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   – Maailma kaipaa jotakin, mutta 
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Klimenko.
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Mennyt pääsiäinen oli ilon juhla – 
muutenkin kuin vain suklaamunien 
ja mämmin ahmisen ansiosta. Pitkä-
perjantai on englannin kielessäkin 
Good Friday eli Hyvä Perjantai.

Jos ajattelemme, että koko ihmis-
kunta tuli syntiseksi yhden miehen, 
siis Aatamin ansiosta, niin miksi on 
niin vaikea uskoa, että olemme myös 
vapautuneet syntitaakasta toisen 
miehen, Jeesuksen ansiosta?

Me elämme nyt Jeesuksen kulttuu-
ria, joka murtaa kaikki perinteiset 
suomalaiset kulttuuritottumukset. 
Monessa suomalaisessa virressä vei-
sataan "minä kurja syntinen" – Raa-
mattu ei tunne termiä "vanhurskas 
syntinen". Sitä on joko vanhurskas 
tai syntinen.

Me olemme syntisiä vailla Jeesuk-
sen pelastusta tai sitten olemme pe-
lastettuja vanhurskaita.

Aivan samalla tavalla on suoma-
laisten alitajuntaan iskostunut käsitys 
"tosimiehestä", joka ryyppää ja rällää, 
eikä sormellakaan koske salaattiin. 
Itse asiassa todellisen miehuuden 
esikuva on kuitenkin Jeesus Kristus. 
En tiedä, miten Hän suhtautui vihan-
nesten puputtamiseen, mutta muu-
ten Hän oli varsinainen Tosimies.

Siis miksi me suomalaiset seisom-
me rukkaset roikkuen ja surkutte-
lemme omaa eloamme ja oloamme? 
Eihän ympäröivän maailman meno 
kovin rohkaisevalta tunnu, mutta 
meillä uskovilla ainakin pitäisi mieli 
korkealla, koska pääsiäisenä meidän 
"luottotietomme" laitettiin kuntoon!

SYYTÄ ILOITA!
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Pike ja Jorski tapasivat en-
simmäistä kertaa Minttu-
kirkossa 2006. Ylä-asteelta 

tuttuja olivat Jorski ja Josi. Us-
koontulon jälkeen Jorski ja Pike 
näkivät 2009 Keuruun Juhannus-
konferenssissa ja siellä ystävyys 
alkoi ja he alkoivat hengailla 
yhdessä. Myöhemmin Josi tuli 
uskoon ja mukaan täydentäen 
kaksikon kolmikoksi.

– Aluksi mun piti lähtee tekee 
yhen kundin kanssa musaa, mut-
ta ideat eivät synkanneet. Meillä 
oli eri sanoma mitä halusimme 
tuoda esille musiikissa, joten se 
homma ei lähtenyt pyörimään.

Sitten kun kerroin Jorskille, 
että oon tekemässä tällaista ja  
Jorski oli heti kiinnostunut asi-
asta ja sitten se homma hautui-
kin hiukan. 

Sitten yksissä bileissä Jorski 
esitteli meidät Josin kanssa ja 
kertoi sen olevan kova räppää 
ja tekee sitä englanniksi. Jorski 
ehdotti, että otettaisiin Josi mu-
kaan jengiin. 

Pastori + t
– Kun olin tullut uskoon, saar-
nasin kaduilla ihmisille ja kaikki 
aina sanoivat ”joo pastori, pasto-

ri”. Mulla on aina ollut unelma 
tulla pastoriksi ja, että mut tun-
nettaisiin pastori -nimellä. 

Kun tuli aika miettiä meille 
nimi, tuli heti mieleen, että tän 
bändin nimi voisi olla ”Pasto-
rit” ja se olis toimiva nimi, kun 
miettii millä asialla ollaan räp-
päämässä. 

Sitten Jumala alkoi polttaa ja 
potkia meitä siihen työhön ja pa-
laset loksahtelivat paikoilleen ja 
homma alkoi rullaa.

 Me ei oltu edes vielä kun-
nolla valmiita tähän, mutta Pyhä 
Henki antoi voimaa hommaan, 
Pike kertoo.

– Kuunneltiin Piken kotona 
beattejä ja freestylenä räpättiin 
niihin ja kuvattiin kaverin känny-
källä niitä. Todella noloja aloitte-
luriimejä. Onneksi se kännykkä 
on mennyt rikki, ettei kukaan 
voi nähä niitä enää, Jorski nau-
reskelee.

– Pääsimme GodFM -yhtyeen 
Juken luokse nauhottelemaan, 
jolla oli innostus auttaa meitä 
tässä hommassa. Suuri kiitos 
kuuluu siitä Jukelle, koska sen 
kautta meille avautu portit kris-
tillisiin piireihin, Jorski kertoo.

– Meille avattiin portit kristilli-

siin piireihin, joten meidän teh-
tävä on nyt avata portit maallisiin 
paikkoihin, että muutkin kristityt 
pääsee sinne vaikuttamaan. Aina 
pitää olla yks joka auraa tietä, 
kuten Jeesus uhras itsensä kaik-
kien puolesta ja pisti maailman 
ylös alaisin, lisää Pike. 

– Kun julkasimme myspace-
sivustolla ekan biisin ”Mul Me-
nee Hyvin”, se toi paljon kuun-
telijoita ja ihmiset alko innostua 
siitä. Huomasimme, että ihmiset 
pitävät tästä. Se oli muutenkin 
vaan testi, Josi kertoo.

Usko
Sama usko, eri seurakunnat.
Josi kuuluu Helsingin Saalem 
seurakuntaa, Pike SUHE:n ja 
Jorski käy Malmin Saalemilla.

Pojat ovat uskovista kodeista, 
mutta eivät aina ole käyttäyty-
neet sen mukaisesti. 

– Pakenin kotoa kun en saa-
nut sieltä sitä rakkautta mitä itse 
odotin. Luulin saavani sen ulko-
puolelta. Sen rakkauden mitä 
etsin ja se rakkaus mitä löysin 
ulkoa, ei ollut sitä aitoa rakkaut-
ta, mitä saa vain Herralta. 

Takaisin uskon pariin mun 
kohdalla tapahtui yliluonnolli-

sella tavalla. Aloin nähdä hen-
kimaailmaa ja nähdessäni nämä 
demonit, se sai mut vakuuttu-
maan siitä, että Herra on olemas-
sa. Lisäksi se päivä, kun Jeesus 
ilmestyi hahmona mun taloon. 
Se räjäytti tajuamaan, että en voi 
luovuttaa näin helpolla ja halusin 
täysillä seurata Kristuksen tietä, 
Pike kertoo uskoontulostaan.

– Mä olin uskovasta perheestä, 
mutta ei ollut uskovia kaverei-
ta, niin en edes tiennyt mitään 
sellaisesta elämästä, ennen kuin 
Jorski tuli uskoon ja sain tietää 
uskovien elämästä enemmän, 
Josi jatkaa, johon Jorksi yhtyy 
myös.

– Psalmi 91, siinä oli pari koh-
taa, jotka oikeasti raapi mun sy-
däntä. Niistä huomasin, kuinka 
todella Jumalan voima auttoi 
mut siitä pahasta tilanteesta, 
Pike lisää.

– Mulla taas joka päivässä ja 
musiikissa motiivina on Raama-
tun jae Matteus 3:3 ”Valmistakaa 
Herralle tie, tehkää polut hänelle 
tasaisiksi”, Josi kertoo.

Musiikin teko 
Alusta asti pojille oli selvää, että 
yksi räppää englanniksi ja muut 

suomeksi. 
– Jos joku ulkomaalainen ha-

luaa kuulla Pastoreita, hän saa 
selvää Josin englanninkielisistä 
kohdista ja selvää sanomasta, 
mikä ei kävisi ilmi, jos koko 
jengi räppäisi suomeksi. Se on 
uponnut hyvin moniin ulko-
maalaisiin, kertoo Pike. Ihmiset 
on kysynyt, että minkä takia en 
räppää Ranskaksi, joka on toi-
nen äidinkieleni. Olenkin miet-
tinyt, kumpi tässä on tärkeäm-
pää, että kuulostan hyvältä vai 
se, että tuon sanomaa selkeästi 
suomeksi ja ihmiset ymmärtää, 
Pike lisää.

Pastoreiden debyytti-albumin 
on tarkoitus tulla ulos kesäkuus-
sa. Nauhoitus ja miksaus ovat 
vielä edessä. 

– Musiikki on intohimo ja sillä 
he haluavat viedä Evankeliumia 
eteenpäin. Päivät täyttyvät myös 
opiskelulla ja töissä ollessa, ker-
too Jorski. 

– Voisimme varmasti jotenkin 
osata ja ajan kanssa tehdä itse 
julkaisukelpoisia taustoja bii-
seihin, mutta nyt olemme vain 
keskittyneet riimien tekoon ja 
tilanneet muilta taustoja, Josi 
kertoo.

Musiikki on paha?
Monelle vanhemmalle henkilöl-
le Rap-musiikista ja Hip-Hopista 
tulee varmasti mieleen lökäpök-

syt ja kiroileminen.
– Se tarkoittaa sitä, että kertoo 

maailmasta omasta näkökulmas-
ta. Kadun kasvatit kiroilee muu-
tenkin elinympäristössään, joten 
se myös tulee heidän riimeihinsä 
mukaan. Me uskovina taas ker-
romme meidän näkökulmasta 
asioita uskoa peittelemättä, se 
mitä me ollaan, kuvailee Jorski.

– Nykyään valtaosa ihmisistä 
ei oikeasti tiedä, mikä on räpin ja 
hip-hopin ero. Nykypäivänä mo-
net asiat on sekottunut ja sulanut 
yhteen. Hip-hop on kulttuuri ja 
räp on riimien kirjoittelua, lisää 
Josi.

– Jos monet maalliset hip-hop 
artistit ovat pilanneet sen mai-
neen rääväsuisilla riimeillä, se ei 
tarkoita, ettei tässä genressä ole 
myös hyvääkin.

– Jos mietitään hip-hopin ja 
räpin näkökulmasta, mitä vää-
rää siinä näkee, jos tuot pelkkää 
kristillistä sanomaa biisissä? Jos 
siinä on pelkkää sanomaa, mikä 
ei satuta ihmistä, mikä siinä on 
väärin? Josi kyseenalaistaa.  

Unelmia ja tavotteita
Alussa kukaan ei uskonut, että 
Pastoreista tulisi jotain.

Nykyään musiikissa on niin 
monia eri genrejä ja ala-genrejä. 
Pastorit itse haluavat, että heidän 
musiikkinsa tunnetaan gospel-
räppinä.

– Mun tavote on tuoda gospel-
räp seurakuntien ulkopuolel-
le maallisiin paikkoihin. Tällä 
hetkellä yli puolet suomalai-
sista räppäreistä tietää meidän 
nimen. Monien maallisten räp-
päreiden silmät ovat avautuneet 
sen suhteen, millaisia uskovat 
ovat. Heillä ei ole enää tietty 
kuvitelma tai muotti, millaisia 
uskovat mukamas ovat. Tavoite 
on myös, että kristillinen räppi 
tulee suomessa yhtä suosituksi, 
kuin Amerikassa.

– Nyky-Suomi ei ole enää kris-
tillinen maa, enemmänkin ateis-
tinen. Jos oot kristitty uskova, se 
on sika huono juttu. Monet ei-
uskossa olevat nuoret tykkäävät 
meidän musiikista. Siitä huomaa, 
että meillä on mahdollisuus ve-
tää nuoret Kristuksen puolelle. 
Puolet meidän faneista ei ole 
edes uskovia. Me emme tee tätä 
viihdyttääksemme ja miellyttääk-
semme kristittyjä. ”Pastorit - On 
Tules” musiikkivideota on You-
Tubessa katsottu jo yli 124 000 
kertaa.

– Se on mulle iso juttu, kun 
on kuullut, että joku on tullut us-
koon meidän kauttamme. Näin 
on tapahtunut, kun olemme 
vieneet Jumalan sanomaa ja sii-
tä ollaan myös me saatu voimaa 
ja jaksamista, että emme tee tätä 
juttua turhaan, vaan se kantaa 
myös hedelmää, Pike kertoo.

Pastoreita on myös pyydetty vie-
railemaan muutamien maallisten 
artistien biiseihin.

– Jonkin verran on tullut 
kyselyitä. Olen sanonut niille 
suoraan, että jos mä tuun feat-
taamaan, niin mä tungen mun 
kristilliset selkeet sanomat mun 
riimeihin, johon ne on ollut, että 
”katotaan nyt tai jos ei niin sel-
keesti”. Olen jyrkästi vastannut, 
että en ole vaihtamassa mun sa-
noja. Olen valinnut tieni ja myös 
pysyn sillä, kertoo Pike.

– Mä haluisin olla saarnaa-
ja, ei siis pelkkä seurakunnan 
pastori, vaan lähteä kiertämään. 
Haaveena olisi oman kirjankin 
kirjoittaminen. Saa nähdä, mi-
ten hommat menee, mutta niin 
kun Jumala sanoo ”anokaa ja 
pyytäkää, niin te saatte, kun 
uskotte”.

Kolmen miehen tarina -ni-
minen lyhyt dokumenttikin on 
tulossa piakkoin.

– Meidän musiikkivideon oh-
jaaja kysy meiltä, mitä mieltä 
olisimme pienestä dokkarista, 
johon sitten suostuimme. Noin 
15 minuutin pituinen lyhyt ja yti-
mekäs video, Jorski kertoo.

Tällä hetkellä Pastorit ovat 
keikkatauolla, sillä Pikelle ja 
hänen vaimolleen syntyi juuri 
lapsi. 

Seuraava keikka on 5. touko-
kuuta Malmin Saalemilla.

PASTORIT ON TULES!

Teksti: Petri Janas

Kuvat: Eino Manner

Kolme Itä-Helsingistä 
kotoisin olevaa miestä 
muodostavat Rap-
yhtyeen Pastorit. 2009 
perustettu poppoo 
julistaa Jumalan sanaa 
englanniksi ja suomeksi.

Netissä:www.ugalabugala.net
www.thepastors.fiwww.myspace.com/pastorit

 Pastorit vasemmalta oikealle: Josi, Jorski ja Pike.
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Kimmo Janas

Jo vuosia on Sopanen! 
-kolumni herätellyt 
lukijakuntaamme 
mietiskelemään 
ajan ilmiöitä. Moni 
lukija ei kuitenkaan 
tunne tarkemmin 
sanansäiläänsä 
käyttelevää Tapani 
Sopasta, joten 
päätimme tutustua 
mieheen hieman 
perusteellisemmin.

T apani Sopanen kertoo 
olevansa työläisperheen 
poika. Isä oli lahjakas, 

nouseva poliitikko sodan jälkei-
sessä Lauritsalassa eli nykyises-
sä Lappeenrannassa. Hän kipusi 
alle 30-vuotiaana kunnallispoli-
tiikkaan ja seuraava askel olisi 
ollut valtakunnan politiikka, el-
lei Jeesus olisi pelastanut häntä 
ennen sitä.

Sopasen äiti tuli uskoon olym-
piavuonna 1952, mutta isä pisti 
kovana demarina aluksi vas-
taan.

– Äiti lopetti kaikenlaisen na-
puttamisen uskoontulonsa jäl-
keen, vaikka isä jatkoikin aika 
holtitonta elämäänsä. Äiti rukoili 
kolmisen kuukautta isän puoles-
ta, kunnes Jumala otti isän kiin-
ni, Tapani Sopanen muistelee. – 
Ja mikä mielenkiintoista, isä jätti 
politiikan välittömästi tultuaan 
uskoon. Lopputuloksena koko 
perheen elämä muuttui.

Jumalaan voi luottaa
Isä perusti ystävänsä kanssa 
maalausliikkeen, mutta tämä 
petti isän, ja edessä oli konkurs-
si, jonka tuloksena 3-lapsinen 
Sopasen perhe menetti kaiken.

– Kun isä kuoli 1968, minulle 
jäi perinnöksi vain vanhat töp-
pöset ja Leijona-rannekello.

Isä ei kaiken kokemansa jäl-
keen kuitenkaan katkeroitunut. 

Tapani Sopanen kertoo isän ja 
äidin sitoutuneen kymmenysten 
maksamiseen.

– Oli Jumalan kukkaro ja oma 
kukkaro, ja Jumalan kukkarosta 
ei otettu ikinä, hän tarkentaa.

Vanhemmat olivat opettaneet 
lapsilleen, että Jumalaan voi luot-
taa. Tapani Sopanen muistelee, 
kuinka hän oli kolmivuotiaana 
pyytänyt äidiltään leipää, ja kun 
tämä ei ollut voinut sitä antaa, oli 
poika pudottautunut polvilleen 
ja rukoillut: ”Kiitos Jumala, että 
annat Tapanille leipää”.

– 20 minuutin kuluttua ovel-
lemme koputettiin, ja siellä sei-
soi Marttisen Hilja-täti kahden 
ruokakassin kanssa. Jumala oli 
sanonut hänelle kesken kotias-
kareidensa, että Sopasen Tapa-
nilla on nälkä, Sopanen naures-
kelee vieläkin liikuttuen.

– Tämä on vahvasti jäänyt van-
hempieni kasvatuksesta mieleen. 
Oli asia mikä tahansa, muista 

että voit luottaa Jumalaan.
Kun hän katselee elämäänsä 

taaksepäin nyt 61-vuotiaana, 
Tapani Sopanen kertoo tuon 
opetuksen säilyneen vahvana 
punaisena lankana halki koko 
elämän.

– Jumalan ohjaaminen ja läs-
näolo on tuntunut vaikeissakin 
elämän vaiheissa, ja olen ymmär-
tänyt Hänen todella kantavan.

Laulu raikuu
Lappeenrannan helluntaiseu-
rakunnan johto ymmärsi lapsi-
perheitä ja niinpä seurakuntaan 
perustettiin nuorten soittokun-
ta, jossa myös Tapani Sopanen 
aloitti trumpetin soiton vuonna 
1960.

– Varuskuntasoittokunnan 
musiikkivääpeli, Suomen mesta-
ri muuten alallaan, Rauno Vante 
koulutti vuosia meitä niin mu-
siikin teoriaan kuin varsinaiseen 
soittamiseenkin.

Vuonna 1967 Sopanen perus-
ti bändin ’Reijo ja Tapani’, jota 
seurasi ’Reijo, Tapani ja Ari’. 
Ensimmäinen hootenanny- ja 
folk-tyylinen hengellinen LP-
levy ilmestyi 1972 ja suosio oli 
taattu.

Ensimmäisen kirjansa Tapa-
ni Sopanen julkaisi 1970-luvun 
puolessa välissä, ja tämänhetki-
nen tuotanto käsittää jo parikym-
mentä kirjaa, joista monia on 
käännetty myös useille kielille.

– Kirjoittamisen olen aina tun-

tenut hyvin läheiseksi ja se johti 
minut myös aikoinaan 15 vuo-
deksi lastenlehti Hyvän Paime-
nen oto-päätoimittajaksi. Silloin 
tein myös paljon lapsi- ja nuori-
sotyötä kiertäen eri tapahtumis-
sa, johtamalla yli sadan lapsen 
Hyvä paimen -kuoroa jne.

Antakaa aikaa perheelle!
Tuota aikaa Tapani Sopanen 
kuvailee hyvin hektiseksi; seu-
rakunta-aktiviteettien lisäksi oli 
myös vakituinen työ lääkeyri-
tyksen myyntipäällikkönä sekä 
kotona vaimo ja kolme lasta, 
joista yksi vielä vaikeasti kehi-
tysvammainen.

– Laiminlöin perhettäni todel-
la rankasti. Jos saisin tuon ajan 
takaisin, tekisin kaiken varmasti 
eri tavalla, hän myöntää. – Kaik-
ki viikonloput kuluivat joko gos-
pelkeikoilla tai lastentyössä.

Marja-Liisa -vaimolle nuo vuo-
det olivat kaoottisia ja Tapani So-
paselle itselleen ne jättivät tyhjän 
aukon miehen sydämeen.

– Tässä on se ristiriita, että 
koin tekeväni Jumalan kutsusta 
sitä, mille sydämeni eniten paloi, 
mutta samalla laiminlöin omaa 
perhettäni. Nyt ymmärrän, että 
minun olisi pitänyt laittaa pri-
oriteetit kohdalleen. Koetankin 
nykyään viestittää nuoremmille 
miehille, että antakaa hyvät mie-
het aikaa perheellenne.

Täysillä seinään
Samalla kun Sopasen prioritee-
tit olivat väärässä järjestyksessä, 
unohtui myös voimavarojen 
oikea jakaminen, josta seurasi 
34-vuotiaana täydellinen uupu-
minen.

– Eihän silloin 80-luvulla pu-
huttu mistään työuupumuksesta 
tai burnoutista. Ihmeteltiin vaan, 
kun kaveri katkeaa. Itse ajoin 
täysillä seinään. Minulla oireilu 
alkoi univaikeuksina, lihoin ly-
hyessä ajassa reippaasti väärien 
syömätapojen ansiosta ja tulin 
erittäin kyyniseksi. Jopa juma-
lakuvani muuttui isä-Jumalasta 
vääpeli-Jumalaksi. 

Tapani Sopanen kertoo viettä-
neensä lähes kaksi vuotta mus-
tassa putkessa, jolta ajalta hän 
muistaa Helsingin Saalemissa 
järjestetyn noin 700 nuoren ko-
kouksen.

– Minulla oli hyvin kova tuo-
mion sana ns. kevyestä uskon-

elämästä ja nuorten pelleilystä 
Jumalan kanssa. Unohdin tuli-
kivenkatkuisessa julistuksessa-
ni täysin Jumalan armahtavai-
suuden, eikä yllättäen kukaan 
vastannutkaan alttarikutsuuni. 
Kokouksen ilmapiiri oli todella 
ahdistava.

Kotiin päästyään hän kertoo 
jatkaneensa samalla linjalla, joka 
sai lopulta vaimon purskahta-
maan itkuun.

– Silloin tajusin menneeni liian 
pitkälle. Marja-Liisa, joka on eh-
dottomasti liian kiltti vaimo mi-
nunkaltaiselleni miehelle, totesi 
minun muuttuneen.

Tapaus sai pariskunnan istu-
maan alas ja keskustelemaan 
tilanteesta. Lopputuloksena 
alettiin etsiä kalenterista vapaita 
viikonloppuja, jolloin isä voisi 
keskittyä täysillä omaan perhee-
seensä ilman ajasta kilpailevia 
seurakunta-aktiviteettejä.

Noin viiden viikon kuluttua 
koitti sitten lopulta ensimmäinen 
vapaa viikonloppu.

– Muistan vieläkin, kuin-
ka istuin Klaukkalan kotimme 
olohuoneessa lauantaiaamuna 
ja ympärillä oli täysin hiljaista, 
mikä on täysin mahdotonta kol-
men pienen lapsen perheessä. 
Yhteentoista asti kestin, olin 
kuin häkkiin sidottu eläin. Sit-
ten hyppäsin autooni ja ajoin 
työpaikalle.

Työhuoneessa Jumala otti Ta-
pani Sopasen käsittelyyn, jota 
hän vieläkin muistelee lämmöllä 
sen raastavuudesta huolimatta.

– Minä olin kova, menestyvä 
jätkä, joka ei itke. Mutta niin 
minä siellä työpöydän ääressä 
istuin ja itkin neljä tuntia teh-
den parannusta. Kun tulin kotiin, 
pyysin perheeltä anteeksi, ja siitä 
muutos alkoi. 

Reikäleipä pysäyttää
Sopaset kokivat henkilökohtai-
sesti, mitä tapahtuu, kun avio-
liittoa aletaan hoitaa.

– Meidän elämäntasomme 
muuttui aivan toiseksi ja suh-
teemme toinen toisiimme muut-
tui. Suhteeseemme tuli sellainen 
rakastamisen meininki, listaa Ta-

pani Sopanen. – Onneksi Jumala 
avasi silmäni.

Työuupumuksesta selvitty-
ään hän kehitti ns. reikäleipä-
mallin, jota hyödynnetään myös 
liikkeenjohdon konsulttiyritys 
Rema Partners Oy:ssä, jonka 
Tapani Sopanen perusti vuonna 
2008 toimittuaan sitä ennen mm. 
toistakymmentä vuotta lääkete-
ollisuuden eri tehtävissä.

– Meille kaikille on annettu 
elämänleipä, ja arvot reikäleivän 
keskellä ratkaisevat, kuinka lei-
päsi käytät. Parhaimmillaan mo-
tivaatiovirta toimii silloin, kun eri 
sektorit ovat tasapainossa.

Sopanen kertoo nähneensä 
kovatasoisten yritysjohtajienkin 
itkevän, kun ovat konsultointi-
tilanteessa ymmärtäneet reikä-
leipämallin todellisen merkityk-
sen.

Viisautta sydämeen
Tapani Sopanen ei halua tar-
kemmin selittää Rema Partner-
sin perustamiskuvioita, mutta 
kertoo itse Pääjohtajalla olleen 
sormensa pelissä.

– Me kunnioitamme toinen 
toistamme yksilöinä ja huippu-
osaajina. Arvostamme asiakkai-
tamme. Luotamme toisiimme. 
Toimimme eettisesti korkeata-

soisesti ja läpinäkyvästi, luette-
lee Tapani Sopanen seitsemän 
henkeä työllistävän Rema Part-
ners Oy:n arvoja. – Meillä on 
vahvasti kristilliset arvot, vaikka 
kaikki työntekijät eivät olekaan 
tunnustavia kristittyjä.

Yrityksen alkuvuodet olivat 
hankalia, mutta tilannetta aut-
toi Sopasen kertoman mukaan 
businessenkeli, joka osoittautui 
oikeaksi enkeliksi.

– Tällä hetkellä tuloksente-
kokykymme on erittäin hyvä. 
Olemme päässeet kuoleman-
laakson läpi 3,5 vuodessa.

Jokaisen uuden asiakaspro-
jektin alussa Sopanen kertoo 
pyytävänsä Jumalalta siunausta 
ja apua, ja niitä on kuulemma 
myös tullut.

– Toki meillä täytyy olla am-
mattitaito kohdallaan, mutta 
pyydän myös, että Herra antaisi 
viisautta sydämeeni ja auttaisi 
asiakasyritystämme elpymään 
kulloisistakin vaikeuksistaan.

Tapani Sopanen haluaakin 
kannustaa kaikki kristittyjä yrit-
täjiä: – Yksinkertainen usko Ju-
malaan on mahtava asia! Juma-
lan siunaukset voivat näkyä eri 
tavoin elämässämme, voit tuntea 
väkevää siunausta ajatpa sitten 
Jaguarilla tai polkupyörällä.

C  – Reikäleipämallissa elämän voimavarojen oikea 
jakaminen perustuu arvopohjaan, ja Jumalan siu-
naus seuraa meitä kristittyjä, kun teemme oikeita 
päätöksiä – me emme voi ostaa siunauksia, selvittää 
Tapani Sopanen.

A  Tällä lauseella Tapani Sopanen pelasti 
erään asiakkaansa yrityksen. Jos meiltä 
loppuu halu kehittyä, huonosti käy niin 
yrityksen kuin seurakunnankin.

Liikkeenjohtoa 
Jumalaan turvaten
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Kimmo Janas

Turussa Orikedonkadulla 
on runsaan 
vuoden toiminut 
klassikkoautojen 
myyntiin ja entisöintiin 
erikoistunut Triangle 
Motor Company.

Toimitusjohtaja Risto Pau-
nonen kertoo Triangle Mo-
tor Companyn syntyneen 

harrastuksen kautta. Jo alaikäise-
nä alkanut kiinnostus vanhoihin 
ajoneuvoihin johti aikanaan kä-
sityöopettajaksi kouluttautumi-
seen. Opiskeluaikana kiinnos-
tus suuntautui lähinnä autojen 
ja moottoripyörien rakenteluun, 
mutta samalla tulivat tutuiksi 
myös metalli- ja puutyöt.

Viiden vuoden opettajana toi-
mimisen jälkeen perhe muutti 
Turkuun ja Paunonen tutustui 
klassisia autoja maahantuovaan 
ja niiden restaurointia harjoitta-
vaan yritykseen.

– Jossain vaiheessa se sitten 
lipsahti sinne osakkuuden puo-
lelle, jolloin oli tehtävä päätös, 
jatkaako opettajana vai siirtyy-
kö kokonaan yrityselämään, hän 

A  Jaguar XK 120 M 
Roadster, vm 1953. 
Moottori 6-sylinte-
rinen twin cam,160 
hv, 3442 cc. Täysin 
entisöity, hinta-
pyyntö 98 000 
euroa.

Klassikkoautoja 

pieteetillä

muistelee ja kertoo kurinpito-
ongelmien ym. ansiosta koulu-
maailmassa tapahtuneen ilma-
piirin muutoksen helpottaneen 
lopullisen ratkaisun tekoa.

Kansainvälistyminen 
kiinnostaa

Vuonna 1996 tuli sitten ajankoh-
taiseksi uuden yrityksen perusta-
minen kahden kumppanin kans-
sa – siitä nimikin Triangle Motor 
Company. Vuodesta 2008 lähtien 
Risto Paunonen on omistanut 
yksinään koko osakekannan.

Yhtiö työllistää tänä päivänä 
19 henkeä, joista kolme omilla 
toiminimillään.

– Katselen vähän kateellisena, 
kuinka pojat rakentelevat auto-
ja. Totesin kerran työntekijöille, 
että teillä on vetäjänä mies, joka 
jossain vaiheessa harjoitteli au-
tojen korjausta ja tulppien vaih-
toa ja oppikin sen homman. 
Mutta jossain vaiheessa kaveri 
huomasi, että täällä on parem-
piakin ihmisiä sellaisia hommia 
hoitamaan ja palkkasikin niitä 
ihmisiä töihin. No nyt se kaveri 
ei enää osaa korjata autoja, Risto 
Paunonen naurahtaa.

Ennen nykyisiin 5000 neli-
ön tiloihin muuttamista pelk-
kiin ajoneuvojen siirtoihin eri 

puolilla kaupunkia sijaitsevista 
varastoista kului työntekijöiltä 
aikaa 421 tuntia vuodessa ulko-
puolisten siirtojen lisäksi. Nyt 
ajanmukaiset tilat mahdollistavat 
tehokkaamman toiminnan.

Yhtiöllä on jatkuvasti myynnis-
sä nelisenkymmentä klassikko- 
ja keräilyautoa. Varastosta löytyy 
noin 70 autoa. Vanhemmat autot 
ovat 1920-luvulta ja valtaosin en-
nen energiakriisiä valmistettuja. 
Uudempia autoja on noin vii-
dennes Triangle Motorin käsit-
telemistä ajoneuvoista.

– Nykyihmiset ovat tottuneet 
ohjaustehostimilla ja helposti 
käytettävillä vaihteilla varustet-
tuihin autoihin, josta syystä har-
vempi enää jaksaa ruveta pereh-
tymään esimerkiksi 1920-luvun 
autojen sytytysmekanismeihin, 
raskaisiin rumpujarruihin yms., 
Paunonen kertoo.

Lahdessa huudetaan
Autojen entisöintiin perehtynei-
tä yrityksiä löytyy toki muitakin 
Suomesta, mutta tässä mitta-
kaavassa Triangle Motor Co. on 
suurin alallaan, lähin vastaavan 

palvelupaletin tarjoava yritys 
löytynee Berliinistä.

Risto Paunonen näkee kan-
sainvälistymisen olevan yksi 
laajenemissuunta. Jo viisi vuot-
ta sitten joka kuudes yrityksen 
myymistä autoista päätyi ulko-
maille, ja määrä näyttää lisään-
tyvän kaiken aikaa.

Classic Motor Shown yhtey-
dessä Triangle Motor Co. järjes-
tää toukokuun alussa autohuu-
tokaupan Lahdessa. Meklariksi 
on Paunosen kertoman mukaan 
lupautunut mm. Ajoneuvos-oh-
jelmistaan tuttu Jussi Halli.

Netti houkuttelee 
huijareita

Joku harrastaja saattaa tehdä ne-
tissä ”elämänsä löydön” ja os-
taa auton ulkomailta. Kun auto 
sitten päätyy tarkistettavaksi ja 
huollettavaksi, kiiltävän pinta-
pellin alta paljastuu varsin usein 
karu totuus. 

– Unelma saattaa muuttua 
painajaiseksi, Paunonen huo-
mauttaa. – Halpa hinta on usein 
pääsylippu rahan polttamiseen!

Työnjohtaja Ari Sinkkonen 
kertoo takavuosien entisöijien 
usein myös pilanneen klassik-
koautot ammattitaidottomuu-
dellaan ellei kyseessä ole ollut 
sitten jopa selvä huijaus.

Museosysteemille risuja
Suurin Triangle Motoria työl-
listävä sektori ovat entisöitävät 
museoautot.

Osa autoista tarvitsee vain 
pientä ehostusta ja korjausta, 
mutta osa puretaan aivan alku-
tekijöihin. Täysentisöintiin kuluu 
Paunosen kertoman mukaan 
noin 2000-2500 työtuntia, mutta 
huomattavasti enemmänkin voi 
aikaa kulua – jopa 6500 tuntia, 
jos osia joudutaan metsästämään 
eri puolilta maailmaa, tai jos niitä 
joudutaan valmistamaan koko-
naan alusta lähtien.

– Suomen nykyisen museosys-
teemi on mielestäni täysin äly-
tön. Vaaditaan mukamas jotain 
alkuperäisyyttä, josta kukaan ei 
tiedä mitään, eikä pysty todista-
maan. Muualla maailmassa se on 
historiallinen ajoneuvo, luokkina 
ovat alkuperäinen, muutettu tai 
entisöity, toteaa Ari Sinkkonen. 
– Pitää muistaa, että entisöintikin 
on tekijänsä näkemys alkuperäi-
syydestä.

Käsityö kunniassaan
Triangle Motorissa tehdään itse 
käsityönä niin pelti-, puu- kuin 

verhoilutyötkin tekniikkapuol-
ta unohtamatta. Käytännössä 
ainoa, joka tilataan ulkoa, on 
kromaus.

– Täällähän ei enää saa ns. 
paksua kuparointia vaikka mak-
saisit siitä. Suomalaiset kromaa-
mot eivät ole maksaneet EU:n 
vaatimaa lisenssimaksua, eikä 
uusia lisenssejä enää myönnetä, 
Sinkkonen huomauttaa. – Kah-
den vuoden etsimisen jälkeen 
löysimme Saksasta kromaamon, 
joka tekee entisöintikromauksia 
ainoastaan entisöijille.

Myöskään klassikkoautojen 
tarvitsemaa maalaustasoa ei Suo-
mesta tahdo löytyä.

– Niin ihmeelliseltä kuin se 
saattaakin kuulostaa, suomalais-

D  Viimeistelyään odotteleva alkuperäi-
nen Auburn 867 on todellinen silmän-
ilo.

B  1930-luvulla ei vielä käytetty kumiosia, 
josta syystä tähänkin Mersuun prässättiin 
messinkiprikka ja jousi alkuperäisiä osia 
vastaamaan.

B B  Verstaan puolelta löytyy vuoden 
1936 avomalli Mercedes-Benz, jonka 
korin pääraaka-aine on saarni, osittain 
myös tammi.

C  Triangle Motor Co. myy myös Basman 
Cruiser polkupyöriä, jotka on mahdollis-
ta varustella mieleisekseen. Alkaen hin-
nat 1-vaiht. 749 euroa – 7-vaiht. 1099 
euroa.

D  Uudempaa  valikoimaa edustaa Ferrari 
308 GTB 1978. V8-moottorin iskutilavuus 
2926 cc ja tehoa 255 hv. Hintapyyntö 28 
400 euroa.

D  Risto Paunonen kertoo yrityksen 
olevan laajentamassa myös käyttöau-
topuolelle. Tällä hetkellä palkkalistoilla 
on jo kaksi työntekijää, jotka huolto- ja 
korjaamopuolella keskittyvät pelkästään 
nykyautoihin.
– Uskoisin palvelumme olevan jopa var-
sin kilpailukykyistä.

D  Cadillac V16, vm 1930. Kori ranskalai-
sen Saoutchikin valmistama yksittäiskap-
pale, sisustan intarsiatyöt aitoa kultaa, 
avattava rulokatto jne.

D  Triangle Motor Co. toi 2009 tilaukses-
ta maahan tämän Alvis Barson Special 
1937. Alvis experimental suora 8-sylin-
terinen moottori, 4 SU-kaasutinta, esi-
valintavaihteisto.

D  Auburn 876 Speedster 1980. V8 
–moottorin tilavuus 7035 cc, tehoa 240 
hv. Hintapyyntö 49 000 euroa.

ta automaalaria ei tunnu kiinnos-
tavan tarpeeksi korkeatasoinen 
työnjälki. Väittäisin vakuutusyh-
tiöiden osaltaan pilanneen mark-
kinat, Risto Paunonen toteaa.
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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.

NÄKY
VoittavastaSeurakunnasta
Tapani Suonto

Tapani Suonto 
N

Ä
K

Y  VO
ITTAVA

STA  SEU
R

A
K

U
N

N
A

STA

Tapani Suonto

NÄKY VOITTAVASTA SEURAKUNNASTA

Joko olet lukenut?

10 €

Esa Juutilainen

VALMISTU JUMALAN KÄYTTÖÖN 1 & 2
14 €

JUMALAN SYDÄMELTÄ 1 & 2
20 €

Jumalan Sydämeltä

Esa Juutilainen

Esa Juutilainen
Jum

alan Sydäm
eltä

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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kristillinen naistenlehti
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www.christina-lehti.com

KOIRASEN POJAT

C  Pojat on poikia, ja poikia kiinnosta-
vat autot.

B  Kansan Raamattuseuran Varsinais-Suo-
men työn koordinaattori Vesa Tiensuu 
(vas.) ja Triangle Motor Companyn toi-
mitusjohtaja Risto Paunonen toivottivat 
miehet tervetulleiksi.

B  – Jumalan lapsena tai tosimiehenä 
toimiminen edellyttää usein astumista 
ulos ns. mukavuusvyöhykkeeltä, muis-
tutti päätoimittaja Kimmo Janas.

D   Herkullisia lihapiirakoita sulatellessaan Koirasen Pojat ehtivät pohtimaan omaa elämäänsä ja halukkuuttaan ottaa tarvittavia uskonaskelia taivalluksellaan.

Kansan Raamattuseuran, 
KRS:n miestyö Turun 
alueella kulkee nimellä 
Koirasen Pojat.

 

P erinteisesti "Pojat" ko-
koontuvat saunaillan 
merkeissä Sanan ääreen, 

mutta maaliskuun alussa tiimin 
vetäjä Vesa Tiensuu päättikin 
kutsua laumansa tutustumaan 
Triangle Motor Companyn klas-
sikoautojen entisöintitoimintaan 
ja viettämään iltaa yhtiön uusissa 
tiloissa. 

Sanaa oli kutsuttu jakamaan 
Tosimiehen päätoimittaja Kim-
mo Janas.

– No kun teillä on aina To-
simiehessä esillä autoja, minä 
ajattelin lyödä kaksi kärpästä 
yhdellä iskulla ja kutsua pää-

toimittajan alustamaan autoliik-
keessä järjestettyyn iltaan, Tien-
suu naurahti.

Tartu tilaisuuteen
Janas valotti alustuksessaan tilai-
suuksiin tarttumisen merkitystä.

Meille jokaiselle on tarjolla 
Jumalan tarjoamia tilaisuuksia, 
mutta aivan liian usein me järkei-
lyillämme torjumme tarjoukset. 

– Vaikka Jumala rakastaakin 
meitä, en usko Hänen loputto-
masti jaksavan tyrkyttää meille 
mahdollisuuksia ottaa uskonas-
kelia, jos jätämme ne jatkuvasti 
käyttämättä, hän totesi ja muis-
tutti, että oikeaan aikaan oikeas-
sa paikassa oleminen ei vielä 
riitä, meidän on myös nähtävä 
tarjolla oleva tilaus.

– Tilaisuus on myös käytettävä 
silloin, kun sitä tarjotaan. Ei huo-
menna tai ensi viikolla.

Janaksen mukaan me emme 
saa ruveta epäröimään tai vähät-

telemään kykyjämme, jos Jumala 
tarjoaa meille tilaisuutta. Mitään 
erityisominaisuuksia ei varmas-
tikaan tarvita, sillä Jumala ottaa 
uskollisia ja tekee heistä päte-
viä.

– Mooses änkytti, Aabraham 
oli liian vanha, Salomon oli liian 
rikas, Nooa joi itsensä känniin, 
Daavidilla oli avioliiton ulko-
puolinen suhde, Pietari pelkäsi 
kuolemaa. Kukaan ei ollut täy-
dellinen, mutta Jumala käytti 
heitä kuitenkin ihmeellisellä ta-
valla hyväkseen, Janas jatkoi.
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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

Vesa Tiensuu

vesa.tiensuu@sana.fi

puh. 0207 681 649

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

20.4.
Miesten Yö
Kansan Raamattuseuran järjes-
tämä miestentapahtuma Meri-
Karinan toimintakeskuksessa, 
Turussa klo 17.30 alkaen.
Konsertti Jari Mäkinen ja Not-
BadBand, onnellisuusprofessori 
Markku Ojanen, päätoimittaja 
Kimmo Janas, muusikko Seppo 
Eirola, pastori Kalle Virta.
Miesten Yö huipentuu ehtoolli-
sen viettoon kappelissa.
Lisätietoja:
www.kansanraamattuseura.fi/
kaupungeissa/turku

21.4. 
Tosimies-päivä
Miestenpäivä helluntaiseurakun-
ta Betaniassa, Lappeenrannassa 
klo 11-16.
Mukana mm. päätoimittaja Kim-
mo Janas, Samuel Saresvirta ja 
Petri Aalto. Musiikista vastaa 
Kuninkaan pojat.

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

16.-20.5.
Namikan miesten peruslei-
ri Nastolassa
Lisätietoja:
www.miesseminaari.fi

16.6.
Tosimiehen kipupisteet
Miestenpäivä Lähäresmäellä La-
pualla.
Alustuksissa käsitellään mie-   
hen elämän kipupisteitä niin 
terveyden, työn kuin ihmissuh-
teidenkin näkökulmasta.
Mukana mm. psykologi Pekka 
Kallio, päätoimittaja Kimmo Ja-
nas, Jussi Kosonen, pastori Vesa 
Äärelä, Christian-Charles de Plic-
que ja gospelyhtye Tiemestarin 
Pojat.

27.-29.7.
Tuupovaaran 
miestenleiri
Christian Men's Networkin pe-
rinteinen miestenleiri Kahdessa 
Kalassa. Mukana mm. seksuaali-
terapeutti Saara KetolainenKim-
mo Janas, Samuel Saresvirta, Ris-
to Hirvonen, Kimmo Nykänen, 
Kingsley Nwaeze, Tatu Vatanen 
ja Tapio Piironen.

7.9.
Keski-Suomen 
Miestenilta 
Synergia-areenalla Jyväskylässä 
klo 17.00 alkaen.
Illan aiheena "Mahdollisuuksien 
mies".

Kristittyjen Miesten Verkosto ry:n (Christian Men’s Network Finland) perinteinen 
miestenleiri palaa vuosien tauon jälkeen Tuupovaaraan.
Leiri järjestetään Tatu Vatasen isännöimässä Kahdessa Kalassa (www.kaksikalaa.fi).

Leirillä alustamassa mm. terapeutti Saara Ketolainen, Kingsley Nwaeze, 
Kimmo Janas, Samuel Saresvirta, Risto Hirvonen ja Kimmo Nykänen.

Ohjelmassa alustuksia mm. aiheista: ystävyys, kommunikaatio, mies parisuhteessa, 
seksuaalisuus, kulttuuri riskitekijänä.
Lisäksi luvassa runsasta yhdessäoloa, savusaunomista, keskustelua ja rukoilua 
ryhmissä ja kahden kesken.
Lauantaina leiri jalkautuu perinteisesti kylälle auttamaan paikkakunnan ikäihmisiä 
ruohonleikkuussa, polttopuiden pilkkomisessa ym. talkootöissä.
Leiri päättyy sunnuntaina Tuupovaaran kirkossa vietettyyn jumalanpalvelukseen.

Leirin hinta: yöpyminen omine liinavaatteineen n. 20 €/hlö ja 
ruokailu raaka-ainekuluin n. 50 €/hlö.
Alustavissa suunnitelmissa myös 20 hengen yhteiskuljetus Helsingistä.

Ilmoittautumiset: tatu.vatanen@kaksikalaa.fi tai puh. 0400 353 591.

CMN:N MIESTENLEIRI 
TUUPOVAARASSA 27.-29.7.2012

MIESTEN YÖ
“Mies tässä ajassa”
Perjantaina 20.4. klo 17.30 
Meri-Karinan 
toimintakeskus, 
Seiskarinkatu 35
Turku
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Seppo Eirola

Markku Ojanen

Kalle Virta
NotBadBand

7.-9.9.
Tosimiesleiri
Miesten viikonloppu Perhenie-
men evankelisella opistolla Ii-
tissä.

5.-7.10.
Miestenpäivät
Namikan miesten viikonloppu 
Kainuun opistolla Paltamossa.
Lisätietoja:
www.miesseminaari.fi
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MATKASAUVA KULKEE...

MATKA-
SAUVA

MATKA-
SAUVA

B   Järvenpään miesten saunailtapiirin ve-
täjä Rainer Jormanainen (oik.) luovutti 
matkasauvan 9.3. pidetyssä tilaisuudessa 
Tapio Kiviniemen vetämälle Orimattilan 
miestenpiirin delegatiolle. Taustatukina 
Yrjö Hartikka (vas.) ja Paavo Haapanie-
mi.

KONEINSINÖÖRITOIMISTO 

ERIMEK OY

www.erimek. 

gsm 050 562 18 47

 

 

 
Mies, mitä haluat elämältä; 

Ystäviä, rahaa ja vaikutusvaltaa? 
Vai miestä väkevämpää? 

 
 

TULE 
TOSIMIES PÄIVÄÄN 

Lauantaina 21.04.2012, klo 11-16 

 

 

Mukana mm. 

Tosimieslehden päätoimittaja Kimmo Janas. 
Toimittaja Samuel Saresvirta; 

Petri Aalto, ICCC; 
 

Musiikki Kuninkaan pojat 
 

Tarjoilussa miehekäs menu. 
Vapaa pääsy. Tervetuloa. 

 

 

 

Helluntaiseurakunta Betania. 

Armilankatu 31, Lappeenranta 
 

 

A 2.4. oli orimattilaisten aika luopua 
matkasauvasta ja luovuttaa se eteenpäin 
Lahden Launeen miehille. Tapio Kivinie-
mi ojensi sauvan Jorma Matikaiselle 
(oik.). Yrjö Hartikka valvoi tapahtuman 
onnistumista.

C   Järvenpään miesten maaliskuisessa 
saunaillassa pohdittiin aihetta "Mies ja 
yksinäisyys".

C   Orimattilassa opiskeltiin huhtikuussa Roomalaiskirjeen 14. lukua.

Kimmo Janas

Mäntsälän miehet 
laittoivat helmikuun 
alussa liikkeelle 
matkasauvan, jonka 
liikkeitä tulemme 
seuraamaan lehtemme 
sivuille seuraavan 
vuoden ajan.

Miesten talvihuoltopäi-
vässä 4.2. Mäntsälän 
miestenpiirin Marko 

Näätänen luovutti matkasauvan 
Rainer Jormanaisen vetämälle 
Järvenpään miesten saunailtapii-
rille evästämällä viestiä otteella 
Jeesuksen Vuorisaarnasta:

”Te olette maan suola; mutta 
jos suola käy mauttomaksi, mil-
lä se saadaan suolaiseksi? Se ei 
enää kelpaa mihinkään muu-
hun kuin pois heitettäväksi ja 
ihmisten tallattavaksi. Te olette 
maailman valkeus. Ei voi ylhääl-
lä vuorella oleva kaupunki olla 
kätkössä; eikä lamppua sytytetä 
ja panna vakan alle, vaan lam-
punjalkaan, ja niin se loistaa 
kaikille huoneessa oleville. Niin 
loistakoon teidän valonne ih-
misten edessä, että he näkisivät 
teidän hyvät tekonne ja ylistäi-

sivät teidän Isäänne, joka on 
taivaissa.”

Järvenpää 9.3.2012
Kerran kuussa kokoontuvan Jär-
venpään miesten saunailtapiirin 
tavoitteena on tukea miesten 
hengellistä ja henkistä identi-
teettiä niin, että laaja-alaisesti 
tutustutaan kristillisen elämän 
eri ulottuvuuksiin ja ilmiöihin. 
Saunassa on Rainer Jormanaisen 
kertoman mukaan tarpeeksi ma-
tala kynnys; uskon perään ei ky-

sellä eikä profiloiduta mihinkään 
hengelliseen suuntaukseen. 

Iltoja suunnitteleva kahdek-
sanhenkinen tiimi pyrkii tee-
moittamaan illat niin, että sekä 
henki, sielu että ruumis tulevat 
huomioiduiksi.

– Meillä on hengellisiä tee-
moja, mutta pureudumme myös 
miehen terveyteen samoin kuin 
sosiaalisen pääomaan, parisuh-
teeseen, elämänkaareen jne, Jor-
manainen luettelee.

Maaliskuisessa saunaillassa 

alustajana oli Ensi- ja turvako-
tien liiton Miesten keskuksesta 
miestentyön suunnittelija Visa 
Kuusikallio, joka totesi mm.: 

– Todennäköisesti jokainen 
mies kokee jossain elämänsä 
vaiheessa riittämättömyyttä ja 
epäonnistumisia. Pahimmillaan 
mies tuntee olevansa jatkuvasti 
väärässä paikassa, oli hän sitten 
työssä tai kotona.

Järvenpääläiset evästivät ori-
mattilalaisia mukaillen Efeso-
laiskirjeessä olevaa rukousta: 
”Miesten Järvenpään saunailta-
ryhmä tervehtii teitä, Orimatti-
lan miestenpiirin jäseniä, Kris-
tukseen uskovia veljiä, Jumalan, 
meidän Isämme armo ja rauha 
olkoon teidän kanssanne. Kiitos 
Jumalalle teidän piiristänne. 
Näin Hän saa sanomattomas-
sa kirkkaudessaan Hengellään 
vahvistaa ja voimistaa teidän 
sisäistä olemustanne. Kristus 
saa asua teidän sydämissän-

ne, kun te uskotte, ja rakkaus 
saa olla elämänne perustus ja 
kasvupohja. Silloin te kykenette 
yhdessä kaikkien pyhien kanssa 
käsittämään kaiken leveyden, 
pituuden, korkeuden ja syvyy-
den ja voitte tajuta Kristuksen 
rakkauden, joka ylittää kaiken 
tiedon. Niin Jumalan koko täy-
teys valtaa teidät Jumalalle, joka 
meissä kaikissa vaikuttavalla 
voimallaan kykenee tekemään 
monin verroin enemmän kuin 
osaamme pyytää tai edes ajatel-
la. Olkoon ylistys seurakunnassa 
ja Kristuksessa Jeesuksessa kaut-
ta kaikkien sukupolvien, aina ja 
ikuisesti. Aamen.”

Orimattila 2.4.2012
Orimattilan miesten raamattu- ja 
keskustelupiiri poikkeaa monista 
muista miespiireistä siinä, että il-
lan aikana ei sen paremmin kah-
vitella kuin saunotakaan, vaan 
lyhyen yleiskeskustelun ('maa-
ilmanparannusosuus') jälkeen 
sukelletaan käsittelyvuorossa 

olevaan Raamatun kohtaan.
Joka toinen maanantai ko-

koontuu Anninkammarissa, 
Orimattilan keskustassa kym-
menisen miestä. 

Launeen miehille matkavies-
tiksi annettiin Efesolaiskirjeen 
sanat: "Emmehän me taistele 
ihmisiä vastaan vaan henkival-
toja ja voimia vastaan, tämän 
pimeyden maailman hallitsijoi-
ta ja avaruuden pahoja henkiä 
vastaan. Ottakaa siis yllenne Ju-
malan taisteluvarustus, niin että 
kykenette pahan päivän tullen 
tekemään vastarintaa ja selviy-
tymään taistelusta pystyssä pysy-
en. Seiskää lujina! Kiinnittäkää 
vyöksenne totuus, pukeutukaa 
vanhurskauden haarniskaan 
ja sitokaa jalkineiksenne alttius 
julistaa rauhan evankeliumia. 
Ottakaa kaikessa suojaksenne 
uskon kilpi, jolla voitte sam-
muttaa pahan palavat nuolet. 
Ottakaa myös pelastuksen ky-
pärä, ottakaa Hengen miekka, 
Jumalan sana".
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Jukka Ylävuo

LUONNOSSA 
LIIKKEELLÄ
Jukka Ylävuo

Teksti: Jussi Kosola

Kuvat: Iikka Löytty

Taitoajon 
monilahjakkuus – 
miehen omistamaan 
vakanssiin kun voi 
liittää termejä: Suomen 
ja Euroopan ainut, 
maailman paras! 

Mikä on miehiään tämä 
autonkäsittelijä, jolle 
Luoja on antanut va-

tupassin korvien väliin. Guinne-
sin ennätyskirjaan pääsy henki-
löautolla suoritetulla tempulla 
oikeuttaa nimeämään hänet 
maailman parhaaksi lajissaan; 
suoritusta ei kukaan ole pannut 
paremmaksi, vaikka haaste on 
preesens-muodossa. Mutta vas-
tusta ei tähän päivään mennessä 
ole löytynyt! 

Euroopan ainoaksi hänet oi-
keuttaa nimeämään täyspitkän 
bussin kahdella pyörällä ajami-
nen lentokentän mitalta. (Siis 
suljetulla radalla, toistaiseksi 
mies ei aio koulubussikuskiksi, 
vaikka se toisikin väriä yksioi-
koisiin koulupäiviin varttuvalle 
nuorisolle). 

Tanner tömäjää
Suomen ainoan amerikkalaisella 
sabluunalla rakennetun monste-
rin omistajana oikeuttaa Vesan 
kisaamaan jenkkikollegoiden 
kanssa; Hartwall-Areenalla näin 
on tapahtunut jo kahtena vuon-
na. 

Monsteri kantaa nimeä Raging 
Bull, polleja riittää koneessa ja 
tanner tömäjää! Monstereita 
löytyy häneltä toinenkin, joten 
ansioluetteloon voi lisätä: kaksi 
Suomen suurinta lajissaan, Che-
vy & Dodge. 

Vesan tiimiin kuuluu lisäksi 
melkoisia autonromutustemp-
puilijoita, jotka saavat yleisön py-
symään hereillä uskomattomilla 
suorituksillaan. Vesa arvostaa 
lahjakasta tiimiään, erityismai-
ninnan saa Sari-Anne -vaimo, 
joka omalla panoksellaan elää 
todeksi vanhaa sananpartta: 
”jokaisen menestyvän miehen 
takana on nainen”. 

Koko perhe elää kesäkautta 
kiertueella ympäri Suomea ja sii-

Vesa Kivimäki 
– ammatinvalinta 
on osunut kohdalleen!

hen tarvittava majoitus on järjes-
tetty... kuinkas muuten (tyylistä 
ei tingitä) upea Kenwood –rek-
ka, johon on valjastettu pyörillä 
kulkeva koti, motorhome.

Ei aivan vaaraton laji
Vesa muistelee rankinta tilannet-
ta pitkältä uraltaan. Auton kaato-
tempun (ylösalaisin) yhteydessä 
katollaan oleva auto oli syttynyt 
tuleen, palava bensa nuoli jo 
häntä, turvavyön oikkuilun ta-
kia autosta poistuminen ei on-
nistunut, mutta siitäkin selvittiin 
lopulta pienin ruhjein.

Huolimatta julumetuista me-
riiteistään Vesa Kivimäki on 
vaatimaton kaveri, joka panee 
päälleen varikolla ne likaisimmat 
haalarit. Munuaiset eivät ole al-
kaneet kiertää väärin päin! (Tä-
män luonnehdinnan voisi toki 
esittää kansanomaisemminkin, 
mutta jääköön).

Mies on panoksellaan tuonut 
palan Pohojanmaata näyttävästi 
esiin, kotipaikkakunta hänellä 
on Alahärmä.

Aamun koitteessa Jeesus seisoi rannalla, mutta 
opetuslapset eivät tunteneet häntä. 

Jeesus huusi heille: 
– Kuulkaa, miehet! Onko teillä 

mitään syötävää?
– Ei ole, he vastasivat.

Jeesus sanoi: – Heittäkää verkko veneen 
oikealle puolelle, niin te saatte. (Joh.21).
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Paavo Väyrynen 
on ihastuttanut 
ja vihastuttanut 
poliittisella 
toiminnallaan 
suomalaisia aina 
70-luvulta lähtien. 
Kovaksi taktikoksi ja 
peräänantamattomaksi 
taistelijaksi 
profiloituneen 
keskustapoliitikon 
yhteiskunnallista 
ajattelua ja 
toimintaa ohjaavat 
perinteiset arvot sekä 
kristillissiveellinen 
elämänkatsomus.

Suurten ikäluokkien mies 
Paavo Väyrynen syntyi 
Kemin maalaiskunnassa 

1946 nelilapsisen perheen toi-
seksi nuorimmaksi. Vanhemmat 
Eemeli ja Anna-Liisa Väyrynen 
olivat oman aikansa suoraselkäi-
siä, uutteria suomalaisia, maam-
me jälleenrakentajia, joiden 
kristillisyys näkyi ennen muuta 
arjen hyveinä. Paavo Väyrysen 
lapsuus- ja varhaisnuoruusvuo-
det olivat leikkeineen, koti- ja 
kouluaskareineen onnellista 
aikaa, vaikka oman sururaitan-
sa perheen riepumattoon jätti 
Kauko-veljen menehtyminen 
aasialaiseen vuonna 1957.  

Santeri Alkion jalanjäljillä
Paavo Väyrynen kertoo liitty-
neensä nuoruudessaan kotiky-
länsä nuorisoseuraan, joka toimi 
siellä erityisen vireästi. Kun on 
kyse nuorisoseuraliikkeestäm-
me, on se pitkälle henkilöitynyt 
Santeri Alkioon. Laihialaissyn-
tyinen Alkio (1862-1930) kuului 
viime vuosisadan alun johtaviin 
suomalaisiin politiikkoihin. Hä-
net muistetaan ennen muuta 
Maalaisliiton, nykyisen Suomen 
Keskustan, perustajana ja ideo-
logina sekä kirjailijana ja lehti-
miehenä.

– Santeri Alkio oli erittäin 

monipuolinen ja vahva ajatteli-
ja, Paavo Väyrynen toteaa ja jat-
kaa, että Alkio näki modernisti, 
että kasvattaminen on toimintaa, 
jolla viritetään ihmisessä luonto-
jaan oleva tarve ja mahdollisuus 
henkiseen kasvuun.

– Hänellä oli se ajatus, että 
parhaiten tämä kasvu lähtee liik-
keelle silloin, kun ollaan hyvien 
harrastusten parissa, hyvässä to-
veripiirissä. Ja tähän ajatteluun-
han nuorisoseuraliikekin pohjaa, 
Väyrynen lisää.

Santeri Alkion poliittisen toi-
minnan suurin anti on Väyrysen 
mukaan hänen arvomaailman-
sa, mistä lähtökohdasta Alkio 
arvosteli porvareita ja sosialis-
teja liiallisesta materialismista 
ja esitti sen vaihtoehtona oman 
ihmisyysaatteensa, joka kiteytyi 
vaatimukseen, että ihmisyys ja 
sen kehitystarve on asetettava 
kaiken yhteiskunnallisen ja val-
tiollisen uudistustyön pohjaksi.

– Nykykielellä tämä tarkoittaa 
sitä, että hän painotti henkisiä, 
hengellisiä ja yhteisöllisiä arvoja 
materialismin ylivaltaa vastaan, 
Väyrynen selvittää ja lisää, että 
jos alkiolaisuus on jotakin ismiä, 
niin se on humanismia isolla 
h:lla.

Santeri Alkio puhui painok-
kaasti myös siitä, ettei köyhän 
asiaa saa unohtaa, mikä oli tuo-
hon aikaan ja myös nykyään ra-
dikaalia tasa-arvoajattelua.

 Paavo Väyrynen sanoo pereh-
tyneensä Alkion ajatuksiin 70-lu-
vun alkupuolella. Hän kirjoitti 
On muutoksen aika -nimisen 
teoksen vuonna 1974, missä jul-
kaistiin pari Alkion kirjoitusta ja 
ne ovat asiasisällöltään tänäkin 
päivänä varsin ajankohtaisia.

Pitkään poliittisen vallan kes-
kiössä toimineena Paavo Väyry-
nen toteaa, että liika materialismi 
ja liiallisten aineellisten arvojen 
korostaminen vahingoittavat 
sekä ihmisten hyvinvointia että 
ympärillä olevaa luontoa.

Mikäli keskustan kunniapu-
heenjohtaja valitaan kesäkuun 
puoluekokouksessa puolueensa 
uudeksi puheenjohtajaksi lupaa 
hän alkiolaisten arvojen ja aat-
teiden tulevan näkymään entis-
tä konkreettisemmin puolueen 
harjoittamassa politiikassa.

Keskustan piirissäkin oman 
tiensä lahjomattomaksi kulki-
jaksi personoitunut Paavo Väy-
rynen nostaa Santeri Alkion 
ohella esikuvakseen J.V. Snell-
manin, joka on hänen mieles-
tään kaikkien aikojen merkit-
tävin suomalainen valtiomies. 
Listan kärkipäähän yltää myös 
pitkäaikaisin presidenttimme 
Urho Kekkonen, jonka kanssa 
nuori Paavo Väyrynen teki ul-
koministerinä tiivistä yhteistyötä 
70-luvun loppuvuosina.

– Kekkonen ei ollut niinkään 
syvällinen aatteenmies, vaan tai-

tava strategi ja voimakastahtoi-
nen käytännön toimija.

Myös filosofit Reijo Wilenius ja 
Georg Henrik von Wright nouse-
vat ajattelijoina Paavo Väyrysen 
oppi-isien ykkösketjuun.  

Maan kahtiajako estettävä
Kun nuori valtiotieteen yliop-
pilas Paavo Väyrynen lähti mu-
kaan politiikkaan, ei puolue 
ollut hänelle lainkaan itsestään-
selvyys. Ratkaisevaa oli aluepo-
litiikka, joka keskustalla jo liki 
puolivuosisataa sitten oli silloi-
sista puolueistamme kaikkein 
aktiivisinta.

– Lapista oli 60-luvulla muut-
tamassa paljon väkeä – ennen 
kaikkea nuoria – Etelä-Suomeen 
ja myös Ruotsiin. Siinä tilanteessa 
oli tarve kehittää omaa maakun-
taa, ja havaitsin että keskustalla 
oli siihen sopivimmat työkalut, 
Väyrynen muistelee.

Ahkerasti maakuntiamme 
kiertänyt Paavo Väyrynen on 
vieraillut maamme jokaisessa 
kunnassa. Viime presidentin-
vaalin aikana hänen onnistunut 
kampanjansa ei perustunut niin-
kään Facebookiin vaan jalkau-
tumiseen: vaivojaan säästämät-
tä hän kiersi toreilla ja turuilla 
kohdaten kansalaisia kasvoista 
kasvoihin.

– Tänä päivänä maamme alu-
eet ovat etääntyneet toisistaan 
myös henkisessä mielessä huo-

lestuttavan kauas, Väyrynen har-
mittelee ja jatkaa, että presiden-
tinvaalin aikana tuli esille se pa-
radoksi, että monet niistä, jotka 
voimakkaimmin äänenpainoin 
korostivat suvaitsevaisuutta, niin 
eivät itse suvaitsekaan tavallista, 
isänmaallista suomalaista.

Hän havainnollistaa kerto-
maansa, että kaikkea sitä, mikä 
on vierasta ja erikoista, niin sitä 
meidän tulisi suvaita, mutta sii-
hen suhtaudutaan puolestaan 
torjuvasti, että joku on ihan ta-
vallinen suomalainen perinteisi-
ne perhearvoineen ja maailman-
kuvineen.

Paavo Väyrynen on opiskellut 
myös sosiologiaa ja kertoo tutus-
tuneensa tutkimuksiin siitä, mi-
ten maalaisten ja kaupunkilais-
ten välinen ristiriita maassamme 
edelleen elää ja vaikuttaa. Hänen 
mukaansa osa nykypäättäjistäm-
me ymmärtää, mistä tässä kahtia-
jaossa on kyse, osa taas ei.

– Päättäjistämme osa on va-
litettavasti vieraantunut todel-
lisuudesta, eivätkä he tunne 
suuren enemmistön arkea, Väy-
rynen sanoo ja lisää, että pahinta 
maan kahtiajaossa on, että kan-
sakunta sahaa sitä kautta omaa 
oksaansa.

– Kun puhumme maamme tu-
levaisuudesta, niin se on ennen 
muuta maaseudun ja maakun-
tien luonnonvarojen varassa.

 Paavo Väyrynen alleviivaa, 
että tulevaisuuden ala on ennen 
kaikkea uusiutuvien luonnon-
varojen hoito ja niiden tehokas 
hyödyntäminen, koska maapal-
lon väkiluku tulee kasvamaan 
vielä useilla miljardeilla, niin 
siinä tilanteessa me tarvitsem-
me ehdottomasti kaikki uusiu-
tuvat luonnonvarat järkevään 
käyttöön.

– Tämän vuoksi Suomelle on 
valtava voimavara, että meillä 
on suuret pinta-alat, hän pai-
nottaa.

Väyrysen mukaan me olisim-
me vireillä olevan kuntauudis-
tuksen seurauksena tyhjentämäs-
sä ja sitä kautta autioittamassa 
maaseutuamme, jonka varassa 
taloutemme pitkälle lepää. Hän 
ei usko, että Suomen tulevaisuus 
on niinkään palvelujen tuotta-

Perinteisen mies

Maakuntien mies Paavo Väyrynen 
on toiminut suomalaisen politiikan 
huipulla viidellä vuosikymmenellä. 
Hänen toimintansa ohjenuorana on 
kristillissiveellinen elämänkatsomus.

Paavo Matti Väyrynen
• synt. 2.9.1946 Keminmaal-
la
• naimisissa Vuokko Väyry-
sen kanssa, 3 lasta ja 4 las-
tenlasta
• valtiotieteen tohtori, yrit-
täjä
• moninkertainen kansan-
edustaja, ministeri, EU-par-
lamentaarikko
• keskustan presidenttiehdo-
kas, 1988, 1994, 2012
• keskustan pj. 1980-90, kun-
niapj. v:sta 2006, pj.-ehdokas 
2012
• kirjoittanut lukuisia kirjoja 
ja julkaisuja

Kuvat: Mikko Lampela, 

Elina Suoranta, ALP

Teksti: Anna-Leena Pänkäläinen

A  Kokenut poliitikko on hankkinut 
konkreettista kosketuspintaa kansalai-
siin kiertämällä maamme kaikki kunnat. 
Kuva Karstulasta marraskuussa 2011.

C   Väyrysten omistamalle Pohjanrannan tilalle on rakennettu myös paanukirkko, 
joka jäljittelee 1300-luvun rakennustyyliä.

misessa, high techissä ja angry 
birdseissä.

– Ainahan niiden kauttakin 
jotkut työllistyvät, mutta kyllä 
maamme talouden perusta on 
ja pysyy muualla.

Paavo Väyrynen peräänkuu-
luttaa metsiemme monipuolista 
hyötykäyttöä.

– Metsätalouttamme verote-
taan melko ankarasti ja alaan 
liittyvään tuotekehitykseen ei 
ole panostettu riittävästi, hän 
arvioi.

– Myös bioenergian tuotanto-
amme olisi syytä merkittävästi 
laajentaa, hän sanoo ja lisää, että 
toisaalta on edistettävä puura-
kentamista ja puutuoteteollisuut-
ta, joiden kautta hiiltä saadaan 
varastoiduksi.

Väyrysen mielestä myös EU:ssa 
pitäisi saada normit käyttöön si-
ten, että tietty osa rakentamisesta 
tulee olla puurakentamista.

Paavo Väyrynen arvostaa puh-
dasta lähiruokaa ja tietää, että 
laadukkaille elintarvikkeillemme 

on kysyntää myös itänaapurin 
markkinoilla. Hän kantaa syvää 
huolta viljelijöittemme asemas-
ta ja peräänkuuluttaa samalla 
MTK:n otteen jämäköitymistä.

– Ensiarvoisen tärkeää on 
huolehtia siitä, että meillä maata-
louden kannattavuus paranee, ja 
tulevaisuudessa tuottajien saama 
osuus elintarvikkeiden hinnasta 
nousee.  

Terveet elintavat, 
myönteinen elämänasenne
Moni on ihmetellyt, jopa kadeh-
tinut Paavo Väyrysen henkistä ja 
fyysistä jaksamista vuosikymme-
nestä toiseen. Aktiivipoliitikon 
lisäksi hän on myös pk-yrittäjä. 
Väyrysten Kemissä sijaitseva 
perheyritys tarjoaa muiden mu-
assa turvaa, hoivaa ja koulutusta 
Pohjois-Suomen nuorille ja yri-
tys työllistää nelisenkymmentä 
henkeä.

– Luojalle suuri kiitos, että 
olen perinyt hyvät geenit: isäni 
eli yli satavuotiaaksi ja oli kelpo 

sielun- ja ruumiinvoimissa elä-
mänsä loppuun saakka, myös 
isoisäni eli 95-vuotiaaksi, hän 
kertoo.

– Eivät perintötekijät silti yk-
sin riitä, vaan tärkeää on hoitaa 
omaa fyysistä kuntoaan ja huo-
lehtia myös henkisestä jaksami-
sestaan.

Paavo Väyrynen viittaa tutki-
mukseen, missä ihmisen eliniän 
todetaan lyhenevän keskimäärin 
15 vuotta, jos hän on mielen-
laadultaan negatiivinen ja kau-
nainen, eikä pysty unohtamaan 
menneiden ikäviä asioita eikä 
antamaan anteeksi.

– Myönteinen elämänasenne 
auttaa, samoin lämpimät suhteet 
läheisiin ihmisiin, Väyrynen ko-
rostaa.

Paavo Väyrynen on toiminnan 
mies, eikä hän saisi kulumaan 
aikaansa vain oleilemalla. Hän 
ei hyväksy kaavamaista ajattelua, 
että tietyt asiat liittyvät vain tiet-
tyyn ikään.

– Vireästi ja aktiivisesti voi elää 
ikävuosista riippumatta ja tule-
vaisuuden suunnitelmia pitää 
tehdä loppumetreille saakka.

– Hengenpalo on laittanut mi-
nut jo nuoresta liikkeelle hoita-
maan yhteiskunnallisia asioita, 
eikä se liekki ole vielä sammu-
nut.

Keskustelumme siirryttyä hen-
gellisiin asioihin Paavo Väyrynen 
sanoo uskovansa Jumalaan, mut-
ta haluavansa pitää uskonasiat – 
monen suomalaismiehen tapaan 
– syvällä sisimmässään.

– En hyväksy myöskään sitä, 
että uskonto nostetaan politiikan 
välikappaleeksi, hän sanoo.
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MACHINE GUN 
PREACHER

Marc Forsterin (Monster’s Ball, 
Leijapoika) ohjaama The Ma-
chine Gun Preacher kertoo Sam 
Childersin ravistelevan elämän-
tarinan. Childers (Gerard Butler) 
oli kovapintainen huumediileri 
ja motoristi, joka sai uuden mah-
dollisuuden – ja tarttui siihen. 

Sam Childersin vaimo ja tytär 
olivat tulleet uskoon perheen 
isän viettäessä aikaansa vanki-
lassa 2000-luvun vaihteessa. Va-
paaksi päästyään Childers jatkaa 
elämäänsä vanhalla tyylillä, eikä 
hyväksy, että vaimo on vaihta-
nut tuottoisan stripparin uran 
normaalitöihin.

Lopulta mies ajautuu umpi-
kujaan luullessaan tappaneen-
sa väkivaltaisen liftarin. Pitkän 
pähkäilyn jälkeen hän vastaa 
seurakunnassa alttarikutsuun ja 
tulee uskoon. 

Myöhemmin hän kuulee 
Ugandasta vierailulle tullutta 
evankelistaa ja haluaa itsekin 
lähteä tutustumaan Keski-Afri-
kan oloihin. 

Kotiin palattuaan Childers  
tuntee Jumalalla olevan suunni-
telmia hänen varalleen ja päät-
tääkin rakentaa oman kirkon, 
Shekinah Fellowship Churchin. 

Lopulta huoli sisällissodan ja-
loissa pyristelevistä sudanilais-
lapsista vie voiton, ja Childers 
perustaa orpokodin keskelle 
sota-aluetta Sudaniin.

Raamattu ja konepistooli 
aseinaan Childers käy taistoon 
julmia sotapäälliköitä vastaan 
pelastaakseen lapsia epäinhi-
millisistä oloista. 

– Sinulla on taikavoimia, en-
kelit suojelevat sinua, toteavat 
sudanilaiset Valkoiseksi saarnaa-
jaksi kutsumalleen Childersille ja 
toteavat samaan hengenvetoon 
samoin sanotun aikoinaan myös 
arkkivihollisesta Joseph Konys-
ta...

Seurakunta samoin kuin perhe 
Yhdysvalloissa alkavat vähitellen 
jäädä lähetystyön jalkoihin. 

Rahaa ei tahdo löytyä avus-
tustyöhön ja miehen uskokin 

joutuu koetukselle lapsuudenys-
tävän Donnien kuollessa ylian-
nostukseen.

Elokuvan alku saa jo herkem-
män katsojan vatsahermot kou-
ristelemaan. Eteläsudanilaiseen 
kylään hyökkäävän kapinallis-
armeija LRA:n sotilaat pakotta-
vat pikkupojan nuijimaan äitinsä 
hengiltä säästäkseen oman hen-
kensä.

Elokuva perustuu Sam Chil-
dersin elämänkertaan. Edelleen 
Etelä-Sudanissa Angels of East 
Africa -järjestönsä kanssa toi-
mivan Childersin kommentteja 
voi halutessaan katsella vaikka 
YouTubesta. Vasta äskettäin jul-
kaistussa videopätkässä hän ar-
vostelee kovin sanoin Sudanin 
presidenttiä Omar al-Bashiria 
tämän järjestämästä kansanmur-
hasta. Maailmalla laajempaa jul-
kisuutta saanutta Joseph Konya 
Sam Childers pitää vielä piene-
nä pahana al-Bashirin rinnalla, 
vaikka Marc Fosterin elokuvassa 
Childers taisteleekin pääasiassa 
Konyn LRA:ta vastaan. Kony lah-
taa komentamansa Lord’s Resis-
tance Armyn (Jumalan vastarinta-
armeija) kanssa surutta siviileitä 
Keski-Afrikan viidakoissa.

Kimmo Janas

Machine Gun Preacher
Ohjaaja: Marc Forster
Pääosissa: Gerard Butler, Michelle Mo-
naghan, Michael Shannon, Kathy Baker
K 16
Pituus: 2 t 4 min
Future Film, 2012
DVD-extrat: Making of, Red State the 
Union Smodcast, The Sundance Speech

RED STATE
Syvällä Amerikan sydänmaille 
sijoittuva tarina kertoo poika-
kolmikosta, joiden seksinnälkä 
ja kokeilunhalu ajavat väkival-
taisen fundamentalisti-uskonlah-
kon käsiin – ja keskelle pahinta 
mahdollista painajaista. Aseet 
laulavat ja veri virtaa paikoitellen 
jopa vaivaannuttavan vuolaasti. 
K 18 -rajoitus on tämän elokuvan 
kohdalla täysin aiheellinen.

Michael Parksin loistavasti 
tulkitsema karismaattinen pas-
tori julistaa haltioituneelle seu-

Red State
Ohjaaja: Kevin Smith
Pääosissa: Michael Parks, Melissa Leo, 
John Goodman
K 18
Pituus: 1 t 24 min
Furure Film, 2012

rakunnalleen Jumalan Sanaa ja 
suhtautumista homoihin varsin 
tiukkaan sävyyn. Pastori vakuut-
taa seurakuntalaisilleen, että Ju-
mala ei rakasta ihmistä, joka ei 
pelkää Häntä... Saarna on yllättä-
vän pitkä, mutta sisältää muuta-
mista ylilyönneistään huolimatta 
paljon asiaakin.

– Lässyttäjäsaarnaajat tuput-
tavat pehmeää uskoaan eivätkä 
kerro totuutta vaan sitä, mitä 
ihmiset haluavat kuulla, pastori 
toteaa ja jatkaa: – Homot eivät 
lopeta synnin tekoa, oikeamie-
listen täytyy estää sairauden le-
viäminen.

"Red State" on ohjaaja Kevin 
Smithin uran varmasti yllättävin 
ja armottomin elokuva. Aikai-
semmin lähinnä komedioistaan 
(mm. Dogma, 1999) tunnetuksi 
tullut Smith kertoo saaneensa 
idean elokuvaansa Westboron 
baptistikirkon (Westboro Bap-
tist Church) mielenosoituksista. 
Fred Phelpsin johtama kirkolli-
nen järjestö on parhaiten tunnet-
tu kannastaan homoseksuaalei-
hin. Se käyttää internetiä mielipi-

teidensä levittämiseen ja järjestää 
homoseksuaalisuutta vastustavia 
mielenosoituksia. Ryhmä itse pi-
tää itseään baptistisena, mutta se 
ei kuulu laajempiin baptistiorga-
nisaatioihin.

Vuonna 2000 kyseinen jär-
jestö uhkasi tulla jopa poltta-
maan Suomen lipun Helsingin 
keskustaan vastalauseena Tarja 
Halosen valinnalle. Phelps on 
esittänyt mielipiteitään myös 
niin Jokelan kouluammuske-
lusta kuin vuoden 2004 tsuna-
mistakin kertoen niiden olleen 

Jumalan kostoja siveettömästä 
elämästä…

Westboro baptistikirkko on ol-
lut aktiivisesti järjestämässä mie-
lenosoituksia ympäri Yhdysval-
toja paikkakunnilla, jossa Kevin 
Smith on esittänyt elokuvaansa.

Kimmo Janas
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Pekka Reinikainen

Keskustelu ihmisen 
alkuperästä on 
jälleen ajankohtainen 
Suomen kristillisessä 
mediassa. Merkittävä 
osa kristityistä uskoo 
Jumalan kehittäneen 
ihmisen evoluution 
avulla yhteisestä 
alkumuodosta 
simpanssin kanssa ja 
käyttäneen tähän 6 
miljoonaa vuotta.

A sia on kuitenkin ongel-
mallinen sekä teologi-
sesti että tieteellisesti. 

Jos Jumala olisi valinnut yhden 
kehittyvistä apinaihmisistä Aa-
damiksi, mihin tuolloin häviäisi 
käsitys ihmisestä Jumalan kuva-
na? Entä sitten syntiinlankeemus 
ja kuolema, mistä Ihmisen Po-
jan on määrä meidät pelastaa? 
Uusi tieteellinen tutkimus on 
myös asettanut kyseenalaiseksi 
yhteisen alkuperän simpanssien 
kanssa ja ennen kaikkea kyseen-
alaistanut perimässä olevan tie-
don säilymisen miljoonien vuo-
sien ajan.

Onkin aika luoda katsaus tie-
teen viime tuloksiin, jotka tuke-
vat vahvasti Raamatun luomis-
kertomuksen historiallisuutta.

On myös teologisesti tärkeää 
tarkastella mitä Jeesus sanoi asi-
asta. Jeesus kyllä tiesi mistä pu-
hui, sillä Hänen kauttaan taivaat 
ja maa luotiin. Ei voida sanoa, 
että Jeesus olisi ollut ”tietämä-
tön evoluutiotutkimuksesta”. 
Hänhän oli sekä kaikkitietävä Ju-
mala että samalla myös ihminen. 
”Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo 
alussa loi heidät mieheksi ja nai-
seksi?” (Matt.19:4). Nämä Jeesuk-
sen selkeät sanat kertovat, että 
mies ja nainen luotiin välittömäs-
ti, luomakunnan alussa, eivätkä 
he ole kehittyneet vähitellen 
molekyyleistä 13 700 miljoonan 
vuoden aikana ja sitten eläneet 
täällä 0,2 miljoonaa vuotta.

Voiko ihmisen luoda 
silmänräpäyksessä?

Jeesus sanoi haudassa jo neljät-
tä päivää mädäntyneelle mole-
kyylikasalle: ”Lasarus, tule ulos! 
Ja kuollut tuli ulos” (Joh.11:43-
44).

Biologia itse asiassa vaatii, että 
ihminen pitää luoda muutamas-
sa minuutissa. Ihmisen tuhannet 
säätelyjärjestelmät ja eri elimet 
edellyttävät yhteistyötä, muuten 
elämä ei toimi.

Jos suurennamme jokaisen so-
lumme kromosomeihin pakatun 
3 500 miljoonan koodikirjaimen 
tiedoston, niistä muodostuu 
ikään kuin 7 000 kilometrin mit-
tainen vetoketju. Voimme näin 
nähdä koodikirjaimet, joilla tie-

toa on pakattu tämän vetoketjun 
’hampaisiin’ molemmin puolin. 
Hampaissa käytetään neljää eri 
koodikirjainta. Hampaista muo-
dostuu näin aivan kuin helmi-
nauha, jossa neljän erivärisen 
helmen järjestys vaihtelee ja tämä 
järjestys koodaa kaikki rakenteet 
ja toiminnot. Neljä koodikirjain-
ta riittää hyvin, tietokoneetkin 
käyttävät vain 0 ja 1:stä.

Tätä vetoketjua avataan ja 
suljetaan päivittäin jopa 4 000 
kilometrin verran. Hyvin moni-
mutkainen spliseosomi-niminen 
molekyylikone kulkee pitkin ve-
toketjua kuin sen sulkija ja poi-
mii siitä kulloinkin tarvittavia 
tietoja molempiin suuntiin kuin 
lego-palikoita. Päällekkäisiä tie-

dostoja voi vetoketjussa olla jopa 
10-12 kappaletta. Näistä spliseo-
somi ”toimittaa” aineiston, jonka 
perusteella solun tuotantoko-
neisto tekee tarvittavat tuotteet 
tai säätelee solun toimintoja.

Tämä salamannopea kopi-
ointi, miljoonia koodikirjaimia 
sekunnissa, aiheuttaa joka päi-
vä arviolta 100 000 - 1 000 000 
kopiointivirhettä joka soluun.

Elämä loppuisikin nopeasti 
näiden kopiointivirheiden takia, 
ellei soluja olisi varustettu mo-
nimutkaisilla oikoluku- ja korja-
usjärjestelmillä, jotka skannaavat 
tiedostoa taukoamatta.

Korjausjärjestelmistä huoli-
matta virheitä kuitenkin jää, ja 
jokainen 20 vuoden mittainen 
ihmissukupolvi tuo mukanaan 
60-100 pysyvää vauriota, jotka 
aiheuttavat sairauksia ja syöpää. 
Ihmiskunnan perimä rappeutuu 
pelottavan nopeasti, eikä luon-
nonvalinta pysty tätä estämään, 
sillä se ”ei näe” kaikkia piileviä 
sairauksia. Ihmiskunta kärsii 
nykyään noin 30 000 erilaisesta 
sairaudesta.

Onko hyödyllisiä ja 
tiedostoa parantavia tai 
tietoa lisääviä virheitä 

olemassa?
Tietoa on pakattu vetoketjun 
molemmille puolille. Vetoketju 
on olemassa myös sitä varten, 
että toiseen ketjuun tullut kopi-
ointivirhe korjataan toisen ketjun 
avulla. Ketjut siis ovat toisistaan 
riippuvaisia, aina tietyn väriset 
helmet vastaavat toisiaan vas-
takkaisissa ketjuissa. Ketjuista 
voidaan poimia erilaisia, jopa 
päällekkäisiä, tiedostoja luke-
malla niitä eri suuntiin. Olisi 
hyvin vaikea pakata tietoa näin 
tiiviillä tavalla. Microsoftin Bill 
Gates onkin sanonut, että DNA 
on kuin tietokoneohjelma, mutta 
paljon, paljon monimutkaisempi 
kuin mitä me pystymme teke-
mään.

On helppo ymmärtää, että 
tällaiseen tiedostoon ei voi tul-
la ”hyödyllisiä virheitä” ja vaik-
ka sellainen lottovoitto kerran 
tulisikin, joka samanaikaiseti 
”parantaisi informaatiota mo-
lempiin suuntiin luettaessa”, 

tiedosto kuitenkin rappeutuu 
sukupolvesta toiseen väistämättä 
sitä kopioitaessa kertyvän virhe-
kuorman alle.

Aiheesta voi lukea lisätietoja 
muun muassa kirjastani ’The 
Image of God’, josta löytyy viit-
teitä alan kirjallisuuteen. Kirjaa 
voi kysyä sähköpostitse osoit-
teesta pekka.reinikainen@fim-
net.fi. Asiasta on myös tietoa 
suomenkielisessä uutuuskirjas-
sani ’Darwin vai älykässuunni-
telma’.

Kuinka ja miksi mies ja 
nainen olisivat kehittyneet 

”alkusoluista”?
Väistämättä tapahtuvasta peri-
män rappeutumisesta meitä ei 
pelasta edes suvullinen lisäänty-
minen. On varsin mielenkiintois-
ta, että suvullisen lisääntymisen 
”kehittyminen” on todellisuu-
dessa kehitysopin merkittävin 
ratkaisematon ongelma. Tästä 
syystä se kirjallisuudessa yleensä 
”vaietaan kuoliaaksi”.

Ensi silmäyksellä voisi ajatella, 
että suvullisesta lisääntymisestä 
olisi hyötyä, koska se tuo peri-
mään lisää vaihtelua. Tässä on-
gelma juuri onkin. Mies tuottaa 
päivittäin 100 miljoonaa siittiötä, 
joista yksi hedelmöittää naisen 
munasolun. Kun tuotanto on 
näin valtavaa, siittiöissä esiintyy 
myös runsaasti kopiointivirhei-
tä.

Lisäksi raskaus kestää 9 kuu-
kautta ja sinä aikana ihminen on 
ikään ”letkuissa teho-osastolla”, 
hengityskoneessa, keinoruo-
kinnassa, dialyysissä jne. Lisäk-
si sukusolujen muodostuminen 

vähennysjakautumisessa, solu-
jen erot ja matka toistensa luo, 
ja ohjelmoidun solukuoleman 
kehittyminen yksilönkehityksen 
aikana ovat vaikeita selitettäviä 
kehitysopin kannattajille.

Bakteerit, jotka jakautuvat 15 
minuutin välein, ovat tehok-
kuudessa voittamattomia, ne 
täyttävät kaikki vaativimmatkin 
elinympäristöt ja niillä esiintyy 
myös muuntelua kuten vaikka-
pa vastustuskyky antibiooteille 
osoittaa. Miksi evoluutio olisi 
tuottanut monisoluisia eliöitä? 
Tämäkin kysymys on jäänyt us-
kottavaa vastausta vaille.

Ensimmäisen solun kehitty-
minen on myös edelleen ratkai-
sematon ongelma. Elämää tulee 
vain elämästä.

Jeesuksen sanat luomakunnan 
alussa tapahtuneesta miehen ja 
naisen luomisesta osoittautuvat 
nykytiedon valossa oikeiksi. Syn-
tiinlankeemus osoittautuu myös 
historialliseksi tosiasiaksi. Se 
käynnisti kuoleman ja rappeu-
tumisen mekanismit alunperin 
”sangen hyvässä” (1 Moos.1:31) 
luomakunnassa.

Tiedämme tänä päivänä, että 
ihmisen perimässä käytetyt koo-
dikirjaimet ja rakennemolekyylit 
on valittu käsittämättömän suu-
resta erilaisten vaihtoehtojen 
joukosta. Tämä tarkoittaa samaa 
kuin laittaisimme jokaisen Saha-
ran hiekka-aavikon hiekanjyvän 
sisään vielä yhden Saharan lisää 
ja koko tästä hiekkamäärästä 
valitsisimme sen yhden ainoan 
sopivan hiekanjyväsen, joka 
on biologisen elämän käyttämä 
koodisto.

Tämä Jumalan valitsema jär-
jestelmä, nämä neljä eriväristä 
helmeä, viides helmi tiedon 
siirrossa ja niihin liittyvät 20 
aminohappoa, vaikuttaa kaikin 
tavoin parhaalta mahdolliselta, 
kun sitä on verrattu jo miljoo-
naan muuhun satunnaiseen koo-
dijärjestelmään. Luonnonvalinta 
ei olisi edes neljässä miljardissa 
vuodessa ehtinyt kokeilemalla 
valitsemaan tätä järjestelmää kai-
kista mahdollisista vaihtoehdois-
ta, siitä puhumattakaan, että se 
olisi rakentanut DNA-molekyy-
lin, ohjelmoinut sen sattuman-
varaisten koodiin ilmestyneiden 
muutosten avulla ja rakentanut 
tietoja käsittelevän, niitä korjaa-
van ja itsensä automaattisesti 
kopioivan tietokoneohjatun 
tuotantolaitoksen.

Emme ole 
simpanssien serkkuja!

Mies ja nainen luotiin luoma-
kunnan alussa, suvullinen li-
sääntyminen ei voi ”kehittyä”. 
Luomakunta oli alussa virheetön 
ja Adamin ja Eevan jälkeläiset 
saivat lapsia ilman perinnöllisten 
tautien vaaraa. Syntiinlankeemus 
käynnisti rappeutumisen, joka 
tuottamien vaurioiden määrä 
kertoo meille historiallisesta ta-
pahtumasta Eedenin puutarhas-
sa. Mooses kielsi lähisukulaisten 
liitot, kun virheitä oli kertynyt 
vaarallinen määrä.

Kaikkien ihmisten hyvin lä-
heinen geneettinen sukulaisuus 
kertoo meille ”pullonkaula”-
ilmiöstä. Tämä tarkoittaa, että 
iso joukko ihmisiä on kuollut 
suuressa katastrofissa (= veden-

ONKO IHMINEN ALKUISIN A  PINASTA VAI JUMALASTA?
paisumus) ja olemme kaikki 8 
ihmisen jälkeläisiä (= Nooan 
perhe).

Tuore tutkimus vahvistaa 
myös, että emme ole simpans-
sien serkkuja. Nature-tiedeleh-
dessä (463:536-539, 2010) runsas 
vuosi sitten julkaistu tutkimus 
osoitti, että miehen Y-kromo-
somista löytyi 60 geeniä, mutta 
simpanssiurokselta vain 25 eli 
ero on yli 50%. Oppikirjoissa 
ihmisille uskotellaan tästä huo-
limatta edelleen, että meillä olisi 
ollut yhteinen esi-isä simpans-
sien kanssa 6 miljoonaa vuotta 
sitten ja ero simpansseihin olisi 
DNA:n tasolla vain 1%.

Historialliseen luomiseen us-
komista ei nykytiedon valossa 
tarvitse hävetä. Jumala ei ole 
luonut meitä ”evoluution avul-
la”. Pelkkä ajatuskin on jopa 
ateisteillekin kauhistus, kuten 
ilmenee edesmenneen bioke-
mian nobelisti Jaques Monod’in 
näkemyksestä: ”Luonnonvalinta 
on sokein ja julmin tapa kehittää 
uusia lajeja ja monimutkaisem-
pia ja -muotoisempia eliöitä... 
sitäkin julmempaa, koska se on 
tapahtumasarja, jossa hylätään 
ja tuhotaan. Elämän taistelu ja 
heikoimpien hylkääminen on 
kammottava tapahtumasarja, 
vastenmielinen koko nykyaikai-
selle etiikalle. Ihanneyhteiskunta 
ei hyljeksi jäseniään, vaan suo-
jelee heikkoja, tämä on täysin 
luonnonlain vastaista. Olen yl-
lättynyt, että joku kristitty voisi 
puolustaa ajatusta, että Jumala 
olisi käynnistänyt tällaisen ta-
pahtumasarjan mahdollistaak-
seen evoluution”.
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TERVAA JA RAAKALAUTAA
Viime syksynä Harri Harju kävi Lilja-vaimon-
sa kanssa Keuruulla äänittämässä levyllisen 
hengellisiä lauluja.  Ja Etelä-Pohojanmaan 
murtehella, johannyttoki! 

– Omat suunnitelmat äänityspaikasta, 
levylle tulevista kappaleista ja levyllä soit-
tavista, ja taustoja laulavista henkilöistä, oli 
ihan toiset, Harri naurahtaa. 

– Sitten yksi asia toisensa jälkeen alkoi 
mennä omien suunitelmien vastaisesti. Stu-
dio ei ollutkaan vapaa, soittajille tuli esteitä 
ja niin edelleen.  Ja onneksi niin kävi, sil-
lä Jumala näyttikin aivan toisen suunnan 
ja tien mitä kulkea, ja kaikki meni tosiaan 
Hänen johdatuksessaan alusta loppuun, 
toteaa Harri ja laittaa uusimman levynsä 
pyörimään.  

´Tällä tiällä´ on suoraa jatkoa edelliselle, 
hiukan yli vuosi sitten julkaistulle ´Likem-
pänä taivasta´ -levylle.  Tyyli ja laulujen 
sanoma pysyy samana.

Laulut herättävät ajatuksia elämästä ja 
täällä valitsemastamme tiestä.  Harri palaa 
vieläkin laulujensa sanoituksissa entiseen 
elämäänsä, niihin aikoihin, kun hän juoksi 
pakoon Jumalan ojentamaa auttavaa kättä.  
”Olin karonnu lammas / niin vois kai luulla. 
Pikemminkin pässi / en halunnu kuulla / 
kutsua Herran / ties monennenko kerran / 
se turhaan sai huurella mua…”  

Laulut kertovat yhä uudelleen sanomaa 
toivosta ja jokaiselle annetusta mahdollisuu-
desta löytää Kristus-tie suoraan iankaikki-
seen elämään.

Levyn musiikillinen puoli on jälleen hoi-
dettu hyvin ammattimaisesti. Hannu Siner-
vuon saksofonit ja huuliharput maalaavat 
lakeusmaisemaa laulujen taustalle ja Mi-
kael Pakkasen kosketintaustat vahvistavat 
samaa mielikuvaa kuuntelijan mielessä.  
Lisäksi levyllä taustalauluja hoitamassa on 
varsin miehekäs ryhmä: Mikael Pakkasen ja 
Hannu Sinervuon lisäksi Jani Alanko, Janne 
Saarinen ja pongoja soittava Ilkka Ponto. 
– Varsinaista johdatusta isolla kirjaimella 
oli se, että tutustuimme Pakkasen Mikaelin 
kanssa. Hänen studiossaan oli hienoa tehdä 
levyä, ja rukoillessamme nauhoitusten vä-
lillä tiesin Jumalan olevan tekemässä tästä 
jotakin omaa suunnitelmaani suurempaa, 
Harri kertoo.

Kun levyltä kajahtaa köörin voimalla: 
”Ja me poijat lauletahan Hallelujaa ylistys-
tä Jeesukselle”, ei taatusti kuuntelijalle jää 
epäselväksi, mistä on kysymys.  Sanoma on 
sitä tervaa ja raakalautaa!  – Ei tässä ollut 
tarkoituskaan tehdä mitään uskonnollista 

toteaa ja jatkaa: – Yksin on helpompi läh-
teä, eikä tarvitse sovitella isomman porukan 
aikatauluja yhteen, vaikka suunnitelmissa 
on kylläkin ensi kesänä kiertää useamman 
soittajan kanssa, jos Herra suo.

Iikka Löytty

Harri Harju
Tllä tiällä
Eila Media, 2012

Heimo Enbuska
Sinun kanssasi
AikaMedia, 2012

viihdettä, toteaa Harri vakavana.  – Jos joku 
sellaista kaipaa, voi etsiä sitä jostain muu-
alta.  Meidän tehtävämme on evankelioida, 
eikä viihdyttää yleisöä, hän toteaa.  – Lau-
luissani en kaunistele asioita, vaan haluan 
sanoa asiat suoraan, kiertelemättä.  Etelä-
Pohojanmaan murtehella esitettynä se on 
yksinkertaista.

Harri selailee laulukansiotaan ja toteaa, 
että keväällä mennään sitten taas studioon 

tekemään seuraavaa levyä, jos Jumala suo.  
Valmiita lauluja miehellä onkin jo useam-
malle levylle, mutta Harri haluaa sanojensa 
mukaan pitää jalat maassa ja kuunnella, mitä 
mieltä Jumala on asioista.  – En lähde enää 
itse omin voimin mihinkään, kun tiedän et-
tei ne omat voimat mihinkään riitä.

Soittokeikoilla Harri on esiintynyt silloin 
tällöin eri seurakuntien tilaisuuksissa.  – Lä-
hinnä olen käynyt laulamassa ihan ´mies ja 
kitara´-periaatteella.  Eli trubaduurina, hän 

Legenda
Viktor Klimenko

Viktor Klimenko viettää 50-vuotistaiteilija-
juhlavuottaan 2012 konsertein eri paikkakunnilla. 

Riemuvuoden ensimmäinen huipentuma on äitien-
päivänä ÄITI – ELÄMÄN SUURIN RAKKAUS -konsertti 
Helsingin Musiikkitalossa. Konsertissa kuullaan Klimenkon 
kauneimpia rakkauslauluja. Vierailijoina on koti- ja ulkomaisia 
muusikoita ja artisteja, mm. GG CARAVAN, JIPPU ja
KUUNKUISKAAJAT. Tilaisuuden juontaa HEIKKI KAHILA.

www.piletti.fi 

LIPUT:   17€ – 37€

GG CARAVAN

KUUNKUISKAAJAT

JIPPU

HEIKKI KAHILA

MUSIIKKITALO  13.5.2012 klo 16.00

P L
YHTEISTYÖKUMPPANIT:

www.viktorklimenko.com

KANTRI-HEIMOA
Heimo Enbuska on jättänyt kokopäiväpas-
torin hommat, tarttunut taas kitaraansa ja ei 
kun tien päälle. 

Uusimmalla äänitteellään "Sun kanssasi" 
hän ilahduttaa kuulijoita tusinalla Leo Kun-
naksen kantrihengessä mahtavasti sovitta-
malla kappaleella.

Ja kun kyseessä on kantrilevy, on mukaan 
valittu tietenkin myös Johnny Cashin sävel-
tämä 'Kuka oli tuo mies'.

Kappaleiden valinnassa on pelattu var-
man päälle ja tukeuduttu meneviin, useim-
mille tuttuihin sävelmiin kuten esimerkiksi 
'On kaita tieni', 'Kohta valkeneepi' ja 'Olen 
kuullut on kaupunki tuolla' jne.

Äänitteen viimeisellä raidalla 'Sinun kans-
sasi' Heimo laulaa dueton Marjaana Enbus-
kan kanssa, muuten taustalauluista vastaa-
vat Katriina Junttila, Sanna Holopainen ja 
Kaj Karjalainen.

Muusikkoja johtaa kitaroita ja mandoliinia 
soittava Leo Kunnas. Pianoa, sähköpianoa 
ja urkuja soittaa Heikki Korhonen, huulihar-
pua Jyrki Tomminen, dobroa ja pedalsteelia 
Arto Lappalainen. Onpa levylle saatu myös 
Lasse Heimonen pianon taakse.

Erikoismaininnan ansaitsee Tomminen 
huuliharppusooloistaan. Jostain syystä 
suomalaisessa hengellisessä musiikisa huu-
liharppu on ehdottomasti aliedustettuna – 
ellei jopa aliarvostettuna.

Ensimmäiset mielleyhtymät levyä kuun-
nellessa ovat Tapio Rautavaara ja Sep-
po Kohvakka, liekö syynä siten Heimon 
mukavasti helisevä r-kirjain vai laulutapa 
yleensä.

Paketti on joka tapauksessa erittäin onnis-
tunut kokonaisuus, jota on mukava kuun-
nella niin illan hämyssä sohvan nurkassa 
kuin moottoritietä paahtaessakin – nopeus-
rajoitusten rajoissa tietenkin...

Kimmo Janas
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Tosimiehen tosipaikka
Ne olivat rajuja aikoja, kun Jeesusta tuomittiin. Ylipapit ja 
ääriviisaat kirjanoppineet manipuloivat porukan yhteen ää-
neen vaatimaan Jeesusta ristille. Eivät siinä paljon painaneet  
terveeksi tekemiset, ruokkimiset eivätkä muutkaan kiistattomat 
näytteet siitä, ettei se mies saanut voimaansa tästä maailmasta. 
Kurkku suorana ja pää punaisena vaadittiin Barabbas vapaaksi: 
räyhääjä päästettiin ja rauhantekijä tuomittiin.

Olen monta kertaa miettinyt, mitä Pietari ajatteli. Tosimies 
kaikilla mausteilla:  nopea, rohkea, johtohahmo, päättäväinen.  
Pietari oli nähnyt läheltä, aivan vierestä. Uskomattomat jutut, 
uskomattomat teot. Ja varma oli hänen todistuksensa: Sinä olet 
Kristus, Elävän Jumalan Poika. Myös strateginen toteamus: Ke-
nen luo me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat. 
Mutta kun tosimiehen tosipaikka oikeasti tuli ylipapin pihalla, 
nuotion ääressä, rohkeudesta ei ollut tietoakaan. Päättäväisyys 
riitti korkeintaan Jeesuksen kieltämiseen ja kiroamiseen. No-
peus oli tallella, strateginen suunta hakusessa.

Miten olisin itse toiminut? Miten sinä? Kun homma on help-
poa ja kirkon seinät suojelevat, huulilla huokuvat vanhurskaat 
puheet. Kun kukaan ei oikeasti mittaa olenko tosissani, on 
mukavaa olla joustava ja valistunut kristitty. Sellainen, josta ei 
ole kenellekään mitään vaaraa eikä haittaa. Sellaisen kristityn 
Saatanakin hyväksyy. Ei ota kantaa, hyväksyy kaiken rakkau-
den nimissä, jakaa armoa kuin omaansa. Puhuu Jumalasta kuin 
äidin pullasta. Mutta mitä sitten, kun tosipaikka tulee. Niin kuin 
Pietarille. Ensin heilui miekka ja kaverin korva lensi pusik-
koon. Siinäkin Jeesus teki omalla tavallaan: paransi vainoojansa 
korvan, jonka hänen seuraajansa oli läiminyt kanervikkoon. 
Mutta tämä ei ollut vielä se tosipaikka.

Ennen kuin kukko laulaa, sinä olet kolmesti kieltänyt minut. 
Se oli tosipaikka. Koko unelma Valtakunnasta oli romuna. Jee-
sus oli tuomittavana, ja Pietari näki, mitä tulee tapahtumaan. 
Ristille menee, ei mahda mitään. Ja silloin se tapahtui: jos ei 
muuten niin kiroamalla uskovat, etten usko.

Millaiset ovat meidän tosipaikkamme, veljet. Luulenpa, ett-
eivät lähellekään samanlaiset kuin Pietarin. Saattaa olla vain 
huulenheittoa työporukan kanssa, ja joku alkaa heitellä herjaa 
uskovaisista (kun ei tiedä, että on paikallakin sellainen). Tai 
kun Raamattua siteerataan miten sattuu. Kun armosta tehdään 
leikkikalu. Tai kun synti halutaan poistaa kokonaan sanavaras-
tosta. Mutta miten me, tosimiehet, silloin toimimme? Hiljaako 
kiellämme Mestarimme vai räkätämmekö joukon mukana tyh-
mille uskovaisille? 

On hyvä muistaa, että tälläkin hetkellä monet veljemme kat-
sovat kiväärinpiippuun, ovat kidutettavina, istuvat homeisissa 
vankiselleissä, näkevät nälkää, ikävöivät rakkaitaan -Jeesuksen 
nimen tähden. Pietari ei tosimiehen koetta kestänyt, mutta 
Herra antoi hänelle anteeksi. Ylösnousemusaamun voima ja 
kirkkaus annettiin hänelle ja se annetaan kaikille halukkaille. 
Siinä voimassa tosimies kestää tosipaikoissa. Ei tuumaakaan 
periksi Saatanalle!

Raamattu – tarkemmin sanottu-
na Joosuan kirjan kuudes luku 
– kertoo, kuinka muinaisen Je-
rikon muurit sortuivat hirmuisen 
jyrinän ja hämmingin vallitessa 
niille sijoilleen, kun israelilaiset 
olivat kiertäneet kaupunkia Ju-
malan käskyn mukaisesti. Sota-
päällikkönsä Joosuan johdolla 
Israelin sotakuntoiset miehet 
kiersivät kaupungin seitsemänä 
päivänä, ja seitsemäntenä päivä-
nä he kiersivät sen peräti seitse-
män kertaa. 

Kierroksia kaupungin ympäri 
kertyi siis kaikkiaan kolmetoista. 
Pointti ei ollut kuitenkaan kier-
rosten lukumäärässä, vaan siinä, 
että Israel teki niin kuin Jumala 
oli käskenyt. Kun Israel totteli, 
Jumala toteutti lupauksensa ja 
antoi Jerikon muurien sortua 
siihen paikkaansa. Yliluonnol-
lisen tapahtuman myötä Israel 
valloitti kaupungin murskaavalla 
ylivoimalla, eikä se noussut enää 
koskaan vastustamaan Jumalan 
tarkoituksen ja hänen työnsä 
laajenemista.

Tämä periaate oli mielessä 
kristillisen, valtakunnallisen 
Gospel Riders -moottoripyörä-
kerhon kokkolaisella jäsenellä 
ja kerhon mediavastaavalla Rei-
jo Ruotsalaisella, kun hän run-
sas vuosi sitten esitteli kerhon 
väelle “hullun ideansa” nimeltä 
Operaatio Jeriko, tai kuten ta-
pahtumaa myös lanseerataan, 
7XSF; seitsemän kertaa Suomi 
Finland.

– Ajetaan Suomi seitsemän 
kertaa ympäri ja järjestetään eri 
kaupungeissa ja paikkakunnilla 
evankelioivia tapahtumia yh-
teistyössä seurakuntien kanssa, 
Ruotsalainen pauhasi, ja sai 
raikuvat aplodit koolla olleilta 
kerhon aktiiveilta.

Joku järkevä tosin ehkä ajatteli 
tuossa vaiheessa, että tuollainen 
idea ei voi kuin kuolla sauhuun. 
Mutta kun pallo oli heitetty, idea 
ei enää suostunut enää sammu-
maan, vaan alkoi päinvastoin 
saada yhä enemmän kannatusta. 
Moni koki, että nyt on tosi kysy-

myksessä, Jumala on puhunut.
Suunnitelma tarkentui talven 

mittaan neljän viikon mammut-
tiajeluksi, jossa Suomea ajetaan 
siksak-tyyliin idästä länteen 
ja takaisin, ja sitten vähitellen 
kohti pohjoista. Ruotsalainen 
tiimeineen lähetti jo kauan sit-
ten asiasta infoa reitin varrella 
oleville Gospel Riders -osastoille 
ja seurakunnille. Iso määrä ta-
pahtumia onkin suunnitteilla, 
ja ainakin kristillinen mediakin 
tuntuu olevan jossakin määrin 
herännyt tähän huikeaan hank-
keeseen.

Kesäkuun 11. päivänä Ryttylän 
Kansanlähetysopistolta starttaa-
vaan ajeluun osallistuu mukava 
perusjoukko koko neljän viikon 
ajan, mutta suurimmalta osalta 
kokoonpano vaihtelee matkan 
varrella kaiken aikaa. Ajo päät-
tyy heinäkuun 6. päivänä jälleen 
Ryttylään, jossa alkaa Gospel Ri-
ders -kerhon vuosittainen pääta-
pahtum MOJ (Message of Joy) 
-meeting. Siellä ovat mukana 
muiden muassa Robirohi –mu-
siikkiryhmä Virosta sekä evan-
kelista Arto Härkönen.

Jos sinulla on moottoripyörä ja 
tankissa bensaa, lähde ajamaan 
kanssamme Jumalan puolesta! Ja 
ehtiihän pyörän vielä hankkia-
kin, jos sellaista ei tällä hetkellä 
tallista löydy. 

Operaatio Jerikon motoristit 
kiertävät kahvaa Jumalaa ylistä-
en ja rukoillen, että  synnin ja 
epäjumalanpalveluksen muurit 
sortuvat kuin Jerikon kivimuu-
rit konsanaan, ja maassamme 
nousee jälleen kunniaan juma-
lanpelko, rehellisyys ja usko Jee-
sukseen. Tätä sanomaa pidetään 
esillä eri kaupungeissa monen 
todistajan ja muusikon voimin.

Niin kuin Joosua oli Jerikon 
sankari, Jeesus Kristus on tämän 
ajon sankari! Hänen kunniak-
seen voi ja kannattaa puhua, 
palvella, elää ja toimia – ja ajaa 
moottoripyörällä.

Lisätietoa: 
www.gospelriders.fi

Paukkuraudat 
baanalle ja pahan 
muurit matalaksi

BANGLADESHIN 
SLUMMILASTEN HYVÄKSI

Fidan ja Hesburgerin hyvän-
tekeväisyyskampanjassa ”Auta 
280 slummilasta kouluun” lah-
joittamismahdollisuudet tulevat 
ravintoloihin.

 Kampanja on esillä keväällä 
Hesburgerin verkkosivustolla, 
www.hesburger.fi/slummikoulu 
ja toukokuussa yli 250 ravinto-
lan tarjotinpapereissa. Asiakkaat 
voivat lahjoittaa Fidalle teksti-
viestein ja verkon kautta. Kam-
panjan tuotoilla mahdollistetaan 
280 slummilapsen koulunkäynti 
Bangladeshissa. Lahjoitukset me-
nevät lyhentämättöminä perille, 
sillä Hesburger maksaa kaikki 
keräyksestä koituvat kulut.

LÄPIMURTO 
ETURAUHASSYÖVÄN 

HOIDOSSA
Eturauhassyöpä kehittyy etene-
väksi 40 prosentilla diagnoosin 
saaneista miehistä. Tässä vai-
heessa olevilla potilailla on hy-
vin vähän hoitomahdollisuuksia 
ja ennuste on erittäin huono. 

Vakuuttavat III vaiheen kliini-
set tutkimustulokset MDV3100-
valmisteesta antavat nyt toivoa 
siitä, että uudentyyppinen hoito 
voi pian olla saatavilla levin-
neen, hormonihoitoon reagoi-
mattoman syövän hoitoon.

Uusimmat tulokset esiteltiin 
äskettäin pidetyssä EAU-konfe-
renssissa (European Association 
of Urology) Pariisissa. Niiden 
mukaan MDV3100-valmiste, 
jota Astellas Pharma ja Mediva-
tion Inc. kehittävät yhteistyössä, 
pidentää merkittävästi kastraa-
tioresistenttiä eturauhassyöpää 
sairastavien potilaiden eloon-
jääntiaikaa – lähes 5 kuukautta 
verrattuna lumelääkkeeseen. 

LADATTAVIEN 
TASKULAMPPUJEN UUSI 

SUUNNANNÄYTTÄJÄ
Tanskalainen Xglow R1 on to-
dellinen uuden sukupolven 
ladattava taskulanppu omilla 
patenteillaan. Valaisimessa on 
100-10% Smooth dimming, jol-
la valovoiman saa tarkalleen 
itsensä haluamaksi, sekä älykäs 
muisti, jonka avulla voit tallen-
taa valovoima- ja strobo/sos 
-asetuksesi juuri haluamiksesi 
ja käyttää valaisinta juuri halua-
mallasi tavalla. 

NISSAN DELTAWING 
MUKANA LE MANSISSA

Nissan pyrkii muuttamaan pysy-
västi kestävyysajojen maailman 
esittelemällä aikamme radikaa-
leimman moottoriurheiluprojek-
tin, Nissan DeltaWingin. Delta-
Wing tuo Nissanin PureDrive-
periaatteet radalle kuluttamalla 
puolet vähemmän polttoainetta 
kuin perinteiset kilpakumppanit. 
Huippumodernilla ja erittäin te-
hokkaalla Nissan-moottorilla 
varustettu DeltaWing saa tuli-
kasteensa Le Mansin legendaa-
risissa 24 tunnin ajoissa 16.–17. 
kesäkuuta.

DeltaWing ei ole virallisesti 
mukana kilpailussa, mutta Nis-
san haluaa kuitenkin esitellä 
auton uraauurtavaa teknologiaa, 
joka näyttää yhden mahdollisen 
suunnan tulevaisuuden moot-
toriurheilulle ja tukee Nissanin 
henkilöautojen teknologista tuo-
tekehitystyötä.

Nissan DeltaWing on täysin 

erilainen kuin mikään nykyi-
nen kilpa-auto. Kuljettaja istuu 
kaukana takana, melkein taka-
akselin päällä, ja näkee edessään 
pitkän ja kapean keulan sekä 
erikoiskapeat eturenkaat, jotka 
toinen projektin yhteistyökump-
pani, Michelin, on suunnitellut 
erityisesti DeltaWingia varten. 
Taakse asennetun moottorin 
ansiosta myös painopiste on 
hyvin takana, mikä parantaa 
ohjattavuutta, ja auton keveys 
ja solakka muoto lisäävät polt-
toainetaloudellisuutta.

Valotehoa löytyy jopa 250 lu-
menia ja täydelläkin teholla akku 
kestää yli 4 tuntia. Akun sitten 
joskus loppuessa on lataaminen 
ennen näkemättömän joustavaa: 
Valaisimen voi nimittäin ladata 
suoraan verkkovirrasta. Autossa 
R1:n saa ladattua joko suoraan 
virtapistokkeesta tai latausteli-
neellä. Telineessä lataaminen 
onnistuu myös sisällä kotona 
verkkovirrasta. Valaisimessa on 
lisäksi helposti vaihdettava akku 
varaosana, jonka muotoilun an-
siosta vara-akkuja voi kantaa 
helposti mukana tulevassa ko-
telossa tai taskussa. 

Kaikki tarvittava tulee paketis-
sa mukana ilman tarvetta lisäva-
rusteille: autolaturi, virta-adapte-
rit (eri maiden sähköverkkoihin) 

ja vyökiinnike. Valaisimella ja sen 
akulla on kolmen vuoden takuu. 
Suositushinta 149,00 eur. 

WEBBIKAMERAUUTUUS
Creative Labs on julkistanut Live! 
Cam Connect HD -webbikame-
ran, jossa käytetään automaat-
titarkenteista nestekideobjektii-
via. 

Patentoitu teknologia muuntaa 
yksinkertaisen nestekidekennon 
säädettäväksi, automaattitarken-
teiseksi objektiiviksi.

Creative Live! Cam Connect 
HD on Skype-sertifioitu HD-vi-
deopuheluille (720p, 30 kuvaa 
sekunnissa) ja siinä on taustame-
lun poistava mikrofoni. Kame-

ran sisäänrakennettu, laitteisto-
pohjainen H.264-videokäsittely 
takaa videokuvan tasaisuuden 
ja nopeuden kuvanlaadusta tin-
kimättä tai tietokoneen resursse-
ja rasittamatta. Lisäksi kameralla 
voi ottaa kahdeksan megapikse-
lin interpoloituja valokuvia. 

Kameran mukana toimitetaan 
monipuolinen ohjelmistopaketti, 
jossa on kehittyneitä kuva- ja ää-
nitehosteita, avatar-hahmojen ja 
elokuvien luontitoimintoja, työ-
pöydän jakamisominaisuuksia 
sekä puhelimen tai tietokoneen 
välityksellä toimivia etävalvon-
tatoimintoja. 

Kamera on yhteensopiva Win-
dows-, Mac OS X 10.5- ja Linux 
2.6 -käyttöjärjestelmien kanssa.

MEL HAGGARD AVOIMENA
Countrymusiikin ikoni Mer-
le Haggard juhli pääsiäsenä 
75-vuotispäiviään ja antoi CNN-
kanavan Denise Quanille eri-
koishaastattelun.

Neljä vuotta sitten keuhkosyö-
vän voittanut Haggard kertoo 
kulkeneensa siunatun miehen 
taipaleen.

– Uskon Taivaalliseen Isään, 
ja jos Hän ei ole tuolla, niin sit-
ten joku siellä vastaa rukouksiini 
valepuvussa, hän naurahtaa ja 
kertoo olevansa syvästi usko-
vainen.

– Rukoilen päivittäin rauhan, 
harmonian, terveyden ja per-
heeni puolesta. Nykyajan ruoka 
on  niin pilattua, että rukoilen 
jokaisen suupalankin puolesta. 
Vaikka ulkopuolinen ei ehkä 
pitäisi meitä uskovina nähdes-
sään meidät äänistysstudiolla, 
mutta me rukoilemme sielläkin 
vähän väliä.



28TOS I M I E S   2 / 2012 29 TOS I M I E S   2 / 2012

Lawrence Blakeslee on ame-
rikkalainen lähestystyön-
tekijä, joka on asunut Sak-
sassa vuodesta 2002 lähti-
en. Hänen intohimonsa on 
auttaa lapsia kehittämään 
hengellistä potentiaaliansa, 
raamatullisiin periaatteisiin 
nojautuen, niin varhain 
kuin mahdollista. Blakeslee 
myös kannustaa vanhempia 
ja aikuisia tunnistamaan 
Jumalan voitelun heidän 
lapsilleen.

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

Jätä perintö       osa 15

HALUATKO
SÄÄSTÄÄ

ENERGIAA JA
RAHAA?

HALUATKO
SÄÄSTÄÄ

ENERGIAA JA
RAHAA?

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

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

OTA YHTEYS, NIIN TEEMME TARJOUKSEN !

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

Miestenpäivä lauantaina 16.6. klo 12-18 
Lähäresmäellä Ylihärmän Kosolankylällä 
Taipaleentie 71

Alustuksissa käsitellään miehen elämän 
kipupisteitä niin terveyden, 
työn kuin ihmissuhteidenkin näkökulmasta:

Tosimies -lehden päätoimittaja Kimmo Janas 
otsikolla: Kun mies ei enää jaksa.
Psykologi Pekka Kallio: 
Narsismi-aikamme tauti vai tautinen aikamme?
Motoristipastori Vesa Äärelä: Syyllisyys ja häpeä

Hyvästä musiikista vastaavat: 
Christian-Charles “Risto-Kalle” de Plicque 
sekä Countrybändi Tiemestarin pojat.

Luvassa Jussi Kosolan johdolla rentoa 
yhdessäoloa makkaranpaiston ja kahvin kera.

TAPAHTUMA ON MAKSUTON!

TOSIMIEHEN 

KIPUPISTEET

Kimmo Janas Vesa Äärelä

Jussi Kosola
Tiemestarin

Pojat
Christian-Charles

de Plicque

Pekka Kallio

Miehinä ja kristittyinä 
meillä on mahdollisuus 
joko johtaa tai seurata 
tai tehdä kumpaakin 
elämässämme. Me 
itse valitsemme, mitä 
teemme mihinkin 
aikaan. Mutta on yksi 
asia, jota me miehet 
emme useinkaan 
valitse suhteessamme 
seurakunnan toisiin 
miehiin – ja se on 
mentorointi.

A ikaisemmissa artikke-
leissani olemme puhu-
neet lastemme johtami-

sesta Kristuksen luo ja kuinka 
voisimme aktiivisesti osallistua 
heidän kristityn vaellukseensa 
opastamiseen. Me olemme myös 
puhuneet, kuinka voisimme aut-
taa muita lapsia ja teinejä seu-
rakunnassamme. Yksi osa-alue 

kaipaa vielä pohdiskelua – seu-
rakuntamme miesten mentoroin-
ti ja johtaminen.

Kirjeessään Tiitukselle Paa-
vali käsittelee sekä miesten että 
naisten opetusta tai koulutusta 
seurakunnassa.

Tiitus 2:1-6 “Mutta sinä puhu 
sitä, mikä terveeseen oppiin so-
veltuu: vanhat miehet olkoot 
raittiit, arvokkaat, siveät ja 
uskossa, rakkaudessa ja kärsi-
vällisyydessä terveet; niin myös 
vanhat naiset olkoot käytökses-
sään niinkuin pyhien sopii, ei 
panettelijoita, ei paljon viinin 
orjia, vaan hyvään neuvojia, 
voidakseen ohjata nuoria vai-
moja rakastamaan miehiänsä 
ja lapsiansa, olemaan siveitä, 
puhtaita, kotinsa hoitajia, hy-
viä, miehilleen alamaisia, ettei 
Jumalan sana pilkatuksi tulisi. 
Nuorempia miehiä samoin ke-
hoita käyttäytymään siveästi.”

Yleisperiaate on, että elämää 
kokeneempien miesten ja nais-
ten tulisi opastaa ja mentoroida 
nuorempiaan Jeesuksessa Kris-
tuksessa. Heidän tulisi myös itse 
elää jumalaista elämää. Oheinen 
lista ei ole täydellinen, mutta jo 
näidenkin asioiden tekemisellä 
on selvä vaikutus paikallisseura-
kuntaamme ja yhteisöömme.

Kristuksen ruumis vaatii mie-
hiä ryhdistäytymään, siirtämään 
sivuun oma epävarmuutensa 
ja kiireensä ja mentoiroimaan 
muita miehiä omassa seurakun-
tayhteisössään. Meillä kaikilla on 
tarpeeksi elämänkokemusta ja 
osaamista jaettavaksi muille mie-
hille. Ja aivan vastaavasti mei-
dän tulee olla valmiita ottamaan 
myös vastaan toisten miesten 
ohjausta. Ohjauksen antamisen 
ja sen saamisen tuomat hyödyt 
ovat mahtavia.

Tässä muutamia ehdotuksia 
prosessin aloittamiseksi:

• neuvottele pastorisi tai mies-
työn johtajan kanssa miesten 
mentorointiohjelman käynnis-
tämisestä
• pyydä Jumalaa osoittamaan 
sinulle oikea mies, joka voisi 
mentoroida muita
• käytä niin luonnollista kuin 
jumalaistakin viisautta proses-
sissa
• ole valmis mentoroimaan 
miestä, joka luottaa sinuun ja 
varjele tuota luottamusta
• etsi itsellesi mentoriksi viisas 
ja luotettava mies
• säilytä kaikki saamasi tieto 
luottamuksellisena ellette sovi 
toisin.

Todellinen mentorointi ei ole 
helppoa eikä siihen pitäisi suh-
tautua turhan kevyesti. Mutta sen 
tuomat palkinnot kummallekin 
osapuolelle voivat olla uskomat-
tomat. Se päättyy lähes aina kas-
vunkauteen kummankin osalta 
ovatpa heidän roolinsa sitten 
mitä tahansa.

Etsi sopiva sitoutumisaste, 
joka toimii teidän kummankin 
kohdalla. Kun olette päässeet 
yksimielisyyteen sitoutumises-
ta, voisitte laatia yksinkertaisen 
sopimuksen, jossa kerrotte, mikä 
kumpikin toivoo prosessilta. 
Näin tehdessänne kummallakin 
on samat odotukset, eikä toisen 
miehen aikaa tuhlata. Sopikaa 
myös ajasta, kuinka kauan pro-
sessin on tarkoitus kestää. Näin 
tiedätte kumpikin, että se tulee 
päättymään tiettynä ajankohta-
na tulevaisuudessa. Määritelkää 
myös, kuinka pitkiä tapaami-
senne tulevat olemaan. Meillä 
miehillä on joskus vaikeuksia 
suusanalliseen viestintään. Kun 
seuraatte näitä askelia, vältyt-
te turhilta väärinkäsityksiltä, 
tiedätte mitä kumpikin toivoo 
saavuttavansa ja saatte joitakin 
ehdotuksia, kuinka pääsette 
päämääräänne.

Yksi tärkeä huomio vielä – 

kahdenkeskisessä mentoroin-
nissa osapuolet ovat samaa su-
kupuolta! Me emme suinkaan 
halua siunaukseksi aiotun pro-
sessin päättyvän kiroukseen.

Mentorointi saattaa tuntua ko-
vin tekniseltä ja monimutkaiselta, 
mutta ei se ole sitä. Te kummat-
kin tulette olemaan siunattuja ja 
saamaan erittäin paljon niin hen-
kistä kuin luonnollistakin kasvua 
osallistumisestanne. Sinulla on 
mahdollisuus muuttaa, korjata 
tai uudelleenohjata tuon toisen 
miehen elämää ja lisätä hänen 
tulevaisuuden potentiaaliaan ja 
perintöään.

Johda, seuraa tai tee kumpaakin
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Miellyttävän makuinen
imeskelytabletti ja

suusuihke

UUTUUS

Tutkitusti 
tehokas*

Kuorsauksen estoon

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

Apteekista

siitä aiheesta. Aiheet vaihtelevat 
niin isäni kuolemasta kuin mat-
kustamisesta tai itse elämästä-
ni… eli kaikkea mitä olen ja mitä 
olen kokenut.

– Olemme vain bändi, jossa 
kaikki ovat kristittyjä. Me emme 
ole etuoikeus jollekin tietylle 
ihmisryhmälle. Musiikilla ei voi 
olla uskoa, vain ihmisillä.

Uskoa tienpäällä
– Se voi olla hankalaa joillekin 
ihmisille. Siinä yleensä korostuu 
henkilökohtainen suhde Juma-
laan ja Raamatun lukeminen 
yksin.

Mutta uskon ei pitäisikään 
olla ”tehtävä”. ”Älä unohda, 
että sinun pitää tehdä sitä ja 
sitä”. Jos sitä pitää jonkinlaise-
na työnä, tällöin usko menettää 
merkityksensä. Usko on hyvin 
luonnollinen asia, ei mitenkään 
aikataulutettu. Usko voi muuttua 
rutiiniksi, ja sitten vain harjoitat 
sisällötöntä rutiinia.

Esimerkiksi, voit lukea koko-
naisen kirjan ilman, että muistat 
siitä mitään luettuasi sen, koska 
ajattelit jotain muuta asiaa sa-
malla.

– Meillä on aikaisemmin ollut 
kiertueella mukana kiertue-pas-
tori. Se on ollut huippua. Mutta 
joillakin artisteilla tai bändeillä 
on enemmän rahaa kuin toisilla 
ja he pystyvät pitämään muka-
naan pastoria kiertäessään. Me 
emme pysty ylläpitämään tällais-

Haastattelimme The 
Chariot-yhtyeen 
laulajaa, Josh Scoginia, 
heidän 18.3. Helsingin 
Nosturin keikan 
yhteydessä.

The Chariot-bändi on ko-
kenut useita kertoja mie-
histön vaihdoksia vuosien 

aikana. Alkuperäisjäsenistä on 
jäljellä vain laulaja Josh Scogin.

– Luulisi, että meillä on ollut 
vaikeaa tämän takia bändissä, 
mutta  vaihdokset ovat joka kerta 
menneet sulavasti, kuin palapeli, 
joka on järjestynyt aina hyvin, 
eikä ole ollut stressiä,  pahaa 
verta tai ongelmia vaihdoksien 
takia. 

Jäsenet ovat kasvaneet ulos 
bändistä, menneet naimisiin, tai 
aloittaneet jonkin muun työn. 
Itse olen naimisissa. Vaimoni 
ja minä seurustelimme jo luki-
ossa, joten me olemme eläneet 
tällaista elämää aina. Hän tietää 
millaista on kun toinen puoli on 
bändissä ja kiertueella. En pys-
tyisi tekemään tätä, jos hänelle ei 
kävisi tällainen elämä, jota teen 
elääkseni.

The Chariotin kappaleet eivät 
aina ole suoranaisesti hengellisiä.

– En koskaan pakota ketään 
uskomaan samoin kuin minä. 
Uskoni on suuri tekijä elämässä-
ni, joten en voi olla kirjoittamatta 

ta toimintaa.
Tällä kiertueella olemme käy-

neet paikallisissa kirkoissa tilai-
suuksissa, kiertuebussiemme 
ansiosta.

Uskovina keikkaillen 
ei-kristittyjen kanssa

– Me kierrämme ja keikkailem-
me harvoin muiden kristittyjen 
kanssa. Se olisi ehkä jopa has-
sua kiertää muiden kristittjen 
bändien kanssa. Eristäytyisim-
me muuten maailmasta, jonne 
tulee viedä toivoa. Kuten, jos 
olisin hammaslääkäri ja sanoisin 
tekeväni vain töitä muiden kris-
tittyjen hammaslääkärien kanssa 
tai tekeväni hammashoitoa vain 
kristityille.

Live-show
– Nuorempana sain itse kipinän 
artisteista, kuten: James Brown, 
The Who, Jerry Lee Lewis ja mo-
nista muista esittävistä taiteilijois-
ta heidän live-esityksistään.

– Pidän levyjen nauhoittami-
sesta, mutta vain sen takia, että 
pääsee soittamaan uusia keik-
koja. Pidän live-esiintymisestä 
ja soittamisesta. Vanhaan biisin 

voi tuoda uusia elementtejä tai 
tapoja esittää se lavalla.

Useasti kun olemme tehneet ja 
äänittäneet jonkun uuden kap-
paleen levylle, mietimme miten 
ihmeessä pystymme vetämään 
sen samalla tapaa keikalla. Siitä 
tuleekin sitten tavoite suorittaa 
se täsmällisesti live-tilanteessa.

Tuliset vaunut
Yhtyeen nimi The Chariot tulee 
Raamatusta, tarinasta Eliasta ja 
tulisista vaunuista (2. Kun. 2:11). 
– En ole kasvanut seurakunnas-
sa, mutta jotenkin kuulin lapsena 
tuon tarinan ja se on aina kiehto-
nut minua, mielikuvat siitä, miltä 
sellaiset vaunut ovat näyttäneet. 
Koko se konsepti, että hän ei 
kokenut inhimillistä kuolemaa, 
vaan temmattiin taivaaseen.

Loppusanat
– Perussanoma meillä bändin 
välityksellä ihmisille on toivo. 
Emme halua pakottaa ketään 
uskomaan mihin me uskomme, 
mutta toivomme olevamme ilok-
si ja siunaukseksi ihmisille, jotka 
tulevat katsomaan keikkojamme, 
Josh muistuttaa vielä lopuksi.

Petri Janas

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

kannusta myymälänhoitajaa laajentamaan 
valikoimaansa!

www.tosimies-lehti.fi

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

Kimmo Janas

Viktor Klimenko 
viettää juhlavuotta 
kahdellakin tasolla; 50 
vuotta taiteilijan uralla 
ja 70 vuotta maallista 
taivallusta.

Idea juhlavuoden viettoon tuli 
Klimenkon kertoman mu-
kaan kuin salama kirkkaalta 

taivaalta.
– Joululevyn tekemisen yh-

teydessä tajusin, että tämähän 
on historiallisestikin erikoinen 
tapaus. Tästähän voisi tehdä 
mediajutun. 

Kun Viktor Klimenko tuli ai-
koinaan uskoon, hän oli veto-
naula. Oli seurakunnille siunaus, 
kun kuuluisa taiteilija veti salit 
täyteen kansaa. Ja levykauppa 
kävi. Ja seuraavana tuli tietenkin 
inflaatio. 

– Olen pyörinyt vieläkin seu-
rakunnissa, mutta ihmisiä ei enää 
kiinnosta samalla tavalla.

Olemme tulleet ristiriitaiseen 
tilanteeseen; olenko taiteilija vai 
evankelista? 

Taiteilijalle oli kysyntää taka-
vuosina, mutta ei enää evanke-
listalle.

Populismi on tullut seurakun-
tiin, ja sitä ei Klimenkon mielestä 
hallita.

– Niin tuli ajatus irtiottoon 
kuolemaa tekevistä seurakun-
nista. Minulla on siihen oikeus 
juhlavuotta viettävänä taiteilija-
na, hän naurahtaa.

Klimenko myöntää myös ole-
vansa anteeksipyynnön velkaa 
niille, jotka haluavat kuunnella 
taiteilijaa, mutta eivät välitä Jee-
suksesta. Siksi hän haluaa pitää 
kunnon konsertin, jonne ihmiset 
uskaltavat tulla pelkäämättä Raa-
matulla päähän hakkaamista. 

– Haluan saada kontaktin ih-

misiin, jotka eivät syystä tai toi-
sesta halua tulla seurakuntaan. 

Kristillisyys ja taide
Niille uskoville, jotka luulevat 
hänen nyt piilottelevan uskoaan, 
Klimenko haluaa siteerata hie-
man suurempaa taiteilijaa, joka 
joutui kahnauksiin ortodoksi-
kirkon kanssa. Eli Leo Tolstoita, 
joka oli varmasti uudestisyntynyt 
kristitty. Hänhän vastusti seku-
larisoitunutta uskontoa. Tolstoi 

totesi, että uudestisyntyneestä 
sydämestä pulppuaa aina kristil-
listä taidetta, vaikka Jeesuksesta 
ei sanottaisi sanaakaan.

– Miten sinä voit piilottaa Kris-
tusta sinussa? Ja millä oikeudella 
uskovat tappavat sinun taiteesi? 
ihmettelee Klimenko ja kertoo 
oppineensa vuosien varrella, 
että Jeesuksesta laulaminen ei 
ole taidetta, eikä Raamatun lu-
keminen ole kirjallisuutta. Ne 
ovat kaksi eri asiaa.

– Siksi en ole koskaan pitä-
nytkään siitä, että seurakunnissa 
pidetään hengellisen musiikin 
konsertteja. Kristillisyys ei ole 
taidetta. Mutta jos lauletaan pa-
lavasti Jeesuksesta, sen täytyy 
tulla sydämestä eikä siksi, että 
levyjä ostettaisiin.

Uudesta Testamentista ei hä-

nen mukaansa löydy yhtään oh-
jetta, mikä on kristillistä taidetta 
ja mikä on synnillistä taidetta. 
Jeesus ei koske siihen kertaa-
kaan. Ja juutalaiset olivat tun-
netusti maailman lahjakkaimpia 
taiteilijoita. 

Konsertista 
herätyskokoukseen

– Tänä vuonna juhlin taiteilijana 
ja kysyn, eikö taiteilija saa olla 
uskovainen, ja eikö taiteilija ole 
uskovainen, jos se ei jeesuste-
le joka käänteessä? Olisihan se 
muuten aika upeaa, jos juhla-
konserttini saisi nousta siivil-
leen populistisesti, ja sitä seuraisi 
herätys. Olisi makeeta vaihtaa 
konsertti herätyskokoukseksi, 
Klimenko nauraa.

Ensimmäinen juhlakonsertti 
järjestetään äitienpäivänä Mu-
siikkitalossa, josta saadun pa-
lautteen perusteella Klimenko 
käynnistää kiertueen. Marras-
kuuksi on jo suunniteltu toinen 
juhlakonsertti Finlandiataloon.

Musiikkitalon valinta kon-
sertin pitopaikaksi oli hänen 
kertomansa mukaan selvä; jos 
musiikki ei kiinnosta, niin uu-
den musiikkitalon luulisi ainakin 
kiinnostavan. 

– Laitoimme lippujen hinnat-
kin mahdollisimman alhaisiksi 

(alk. 17 euroa) että perheetkin 
voisivat tulla. Jos ostaa opastetun 
kierroksen tyhjään taloon, sekin 
maksaa jo 15 euroa, Klimenko 
huomauttaa.

– Jos sali tulee täyteen, sel-
viämme suurin piirtein omil-
lemme, olettaen, että edes osa 
muusikoista tulee mukaan van-
halla kunnon talkooperiaatteella 
– voittoahan tässä ei tavoitella, 
vaan viettää juhlavuotta.

Herätys on tulossa
– Odotan herätystä, siitä on kol-
me vahvaa profetiaa, Klimenko 
toteaa innostuneena.

Niilo Ylivainio sanoi aikoi-
naan, ettei tämä ei ole se he-
rätys, jonka Jumala on hänelle 
näyttänyt. Hilja Aaltonen odottaa 
myös herätystä, jonka Jumala on 
hänelle luvannut. Eikä hän sa-
nallakaan mainitse, että kyseessä 
olisi Niilo Ylivainion aikana ol-
lut herätys. Samaa todistaa myös 
Kathryn Kuhlmanin aikoinaan 
saama profetia, että Suomi saa 
herätyksen 30 vuotta Niilo Yli-
vainion kuoleman jälkeen.

– Mielestäni meidän kannattai-
si jo uskossa tarttua lupaukseen, 
ettei sekin kulje ohi. Meidän 
täytyy ojentautua herätykseen 
ja tämä juhlakonsertti on yksi 
ulostulo. Jos populismi hyväk-

syttiin, kun tulin uskoon, se täy-
tyy hyväksyä nytkin.

Viktor Klimenko muistuttaa, 
että seuraavasta herätyksestä 
tulee vaikea, sillä Saatana tekee 
kaikkensa estääkseen sen. Ja 
maalliset lait, tasa-arvolait, viha-
lait yms. antavat meille täyden 
oikeuden nousta herätystä vas-
taan. Myös kirkko tulee  Klimen-
kon arvion mukaan nousemaan 
herätystä vastaan. Aivan kuten 
Jeesuksen aikanakin.

– Mutta uskovat tulevat myös 
näkemään ihmeitä, kun palaam-
me julistamaan totuutta eli sitä, 
mikä on kirjoitettu. Karitsan 
häihin haluava porukka tulee 
harvenemaan mutta myös vah-
vistumaan, hän toteaa.

Vedestä viiniä
– Olen aina ihmetellyt, miksi 
Jeesus teki vedestä viiniä. Moni 
toteaa viinin olleen alkoholiton-
ta, mutta minä en usko sitä. Raa-
matussahan todetaan, että tätä 
olisi pitänyt antaa ensin, että he 
humaltuisivat. Tuskin alkoholi-
ton viini ketään humalluttaisi, se-
hän on jo Raamatun vääristelyä 
väittää moista, Viktor Klimenko 
huomauttaa.

Eli mikä oli Jeesuksen juju, sitä 
hän ei tiedä. Mutta sen Klimen-
ko tietää, mitä se sai aikaan – 

yhdessä yössä koko Israel tunsi 
Jeesuksen. Se oli varsinainen 
mediatemppu. Jeesus ymmärsi 
median merkityksen!

Eikä se ollut edes suuri ihme, 
sillä olihan esimerkiksi kuollei-
ta herätetty henkiin aikaisemmin 
yms.

Klimenko harmittelee, ettei 
hääväki ymmärtänyt ottaa tal-
teen edes yhtä pullollista Tai-
vaallista viiniä! 

– Ajattele, ei rypäleistä puris-
tettua, ei käynnistettyä – todella 
upeata! Siksi minäkin kutsun tätä 
juhlavuosiprojektia Vedestä vii-
niksi -projektiksi.

Evankeliointi on taitolaji
Viktor Klimenkon mielestä tai-
teilijoiden pitäisi antaa kehittää 
omia kalastusmenetelmiänsä.

– Vajaa vuosi sitten erään ti-
laisuuteni jälkeen minulle tultiin 
sanomaan, että vaude Viki, ook 
sä tajunnut, että sä oot stand up 
–evankelista, hän muistelee hy-
myillen.

– Jos olet esiintymässä jossain 
seurakunnassa, et voi pitää pit-
kiä saarnoja, vaan laulu + isku-
lause, laulu + iskulause jne. On 
aivan sama radioesiintymisissä; 
jos puhut pitkään laulujen vä-
lissä, kuulijat kääntävät toiselle 
kanavalle.

Viktor Klimenko –
stand up -evankelioinnin 
uranuurtaja

Klimenko myöntää odottavansa jännit-
tyneenä tulevaa herätystä, joka ei jätä 
ketään kylmäksi.
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C  Janne Ahonen Racing Team julkisti 
messuilla ajokalustonsa. Mäkikotkan oma 
kulkuneuvo on 8000-hevosvoimainen Top 
Fuel Dragster.

D  Ford Roadster vm. 
1934, omistajana Raimo 
Tuominen.

C   Messuvieraiden kesken arvotun 
vuoden 1967 avo-Mustangin voitti 
11-vuotias Ilona Siren Turengista.

D  Marko Oreniuksen omistama Ford 
Rat Rod vm 1931 veti kiinnostuneita 
puoleensa.

C  Petri Plosilan ja Raine Saviojan virittelemä 
Rolls-Royce Silver Shadow Pro Classic lähen-
teli monen mielestä jo pyhäinhäväistystä...

C  Paljon maailmalla kiinnostusta herättänyt Toyotan uusi 
urheiluauto GT86 on rakennettu yhteistyössä Subarun kans-
sa. 2-litraisesta boxer-moottorista irtoaa 200 hevosvoimaa. 
2+2 -paikkainen sportti saapuu Suomeen kesällä.

A  Toyota 2000GT edustaa vanhempaa vuo-
sikertaa. 2-paikkaisessa autossa on 6-sylin-
terinen 2-litrainen twin cam -moottori ja 
hevosvoimia 150.

C  Art Russelin rakentama 1932 Plymouth Roadster "Little Blue 
Pearl" oli vuonna 1965/1966 USA Grand National Champion.

A   Janne Vithagenin Dod-
ge Ram 3500, vm. 2005.

B    Yleisön suosikki vuoden 
1979 American Car Showssa 
oli tämä kaunokainen.

C  Tiiti Lumme lähti liikkeelle puhtaasti 
käytännöllisyysnäkökulma mielessään. Jal-
kopäässä sijaitseva sängyn petaamista ja 
päiväpeiton poisottamista käyttävä meka-
nismi oli hautunut suunnittelijan päässä jo 
pitkään. Yöpöytiä nostaa ja laskee Linak Oy:n 
nostopilarit.

C A  Unikulma haastoi kolme omien alo-
jensa  erikoisosaajaa toteuttamaan yksi-
löllisen ja rajoja rikkovan parivuodeko-
konaisuuden. Luomukset huutokaupat-
tiin messujen aikana ja tuotto ohjattiin 
Lastenklinikan Syöpäosaston pikkupoti-
laille. Kaikki vuoteet ovat motorisoituja 
ja sisältävät räätälöidyt patjat.

C  Pasi Paananen  sai varsinaisen inspiraation muotoiluun vuosimallin 1970 Plymouth 
Superbird kilpa-autosta.
Kyseessä onkin tietynlainen kunnianosoitus kulttimaineen saavuttaneelle kilpa-
autolle ja sen kuljettajalle Richard "The King" Pettylle.

American Car Show 
järjestettiin pääsiäisenä 
jo 35. kerran peräkkäin. 
Ensimmäinen näyttely 
oli keväällä 1978 
Tikkurilan jäähallissa.

Perinteinen American Car Show 
2012 höystettynä Tuning Car 
Show -näyttelyllä ja MC Heaven 
-moottoripyöränäyttelyllä koko-
si Helsingin Messukeskukseen 
noin 62 000 autoista ja mootto-
ripyöristä kiinnostunutta näytte-
lyvierasta eri puolilta Suomea.

B  Jeppe Kivilaakson sängy on tar-
koitus ripustaa kattoon satamasta 
lumihangen alta löytyneillä ruostei-
silla ketjuilla. Päädyn kuvaan suun-
nattuja led-valoja voi ohjata sängyn 
eri toimintoja ohjaavalla kaukosää-
timellä.
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PALJON MELUA 
TYHJÄSTÄ...

Kirjan takakannen otsikko: Jee-
sus tulee,oletko valmis? Taka-
kannen tekstin loppuosa: Ennen 
kaikkea järisyttävä lukuelämys. 
Onhan kirjassa todella suuruut-
ta. Noin 600 sivulla saadaan ai-
kaiseksi kunnioitettava teos ja 
kanteen lisätty kullan väri on 
lisäämässä arvokkuutta. Allekir-
joittanut useimmiten kuitenkin 
etsii suuruutta ja lukijan mieltä 
ja ajatusmaailmaa nostavaa vai-
kutusta kirjan tekstistä.

jotakuinkin vapaasti erilaisten 
kohteitten eteen sattuessa lait-
taa miettimään aids-valistuksen 
vaikutusta näillä alueilla.

Teokseen on sinne tänne ri-
poteltu otteita Jumalan Sanasta 
– tekstiä, mistä itse kyseisessä 
kirjassa todetaan sen olevan seit-
senkertaisesti puhdistettua.

Mielenkiintoista oli kyllä vä-
hän tutustua roolipelien maail-
maan, maailmaan mikä useim-
mille suomalaisille varmaan on 
jotakuinkin vierasta.

Matkailukin tulee tutuksi kir-
jan sivuilla ja tuokiokuvat Israe-
lin maaperällä ovat kiinnostavia 
samoin kuin vaaralliset tilanteet 
”vihreän liikkeen” mielenosoi-
tuksista Seattlessa Yhdysvallois-
sa.

Kirjan kädestä laskettuaan jää 
mieleen sekava ”vyyhti” tapah-
tumia ja tunnelmia sisällytettynä 
noin 600 sivuun.

 Samuel Saresvirta

Mike Pohjola         
Ihmisen poika            
Gummerus, 2011

Ihmisen poika -teoksessa teks-
ti monin kohdin tosin on aivan 
sujuvaa ja varmaan suomen kie-
len säännöksiäkin myötäilevää, 
mutta kenties näinä aikoina ko-
vasti peräänkuulutettujan ”arvo-
jen” suuri epäsuhta kirjailijan ja 
lukijan välillä sai aikaan suurta 
kitkaa ja hämminkiä lukijassa.

Turun poliittisessa elämässä 
tapahtuvat väärinkäytökset ja 
”hyvä veli” kytkökset on aivan 
mehevästi tuotu esille, mutta 
useimmille ihmisen raadolli-
suus ”herkkupaloja” jahdattaes-
sa on aika tuttua aivan nuorta 
lukijakuntaa lukuunottamatta. 
Kirkollinenkin johtoporras on 
mukana samassa valtataistelussa, 
ja näitäkin kirjailija tuo estradille 
kiitettävällä tyylillä.

Seksuaalinen kanssakäyminen 

Raimo Harjula         
Jeesus – mies myyttien takana            
Gaudeamus, 2011

Janne Viljamaa         
Käytä kiukkuasi – 
aggression hyötykäyttö            
WSOY, 2012

LÖYDÄ SISÄINEN 
SISUPUSSISI!

Lehtemme avustajanakin kun-
nostautunut sosiaalipsykologi 
Janne Viljamaa jatkaa kovaa 
julkaisutahtiaan. Viime syksynä 
markkinoille tuli kirja “Pakko 
saada – addiktoitunut yhteis-
kunta” ja nyt WSOY on jo lan-
seeraamassa seuraava teosta 
“Käytä kiukkuasi – aggression 
hyötykäyttö”.

Jokainen ihminen haluaa 
puolustautua, kun kiusataan tai 
kohdellaan epäreilusti. Usein 
suorat sanat tulevat mieleen 
vasta myöhemmin ja mielipaha 
jää elämään. 

Kirjauutuus esittää keinoja 
aggression hyötykäyttöön: mistä 
löytää jämäkkyys ja uskottavuus, 
kun esimies juoksuttaa, kaupassa 
kiilataan ja kaverit vähättelevät? 
Ilman oikein ajoitettua aggressi-
ota ja sisua asiat eivät Viljamaan 
mukaan etene. Sisäisen Pikku 
Myyn löytäminen vahvistaa it-
setuntoa ja antaa myös voimaa 
puolustaa heikompiaan. Kirjailija 
painottaa, ettei aggressio suin-

kaan ole sama kuin väkivalta. 
– Aggressio on sanana värit-

tynyt arkipuheessa useimmiten 
negatiivisesti. Se mielletään hel-
posti hyökkäävyydeksi ja viha-
mieliseksi reaktioksi, vaikka se 
tarkoittaa myös määrätietoisuut-
ta, tehokkuutta ja jämäkkyyttä 
toisten ja itsensä puolustamises-
sa. Sen avulla saa puheenvuoron 
ja projektit valmiiksi, voi puolus-
tautua kiusaajilta ja rakentaa it-
sensä näköisen elämän, Viljamaa 
huomauttaa.

Kirjassa pohditaan myös väki-
vallan kierteen katkaisua ja sitä, 
kuinka ympäristö voi opettaa 
sosiaalisia taitoja ja empatiaa tai 
vahvistaa väkivaltaista käytöstä.

Kirjan keskeinen ajatus on, 
että vakuuttavuus ja hyvä itse-
tunto auttavat ottamaan tilaa ih-
missuhteissa ja että ilman oikein 
ajoitettua aggressiota ja sisua, 
asiat eivät yksinkertaisesti etene. 
Kiukku on osattava kaivaa esiin 
oikeassa tilanteessa. Joskus vain 
pitää päättää toimia.

Itsetunto vahvistuu sisukkaan 
toiminnan myötä. Selittelijät ja 
tekijät ovat erikseen. Selittelijän 
tunnuslause on ”silloin meinasin 
sanoa tai meinasin tehdä”. Tekijä 
puolestaan tekee ja sanoo eikä 
meinaa. 

Oikeassa kohtaa sisu antaa 

myös ylpeyttä. On mukava 
muistella, kun sai sanottua hyvin 
selkeästi ja napakasti kiusaajalle 
tai uskalsi ottaa lopputilin ahdis-
tavalta työpaikalta, vaikka uutta 
työtä ei ollut vielä edes katsot-
tuna valmiiksi.

Käytä kiukkuasi -kirjassa poh-
ditaan myös miesten ja naisten 
erilaista aggression käyttöä sekä 
epäsuoran ja suoran aggression 
eri muotoja. 

Kirja soveltuu kaikille vuoro-
vaikutuksesta, kasvatuksesta ja 
vallankäytöstä kiinnostuneille 
sekä erityisesti kasvattajille ja 
terveysalan ihmisille. Se opet-
taa pääsemään eroon opitusta 
avuttomuudesta ja kiinnittä-
mään huomiota omaan mielen-
sisäiseen vuoropuheluun, jossa 
vuorottelevat usko ja epäusko, 
toivo ja epätoivo.

Janne Viljamaa kirjoittaa yh-
teiskuntamme psykologisista il-
miöistä ymmärrettävästi ja suorin 
sanoin päinvastoin kuin moni 
ihmismielen syövereihin sukel-
tanut tutkija.

MYYTTINEN MIES
Mitä ajatella Jeesuksen ihmeel-
lisestä syntymästä? Mitä kerto-
mukset ihmeteoista tarkoittavat? 
Miksi Jeesus raivostutti aikalaisi-
aan? Mikä on tyhjän haudan ar-
voitus? Raimo Harjula etsii varsin 
moniin kysymyksiin vastauksia 
uusimmassa kirjassaan ”Jeesus – 
mies myyttien takana”.

Kirja  kurkistaa myyttien ja 
symbolien tuolle puolen sekä 
hahmottelee kuvaa historialli-
sesta Galilean profeetasta. Raa-
matun evankeliumeja Harjula 
tarkastelee pyhänä pidetyn ih-
misen elämäkertoina. Monista 
uskonnoista tuttujen myyttisten 
aihelmien kuten neitseestäsynty-
misen ja ylösnousemuksen avul-
la ne kertovat merkityksistä, joita 
Jeesuksen seuraajat Mestariinsa 
liittivät. 

Helsingin yliopiston uskonto-
tieteen dosentti ja tutkija Raimo 
Harjula on kristinuskon lisäksi 
perehtynyt buddhalaisuuteen, 

hinduismiin ja Itä-Afrikan perin-
teisiin uskontoihin, mikä myös 
tulee selkeästi ilmi kirjasta. Har-
jula esittelee kirjassaan myös 
Jeesuksen myyttiytymistä muun 
muassa Afrikan ja Aasian kult-
tuureissa.

Harjula toteaa kirjan alkuleh-
dillä Jeesus Nasaretilaisen mars-
sin mytologian yöhön alkaneen 
jo varhain. Jo Uuden testamen-
tin evankeliumeissa Jeesus on 
myyttiytynyt jumalallista al-
kuperää olevaksi uskonnolli-
seksi heerokseksi, sankariksi. 
Myyttiytymisprosessia vauhditti 
muotoutumassa olevan uuden 
uskonnon kotiuttaminen helle-
nistiseen maailmaan. Paavalin ja 
Johanneksen nimissä säilyneis-
sä Uuden testamentin teksteissä 
Jeesuksen ihmiskasvot ovat enää 
tuskin tunnistettavissa. 

– Alkuvuosisatojen kirkollis-
kokouksissa vahvistettiin, että 
Jeesus Kristus on Isä-Jumalasta 
syntynyt todellinen Jumala ja 
samaa olemusta kuin Isä mut-
ta samalla myös todellinen ih-
minen. Jumalallinen Kristus on 
kuitenkin jyrännyt ihminen Jee-
sus Nasaretilaisen periferiaan. 
Monissa kristillisissä yhteisöis-
sä Jeesuksen nimestä on tullut 
mantra, pyhä hokema, ja häntä 
rukoillaan enemmän kuin Isä-
Jumalaa.

Harjula lähestyy historian 
Jeesusta uskontotieteellisestä 

näkökulmasta. Hän tarkastelee 
evankeliumeissa kuvattua Jee-
susta sankarihahmona, jollaisia 
esiintyy eri uskontojen ja kult-
tuurien mytologioissa ja pyhis-
sä kirjoituksissa. Päälähteinään 
olleita evankeliumeja tutkija 
analysoi sakraalibiografioina eli 
pyhinä elämäkertoina, joiden us-
konnollinen heeros Jeesus on. 
Pyhinä elämäkertoina evankeliu-
mit eivät hänen mukaansa ole 
silminnäkijöiden kuvausta siitä, 
mitä todella tapahtui. Sakraali-
biografioiden kertomusten esi-
tystapa on Harjulan mukaan 
usein myyttinen. Kertomusten 
mytologisen symboliikan takaa 
voidaan kuitenkin yrittää hah-
mottaa kuvaa historian Jeesuk-
sesta.

– Evankeliumeiksi kutsutuissa 
pyhissä elämäkerroissa Jeesus on 
tyypillinen myyttinen uskonnol-
linen heeros. Mutta onko tarinan 
todellinen sankari sittenkin se 
galilealainen profeetta ja toisin-
ajattelija, joka mielipiteidensä ja 
tekojensa tähden tuomittiin kuo-
lemaan? Raimo Harjula kyselee 
kirjassaan.

”Jeesus – mies myyttien taka-
na” on ensimmäinen suomalai-
nen uskonto tieteellinen tutkimus 
historian Jeesuksen elämästä ja 
persoonasta. Se on kiinnosta-
vaa luettavaa kenelle tahansa 
kirkkoon kuuluvalle tai siihen 
kuulumattomalle sekä kaikille 
eurooppalaisen kulttuurin his-
toriasta kiinnostuneille – vaikka 
ei olisikaan kaikista Harjulan 
tulkinnoista samaa mieltä. 

Esimerkiksi johtopäätökset 
Marian mahdollisesta syrjähy-
pystä eivät välttämättä saa kovin 
laajaa kannatusta uskovien kes-
kuudessa. Kristinuskon perusta-
va ajatus Jeesuksen kuolemasta 
syntiemme sovituksena ei Har-
julan mukaan myöskään perustu 
historian Jeesuksen omaan julis-
tukseen. Se on hänen mielestään 
tullut mukaan Paavalin teolo-
giasta ja Johanneksen nimissä 
säilyneen kristillisen perinteen 
vaikutuksesta...

Kimmo Janas
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Marko Janas & Kimmo Janas

Viime marraskuussa 
Suomeen rantautui 
Mercedes-Benzin 
uudistunut M-sarja. 
Kulutus on pudonnut 
lähes neljänneksen 
edeltävästä mallisarjasta 
muista uudistuksista nyt 
puhumattakaan.

M-sarjassa on jatkossa 
tarjolla kaksi huippu-
nykyaikaista BlueTec-

dieselmoottoria sekä yksi
BlueDirect-bensiinimoottori-

nen vaihtoehto. Saimme testat-
tavaksemme isomman dieselver-
sion eli ML 350 BlueTec 4Matic, 
jonka 3-litrainen V6-moottori 
kuluttaa ainoastaan 6,8 l/100 
km – 24 prosenttia vähemmän 
kuin edeltäjänsä.

Ensivaikutelma edustusluokan 
SUV:stä on maskuliinisen muo-
dokas ja arvoa huokuva. Van-

haan verrattuna muotoja on hiot-
tu pieteetillä ja kokoa on tullut 
selvästi lisää.

Sisään hypätessä iso astinlauta 
helpottaa sisäänmenoa, eikä tar-
vitse askelta pahemmin katsella, 
sen kuin hyppää vaan.

Iso mutta kiihtyy
No kuinka iso Mersu sitten liik-
kuu? 

Tasaisen mukavaa, hiljaista ja 
jopa kortin päälle käyvää me-
noa. Auto liikahtaa oikein ripe-
ään tahtiin, jota on jopa vaikea 
havaita ratin takaa. M-sarjan 

alusta, voimalinjat ja kori on 
suunniteltu ja toteutettu niin, että 
tuloksena on entistäkin pienem-
pi ääni- ja värinätaso matkusta-
mossa. Vauhti vain hyppää huo-
maamattomasti yli vallesmannin 
huumorintajun.

Vaikka 3-litraisen V6:n kulu-
tus on laskenut reippaasti, tehoa 
on kuitenkin tarjolla 258 hv, ja 
vääntöhuippu asettuu 620 new-
tonmetriin. Kiihdytyskin sujuu 
0–100 km/h vain 7,4 sekunnis-
sa.

Mersun dieselmoottorit täyttä-
vät BlueTec-teknologian ansiosta 

jo nyt vuonna 2014 voimaantu-
levat EU6-päästönormit. ML 350 
BlueTec -moottorin suoritusky-
kyä on lisätty TWAS-teknologialla 
(twin-wirearc-spraying), jota on 
käytetty AMG-moottoreissa vuo-
desta 2005. Tätä sylinterien seini-
en päällysteratkaisua käytetään 
nyt myös V6-dieselmoottorin 
yhteydessä. Ratkaisu vähentää 
huomattavasti moottorin sisäis-
tä kitkaa ja alentaa painoa 4,3 
kiloa. Yksin tällä teknologialla 
päästään keskimäärin kolmen 
prosentin kulutussäästöön.

Ei jää pikkumonttuun
Muutamien eri maastoasetuksia-
kin löytyy, elikkä pitäisi päästä 
menemään hieman vaativam-
mallekin mökkitielle.

ML 350 BlueTec 4Matic ja ML 
350 4Matic BlueEfficiency -mal-
lien maastoajo-ominaisuuksia 
lisää off-road-painokytkin, joka 
muuttaa automaattivaihteiston, 
kaasupolkimen ja ABS-jarrujen 
välityksiä paremmin maasto-
ajoon sopiviksi. Tarjolla ovat 
myös mäkilähtöjä helpottava 
Hold-toiminto ja alamäkiajon 

DSR-hidastin (Downhill Speed 
Regulation).

Vaativimpiin oloihin suunni-
teltu On&Offroad-paketti sisältää 
kuusi ajoasetusta: Automaatti

(jokapäiväinen ajaminen), Of-
froad 1 (kevyt maastoajo, hiek-
katiet), Offroad 2 (vaativampi 
mäkinen maasto), Talviajo (lumi, 
jää, liukkaat tiet), Sport (dynaa-
minen ajo mutkaisilla teillä) sekä 
Trailer (ajaminen ja peruuttami-
nen vaunun/peräkärryn kanssa). 
Vaihtoehdoista huolimatta järjes-
telmä on suunniteltu siten, että 
ajo-ominaisuudet ja turvallisuus 
eivät voi vaarantua. Jos valinta 
on epälooginen, auto jättää sen 
huomioimatta ja vaihteisto palaa 
A-asentoon. Lisäksi tasauspyö-
rästöjen lukkoja, alamäkihidas-
tinta ja jousitusta voi koko ajan 
säätää erikseen. On&Offroad-pa-
ketin hienouksiin kuuluvat myös 
alleajosuoja, kaksivaiheinen ja-
kovaihteisto alennusvaihteella, 
pitkittäinen tasauspyörästön 
lukko sekä kehittynyt Airmatic-
toiminto, jolloin maavaran voi 
nostaa 285 milliin ja kahluusy-
vyyden 600 milliin.

Miellyttävä alusta
Suoralla liikkuu näppärästi, eikä 
jää valoissa toiseksi, mutta mi-
tenpäs sitten vauhdikkaammalla, 
mutkaisella tiellä käy. No eipä 
ole haukkumista tällaiselle keiju-
kaiselle. Massiiviset mitat ja pai-
non tuntee tietenkin mutkissa, 
mutta auto ei muutu heiluriksi 
kovissakaan kurvissa. Alusta 
on saatu pehmeän ja jämäkän 
välimaastoon, joten voit laske-
tella huoletta vauhdikkaammin 
mutkiin.

Kaikissa M-sarjan autoissa on 
vakiona ECO start/stop-pysäy-
tysautomatiikka sekä 7G-Tronic 
Plus–automaattivaihteisto, jossa 
erityishuomiota on kiinnitetty 
vaihtamisen taloudellisuuteen, 
sisäisten kitkojen minimoimiseen 
ja vaihteistoöljyn lämmönhallin-
taan. Myös korin painonhallin-
taan on kiinnitetty huomiota, 
sillä esimerkiksi etu- ja taka-ak-
selien tukivarret ja konepelti on 
valmistettu vahvoista alumiinise-
oksista. Kojelaudan tukirakenne 
puolestaan on magnesiumia.

Tilaa on
Joka koloon et toki mahdu kook-
kaalla SUV:lla, mutta erittäin hy-

vin auto pyörii ja kääntösädekin 
on yllättävän pieni.

Tilaa on sisällä riittävästi kai-
kille ja tavaratilakin on kiitettä-
vän kokoinen. Näkyvyys ulos on 
hyvä, eikä A-palkin taakse jää 
koko autoa (välttämättä).  

Ensiajoreissu sujui oikein hy-
vin eikä pahemmin huomannut 
vikoja taikka puutteita. Mutta 
kun löi auton parkkiin ja oli tu-
lossa ulos, niin tuo aikaisemmin 
kehumamme astinlauta sotki 
housunlahkeet. Ulos astuessa pi-
tää siis miettiä, miten päästä ulos 
sulavasti. Varsinkin lyhyimmillä 
jaloilla varustetuille tuottanee 
pientä päänvaivaa, joskin sama 
pulma tuntuu isommillakin mie-
hillä olevan.   

Uutta sisustuksesta ei löydy, 
mutta tottahan se on tasaisen 
tyylikästä pintaa, mihin olemme 
jo tottuneet. 

Matkustamon laatutasossa, 
mukavuudessa ja äänettömyy-
dessä M-sarja asettuu kieltämättä 
kerralla SUV-luokan kärkeen. Si-
säosat on suunniteltu tukemaan 
kuljettajan rentouttavaa ajoko-
kemusta ja jokaisen matkustajan 
viihtymistä ja hyvän olon tunnet-
ta. Esimerkiksi kyynärpäätilaa on 
etuistuimilla 34 ja takaistuimil-
lakin 24 milliä enemmän kuin 
edellisessä M-sarjassa. Penkin 
saa säädettyä isoille sekä hieman 
matalampia mittoja omaaville 
kuskeille. Kaikki toimivat tieten-
kin sähköllä, myös ratinsäätö.

Turvavarusteissa löytyy
Vakiona autossa on BAS-jar-
ruavustin. Valinnaisvarusteena 
tarjolla on BAS Plus –avustin, 
joka voi estää kolarin ja lieven-
tää sen seurauksia. Jalankulkijan 
turvaa lisäävä aktiivinen kone-
pelti on vakiovaruste. Monet 
M-sarjan turvallisuusratkaisuista 
on lainattu S- ja E-sarjoista ku-
ten Attention Assist –vireystilan 
valvontajärjestelmä, ennakoiva 
Pre-Safe-turvajärjestelmä ja ren-
gaspaineen valvontajärjestelmä. 
Valinnaisvarusteisiin kuuluvat 
älykäs ILS-valojärjestelmä, Night 
View Assist Plus -pimeänäköjär-
jestelmä jalankulkijatunnistuk-
sella, aktiivinen kaista-avustin, 
aktiivinen katveavustin sekä 
Distronic Plus -etäisyystutka yh-
distettynä BAS Plus -jarruavusti-
meen sekä automaattisesti toimi-
viin Pre-Safe-jarruihin.

Mercedes-Benz 
ML 350 BlueTec 4Matic

C   Kätevyydestään huolimatta astinlauta sotkee housunlahkeet.

D  Offroad-ajo-ohjelma helpottaa kuljettajan ratkaisuja maastossa.

C   Tavaratilaan mahtuu isommankin perheen eväät ja vapaa-ajanviettotarvikkeet.

C   Sisätiloissa ei löydy arvosteltavaa, tyyliä ja tilaa löytyy arvokkaammekin lastille...




