lopulla. Vielä iäkkäänä hänelle 
avautui uusia kansainvälisiäkin 
uria. Hän oli tässä rakkaaksi 
tulleessa ”ulkolähetystyössä” 
75-vuotiaana William Branha-
min kanssa vuonna 1955. Matka 
suuntautui Saksaan ja Sveitsiin.
Vuonna 1958 tämän Jumalan 
miehen elämä päättyi ja vähän 
aiemmin hän oli todennut:Kaikki 
mitä varten olen elänyt viimeiset 
60-vuotta, on ollut Herra Jeesus.
Millä hetkellä tahansa Hän as-
tuu sisään ovesta ja silloin me-
nen Hänen kanssaan ikuisiksi 
ajoiksi.

Sunnuntai-iltana 14 tammi-
kuuta 1962 Jeffreys saarnasi 
Kensington Templessä Lon-
toossa. Hänellä oli vielä sama 
tuli tallella kuin alussa. Hänen 
maallinen vaelluksensa päättyi 
26 tammikuuta 1962 ja ensim-
mäinen helmikuuta hautajaiset 
pidettiin Kensington Temples-
sä ja eri puolilta Brittein saar-
ta saapuneet Jeffreysin ystävät 
kunnioittivat rakastetun johtajan 
poismenoa.

Phillipsin vuoro lähteä tuli rei-
lu 10 vuotta myöhemmin 1973.

Wynne Lewis (ollessaan Ken-
sington Templen johtavana pas-
torina) totesi konfliktista ja re-
peämästä, mikä liikettä kohtasi 
vuonna 1940: ”Apostolinen hen-
ki potkittiin ulos ja kirkkokuntaa 
johtamaan otettiin hallinnollinen 
kylmä käsi”

Lester Sumrall sai kutsun kuo-
linvuoteelta 17 vuotiaana Juma-
lan Valtakunnan palvelutyöhön. 
18 vuotiaana Lesterille näytettiin 
näky valtavasta joukosta ihmisiä, 
jotka valtatien äkkiä päättyessä 
suistuivat suoraan helvetin ki-
taan ja Lester kuuli Raamatun 
sanan: "Ellet sinä varoita heitä, 
vaadin minä heidän verensä si-
nun kädestäsi".

Australia (1934), tämän jäl-
keen Jaava (Indonesia), Kiina, 
Berliini vuonna 1936 natsien 
valvonnassa. Kuluttavan matkan 
jälkeen lepoa Norjassa ja Ruot-
sissa, missä tapaaminen Lewi 
Pethruksen kanssa. Etelä-Ame-
rikka, aviopuolison löytyminen 
(Louise Layman, Kanadalainen 
lähetyssaarnaaja) jonka kanssa 
80000 kilometrin mittainen hää-
matka Etelä-Amerikassa.

Ehkä tunnetuin osa-alue 
Sumrallin palvelutyössä on ol-
lut köyhien ja nälkäisten ruok-
kiminen, minkä kutsun hän sai 
74-vuotiaana. Hän osti c-130 
kuljetuskoneen (Armon kone 
Zoe) millä ensimmäinen avus-
tuslento tehtiin Guatemalaan ja 
lähetyssaarnaajat jakoivat ruuan 
tarvitseville. Mies nimeltä Tipton 
tuli työyhteyteen antaen rahtilai-
van hyvään tarkoitukseen sille 

annettiin nimi Spirit. Feed The 
Hungry palvelutyö oli lähtenyt 
liikkeelle.

Oral Robertsin toiminta on 
suomalaisille lukijoille ehkä 
tunnetumpaa. Köyhistä oloista 
lähtenyt mies aloitti parantaja-
evankelistana ja rakensi suuren 
yliopiston Tulsaan Oklahomaan 
1960-luvulla. Roberts koki van-
halla iällään monia suuria vas-
toinkäymisiä lähinnä omien las-
ten ja läheisten taholta, mutta 
hän säilyi hedelmällisenä van-
huuteensa asti ja häntä monet 
suuret Jumalan miehet pitävät 
esikuvanaan. Joulukuussa 2009 
Oral Robertsin kuoleman jälkeen 
Korealainen David Yonggi Cho 
totesi: Hänen perintönsä tulee 
edelleen kantamaan. Hän oli 
todellinen Jumalan mies.

Viimeisenä Jumalan Kenraalit 
kirjassa esitellään Hymyilevät 
Hunterit, pariskunta, joka toi 
Jumalallisen parantumistoimen 
jokaisen uskovan lähelle antaen 
ymmärtää että palvelutyö tällä 
saralla ei kuulu vain ”ammatti-
laisille”

Kun he siirtyivät ajasta ikui-
suuteen 2009 ja 2010 Frances 
Hunter 93-vuotiaana ja Charles 
Hunter 89-vuotiaana, heillä oli 
takanaan pitkä ja hedelmälli-
nen jakso Jumalan Valtakunnan 
työssä.

Tilaisuuksia nimitettiin Pa-
rantumisräjähdyksiksi 1980-90 
luvulla. Frances Hunter sai sy-
dämelleen perustaa Kansallisen 
Parantumisen Päivän, mikä to-
teutuikin ja kasvoi laajemmaksi 
kuin Frances saattoi kuvitella.

Samuel Saresvirta

KIRJOITETTU ON
Aikamedian julkaisema elämä-
kerta kristillisen kentän vaikut-
tajasta, Valtter Luodosta avaa 
lukijalle tapahtumia ja muutok-
sia helluntailiikkeen sisällä ja 
laajemminkin kristillisessä ken-
tässä.

Kirjan kirjoittaja, RistinVoitto-
lehden päätoimittaja, Leevi Lau-
nonen tuo Luodon elämäntyön 
pääalueita esille luku luvulta, eli 
teos ei ole kronologisesti etene-
vä elämäkerta.

Lain opiskelu vaihtui Valtterin 
kohdalla armon evankeliumin 
julistukseen omantunnon ja si-
säisen äänen johdattelemana. 
Aarne Ylppö tunnettu vanki-
lasaarnaaja oli rohkaisemassa 
nuorta miestä kuuntelemaan si-
säistä ääntä tulevaisuutta suun-
nitellessa.

Luodon evankelioimistyö al-
koi kotiseudulta, Tuohikotin 
Kääpälän kylästä, missä maan-
viljelijäperhe eleli ennen muut-
toa Kouvolaan, noin 20 kilomet-
rin päähän. Muutto Kouvolaan 
tapahtui vuonna 1952, missä 
opiskelu Kouvolan lyseossa oli 
edennyt jo 4. luokalle.

Keväällä 1959 Valtter valmis-
tui  kansakoulun opettajaksi ja 
myös avoliittoon vihkiminen oli 
edessä pian opettajaksi valmistu-
misen jälkeen. Morsiameen, Lea 
Nurmiseen, Valtter oli tutustunut 
Betania-seurakunnassa.

Suuri muutos nuoren Luo-
don perheen elämässä tapahtui 
vuonna 1963 kun Valtter otti 
vastaan työn Ristin Voitto-leh-
den toimitussihteerinä. Valtter 
oli ollut mukana toimitustössä 
menneinä vuosina ja Hellun-
taiherätyksen suuri vaikuttaja 
ja Luodon perheen ystävä, Eino 
Ahonen oli kutsun esittäjä. Kun 
esitetyt ehdot muutolle täyttyivät 
oli muutto Helsingin Lauttasaa-
reen edessä.

Kirjallisuusala vei miehen mu-
kanaan ja edessä oli toiminta 
mm Ristin Voitto lehden päätoi-
mittajana sekä koko kustannus-

liikkeen toimitusjohtajana. Raa-
matun tietokirjojen toimitustyö 
suomen kielelle oli kustannus-
liikkeen isoja hankkeita 70-80 
luvuilla.

Luoto oli mukana Luterilaisen 
kirkon ja Helluntaiherätyksen 
välisissä oppineuvotteluissa vuo-
sina 87-89. Myös Suomen Hel-
luntaikirkkoa perustettaessa jou-

Roberts Liardon
Jumalan Kenraalit
– Parantajaevankelistat               
Uskon Sanan Kustannus Oy, 2011

Leevi Launonen
Valter Luoto – Kirjoitettu on         
Aikamedia, 2012

MIESOPPIA 
Perehtymällä Miska Rantasen 
kirjaseen Mies, yleisimmät tyyp-
piviat ja niihin sopeutuminen, 
on ehkä saatavissa hieman mo-
niulotteisuutta naisten perintei-
seen yleistykseen: kaikki miehet 
ovat sikoja!

Rantanen lähtee siitä, että mie-
hen elämä on sarja ongelmati-
lanteita ja visaisia valintoja. Mie-
hen tyyppiviat myös vaihtelevat 

Miska Rantanen
Mies – Yleisimmät tyyppiviat ja niihin 
sopeutuminen
Schilds, 2011

ikäkausien mukaan, joten kirja 
seuraa miehen elämänkaarta 
alusta loppuun. 

Ohjeeksi niille, jotka halua-
vat tutustua mieheen kirjailija 
tarjoilee mietelmän, jonka mu-
kaan ”mies on salaperäinen, ka-
tujyrän tapaan hienoviritteinen 
mekanistinen mestariteos. Sen 
vikojen paikantaminen, analy-
sointi ja niistä miehelle toistuva 
huomauttaminen on ikivanha 
osa etenkin naissukupuolen 
kulttuuriperimää – taito, jonka 
ruostuminen ei ole suotavaa 
(eikä ole edes odotettavissa, lu-
kijan huom.) nykyaikanakaan. 
Miehen puunailu ja tuunailu 
käy niin elämäntehtävästä kuin 
antoisasta harrastuksestakin”.

Kirja on jaettu kuuteen lukuun 
ehkä erikoisesti jaoteltujen ikä-
kausien mukaan (0-11, 12 -22, 
23 -34, 35-49, 50 -64 ja 65 -100), 
mutta eipähän sekään suurem-
min ihmetytä muuhun sisältöön 
suhteutettuna. Jokaisen luvun 
johdannossa käydään läpi tä-
hän elämänvaiheeseen liittyvää 
kehitystä ja yleiskatsauksen jäl-
keen seuraa kuvauksia kuhun-
kin ajanjaksoon liittyvistä ongel-
maryppäistä (huom. lukuisuutta 
kuvaava ilmaisu) ja siitä, kuinka 
niihin kannattaa suhtautua.

Luvun lopussa on vielä check-
list eli tarkistuslista kunkin ajan-

Gerorge Jeffreys ”Ison-Britan-
nian helluntaiapostoli”  syntyi 
helmikuussa 1889 köyhään per-
heeseen Walesissa. Hänen 13 
vuotta vanhempi Stephen veli 
tulisi olemaan mukana valta-
kunnan työssä tulevina vuosina. 
Vapaakirkollisuus oli perheen 
viitekehys hengellisen elämän 
ylläpitäjänä. eteenpäin. 

1930-50 luvuilla Jeffreys piti 
useita parantumiskampanjoita 
ulkomailla etenkin Sveitsissä ja 
Ranskassa.

jakson asioista, jotka miehen elä-
mässä kannattaa ottaa huomioon 
tai hoitaa alta pois, ennen kuin 
todelliset ongelmat alkavat.

Erittelemättä tämän pidem-
mälle Rantasen kirjan (123 sivua, 
myös kuvitettu, joten kokonais-
lukuaika n. 2 tuntia) sisältöä 
ja ohjeistoa, voidaan todeta, 
että sen pitäisi kuulua jokaisen 

naisen, mieheksi pyrkivän ja 
miesten itsensä lukemistoon – 
vaikkapa sitten Tosimies-lehden 
jatkokertomuksena. Sillä, kuten 
Rantanen tiivistää: jos miehenä 
oleminen olisi kivaa, kaikkihan 
tätä tekisi.

Antti Kyynäräinen

Voitto lehden päätoimittajan työn 
sekä työn kustannusliikkeen 
toimitusjohtajana ”vastarinta-
liikkeen” noustua vastustamaan 
lehden linjaa. Valtterin terveys 
ei kestänyt tässä murroksessa 
vuonna 1993 päättyi yksi kausi 
miehen elämässä.

Vuonna 1996 oli edessä oman 
kotiseurakunnan johtajan työ. 
HelsinginSaalem seurakuntakin 
oli joutunut muutosten myller-
rykseen ja Luoto haluttiin rau-
hoittamaan tilannetta uuden seu-
rakunnan johtajan löytymiseen 
asti. Tämä pesti kesti noin kaksi 
vuotta ja jälleen löytyi elämään 
uusia haasteita.

Kirjailijana Luoto on tuonut 
laajalle lukijakunnalle mahdolli-
suuden kurkistaa niihin totuuk-
siin mitä löytyy raamatun teks-
teistä: Häneltä on ilmestynyt jo 
Ruutin, Joelin ja Joosuan kirjojen 
kommentaarit ja uusia teoksia on 
jo osin valmiina.

Luodon elämäntyössä näyttää 
toteutuvan Psalmin 92 jae 15, 
"vielä vanhuudessaan he teke-
vät hedelmää, ovat mehevät ja 
vihannat", ja Mooseshan oike-
astaan vasta aloitteli n. 80-vuo-
tiaana.

Samuel Saresvirta

tui Valtter Luoto ”eturintamaan” 
missä aina eivät ole soineet kun-
nian fanfaarit vaan arvostelua on 
tullut eri suunnilta.

Luoto joutui jättämään Ristin 
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Range Rover Evoque
Teksti: Marko Janas

Kuvat: Kimmo Janas

Nyt on vanhat ikonit 
murrettu, pitäen 
silti kiinni vanhoista 
perinteistä. Range Rover 
on tehnyt ensimmäisen 
citymaasturinsa. Erittäin 
nuorekkaan ja rohkean 
näköisen vieläpä.   

Valmistaja on selvästi seu-
rannut maailman kehitty-
vää tilannetta. Bensa kal-

listuu, tila vähenee ja maailma 
saastuu. Joten nyt on tehty pie-
nin, kevyin ja taloudellisimmalla 
koneella oleva Range, jonka brit-
tiyhtiö on koskaan tehnyt.

Nuorekkaaseen
makuun

Sisään pääsee helposti, mutta sil-
ti ajoasento on tarpeeksi korkea. 

Vasemman etupilarin ja peilin 
taakse mahtuu piiloutumaan 
pieni ryhmä koululaisia. Takaoi-
kealle ei myöskään näe, samoin 
takalasin muoto jättää näkymän 
pieneksi. No siinä kohtaa tulevat 
taas ehkä hyödyksi nuo jo aikai-
semmin liian isoiksi haukkuma-
ni peilit. Tarkkoihin paikkoihin 
maastossa tai kaupungissa löytyy 
apua viidestä kamerasta. Joista 
nykyään jopa näkeekin jotain.

Maantiellä meno on vakaata ja 
tasaista kyytiä. Moottorin äänet 
kuuluvat miellyttävästi sisään. 
Eikä tällä myöskään jää jalkoi-
hin liikenteessä. 190 hevosvoi-
man 2.2 TD on pieni kone, mutta 
kiitos väännön, Evoque liikahtaa 
miellyttävän oloisesti. 

Ei jää 
heti kiinni

Mutta onko siitä muuhun kuin 
kaupassakäyntiin ja harvoin 
mökkitiellä ajoon. No jo vain 
on! Maasto-ominaisuudet eivät 
ole pahemmin heikentyneet 
isommista edeltäjistään. Tasa-
uspyörästölukko vain puuttuu. 
Alusta on erittäin jämäkkä ja 
hyvä. Maastoa varten neliveto 
ja sähköisesti ohjattu Haldex-
kytkin, joka jakaa vetoa etu- ja 
taka-akselin kesken. Sekä muista 
malleista tuttu Terrain Respon-
se -järjestelmä – maantie/ke-
vyt maasto/sora tai lumi/muta/
hiekka, alamäkihidastin ja kaa-
tumisenestojärjestelmä. 

Mäkilähtöavustin ja sähköinen 
automaattisesti poiskytkeytyvä 
seisontajarru helpottavat lisää 
menoa. 

Siis kyllä tällä voi poiketa hie-
man rämeikön puolellekin. Puo-
len metrin vesivaralla ei tarvitse 
pelästyä kaikkia lätäköitä.  

Sisustus on tehty perinteitä kun-
nioittaen – laatua ja ripaus ylelli-
syyttä. Käytetyt nahka, alumiini 
ja puu ovat aitoja. Kaikki on jä-
mäkän näköistä ja tuntuista. 

Penkit on hyvät istua ja hyvin 
säädettävät, joten niillä jaksaa 

pitkääkin matkaa. Jopa takana 
on yllättävän paljon tilaa hyvä 
istua. 

Maahantuojalla ollaan jopa 
hieman yllättyneitä Evoquen 
aiheuttamasta kiinnostuksesta. 
Uusi nuorekas malli on vetänyt 

puoleensa myös uusia ostajaryh-
miä, jotka eivät ole olleet kiin-
nostuneita perinteisistä Range 
Rovereista.

Evoque-malliston kokonais-
hinnat lähtevät liikkeelle run-
saasta 43 500 eurosta, meillä ko-

keiltavana olleen version hinta 
oli 74 400 euroa.

Kameroista apua
Silmään pistävät liian isot pelit. 

A  Evoquen sisustus ei jätä toivomisen 
varaa...

D  iPhonen/iPodin kytkeminen oli yllättävän hankalaa ainakin talvitakki päällä.

C  Evoquen viidestä kamerasta voi tarkkailla auton kulkua eri kuvakulmista.

D  Myös takana pystyy istumaan herroiksi, tilaa ja tyyliä on.




