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Isän ikävä
Sanotaan, että suhde omaan isään heijastuu 
myös suhtautumisena Taivaalliseen Isäämme. 

Martti Luther totesi aikoinaan, että hänen on 
vaikea rukoilla Isä meidän -rukousta, sillä joka 
kerta sanoessaan "Isä meidän", hän muisti oman 
isänsä, joka oli kova, taipumaton ja säälimätön. 
Eikä Luther voinut olla ajattelematta Jumalasta 
samaa.

Miestenleireillä ja -tapahtumissa tapaan aivan 
liian usein miehiä, joiden oma isä-suhde on ve-
reslihalla. Jos on kokenut hylkäämistä lapsena, 
epäilee Jumalankin hylkäävän. Tai jos oma isä 
on ollut kovin lakihenkinen, pelkää Jumalankin 
rankaisevan pienimmästäkin rikkeestä.

Mutta tämähän ei pidä paikkaansa. Jumalan 
rakkaus on ehdotonta – Hän ei sano rakastavan-
sa meitä vain ja ainoastaan, jos me tottelemme 
Häntä ja elämme nuhteettomasti. Ei – Isä rakastaa 
meitä, vaikka me olisimme kuinka kurittomia. 
Kuten maalliset isät, Jumalakin toivoo lastensa 
olevan kuuliaisia ja jos näin ei tapahdu, Hän on 
surullinen. Mutta varmaa on, ettei Hän piiskaa 
meitä nähdäkseen vain, kuinka korkealle me 
pomppaamme. Me emme voi käytännössä tehdä 
mitään ansaitaksemme Jumalan rakkauden. Toi-
saalta me emme voi myöskään tyriä niin pahasti, 
että Jumala lakkaisi rakastamasta meitä.

Aivan kuten me pikkupoikina ja -tyttöinä kä-
velimme iskän kädestä kiinni pitäen, meidän 
pitäisi tänäkin päivänä pitää Jumalan kädestä 
kiinni, roikkua Iskässä luottavaisena.

Jumalan syli on meille aina avoinna.
Jos me haluamme lähestyä Häntä, ei meidän 

tarvitse pelätä koputtaa ovelle  – Jumalan ovessa 
on paikallismarketeistakin tuttu liikkeentunnis-
tin, meidän ei tarvitse kuin lähestyä ovea, niin 
se aukeaa automaattisesti.
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Veli Johansén

Turistikirkko järjestää 
miesteniltoja noin 
kerran kuukaudessa 
Fuengirolassa 
Pacosin Majakalla. 
Miesten tapaamisia jo 
vuosikausia järjestänyt 
Pentti Pirilä kertoo, että 
miesporukassa miehet 
rohkaistuvat puhumaan 
arkaluontoisistakin 
asioista ja voivat saada 
hengellisyyteen uutta 
näkökulmaa.

Jorma Uimonen aloitti Fuen-
girolassa turistityön runsaat 
30 vuotta sitten. Jäätyään 

eläkkeelle päivätyöstään Finavi-
asta hän palasi ”kotiin” vetämään 
Aurinkorannikon suomalaisen 
Turistikirkon evankelioimistyö-
tä tämän vuoden helmikuun 
alussa.

Aurinkorannikolla vierailevat 
suomalaiset ovat miestyöaktivisti 
Pentti Pirilän kertoman mukaan 
kotimaata avoimempia ja käyvät 
varsin aktiivisesti hengellisissä 
tilaisuuksissa niin luterilaisella 
kuin vapaiden suuntien yhteisen 
turistikirkon puolellakin. Suoma-
laiset pitävät toisiinsa yhteyttä, ja 
mahdolliset hengelliset raja-aidat 
kaatuvat.

Pacosin Majakalla

C  – Miehet tuntuvat selvästi kaipaavan 
miesteniltoja, joissa voivat kuulla Juma-
lan sanaa mutta myös itse avautua henki-
lökohtaisista asioistaan, kertoo Aurinko-
rannikon miestyöaktivisti Pentti Pirilä.

D   Kimmo Janas muistuttaa miehiä hengellisen isänsä, Edwin Louis Colen sanoin ”Urokseksi synnytään, mutta miehenä oleminen 
vaatii valintoja”. – Naiset kaipaavat rinnalleen tosimiehiä, joihin voivat luottaa ja jotka kantavat vastuunsa perheen asioista.

D A   Talven yleisöennätys lyötiin helmi-
kuun alussa, Majakalla oli lähes täysi sali 
miehiä.

MIESTYÖTÄ

A   Turistikirkon evankelioimistyön ve-
täjäksi siirtynyt Jorma Uimonen lauloi 
illan teemaan sopivasti Johnny Cashin 
kappaleen.

A   Tilaisuuden aluksi Pentti Pirilä hiosti 
Kimmo Janasta pikahaastattelulla.

Nuorisotyöstä 
miestyöhön

Pentti Pirilä kertoo hengellisten 
juuriensa juontavan vuoteen 
1951, jolloin hän 8-vuotiaana 
menetti sisarensa liikenneonnet-
tomuudessa. Sisar oli ilmoittanut 
kaksi viikkoa aikaisemmin en-
kelien tulevan noutamaan hän-
tä. Runsaan vuoden kuluttua 
onnettomuudesta perheen äiti 
tuli uskoon, ja vuoden sisällä 
loppuperhekin.

– 25-vuotiaana lähdin kuiten-
kin kokeilemaan tuhlaajapojan 
tietä, joka jatkui aina vuoteen 
1982 asti. Toki kompurointia 
on ollut senkin jälkeen, mutta 
silloin kuitenkin lähdin seuraa-

maan Jeesusta tietoisesti, Pirilä 
muistelee.

Nuorisotyöhön hän ohjautui 
1960 -luvulla Turussa, mutta 
miestyö laskeutui Pirilän sydä-
melle vasta Kouvolassa kolmi-
senkymmentä vuotta myöhem-
min.

– Kasvoin nuoruuteni hellun-
taikodissa, mutta menin 51-vuo-
tiaana rippikouluun voidakseni 
tehdä miestyötä luterilaisen kir-
kon puitteissa. Olin perustamas-
sa Kouvolaan Herrakammari -ni-
mellä pyörivää miestyötä, mutta 
myös Koirasen pojat ja Miesten 
Yö ovat tuttuja työmuotoja Kan-
san Raamattuseuran riveissä Tu-
russa.

Viimeiset neljä talvea Pent-
ti Pirilä on viettänyt vaimonsa 
kanssa Fuengirolassa, jossa he 
osallistuvat aktiivisesti niin Tu-
ristikirkon kuin FIDAn Manosin 
toimintaankin.

– Tämä on ollut tähän men-
nessä paras elämänkoulu – kivi 
kiveä hioo. Seurakuntakuviois-
sa tulevat esille erilaiset persoo-
nallisuudet, joiden parissa on 
mielenkiintoista toimia, Pirilä 
naurahtaa.

Tosimies Majakalla
Keskiviikkona, helmikuun 5. 
Päivänä järjestetyssä Miesten 
olohuone -tilaisuudessa oli 
puhujavieraana päätoimittaja 

Kimmo Janas, jonka aiheena oli 
”Mieskö perheensä pappina?”

Janas huomauttaa, kuinka 
paholainen käy jatkuvasti sotaa 
avioliittoja vastaan, koska sen ta-
voitteena on päästä eroon isistä, 
joiden käsissä on niin perheiden 
kuin seurakuntienkin pelastus.

– Jumalan malli on, että Hän 
opettaa pastoria, joka puolestaan 
opettaa miestä. Mies puolestaan 
on vastuussa perheensä opetta-
misesta. Kun pastorit saarnaavat 
naisille ja lapsille, he ottavat ta-
vallaan vastuun perheiden ope-
tuksesta ja tulevat korvikeisiksi. 
Jumala kuitenkin haluaa miehen 
olevan perheenpää.

Kimmo Janas toteaa, ettei ky-

seessä kuitenkaan ole tasa-arvo-
kysymys, johon monet naisasia-
naiset vetoavat.

– Jumala loi miehen perheen-
pääksi ja naisen hänen kump-
panikseen – ei orjaksi. Jumala 
haluaa, että kumpikin hoitaa 
leiviskänsä perheessä, toinen 
toistaan auttaen ja tukien.

Avioliitto ei saisikaan olla hä-
nen mielestään kamppailua siitä, 
kuka saa enemmän aikaiseksi tai 
kumpi on kukkulan kunkku.

– Jumala haluaa meidän mies-
ten olevan perheemme johtajia, 
mutta ei diktaattoreita, Janas 
tarkentaa.

Miehen ensisijainen tehtävä 
perheensä johtajana on johtaa 
perheensä vanhurskauteen.

– Se on myöskin hänen pa-
pillinen tehtävänsä, josta luopu-
minen on syntiä, Kimmo Janas 
huomauttaa ja luettelee isän teh-
tävät raamatullisessa mielessä: 
– Pappina hän edustaa perhettä 
Jumalan edessä, profeettana hän 
ilmaisee perheelle Jumalan tah-
don ja kuninkaana hän johtaa 
perhettä Jumalan edustajana.
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Tosimies on nöyrä, muttei nöyristele. 
Tosimies kertoo miesten maailmasta ja 
on ajankohtainen. Tosimies ei kerskaile ja 
ottaa toiset huomioon, ei väheksy vaan 
rakastaa. Jumala pitää Tosimies –lehdestä.

Jukka Järvinen
ex-raskaansarjan ammattinyrkkeilijä

päihdetyöntekijä
Helsingin kaupunginvaltuutettu

www.tosimies-lehti.fi

Kimmo Janas

Fuengirolaa ei turhaan 
kutsuta suomalaisten 
pääkaupungiksi 
Espanjassa. Suomalaisia 
asuu Aurinkorannikolla 
toistakymmentä tuhatta. 
Suurin osa heistä viipyy 
vain talven, mutta jo 
yhä useampi myös 
ympäri vuoden. 

A urinkorannikon talvi on 
suomalaisittain varsin 
mukava, paikalliset ih-

miset ystävällisiä, hintataso edul-
linen, ja mikä tärkeintä – aurinko 
paistaa. Tietenkin asialla on myös 
kääntöpuolensa. Tämän vuoden 
neljän ensimmäisen viikon aika-
na oli Aurinkorannikolla kuollut 
jo viisi suomalaista. Valitettavan 
usein kuolinsyynä on alkoholi ja 
sen haittavaikutukset.

Vielä 1990-luvulla puolet Au-
rinkorannikon suomalaisasuk-
kaista oli eläkeläisiä. Sen jälkeen 
ryhmä on nuorentunut voimak-
kaasti. Alueelle on syntynyt 

uusia suomalaisia työpaikkoja 
leipomoista puhelinmyyntifir-
moihin. 

Toimettomuus 
rasitti

Fuengirolan suomalaisyhteisön 
sydämessä, Centro Finlandian 
toisessa kerroksessa sijaitsee 
yksi kaupungin uusimmista suo-
malaisyrityksistä, Esa Törmälän 
vetämä kiinteistönvälitystoimisto 
Centro Asunnot.

Törmälä jäi vuoden 2012 
maaliskuussa eläkkeelle Kiin-
teistömaailman Espoon toimis-
tosta ja lähti seuraavana syksy-
nä hakemaan lämpöä Espanjan 
auringosta.

– Kävellessäni näitä Fuengiro-
lan katuja tajusin, etten osaa olla 
toimettomana. Lensin aikoinaan 
10 vuotta kopteripilottina, mutta 
ikää oli jo sen verran, etten voi-
nut lentää helikopterilla ansio-

Kiinteistönvälitystä 
Aurinkorannikolla

B  Centro Finlandiasta löytyy Törmä-
län toimiston lisäksi mm. suomalainen 
ravintola, parturi, puhelinkauppa, la-
kitoimisto, fysioterapeutti, ruokakaup-
pa, luontaistuotekauppa, suomalainen 
sauna jne.

C  – Tämä on ylivoimaisesti lämpimin paikka, mitä tältä etäisyydeltä löytyy, etten 
siinä mielessä kaipaa Suomen loskaisia talvia, Esa Törmälä toteaa.

mielessä, joten päätin perustaa 
kiinteistötoimiston.

Kun tyhjä toimistohuoneisto 
löytyi Centro Finlandiasta, Tör-
mälä laittoi isompaa vaihdetta 
silmään, ja tammikuussa 2013 
uusi yritys käynnisti toimintan-
sa. Tänä päivänä Centro Asunnot 
työllistää Törmälän lisäksi neljä 
muuta välittäjää.

Pääsääntöisesti Centro Asun-
tojen asiakaskunta koostuu Es-
panjasta asuntoa etsivistä suo-
malaisista. Asuntojen myyjät 
ja vuokraajat puolestaan ovat 
valtaosin espanjalaisia. Esa Tör-
mälällä on myös Suomessa toi-
minimi, jonka kautta hän pyrkii 
löytämään asiakkailleen sopivat 
kiinteistönvälittäjät Suomesta.

Kansainvälinen ja varsinkin 
Espanjaa riepotteleva talouskrii-
si on tietenkin vaikuttanut myös 
Aurinkorannikon kiinteistöväli-
tykseen, mutta Törmälä kertoo 

asiakkaita kuitenkin riittäneen.

Isän 
ohjauksessa

Ensikontakti Espanjaan syntyi jo 
nelisen vuotta sitten Tuulikki-
vaimon ehdotuksesta.

– Olin varannut meille jou-
lumatkan Thaimaahan, mutta 
Tuulikki tyrmäsi ajatukseni sii-
hen paikkaan. Tärkein syy oli, 
ettei hän siedä aurinkoa, joskin 
taisi Thaimaan kyseenalainen 
mainekin vaikuttaa asiaan, Esa 
Törmälä muistelee.

Vaimon kannustamana hän 
sitten varasi itselleen matkan 
Espanjaan, jossa vietti kuukau-
den. Seuraavana vuonna kului 
Aurinkorannikolla jo kaksi kuu-
kautta.

– Pari vuotta sitten vaimoni 
tuli mukanani tänne, mutta totesi 
ettei ollut koskaan palellut niin 
paljoa, Törmälä naurahtaa.

Hän kertoo evankelistana toi-
mivan vaimonsa kuulevan häntä 
selkeämmin Herran ääntä, ja kun 
vaimolta tuli kehotus lähteä Es-
panjaan, voi kyse hyvinkin olla 
Taivaallisen Isän ohjauksesta.

Toisaalta keskusteltuaan omis-

ta asuinjärjestelyistään kaupun-
kilehti Fuengirola.fi:n päätoimit-
tajan Antti Pekkarisen kanssa 
Törmälä kuuli, ettei Centro Fin-
landian talossa ollut koskaan 
ollut tarjolla vuokra-asuntoja. 
Yllättäen kuitenkin talon kuu-
dennesta kerroksesta vapautui 
85 neliön asunto, jonka Törmälä 
välittömästi vuokrasi.

– Pakko myöntää, että Herra 
pitää huolen omistaan, naurah-
taa Esa Törmälä nykyistä kahden 
metrin työmatkaansa.
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B C   Leon ST:n muotokielessä on urheilul-
lisuuden lisäksi tiettyä ryhdikkyyttä.

Seat Leon ST

Meidän täytyy todistaa miehille, ettei 
uskonsa tunnustamista kannata hävetä. 
Kristityt naiset etsivät Jumalan miehiä 
etenkin näinä päivinä. Tosimies –lehden 
sivuilta löytyy uskon siemeniä, rohkaisun 
sanoja ja kaikkea muuta mukavaa, josta 
miehet haluavat lukea.

Christian-Charles de Plicque
evankelista

kristitty artisti
lähetystyöntekijä

www.tosimies-lehti.fi

Kimmo Janas ja Marko Janas

Kun takana oli viikon 
matka Espanjaan, 
täytyi vieroitusoireita 
hälventääksemme ottaa 
koeajoon tietenkin 
espanjalainen auto. 
Kotimaan loskaisille 
teille valitsimmekin 
Seatin uuden 
farkkumallin Leon ST:n.

V iime syksynä Frankfur-
tin kansainvälisessä au-
tonäyttelyssä ensiesitte-

lynsä saanut Seat Leon ST tekee 
Leon -mallistosta täydellisen. 
Viisi- ja kaksiovisen Seat Leonin 
rinnalle esitelty ST-farmariversio 
antaa hyvän ensivaikutelman, 
muotokieli on lähes silmää hi-
velevä.

Uutta Leonia on urheilullisuu-
dessaan sanottu valon muotoile-
maksi, koska sen persoonalliset 
linjat viimeisteltiin Barcelonan 
auringon alla.

Tilaa löytyy
Leon ST-farmari on 27 cm vii-
siovista versiota pidempi ja ko-
konaismitta on venynyt 4535 
milliin. Akseliväli on yhtenäinen 
viistoperän kanssa, ja lisämitta 
näkyy kokonaan takaylitykses-
sä. 

Leon ST:n tavaratilan tilavuu-
deksi muodostuu kasvaneiden 
mittojen ansiosta 587 litraa. Ta-
kapenkkien selkänojat voidaan 
kätevästi kaataa tavaratilan si-
vuilla olevista vivuista, jolloin 
tila laajenee 1470 litraan. Tava-

ratilan välipohjaa laskemalla saa-
daan korkeuteen vielä muutama 
lisäsentti. 

Lastattaessa takaluukku auke-
aa mukavan ylös, eikä rotevam-
pikaan kuski kolauta päätään 
luukun lukkoon. Lastausaukon 
leveys on109 cm ja nostokorke-
us on 65 cm.

Matkustajien kannalta niin 
eteen kuin taaksekin on helppo 
nousta, ja tilaa löytyy istua taka-
na jopa hattu päässä…

Nelivetoakin luvassa
Seat Leon ST:n moottorivalikoi-
ma on sama kuin viisiovises-
sa veljessään. Tarjolla on viisi 
TSI- ja viisi TDI -moottoria. TSI-
bensakoneista löytyy potkua 
86–180 hv ja TDI-dieseleistä 
90–184 hv. Uutena voimanläh-
teenä esitellään alkuvuonna 
tuotantoon tuleva 1.6 TDI Eco-
motive -moottori, jolle luvataan 
3,3 litran keskikulutusta. CO2- 
päästötkin nipistetään 87 g/ km. 

Leon ST- mallistoa täydennetään 
myöhemmin myös 4-Drive -neli-
vetomalleilla. Niistä 1.6 TDI esi-
tellään alkuvuodesta ja 2.0 TDI 
loppukeväästä.

Meillä kokeiltavana oli 1,4 
-litrainen, 122 -hevosvoimainen 
4-sylinterinen bensamoottori. 
Aluksi hieman epäilimme ”näin-
kin” pienen moottorin suoritus-
kykyä, varsinkin kun kyseessä 
oli farmariluokan auto. Mutta 
epäluulo vääräksi osoittautui jo 
ensimetreillä – sen verran riva-
kasti ST hyökkäsi tien päälle. 
Eikä hintakaan ole paha, karvan 
päälle 26 000 euroa.

Jämäkkä farkku
Huomaa kyllä, että saksalaisin-
sinööreillä on ollut sormensa 
pelissä VW-konsernin sisällä, 
Seatiin on saatu tuotua selvästi 
uutta laatutasoa. Kyseessä ei kui-

tenkaan ole kopio Golf Variantis-
ta vaan aivan oma tuote.

Jämäkkyys on sana, joka nou-
see esille monessa kohdin ST:llä 
ajaessa. Ovet ovat jämäkät, eivät-
kä mitään navetan ovia. 

Auton ohjattavuus on tarkkaa 
ja helppoa. Leon ST:tä on help-
po pyöritellä ahtaissakin park-
kihalleissa, kääntösäde on sen 
verran pieni, että luulisi kyseessä 
olevan huomattavasti pienem-
män auton.

Alavääntöä löytyy mukavasti, 
ja vaihteisto toimii täsmällisesti.

Erityismaininnan ansaitsevat 
Leonin täys-LED -ajovalot, jotka 
olivat markkinoille tullessaan 
luokassaan poikkeukselliset. 

Nykyään autoihin yleistynyt 

farmari Espanjan auringosta

vakionopeussäädin toimii Sea-
tissa harvinaisen kätevästi eikä 
aiheuta vaaratilanteita kuskin 
räplätessä sopivia asetuksia koh-
dalleen. Tutkaa hyväksikäyttävä 
vakionopeussäädin sovittaa ajo-
nopeuden automaattisesti edellä 
ajavan auton vauhtiin lisäten näin 
mukavasti ajoturvallisuutta.

A  Kun takaistuimet kaataa alas, mah-
tuu tavaratilaan kevyesti vaikkapa 5000 
esitettä.

D  Leonin sisätilat ovat varsin asialliset ja tilavat. Etuistuimet ovat urheilullisen kuppimaiset antaen hyvän sivutuen. Takana riittää koipitilaa isommallekin matkustajalle. 

C  Mittaristo on varsin selkeä. Mittaris-
ton keskellä olevassa ruudussa näkyy 
vakionopeussäätimestä valittu etäisyys 
edellä ajavaan autoon.

A  Näytöltä voi seurata mm. ajon aikaista 
kulutusta jne.

C  Vakionopeussäädin on harvinaisen 
yksinkertainen käyttää.

C  Keskikonsolin säätimet on aemoitu 
selkeästi esille.
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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

Jukka Mattsson

jukka.mattsson@sana.fi

puh. 050 587 07 51

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

11.4.
Miesten Yö 
Miestapahtuma Turussa
Lisätietoja:
vesa.siltala@sana.fi

18.-21.4.
American Car Show
Finnish Hot Rod Associationin 
järjestämä autonäyttely Helsin-
gin Messukeskuksessa.

9.5.
Nopankylän Miestenilta
Ilmajoella, Kalajaisjärven rannal-
la srk:n leirikeskuksessa.

14.6.
Lähäresmäen 
Tosimiespäivä
Miestenpäivä Ylihärmässä.

Mukana mm. Iikka Löytty, Jussi 
Kosola, Kimmo Janas.

17.-20.7. 
CMN:n miestenleiri 
Tuupovaarassa
Kristittyjen Miesten Verkoston 
perinteinen miestenleiri Kah-
dessa Kalassa.
Mukana mm. Kimmo Janas, Sa-
muel Saresvirta, Risto Hirvonen, 
Tatu Vatanen.

17.-19.10.
Paltamon 
miestenpäivät
Miesten viikonloppu Kainuun 
Opistolla.

31.10.-2.11.
Mestarin Miehet

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

HALUATKO SÄÄSTÄÄ 
RAHAA?

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

Patentoitu
OPTIMI -kaukolämpökeskus

Patentoitu
AIDABLOW 
-oviverhopuhallin

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

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

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

kannusta myymälänhoitajaa laajentamaan 
valikoimaansa!

www.tosimies-lehti.fi

Mistä Tosimiehen 
irtonumeroita?

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

Kansanlähetyksen miesten vii-
konloppu Ryttylässä.

t
Kristillinen 
lehti naisen 
parhaaksi!
www.christina-lehti.com
puh. 019 668 135
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Smartpen Kosketus-
näyyökynä alk.0,86 e

Pyydä tarjous omalla Logolla ja määrällä!

Heijassmet
LOGO 
paineyuna
alk.0,69 e

Omalla Logolla 
varustetut karamellit 
alk.13,50 e /kg

Mainoskynät
LOGO 
paineyuna 
alk. 0,49 e

Arkki-kirjat

The Bible
10-osainen minisarja Raamatusta
sis. 4 DVD-levyä, 7 tuntia 55 min
LightWorkers Media ja Hearst Produc-
tions & 20th Century Fox, 2013

Compelled by Love
Iris Global Films, 2013
Levitys Radical Love Finland ry

Kimmo Janas

Shara Pradhan on ohjannut 
varsin mielenkiintoisen ja kos-
kettavan henkilökuvan Heidi 
Bakerista, joka miehensä Rol-
landin kanssa tekee Iris Global 
-järjestönsä puitteissa evankeli-
ointi- ja avustustyötä yli 30 eri 
maassa ympäri maailmaa.

5.1. maailmanensi-iltansa saa-
nut Compelled by Love (Rakkau-

den valloittama) esitettiin suo-
meksi tekstitettynä Helsingissä  
kutsuvierasnäytännössä jo kol-
me viikkoa myöhemmin.

Filmimateriaalia on kerätty 
yli 20 vuoden ajalta tämän ny-
kypäivän Äiti Teresaksikin kut-

sutun Heidi Bakerin toimiessa 
10 maassa kaikilla neljällä man-
tereella – olipa sitten kyseessä 
sota-alue, aavikko, bordelli tai 
Ivy Leaque kampukset, yhtä 
hyvin Hollywoodissa kuin Mo-
sambikissä.

Elokuva kaataa kaikki mah-
dolliset poliittiset, uskonnolliset 
ja sosiaaliset raja-aidat.

Shara Pradhan seuraa tiimei-
neen Heidi ja Rolland Bakerin 
mukana maailman synkimpiin ja 
toivottomimpiin kolkkiin, joihin 

he tuovat toivoa Jumalan rak-
kauden välityksellä.

Elokuvasta tulee mieleen Dar-
ren Wilsonin kolmiosainen elo-
kuvasarja Jumalan ihmeistä.

Kuvaa Bakereista ovat piir-
tämässä myös kommenteillaan 
mm. Bill Johnson, John ja Carol 
Arnott, Stacey Campbell ja Kris 
Vallotton.

Elokuvan selostajaksi on saatu 
toinen suuri evankelista, Rein-
hard Bonnke.

Viime pääsiäisenä USA:ssa esi-
tetty minisarja Raamatusta on 
vihdoin tullut myös DVD-levi-
tykseen. 

4 levyn boxi sisältää kaikki 

sarjan 10 osaa, joissa käydään 
läpi Raamatun kertomuksia niin 
Vanhasta kuin Uudestakin Tes-
tamentista.

Mielenkiintoista tässä valta-
van suosion monissa maissa 
saaneessa minisarjassa ovat sen 
tuottajat, Mark Burnett ja hänen 
vaimonsa Roma Downey. Bur-
nett on tullut tunnetuksi mm. 
Selviytyjien ja Diilin tuottajana. 
Kristittyinä pariskunta kuitenkin 
koki tehtäväkseen välittää Raa-

matun sanomaa parhaalla mah-
dollisella tekniikalla ja tavalla, 
jota nuorempikin polvi jaksaisi 
seurata. Roma Downey myös 
esittää sarjassa Jeesuksen äitiä 
Mariaa.

Erityisen mielenkiintoisia ovat 
boxin mukana tulevat lisämateri-
aalit; mm. näyttelijöiden esittelyt 

ja haastattelut sekä elokuvassa 
käytettyjen erikoistehosteiden 
esittely.

Minisarjan ns. jatko-osa "Juma-
lan poika" sai ensi-iltansa Yhdys-
valloissa 28.2. ja ensi vuonna on 
luvassa samoilta tekijöiltä vielä 
uusi minisarja, joka kertoo Jee-
suksen jälkeisestä ajasta.
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KASVA 
KRISTUKSESSA

Tilaa Airut!

Airut-lehti, Kuusitie 7 A 3, 37500 LEMPÄÄLÄ

www.airut.net
Puh. 03-3142 2300

Ohjaa kristilliseen elämään
Rohkaisee odottamaan 

Kristuksen paluuta

0400 665 880

Fotosafari Unkarin pustalla, 7 vrk
30.4.-7.5.2014

hinta ilman lentoja
590 € 
täysihoidolla
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 
wwwww.kuvaaunkarissa.fi         

HK INSTRUMENTS
www.hkinstruments.fi

EXIT
Päivätasaaja 25v. juhlakonsertti
sis. DVD- ja Blu-ray -levyt
Noste Records, 2013

Tie Tampereelle
Iikka Löytty, 2013

Iikka Löytty on saanut haasta-
teltavakseen professori Heikki 
Ylikankaan.

Keskustelun aiheena on vuo-
den 1918 sisällissota ja tapahtu-
mat matkalla Tampereelle.

Tallenteen tavoitteena on kä-
sitellä noita lähes sadan vuoden 
takaisia, paljon tuskaa aiheutta-
neita tapahtumia tasapuolisesta 
niin valkoisten kuin punaisten-
kin näkökulmasta. 

Kyseessä olivat merkittävät ta-
pahtumat nyky-yhteiskuntaam-
me ajatellen, eikä suinkaan sovi 
unohtaa silloisten taistelijoiden 
jälkeläisten vielä tänäkin päivänä 
mahdollisesti mukanaan kanta-
mia traumoja.

Professori Ylikangas kertoo 
haastattelussa sisällissodan juon-
taneen juurensa varsinaisesti 
vuoteen 1899, jolloin alkoi ns. 
venäläistämisaika – sortovuo-
det. Venäjän keisarikunta halusi 
liittää Suomen tiiviimmin yhtey-
teensä ja alkoi karsia suomalais-
ten erioikeuksia. Tätä jatkui aina 
vuoteen 1917 asti, jona aikana 
yhteiskuntasuhteet maassamme 
kärjistyivät.

– Vaikka meillä oli eduskunta, 
kuten nykyäänkin, se ei pystynyt 
purkamaan epäkohtia Venäjän 
veto-oikeuden takia. Tästä syys-
tä yhteiskuntakehitys salpautui 
ja demokratia heikentyi, hän 
tarkentaa.

Maaliskuussa 1917 Nikolai II 
syöstiin vallasta, mikä synnytti 

valtatyhjiön. Tätä tyhjiöitä pyr-
kivät niin vasemmisto kuin oi-
keistokin täyttämään.

Syksyllä 1917 bolsevikit ottivat 
vallan Venäjällä ja joulukuussa 
Suomi julistautui itsenäiseksi 
mm. Saksan kannustamana. Itse-
näisyys ei kuitenkaan ollut vielä 
kovin vahvoissa kantimissa, sillä 
maassa oli edelleen 40.000 venä-
läistä sotilasta.

Eri puolille maata perustettiin 
paikallisia järjestyskaarteja, jotka 

lohkoutuivat lopulta suojelus-
kunniksi ja punakaarteiksi.

25.1.1918 senaatti julisti suoje-
luskunnat hallituksen joukoiksi, 
ja niin tilanne tulehtui lopulli-
sesti.

DVD on varsin mielenkiintois-
ta katsottavaa, haastattelua on 
kuvitettu myös "Tampere tulessa 
1918" kirjan kuvilla. Paketti toi-
mii muistutuksena vanhemmalle 
väestölle samoin kuin historian 
oppituntina nuoremmille katso-
jille. Monelle saattavat nousta 
tunteet pintaan, mutta siitäkin 
huolimatta video kannattaisi 
katsoa.

Sisällissodan taisteluissa Tam-

pereella kaatuneet sekä taiste-
luiden jälkeen teloitetut ja van-
kileireillä tauteihin kuolleet pu-
naiset päätyivät joukkohautaan 
Kalevankankaalle. Tampereen 
komendantin viraston tekemien 
laskelmien mukaan joukkohau-
dan vainajien määrä on 2751, 
joskin suurempiakin arvioita on 
esitetty.

Kun tunnemme historiamme, 
meidän on helpompi ymmärtää 
nykyisyyttäkin.

Hyvinkään kirkossa viime vuon-
na nauhoitettu Exitin 25-vuo-
tisjuhlakonsertti antaa hyvän 
läpileikkauksen maineikkaan 
gospelbändin neljännesvuosi-
sataisesta taipaleesta.

Pekka Simojoen ohella Exitin 
konsertissa esiintyvät Jari Levy, 
Matti Puttonen, Markku Perttilä, 
Jarkko Jouppi, Timo Jouppi ja 
Timo Luoto.

Konserttitallenteella kuullaan 
(ja nähdään) 20 kappaletta al-
kaen 'Askelista' 'Kahden maan 
kansalaisen' kautta a cappellana 
esitettyyn 'Varjoista maahan'.

On mielenkiintoista huoma-
ta, kuinka ajanhammas ei ole 
päässyt nakertamaan kavereiden 
musiikkia. Eipä siis ihme, että 
keikkaa on pukannut näinkin 
monta vuotta, ja varmaan puk-
kaa jatkossakin.

Takana on Pekka Simojo-
en laskelmien mukaan yli 900 
konserttia ja satoja tuhansia ki-
lometrejä rämällä bussilla. Satoja 
tuhansia ihmisiä, lukemattomia 
tarinoita.

Simojoki toivoo, että Exit voi 
musiikillaan tuoda ihmisten elä-
mään kaivattua iloa ja lohtua.

Exitin musiikki on helposti 
kuunneltavaa, letkeästi soljuvaa, 
rytmikästä, juuri sopivaa suoma-
laiseen – hieman rauhallisem-
paan hengelliseen musiikkiin 
tottuneeseen – makuun.

Kimmo Janas
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Alaviivajärven rannalla uudenveroinen, persoonallinen, hyvinrakennettu  
ja huolella viimeistelty omakotitalo. Oh, 2 mh, rt, k, s+kph, ph, 2 wc, et. 
Päärakennus 103 m2, talousrakennus 56 m2. Rakennusvuosi 2004 / 2009.  
Oma rantatontti 3280 m2.  Autokatos (2,5 autolle), puuliiteri ja vaja.
Varusteina mm. leivinuuni, verstas, tukeva rantalaituri, oma kaivo, kasvi- 
huone, valmiit nurmikot, perunamaa, kasvimaat.
Sijainti:  5 km Siniseltä tieltä, 105 km Jyväskylästä, 150 km Seinäjoelta.

Myytävänä
Omakotitalo / vapaa-ajan asunto
Kannonkoskella, Keski-Suomessa

Rakennusala 
yhteensä

159 m2 

Rantatontti

3280 m2 

Hinta 252 800 €.  Tiedustelut:  Mikko Mukkala puh. 040 836 1167
Katso lisää kuvia: www.mainoskaminen.com/satulinna

Kimmo Janas

Kuluttajien usko 
tulevaisuuteen on tänä 
päivänä koetuksella. 
Eikä kristityillä 
liikemiehilläkään 
ole helppoa 
oikeiden ratkaisujen 
tekemisessä nykyisessä 
taloustilanteessa.

P örssimeklarinakin toimi-
nut Tom Liljeström vastaa 
tänä päivänä LähiTapiola 

Varainhoito Oy:n toimitusjohta-
jan tehtävistä.

Hyvässä muistissa ovat niin 
pörssin hullut vuodet ja romah-
dus vuonna 1987 kuin 1990 -lu-
vun lama ja sitä seurannut voi-
makas teknobuumi.

– Koin pörssiromahduksen 
hiljaisuutena. Pörssi oli laskenut 
voimakkaasti perjantaipäivänä 
Yhdysvalloissa, ja aikaisin maa-
nantaiaamuna Suomeen aikaan 
auennut Japanin pörssi oli me-
nossa selkeästi alaspäin. Kaikki 
tiesivät, että tulossa oli erilainen 

maanantai, hän muistelee.

Useita 
leivisköitä

Toisten rahojen sijoittaminen 
vaatii tiettyä herkkyyttä. Tärke-
ää on Tom Liljeströmin mukaan 
jutella asiakkaan kanssa paljon, 
että tietäisi mikä on asiakkaan 
riskinsietokyky ja -halu. Kum-
paakin äärilaitaa löytyy sijoitta-
jista.

– Toisilla on paljon kokemus-
ta, eikä heitä heilauta kurssin 
tuplaantuminen tai puoliintumi-
nen. He katsovat osinkotuottoa 
ja nukkuvat yönsä rauhallisesti.

Toiset sijoittajat taas halua-
vat verrata pörssisijoittamista 
talletuksiin ja hermostuvat vä-
littömästi, jos hinnat vähänkin 
laskevat, hän toteaa.

Varainhoitotyössä hoidetaan 
eri instituutioiden ja yksityis-

ten varoja, jopa kuukausisääs-
täjien varoja. Liljeström kertoo 
havainneensa, että yksityiselle 
säästäjälle, jolla kyseessä on 
esimerkiksi 1000 euron säästöt, 
on sijoitussalkun arvon kehit-
tyminen jopa tärkeämpää kuin 
suursijoittajalle, koska hänellä 
on ”kaikki pelissä”.

– Hoidettavien leivisköiden 
lukumäärät vaihtelevat suuresti, 
mutta ne ovat omistajilleen yhtä 
tärkeitä, hän naurahtaa.

Vastuullista 
sijoittamista

Tom Liljeström kertoo olleensa 
koko elämänsä uskossa, eikä voi 
nimetä mitään erityistä hetkeä, 
jolloin olisi tietoisesti tullut us-
koon.

Sijoitustoiminta ja kristillinen 
etiikka eivät hänen mielestään 
riitele keskenään.

– Me sijoitamme vain yrityksiin, joiden 
johtoa tapaamme. Ne yritykset, jotka 
toimivat oikein ja voivat katsoa itseään 
peilistä, tekevät myös hyvää tulosta. Yri-
tys, joka haluaa vain nopeasti rahastaa, 
ei pysy kauaa markkinoilla, kertoo Lähi-
Tapiola Varainhoito Oy:n toimitusjohtaja 
Tom Liljeström.

Jos teet hyvää, 
siitä seuraa hyvää

D   Tom Liljeström muistelee erään yritysjohtajan todenneen sattuvasti, että jos teet 
oikein, siitä kyllä seuraa myös hyvää.

– Me puhumme pikemminkin 
’vastuullisesta sijoittamisesta’ 
kuin ’eettisestä sijoittamisesta’, 
jolla tarkoitamme, että yritys 
toimii vastuullisesti.

Esimerkkinä hän kertoo ren-
gasvalmistajasta, joka ei suostu 
ostamaan raakakumia viljelijöil-
tä, jotka laittavat työntekijöille 
ja lapsille vaarallisia käärmeitä 
syömään rottia viljelyksiltä.

– Läpinäkyvyys tulee esille 
monin eri tavoin. Ja yritys, jolla 
ei ole mitään peiteltävää, pärjää 
yleensä hyvin.

Liljeström huomauttaa, että jos 
ei halua sijoittaa tahoon, joka 
harjoittaa uhkapeliä tai valmis-
taa alkoholia tai sotatarvikkeita, 
niin ei voi sijoittaa esimerkiksi 
Suomen valtion obligaatioihin. 
Suomen valtiohan tunnetusti te-
kee kaikki em. asioita. 

– Maailma ei yksinkertaisesti 

ole mustavalkoinen! hän lisää.

Vaarallinen 
elämäntapa

Talouselämän uhkakuvat eivät 
tunnu helpottavan vielä Suo-
messa, vaikka muualla EU:ssa 
on havaittavissa jo elpymisen 
merkkejä.

Tom Liljeström näkee yrittä-
jyyden tukemisen olevan mer-
kittävässä roolissa lähitulevai-
suudessa.

– Edellytysten parantaminen 
pienyritysten perustamiselle ja 
niiden selviytymiselle, työvoi-
man helpompi liikuteltavuus ja 
byrokratian helpottaminen ovat 
tärkeitä tekijöitä. Meillä on vielä 
pitkä matka siihen, että toisen 
ihmisen työllistävää pidettäisiin 
yhteiskunnan sankarina.

Länsivaltiot kautta linjan vel-
kaantuvat voimakkaasti, joka 
tuntuu olevan Liljeströmin nä-
kökulmasta suoraa seurausta 
vallitsevasta kulttuurista.

Kulttuuri, jossa työ tehdään 
ensin ja hedelmistä nautitaan 
vasta sitten, luo vaurautta – ehkä 
kuten Suomi 1960-1970 -luvuil-
la tai Viro tänään. Nyt vaikuttaa 
siltä, että halutaan nauttia korke-
ammasta elintasosta kuin mihin 
on varaa. Sopeutumista tullaan 
edellyttämään nykylukemien 
valossa.

– Mielestäni on osuvasti sanot-
tu, että yhteiskunta, joka ottaa 
hyvinvoinnin annettuna tekijä-

nä, elää vaarallisesti.

Sisäinen 
kompassi ohjaa

– Rukous on kuin hengittämi-
nen. On hyvä, että ajatus on 
aina mukana päätöksiä tehtäes-
sä, mikä on oikein ja totta, Tom 
Liljeström toteaa.

Sisäinen ääni, sisäinen kom-
passi on tullut hänelle yhä tär-
keämmäksi vuosien saatossa. 
Joskus tuo kompassi näyttää 
oikein, joskus väärin.

– Totuus kuitenkin kestää 
faktoilla pommittamista, ja pi-
tää osata olla nöyrä muutta-
maan nopeasti mielipiteitään, 
kun huomaa tehneensä väärän 
ratkaisun.

Liljeström muistuttaa, että si-
joitusmaailmassa markkinat hel-
posti liioittelevat. Totuus löytyy 
aina sieltä välimaastosta.

– Talousmyrskyssä navigoi-
dessaan kokenut kippari ei 
välttämättä vedä kaikkia purjeita 
ylös, jos on myrskypilviä näky-
vissä horisontissa.

Rukouksen ohella tietenkin 
Raamattu kuuluu kristityn liike-
miehen jokapäiväiseen elämään. 
Liljeström kertoo Sananlaskujen 
kirjan kohdan ”Turvaa Herraan 
kaikesta sydämestäsi” puhutte-
levan häntä päivittäin.

– Se kuvaa myös sen sisäi-
sen kompassin tarpeellisuutta 
ja mikä siinä on kaikkein kes-
keisintä.
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Päämäärän asettaminen elämässä auttaa 
keskittymään oikeisiin asioihin.
Urheilussa sen on oppinut käytännön 
kautta. Myös uskovaisen elämässä 
päämäärä on tärkeä olla kirkkaana 
mielessä. Tosimies-lehti kannustaa rehtiin 
kilpailuun!

Mika Poutala
pikaluistelija

www.tosimies-lehti.fiC  Kirjan tekijät; Kalle Kotiranta (vas.), 
Tiina Boman ja Antti Hagqvist.

TRIATHLON

Lasol-pissapoika naurattaa Belgiassa asti
EU:n kylmimpiin paikkoihin kuuluvaan Sallan Naruskaan pysty-
tetty Manneken Pis -patsaan velipoika on herättänyt belgialaisten 
huomion. Brysselin pissapoika sammutetaan aina pakkasten ajaksi, 
mutta Naruskan ensimmäinen ja ainoa nähtävyys lorottaa ylpeänä 
ääriolosuhteissakin.

Aivan pelkkää vettä suihkulähteessä ei lirise, vaan neste on te-
rästetty tuulilasinpesunesteellä. Pissapoika-patsaan pystytti suoma-
lainen tuulilasinpesuneste Lasol kunnioittaakseen kaikkia 69:ää 
naruskalaista ja osoittaakseen tuotteensa pakkaskestävyyden. Na-
ruskan Pissapojan kaarta voi seurata kaikkialta maailmasta webca-
min välityksellä.

Naruska sijaitsee Pohjois-Suomessa, aivan Venäjän rajalla. Sallan 
kuntaan kuuluvassa 69 asukkaan kylässä talvet ovat pilkkopimeitä 
ja lämpötila voi laskea alle -50o c pakkasasteen. Lähimpään kau-
punkiin on matkaa 124 kilometriä, eikä turistejakaan alueella juuri 
liiku. Naruskassa ollaankin ylpeitä maailmanmaineeseen nousseesta 
nähtävyydestä.

– Suomessa sanotaan, että ’Naruskassa on niin kylmä, että virt-
sa jäätyy kaarelle’. Haluamme maailman näkevän, että se ei pidä 
paikkaansa, Naruskan majatalon isäntä Ukka Santala kertoo ylpeänä 
patsaan viereltä.

Hyvinkään äijä-solu retkeili 
Hyvinkään Usmin maastossa. Retkelle osallistui kovasta (-21 astetta) 
pakkasesta huolimatta seitsemän sitkeää sissiä.

Taupilan Jarmon metsästämästä villisiasta valmistetut pihvit tiri-
sivät nopeasti kyhätyllä nuotiolla.

Villisian maiskuttelu oli joukkuelaisille uusi ja maukas kokemus. 
Pimeä ilta ja kirkas tähtitaivas loivat mahtavat puitteet kristittyjen 
miesten kokoontumiselle luonnonhelmaan.

Viime marraskuussa aloitettu äijä-solu siirtyi näin sisätiloista nuoti-
on ääreen. Uudet kokemukset virkistävät arjessa puurtavien miesten 
elämää. Jatkossakin aiomme tehdä erityyppisiä perusarjesta poik-
keavia miehiä kiinnostavia asioita.

Virkistynyt mies on kotonakin parempi aviomies ja isä!
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C  Eurooppa- ja ulkomaankauppaminis-
teri Alexander Stubb on yksi julkisuudes-
sa tunnettu triathlonisti. Hän on myös 
kirjoittanut kirjaan oman selviytymista-
rinansa.
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Tiina Boman, Antti Hagqvist & 
Kalle Kotiranta
Triathlon: Voita itsesi
Fitra Oy, 2014

Kimmo Janas

T äytyy myöntää, että täl-
laiselle sohvaperunalle 
suomalaisten kuntoilijoi-

den uusi suosikkilaji, triathlon 
tuntuu täysin käsittämättömältä. 
Alan gurut kuitenkin toteavat, 
että triathloniin osallistuakseen 
ei tarvitse olla teräsmies – to-
simiehestä nyt puhumattakaan, 
vaan riittää, kun on kestävyyslii-
kunnasta innostunut harrastaja.

Havaijin Ironman
Triathlon syntyi Yhdysvalloissa 
1970-luvun alussa. Lajin kehittä-
jänä pidetään kalifornialaista San 
Diego Track Clubia.

Seuran järjestämät kilpailut oli-
vat alkuaikoina lyhyitä ja matko-
jen pituudet vaihtelivat kisojen 
välillä. Vuonna 1978 järjestettiin 
Havaijilla ensimmäinen Ironman 
-kilpailu. Siellä uintiosuudek-
si määriteltiin 3,8 km (Waikiki 
Rough Water -avovesiuinnin 
mukaan), pyöräilymatkaksi 180 
km (Oahun saaren ympäriajon 
mukaan) ja juoksuosuudeksi 
maraton eli 42,2 km.

Tunnetuin suomalainen triath-
lonisti lienee Pauli Kiuru, joka 
sijoittui parhaimmillaan toisek-
si Havaijin kisassa. Kymmenen 
parhaan joukkoon hän sijoittui 
peräti kahdeksan kertaa.

Opasta peliin
Fitra Oy julkaisi tammikuussa 
ensimmäisen suomalaisin voi-
min toteutetun, runsaasti kuvi-
tetun harjoituskirjan triathlonista 
ja itsensä haastamisesta. 

Kirjassa käsitellään kolmen 
osalajin eli pyöräilyn, juoksun 

ja uinnin, varusteasiat sekä laji-
kohtainen ja kokonaisvaltainen 
harjoittelu.

Ohjeita löytyy myös niin ravit-
semukseen, kilpailuihin valmis-
tautumiseen, itse kilpailemiseen 
kuin lihaskuntoharjoitteluun ja 
lihashuoltoonkin.

Kestääkö kantti?
Kyseinen kirja ei opasta vain la-
jin harrastamiseen, vaan kertoo 
myös itsensä voittamiseen tarvit-
tavasta henkisestä kantista.

Kirjan kirjoittajat huomautta-
vat itsensä voittamisen olevan 
jopa kliseeksi asti kulunut fraasi, 
mutta triathlonissa siitä voidaan 
puhua sanojen varsinaisessa 
merkityksessä.

Kolmen lajin hallinta, oman 
suorituskyvyn optimaalinen ke-
hittäminen, kilpailupäivän suori-
tus ja henkisen kantin riittävyys 
edellyttävät lajin harrastajalta 
paljon enemmän kuin vain hy-
vää kuntoa.

Kirjan kirjoittaneiden asiantun-
tijoiden mukaan triathlonististil-

ta vaaditaan lukuisia henkisiä ja 
fyysisiä ominaisuuksia. Tärkein 
ominaisuus on kuitenkin moti-
vaatio harjoitteluun.

Kirja haluaa rikkoa yleisen 
myytin, jonka mukaan täyden 
matkan triathlon vaatii yli-inhi-
millisiä voimia, ylivertaista kun-

toa ja superihmisen ominaisuuk-
sia. Yli 80 % 18-60 -vuotiaista 
suomalaisista pystyy kuulemma 
suorittamaan täyden matkan 
triathlonin vaaditussa ajassa eli 
15-17 tunnissa reitistä riippu-
en...

– Suurin este haasteelle ei ole 
ylipaino, lievät hoidossa olevat 
sairaudet eikä ajanpuute, vaan 
tahto tai paremminkin sen puu-
te, toteavat kirjoittajat esipuhees-
saan. – Jos tahtoa riittää, on ta-
voite toteutettavissa muutaman 
vuoden suunnitelmalla.

Selviytymistarinoita
Kirjasta löytyy myös useita eri-
laisia triathlontarinoita.

Tunnetuimpia oman tarinansa 
kertojia lienevät TV:stäkin tuttu 
Baba Lybeck sekä Eurooppa- ja 
ulkomaankauppaministeri Ale-
xander Stubb. 

– Näin virallisen kellon ensim-
mäistä kertaa. Se iski tajuntaani. 
Alitin 10 tuntia. Hyppäsin suo-
raan kilpailujohtaja Tobias Borg-
strömin syliin. Kaikki nauroivat. 
Hullu suomalainen ministeri oli 
saavuttanut unelmansa, Stubb 
muistelee viime elokuista triath-
loniaan Kalmarissa Ruotsissa.

Yritysjohdon konsultin ja val-
mentajan Antti Haggvistin tarina 
puolestaan kertoo paitsi intohi-
mosta triathlonia kohtaan, myös 
leukemian voittamisesta peräti 
kahdesti.

Muita kokemuksistaan kertojia 
ovat Tiina Boman, Lasse Seppä-
nen, Sami Inkinen, Arja Lemmet-
tylä ja Tom Söderdahl.

Triathlon -sanasta tulee useimmille ensimmäisenä 
mieleen itsensä rääkkääminen äärirajoille 
asti. Kyseisen lajin suosio kasvaa kuitenkin 
kohinalla, yhtenä todisteena lienee Joroisissa ensi 
heinäkuussa järjestettävän triathlontapahtuman 
loppuunmyynti alla vuorokaudessa.
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Samuel Saresvirta

Jouluherkkujen 
sulamisen ja päivien 
pidentymisen 
myötä alkaa kevään 
korvalla esiintyä eri 
lehdissä artikkeleita 
ja kehotuksia kehon 
saattamiseksi 
”rantakuntoon” mitä 
sillä sitten kulloinkin 
tarkoitetaankaan.

Y limääräisille ”makkaroil-
le” vyötäröllä halutaan 
antaa kyytiä ja kuntosa-

likäyntien määrää lisätään tar-
koituksena muotoilla kroppaa 
näyttävämpään muotoon. Jotkut 
mainostavat aivan muutaman mi-
nuutin ”sessioita” joilla päästään 
ihmeellisiin tuloksiin, mutta itse 
kuulun siihen ”koulukuntaan” 
missä uskotaan pitkäkestoisem-
paan kalorien kulutukseen.

Oma isäni, jolla tulee helmi-
kuussa 2014 mittariin 90-vuotta 
aloitti säännöllisen kuntoliikun-

nan 65-vuotiaana toivuttuaan 
suuresta sydänleikkauksesta. 
Vyötäröltä ”suli” isällä vuosikym-
menten saatossa kehittynyt ren-
gas ja näen myös muussa hänen 
voinnissaan isoja + merkkisiä 
asioita, joita liikunta on hänel-
le tuonut. On häneltä toki aika 
monta paria tossuja kulunut näil-
lä kävelylenkeillä. Kaularangan 
kulumien vuoksi hän ei liiemmin 
siirtynyt juoksun puolelle täräh-
telyn tullessa liian suureksi mut-
ta nykyään osataan antaa arvoa 
kävelyharrastuksellekin.

Itse olen saanut samat korke-
an kolestrolin geenit kuin mitä 
isäni kantaa ja olenpa joutunut 
käyttämään lääkitystäkin tähän 

KEHO KUNTOON -SARJA 
OSA 1

Keho kuntoon -sarjan ensimmäi-
nen kirja keskittyy ihmisen kes-
keiseen alueeseen eli vatsaan. 
Kirjassa on osio terveellisestä 
ravinnosta ja annetaan suunta-
viittoja aterioiden ajoitukseen 
riittävän energiansaannin takaa-
miseksi.

Kuvin höystettynä on suuri 
määrä erilaisia kuntosaliharjoit-
teita muun muassa isompaa tai 
pienempää palloa apuna käyt-
täen tuomaan laajuutta veny-
tyksiin.

Kirjoittajat ovat alansa ammat-
tilaisia ravintotietouden ja ihmi-
sen anatomian ja treenaamisen 
alalla ja tämä ammatimainen ote 
tuntuu ja näkyy myös kirjan ul-
koasussa laadukkaana työnä.

Kirja sisältää ”lähinnä” naisille 
suunnatun osion raskaudenajan 
harjoittelusta ja harjoittelusta ras-
kausjan jälkeen.

Eri kestävyyslajien todetaan 
myös vaikuttavan vatsan lihak-
siin muun muassa hiihdossa.

Rasva pois ei lihaksia on tär-
keä huomio ja painotetaan riittä-
vän proteiinien saannin tärkeyttä 
laihduttajallekin.

Tosimies on kristillisestä kulmasta 
jämerästi maailmaa katsova miestenlehti. 
Maailmassa jossa rajaton etsii rajoja 
tarvitaan tosimiestä. Tosimies tuntee 
myötätuntoa ja etsii oikeaa. Tosimies 
keskustelee ja herättää ajatuksia.

Joel Hallikainen
laulaja, lauluntekijä

lehden lukija vuodesta 2004

www.tosimies-lehti.fi

Kestävyys-urheilun ja 
-liikunnan monet hyödyt

Riku Aalto, Lasse Seppänen 
& Ari-Pekka Lindberg 
Treenaa terve ja timmi VATSA    
Fitra Oy, 2013

ongelmaan, mutta noin 20 vuoti-
aana aloittamani juoksuharrastus 
on varmaan ollut isona apuna 
terveyspuolella pitämään sy-
dänongelmia kurissa. Jo ennen 
tuota 20 vuoden ikää näytteli eri 
liikuntamuodot kyllä aikamoista 
”roolia” elämässäni, mutta ar-
meijassa sain herätyksen aloittaa 
säännöllisen kuntoilun.

Omassa lapsuudessani ja nuo-
ruudessani kuuntelin kristillisis-
sä tilaisuuksissa useita kertoja 
ylilihavan ”pastorin” vuodatusta 
liikunnan ja urheilun turhuudes-
ta ja jopa vaarallisuudesta. Se 
laittoi minut miettimään ”alku-
ajan” sananpalvelijoiden pitkiä 
kävelymatkoja lähetyksen sa-

ralla ja silloin 50-60 luvuillakin 
saarnamiehillä oli vähintäänkin 
lada kulkuneuvona ja näin liiku-
minen oli vähäistä.

Onneksi on ollut riittävästi 
rohkeutta kulkea ”vastavirtaan” 
edes joillakin elämänalueilla ja 
kerran opeteltuna liikinta tulee 
ikään kuin tavaksi jota ilman ei 
osaa ollakaan.

Itse olen joskus nähtyäni kun-
tosalilla viihtyviä ”lihaskimppuja” 
vertaillut omaa lähinnä kestvyys-
puolelle kallistuvaa treenaamista 
ja voimaharjoittelua asettaen ne 
ikään kuin toistensa vastakoh-
diksi, mutta myöhemmin olen 
oivaltanut että kestävyysurhei-
lijakin tarvitsee voimaa ja voi-
maharjoittelijallekin kestävyys 
on hyväksi.

Hiihdossa on hyvä olla voi-
maa.

Jokaisella juoksuaskeleella on 
kysymys myös voiman tuotos-
ta.

20 vuoden ikäisestä noin 
viisikymppiseksi tuli ”konees-
ta” otettua tehojakin irti aivan 
sinne huipun tuntumaan mut-
ta viisikymmpisenä koettujen 
sydänongelmien jälkeen ko-
vimmat kierrokset olen jättänyt 
pois ja juoksukin on muuttunut 
pääosin kävelyksi (reippaaksi ) 
ja sykemittari ranteessa kertoo 
rasituksen tasosta, vaikka tämä 
muutaman vuosikymmenen lii-
kuntaharrastus on kyllä opetta-
nut kuuntelemaan omaa elimis-
töäkin. Koen kuitenkin kalorien-
kulutuksen ja muiden asioiden 
seuraamisen tuovan mielenkiin-
toa liikuntaharrastukseen.

Käynti kirjan: Treenaa itsellesi 
terve ja timmi vatsa, julkaisemis-
tilaisuudessa oivalsin, että jokai-
nen juostu, kävelty tai hiihdetty 
lenkki vaikuttaa myös vatsan 
muotoutumiseen, mutta kestä-
vyysharrasyus tuo myös monia 
muita hyötyjä muun muassa ai-
votoiminnan suhteen.

Tänä tietokoneiden ja televi-
sion katselun aikakaudella suo-
sittelen tosimiehille (ja naisille) 
erilaista liikkumista lihasvoimin. 
Se palkitsee niin monin tavoin. 

MGtH:n ja Leif Nummelan esitys Kansanlähetyspäivillä
Heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna Kansanlähetyspäivillä Jy-
väskylässä nähdään ja kuullaan ensimmäistä kertaa Raamatun pu-
nainen lanka -kevytversio. MGtH ja raamatunopettaja Leif Nummela 
ovat tehneet Raamatun punainen lanka -opetussarjasta musiikillisen 
konserttikokonaisuuden. Se koostuu lauluista ja lyhyistä puheista, 
jotka vievät kuulijan Raamatun ydinsanoman ääreen.

Leif Nummela on pitänyt Raamatun punainen lanka -opetussarjoja 
vuodesta 2000 lähtien. Sitä on esitetty yli sadassa seurakunnassa.

Siinä missä opetussarjan opetukset kestävät päivästä kolmeen 
päivään, paneudutaan kevytversiossa niihin tunnissa.

– Tavoitteemme on musiikin, laulujen ja lyhyiden puheiden kautta 
avata kuulijoille sitä, miten Raamattu on yksi yhtenäinen kertomus 
Jumalan rakkaudesta häntä pakenevaa ihmistä kohtaan, Leif Num-
mela summaa.

Hiilihydraattien ja rasvan laa-
tuun kehotetaan kiinnittämään 
huomiota sekä suolan mää-
rään.

Vatsa ja selkä ovat sukua toi-
silleen, vatsalihakset vaikuttavat 
selkään ja selän lihakset vaikut-
tavat vatsaan. Kirja auttaa lukijaa 
kokonaisvaltaiseen lihaksiston 
huomioimiseen ja harjoittami-
seen.

Samuel Saresvirta

© Bullseye Photography/Teemu Ojapalo ja Fitra Oy
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Apua tarvitaan 
Angolassa

Angolaa on koetellut pahin kui-
vuus yli 30 vuoteen. Eteläisessä 
Angolassa Cunenen ja Huilan 
provinsseissa yli 600.000 ihmistä 
kärsii kuivuuden aiheuttamasta 
ruokapulasta. Nyt etelän yhteisö-
jä koettelee myös kolera.

Pelkästään Cunenen provins-
sissa koleraan sairastui viime 
vuonna 13,223 ihmistä, ja 48 ra-
portoitiin vuoden 2013 loppuun 
mennessä menehtyneen tautiin. 
Joulukuussa alkaneiden sateiden 
myötä koleratapausten pelätään 
nyt nousevan huonon hygienian 
ja kuolleiden eläinten saastutta-
man veden takia.

Kolera tarttuu joko suoraan 
bakteerin saastuttaman ruoan tai 
veden kautta. Maailman terveys-
järjestö WHO:n mukaan kolera 
voidaan taltuttaa suhteellisen 
helposti suolaliuoksen avulla, 
mutta hoitamattomana se voi 
johtaa kuolemaan alle vuoro-
kaudessa. Eteläisessä Angolassa 

Nettisivusto konferenssi- 
ja virikematkailulle

Israelin matkailuministeriö on 
hiljattain avannut uuden netti-
sivuston, jonka kohderyhmänä 
ovat konferenssi- ja virikemat-
koja (PCO ja DMC) järjestävät 
päättäjät ja matkailun ammat-

Ainutlaatuinen 
ruokailukokemus

Turistit, jotka haluavat ruokailla 
israelilaisissa kodeissa, voivat 
nyt kokea Israelin aitoja ma-
kuja. EatWith on uusi ohjelma, 
joka yhdistää paikallisia ympäri 
Israelia sijaitsevia isäntäperheitä 
ja ainutlaatuisia ja aitoja ruokai-
luelämyksiä kaipaavia maassa 
vierailevia turisteja.

EatWith-ohjelmassa turistit 
voivat ruokailla useissa israeli-
laisissa kodeissa maanlaajuises-
ti. Isäntäperheet tulevat monesta 
erilaisesta kulttuurillisesta taus-
tasta, voit ruokailla mm. Etelä-
Tel Avivin trendikkäissä ullakko-
asunnoissa, Jerusalemin antiikin 
aikaisissa kivitaloissa ja kauniilla 
maaseudulla sijaitsevissa kibbut-
sikodeissa.

Vaihtoehdot kulinaarisiin ko-
kemuksiin ovat rajattomat. Tu-
risteilla on myös mahdollisuus 
vierailla maatiloilla ja virroilla 
ympäri maata ja nähdä missä 
paikalliset raaka-aineet kasva-
tetaan ja pyydystetään. Jokai-
nen isäntäperhe läpäisee tarkan 
valintaprosessin, jossa otetaan 
huomioon mm. perheen tausta, 
isännöintitaidot, ruokailutilat ja 
ruoan laatu.

www.eatwith.com

DEFA GPS Link 
suojaa autoasi

GPS Link valvoo autoasi ja il-
moittaa välittömästi puhelimee-
si, mikäli autoasi yritetään varas-
taa. Voit myös paikantaa autosi 
selkeältä kartalta paikannus-toi-
minnon avulla.

Viime talvena lanseerattu 
DEFA Link, autonlämmitysjär-
jestelmän älypuhelinohjaukseen 
tarkoitettu sovellus, saa nyt uu-
sia lisätoimintoja. Jo ennestään 
autonlämmitysjärjestelmän oh-
jaamiseen hankittu DEFA Link 
voidaan helposti laajentaa GPS 
Linkillä, jolloin autonomistajal-
la on kaikki toiminnot käytös-
sään.

Uusi sovellus koostuu häly-
tys- ja paikannustoiminnoista. 

Ehdotus käsiaseiden 
vähentämisestä Afrikassa

Kuopiolainen lääketieteen 
opiskelija Antti Junkkari (23) 
on voittanut ensimmäisen kan-
sainvälisen Make Things Better 
-palkinnon ehdotuksellaan käsi-
aseiden vähentämisestä nuorten 
keskuudessa Nigerian ja Sambian 
alueilla. Junkkarin ehdotus ”Tie-
toisuuden lisääminen käsiaseista 
vuorovaikutteisten radio-ohjel-
mien avulla” toi pääpalkinnon 
ja 10.000 euroa rahaa projektin 
käynnistämiselle Afrikassa.

– Innostuin humanitäärisestä 
työstä enemmänkin liityttyäni 

Ford C-MAX Solar Energi 
-konsepti antaa makua 

tulevaisuudesta
Ford C-MAX Solar Energi -kon-
septi on ensimmäinen aurinko-
voimaa hyödyntävä ajoneuvo ja 
sillä on potentiaalia olla paras, 
latausverkostosta riippumaton 
plug-in-hybridiajoneuvo. Uu-
siutuvan energian avulla Ford 
C-MAX Solar Energi -konseptin 

Miehen iho on erilainen 
kuin naisen iho

Tuttu tilanne: mies ei pidä ihon-
hoitoa tarpeellisena, mutta sille 
päälle sattuessaan hän silti käyt-
tää puolisonsa ihania ihonhoi-
totuotteita. Miehen iho eroaa 

Aito kolan maku – 30 % 
vähemmän sokeria

Pepsi NEXT on merkittävin mul-
listus Suomen kolamarkkinoilla 
pitkään aikaan. Juoma luo uu-
den kategorian perinteisesti 
makeutettujen ja kalorittomien 
kolajuomien väliin. Suomi on 
yksi ensimmäisistä markkina-
alueista maailmassa, joille Pepsi 
NEXT lanseerataan. Maaliskuus-
sa kauppoihin tuleva uutuus on 
makeutettu sokerilla sekä stevia-
kasvin lehdistä valmistettavalla 
makeuttajalla.

– Suomi on yksi ensimmäisistä 
maista, joissa Pepsi NEXT lan-
seerataan ja olemme siitä todel-

tilaiset. Sivuston iskulause on 
“Israel: One place. Endless 
possilities” (Yksi paikka. Loput-
tomat mahdollisuudet), sivusto 
esittelee Israelin modernina ja 
elävänä maana, jossa on loput-
tomat mahdollisuudet vieraan-
varaisuudelle, konferensseille 
ja virikematkailulle.

Israel tarjoaa virikematkailijal-
le monia kiinnostavia, eksootti-
sia ja unohtumattomia elämyksiä 
neljässä eri kohderyhmässä:

• Sielu ja ruumis: holistisia 
kylpylähoitoja, meditaatiota, 
kabalaa yms.

• Urheilu: kaikentyyppistä ja 
-tasoista vesi- maa- ja ilmaurhei-
lua, jopa ekstremeurheilua. Esi-
merkiksi uintia delfiinien kans-
sa Punaisessa meressä, lintujen 
bongausta, pyöräilyä, jeeppiaje-
luita jne.

• Ruoka ja viini: viinitarhojen 
myymälöitä, oliiviöljy- ja juusto-
farmeja, ruokatoreja ym.

• Vapaa-aika ja historia: kult-
tuuri- ja viihdemahdollisuuksia, 
arkeologisia kohteita, ylellisiä 
aavikolla järjestettäviä yöllisiä 
produktioita, museoita ym.

www.goisrael-conference-
and-incentive.com.

Sivustolla on videoita, kuvia ja 
yksityiskohtaista käyttäjäystäväl-
listä tietoa sekä yhteystiedot.

kuitenkin monin tavoin naisen 
ihosta. Siksi mies, joka haluaa 
tuloksia ihonhoidosta, tarvitsee 
aivan omat tuotteensa kylpyhuo-
neen kaappiin. Nivea Men lan-
seeraa uudelleen klassisen Nivea 
Men Originals -ihonhoitosarjan, 
joka sisältää mutkattomia ja te-
hokkaita tuotteita miehille. Sarja 
sisältää kaiken tarpeellisen mie-
hen päivittäiseen ihonhoitoon.

Ihonhoitosarja on kehitetty 
erityisesti miehen iholle, sillä 
miehen iho on erilainen kuin 
naisen iho. Miehen kasvojen 
ihon rasvakudos on 30 pro-
senttia paksumpi ja vahvempi. 
Lisäksi se sitoo vettä paremmin 
kuin naisen iho, minkä ansiosta 
miehen iho näyttää kiinteämmäl-
tä. Miehen iho ei yleensä kuivu 
yhtä herkästi kuin naisen iho, ja 
sen vuoksi ryppyjä ei synny yhtä 
helposti. Tästä tosin on seurauk-
sena, että miehen iho rasvoittuu 
usein helpommin.

Lääkärin sosiaalinen vastuu (Lsv) 
-järjestöön ja sitä kautta myös 
nuo Afrikan ongelmat alkoivat 
vähitellen kiinnostaa. Tämä kä-
siaseista johtuvien ongelmien 
vähentämiseen tähtäävä han-
ke lähti käyntiin nigerialaisten 
lääketieteen opiskelijoiden pi-
lottiprojektista muutama vuosi 
sitten. Nyt hanke on kasvanut 
yhdessä Lsv:n kansainvälisen 
IPPNW–lääkärijärjestön ja afrik-
kalaisten lääkärijärjestöjen kans-
sa hankkeeksi, jossa pyritään 
keskustelevien radio-ohjelmien 
kautta vähentämään alueellista 
väkivaltaa ja lisäämään nuorison 
tietoisuutta pienaseiden haitois-
ta, kertoo Junkkari.

Make Things Better–palkinto 
on uusi vuotuinen hyväntekeväi-
syyspalkinto, jonka japanilainen 
autonvalmistaja Mazda julkaisi 
viime vuoden lokakuussa yh-
dessä Nobelin rauhanpalkinnon 
saajien kanssa näiden vuotuises-
sa kokoontumisessa Varsovassa 
(World Summit Of Nobel Peace 
Prize Laureates).

Antti Junkkari sai palkinton-
sa Genevessä, kansainvälisen 
autonäyttelyn yhteydessä, 5. 
maaliskuuta. Antti aikoo jatkaa 
väkivaltaa ennaltaehkäisevissä 
projekteissa myös valmistuttu-
aan lääkäriksi.

on arvioitu vähentävän vuosit-
taisia kasvihuonekaasupäästöjä 
neljä tonnia autoa kohden. Ajo-
neuvo esiteltiin tammikuussa 
järjestetyillä kuluttajaelektroniik-
kamessuilla (CES) Las Vegasissa. 
Euroopan Fordin sähköautoper-
he kasvaa Ford Focus Electric- ja 
täysin uudella Mondeo Hybrid-
mallilla.

Autoon näkymättömiin asen-
nettavan pienikokoisen GPS-
yksikön avulla autonomistaja 
voi seurata reaaliajassa auton 
sijaintia älypuhelimen selkeältä 
kartalta. Järjestelmä myös tarvit-
taessa valvoo autoa. Mikäli au-
toa siirretään käynnistämällä tai 
jopa hinaamalla, käynnistämättä 
moottoria, saa auton omistaja va-
roitusviestin puhelimeensa.

GPS Linkin avulla voidaan 
seurata auton ajonopeutta äly-
puhelinsovelluksen kautta. So-
vellukseen voidaan helposti 
lisätä haluttu nopeusraja, jonka 
ylitettäessä auton omistaja saa 
viestin puhelimeensa. 

la innoissamme. Markkinat ovat 
janonneet uutuuksia jo pitkään, 
sanoo Hartwallin virvoitusjuomi-
en markkinointipäällikkö Leena 
Koskinen.

Suomalaisten suhtautuminen 
sokeriin on kaksijakoista. Noin 
62 prosenttia suomalaisista ha-
luaisi vähentää sokeria tervey-
dellisistä syistä. Toisaalta sokerin 
mausta ei haluta luopua ja se 
koetaan myös luonnollisimmak-
si makeuttajaksi.

jopa 25 prosenttia ihmistä kärsii 
vakavasta aliravitsemuksesta, 
jonka seurauksena erityisesti 
lapset ovat vaarassa sairastua 
koleraan.

– Olemme huomanneet, että 
koleraan sairastunut heikkenee 
vaaralliseen kuntoon 24 tunnis-
sa. Mutta koska ihmiset ovat 
aliravittuja ruokakriisin takia, 
he vajoavat vaarallisen huonoon 
kuntoon jo parissa tunnissa, niin 
kuin hän, Otjavikwan kylässä 
asuva sairaanhoitaja Cipriano 
Kaluhongue sanoo ja osoittaa 
puun alla makaavaa koleraan 
sairastunutta naista vauvansa 
kanssa.

Luterilainen maailmanliitto 
on aloittanut taistelun koleran 
leviämistä vastaan eteläisessä 
Angolassa. Yhdessä paikallis-
ten kumppaneiden kanssa se 
kouluttaa yhteisöjä hygienian 
perusteista.

Luterilaisen maailmanliiton tu-
ella on autettu jo tuhansia hei-
kossa asemassa olevia ihmisiä 
jakamalla ruoka-apua. Ihmisille 
on jaettu myös helmihirssin sie-
meniä, joita on joillakin alueilla 
sateiden ansioista pystytty vii-
me viikkoina viljelemään. Mi-
käli sadekausi jatkuu keväälle 
saakka eivätkä tulvat vie satoa, 
sadonkorjuun aika koittaa huhti-
toukokuussa.

Suomen Lähetysseura on lä-
hettänyt katastrofiapua Angolaan 
80 000 euroa. Lähetysseura tu-
kee Luterilaisen maailmanliiton 
työtä Angolassa ACT-allianssin 
kautta.

Angolan evankelisluterilaisen kirkon (IELA) pastori Isak Malua ja sairaanhoitaja 
Cipriano Kaluhongue tervehtivät kolerasta toipuvaa naista, joka on eristetty puun 
alle Otjavikwan kylässä.
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D   Puhelin kestää hyvin myös kosteutta 
ja pölyä, joten siitä vaan kännykkä kou-
rassa ekstremeä harrastamaan!

Kimmo Janas

Tosimiehet kulkevat 
omia teitään, jotka 
vievät välillä jopa 
kartalta ulos. Siksi 
myös tosimiesten 
”leluilta” vaaditaan 
erityisominaisuuksia.

Maailmankuulu kaivos- 
ja maansiirtokone-
valmistaja Caterpillar 

Tractor Company syntyi vuonna 
1925, kun pahimmat kilpailijat 
Benjamin Holt ja Daniel Best 
yhdistivät yhtiönsä. Holt oli 21 
vuotta aikaisemmin kehittänyt 
ensimmäisen telaketjuilla kulke-
van traktorin Kalifornian märille 
pelloille.

Vuodesta 2012 lähtien Bullitt 
Mobile Ltd on omistanut Cater-
pillar Inc.:n puhelimien ja tar-
vikkeiden maailmanlaajuisen 
lisenssin.

Tänä päivänä Cat®-puhelimia 
myydään jo yli 30 maassa ympäri 
maailmaa.

Cat®-puhelimet noudattavat 
maansiirtokoneiden viitoittamaa 
tietä. Eli ne on tarkoitettu nor-
maalia kovempaan käyttöön.

Uutuus markkinoille
Tammikuun puolessa välissä Las 
Vegasissa järjestetyillä perintei-
sillä CES -kuluttajaelektroniikka-
messuilla yhtiö lanseerasi uuden 
Cat B100 -puhelimen.

Kyseessä on vedenpitävä pu-
helin, joka on suunniteltu kestä-
mään rajumpaakin käsittelyä.

Kestävyydeltään Cat B100 
on IP67- ja MIL810G-sertifioitu. 
Puhelin kestää edeltäjänsä Cat 
B15:n tavoin siis upotuksen 
veteen metrin syvyyteen sekä 
myös iskuja – puhelimen luva-
taan kestävän pudotuksen 1,8 
metristä – ja pölyä suurien läm-
pötilavaihtelujen (-25 – +55 oC) 
ohella. 

Uutuuden mitat ovat 123 x 56 
x 17,5 millimetriä ja paino 136 
grammaa.

Kännykkä 
tosimiehen 
käyttöön

C   Cat B100 istuu mukavasti käteen, ja 
sitä voi näpytellä jopa käsineet kädessä.

B   Puhelimen muotokieli huokuu voimak-
kaasti Caterpillarin DNA:ta.

D   B100 sopii käytettäväksi meluisissa 
ympäristöissä melua vaimentavan mik-
rofonin ja laadukkaan kaiuttimen ansi-
osta.

A   B100 voi pudota kädestä kovemmas-
sakin menossa, eikä toiminta häiriinny 
siitä.

C   17,5 mm paksu puhelin on yllättävän 
siro kestävyydestän huolimatta.– Cat B100 on käytännöllinen 

ja kovakuorinen matkapuhelin, 
joka on suunniteltu äärimmäis-
tä luotettavuutta vaativille ih-
misille. B100-puhelimen karut 
ominaisuudet, pitkä akunkesto 
ja puheaika tekevät siitä ihan-
teellisen valinnan rankkoihinkin 
olosuhteisiin, kommentoi Bullitt 
Mobilen Dave Floyd. –Tämä on 
puhelin, joka ei tuota sinulle 
pettymystä.

Peruspuhelin
Kyseessä ei ole älypuhelin, vaan 
ominaisuuksiltaan peruspuhelin-
mainen Cat B100 tarjoaa 2,2 tuu-
man näytön 240×320 pikselillä, 
kolmen megapikselin kameran 
4-kertaisella zoomilla, microSD-
muistikorttipaikan, FM-radion ja 
Bluetooth-yhteyden. 

Painikkeet ja näppäimet ovat 
suurikokoisia ja näin helposti 
käytettävissä vaikka käsineet 
kädessä. 

B100 sopii käytettäväksi me-
luisissa ympäristöissä melua 
vaimentavan mikrofonin ja laa-
dukkaan kaiuttimen ansiosta. Eli 
puhelin soveltuu hyvin aktiivista 
elämäntapaa harjoittavalle tosi-
miehelle, liikkuupa hän sitten 
erämetsällä tai pärryttelee moot-
torikelkalla tunturissa. Siis mie-
helle, joka haluaa puhelimen, 
eikä pienoistietokonetta face-
bookeineen ja twittereineen…

Cat B100 tulee Euroopan 
markkinoille jo nyt alkuvuodes-
ta, lisävarusteet kuten näytön 
suoja, vyöpidike ja drop in –la-
turi puolestaan huhtikuussa.

Valmistaja lupaa puheaikaa 10 
tuntia litium-akun (1150 mAh) 
yhdellä latauksella.  
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LUONNOSSA 
LIIKKEELLÄ
Jukka Ylävuo

OKSASTUMINEN osa 3
Esko Tienhaara

Jeesus oli juutalainen, ympä-
rileikattu kahdeksan päivän 
ikäisenä. Hän täytti lain täy-

dellisesti, ei vain sen kirjainta 
vaan myös rakkauden osalta, 
joka täyttää lain. Siksi tuntuu 
aluksi oudolta sellainen ajatus, 
että hänetkin täytyi oksastaa. 
Johannes Kastajan ennustama 
kirves iski ensimmäiseksi Tuo-
reeseen puuhun – Jeesukseen. 
Jeesus sanoi Luukkaan evanke-
liumissa kulkiessaan kohti Gol-
gataa: ”Sillä jos tämä tehdään 
tuoreelle puulle, mitä sitten 
kuivalle tapahtuu?” Hänen elä-
mänsä oli kokonaisuudessaan 
hedelmää kantava ja tuore, mut-
ta hänen täytyi kuolla ja syntyä 
uudesti, että ihmiskunta voisi 
oksastua häneen.

Uhrautuessaan syntiemme 
tähden, hänet leikattiin irti luon-
nollisesta alkuperäisestä juures-
taan, Vanhan liiton juuresta. Van-
ha liitto oli ikuinen liitto, joka 
sitoi ihmiskunnan Jumalaan ja 
hänen lakiinsa. Paavali vertaa 
sitä roomalaiskirjeessä avioliit-
toon. Liitto Jumalan kanssa oli 
elinikäinen, siitä voi vapautua 
vain kuoleman kautta. Jumalan 
valinta oli kuolla itse, vapaut-
taakseen kansansa kuolettavan 
liiton kahleesta. Siksi tarvittiin 
Jeesuksen ristiinnaulitseminen.

Koska Jeesuksessa ei ollut 
mitään, jonka vuoksi hänen oli-
si täytynyt kuolla, ei kuolema 
voinut pitää häntä vallassaan. 
Jumala herätti hänet ja oksasti 

uudelleen alkuperäiseen juu-
reen, mutta nyt Uuden liiton 
viinipuuna. 

Oksastus tapahtui luonnon 
mukaisella tavalla. Siinä Uuden 
liiton oksa liitettiin jalon öljy-
puun mehevään juureen. Tämä 
uusi Viinipuu alkoi tuottaa uutta 
elämää – viiniä, jota ei voinut 
panna vanhoihin leileihin, ku-
ten Jeesus vertauksessaan sanoi. 
(Mark. 2:22).

Luonnonvastainen 
oksastaminen

Jeesuksen rististä tuli se ok-
sastuskohta, josta alkoi uusi 
elämä, uusi liitto. Elämämme 
ennen ristiä on Vanhan liiton 
hedelmätöntä elämää, ja siten 
myös kelvotonta Jumalalle. 
Risti on kuoleman puu, se on 
myös kuolettava paikka ihmisen 
omalle minälle, mutta siitä alkaa 
uusi elämä. Se on juutalaiselle 
pahennus ja pakanoille hullutus. 
Ne oksat, jotka jäivät kiinni 
vanhan öljypuun juureen, eivät 
alkaneet tuottaa viinirypäleitä, 
kuten ei pihlajan oksakaan tuo-
ta omenia. Myöhemmin nekin 
hakattiin pois, kuten Paavali 
kirjoittaa: ”epäuskonsa tähden 
ne taitettiin pois”. Room. 11:20. 
Epäusko esti heitä oksastumasta 
Uuden liiton viinipuuhun.

”Mutta jos muutamat oksista 
ovat taitetut pois ja sinä, joka 
olet metsäöljypuu, olet oksastettu 
oikeiden oksien joukkoon ja olet 
päässyt niiden kanssa osallisek-
si öljypuun mehevästä juuresta, 
niin älä ylpeile oksien rinnalla; 
mutta jos ylpeilet, niin et sinä 

kuitenkaan kannata juurta, 
vaan juuri kannattaa sinua. 
Sinä kaiketi sanonet: ”Ne oksat 
taitettiin pois, että minut oksas-
tettaisiin”. Oikein; epäuskonsa 
tähden ne taitettiin pois, mutta 
sinä pysyt uskosi kautta… Mutta 
nuo toisetkin, jos eivät jää epä-
uskoonsa, tulevat oksastettaviksi, 
sillä Jumala on voimallinen ok-
sastamaan ne jälleen. Sillä jos 
sinä olet leikattu luonnollisesta 
metsäöljypuusta ja vasten luon-
toa oksastettu jaloon öljypuuhun, 
kuinka paljoa ennemmin nämä 
luonnolliset oksat tulevat oksas-
tettaviksi omaan öljypuuhunsa!” 
Room. 11:17–20, 23-24.

Luonnonvastainen oksastami-
nen on sitä, että jaloon runkoon 
istutetaan villistä puusta oksa, 
joka alkaa tuottaa jaloja hedel-
miä. Tämä ei toimi luonnossa, 
mutta hengellisessä puutarhan 
hoidossa sillä on käänteen te-
kevä vaikutus. Ennestään oksis-
sa (meissä pakanoissa ja myös 
juutalaisissa) oleva villi luonto 

muuttuu rungossa virtaavien 
jalojen mehujen vaikutuksesta 
hyvää hedelmää kantavaksi. 

Korinttolaiskirjeessä sanotaan: 
”Sillä kun, Jumalan viisaudes-
ta, maailma ei oppinut viisau-
den avulla tuntemaan Juma-
laa, niin Jumala näki hyväksi 
saarnauttamansa hullutuksen 
kautta pelastaa ne, jotka usko-
vat.” 1Kor. 1:21. Jumala hylkäsi 
luonnollisen menetelmän, koska 
se ei tuottanut odotettua satoa 
ja päätti toimia vastoin luontoa. 
Jumalan hulluuskin on viisaam-
pi kuin ihmiset. Kaiken hänen 
sanansa ja tekojensa taustalla 
on hänen iankaikkinen rakkau-
tensa meitä ihmislapsia kohtaan.  

Jatkuu 
seuraavassa 
numerossa...

MUURARI
ISMO SALMINEN

Tervetuloa tutustumaan kotisivuihin
www.muurarisalminen.fi

040 509 1322
info@muurarisalminen.fi

Talvi tarjoaa 
parastaan!
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KIVEEN HAKATTUJA
Jo neljäs kirja Kiveen hakatut-
sarjassa on päätynyt lukijoiden 
käsiin. Lyhyitä tarinoita miehistä 
ja naisista eri urheilulajien maa-
ilmasta, oman aikansa suurista 
sankareista. Tällä kertaa saa lu-
kija vilkaista myös näiden san-
kareiden mahdollisia heikkouk-
siakin ja ehkä kaikissa näissä 
Kiveen hakatut kirjoissa lukija 
joutuu joskus laskemaan kirjan 
kädestään ja huokaisemaan, san-
karitkin ovat vain ihmisiä. Kun 
keskittyminen tähän intohimon 
kohteeseen omaan lajiin on 
herpaantunut joko iän tai muun 
syyn vuoksi on tämä urheilusan-
kari astunut ikään kuin tyhjän 
päälle ja on ollut vaikea löytää 
uutta sisältöä elämään.

Ulf Grönholm 1943-1981 aura-
auton kanssa törmäys harjoittelu-
tilanteessa rallitiellä päätti uran 
kuin leikaten.

Leo Linkovesi, todellinen 
sprintteri pikaluistelun parissa 
1947-2006, voitti srintterien maa-
ilmanmestaruuden ja oli myös 
maailmanennätyksen haltija 500 
metrin luistelussa.

Seppo Simola ja Börje Strand, 
tuttuja nimiä maaotteluista ja 
monista muista kisoista omasta 
nuoruudestani 50-luvun lopussa 
ja 60-luvulla.

Arto Javanainen ja Pekka Mar-
jamäki suomalaisen jääkiekko-
historian suuria nimiä.

Arto Teronen ja Jouko Vuolle 
Kiveen hakatut      
Urheilun tunteita ja tarinoita       

Mirja Kierros os Lehtonen 
1942-2009 , hiihtäjäsuuruus lo-
petti kilpaurheilun yllättäen jo 
22-vuotiaana. 

Kaisa Parviainen suomalaisten 
paraatilajissa keihäänheitossa 
voitti Olympiahopeaa Lontoos-
sa vuonna 1948 ja eli elämäänsä 
kilpauran jälkeen naisystävänsä 
kanssa länsi-Suomessa Rauman 
seudulla. Hän oli ikään kuin 
edellä aikaansa.

Ehkä parhaiten suomalaisten 
mielissä elää muistot lähimen-
neisyydestä.

 Hiihtosankari Mika Myllylän 
elämäntarina ei jätä urheilua ra-
kastavaa lukijaa kylmäksi vaan 
herättää valtaisan määrän ky-
symyksiä, miksi tarinalla oli ol-
tava tällainen loppu. Herkkyys 
ja voima samassa persoonassa 
sytyttävät ikään kuin lujaa pyö-
rivän ”generaattorin” ja asioiden 
mennessä vikaan hallinta katoaa. 
Joskus mielen valtaa jopa ajatus, 
että kenties on parempi olla vain 
keskitien kulkija eikä haaveilla 
”vuortenhuippija” koska saattaa 
tällä matkalla tipahtaa ”rotkoon-
kin” jos piikit eivät pidä!

Yhtä kaikki elämäntarinat ovat 
herkullisia vaikka me ihmisinä 
kaipaisimme useammin onnelli-
sia loppuja niin elokuvissa kuin 
elävässä elämssäkin.

Koko Kiveen hakatut kirjasarja 
on ”Mestariteos” ja avaa näkö-
aloja kulissien taakse urheilusan-
kareiden arjen keskelle!

Samuel Saresvirta

PEURAN AIVOJA JA 
MUUTA HYVÄÄ

Miltä kuulostaisi päivällistarjous: 
paistettuja aivoja Hannibal Lec-
terin tyyliin? Jos valmiin ruoan 
tarjous jo etoi, niin kuvaus ate-
rian raaka-aineen hankinnasta 
sopinee vain tosimiehille: 

”nylje ensin eläimen pää ja 
ota luusaha käteen. Sahaa kallon 
yläosa irti suunnilleen silmien 
puolivälistä. Sen jälkeen ota saha 
hellästi käteen ja sahaa kallo poi-
kittain halki. Taita kallon puo-
liskot ja aivot tulevat näkyville. 
Ota lusikka kauniiseen käteen ja 

kaiva aivot varovasti esille.”
Tämä ja monta muuta kuli-

naristista kuvausta löytyy Juha 
Jormanaisen uutuudesta Riista-
ruokia - Parasta pöytää.

Ennakkoluulot ovat muuten 
Jormanaisen mukaan turhia, sil-
lä kauriin ja peuran aivot ovat 
todellista herkkua. Tosin kysely 
paikalliselle metsästysseuralla 
antoi vastauksen, että sydän, 
maksa ja kieli kuuluvat ampu-
jalle ja ellei hän niitä huoli niin 
näille herkuille löytyy kyllä ot-
tajia. Aivoja ei mainittu.

Jormanainen on kuitenkin erit-
täin hyvällä asialla. Me suoma-
laiset olemme metsästäjäkansaa, 
mutta nykyisellään riistan moni-
puoliseen hyödyntämiseen olisi 
kiinnitettävä entistä enemmän 
huomiota. 

Juha Jormanainen
Riistaruokia - Parasta pöytään
Readme.fi, 2013

reseptien ja komean kuvituksen 
lisäksi tarinoita metsästyksestä, 
mutta pääsanomana on kertoa 
kuinka jokainen voi valmistaa 
herkullisia riistaruokia vaivatta ja 
kuinka riistalihaa tulee käsitellä 
eri vaiheissa. 

Kirjan reseptit on suunniteltu 
yhdessä kuopiolaisen huippu-
ravintola Os:in keittiömestari 
Mikko Rosendahlin kanssa siten, 
että täysi aloittelijakin onnistuu. 
Esimerkiksi kokeiltu peuraos-
sobuco, ruishelmiä ja juurek-
sia onnistui hyvin ja lihasta tuli 
maukasta.

Riistaruoka ja viinit kuuluvat 
nykyisin ehdottomasti yhteen 
ja niinpä kirjasta löytyy ohjeet 
myös parhaista ruoka- ja viiniyh-
distelmistä eri riistalajeille.

Jormanaisen teos on moni-
puolisuudessaan vielä erittäin 
hyvä lisä viime vuosina vahvasti 
kasvaneeseen riistaruokien kir-
jastoomme. 

Kun kirja keskittyy hirvieläi-
miin, karhuun, vesilintuihin, tee-
reen, metsoon ja jänikseen, tun-
tuu kansikuvaksi valittu nippu 
lehtokurppia oudolta ratkaisulta, 
mutta sointuvathan ne väreiltään 
hyvin taustan vanhaan ladono-
veen ja haulikkoon. 

Antti Kyynäräinen

Mark Gyde
Isä sinulle
Päivä Oy, 2013

Jorma Laulaja
Jumalan puoleen
Aurinko Kustannus Oy, 2014

Pappi
Rukoileva kädellinen
Perussanoma Oy, 2013

JUMALAN KOKEMINEN 
ISÄNÄ

Mark Gyde sukeltaa uusimmas-
sa kirjassaan löytöretkelle Isän 
luonteeseen ja sydämeen. 

Gyde haluaa avata raamatullis-
ta näkökulmaa ja auttaa lukijaa 
kokemaan Jumalan täydellistä 
rakkautta ja löytämään Isän, jota 
lukija on mahdollisesti etsinyt 
koko ikänsä.

Oxfordshiressä, Englannissa 
asuva Mark Gyde on luonut 
afathertoyou.com -sivuston 
auttamaan niitä, jotka pyrkivät 
tuntemaan Jumalan Isänä. Gyde 
osallistuu myös Isän Sydän -kou-
luihin ja -kohtaamisiin Euroo-
passa ja Afrikassa.

Heti kirjan ensilehdillä Mark 
Gyde toteaa, kuinka monet ih-

miset tietävät, että Jumala on isä, 
mutta eivät ole välttämättä koke-
neet sitä henkilökohtaisesti.

– Liian moni seurakunnassa 
on vain teologisesti perillä siitä, 
että Jumala on Isä, mutta harva 
on omakohtaisesti kokenut hä-
net Isänään, Gyde tarkentaa.

Hän pyytää, ettei lukija etsisi 
kirjasta pään tietoa vaan ottaisi 
sen oppaaksi, joka johtaa yhä 
syvempään henkilökohtaiseen 
ilmestykseen ja kokemukseen 
Jumalasta omana isänä.

– Pidä lukiessasi sydämesi 
silmät avoinna ja henkesi kor-
vat herkkinä kuulemaan hänen 
ääntään, joka kutsu sinua. Hän 
on aina ollut Isä, ja hän haluaa 
olla Isä sinulle, Gyde vielä pai-
nottaa.

Kirjoittaja perustelee kirjan 
12 luvussa hyvin raamatiullises-
ti ilmestystä Isän rakkaudesta ja 
rakentaa tuolle perustalle kautta 
koko kirjan.

Gyde tarjoilee lukijalle aimo-
annoksen totuuden siemeniä, 
jotka auttavat käsittämään Juma-
lan ihmeellistä rakkautta meitä 
kohtaan. Mutta hän esittelee kir-
jassaan myös asioita, jotka voivat 
estää meitä tuntemasta Jumalaa 
Isänä. 

Useat keskeiset syyt voivat 
nousta suhteesta omiin van-
hempiimme, mutta kyseeseen 

voi tulla muitakin esteitä, kuten 
esimerkiksi kätketty synti, laki-
henkisyys, hylätyksi tulemisen 
pelko, häpeä, anteeksiantamat-
tomuus, petos jne.

Mark Gyde huomauttaa, että 
esteiden ei tulisi lannistaa mei-
tä.

– Jumalan armo ja ristin lunas-
tustyö on paljon voimallisempia 
kuin mikään asia, joka saattaa 
väliaikaisesti sitoa meitä.

Syntyessämme uudesti meis-
tä tulee Jumalan lapsia. Monet 
meistä kuitenkin tyytyvät Gyden 
mukaan "vältä helvetti -lippuun" 
mieluummin kuin astuvat meil-
le luvattuun vapauteen Jumalan 
yhteydessä.

Jokainen kirjan luku soveltuisi 
vähintään parituntisen raamattu-
piirin oppaaksi, sen verran kitey-
tetysti ja mielenkiintoisesti Mark 
Gyde lataa tekstiä pöytään.

HARTAUS-
KIRJALLISUUTTA

Jo kymmenen vuotta eläkkeellä 
ollut Lapun hiippakunnan piispa 
Jorma Laulaja ei selvästikään ole 
jäänyt istuskelemaan keinutuo-
lissaan vaan seuraa tarkaavaises-
ti maailman menoa.

Laulaja kirjoittaa varsin kevy-
esti eikä sorru kuiviin liturgioihin 
ja verbaaliakrobatiaan. Teksti on 
helposti luettavaa – ja mikä huo-

mionarvoista, käytetty kirjasin 
on sopivan kokoista vanhem-
mankin lukijan silmille.

Jumalan puoleen -kirjan 60 
hartaudessa Laulaja rinnastaa 
Raamatun sanaa nykypäivän 
yhteiskunnan ilmiöihin varsin 
osuvasti, mutta osaa jättää myös 
lukijalla tilaa tehdä omia johto-
päätöksiään.

Jorma Laulaja ottaa kirjoituk-
sissaan kantaa niin luonnon 
raiskaamiseen, kasteeseen ja 
ylösnousemukseen kuin maa-
ilmanlopun saarnaajiin ja Esko 
Valtaojan kirjoituksiin. 

Ehkä lukumääräisesti eniten 
hän kuitenkin käsittelee moraa-
lia eri näkökulmista.

– Moraalin arvo huomataan 
usein vasta väärinkäytöksissä, 
ääritilanteissa ja pitkän ajan 
kanssakäymisessä. Vaikka emme 
useinkaan kiinnitä huomiotam-
me tavalliseen arkimoraaliin, 
senkin takaa erottuu pitkä taus-
ta, Laulaja huomauttaa.

Kaikki kirjan hartaudet ko-
rostavat, että kaikki on lähtöisin 
Jumalasta.

Jorma Laulaja osoittaa kirjal-
laan, että hartauskirja voi olla 
kiinni tässä päivässä unohta-
matta kuitenkaan Jumalan läs-
näoloa.

USKONNOLLISUUTTA 
POHTIEN

Viime vuonna suomalaista mu-
siikkimaailmaa kohahdutti Pappi 
-niminen yhtye, jonka esikoisal-
bumi herätti varsin ristiriitaisia 
tunteita.

Musiikkivideollaan Pappi rai-
vosi risti kaulallaan papinkaavus-
sa. Paljastui, että yhtyeen keula-
hahmo on kainuulaislähtöinen, 
nykyisin Helsingissä asuva teo-
logian maisteri. Tämä nykyään 
raskasta musiikkia tekevä miek-
konen on myös pitänyt sanaju-
malanpalveluksia ja hartauksia 
sekä opettanut rippileireillä.

Rukoileva kädellinen -kirjas-
saan Pappi lähestyy uskontoa 
ja sen roolia ihmisen elämässä 
erityisesti yksilön kokemuksen 
ja kaipauksen kautta. Pappi tar-

kastelee uskonnollisuutta omien 
tuntojensa lisäksi myös kristillis-
eksistentialistisen perinteen ja 
kirjavien pop-kulttuuriesimerk-
kien valossa. Mitä paremmin 
tunnet ko. kulttuuria, sitä hel-
pompi kirjan antia on omaksua. 
Eli Papin kirjoitustyyli ei ole 
kaikkein yksinkertaisinta, mutta 
saapahan lukijan ainakin käyttä-
mään omia aivojaan.

Kirjan johdannossa kirjoittaja 
toteaa, että koska hän on kris-
titty, rukous ja Jumala liittyvät 
erottamattomasti yhteen. Ja ku-
ten kirjan sivuilta käy toistuvasti 
ilmi, on uskonnollinen usko hä-
nelle ennen kaikkea eksistenti-
aalinen kokemus.

- Mutta on yksi ilmeinen, 
yleisinhimillinen asia, joka jo 
itsessään riittää vastaamaan 
kysymykseen, miksi eksistoiva 
olento polvistuu, ristii kätensä 
ja suuntaa huokauksen itsensä 
ulkopuolelle - samalla liukuen 
kuin huomaamatta rukoilevaksi 
kädelliseksi, toteaa Pappi ja jat-
kaa: – Vastaus ei voisi olla yksin-
kertaisempi: Rukoileva kädelline 
haluaa elää. Hän ei halua kuolla. 
Hän haluaa ikuisuuden.

Kirjan lopussa hän huomaut-
taa: – Luotan, että kaikki mikä 
rakastaa, kaikki mikä on hyvää, 
arvokasta ja oikeaa – on vahvois-
sa kantimissa.

Kimmo Janas

Esimerkiksi perinteisen hir-
venturpasyltyn arvostus lienee 
mennyt manan majoille presi-
dentti Kekkosen myötä.

 Vesilintuja ja metsä-, ja pel-
tokanalintuja ammutaan metsäs-
tyskauden aikana satojatuhansia. 
Hirvenlihaa saadaan kauden ai-
kana kokoon parhaimmillaan 
kahdeksan miljoonaa kiloa. 
Tähän tulevat vielä lisäksi val-
kohäntäpeurojen ja kauriiden 
lihat päälle. Oman lisänsä anta-
vat jänikset, karhut, majavat sekä 

kuusipeurat.
Tuotteliaan ja tunnetun eräkir-

jailijan ja ammattivalokuvaajan, 
Juha Jormanaisen kirja tarjoaa 
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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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Joko olet lukenut?

10 €

Esa Juutilainen

VALMISTU JUMALAN KÄYTTÖÖN 1 & 2
14 €

JUMALAN SYDÄMELTÄ 1 & 2
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Tämä kirja on syntynyt One Way Missionin 

kokouksissa pitämistäni puheista noin 15 

vuoden ajalta. Oikeastaan sain näyn tämän 

kirjan kirjoittamisesta melkein 20 vuotta sit-

ten, mutta en pystynyt uskomaan, että se jos-

kus olisi todellisuutta.

Tämän kirjan raamattutunnit ovat syntyneet 

pääosin tilanteissa, joissa olen lukenut Raamattua ja Juma-

la on puhunut Sanansa kautta minulle ja avannut kirjoituksia. 

En ole opiskellut teologiaa enkä itse asiassa edes lukenut us-

koontuloni jälkeen kuin muutaman hengellisen opetuskirjan 

enkä ole käynyt muuta raamattukoulua kuin helluntaiherätyk-

sen kolmen ja puolen kuukauden syyskurssin. Mutta jo pian 

uskoontuloni jälkeen sydämeni oli usein palava, kun Jumala 

puhui minulle Raamattua lukiessani ja Pyhä Henki piti minulle 

henkilökohtaisia raamattutunteja. 

Kerran kun Jumala puhui minulle hyvin voimakkaasti, sanoin 

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

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

si että jonain päivänä sinä opetat näitä asioita muille. Silloin 

pelästyin ja sanoin Jumalalle: Tästä ei sitten puhuta kenelle-

kään. Vasta jos seurakuntani koko vanhimmisto tulee luokse-

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

näin sanonut.

Sitten eräänä päivänä aamupäiväkokouksen jälkeen, kun nos-

tin pääni loppurukouksesta, ympärilläni seisoi koko seura-

kuntani vanhimmisto. He sanoivat minulle: Olemme kokeneet, 

että Jumalan on puhunut sinulle ja uskomme, että Jumala ei 

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

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

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

Wasa GT3 Racing
Lehtemme seurasi viime vuonna vaasalaisen Porsche GT3 -tallin suorituksia. Alkanee-
na vuonna Wasa GT3 Racing -tiimi ajaa Bahco ja Castrol -väreissä. Kuvassa kuljettajat 
vasemmalta lukien: Dennis Nylund, Johan Westergård, A-J Kasi ja Tom Nylund.

C   Tosimiehen tulevaa Israelin matkaa 
suunnittelemassa päätoimittaja Kimmo 
Janaksen kanssa Heikki Kangas (vas.) 
Kinneret Toursista.

C Espanjaan matkaavat saattoivat 
ihastella kohdettaan lattiaa peittävällä 
kartalla.

A   Ihmettelimme avajaispäivänä King-
Toursin järjestämiä matkoja ruumiille, 
jonka johdosta seuraavana päivänä 
osaston esittelykyltistä oli poistettu ky-
seenalainen rivi...

D   Oulun Tietomaa oli tuonut esitteille 
2.5.-31.8. järjestettävän Age of the Dino-
saur -näyttelyn vetonaulan.

B C   Olokolo on vuonna 2012 esitelty 
elämykselliseen oleskeluun, vaikkapa 
revontulien katseluun tarkoitettu tila. 
Tämä mobileversio kulkee kätevästi esi-
merkiksi lumikelkan perässä.

D   Rohkeimmat pääsivät messuilla tu-
tustumaan sukelluksen saloihin.

C   Italiasta oli tarjolla tietenkin herkul-
lista salamia ja parmesanjuustoa.

C D   Myös hengellisempiä osastoja löytyi Matka -messuilta.

D   Lahtelainen Moottoripyötämuseo 
esitteli toimintaansa vieraille.

Balsamia
kehollesi!

www.arabium.fi 

Kauppakeskus Arabiassa
Hämeentie 111 • (09) 8775 1485

ma-to 16 – 20 • pe 14 – 18
Klubikortilla ma-su klo 05 – 23.45

kuntoklubi@arabium.net

Helsingissä järjestetyt Matka 
-messut antoivat matkailuvuo-
delle 2014 vauhdikkaan startin. 

Matkamessuilla oli yhteensä 
lähes tuhat näytteilleasettajaa 
ennätyksellisesti 81 eri maasta. 

TNS Gallupin tekemän kävijä-
tutkimuksen mukaan 91 % kävi-
jöistä tuli messuille tutustumaan 

C   Punkalaitumelainen KouluTintti Oy 
markkinoi majoituspalvelujaan ja mu-
seokouluaan.

D   Mikä sopisikaan tosimiesten matkai-
lukohteeksi paremmin kuin tosilappi...

D   Helsingin Kruununhaassa ja Suomenlinnassa sijaitsevat Sotamuseon tilat, joissa 
voi eläytyä maamme sotahistoriaan.

ulkomaan kohteisiin.
Kolme neljästä messukävijäs-

tä tutustui Euroopan kohteisiin 
messuilla. Yli puolet kävi tutus-
tumassa kaukokohteiden tarjon-
taan. Matkamessuilla toteutetun 

markkinatutkimuksen mukaan 
kiinnostavimmat eksoottiset 
kaukokohteet löytyvät Karibian 
saarilta. Eksoottisista lähikoh-
teista puolestaan Islanti kiinnosti 
messukävijöitä eniten.

Kuvat: KP Juurikkala
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Jussi Kosola

Täs on ollu joutilasta aikaa ku 
tua etupyärän laakeri o remont-
teerattu näin ku autoharrastajan 
termitystä käyttää – tarkoottaa 
notta olokapää leikattihi ja ny 
sitte vyysiset uroteot o toistaa-
seksi kiälletty, auton puikkoo-
hinkaa ei oo asiaa hetkehe. 
On suuri siunaus mulle, notta 
kaveripiiristä löytyy niitä, jok-
ka harrastaa tuata käytännön 
teolokiaa elikkä jeesaavat kai-
kemmoosis askarehis. Itte nua 
kolome pesää saan pirettyä 
lämpöösenä, yks on mu auto-
tallin keskuslämmityskattila ja 
siinä samalla saa panna autojen 
akkuja latauksehe ja miättiä elä-
män menua, taikka sitte asioora 
puhelimella.

Tuas ku jo mainaasin notta 
tua autoharrastus ku ommun 
elämäntapa ja nimenomaha 
ameriikkalaaset retroitin tuatok-
set, joiren myätä on tullu koho-
rattua tosi ihimisläheestä sakkia, 
sitä ku ameriikanrautaharrastajat 
kokoontuu omihin tapahtumihi, 
niin kyllä siinä sellaasta reiluut-
ta ja yhtehenkuuluvaasuutta saa 
kokia, tontille ku alakaa vyäryä 
nuarisua vanahalla kruppiau-
tolla, vanhempaa herrasmiästä 
tyylillensä sopivalla konservatii-
visella linkolnilla tai karillakilla, 
rannikonruattalaasia monipuali-
sella kalustolla ja harrikkakuskia 
jokka ny ei välttämättä uluko-
näön perustehella täytä jokaäi-
reen ihannevävyn kriteeriä; niin 
alueella kiärrelles voi kohorata 
jokahitten niinku aina olis tun-
nettu, asialinialla pysytähä, jut-
tua riittää eikä siälä kukaan käy 

arvostelemahan toistensa auto-
merkin valintaa eikä muutakaan 
vääntyä oo, järiestysmiähiäkään 
ei tarvita ku lakipykälien vaati-
muksesta. Sitte ku palakintopys-
tit o jaos nii kukaan ei karehri 
niitä jokka voittaa, vaan tiaros-
tetaha notta kovaa puurtamista 
sovvaatinu ku vanaha romu o 
mestarin käsis ikäänku uuresti-
syntyny; reirua ommeininki!

Sitte siihe asian ytimehe: Yli 
kakskymmentä vuatta on siitä 
ku hurahrin uskoho ja nimen-
omaasesti kristinuskoho, joka 
perustuu Jeesuksen Kristuksen 
Golgatalla täyttämähä tyähä, ku 
hän kuali ristillä, notta jokahi-
nen sais taivaspaikan kuka hänet 
Herraksensa vastahanottaa yksin 
uskosta ja armosta.

Sillä tiällä täs oon kulukenu, 
alakutaipalehella jo mun valtas 
hämmästys, notta oonko mä 
joutunu keskelle sisällissotaa, 
sevverran kovihi vääntööhin tör-
mäsin, tyyli näytti siltä, että väki 
saa aikaha oppikiistan vaikka sii-
tä, notta oliko Aatamilla napa vai 
ei! Voi synninkekäles, tälläästä-
kö tämä kristittyjen keskinäänen 
rakkaus onki. Hyvä esimerkki 
tuli yhyren gospelartistin suus-
ta ku hän muriaasi notta pap-
pi sanoo juhulallisella äänellä: 
Moomma yhtä suurta perhettä, 
kaveri tuumas notta tämä perhet 
tarttoo kyllä terapiaa! Se lopu-
toon vääntö kaikemmaailman 
miälipireteroosta, muutamalla 
esimerkillä: Kuuluuko raamatul-
liset ihimehet viälä nykyaikaha, 
onko ratkaasukristillisyys oikiaa, 
mikä Raamatun käännös on pa-
ras, naispappeus... no nyppiisas 
jo tätäsorttia. Täälä meirän rak-

kahas isämmaas o asiat vissihi 
liia hyvin, ku tällääsihi vääntöö-
hi ovvaraa. Oon joskus kuullu 
notta yhyres ateistimaas ku tuk-
kuusehe vankityrmähä oli hei-
tetty pappia eri kirkkokunnist,a 
niin oli kuulemma löytyny yh-
teenen rukous ja muutenki sama 
sävel!

Loppujenlopuuksi ku se not-
ta me jokahinen oomma vuarol-
lamma siälä viimeesellä katsas-
tuskonttorilla ja teemmä tiliä 
mitä täälä maanpäällä oomma 
saanu aikaha, nii ei taira pre-
nikkaa rintaha tulla vaikka olis 
voittanu kaikki väittelyt mihinkä 
kristityyllä on tapana joutua kes-
kenänsä.

Tähärennettävää o ettei tämä 
käytösmalli oo kaikenkattavaa, 
löytyy palio kristittyjä, jokka elää 
toreksi Jeesuksen ylimmääspa-
pillista rukousta, että he kaikki 
yhtä olis. Kokoonnutaha yhtehe 
yli seurakuntarajoje ja teherähä 
yhyres työtä, notta maailma sais 
kuulla sen tärkehimmän sano-
man minkä ..... ovvarannu joka-
hittelle joka haluaa vastahaottaa 
sen suurimman lahajan, mikä 
ihimistä kohtaa Joh.3:16. 

Siinä omalla kohoralla ku jo-
horattuu sellaanen savotta ku 
vankilatyä ja yhyryshenkilönä 
siinä ollesnani vankilapastori 
sitte soittaaprimpahutti, ku oli 
aika  kerätä porukka viaraalulle 
viämähä Jeesuksen Verenevan-
keliumia muurien sisälläoleville. 
Mulle oli tosi tärkiää notta sak-
kihi kuuluu aina väkiä yli kirk-
kokuntarajoje. Joskus tuntuu että 
se oli joirenki vankiemmiälestä 
suuree ihime ku että kuallehet 
herääs henkihi!

Keskinäänen 
rakkaus

Petri Ritari
Parhaat 2006 - 2013
Prisma-musiikki, Aikamedia, 2013

Tevi
Matkalla
Noste Records, 2013

PETRIN PARHAITA 
VUOSIEN VARRELTA

Viime vuoden lopulla ilmestyneelle kokoo-
malevylle on koottu Petri Ritarin parhaim-
mistoa kolmelta aikaisemmalta äänitteeltä; 
Petri Ritari (2006), Tie auki on (2007) ja 
Sinusta Jeesus laulan (2010). Mukaan on 
saatu myös kolme viime syksynä äänitettyä, 
Seppo Korhosen sovittamaa kappaletta eli 
Kari Tikan säveltämä 'Armolaulu' sekä ve-
näläisiin kansansävelmiin pohjautuvat 'Vie 
taivaaseen' ja 'Olen kuullut on kaupunki 
tuolla'.

Vuosimallia 1997 ja 1999  oleva tan-
goprinssi Petri Ritari on uskoontulonsa jäl-
keen keskittynyt hengelliseen musiikkiin. 
Levyllä Ritarin mahtava ääni soi levyn alusta 
loppuun saakka sointuvassa harmoniassa 
soitinten kanssa.

Varsinaisena musiikin monitahona on le-
vyllä toiminut Seppo Korhonen, joka vastaa 
niin levyn äänityksestä, pianosta, bassosta ja 
kosketinsoittimista kuin levyn tuottamisesta-
kin ja vieläpä osan kappaleiden sovituksista. 
Ei paha...

Levyn kappaleissa vuorottelevat mukavas-
ti hartaammat melodiat esim. ' Muukalainen' 
ja 'Äiti' sekä reippaammat, latinovaikutteiset, 
kuten 'Katso lapseni' tai 'Onnellinen mies'.

Oma ehdoton suosikkini on juuri tuo 
edellä mainittu 'Onnellinen mies'. Varsin-
kin se kertosäe koskettaa: "En oikein vielä-
kään mä jaksa ymmärtää, Jeesuksen lah-
joittamaa uutta elämää. Hän Raamattuni 
lehdillä nyt ilmestyy ja sieltä kertoo uuden 
elämäni syyn. Nyt aina tahdon olla lapsi 
Jumalan ja tuntea sen, kuinka Isä rakastaa. 
Vihdoinkin olla saan mä onnellinen mies, 
onnellinen, onnellinen."

Kauniita lauluja ja väkevää sanomaa tar-
joava albumi on oiva hankinta hengellisestä 
musiikista pitäville.

REISSUN PÄÄLLÄ
Olen koettanut kaivaa netistä tietoja uu-
tuuslevyn julkaisseesta Tevistä, mutta siinä 
onnistumatta. No, levy antaa kuitenkin ky-
seisestä miekkosesta sen verran lupaavan 
kuvan, että varmasti kuulemme hänestä 
lisää jatkossa.

'Matkalla' on hengellinen, mutta samalla 
suomalaisia iskelmäperinteitä kunnioittava 
levy.

Tevi toteaa levyn kansiteksteissä musii-
kin kulkeneen hänen mukanaan lapsesta 
saakka.

– Ne ovat tuoneet minulle lohdutusta ja 

toivoa elämäni koetuksissa ja ihmisenä kas-
vamisen kivuissa.

Tälle levylle hän kertoo valinneensa it-
seään siunanneita, rohkaisseita ja toivoa 
antaneita kappaleita.

Levyn 12 kappaleen joukossa on monia 
laajalle yleisölle tuttuja kappaleita, kuten 
esimerkiksi Joel Hallikaisen 'Enkeli pieni' 
ja 'Anna minun ymmärtää' sekä Pekka Si-
mojoen 'Särkyneiden majatalo' ja 'Hymni'. 
Mutta mukaan on löytynyt myös vähemmän 
tunnettuja, kuten vaikkapa Armas Palmin 
'Luotu tuntemaan' tai Kurt Kaiserin 'Vain 
pieni kipinä' (Pass it on).

Levyn tuotanosta ja sovituksista vastaavat 
Jukka Hynynen ja Heikki Vuorinen, jotka 
myös osallistuvat taustojen soittamiseen ja 
taustalaulujen esittämiseen.

Tevin laulu kulkee kivuttomasti - ehkä 
juuri sovitusten ansiosta. Levyn kappaleissa 
on paikoitellen tuollaista country-meininkiä, 
paikoitellen harrasta mollivoittoista laulan-
taa.

Joka tapauksessa mielenkiintoinen uu-
tuus, joka kestää useammankin kuuntelu-
kerran. 

Kimmo Janas 

SYVISSÄ VESISSÄ
Pappi on sekä artistinimi, että nelihenkinen 
bändi. Helsingissä asuva teologi ja myös 
papin töitä evankelis-luterilaisessa kirkossa 
tekevä artisti.

Itse Pappi on aiemmin toiminut yhtyeissä 
Snail on the Plate, Veli Nihil, Asenneprojekti 
ja Daikini.

'Syvyys' on teemalevy. Se on vaellus sy-
vyydestä syvyyteen. Musiikillisesti Syvyys-
albumi pyörii metallin, rockin ja triphopin 
ympärillä. Siinä on runoutta ja huutoa.

Albumi on syntynyt nelihenkisen kokoon-
panon omissa käsissä, tuotantoa, äänitystä 
ja miksausta myöten.

Kappaleet 'Haudan partaalla' ja 'Pyhiinva-
eltaja' edustavat Syvyyden ääripäitä. Toki ru-
nonlausunnan ja suoran hardcore-metallin 
väliin jää myös paljon erilaisia asteita.

Yhdeksän kappaletta sisällään pitävä al-
bumi ui syvissä vesissä.

Teologiaa ja nykyaikaisia vertauksia pur-
suva levy säilyttää kuuntelijan mielenkiin-
non alusta loppuun.

Viimeinen kappale 'Sinä olet syvä' päättää 
levyn syvällisesti. "Sinä olet syvä, en tahdo 
pysyä pinnalla."

Petri Janas

Pappi
Syvyys
Jiffel Records, 2013
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teksti:  Kai Suonoja

kuvat: KP Juurikkala ja Kai Suonoja 

Helsingin 
Messukeskuksessa 
järjestettiin 
Pohjoismaiden suurin 
moottoripyöränäyttely 
31.1.-2.2.2014.

Jälleen oli aika vuodesta, 
jolloin moottoripyöräilevä 
kansa suuntasi  kohti Hel-

singin Pasilaa ja siellä sijaitsevaa 
Messukeskusta. Tänä vuonna 
siellä kävi  melkein 56 000 asias-
ta kiinnostunutta ihmistä, joista 
60% ajelee kertomansa mukaan 
moottoripyörällä, mopolla tai 
skootterilla.

Tarjolla oli monien maahan-

MP-14 messut 
Helsingissä

A   Taiteilija työnsä äärellä.

C   Gospel Riders kerhon osastolla valmistauduttiin ”Miehen tie” evankelioimis kampanjaan.

C   Supercross kisassa nähtiin näyttäviä 
hyppyjä.

C   Gospel Riders selkämerkki julistaa 
ylösnoussutta Kristusta.

C   Rakennettujen pyörien osastolla riitti 
ihmeteltävää.

tuojien mallistoa ja varustei-
ta. Messujen järjestäjät olivat  
suunnitelleet paljon ohjelmaa 
ja tapahtumia moottoripyörien 
ihastelun lisäksi.   

Supercross
Perjantaina messuvierailla oli 
mahdollisuus seurata USA:sta 
rantautuneen Supercrossin SM 
avauskilpailua. Supercrossissa 
oli kisailemaan suomalaisten li-
säksi Ruotsista saapuneet veljek-
set  Franz ja Emil Löfqvist sekä 
USA:sta  Ricky Renner ja Zack 
Williams.

Perjantain kilpailun voitti vii-
mehetken ohituksellaan USA:n 
Renner , Harri Kullaksen pudot-
tua hopealle ja Tomi Erikssonin 
ollessa kolmas.

 Toinen SM –startti ajettiin lau-
antaina, jolloin Kullas otti revans-
sin ja voitti kilpailun Rennerin 
jäädessä hopealle ja Erikssonin 
ollessa jälleen pronssilla.

Koeajo sisällä
KTM ja MOTOJYSKY oli tuo-
nut messuvieraille koeajomah-
dollisuuden sisätiloissa siihen 
varatulla areenalla. Pyöränä oli 
KTM 125 DUKE. Ajokorttiakaan 

ei tuohon tapahtumaan vaadittu, 
vaan ainoastaan 15 vuoden ikä. 
Moottoripyöräilystä kokematto-
mat, mutta siitä kiinnostuneet 
, pääsivät turvallisesti suljetulla 
alueella maistamaan,  miltä aja-
minen tuntuu.

Sähköpyörät
Sähköpyörillä ajettiin Cham-
pions Race  -kisa, jossa olivat 
mukana morocrossin mm. maa-
ilmanmestarit Heikki Mikkola ja 
Pekka Vehkonen, endurolegen-
dat Juha Salminen ja Kari Tiai-
nen sekä Petteri Silvan, Marko 
Tarkkala ja Matti Seistola. Trialin 
takavuosien taituri Tommi Ahva-
la lisäsi konkarikaartia ratamoot-
toripyöräilyn sivuvaunuluokassa 
menestynyt Pekka Päivärinta ka-
verinaan.

Voiton nappasi Juha Salminen, 
toinen oli Seistola ja kolmannek-
si tuli Miller.

Kerhot          
Monet moottoripyöräkerhot oli-
vat esittelemässä toimintaansa, 
mutta kristityn motoristin kan-
nalta mielenkiintoisin oli jälleen 
GOSPEL RIDERS FINLAND, jon-
ka ständillä riitti kuhinaa ja iloi-

sia ilmeitä koko messujen ajan.
Ständi oli suunniteltu hauskas-

ti, siinä oli isoja kuvia kerhon 
jäsenistä eli tilanteissa. Kerhon 
värit olivat myös selkeästi esillä, 
jotka esiintyvät jäsenten selkä-
merkissä ristin ympärillä.

Gospelriders moottoripyörä-
kerho järjestää jälleen tulevana 
kesänä suuren evankelioimis-
kampanjan yhdessä eri seura-
kuntien kanssa 7.7.-27.7.2014.

Teemana on Miehen tie!
Gospel Riders -kerho heittää 
tulevan kesän kampanjan kaut-
ta ilmoille kysymyksen miehen 
tiestä. Millainen on miehen tie 
ja minne se vie? Monen tie on 
nousujohteinen, mutta murheel-
lisen monen tie vie alaspäin, mo-
nenlaisiin vaikeuksiin ja elämän 
solmuihin. Jotkut niistä avautu-
vat erilaisten apujen ja tukiver-
kostojen kautta, toiset taas jäävät 
umpisolmuiksi.

Ura, valta ja kunnia tuovat mo-
nelle suuria kiusauksia. Miesten 
joukossa näkee myös yllättävän 
paljon luovuttamisen henkeä. 
Raha vie monia miehiä, samoin 
kuin päihteet ja rakkausasiat. 
Kaikki tämä on johtanut siihen, 

että keskuudessamme liikkuu 
paljon isättömiä  tyttöjä ja poi-
kia.

Kun ihminen ottaa tavoitteek-
seen Jumalan antamat asiat, hän 
saa samalla edellytykset siuna-
uksille eri elämänalueille. Jeesus 
vetosi kuulijoihinsa, että nämä 
etsisivät ensin Jumalan valtakun-
taa, koska sen kautta he saisivat 
kaiken muunkin, mitä tarvitsevat 
elämässään.

teksti www. gospelriders.fi

Muuta mieleen jäänyttä
Monenlaista rompetta oli tarjol-
la varusteiden lisäksi, oli myös 
ääntä ja väriä, videokankaita 
ja esittelijöitä. Pari uudenlaista 
juttuakin oli- esimerkkinä  idea 
tehdä omista farkuista kevlar 
kankaalla vahvistetut ajohousut 
sisävuorineen ja suojuksineen. 
Tämä tarjottiin kotoa haettuna 
ja sinne palautettuna, mitä voi 
jo kutsua palveluksi. Tosin ei-
hän se ilmaista ole. Hinnat noin 
129-149 euroa housulta, mutta 
ovat ainakin sopivat, jos kerta 
omat ovat.

Toinen hauska tuote oli vyötä-
rölaukun korvike rintaan kiinni-
tettynä esim. ajotakin alle. Siihen 
voi kolmeen eri taskuun laittaa 

lompakon, avaimet, kamman, 
silmälasit, lääkkeet tai jotain 
muuta, minkä haluaa löytää no-
peasti käymättä ensin kaikkia 
taskuja läpi ja huomatakseen, 
että se jäikin toisen takin tas-
kuun. Toimittajakin lankesi tä-
hän "rintapanssariin" ja  lupasi 
kesällä antaa palautetta tuotteen 
toimivuudesta eri käyttötilanteis-
sa. 

 
Bikers Church

Sons Of Abrahams MCC jatkoi 
aloittamiaan hengellisten tapah-
tumien sarjaa, joihin on tähän 
mennessä kuulunut mm. useita 
Elvis kirkkokonsertteja ja mui-
ta hyväntekeväisyystempauksia 
asunnottomien  ja sotaveteraa-
nien hyväksi. Tapahtumassa 
tarjottiin mahdollisuus hiljentyä 
hetkeksi ja tavata samanhenkisiä 
ihmisiä.

Lopuksi
Nämä motoristeja  yhteen ko-
koavat messut on  tärkeä tapah-
tuma , jota voidaan myös pitää 
alkavan kevään ensi merkkinä 
ja josta alkaa varusteiden huol-
taminen ja kiillotus ellei sitä oltu 
jo syksyllä tehty.

Toinen merkittävä yhteen ko-
koava tapahtuma on joka vuosi 
järjestettävä motoristimessu Lie-
dossa ja joka ajoittuu aina äitien-
päivää edelliseksi lauantaiksi, 
siispä sitä odotellen!
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Eero Ketola

Turvepitoinen pöly 
lähes verhoaa 
vaippaansa valtaisan 
kurkiarmeijan. Tuhannet 
kurjet soittavat 
trumpettejaan yhtaikaa 
niin voimakkaasti, 
että korvissa soi. 
Horisontissa, laakson 
yläpuolella liikkuu hiljaa 
eteenpäin, mustaa, 
lähes katkeamatonta 
kurkilauttaa.

Yli 100 000 kurkea ylittää 
syksyllä Hulan laakson 
Israelissa matkallaan 

Afrikkaan. Kolmannes kurjista 
D   Kurjet yöpyvät papyruskaislan ympä-
röimässä Agamon järvessä. 

Pohjois-Israelissa 
rajoitetaan ruokinnalla 

kurkien viljelyksille 
aiheuttamia vahinkoja

Entä minun arvoni?
Yksiavioisena, uskovaisena heteromiehenä tunnen olevani 
toisen luokan kansalainen. Suvaitsevaisuuden nimissä ajetaan 
hyvin pienen vähemmistön asioita sellaisella vimmalla, ettei us-
koisi meillä olevan oikeitakin ongelmia. Lapsia pahoinpidellään, 
vanhukset jäävät hoitamatta, rahaa lapioidaan korruptoitunei-
siin maihin, valtion velka kasvaa huikealla nopeudella. Mutta 
nyt täytyy saada avioliitto-oikeus alle prosentin vähemmistölle, 
homoille ja lesboille. En voi muuta kuin ihmetellä niin medi-
an kuin kansanedustajien ponnistelujen suuntautumista. Kun 
nyt tarvittaisiin todellisia päätöksiä kansakunnan tulevaisuuden 
pelastamiseksi, nämä älyn jättiläiset käyttävät veronmaksajien 
rahaa ja kallista aikaa jonnin joutavaan höpinään. 

Mistä nyt on löytynyt hirveä hinku avioliiton solmimiseen? 
Avoliitot, kimppakivat, seksihurjastelut ovat jo käytännössä toi-
mivia malleja. Tämä tarkoittaa sitä, ettei näitä virallisia rakenteita 
oikeastaan ole kaivattu ollenkaan. Mutta kun homoyhteisön 
strategiset aivot ovat alkaneet vyöryttää aatettaan yhteiskuntaan 
ja kirkkoon, avioliitosta on tullut ainakin puheissa kovin haluttu. 
Jokainen aikuinen ihminen saa tehdä ja käyttäytyä ihan miten 
mieli tekee, kunhan ei vahingoita muita. Mutta pitääkö sitä 
varten alkaa laatia uusia lakeja? Yhteiskuntamme on rakentunut 
kristilliselle aatepohjalle ja Raamatun viitoittamalle tielle. Tämä 
perusvirta on ollut tasa-arvoisen hyvinvointivaltion pohja. Olem-
me pystyneet rakentamaan hienon ja toimivan yhteiskunnan, 
jossa on kunnioitettu Jumalaa ja hänen sanaansa. Tämä siunaus 
on meidän kaikkien ulottuvilla.

Suomi on luopunut hyvin lyhyessä ajassa kaikista niistä kul-
makivistä, joille isämme ovat maan rakentaneet. Mitä olemme 
saaneet? Hirvittävää pahoinvointia, satoja tuhansia  psyyken-
lääkkeiden käyttäjiä, onnettomia ihmiskohtaloita enemmän 
kuin koskaan ennen, yksinäisyyttä, pelkoja, riippuvuuksia, 
hyväksikäyttöä. Kunpa hyvä Jumala armahtaisi meitä ja antaisi 
syvän hengellisen herätyksen, joka johtaisi aitoon parannuk-
sen tekoon. Nyt kaiken maailman lässyttäjät ovat vallanneet 
saarnastuolit eikä kirkasta parannuksen sanomaa juuri kuule 
missään. Parantavan Sanan sijaan on tullut terapeuttien armeija 
silittämään päitä, ristiin naulitun Kristuksen verinen sanoma 
peitellään valhearmon alle, Pyhän Hengen ääni on vaiennettu 
kaiken maailman manipuloinneilla ja tunnejipoilla.   

Se minua korpeaa, että nämä uuden ajan profeetat eivät osoi-
ta minkäänlaista kunnioitusta eivätkä suvaitsevaisuutta minun 
kaltaisiani kohtaan. Olemme heidän mielestään hölmöjä, tyh-
miä, kaiken kehityksen jarruja ja tiukkapipoisia nipottajia, kun 
elämme omien arvojemme mukaan. Kunnioitan syvästi Jumalan 
luomistyötä, jossa Hän loi miehen ja naisen. Ja että Hän tarkoitti 
näiden kahden liittyvän toisiinsa, rakastaa ja täyttää toistensa 
tarpeita. Ja lisääntyä. Eläköön jokainen miten haluaa, mutta älkää 
käyttäkö minun verorahojani tyhmyyksiin. Missä ovat ne rohkeat 
miehet, jotka nousevat tätä mädännäisyyttä vastaan?

pyrkii talvehtimaan laaksossa. 
Viljelijöille tulevaa vahinkoa vä-
hennetään houkuttelemalla kur-
jet mahdollisimman lähellä nii-
den yöpymispaikkaa, Agamon 
tekojärveä. Kurkien ei toivota 
keskeyttävän muuttomatkaansa 
ja siksi maissiruokinta aloitetaan 
vasta joulukuussa, muuton pää-
tyttyä.                                

Hula laakson kosteikko-
jen kuivattaminen toteutettiin 
laajamittaisesti 1950 – luvun 
alusta lähtien. Malarian vaivaa-
ma seutu muuttui kuivatuksen 
johdosta vauraaksi maatalous-
alueeksi.  Jordan joen uomaa 
muutettiin ja se ohittaa nykyisin 
alueen kahdessa pääkanavassa.                                                                                                              
Hulan laakso on tyypillistä tur-
vemaata. Kuivatuksen johdosta 
maaperän turve kuivui, hauras-
tui ja jopa syttyi palamaan. Suu-
rimmaksi ongelmaksi muodostui 
fosforin ja nitraattien huuhtou-

tuminen Gennesaretin järveen. 
Tärkeä ja arvokas makean veden 
lähde alkoi saatua. Ympäristö-
viranomaiset päättivät palauttaa 
osan alueesta luonnontilaan. 
1990- luvulla alueen ennalleen 
saattaminen oli hyvässä vauh-
dissa. Maatalouden vaatimukset 
huomioitiin. Lukuisat kanavat 
tasapainottavat veden korkeu-
den ja maatalous saa tarvittavan 
veden patoaltaista. Maaperää 
kastellaan tauotta suurilla, pel-
tolakeuksilla tutuksi tulleilla kas-
telulaitteilla. Gennesaretin järven 
veden laatu on parantunut.     

                                                                         
Ilmasilta 

talvehtimisalueille
Hula laakson ylittää muutto-
matkalla arviolta 500 miljoonaa 
lintua kahdesti vuodessa. Näyt-
tävintä on kotkien, haikaroiden, 
pelikaanien ja kurkien muutto. 
Kurkien syysmuutto jatkuu vilk-

kaana aivan marraskuun lop-
puun saakka. Muuttavista kurjis-
ta noin 33 000 jää koko talveksi 
Hulan laaksoon. Varsin uudelle 
talvehtimispaikalle jäävät kurjet 
säästävät huomattavan matkan 
sillä talvehtimisalueille Afrikkaan 
on täältä vielä matkaa. Samalla 
kurjet välttävät matkan lukuisat 
vaarat. Varsinkin kesän poika-
sille talvehtiminen Hulassa on 
tervetullut lahja. Kurkimassassa 

näkee runsaasti heiveröisiä ja 
selvästi matkan rasittamia kurkia.                                                                                            
Viljelyksille tapahtuvia menes-
tyksiä pyritään minimoimaan 
ruokkimalla kurkia. Vasta jou-
lukuussa, kurkien varsinaisen 
ylimuuton päätyttyä, aletaan 
paikalle jääneitä kurkia ruokkia 
maissilla, joka on niiden herk-
kua.

Traktori 
ei ole pelottava

Matkailijat kuljetetaan kurki-
en pellolle traktorin vetämäs-
sä piilokojussa. Kurjet tuskin 
vilkaisevatkaan kiinnostuneita 
ja valokuvia ottavia matkaili-
joita. Traktori starttaa ja siirtyy 
peltolakeuden toiseen päähän. 
Tuhansia kurkia riittää kaikkial-
la. Niitä on traktorin joka puo-
lelle.  Muutamat hieman arem-
mat kurjet nousevat lentoon, 

mutta kaartavat kohta takaisin.                                                                                      
Horisontissa lentää sakeana 
kurkiparvia. Niiden korisevat ja 
joikaavat äänet yhtyvät yhtenäi-
seksi, lähes korvia huumaavaksi 
meluksi. Talvella kurjille tuodaan 
viljaa. Kurkien iltalento päättyy 
Agamojärvelle jossa ne nukkuvat 
yön. Auringon noustessa kurjet 
lähtevät jälleen ruokailemaan. 
Toiset jäävät lähelle yöpymis-
paikka, toiset lentävät pelloille 
useiden kilometrien päähän 
yöpymispaikastaan.  Laaksos-
sa talvehtii myös suomalalaisia 
kurkia.

Hulan laakso on kurkien pa-
ratiisi. Alueella viettää talven yli 
30 000 kurkea. Ruokinta aloi-
tetaan vasta joulukuun alussa, 
silloin kun kurkien pääjoukot 
ovat jo Afrikassa. Paikalle jäävät 
kurjet ohjataan maissiruokinnal-
la pois viljelyksiltä.
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Kimmo Janas

Mitenkä se vanha 
sananlasku menikään, 
ettei vanha koira opi 
uusia temppuja? No 
kaikesta huolimatta 
päätin rohkaista hurjan 
mieleni, ja lähteä 
kokeilemaan sähköistä 
autoilua.

V alitsin kohteeksi Nissan 
Leafin, josta on markki-
noille tullut jo toisen su-

kupolven versio. Eikä kyseessä 
ole mikään facelift, vaan uudessa 
versiossa peräti yli 100 muutos-
ta, jotka on toteutettu nykyisiltä 
Leaf-omistajilta saadun palaut-
teen perusteella. Esimerkiksi 
toimintasäde on aikaisempaa 
pidempi, ja navigaattorin kieli-
valikoimaan on lisätty suomen 
kieli. 

Merkittävin autoon tehty tek-
ninen muutos on uusi, täysin 
integroitu voimalinja, jossa la-
tausyksikkö, vaihtosuuntaaja ja 
moottori on yhdistetty ensim-
mäistä kertaa yhtenäiseksi ko-
konaisuudeksi.

Voimalinjan perustana on 109 
hevosvoiman (80 kW) AC-synk-
ronimoottori, jonka virtalähtee-
nä toimiva 48 moduulista koos-
tuva akkuyksikkö on sijoitettu 
matkustamon alle. Näin auton 
painopiste on alhaalla ja ohjat-
tavuus ketterää.

Talvista sähköautoilua

D   Kun laturi siirrettiin auton takaa konepellin alle, tavaratila kasvoi 40 litralla. 
Tavaratilan kokonaistilavuus on nyt 370 litraa. Pakkasyön jälkeen kankeaa 6 metrin 
latausjohtoa on lähes mahdoton saada kieputettua tavaratilassa olevaan reppuun.

B   Yksi uuden Leafin mielenkiintoisiin 
uutuuksiin kuuluu Around View Mo-
nitor -järjestelmä, joka hyödyntää au-
toon asennettuja kameroita ja näyttää 
kojelaudan keskusnäytöllä 360 asteen 
lintuperspektiivinäkymän auton ympä-
ristöstä.

D   Ohjauspyörän erillisellä Eco-painik-
keella voidaan valita ajotila, joka rajoit-
taa voimaa kiihdytyksissä.

C   Voimalinjan perustana on herkästi 
reagoiva 109 hv:n AC-synkronimootto-
ri.

A   Persoonallisen vaihteenvalitsimen 
väliin jäi talvikäsineen reuna helposti 
kiinni...

C   Leafin mitariston lukemiseen täytyy hetki totutella, mutta viimein kaikki tar-
peellinen löytyy. Lataustilannetta (oik.reuna) voi seurata sekä numeroina että pyl-
väikkönä.

C   Pikalataus (vas.) lataa akut 0-80% 30 minuutissa, kun taas kotitolpassa vierähtää 
aikaa 12 tuntia. Jos kotitolpassa on vielä 2 tunnin sähkönsyöttö, voi ainakin kovem-
milla pakkasilla tulla vilu, kun juoksee parin tunnin välein yösydännä kääntämässä 
ajastimen kelloa... Kummallekin lataustavalle on oma pistoke Leafin nokalla.

D   Leafin sisätilat ovat jopa yllättävän tilavat. Matkustusmukavuutta lisäävät lämpenevät ohjauspyörä sekä etu- ja takaistuimet.

Miksi meillä 
niin hankalaa?

Meillä Suomessahan ei tunnetusti 
haluta edistää uusimpia teknolo-
gioita, vaikka ne edistäisivät sitä 
ympäristöystävällisyyttä ja ener-
giataloutta. Olemme sähköautoi-
lussa jääneet naapurimaistamme 
jo valovuosia jälkeen. Esimerkik-
si Virossa on asennettu autojen 
pikalatauspisteitä pääteiden var-
teen 50 km välein. Norjassa val-
tio on lähtenyt tukemaan todella 
reippaasti päästöttömien autojen 
myyntiä, joten ei lienekään ihme, 
että Leafin myynti kasvoi siellä 
tämän vuoden tammikuussa 
peräti 145 % edellisvuoden vas-
taavaan aikaan verrattuna. Muu-
tenkin Euroopassa myytiin viime 
vuonna runsaat 11 000 Leafia, 
mikä merkitse 204 % lisäystä 

edellisvuoteen verrattuna.
Suomessa Nissan on lähtenyt 

yhdessä Fortumin ja ABC:n kans-
sa rakentamaan pikalatauspis-
teiden verkostoa. Ensimmäinen 
pikalatauspiste avattiin Espoon 
Nihtisillan ABC-asemalle vuoden 
2012 syksyllä, ja verkosto laaje-
nee pikkuhiljaa.

Mieti etukäteen
Uuden Leafin toimintamatka on 
199 km eurooppalaisen NEDC-
testisyklin mukaan mitattuna. 
Edellisen sukupolven toiminta-
säde oli 175 km. EU-kulutussykli 
antaa kuitenkin turhan ruusui-
sen kuvan ajomatkasta – ainakin 
täällä Suomen talviolosuhteissa. 
Kun pakkasaamuna irrottaa la-
tausjohdon pistokkeesta, lupaa 
auton tietokone vain 136 km ajo-
matkaa. Ja jos haluaa lämmittää 
auton sisätiloja, putoaa toiminta-
säde noin 30 kilometrillä.

Onneksi Leafissä on vakiova-
rusteena ratinlämmitys samoin 
kuin niin etu- kuin takaistuinten-
kin lämmitys. Eli ilmastointilait-
teen käyttöä voi vähentää. Mutta 
kunnon pakkasella sivuikkunat 
alkavat äkkiä vetää huuruun, 
joten se siitä ilmastointilaitteen 
käyttämättömyydestä…

Vaikka Nissan Leafillä on to-
della mukava ajaa, niin lataus-
pylväikön vahtaaminen alkaa 
käydä voimille. Tämä on auto, 
jolla et vaan lähde hetken mie-
lijohteesta käväisemään vaikka 
Lahdessa, jos et ole perehtynyt 
latausmahdollisuuksiin matkan 
varrella.

Ajotietokone kyllä varoittelee 
alhaisesta lataustilanteesta ja pi-
tää kuskin hereillä. Mutta kun 
kilometrejä on jäljellä on enää 
12, mittaristoon ilmestyy pelkkä 
viiva. Itselleni kävi näin matkalla 
Hyvinkäälle, ja täytyy myöntää, 
että kyllä siinä tuli huokailtua 
Yläkertaan, että akun virta riit-
täisi Hyvinkään ABC-aseman 
pikalatauspisteeseen.

Halpoja kilometrejä
Leafistä on valittavissa kolme eri 
varustetasoa, joista perustaso Vi-
sia maksaa hieman alle 36 000 
euroa ja kallein eli kokeilemam-
me Tekna varusteineen 41 820 
euroa. Jos ajatellaan, että sähkö-
auto hankitaan perheen ns. kak-
kosautoksi, tuo vajaa 42 000 eu-
roa tuntuu aika korkealta. Mutta 

toisaalta bensakuluissa säästää, 
ja etenkin kun pikalatauspisteet 
ovat vielä toistaiseksi ilmaisia, 
ajaminen on todella halpaa.

Tietenkin ylimääräisiä maksu-
ja voi alkaa tippua, jos ei mootto-

rin äänettömyyden takia huomaa 
ylöspäin salaa hiipivää nopeutta. 
Leaf ei siis suinkaan ole mikään 
”parranajokone” vaan pirtsakka 
moottori kiihtyy mukavasti ja sii-
vittää menoa niin moottoritiellä 

kuin taajamassakin.
Tuuliasi -lehti valitsi Nissan 

Leafin vuoden 2014 Ekoautok-
si, josta saavutuksesta myös To-
simiehen toimituksen onnittelut 
Nissan Nordic Europelle.

C   Voit seurata jäljellä olevaa ajomatkaa 
myös karttanäkymänä, mikä hilitsee ai-
nakin pidempien jotosten teon.

C   Latauksen ja ilmastoinnin voi säätää 
myös ajastimen avulla vaikka viikoksi 
eteenpäin jokaiselle päivälle erikseen.

C   Energian kulutusta voi seurata.

D   Nissan Carwings -järjestelmässä on 
mistä valita.




