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Minkä tien 
valitsemme?
Profeetta Muhammedia pilkkaava videoräpel-
lys on saanut muslimimaailman pois tolaltaan. 
Eikä tietenkään mikään ihme, sen verran härs-
kisti videolla hyökätään islamin uskon pyhiä 
arvoja vastaan. Yllättävää muslimien reaktioissa 
on kuitenkin niiden väkivaltaisuus. Kairolainen 
imaami on todennut, että islam on rauhan us-
konto, mutta jos heitä vastaan hyökätään, he 
eivät ole heikkoja.

Me kristityt kauhistelemme uskonsa pyhiä 
arvoja puolustavia muslimeja. Mutta mitä me 
itse teemme, jos kristinuskon perusarvoja koh-
taan hyökätään? Vetäydymme entistä enemmän 
kuoreemme ja kuittaamme uskoomme kohdis-
tuneet hyökkäykset vain ajan henkenä, johon 
on sopeuduttava... Otetaanpa esimerkki:

Muuan muassa Basic Instinct, Robocop ja To-
tal Recall -elokuvien ohjaajana tunnetuksi tullut 
hollantilaissyntyinen Paul Verhoeven julkaisi 
pari vuotta sitten 20-vuotisiin tutkimuksiinsa 
perustuvan kirjan "Jesus of Nazareth: A Rea-
listic Portrait". Teoksessaan Verhoeven pyrkii 
tekemään tyhjiksi lähes kaikki kristillisen uskon 
perusasiat. Ehkä hätkähdyttävintä kyseisessä 
opuksessa on väite, että Jeesuksen isä olisi ollut 
Marian raiskannut roomalainen sotilas.

Kirja ei onneksi tavoittanut suuria lukijamää-
riä, mutta tänä kesänä Verhoeven ilmoitti löy-
täneensä rahoittajan ja käsikirjoittajan kirjansa 
pohjalta tehtävälle elokuvalle.

Meidän kristittyjen harjoittama vaikenemisen 
periaate takaa ohjaajalle rauhan valmistella elo-
kuvaansa kenenkään puuttumatta projektiin. Ja 
kun elokuva aikanaan päätyy valkokankaalle, 
silloin on myöhäistä rypistää...

  Hollolan helluntaiseurakunnan mies-
tenleirillä vietiin syntejä ristille.
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A

Teksti ja kuvat: Kaj Aalto

Hollantilainen 
kirvesmies ja 
rakennusliikkeen 
omistaja Johan Huibers 
uskoo enemmän 
tekoihin kuin sanoihin. 
Siksi hän rakensi 
täysikokoisen Nooan 
arkin, joka saarnaa 
olemassaolollaan. 
Siitä on tullut 
turistinähtävyys 
lähellä Rotterdamin 
miljoonakaupunkia.

Pohjois-Hollannissa kolme 
metriä merenpinnan ala-
puolella vuonna 1958 syn-

tynyt Johan Huibers on toteutta-
nut uppoamattoman unelmansa. 
Hän uhrasi yli neljä vuotta ja 
satsasi neljä miljoonaa euroa ja 
sai kesällä 2012 valmiiksi puisen 
aluksen, jonka mitat ovat Raa-
matusta. 300 kyynärää pitkä, 50 
leveä ja 30 korkea. Kyynärän pi-

tuus on vaihdellut vuosisatojen 
varrella, mutta se on noin puoli 
metriä. Metrejä kertyy 140, kun 
yksi kyynärä on 47 senttiä. 

Rakennelmaan kului 6000 
kuutiota puutavaraa, joka toi-
mitettiin Hollantiin ruotsalai-
selta sahalta. Samasta määrästä 
puutavaraa saisi rakennettua 240 
omakotitaloa.

Johan Huibers harjoitteli ra-
kentamalla muutama vuosi sitten 
70 metriä pitkän arkin, joka on 
tänä kesänä ollut Kölnissä Sak-
sassa, tehtyään pitkän kierrok-
sen Hollannin satamissa. Siihen 
on tutustunut yli 600.000 kävijää. 
Se on ”story boat”, jossa Raama-
tun kertomuksia tehdään eläväk-
si erityisesti perheen pienimpiä 
kiinnostavalla tavalla.

Kaikki alkoi unesta ja kristitty-
nä miehenä hän tiesi, että Jumala 
saattaa puhua unien kautta.

Tulvauni ja kuvakirja
1990-luvun alussa Huibers näki 
unen, joka ei jättänyt häntä 
rauhaan. Aamulla hän kertoi 
vaimolleen Biancalle unen tu-
hoisasta tulvasta, joka oli rik-
konut Pohjois-Hollannin padot 
ja tsunamin lailla edenneet ve-
simassat olivat peittäneet alleen 

koko pohjoisen maakunnan. 
Vielä merkillisempää oli, että 
Johan Huibersin serkku Peter oli 
nähnyt täsmälleen samanlaisen 
unen samana yönä.

Mikä oli unen viesti? hän poh-
ti.

Pari päivää myöhemmin Jo-
han Huibers oli työmaalla laa-
jentamassa erästä kirjakauppaa. 
Omistajat eivät kuitenkaan olleet 
siirtäneet pois hyllyjä, vaan hä-
nen oli aloitettava urakka kirjo-
jen kantamisella. Hetken työs-
kenneltyään hänen katseensa 
osui isoon kuvakirjaan, jonka 
kannessa komeili Nooan arkki.

Seuraavana päivänä hän osti 
tämän tunnetun taiteilijan Rien 
Poortvietin kuvittaman kirjan. 
Illalla hän luki Nooasta kolmel-
le lapselleen, jotka innolla kat-
selivat värikkäitä kuvia. Siinä 
sohvalla hän kuin vahingossa 
lipsautti sanat: ”Tiedättekö mitä? 
Isä aikoo rakentaa samanlainen 
arkin!”

Tytär innostui heti ja juoksi 
äidin luo keittiöön kertomaan 
uutista. Tämä vastasi siihen, että 
äiti menee sitten ensi kesänä lo-
malle Marsiin.

Siinä kirjaa katsellessa Johan 
Huibersille oli valjennut, että hä-

nen piti rakentaa arkki. Unella 
ja kirjalla oli selvä yhteys. Arkki 
olisi ainutlaatuinen koko maa-
ilmassa. Hän halusi kertoa ih-
misille, että on olemassa elämä 
kuoleman jälkeen ja arkki var-
masti havahduttaisi ihmiset miet-
timään ja lukemaan Raamattua. 
Hän halusi kertoa uskostaan, 
vaikka häntä itseään välillä oli 
hävettänyt isänsä rohkeus puhua 
ihmisille Jumalasta.

Myöhemmin illalla hän otti 
suunnitelman puheeksi vai-
monsa kanssa. Tämä vastusteli 
ja ihmetteli, etteikö mies todel-
lakaan tajunnut, miten kallis pro-
jekti siitä tulisi. Mahtaisi maksaa 
monta  miljoonaa. Hanke vaati 
kypsyttelyä.

Ensimmäinen miljoona
Ennen kuin Nooan arkkia muis-
tuttava alus saisi muotonsa, Jo-
han Huibers ehtisi toteuttaa 
monta perinteistä rakennuspro-
jektia Hollannissa, porata kai-
voja Etiopiassa, pystyttää taloja 
sodan runtelemaan Bosniaan ja 
rakentaa asuntoja Albaniaan.

Hänen 1984 perustamansa ra-
kennusliike menestyi ja Huibers 
tienasi mukavasti rahaa ostamal-
la teollisuustontteja ja rakenta-

malla niille. Hän nautti, kun sai 
viedä perheensä ylellisille lomil-
le Italiaan ja hiihtämään Sveitsin 
alpeille. Mies lupasi vaimolleen 
biskeksen aloitettuaan, että kun 
tienaa ensimmäisen miljoonan-
sa, tämä saa Porschen. Parin 
vuoden kuluttua tavoite toteutui, 
mutta vaimo tyytyi Mersuun.

Uutiskuvat maailmaa koettele-
vista tulvakatastrofeista kuiten-
kin herättivät hänen omantun-
tonsa ja hän alkoi suunnitella 
töitä kehitysmaihin. Niinpä hän 
muutaman vuoden ajan osallis-
tui Dorcas-nimisen kristillisen 
avustusjärjestön toimintaan. 1992 
koko perhe vietti pari kuukautta 
Etiopiassa ja koki kehitysmaan 
ongelmat paikan päällä.

Lapsesta asti kirkossa käynyt 
Johan Huibers oli kokenut hen-
gellisen murroksen 1980-luvun 
alussa, kun hän etsi vastauksia 
seurakunnan nuorten kysymyk-
siin ennaltamääräämisestä ja 
Kristuksen uhrikuoleman välttä-
mättömyydestä. Vaikka hän oli 
kuullut lukemattomia saarnoja ja 
imenyt itseensä Raamatun kerto-
mukset, hän ei osannut vastata, 
vaan joutui tutkimaan uskonsa 
perusteita pohjia myöten.

- Tajusin syntisyyteni. Jou-
duin kerjäämään Jumalalta ar-
moa, esimerkillisenä kristittynä 
itseään aiemmin pitänyt Johan 
Huibers kertoo omaelämäkerral-
lisessa kirjassaan Uppoamaton 
unelma.

Tämä kokemus oli kuin uudes-
tisyntyminen. Perinteen vuoksi 
harrastettu sunnuntaikristilli-
syys muuttui eläväksi suhteeksi 
Jeesukseen, jonka opetuksilla 
oli yhä enemmän käytännön 
merkitystä. Johan Huibers ei 
kuitenkaan jättänyt isiensä kirk-
koa, joka nykyään on nimeltään 
Hollannin protestanttikirkko, 
siis lähinnä Suomen luterilaista 
kirkkoa vastaava 2,4 miljoonan 
jäsenen kirkkokunta.

Monitoimiarkki
Mutta miksi rakentaa arkki? En-
simmäisen Mooseksen kirjan 
mukaan Jumala lupasi Nooalle, 
ettei enää hukuttaisi koko maa-
ilmaa, muistutti eräs Huibersin 
hyvä ystävä, kun sai kuulla 
hankkeesta.

- Vaikka uutta vedenpaisu-
musta ei tulisikaan, haluan silti 
rakentaa arkin ja muistuttaa ihmi-
siä, että he ottaisivat Jumalan 

Johan Huibers 
- Hollannin Nooa

C Raamatun kertomuksia tehdään arkissa eläväksi näyttelyin, videoiden ja eri seu-
rakuntien järjestämien tilaisuuksien avulla.

C Arkissa on malliksi muutamia eläviä eläimiä, lintuja, hamstereita ja kaneja.

D Alkuperäisen Nooan arkin kokoinen alus kelluu 
Medewen joella Dordrectissa lähellä Rotterdamia. 
Sen on omin käsin rakentanut Johan Huibers, 
hollantilainen rakennusyrittäjä, joka on syntynyt 
Pohjois-Hollannin maakunnassa kolme metriä me-
ren pinnan alapuolella.
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A vakavasti. Haluan kertoa heille 
Jeesuksesta.

Ystävä kehotti Huibersia sit-
tenkin pitäytymään talonraken-
tamisessa. Sen homman hän osa-
si ja siitä oli ihmisille todellista 
hyötyä, ystävä valisti.

Huibers piti päänsä kuin Nooa 
muinoin. Nyt Medewen joessa 
Dordrectin kaupungissa kelluu 
Nooan arkki vuosimallia 2012. 
Se on varsinainen monitoimikes-
kus, jossa kierros tarjoilee aimo 
annoksen raamattutietoa alkaen 
luomiskertomuksesta. Sen lisäksi 
arkissa voi järjestää ikimuistoiset   
häät tai firman juhlat. Elokuva-
teatteriin mahtuu 140 katsojaa ja 
nälkä lähtee arkin ravintolassa, 
jossa on järeistä lankuista tehdyt 
pöydät ja tilaa 300 vieraalle. Kir-
jakaupasta voi ostaa niin kristilli-
siä lastenkirjoja kuin eläinleluja 
ja matkamuistoja. 

Vaikka puulta tuoksuva alus 
on tehty ikivanhojen mittojen 
mukaan, ravintolan keittiö on 
moderni ja laivan yläkerroksiin 
pääsee hissillä. Viranomaiset 
vaativat myös paloturvallisuu-
den 2000-luvun tasolle.

- Meitä auttaa toiminnan pyö-
rittämisessä myös kymmeniä va-

paaehtoisia. Keittiössä on töissä 
katkaisuhoidossa olevia ihmisiä 
kristillisestä päihdelaitoksesta, 
arkin toimistosta kerrotaan.

Kymmenen ihmistä työllistä-

vää Johanin arkkia hallinnoi sää-
tiö. Arkin sisäänpääsymaksuista 
kertyvät tuotot menevät sen yllä-
pitoon ja lainojen maksamiseen. 
Toimintaa tukevat useat kirkot ja 
kristilliset järjestöt.

Runsaasti kävijöitä
Huibers on luovuttanut päävas-
tuun rakennusliikkeestään pojal-
leen, joten hänelle itselleen jää 

aikaa markkinoida arkkia. Siinä 
hän on onnistunut ilmeisen hy-
vin ja kävijöitä on ollut heinä-
kuun alusta lähtien keskimäärin 
800 kävijää päivässä. Sunnuntai-

sin arkki on kiinni, mutta arkisin 
se on auki yhdeksästä kuuteen.

- Kävijöistä 80 prosenttia on 
ei-kristittyjä, hän sanoo.

- Ihmiset ovat uteliaita. Jotkut 
ovat kyselleet, voisivatko he 
ostaa paikan arkista suurtulvan 
sattuessa.

Ilmastomuutoksen säikyttä-
mille kyselijöille Huibers on 
muistuttanut, että arkki on mu-

seo eikä pelastusalus.
Huibers olisi halunnut hinata 

arkin Lontoon kesäolympialai-
siin, mutta viranomaiset eivät 
antaneet lupaa. Hän on sitä 
mieltä, että kaupunginjohtaja 
vastusti arkin siirtämistä, koska 
kaupunki rakensi parkkipaikan 
ja haluaa tietysti parkkimaksut 
investointinsa peittämiseksi.

- Kun kaikki kiinnostuneet 
keski-eurooppalaiset ovat arkis-
sa käyneet, se ehkä vielä muu-
taman vuoden kuluttua seilaa 
Britanniaan tai Israeliin, Huibers 
kertoo.

Suuren visionsa toteuttaneella 
Hollannin Nooalla, joka on vasta 
vähän päälle viidenkymmenen, 
lienee muitakin suunnitelmia.

- Haluan olla mukana täyttä-
mässä kuivuvaa Kuollutta merta 
Välimeren vedellä. Sitä varten on 
olemassa suunnitelmia, Johan 
Huibers väläyttää.

Se onkin sitten ihan oma jut-
tunsa.

Lisätietoja:
www.arcofnoah.org
Kirja: The unsinkable dream. 
Johan Huibers ja Henk Stoorvogel

D Kävijöitä Johan Huibersin rakentamaan arkkiin 
tulee ympäri maailmaa, kun suuret uutiskanavat 
kuten CNN ovat raportoineet tämän nykyajan Noo-
an suurhankkeesta.
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MATKA-
SAUVA

Olen itse kantapään kautta tul-
lut tähän, opettelen siunaamaan 
miestäni. Vaikka kuinka sisällä 
kiehuisi ja suututtaisi, niin yri-
tä hillitä itsesi ja käy tietoisesti 
siunaamaan, sillä on ajan myötä 
parantava vaikutus. 

Olemme olleet naimisissa 33 
vuotta, ja elämäämme mahtuu 
monenlaisia aikoja. Vihollinen 
on tehnyt kaikkensa hajottaak-
seen yhteyttämme. Itsekin olen 
ollut sokea itselleni ja usein niin 
epätoivoinen ja hylätty. Kun olisi 
pitänyt siunata ja rakastaa, kaikki 
mitä rakkaus pitää sisällään, niin 
olen jopa kironnut ja tuntenut 
syvää vihaa miestäni kohtaan.

Katsoin TV7:stä Sid Rothin 
yliluonnollista ohjelmaa, hänen 
vieraanaan oli Bill Ligon, joka 
puhui siunaamisen voimasta.

Hän oli omassa elämässään 
kokenut, kuinka hänen ja hänen 
vaimonsa elämä muuttui, kun he 
alkoivat siunata toinen toisiaan.

Siunaamisen myötä emotio-
naalinen kylmyys hävisi. Bill 
Ligon kertoi, kuinka hänen vai-
monsa siunasi hänet joka päivä 
kuukausien ajan, tunne-elämä 
alkoi elpyä, minusta johtuva 
muuri välillämme esti läheisyy-
den. 

Ef. 2:14-16 ”Sillä hän on 
meidän rauhamme, hän, 
joka teki molemmat yhdek-
si ja purki erottavan väli-
seinän, nimittäin viholli-
suuden, kun hän omassa 
lihassaan teki tehottomaksi 
käskyjen lain säädöksinen-
sä, luodakseen itsessänsä 
nuo kaksi yhdeksi uudeksi 
ihmiseksi, tehden rauhan, 
ja yhdessä ruumiissa sovit-
taakseen molemmat Juma-
lan kanssa ristin kautta, 
kuolettaen itsensä kautta 
vihollisuuden.”

Siunaa niitä, jotka sinua kiro-
avat. Toivon, että itse olisin op-
pinut tästä asiasta jotain. 

Siunaavin terveisin
 Birgit Vanhanen

Aaronin 
siunaus 
– juutalaisen siunaamisen 

välittävä voima!

Matkamiehet Asikkalas-
ta kutsuivat Lahdesta 
Miehet Ankkurissa 

-piiriin vieraakseen Päijänteen 
rannalle kauniiseen kesäiseen 
luontoon, saunomaan sekä naut-
timaan runsaista antimista.

Matkasauvan luovutus tapah-
tui nuotiotulen ääressä, jossa 
Miehet Ankkurissa -ryhmän ve-
täjä Taito Hänninen luovutti mat-
kasauva Asikkalan matkamiesten 
vetäjälle Jukka Matsonille. 

Taustajoukkoina olivat Kau-
ko Kaskela ja Kari Kämäräinen. 
Varsinaiset luovutusdokumentit 
luettiiin ja keskusteltiin Pekka 
ja Anu Niskasen viihtyisässä 
hirsituvassa, jossa vanha urku-
harmoni ja viulu sai tehdä poh-
jaa miesten voimakkaille Jeesus 
-lauluille. Miehet Ankkurissa toi-
vat näin oman tervehdyksensä 
tilaisuuteen.

Turun puolesta Ilpoisten pii-
ristä toi tervehdyksen Pekka Nis-
kanen. Turusta oli tullut kaksi 
rukousliinaa, joista toisen Herra 
johti tähän tilaisuuteen eräälle 
henkilölle, näin uskomme.

Jukka Matson luki illassa Raa-
matun tekstin isännästä, joka 
palkkasi työmiehiä torilta pelloil-
leen. Sen pohjalta käytiin pieni 
keskustelu Jumalan armosta, 
joka kuuluu kaikille. 

Me Miehet 
Ankkurissa ha-
luamme toi-
vottaa ja vie-
dä osaltamme 
eteenpäin Ju-
malan meidän 
Isämme, ja Her-
ran Jeesuksen 
Kristuksen ar-
mon ja rauhan 
sanomaa, joka 
yhdistää kaikkia 
ihmisiä Kristuk-
sessa, niin että 
Jumalan hyvä 
tahto voisi to-
teutua mahdol-
lisimman mo-
nien ihmisten 
elämissä, tässä 
ajassa ja tule-
vassa, jossa on 

C Asikkalan Matkamiehiä nuotiolla.

C  Taito Hänninen selvittää matkasauvan merkitystä miehille.

D Jukka Matson vastaanottajana Jouko Mikkolan 
tukemana, luovuttajana Taito Hänninen, Kari Kä-
märäinen ja Kauko Kaskela.

C Miehet Ankkurissa.

MATKASAUVA KULKEE
tarjolla ikuinen elämä. 

”Ylistetty olkoon meidän Her-
ramme Jeesuksen Kristuksen Ju-
mala ja Isä! 

Hän on siunannut meitä kai-
kella Hengen siunauksella, tai-
vaallisilla aarteilla Kristuksessa. 

(Ef.1:3). ..ja miten mittaama-
ton on Hänen voimansa, joka 
vaikuttaa meissä uskovissa. Se 
sama väkevä voima, jota Hän 
osoitti herättäessään Kristuksen 
kuolleista ja asettaessaan Hänet 
istumaan oikealle puolelleen tai-

vaassa. Ylemmäksi kaikkia val-
toja, voimia ja mahteja, ylem-
mäksi kaikkia herruuksia, jotka 
mainitaan tässä ja tulevassakin 
maailmassa.

Jumala on alistanut kaiken 
Hänen valtaansa ja asetta-
nut Hänet kaiken yläpuolelle 
seurakuntansa pääksi. Seura-
kunta on Kristuksen ruumis 
ja Hänen täyteytensä, Hänen, 
joka kaiken kaikessa täyttää. 
(Ef.1:19-23) Kaikki me olemme 
Jumalan lapsia, kun uskomme  
Kristukseen Jeesukseen. Yhden-
tekevää, oletko juutalainen vai 
kreikkalainen, sillä Kristuksessa 
Jeesuksessa olemme kaikki yksi. 
(Gal.3:27-28) 

Tämän jälkeen Herra valitsi 
vielä seitsemänkymmentäkak-
si opetuslasta ja lähetti heidät 
kaksittain edellään jokaiseen 
kaupunkiin ja kylään, johon 
hän aikoi itse mennä. Hän 
sanoi heille: ”Satoa on paljon, 
mutta sadonkorjaajia vähän. 
Pyytäkää siis herraa, jolle sato 

kuuluu, lähettämään väkeä 
elonkorjuuseen. (Luuk.10:1-2)  
Ne seitsemänkymmentäkaksi 
opetuslasta palasivat iloisina ja 
sanoivat: ”Herra, pahat henget-
kin tottelevat meitä, kun käskem-
me niitä sinun nimessäsi.” Jeesus 
sanoi heille: ”Minä näin, kuin-
ka Saatana sinkoutui taivaasta 
kuin salama. Niin, minä olen 
antanut teille vallan: te voitte 
polkea käärmeitä ja skorpione-
ja ja kaikkea vihollisen voimaa, 
eikä se vahingoita teitä. Mutta 
älkää siitä iloitko, että henget tei-
tä tottelevat. Iloitkaa siitä, että 
teidän nimenne on merkitty tai-
vaan kirjaan.” (Luuk.10:17-20) 
Paavali kehottaa: Minä, joka 
olen Herran vuoksi vankina, 
kehotan teitä siis elämään saa-
manne kutsun arvoisesti, aina 
nöyrinä, lempeinä ja kärsiväl-
lisinä. Auttakoon rakkaus teitä 
tulemaan toimeen keskenänne. 
Pyrkikää rauhan sitein säilyt-
tämään Hengen luoma ykseys. 
(Ef.4:1-3)
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Lawrence Blakeslee on ame-
rikkalainen lähestystyön-
tekijä, joka on asunut Sak-
sassa vuodesta 2002 lähti-
en. Hänen intohimonsa on 
auttaa lapsia kehittämään 
hengellistä potentiaaliansa, 
raamatullisiin periaatteisiin 
nojautuen, niin varhain 
kuin mahdollista. Blakeslee 
myös kannustaa vanhempia 
ja aikuisia tunnistamaan 
Jumalan voitelun heidän 
lapsilleen.

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

Puhu, puhu, puhu

Sisäänpääsymaksut tuollai-
siin paikkoihin ovat tulleet 
todella kalliiksi niin lapsille 

kuin aikuisillekin. Täyspäiväise-
nä lähetystyöntekijänä minusta 
on tullut hyvin tarkka, kuinka 
käytän rahani, varsinkin mat-
kustaessani ulkomailla. Hyvää 
tarkoittavat ystäväni halusivat 
säästää rahojani ja antoivat mi-
nulle ilmaislipun huvipuistoon. 
Olisin säästänyt sillä lipulla mu-
kavan summan rahaa, mutta on-

gelmana oli, ettei kyseinen lippu 
ollut minun nimissäni. Jos olisin 
käyttänyt ystäväni vuosilippua, 
olisin huijannut huvipuistoa.

Pojantyttäreni seisoi vieressä-
ni, kun ystäväni tarjosi lippuaan 
minulle. Hän katsahti minuun 
välittömästi nähdäkseen, miten 
vastaisin tarjoukseen. Antonella 
tiesi matkamme tiukan budjetin 
ja hän ymmärsi, kuinka paljon 
säästäisin käyttämällä ystäväni 
lippua. Ja uskoisin hänen ha-
lunneen nähdä kristittynä, mikä 
vastaukseni tulisi olemaan. Hui-
jaisinko huvipuistoa ja säästäisin 
jonkin verran rahaa? Vai säilyt-
täisinkö kunniani ja maksaisin 
normaalihinnan pääsylipustani?

Vanhempina me ”saarnaam-
me” jatkuvasti lapsillemme, 
kuinka heidän on oltava rehel-
lisiä kaikilla elämänalueillaan. 
Mutta olemme me itse rehellisiä 
omassa elämässämme? Pidäm-
mekö kiinni kunniastamme niin 
isoissa kuin pienissäkin asioissa? 
Haluamme lastemme puhuvan 
totta, mutta puhummeko itse 
aina totta? Valehtelemmeko puo-
lisollemme? Me emme halua las-
temme huijaavan koulukokeissa. 
Jos kaupan kassa antaa meille 
ostoksistamme liikaa takaisin, 
pidämmekö rahat itsellämme vai 
palautammeko me ylimääräiset 

eurot? Ajammeko raitiovaunus-
sa pummilla, jos matkaa on vain 
pari pysäkinväliä?

Ymmärrämme me sitä tai 
emme, opetamme lapsiamme 
omalla esimerkillämme. Me vies-
titämme heille jatkuvasti kunni-
allisesta toiminnasta. Se voi olla 
hyvää tai huonoa. Olivatpa lap-
semme minkä ikäisiä tahansa, 
he tarkkailevat meitä ja ottavat 
meistä oppia. Uskon heidän op-
pivan enemmän esimerkistäm-
me kuin saarnaamisestamme. 
Jos puheemme ja tekomme ovat 
ristiriidassa, lapset oppivat, ettei 
kunnialla ole merkitystä.

Raamattu puhuu kaksimieli-
sestä miehestä, joka on epävar-
ma KAIKILLA teillä.

Jaak. 1:8: ”…kaksimielinen 
mies, epävakainen kaikilla teil-
lään.” Oletko sinä kaksimielinen? 
Puhutko toista ja teet toista? Mitä 
lapsesi oppivat esimerkistäsi?

Mutta palataanpa pääsylip-
puratkaisuuni. En ottanut alen-
nuslippua, enkä olisi ottanut 
sitä vaikka pojantyttärenikään 
ei olisi ollut paikalla. Olisi ollut 
helppo puolustella rahan sääs-
töllä. Olisin voinut järkeillä sitä 
monin eri tavoin. Mutta tajusin 
sillä hetkellä erään tärkeän asian. 
Antonella tarkkaili kaikkea teke-
määmme matkan aikana. Kuin-

ka kohtelimme ihmisiä. Kuinka 
toimimme vaikeissa tilanteissa. 
Näky hänestä katsomassa minua 
miettien, mitä tulisin tekemään, 
tulee aina säilymään mielessäni.

Mitä lapsesi näkevät sinun te-
kevän jokapäiväisessä elämässä? 
Sitä kannattaa miettiä.

Oletko koskaan tullut ajatelleeksi, mitä opetamme lapsillemme omalla esimerkillämme? Lapset 
tarkkailevat koko ajan, mitä me teemme ja kuinka me sen teemme. Palasin hiljattain perheeni kanssa 

viettämältäni lomalta Amerikassa. Matkustimme 11,5 –vuotiaan pojantyttäreni Antonellan kanssa kahden 
viikon ”Isoisän ja lapsenlapsen seikkailulla”. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun olimme reissun päällä 

kahdestaan. Yksi pysähdyspaikoistamme oli suuri huvipuisto Floridassa.

Pekka Reinikainen

Kirahvin pää huojuu 
6 metrin korkeudessa. 
Se on nisäkkäiden 
korkeusennätys. 
Seismosauruksen, 
suurimman löydetyn 
dinosauruksen, pään 
arvellaan huojuneen 
26 metrin korkeudessa. 
Kirahvin kaula voi olla 
yli 2 metriä pitkä. Niillä 
on lisäksi puolen metrin 
mittainen kieli, millä 
voi tavoitella korkealla 
olevia lehtiä ravinnoksi. 

Kirahvin niskassa on vain 
seitsemän kaulanikamaa 
eli saman verran kuin 

useimmilla muillakin nisäkkäil-
lä. Kirahvien on arveltu tarvitse-
van pitkää kaulaa ulottuakseen 
korkealla oleviin puiden oksiin, 
mutta ne syövät mielellään myös 
ruohoa. 

Olisiko pitkä kaula ominai-
suus, millä vastakkaisen suku-
puolen kiinnostus herätettäisiin? 
Kirahviurokset käyttävät pitkän 
kaulan voimaa taistelussaan naa-
raista. 

Niskoja 
nakellen

Kirahvin kaulanikamat joutuvat 
kannattelemaan parin sadan ki-
lon kuormaa. Kaulanikamat liit-
tyvät toisiinsa eräänlaisten pal-
lonivelten avulla, vähän samaan 
tapaan kuin meidän olkavartem-
me vartaloon. Tämä mahdollis-
taa suuren liikkuvuuden. Kirahvi 
pystyy näin ojentamaan päänsä 
lähes täysin suoraan ylöspäin. 
Kirahvin kaksi ylintä rintarangan 
nikamaa niveltyvät myös toisiin-
sa pallonivelellä, mikä lisää liik-

kuvuutta ja aiheuttaa kirahville 
tyypillisen selkäkyttyrän. 

Joustava, mutta painava niska 
on huomioitu myös kirahvin liik-
kumisessa. Niska liikkuu edes-
takaisin kirahvin etenemisen 
rytmissä. Niskan paino ja sen 
liike pitää kirahvin tasapainon 
hyvänä. Kirahvi myös “nakkelee 
niskojaan” edestakaisin helpot-
taakseen ylös jaloilleen nouse-
mistaan. 

Aivoverenvuoto?
Pitkä kaula aiheuttaa haasteita 
myös verenkierrolle. Kirahvin 
kaulan rakenne onkin hämmäs-
tyttävän nerokas. Kirahvilla on 
erityinen sydän- ja verenkier-
tojärjestelmä, joka mahdollistaa 
turvallisen ja riittävän pään ve-
renkierron eläimen liikutelles-
sa niskaansa. Jos näin ei olisi, 
korkea verenpaine eläimen 
kumartuessa juomaan voisi ai-
heuttaa sille aivoverenvuodon. 
Rete mirabile -niminen pienten 
valtimoiden verkosto kaulan ylä-
osassa estää aivoverenvuodon 

KIRAHVI

Miestenpäivillä pohdiskellaan porukalla miehen mittaa 
Raamatun, alustusten ja miesten omien kokemusten valossa.

Mukana työyhteisökouluttaja Lari Junkkari, rovasti  Markku Laine, ”Miesten 
vuoro”-elokuvasta tuttu Mikko Rissanen, lähetystyöntekijä Jussi Hankela, 
muusikko Sakari Löytty ja kasvatussihteeri Mikko-Matti Rinta-Harri.

Hinta:    85 – 140 e majoituksesta riippuen

Ilmoittautumiset:  24.9. mennessä osoitteessa 
   http://www.mission.fi/paivakumpu/tapahtumat/vuosiohjelma/ 
   tai puhelimitse 040 534 9507.

Tiedustelut:   Jussi Hankela, jussi.hankela@mission.fi tai 040 9022 819

Miehesta mittaa?
Päiväkummun miestenpäivät 5.–7.10.2012

:

kirahvin kumartuessa juomaan. 
Kaulanlaskimoissa on lisäksi eri-
tyiset läpät, jotka estävät veren 
takaisinvirtausta aivoihin eläi-
men juodessa. 

Tukisukat 
auttavat

Kirahveilla on myös tavallista 
enemmän punasoluja ja niiden 
sydän on suuri, sillä sydämen 
on nostettava verenpaine yli 
kahteensataan elohopeamilli-
metriin pään ollessa korkeim-
millaan. Sydämen lyöntitiheys 
on myös suuri, noin 150 lyöntiä 
minuutissa. Kirahvin raajojen iho 
kireä, sillä on ikään kuin tuki-
sukat jalassa, ja tämä tehostaa 
edelleen verenkiertoa. 

Kuinka seismosaurus sitten 
selvisi vielä pidemmän kaulan-
sa kanssa? Vaikuttaa siltä, että 
ennen vedenpaisumusta ilma-
kehässä oli korkeampi paine ja 
hapen osuus oli suurempi. Mitä 
voimme tietää ennen vedenpai-
sumusta vallinneen maailman 
olosuhteista, voi lukea lisää kir-

– luotu vai kehittynyt?
jastani ’Dinosaurusten arvoitus ja 
Raamattu’. 

Suunniteltu 
ja luotu

Miten darvinistit selittävät ki-
rahvin ”evoluution”? Hankitut 
ominaisuudet eivät periydy ja 
kirahvit tulevat aivan hyvin toi-
meen myös ruohoa syömällä. 
Pitkä kaula voi olla vaarallinen 
juodessa, jolloin krokotiilit tai 
leijonat voivat käydä kumartu-
neen eläimen kimppuun. Aivo-
verenvuodolta suojaavan veren-
kiertoelimistön on ilmaannutta-
va pitkän kaulan kanssa samalla 
aikataululla, samoin kaulan pal-
lonivelten.

On ilmeistä, että kirahvi on 
suunniteltu ja luotu.

Lisää tietoja Jumalan luomistöistä 
voi lukea Pekka Reinikaisen syk-
syllä 2012 ilmestyvästä uutuus-
kirjasta ’Onko Jumala olemassa?’ 
ja katsoa lokakuussa 2012 alka-
vasta tv7:n samannimisestä oh-
jelmasarjasta. 



12TOS I M I E S   4 / 2012 13 TOS I M I E S   4 / 2012

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

2.-3.11. Breakout 2012, 
Düsseldorf

Kimmo Janas  
tien päällä

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

5.-7.10. 
Miestenpäivät
Namikan miesten viikonloppu 
Kainuun opistolla Paltamossa 
teemalla "Onnellinen mies – vai 
– voiko sitä olla?".
Mukana mm. Aarni Kontturi, 
Kimmo Janas, Aimo Horppila, 
Juha Ranta-Ojala, Sami Lehto, 
Harri Jukkala, Heikki Pentti-
nen.
Lisätietoja:
www.miesseminaari.fi

5.-7.10. 
Miehestä mittaa
Miestenpäivät Suomen lähetys-
seuran Kurssikeskus Päiväkum-
mussa Orivedellä.
Mukana Lari Junkkari, Markku 
Laine, Mikko Rissanen, Jussi 
Hankela, Sakari Löytty ja Mikko-
Matti Rinta-Harri.
Lisätietoja:
jussi.hankela@mission.fi
puh. 040 90 22 819

9.10.
Torpan miestenilta
Harjun srk:n miestenilta Torpan 
kurssikeskuksessa, Siivikkalassa 
(Tre). Teologian tohtori Erkki 
Ranta alustaa aiheesta "Raama-
tun kaksoisluonne". Illan isän-
tänä Ilmari Karjalainen.

19.-21.10.
Miehen rosoinen matka
KRS:n miestenpäivät Vivamossa. 
Mukana Seppo Jokinen, Hannu 
Nyman, Hannu Haukka ja Erkki 
Liikanen.
Lisätietoja:
puh. 0207 681 760
vivamo@sana.fi

26.-28.10. 
Mestarin Miehet
SEKL:n miestenviikonloppu 
KL-opistolla Ryttylässä teemalla 
"Mies, jonka Jumala loi!"
Mukana mm. Keijo Vikman, 
Leo Louhivaara ja Mikka Juppa-
la Houseband. Lauantai-iltana 
konsertoi Jukka Leppilampi.
Lisätietoja:
puh. 019 77 920
keskus@sekl.fi

2.-3.11.
Breakout 2012
Miestenkonferenssi Fountain 
Gates Chapelissa, Düsseldor-
fissa. Puhujina Daniel Kwaku 
(CMN Europe), Kimmo Janas 
(CMN Finland), Michael A. Bas-
sett (Michael Bassett Ministries), 
Eric Ntorinkansa (Living Flames 
Baptist Church), Gary Stevens 
(Lion of Judah Ministries Int.), 
N.Y. Aikins (Fountain Gate Cha-
pel).

13.11.
Torpan miestenilta
Harjun srk:n miestenilta Torpan 
kurssikeskuksessa, Siivikkalassa 
(Tre). Pastori Hannu Uusmies 
alustaa aiheesta "Esivalta ei tur-
haan miekkaan kanna". Illan 
isäntänä Reino Mäkelä.

18.11.
Mies Suomessa 2012
Miestenpäivä hotelli Arthurissa. 
Järjestäjinä HNMKY, One Way 
Mission, Kansanlähetys, Kansan 
Raamattuseura, Tosimies -lehti.

11.12.
Torpan miestenilta
Harjun srk:n miestenilta Torpan 
kurssikeskuksessa, Siivikkalassa 
(Tre). Muusikko Pekka Simojo-
ki  alustaa aiheesta "Miesten 
majatalo". Illan isäntänä Risto 
Itämetsä.

2013

2.-3.2. Miestenpäivät 
Mäntsälässä

18.-21.7. CMN:n miesten-
leiri Kahdessa Kalassa, Tuupo-
vaarassa

27.-29.9. Tosimiesleiri 
Perheniemen opistossa, Iitissä

5.-7.10. 
Miestenpäivät
Kainuun opisto, Paltamo

22.10.
Espoon STELK
Hotelli Kuninkaantie, 
Espoo

2.-3.11. 
Breakout 2012 
Fountain Gates Chapel, 
Düsseldorf

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

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

kulmaa pornon kyllästämässä yhteiskunnassa.

www.koukussapornoon.com

Hollolan 
helluntaiseurakunnan 
miehet järjestivät 
elokuussa 
viikonloppuleirin 
Vääksyn 
helluntaiseurakunnan 
kesäpaikassa 
Koivurannassa 
Vesijärven rannalla.

Niin leirin opetuspuheen-
vuoroissa kuin keskus-
teluissakin käsiteltiin 

miehen elämään liittyviä kipu-
kohtia monista eri näkökulmista. 
Ongelmana on, että miehet eivät 
useinkaan osaa käsitellä omaa 
kipuiluaan, ja monasti saam-
mekin lukea iltapäivälehtien 
lööpeistä, mihin kaikki saattaa 
pahimmillaan johtaa.

– Me olemme miehiä, ja Juma-
la on luonut meidät tällaiseksi. 

Meidän on turha elää elämääm-
me arvottomuuden tunteessa, 
sillä olemme Isälle yhtä arvok-
kaita kuin kuka muu tahansa, 
huomautti pastori Seppo Rah-
kola avauspuheessaan.

Aika ei paranna
Rahkola muistutti, että mennei-
syyttä emme voi muuttaa, mutta 
voimme muuttaa omaa asennoi-
tumistamme. Esimerkiksi Job etsi 
vastauksia ja löysi lopulta tien va-
loon. Tärkeää on hänen mukaansa, 
miten suhtaudumme kipukohtiin. 
Pelkkä ongelmien tiedostaminen 
ei vielä riitä, vaan niitä pitää myös 
työstää.

– Anna itsellesi lupa tuntea. Il-
maise kipusi Jumalalle. Tunnista ki-
pusi, pahoinvointisi juuri. Luovuta 
ongelmasi ristille. Anna anteeksi 
Jumalalle, itsellesi, muille. Opettele 
hylkäämään valheet, joihin olet tot-
tunut pakenemaan, Seppo Rahkola 
luetteli askeleita eheytymiseen.

– Kaikilla meillä on kipukohtia, 
mutta valinta on meidän. Aika ei 
paranna haavoja!

Miehet jakoivat 
tuntojaan

Pyhän Hengen 
läsnäolossa

Varsin usein yhdeksi kipupis-
teeksi tuntui leirillä nousevan 
oma isäsuhde. Isä ei ehkä vält-
tämättä ole osannut osoittaa tun-
teitaan tai rakkauttaan pojalleen. 
Monessa perheessä isä on myös 
puuttunut kokonaan pojan ke-
hitysvaiheessa. Tai mahdollisesti 
kyseessä on ollut väkivaltainen 
tai alkoholin värittämä isäsuhde. 

Ongelmia oli runsaasti, joskin 
myös positiivisia esimerkkejä 
löytyi miesjoukosta. Merkille-
pantavaa leirillä oli – aivan ku-
ten viime kesänä seurakunnan 
ensimmäisellä miestenleirillä – 
Pyhän Hengen voimakas ja tun-
tuva läsnäolo. Miehet saivat ja-
kaa tuntojaan luottamuksellisesti 
keskenään, ja myös vuodattaa 
tosimiehekkäästi haikeudenkin 
kyyneliä.

Kimmo Janas

D  Hollolan helluntaiseurakunnan pas-
tori Seppo Rahkola tarkasteli Raamatun 
miesten kipupisteitä.

C A  Miehet saivat tuoda ristille 
syntinsä, jotka sitten poltettiin 
illan päätteeksi.

F  Aluksi listattiin mie-
hen elämään liittyviä 
kipukohtia.

A  Risto Hirvonen tarkasteli 
puheenvuorossaan omaa 
kipuiluaan ja myös anteek-
siantamistaan.

KONEINSINÖÖRITOIMISTO 

ERIMEK OY

www.erimek. 

gsm 050 562 18 47
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Tekstiosuudeksi olen valinnut runomuotoista tekstiosuutta
(Jörn Zink: Päivä tyyntyy iltaan. suom. 1981)

Että saan olla sinussa, Herra
siinä on kaikki mitä kaipaan.

En tahdo paeta ihmisiä
tai karttaa heitä.
En tahdo vihata

melua tai kiirettä.
Haluan tuoda ne, hiljaisuuteen,

joka on sinussa.

Niidenkin puolesta haluan vaieta,
odottaa unettomien puolesta,

hajalle revittyjen puolesta,
ympärilläni kärsivien puolesta.

Kaikkien puolesta,
jotka eivät löydä sinua,

Haluan tuoda heidät mukanani sinuun.

Että saan olla sinussa, Herra,
siinä on kaikki, mitä pyydän.
Siinä rukouksessa on kaikki

mitä tarvitsen aikaa ja iäisyyttä varten.

LUONNOSSA 
LIIKKEELLÄ
Jukka Ylävuo

Kimmo Janas

Kuhmoisissa ovat 
miehet jo viisi vuotta 
kokoontuneet kerran 
kuussa järjestettäviin 
Miesten Kotailtoihin 
syventämään 
kotiseututietoaan ja 
rakentumaan Jumalan 
Sanan äärellä.

Kotailtojen isä, Risto Ojala 
muistelee, kuinka ensim-
mäistä iltaa järjestettäessä 

heinäkuussa 2007 ei ollut har-
mainta aavistusta, mihin kaikki 
johtaisi.

Liikkeelle lähdettiin parilla-
kymmenellä miehellä, josta mää-
rä on tasaisesti noussut liikkuen 
50 – 100 välillä tänä vuonna.

Miesten aktivointia
– Mennään sinne, missä miehet 
ovat tottuneet kokoontumaan eli 
esimerkiksi metsästysseuran ko-
dalle, selvittää Ojala Kotailtojen 
syntyhistoriaa. – Kynnyksen on 

oltava tarpeeksi matala, että kir-
kon kynnystä arasteleva mieskin 
rohkenee lähteä mukaan.

Kotailtoja on järjestetty hänen 
kertomansa mukaan kaikilla 
Kuhmoisten kylillä, mutta vie-
railtu on myös Jämsän, Padas-
joen ja Längelmäenkin puolella. 
Metsästysseurojen kotien rajalli-
suudesta johtuen ja varsinkin 
talvisaikaan iltoja on järjestetty 
myös maatiloilla, seurantaloissa 
ja yksityiskodeissa.

– Eri kylillä järjestettäessä on 
tavoitettu myös siellä ja ympä-
ristössä asuvia miehiä. Tarkoi-
tuksemme on aktivoida miehiä 
seurakunnan toimintaan, missä 
olemmekin onnistuneet mie-
lestäni varsin hyvin. Tilaisuuk-
sissamme käy noin 5 prosenttia 
Kuhmoisten miehistä – jos määrä 
suhteutettaisiin Helsinkiin, Ko-
taillassa pitäisi olla noin 12 500 
miestä, Ojala naurahtaa.

Historiaa 
ja Sanaa

Kotaillat aloitetaan aina miehi-
sellä vihannestuokiolla eli grilli-
makkaran syönnillä ja mehutar-
joilulla. Ojalan kertoman mukaan 
tämä sosiaalinen hetki on koettu 

erittäin tärkeäksi ja toimivaksi. 
Kotaillassa tutustuttuaan miesten 
on helpompi jatkaa yhteydenpi-
toa kylällä tavatessaan.

Varsinainen ohjelmaosuus 
koostuu kokoontumispaikan 
historian esittelystä, yhteislaulu-
hetkestä sekä illan päättävästä 

lyhyestä hartaushetkestä.
– Kirkkoherra Jukka Erola on 

toivonut, että ensi vuonna järjes-
täisimme Kotaillan piispa Matti 
Revon suorittaman piispantar-
kastuksen yhteydessä syyskuus-
sa, kertoo jo 60 Kotailtaa järjes-
tänyt Risto Ojala.

Kotaillat 
kutsuvat 
miehiä

D Kesäkuussa Kotailtaa vietettiin vuonna 1585 
perustetulla Venttolan tilalla.

C Makkaransyönti Kotaillan aluksi on tärkeää keskusteluaikaa, kuulumisia vaihde-
taan ja tutustutaan uusiin miehiin.

C Venttolan tilan historiaa miehet kuuntelivat pirtin hämyssä. Hermanni-isännän 
ajasta kirjoitti Auni Nuolivaara vuonna 1936 kirjan ”Paimen, piika ja emäntä”, josta 
tehtyä televisiosarjaa esitettiin Japanissa vielä 1980-luvulla.
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A Taakse mahtuu istumaan yllättävän 
hyvin, jos olet alle 175 cm pitkä.

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

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

Itsellesi 
iloksi,

läheiselle 
lahjaksiPieni ja pirtsakka 

Abarth 500

Legendaarinen 
urheiluautojen 
rakentaja, virittäjä ja 
kuljettaja Karl Abarth 
syntyi marraskuun 
puolivälissä 1908. 
Hänen kehittämänsä 
Abarth syntyi vuonna 
1949 ja herätti nopeasti 
huomiota kilparatojen 
voittoisana Skorpionina. 
Vuonna 2008 Fiat 
juhlisti Karl Abarthin 
100-vuotissyntymäpäivää 
tuomalla Abarth-
malliston uudestaan 
markkinoille.

Suomessa Abarth on vauh-
dikkaiden pikkuautojen 
luokassa uusin tulokas. Se 

tarjoaa maineikkaan historiansa 
lisäksi tyylikästä italialaista viehä-
tysvoimaa, joka erottuu varmasti 

joukosta. Abarth on Fiat-merkin 
suorituskykyisin mallisto, joka 
näkyy ja kuuluu. Juhannuksena 
tyhjiä helsinkiläiskatuja ajellessa 
huomasi moottorista irtoavan 
murinan erittäin hyvin. Pienen 
kokonsa ja matalaprofiiliren-
kaiden ansiosta melu kantautui 
myös auton sisätiloihin yllättä-
vänkin hyvin.

Päät kääntyvät
Abarth 500 on se alkuperäinen 
Skorpioni, jolla Karl Abarth aloit-
ti 1960-luvulla autojen virittämi-
sen. Aikoinaan Abarth 500 tun-
nettiin kilparatojen legendana, 
nyt se on ärhäkkä ja näyttävä 
pienen kokoluokan uutuus. 

Varsinkin ajokortin omistavien 
päät kääntyivät katsomaan söpö-
läistämme.

Pidä ratista kiinni
Ketterä ja kompakti Abarth 500 
on myös tehokas: 1,4 Tjet -tur-
bomoottori antaa 135 hv tehoa 
ja 206 Nm vääntöä 3000 kierr/
min. Kiihtyvyys 0–100 km/h on 
7,9 sekuntia ja huippunopeus 
maittavat 205 km/h.

Matalaprofiilirenkaiden ja ma-
dalluksen ansiosta tuntuma tie-
hen säilyi erittäin hyvin.

Kun nilkkaa suoristi, Abarth 
hyökkäsi sen verran railakkaas-
ti, että rattia sai rutistaa oikein 
tosissaan. Etuvetoinen pikkuka-

veri lähti vimmatusti etsimään eri 
suuntiin, mutta sehän tietenkin 
lisäsi rallimaista tunnelmaa...

Varusteissa löytyy
Abarth 500 on hyvin varusteltu 
jo vakiomallina. Urheilulliset 
istuimet antavat kuljettajalle ja 
matkustajalle hyvän tuen vauh-
dikkaammassakin menossa ja 
16” kevytmetallivanteet 45-sar-
jan matalaprofiilisin renkain 
ovat sekä näyttävät että pitä-
vät. Seitsemän turvatyynyä ja 
ESP-ajonhallintajärjestelmä ovat 
luonnollisesti mukana lisäämäs-
sä turvallisuutta. 

Valinnaisena varusteluna on 
tarjolla testikappaleessamme 

ollut esseesse-virityspaketti, joka 
nostaa moottorin tehon 160 he-
vosvoimaan, kasvattaa renkaat 
ja vanteet 17-tuumaisiksi sekä 
parantaa jarrujen tehoa uusilla 
rei’itetyillä jarrulevyillä ja pitä-
vämmillä jarrupaloilla. 

Muita esimerkkejä valinnais-
varusteista ovat ksenon-ajova-
lot, nahkaverhoilu, automaatti-
ilmastointi sekä reilu valikoima 
Abarth-kuviointeja ja -raidoituk-
sia loppuun hiottua yksilöintiä 
varten.

Vaikka kyseessä on saapas-
maan tuote, ei mieleen noussut 
jalkahiki vaan pikemminkin villit 
kesäniityt...

Kimmo ja Marko Janas

D Punainen nahkaverhoilu antaa mus-
taan autoon mukavaa sähäkkyyttä. 
Penkkeihin olisi toivonut hieman lisää 
sivutukea.

C Tarvittavat namiskuukkelit on ryh-
mitelty toimivaksi paketiksi keskikon-
sooliin.
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Veli Johansén

Kristittyjen Miesten 
Verkosto ry palasi 
jälkeen leireilemään 
Tuupovaaran jylhiin 
maisemiin.

V uosituhannen alus-
sa Kristittyjen Miesten 
Verkosto järjesti mies-

tenleirejä Tuupovaarassa, Tatu 
Vatasen isännöimässä Kahdessa 
Kalassa vuosittain. Muutaman 
vuoden tauon jälkeen lähdettiin 
heinäkuun lopulla elvyttämään 
vanha leiriperinnettä.

Palvelemalla evankeliointia
Peruskuvio Tuupovaarassa 
on sama kuin monilla muilla-
kin maassamme järjestettävillä 
miestenleireillä eli miehistä yh-
dessäoloa, yhteisten asioiden 
purkamista ja Raamatun Sanan 
opiskelua. 

Erikoisuuden muodostaa kui-
tenkin lauantain osuus, jolloin 
leiri jalkautetaan kylälle. Sosi-
aalitoimiston toimittaman listan 
perusteella valitaan kylän ikäih-

Leirielämää 
Tuupovaarassa

misten tarvitseman avun koh-
teet. Onko kyseessä nurmikon 
leikkuu, polttopuiden pilkonta 
vai tarvitseeko piha-aita korja-
usta?

Niinpä tänäkin vuonna leirin 
parikymmentä miestä vyöttäytyi-
vät – jos eivät jumalaiseen sota-
asuun, niin ainakin puhdetöiden 
edellyttämällä tavalla. Rukkaset 
kouraan ja menoksi.

Tatu Vatanen on kertonut pa-
lautetta leirin talkooavusta tule-
van vielä seuraavana keväänäkin 
kylänraitilla. Useimmiten avun 
kohteena on yksin elävä vanhus, 
jonka arkeen yllättävän avun 
saapuminen antaa kummasti 
piristystä. Ja ehkä konkreettista 
työsuoritusta tärkeämmäksi nou-
see keskustelumahdollisuus.

– Olemme aivan ensimmäi-
sestä Tuupovaarassa järjestämäs-
tämme leiristä lähtien pitäneet 
tätä palvelutehtävää tärkeänä. 
Meistä miehistä ei välttämättä 
ole traktaattien jakajiksi lähei-
sen K-kaupan nurkalle, mutta 
palvelemaan meistä pystyy jo-
kainen. Johan Jeesus opetti, että 
jos haluamme tulla hyviksi joh-
tajiksi, meidän on ensin tultava 
hyviksi palvelijoiksi, huomautti 
Christian Men’s Networkin kan-

sallinen johtaja Kimmo Janas. 
– Kun vanhukset ihmettelevät, 
miksi me tulemme auttamaan 
heitä ilman korvausta, voimme 
keskusteluissa kertoa kristillises-
tä taustastamme.

Leiri pystyyn jo torstaina
Puolet leirin miehistä oli Joensuun 
alueelta. Toinen puolisko leirin 
osanottajista oli saapunut pää-
kaupunkiseudulta kahdella testi-
autolla, josta voimme lukea lisää 

lehden seuraavassa numerossa.
Koska lähes 500 kilometrin 

ajoon Helsingistä hurahtaa hel-
posti seitsemisen tuntia, perjan-
tai-sunnuntai välissä varsinai-
seksi tehoajaksi jää ainoastaan 
lauantai. Niinpä ensi heinäkuun 
leiri päätettiin aloittaa jo torstai-
iltana 18.7.2013. Näin miehille 
jää enemmän aikaa jakaa hen-
kilökohtaisia tuntojaan kannon 
nokassa istuen ja savusaunassa 
puhdistautuen.

D Nigeriasta Nurmijärvelle kotiutunut Kingsley 
Nwaeze opetti Kai Suonojan tulkkaamana Jumalan 
perustuksesta miehissä.

D Risto Hirvonen tähdensi miehille kommunikoinnin 
tärkeyttä niin avioliitossa kuin muussakin elämässä.

B Tatu Vatanen selvitti 
miehille talkookohteita 
ennen kylälle lähtöä.

D Savusauna rentouttavine löylyineen 
kuuluu Tuupovaaran leirin kohokohtiin.

C Samuel Saresvirta paneutui opetus-
vuorossaan ystävyyden merkitykseen.

D   Mitenkä se vanha laulu menikään: "Niin vanha mylly kertoa voi monta tarinaa, 
mut niitä kuulla harvan sydän saa..."
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Kirjoja, jotka jättävät 
jälkensä lukijaan!

Tapani Suonto

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

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

10 €

Esa Juutilainen

VALMISTU JUMALAN KÄYTTÖÖN 1 & 2
14 €

JUMALAN SYDÄMELTÄ 1 & 2
20 €
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Tämä kirja on syntynyt One Way Missionin 

kokouksissa pitämistäni puheista noin 15 

vuoden ajalta. Oikeastaan sain näyn tämän 

kirjan kirjoittamisesta melkein 20 vuotta sit-

ten, mutta en pystynyt uskomaan, että se jos-

kus olisi todellisuutta.

Tämän kirjan raamattutunnit ovat syntyneet 

pääosin tilanteissa, joissa olen lukenut Raamattua ja Juma-

la on puhunut Sanansa kautta minulle ja avannut kirjoituksia. 

En ole opiskellut teologiaa enkä itse asiassa edes lukenut us-

koontuloni jälkeen kuin muutaman hengellisen opetuskirjan 

enkä ole käynyt muuta raamattukoulua kuin helluntaiherätyk-

sen kolmen ja puolen kuukauden syyskurssin. Mutta jo pian 

uskoontuloni jälkeen sydämeni oli usein palava, kun Jumala 

puhui minulle Raamattua lukiessani ja Pyhä Henki piti minulle 

henkilökohtaisia raamattutunteja. 

Kerran kun Jumala puhui minulle hyvin voimakkaasti, sanoin 

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

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

si että jonain päivänä sinä opetat näitä asioita muille. Silloin 

pelästyin ja sanoin Jumalalle: Tästä ei sitten puhuta kenelle-

kään. Vasta jos seurakuntani koko vanhimmisto tulee luokse-

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

näin sanonut.

Sitten eräänä päivänä aamupäiväkokouksen jälkeen, kun nos-

tin pääni loppurukouksesta, ympärilläni seisoi koko seura-

kuntani vanhimmisto. He sanoivat minulle: Olemme kokeneet, 

että Jumalan on puhunut sinulle ja uskomme, että Jumala ei 

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

taisit myös muita. 
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ni ja sanoo tämän saman, niin kerron muille, että olet minulle 
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Sitten eräänä päivänä aamupäiväkokouksen jälkeen, kun nos-
tin pääni loppurukouksesta, ympärilläni seisoi koko seura-
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LEGENDA
Viktor Klimenko kuvaa viimei-
simmän levynsä tekemistä varsi-
naiseksi Iisakin kirkon rakenta-
miseksi. Juhlavuoden kunniaksi 
syntyi kuitenkin 'Legenda', johon 
Viki on kerännyt suosikkikappa-
leitaan takavuosilta. 

Valtaosa kappaleista on tuttu-
ja jo 1990-luvun lopulta, jolloin 
hän levytti Ruotsissa sikäläisen 
helluntaiherätyksen musiikkiyh-
tiö Primin suojissa ruotsinkieli-
sen levyn 'Hymn till Kärleken'. 
Primin mentyä konkurssiin Viki 
sai hankittua taustat ja oikeudet 
osaan kappaleista. Suomenkie-
lisen levyn teko kuitenkin jäi 
roikkumaan.

Levyn aloittaa 'Rakkauden 
hymni', joka on paremmin 
tunnettu Neuvostoliiton kan-
sallishymninä. Vexi Salmen 
sanoittamana kansallistunteen 
hekumointi on vaihtunut rak-
kauslauluksi.

Toinen mielenkiintoisen muo-
donmuutoksen kokenut laulu on 
La Paloma -tangona tunnetuksi 
tullut kappale. Uudessa versi-
ossa kyseessä on merimiehen 
rukous.

Levyllä kuullaan myös Viktor 
Klimenkon omia sanoituksia 
mm. Israelin kansallishymnin 
'Eedenistä itään' kohdalla. 

Ja kun kyseessä on juhla-
vuottaan viettävä taiteilija, niin 
tokihan mukana on myös Vikin 
euroviisukappale 'Aurinko las-
kee länteen', joka jäi Reino He-
lismaan viimeiseksi sanoituksek-
si. Levyllä kuultava sovitus on 
kuitenkin täysin erilainen kuin 
Napolissa aikoinaan esitetty.

Vaikka Viki valittelee CD:n 
kansiteksteissä projektin rasitta-
vuutta, väittäisin, että oli se sen 

HALUAN TIETÄÄ
Parikymppisen tamperelaismuu-
sikon, Matias Koskisen neljäs pit-
käsoitto 'Haluan tietää' ilmestyi 
viime juhannuksena.

Levyllä on niin suomeksi lau-
lettuja ulkmaisia gospel-lauluja 
kuin kotimaistakin tuotantoa. 
'Unelmaa' kappaletta on Matias 
ollut niin säveltämässä kuin sa-
noittamassakin.

Jukka Palosen tuottama levy 
on äänitetty Nashvillessä, New 
Yorkissa ja Monumentissä Colo-
radossa.

LOPUTTOMASTI
Uusiseelantilainen musiikinteki-
jä ja ylistyksenjohtaja David Lyle 

arvoista!
Marraskuussa 70-vuotispäivi-

ään viettävä Viktor Klimenko 
on jo legenda sinällään.

Vaikka Matias onkin levyn 
päätähti, varsin toimeliaana taus-
talla on hyörinyt Samu Palonen, 
jonka osaamista pääsemme naut-
timaan niin kitara- ja keyboard-
puolella kuin taustalauluissakin. 
Onpa Samu ollut mukana neljän 
kappaleen säveltämämisessä ja 
sanoituksessakin.

Levyn taustamuusikoilla on 
kokemusta mm. Kirk Frankli-
nin, Carmanin ja Lenny Kravitzin 
kanssa musisoinnista, joten ei 
suomalaispoika aivan huonoon 
seuraan ole eksynyt Ameriikan 
mantereella.

Matias Koskisen musiikki on 
mukavan menevää pop-rockia, 
jota kuuntelee vanhempikin väki 
mielellään.

Ja mikä parasta, kappaleissa 
on aina rohkaiseva tai puhutte-
leva osuus.

Morris julkaisi uutuusalbuminsa 
heinäkuussa Suomen lisäksi 
uudessa-Seelannissa ja Singa-
poressa..

Morris tulkitsee herkällä ja 
kuulaalla äänellään tekstejä, jot-
ka kertovat uudesta alusta vaike-
uksien jälkeen ja Jumalan täydel-
lisestä huolenpidosta myrskyn-
kin keskellä. Tämän uusimman 
levytyksen tarkoituksena on 
tavoittaa myös ei-kristittyjä.

Levyn musiikilliset juuret 
löytyvät pop-musiikista, mutta 
myös kelttiläisyys ja Tyynenme-
ren saarten vaikutteet maustavat 
kappaleita.

Albumia on äänitetty sekä Suo-
messa että Uudessa-Seelannissa. 
Valtaosa kappaleista ovat lähtöi-
sin Morrisin kynästä, mutta myös 
Anders Liljeström on säveltänyt 
ja sanoittanut osan kappaleista.

Levyllä kuullaan myös Nina 
Åströmia ja Voice of Finlandissa 
mukana ollutta Nelli Petroa.

KOTONA JÄLLEEN
Pitkän linjan countrygospel-bän-
di The Oak Ridge Boys julkaisi 
kesällä 'Back Home Again' ää-
nitteen, jolle on kerätty aimop-
läjäys vanhoja gospelkappaleita 
uusina, Oak Ridge Boys -tyyliin 
sopivina sovituksina.

Oak Ridge Boys on julkaissut 

yli 30 albumia 1945 alkaneella 
urallaan, joten mistään eilisen 
teeren pojista ei todellakaan 
ole kyse.

"Pojat" ovat kertoneet haas-
tatteluissa syttyneensä uutuusal-
bumin levytyksen edistyessä. 
Alunperin oli tarkoitus levyttää 
jälleen yksi gospel-levy, mutta 
jossain vaiheessa levyn tuotta-
nut Ben Issacs alkoi kaivaa esiin 
kappaleita historian hämäristä, 
eikä muuta tarvittu, bändi oli 
täysillä mukana.

Mukana on vanhoja tuttuja 
kuten 'River of Jordan', 'Coat 
of Many Colors' ja 'The Love of 
God'. Hieman uudempaa tuo-
tantoa edustavat John Denverin 
'Back Home Again' ja Kris Kris-
toffersonin 'Why Me'.

Bändin tenoria laulava Joe 
Bonsall on todennut heidän pa-
lanneen muistoissaan lapsuusai-
kaan, jolloin he kuuntelivat the 
Statesman -yhtyettä.

Ehdoton hankinta jokaiselle-
vanhasti countrygospelista pi-
tävälle!

HENGISSÄ
Pietarsaaren konservatorioiden 
opiskelijakokoonpanoista al-
kunsa saanut Rannanjärvi Blues 
Band soitti ensimmäisen keik-
kansa lähes nykyisessä muodos-
saan kesällä 2007. 

Koska soitto kulki ja kaverit 
tulivat toistensa kanssa toimeen, 
päätettiin suunnitella jatkoa. 
Kitaristi Jari Rannanjärvellä oli 
omia biisejä ja koska yhtyeen 
muut muusikot pitivät materi-
aalista, päätettiin kokeilla, josko 
musiikista voisi olla iloa myös 
muille.

'Hengissä' on Rannanjärvi 
Blues Bandin esikoislevy. Vai-
kutteita on niin jazzista, bluesista 
kuin rockistakin. 

Levyllä on vahva tunnelma 
– menobiiseissä ei pidätellä ja 
herkissä balladeissa  puoles-
taan uskalletaan tunnelmoida. 
Kappaleiden järjestyksen olisi 
toivonut olevan hieman toinen, 
ainakin ensikertalaiskuulijaa 
ajatellen. Pojat aloittavat levyn 
sellaisella rytkeellä, että heikom-
paa hirvittää. Mutta jo muutaman 
repivämmän kappaleen jälkeen 
on vuorossa balladi, ja menoon 
alkaa tottua.

Tekstit ovat rehellistä kuvausta 
uskosta ja elämisestä kristittynä. 
Niihin on helppo samaistua ja 
ne ovat koskettaneet monia. 
Musiikki ja sanoma eivät jätä 
kylmäksi. 

Levyllä Jari Rannanjärvi soittaa 
kitarat ja toimii solistina. Lisäksi 
hän soittaa yhdessä kappaleessa 
trumpettia. Pontus Hägblom soit-
taa rumpuja, Egon Veevo bassoa 
ja Martin Store flyygeliä ja myös 
hammondia. Taustalaulajina le-
vyllä ovat Tuuli Suominen, Katri 
Somerjoki ja Kaarle Mannila.

KOKOELMIEN HELMIÄ
Fg-Naxos on lanseerannut mark-
kinoille kaksi mielenkiintoista 3 
CD:n kokoelmaa.

'Dad's 50 Favourite Worship 
Songs' sisältää 50 ylistyskappa-
letta, joiden on arveltu sopivan 
erityisesti isien kuunneltavaksi. 
Kingsway julkaisi levykokoel-

man USA:ssa sopivasti isänpäi-
vän alla.

Eri artistien esittämässä koko-
elmassa kuullaan mm. 'Whole 
World In His Hands', 'I Am Re-
deemed' ja 'There Is Only One 
God'.

Kokoelman kappaleet edusta-
vat soljuvaa ylistysmusiikkia, jota 
on helppo kuunnella vaikka au-
tolla ajaessa.

Toinen CD-kokoelmauutuuk-
sista on kotimaisia gospelsuo-
sikkeja sisältävä 'Viimeiseen 
kaupunkiin'.

Yli kolmetuntinen paketti esit-
telee lähes 60 laulua kuten esi-
merkiksi Kuusankosken Kirkon 
Nuorisokuoron esittämä, Tapani 
Suonnon säveltämä 'Siipeni mur-
tuneet' sekä Jukka Leppilammen 
ja Maria Ylipään esittämä 'Mitä-
hän puuhaavat taivaassa nyt?'.

Kokoelmassa esiintyy niin 
gopelyhtyeitä, kuoroja kuin yk-
sittäisiä artistejakin Nina Åströ-
mistä Jukka Salmiseen ja Hanna 
Ekolaan asti.

HELLUNTAILAULUJA 
HISTORIAN KÄTKÖISTÄ

Tänä vuonna on kulunut 100 
vuotta siitä, kun helluntailau-
luja alettiin laulaa maassamme. 
Nykyinen Hengellinen Laulu-
kirja on suora jatkumo vuonna 
1913 julkaistulle Helluntailauluja 
-kirjalle.

Juhlavuoden kunniaksi Aika-
media on julkaissut 'Helluntai-
lauluja – Pingstsånger' äänitteen, 
jolla kuullaan nykyartistien ku-
ten Nina Åström, Nelli Petro ja 
Kimmo Virtanen esittäminä alku-
peräisen Helluntailauluja -kirjan 
kappaleita. 

Levyllä lauletaan sekä alkupe-
räisillä että osittain päivitetyillä 
sanoilla kappaleita, jotka saavat 
haikeuden kyyneleen vierähtä-
mään  monen ikääntyneemmän 
helluntaiveljen ja -sisaren pos-
kelle.

Kimmo Janas
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Sanahelinää 
Sanasta miestä, sarvesta härkää. Juureva ja selkeä viesti, jota ei 
ole vesitetty millään jonnin joutavalla höpötyksellä. Suomalai-
sen kansanviisauden viesti on ymmärrettävä ja kirkas: ennen 
mies maansa myy kuin sanansa syö. Mutta entä sitten, kun 
sanoista on tullut vääntöväline, leikkikalu ja todellisen tarkoi-
tuksen hämärtäjä? Voiko silloin saada otetta miehen sanasta?

Rakastan sanoja ja kirjainten leikkiä. Sanoilla voi luoda uu-
sia maailmoja, tunteita, tuoksuja, näköaloja. Mutta sanoilla on 
myös hirmuinen voima. Niillä voi musertaa ja tappaa. Siksi 
sanankäyttö vaatii vastuullisuutta ja rehellisyyttä. 

Olemme nähneet, miten sanoilla pyyhitään pois niiden al-
kuperäinen merkitys. Median mahtivyörytyksen alla asenteet 
muuttuvat ratkaisevasti. Semanttinen höpötys ei  kuitenkaan 
poista totuutta, jos haluaa nähdä sumun läpi. Pieni esimerkki: 
parisuhde ilmestyi muutamia vuosia sitten sanastoon, ja nyt 
sitä käytetään myös avioliiton synonyyminä. Hetkinen. Avio-
liitto on Jumalan antama miehen ja naisen liittosuhdemalli, 
joka solmitaan koko elämän mittaiseksi. Parisuhteessa voi olla 
vaikka kenkälusikkaan. Onpa eräs nainen parisuhteessa Ber-
liinin muurista otettuun kivimurikkaan, toinen parisuhteessa 
Eifel-torniin. Parisuhdehömpällä pyritään hämärtämään Juma-
lan kirkas ilmoitus ja tekemään kyseenalaiset ja rappioittavat 
elämänmallit haluttaviksi. 

Enää ei puhuta susipareista, vaan avoliitto on jo nimenäkin 
hienostunut yhteiselämän malli. Nyt ei ole enää homo- tai les-
bopareja, vaan sateenkaariperheitä. Näillä termeillä pyöritellään 
päät sekaisin. Mutta semantiikka ei poista syntiä. Ei vaikka se 
tuntuisi kuinka hienolta ja hyväksytyltä. Näiden sanakiemuroi-
den kautta yritetään antaa kuva, että kaikki ajattelevat ja toimi-
vat samalla tavalla. Jatkuva rummutus painuu alitajuntaan asti 
ja näkökyky alkaa hiipua. Myös monilla kristityllä miehillä. 

Paha ei tule sarvet päässä, vaan hienovaraisesti muiluttaen. 
Annetaan ensin ymmärtää, että periaatteen ihmiset ovat kärryil-
tä pudonneita fossiileja, historiassa eläviä muumioita, joille voi 
hyväntahtoisesti naureskella. Uusperheiden parisuhdehömppä 
on niin paljon kiinnostavampaa: vaihtamalla paranee. 

Mutta mitä sanoo iankaikkisen Jumalan Sana: ”Minä van-
notan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on 
tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä ja 
hänen valtakuntansa kautta: saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla 
ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pit-
kämielisyydellä ja opetuksella. Sillä aika tulee, jolloin he eivät 
kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyy-
hyynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois 
totuudesta ja kääntyvät taruihin.” (2 Tim 4: 1-4). Tuhtia tekstiä 
Paavalilta nuorelle työtoverilleen Timoteukselle. 

Mutta miksi kuulen niin paljon sanahelinää saarnastuoleis-
ta?

Kai Suonoja

Tosimies pääsi 
testaamaan 
supervillaisia 
älykuitualusasuja 
Suomen vaihtelevissa 
sääolosuhteissa. 
Asusteet ovat 
North Outdoorin 
maahantuomia 100% 
merinovillaisia tuotteita, 
niin miehille kuin 
naisillekin.

A loitin testin keväisiltä 
hangilta suksien aurin-
koisella Sääksjärven jääl-

lä, jolloin alusasun hengittävyys 
paljastui todellisissa olosuhteis-
sa. Merinovilla kykenee sääte-
lemään ja varastoimaan kehon 
luovuttamaa lämpöä ja tuolla 
jäällä hiihtäessä sen huomasi 
helposti hiihdellessä välillä au-
rinkoisella ja toisaalla varjoisella 
rannalla. Asu tuntui miellyttävän 
lämpöiseltä koko ajan, koska se 
kykenee myös imemään 30% 
kosteutta itseensä menettämättä 
silloinkaan hengittävyyttään ja 
lämmittävää vaikutustaan.

Viima kangistaa
Testi jatkui hiihtokauden päät-
tyessä ja moottoripyöräkauden 
alettua. Yleensä toukokuu on 
Suomessa aurinkoinen ja läm-
min, mutta ei tänä vuonna. 
Niinpä pukeutuminen oli jälleen 
avainasemassa, jotta moottori-
pyöräilystä tulisi miellyttävä ja 
turvallisempi kokemus, sillä jos 
ajaessa kuljettaja on kohmeessa, 

niin eipä raajat kovin helposti 
taivu tiukoissa jarrutuksissa ja 
nopeutta vaativissa väistöissä.

Kuljen työmatkani silloin 
tällöin moottoripyörällä, ja ko-
tiportti narahtaa jo viideltä aa-
muisin siitä ulos huristaessani. 
Silloin on usein hätkähdyttävän 
kaunista, kun auringon ensisä-
teet karkottavat maasta höyryä-
vän kosteuden ja siitä nousevan 
usvan jonnekin yläilmoihin haih-
tuen näkymättömiin. 

Pyörässäni on lämpömittari 
ja varsinkin aamuisin sitä tulee 
seurattua tarkemmin. Eräänäkin 
aamuna se näytti alavalla paikal-
la +1 astetta! Siinä oikeasti jou-
tuu miettimään, mitä kannattaa 
päällensä pukea, kun noissa 
lämpötiloissa tunninkin matkan 
taittaa.

Alusasu moneen 
tarpeeseen

Täytyy rehellisesti tunnustaa, 
että testin alkaessa suhtauduin 

pienellä varauksella näihin alu-
sasuihin tai lähinnä niiden läm-
mittävyyteen ja hengittävyyteen, 
koska minulla ei ollut kokemusta 
kuin tavallisista keinokuituisista 
vastaavista asuista. Mielestäni 
tämä on ehdottoman käyttökel-
poinen tuote ulkona liikkujalle, 
olitpa sitten laskettelija, metsäs-
täjä, meloja, vuorikiipeilijä, pilk-
kijä tai vaikkapa lihanleikkaaja 
kylmissä olosuhteissa. Huomat-
tavasti miellyttävämpi on näitä 
harrastuksia touhuta lämpimänä, 
kuin hartiat jäykkänä ja niskat 
jumissa.

Niin miehille 
kuin naisillekin

Eriyisesti miehille nämä ovat 
loistotuotteita niiden antibak-
teerisuuden ja itsestään puhdis-
tuvuuden ansiosta. Kyllä niitäkin 
pestä täytyy, mutta ei niin usein, 
kuin keinokuituisia tuotteita, sil-
lä hyvä tuuletus käytön jälkeen 
usein riittää useampaan käyttö-

kertaan.
Kerraston lisäksi North Out-

doorin tuotteita ovat boxerit ja 
sukat, joita ovat merinovillaiset 
sekä  merinovillaiset/mikrokui-
tuiset käyttötarpeen mukaan. 

Vaimoni on aina kärsinyt pa-
lelevista jaloista, mihin hän  
sai avun 90% merinovillasu-
kista. Hänen kokemuksensa 
mukaan sukat vievät ihanasti 
pois jaloista kylmän ja kos-
teuden, ja siksi hän suositte-
lee niitä vähänkin huonosta 
verenkierrosta kärsiville. 

Testin loppuyhteenvetona 
täytyy todeta, että luonnon 
omat tuotteet oikein val-
jastettuina voimme iloita ja 
harrastaa erilaisissa sääolo-
suhteissa ympärivuoden kyl-
män tai kosteuden sitä liikaa 
häiritsemättä.

Lämmintä ja 
hengittävää

Renaultin pääjohtaja Carlos 
Ghosn on luovuttanut paavi 
Benedict XVI:lle kaksi Renault 
Kangoo Maxi Z.E. sähköautoa. 
Toinen on tarkoitettu paavin 
käyttöön hänen Castel Gan-
dolfon kesäkodissaan ja toinen 
Vatikaanin santarmin käyttöön. 
Erikoisratkaisut, kuten kaksi eril-
listä takaistuinta, avattava katto, 
kaapparimalliset takaovet sekä 
sähkötoimiset askelmat kulkua 

Renault lahjoitti paaville sähköauton

B  Miesten bokseripakkaus.

C Naisten kerrasto, pakkaus takaa

Agricolasta se alkoi
UUSI RAAMATUN SUOMENNOS ILMESTYI

Elokuussa julkaistun Raamattu Kansalle -käännöksen ilmestyminen 
on merkkitapaus suomalaisen raamatunkäännöstyön historiassa.  
Agricolasta se alkoi ja vuonna 1548 ilmestyi ensimmäinen suo-
malainen Uusi testamentti, ja koko Raamattu vuonna 1642.  Kieli 
kuitenkin elää, muuttuu ja kehittyy. Siksi tarvitaan myös uusia raa-
matunkäännöksiä. 

Käännöstyötä aatteellisesti tukeva Raamattu kansalle -yhdistys on 
vankasti yhteiskristillinen. Yhdistys perustettiin helmikuussa 1987. 
Käännöstyöhön on osallistunut mm. luterilaisia, helluntailaisia, 
vapaakirkollisia ja baptistikirkkoon kuuluvia pappeja sekä maal-
likkojäseniä. Yhdistävä, tunnustusten väliset rajat ylittävä tavoite 
on alkutekstejä ja sanavastaavuutta kunnioittava raamatunkäännös 
hyvällä nykykielellä. 

Raamattu Kansalle Oy:n kustantama Uuden testamentin perus-
käännös ilmestyi vuonna 1999, tarkistettu painos ja Psalmit vuonna 
2009. Mittava projekti huipentuu nyt koko Raamatun julkistami-
seen.    

Raamattuja on saatavana eri kokoja ja värivaihtoehtoja hyvin va-
rustetuista kirjamyymälöistä.  

helpottamaan autosta sisään ja 
ulos, on toteutettu yhdessä rans-
kalaisen Gruau –korirakentajan 
kanssa.

Kangoo Maxi Z.E on 4,6 met-
riä pitkä ja 1,8 metriä leveä. 
Voimanlähteenä toimiva 44 ki-
lowattinen / 60 hevosvoimainen 
sähkömoottori sekä lithium-ion 
akku varmistavat autolle 170 ki-
lometrin toimintamatkan yhdellä 
latauksella.

C Merinovilla on todistetusti ainoa ja oikea 
luonnon älykuitu, joka toimii vielä 30% koste-
anakin pitäen käyttäjän lämpimänä ja kuivan 
tuntuisena. North Outdoor tuotteet on suun-
niteltu ja testattu Suomen vaativissa ja
aidoissa olosuhteissa ja niissä on reilu ja aito 
suomalainen mitoitus.
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EXPENDABLES 2
Church (Bruce Willis) kokoaa 
Expendables-porukan kasaan 
helpolta vaikuttavaa tehtävää 
varten. Keikan pitäisi olla pala 
kakkua Barneylle (Sylvester Stal-
lone) ja hänen palkkasotureil-
leen: Lee Christmas (Jason Stat-
ham), Yin Yang (Jet Li), Gunnar 
Jensen (Dolph Lundgren), Toll 
Road (Randy Couture) ja Hale 
Caesar (Terry Crews) – sekä 
uudet vahvistukset Billy the Kid 
(Liam Hemsworth) ja tietokone-
taitaja Maggie (Yu Nan). 

Mutta asiat alkavat mennä pie-
leen, kun yksi heidän omistaan 
tapetaan julmalla tavalla.

Expendables-porukka lähtee 
hakemaan kostoa. Ylivoimaisen 
vahvan vihollisen maaperällä 
ryhmä kokoaa rivinsä ja lähtee 
hyökkäykseen. Vastassa on Jean 

THE EXPENDABLES - 
EXTENDED DIRECTORS CUT
Lähes samaan aikaan Expen-
dables 2:n Suomen ensi-illan 
kanssa toi Future Film markki-
noille dvd-paketin ykkösosasta. 
Itse asiassa kyseessä on mul-
ticombo, joka sisältää 2 blue-
ray- ja 3 dvd-levyä. Paketilla on 
pituutta noin 6 tuntia, josta itse 
elokuvan vajaa kaksituntinen on 
ainoastaan murto-osa.

Lähinnä Sylvester Stallonen 
haastatteluihin pohjautuva Infer-
no: The Making of the Expen-
dables haukkaa kokonaisuudes-
ta puolitoista tuntia. Siinä katsoja 
pääsee kurkistamaan kulissien 
taakse ja näkee mm. minkälai-
seen rääkkiin käsikirjoittaja/oh-
jaaja/pääosan esittäjä Stallonen 
itsensä laittaa. Ja pakkohan se 
on myöntää, että tuo itsensä re-
piminen moneen suuntaan myös 
näkyy lopputuloksessa.

Mielenkiintoinen lisä tällä 
multicombolla on Sully Ernan 
neliminuuttinen musiikkivideo 
”Sinners’s Prayer” eli syntisen 
rukous.

Itse elokuvassa Barney Ros-
sin (Sylvester Stallone) johtamat 
palkkasoturit saavat tehtäväk-
seen soluttautua eteläamerik-

EXPENDABLES 2
Ohjaus: Simon West 
Käsikirjoitus: Ken Kaufman, Richard 
Wenk sekä Sylvester Stallone ja David 
Callaham (hahmot). 
Näyttelijät: Sylvester Stallone, Liam 
Hemsworth, Bruce Willis, Arnold Schwar-
zenegger, Chuck Norris, Jean-Claude Van 
Damme, Jet Li, Yu Nan, Jason Statham, 
Dolph Lundgren.

Vilainin (Jean-Claude Van Dam-
me) johtama raakalaisporukka.

Viime tingassa porukan onnis-
tuu napata vihollisleiristä kuusi 
kiloa plutoniumia – riittävästi rä-
jähdettä muuttamaan maailmaa. 
Mutta jättiläispommit kalpenevat 
sen rinnalla, mikä odottaa häijyä 
vihollista, joka surmasi yhden 
sotureista.

Luvassa on kosto – Expen-
dables-tyyliin....

Ja siihen tyyliinhän kuuluu äi-
jämäistä huumoria sekä menoa 
ja melskettä. Pahisten lahtaa-
minen ylittää välillä jo katsojan 
sietokynnyksen.

Tuon varsinaisen Expendables 
-ryhmän lisäksi apuaan konnien 

kellistämiseen tuovat kuvernöö-
rihommistaan vapautuneen Ar-
nold Schwarzeneggerin esittämä 
Trench Mauser ja fundamentalis-
tikristittynäkin tunnetun Chuck 
Norrisin esittämä Booker.

Erikoisen tästä Expendables 
–elokuvastahan tekee näytteli-
jöiden varsin korkea keski-ikä: 
Stallone 66, Schwarzenegger 65, 
Norris 72, Willis 57 jne. Mutta 
yllättävän ketterästi vanhat li-
haskimput liikkuvat. Liekö sit-
ten syynä Red Bullin tankkaus 
tai joku muu keinotekoinen pi-
ristys...

Jos ykkös- ja kakkos-osaa ver-
taa keskenään, on tämä uusin 

elokuva ehdottomasti ehyempi 
kokonaisuus. Liekö syynä sit-
ten, että Stallone raaski luopua 
ohjaajan tehtävistä luovuttaen 
vastuun mm. Con Air ja Tomb 
Raider -ohjaajana tunnetuksi tul-
leelle Simon Westille.

Kolmannen Expendables -elo-
kuvan tuotannon huhutaan alka-
van tänä syksynä. Toivottavasti 
käsikirjoitukseen paneudutaan 
edes hieman enemmän kuin 
näiden kahden aikaisemman 
teoksen käsikirjoitukseen.

Toisaalta 1980-luvun toimin-
taelokuvien ihailijat eivät var-
maankaan tule elokuviin syväl-
lisen tarinan vaan pikemminkin 

vauhdikkaiden kohtausten takia. 
Ja siinä Stallone joukkioineen on 
kyllä onnistunut.

Kimmo Janas

THE EXPENDABLES – 
EXTENTED DITECTOR'S CUT
Ohjaaja: Sylvester Stallone 
Näyttelijät: Sylvester Stallone, Jason 
Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Mickey 
Rourke, Bruce Willis, Terry Crews, Steven 
Austin ja Randy Couture.
Julkaisija: Future Film / 2012
Sisältää 3 dvd + 2 blue-ray -levyä, yhteis-
pituus n. 6 tuntia.
DVD -extrat: Inferno - making of expen-
dables, Comic-con 2010 panel, Behind 
the scenes, From the Ashes, Gag reel 
and deleted scenes, interviews, Ultimate 
Recon, Music Video

kalaiseen saarivaltioon ja syöstä 
maan häikäilemätön diktaattori 
vallasta. Operaation käynnisty-
essä sotureille selviää, ettei kaik-
ki ole sitä miltä näyttää. Miehet 
joutuvatkin kohtaamaan entistä 
kovemman haasteen, kun he 
joutuvat itse tulilinjalle.  

The Expendables toi ensi 
kertaa valkokankaalle kovista 
kovimmat. Sylvester Stallone, 
Jason Statham, Jet Li, Dolph 
Lundgren, Mickey Rourke, Bru-
ce Willis, Terry Crews, Steven 
Austin ja Randy Couture nähtiin 
ensimmäistä kertaa yhteisessä 
elokuvassa.  

Kimmo Janas
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Perttu Pulkkinen

Ei ole vaikea kuvitella, 
että miehestä voi olla 
kiehtovaa harkita 
liittymistä salaiseen 
klubiin, johon hän tietää 
tutun pankinjohtajan 
tai hammaslääkärin 
tai oman työpaikan 
johtajan kuuluvan. 

Sosiaalisen statuksen nou-
sumahdollisuus houkut-
telee. Salaisen klubin 

jäsenillä on huhujen mukaan 
tavoitteena ”tehdä hyvistä mie-
histä parempia”.

Mies laittaa pahaa aavistamatta 
hakemuksen sisään ja saa kutsun 
haastatteluun. Jossain vaiheessa 
hänet vihitään oppilasmuura-
riksi salaisen riitin kautta. Sen 
jälkeen tie jatkuu usein veljes-
muurariksi ja viimein sinisen 
loosin korkeimmalle asteella, 
eli mestarimuurariksi. Hänestä 
on tullut vapaamuurari. Harras-
tuksen jatkuessa hän kiinnostuu 
jostain liitännäisriittijärjestelmäs-
tä, kuten Muinainen ja oikeutettu 
riitti tai Yorkin riitti.

Vapaamuurareita on 7000-8000 
jäsentä laskentavasta riippuen. 
Merkittävin järjestö on Suomen 
vapaiden ja oiketettujen muura-
reiden suurloosi. Lisäksi on mm. 
yhteismuurariutta, johon kuuluu 
naisia sekä muita vapaamuura-
rillisia järjestöjä. Tämän lisäksi 
Suomessa vaikuttaa Odd Fellow 
Suomi -veljeskunta, joka ei ole 
varsinaisesti vapaamuurariutta, 
mutta joka on saanut paljon 
vaikutteita vapaamuurariudes-
ta. Odd Fellow -veljeskuntaaan 
kuuluu toiset noin 8000 jäsentä. 
Näin suuri vaikutusala antaa pe-
rusteen tarkastella ilmiötä Raa-
matun ja kristillisyyden valossa.

Mystiikkaa Salomon 
temppelin ympärillä

Olen tätä artikkelia kirjoittaes-
sani tutkinut vapaamuurariutta 

ilmiönä useiden lähteiden avul-
la. Vapaamuurarius on erikoinen 
sekoitus juutalaista kabbalaa, 
muuta esoteriaa, muurari- ja rita-
riaiheisia legendoja, synkretismiä 
- jopa alkemiaa. Vapaamuurarius 
houkuttelee ihmisiä, joita kiin-
nostaa muinaisten aikaisten ”sa-
lattu viisaus” ja kenties jännitys ja 
kielletyn hedelmän maku.

Vapaamuurarius rakentuu le-
gendojen ympärille. Yksi keskei-
simmistä legendoista on legen-
da Salomonin rakennuttaman 
temppelin rakentajasta Hiram, 
josta Raamattu puhuu kuitenkin 
pronssinvalajana eikä muurari-
na. Raamatun kertomus on 1. 
Kuningasten kirjan 7. luvussa.

Kuningas Salomo lähetti ha-
kemaan Tyroksesta Hiram-ni-
misen miehen, joka oli Naftalin 
heimoa ja leskivaimon poika. 
Hänen isänsä oli ollut Tyrok-
sessa vaskiseppänä, ja hänellä 
oli sellaiset tiedot ja taidot, että 
hän kykeni tekemään pronssista 
mitä tahansa. Hän tuli kuningas 
Salomon luo ja teki kaikki työt, 
jotka Salomo hänelle antoi. (1. 
Kun. 7:13-14)

Raamatun Hiram teki temppe-
liin kymmeniä arvokkaita esinei-
tä, muun muassa kaksi pylväs-
tä, joista toisella Salomo antoi 
nimen Jakin ja toisella Boaz. 
Vapaamuurareiden temppeleis-
sä on nämä kaksi pylvästä sekä 
esimerkiksi alttari.

Tästä kaikesta voisi ajatella, 
että vapaamuurarius on hyvin 
raamatullista, jopa kristillistä. 
Vapaamuurareiden omalla Hi-
ram-legendalla ei kuitenkaan 
ole enää paljoa tekemistä Raa-
matun Hiramin kanssa. Sinisen 
loosin keskeisessä legendassa 
Hiram on temppelin rakentaja, 
joka jakaa rakentajat kolmeen 
ryhmään salaisen tunnussanan 
ja tervehdyksen avulla, jota voi 
käytäntönä verrata työmaakort-
teihin nykymaailmassa. Kolme 
ryhmää vastaavat vapaamuura-
riuden kolmea astetta.

Kateelliset alemman asteen 
työmiehet yrittävät legendassa 
udella Hiramilta mestarimuura-

reiden salasanaa saadakseen pa-
rempaa palkkaa. Hiram ei anna 
sitä heille, joten työmiehet tap-
pavat Hiramin ja kätkevät tämän 
ruumiin. Myöhemmin kuningas 
Salomo järjestää kadonneen Hi-
ramin etsinnän ja tämä löytyy 
maakuopasta. Kuningas Salomo 
herättää Hiramin henkiin – aina-
kin hetkeksi – mestarimuurarin 
salaisen tervehdyksen avulla ja 
sen jälkeen Hiram haudataan 
temppeliin. Murhan tehneet 
työmiehet tapetaan rangaistuk-
sena.

Vaikka Hiramin legendaa voi 
halutessaan tarkastella jotenkin  
kristillisenä allegoriana Jeesuk-
sen kärsimyksestä, on huomat-
tava, että vapaamuurarit suosivat 
aina allegorioitten moninaisia 
tulkintoja, kunkin vapaamuura-
rin oman uskonnon mukaisesti. 
Toiselle Hiram voi olla vaikkapa 
hindujen Krishna.

Lisäksi kristittynä herää ky-
symys, onko kristillisessä toi-
minnassa merkittävää tarvetta 
allegorioille, kun on kyse Jee-
suksen historiallisesta pelastus-
työstä, josta voi kertoa aivan 
sellaisenaan ilman allegoriaa. 
Vapaamuurarit välttelevät suoraa 
puhetta Jeesuksesta päin vastoin 
kuin kristillisessä seurakunnas-
sa on tapana. Myöskään selkeää 
pelastusoppia ei ole. Jeesuksen 
asema on monin tavoin himmen-
netty ja tehty verrannolliseksi 
muihin uskonnollisiin hahmoi-
hin, jopa taruhahmoihin.

Erilainen 
messiaskäsitys

Muurari/valaja Hiramista, kunin-
gas Salomosta sekä Tyyroksen 
kuningas Hiramista on tehty va-
paamuurariudessa hyvin keskei-
siä hahmoja, ja muurari Hiram 
on vapaamuurareille jonkinlai-
nen prototyyppimessias.

Kentuckylainen vapaamuura-
riohjekirja (Kentycky Monitor) 
kertoo eri uskontojen ”messi-
aista” näin:

Kaikki uskoivat tulevaan elä-
mään joka saavutetaan puhdis-
tautumisen ja koettelemusten 

kautta; palkkion ja rangaistuksen 
tilaan tai peräkkäisiin tiloihin; ja 
Välittäjään tai Lunastajaan jonka 
kautta Pahan periaate voitettai-
siin ja Korkein Jumaluus tekisi 
sovinnon luotujensa kanssa. 
Yleisesti uskottiin että Hän syn-
tyisi neitsyestä ja kärsisi kivuli-
aan kuoleman. Hinduille hänen 
nimensä oli Krishna; kiinalaisille 
Kioun-tse; persialaisille Sosiosch; 
kaldealaisille Dhouvanai; egypti-
läisille Horus; Platolle Rakkaus; 
skandinaaveille Balder; kristi-
tyille Jeesus; vapaamuurareille 
Hiram.

Me emme kuitenkaan kristit-
tyinä ajattele näin, ja esimerkiksi 
Balder on norjalaisen jumaltaru-
ston hahmo eikä historiallinen 
hahmo. Jeesuksen merkitys 
muuttuisi epäselväksi, jos alkai-
simme rinnastaa evankeliumia 
norjalaiseen jumaltarustoon.

Hämmentävää 
teologiaa

Vapaamuurarius on täynnä le-
gendoja ja allegorioita ja Raamat-
tua tulkitaan ja väännetään täy-
sin häpeilemättä omiin tarkoitus-
periin. On enemmänkin sääntö 
kuin poikkeus, että vapaamuu-
rarit tulkitsevat raamatunkohdan 
toisin kuin kristikunta yleisesti. 
Tämä on hyvin tyypillistä kaikes-
sa esoteriassa.

Vapaamuurariudelle on hyvin 
tyypillistä tietty epämääräisyys. 
Vapamuurarius on kuin saippua, 
joka lipeää käsistä juuri, kun luu-
let saavasi siitä otteen. Lähteet 
voivat olla ristiriidassa keske-
nään. Eri vapaamuurarijärjestöt 
ovat usein erimielisyyksissä kes-
kenään siitä, mitä vapaamuura-
rius on eivätkä siksi aina tun-
nusta toinen toisiaan ”oikeiksi 
vapaamuurareiksi”.

Vapaamuurariuden synnyn 
yksi tendenssi vaikuttaa olevan 
katolisen kirkon - valtionus-
konnon - vastaisuus historiassa. 
Ainakin tällaista voi joistakin 
lähteistä päätellä, vaikka vapaa-
muurarien ”todellinen historia” 
tuntuu olevan vapaamuurareille 
itselleenkin hämärän peitossa. 

Vapaamuurarit vaikuttavan vas-
tustavan valtionuskontoa ajassa, 
jossa sitä ei edes varsinaisesti 
enää ole.

Kristikunnan luonnollinen vel-
vollisuus olisi muutenkin etsiä 
yhteyttä avoimuudesta ja kes-
kustelusta käsin, mutta vapaa-
muurarius tuo jo ennestäänkin 
vaikeaan tilanteeseen vain lisää 
hämmennystä. Vapaamuurarien 
yleinen väite on, että vapaamuu-
rarius ei ole uskonto, mutta väite 
tuntuu saivartelulta, sillä vapaa-
muurariuden sekavanoloisen 
uskonnonfilosofian pääteema 
on eri kansakuntien uskontojen 
yhteneväiset piirteet, käytännös-
sä synkretismi.

Vapaamuurarius johdattaa 
helposti ajattelemaan, että kaik-
ki uskonto on vain symbolismia 
ja allegoriaa, jonka totuusarvolla 
ei ole väliä. Kun vapaamuura-
rien legenda Hiram Abiffista ei 
ole juurikaan todenmukainen 
niin onko sitten sama, vaikka 
Jeesuskin olisi vain innostavaa 
sepitettä?

Me kristittyinä luemme evan-
keliumin tapahtumia ja yleen-
säkin suurinta osaa Raamatusta 
historiallisina tapahtumina. Jos 
Raamatussa on allegoriaa, kuten 
Ilmestyskirjassa, niin tunnistam-
me sen tyylilajista. Evankeliumin 
tapahtumia ei ole kirjoitettu al-
legorisella tyylillä, vaan histori-
allisella.

Edesmennyt Kirkon tutkimus-
keskuksen johtaja Harri Heino 
antaa kirjassaan ”Mihin vapaa-
muurari uskoo” tunnustavan 
kristityn lukijan näkökulmasta 

katsoen liian positiivisen ku-
van vapaamuurariudesta, eikä 
ota huomioon synkretistisen 
ajattelun vaikutuksia kristillisen 
kirkon elämään.

Okkulttinen 
tausta

Joitakin okkultismiin ja/tai eso-
teriaan liittyviä henkilöitä, jotka 
ovat vaikuttaneet merkittävästi 
vapaamuurariuden kehitykseen, 
ovat Helena Blavatsky, Manly 
P. Hall, Albert Pike ja Alesteir 
Crowley. Jos näiden henki-
löiden okkultisia kirjoituksia 
lukee, mitä en suosittele kuin 
korkeintaan teologian tutkijoille 
kritiikin muodostamiseksi, niin 
tulee mielestäni aukottomaan 
johtopäätökseen, että vapaa-
muurarius ei sovi yhteen tutun ja 
turvallisen, yhteisen apostolisen 
kristillisen uskomme kanssa.

Suomen yksi tunnetuimpia 
avoimisesti tunnustavia vapaa-
muurareita on rajatieteilijä Juhan 
af Grann, joka tunnetaan muun 
muassa sensaatiohakuisista 
ufoaiheisista tv-tuotannoistaan. 
Historiasta tiedetään, että Jean 
Sibelius ja Risto Ryti olivat va-
paamuurareita.

Kristityllä tulisi hälytyskellot 
soida sen johdosta, että norja-
lainen terroristi Anders Behring 
Breivik oli mestarimuurari norja-
laisessa loosissa. Jos vapaamuu-
rariuden pitäisi johtaa ymmärryk-
seen ja moraalin kehittymiseen, 
sen tulokset ovat tämän perus-
teella varsin epävarmoja tai saa-
ti kummallisia. Breivik erotettiin 
loosista vasta tekonsa jälkeen.

Kristityn ei tule 
leikkiä tulella

Kaikkien kristillisten kirkkojen 
tulisi täysin yksiselitteisesti il-
maista, että vapaamuurarius ei 
sovi kristitylle ja että kristillisen 
seurakunnan jäsen ei voi olla 
vapaamuurari. Ihmettelen sy-
västi, miksi luterilainen kirkko 
ei ole näin tehnyt. Kukaan ei 
voi palvella kahta Herraa: tässä 
tapauksessa Raamatun Jumalaa 
ja vapaamuurarien epämääräistä 
synkretististä, itse luotua Univer-
sumin Suurta Arkkitehtia, joka on 
omiin uskonnollis-poliittisiin tar-
peisiin rakenneltu konstruktio. 

Luterilainen kirkko ei ole yk-
siselitteisesti irtisanoutunut va-
paamuurariudesta. Selitykseksi 
luterilaisen kirkon aikaansaamat-
tomuudelle asiassa ei nähdäkse-
ni riitä, että skandinaavinen va-
paamuurarius usein edellyttää 
kristillistä uskoa jäseniltään. Va-
paamuurareiden oma perinnte 
ei näet pohjaudu apostoliseen 
kristinuskoon, vaan sekoittelee 
mukaan hyvin paljon muita ai-
neksia.

1. Kor. 10: 14 varoittaa Ju-
malan lapsia lempeästi, mutta 
samalla vakavasti: ”Rakkaat 
ystävät, pysykää siis erossa 
epäjumalien palvelemisesta.” 
Näin Jumalan lapsina toimi-
kaamme.

Kirjoittaja on tutkinut va-
paamuurariutta useiden 
kirjallisten ja sähköisten 
lähteiden kautta. Monet 
lähteistä ovat vapaamuu-
rarien omaa kirjallisuutta.

 

Vapaamuurarien toinen evankeliumi
Varo käärmeen lumousta

Lähdekirjallisuutta:
- Albert Pike: Morals and dog-
ma.
- Manly P. Hall: The secret teach-
ings of all ages.
- Henry Pirtle: Kentucky Moni-
tor.
- Harri Heino: Mihin vapaamuu-
rari uskoo?
- W. Kirka MacNulty: Vapaa-
muurarit. Symbolit, salaisuudet, 
merkitys
- Reijo Ahtokari: Näkymättömän 
temppelin rakentajat. Suomalai-
sen vapaamuurariuden historia.
- Joseph Fort Newton: Raken-
tajat.
- Eero Ekman: Mestari, Valtias, 
Ritari. Keskeisten vapaamuurari-
järjestelmien tausta ja kehitys.
- Pekka Ervast: Kadonnut Sana.
- useat nettisivustot Suomessa ja 
ulkomailla. 
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Nuoremman kaitsijan valtaistuin vapaamuuraritemppelissä
Kuvaaja: Jack1956, 2007

Vapaamuurarien salainen perherituaali Espanjassa. Kuvaaja: Máximo Calderón 2005. Public Domain-lisenssillä
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UUTUUS!

Raamattu Kansalle -käännös:

KIRJOJEN KIRJA
 SINULLE!

Alkutekstejä kunnioittava
raamatunkäännös 

nyt kirjakaupoissa ja
verkkokaupassa

www.raamattukansalle.fi

Raamattu Kansalle Oy 
Kanervakuja 12, 28400 Ulvila

Puh. 045 352 7325
raamattu@sci.fi

www.raamattukansalle.fi

Veli Johansén

Ylihärmässä 
järjestettiin kesäkuussa 
Lähäresmäen 
ensimmäinen 
miestenpäivä otsikolla 
’Tosimiehen kipupisteet’.

Vaikka pohjanmaalaisis-
ta miehistä liikkuukin 
huhuja juroina ja puhu-

mattomina, oli Lähäresmäkeen 
kokoontunut nelisenkymmentä 
varsin vilkkaasti miehen kipupis-
teistä keskustelevaa karvapäätä. 
Ja aivan samoin kuin Hollolan 
miestenleirillä elokuussa, yl-
lättävän monien kipupisteiden 
todettiin löytyvän miehen lap-
suusvuosista. Lapsena koettu 
vääryys saattaa vaikuttaa miehen 
elämään vielä eläkevuosina.

Syyllisyys vai häpeä
Kristillisen uskon yksi perus-
tavaa laatua olevia tekijöitä on 
syyllisyys.

– Ihminen on rikkonut Juma-
laa vastaan, ihminen on rikkonut 
lähimmäisiään vastaan ja ihmi-
nen on rikkonut itseään vastaan, 
luetteli pastori Vesa Äärelä.

Mutta niin kuin Jesajan kirjassa 
sanotaan, Jeesus tuli kantamaan 
meidän sairautemme, meidän 
kipumme ja meidän syyllisyy-
temme.

Äärelä kertoi Suomessa tehdyn 
häpeätutkimusta jo 1990-luvun 
lopusta lähtien. 

– Syyllisyyshän tulee jostain 
sellaisesta, minkä me tiedämme 
tehneemme väärin. Mutta tuos-
sa tutkimuksessa, jossa tutkittiin 
ihmisten rippikäyttäytymistä, to-
dettiin että 42 prosenttia pyysi 
syyllisyyttään anteeksi jostakin 
muusta syystä, kuin että he oli-
vat tehneet väärin. He kokivat, 
että he itse ovat jotain väärää. 
Syyllisyys olikin sitä, että minä 
olen minä.

Vesa Äärelä huomautti, että 
hyvin usein, kun puhumme syyl-
lisyydestä, meidän pitäisikin itse 
asiassa puhua häpeästä.

Häpeän sisäistäminen
– Kun ihminen alkaa tunnistaa 
omassa elämässään pisteitä, 
joissa ei olekaan ollut kysees-
sä syyllisyydestä vaan häpeästä, 

on auennut täysin uusi maailma 
suhteessa omaan itseensä, suh-
teessa toisiin ihmisiin ja suhtees-
sa Jumalaan, Äärelä kertoi.

Hän totesi, että ihminen on 
voinut kantaa syyllisyydentun-
netta vuosikausia ymmärtämättä, 
mistä itse asiassa on kyse. Ky-
seessä on saattanut olla koko 
oma elämä, oma oleminen.

Tervettä häpeää on, jos me hä-
peämme tekemäämme väärää. 
Mutta varsin monella on Äärelän 
mukaan krooninen syyllisyyden 
tunne, jolloin hävetään omaa 
olemassaoloa. Hän muistutti 
Psalmien tekstistä: ”Ne, jotka 
katsovat häneen, säteilevät iloa, 
heidän kasvonsa eivät punastu 
häpeästä.” 

Vaikka terveellä itsetunnol-
la varustettu ihminen osaakin 
suhtautua useimpiin tilanteisiin 
oikealla tavalla, eikä häpeä esi-
merkiksi köyhyyttä, vammai-
suutta, vanhempiensa alkoho-
lismia tms. Ulkopuolelta tuleva 
paine saattaa kuitenkin vaikuttaa 
joihinkin, jolloin puhutaan häpe-
än sisäistämisestä.

– Jos tunnemme kaikkien 
tuijottavan meitä tai tunnemme 
olevamme muita huonompi, siitä 
tulee osa omaa itseämme. Sen 
häpeän imee itseensä, omaan 

olemukseensa, puheeseensa ja 
käyttäytymiseensä, Vesa Äärelä 
totesi. – Ja koska syyllisyyden 
ja häpeän raja on hyvin häilyvä, 
häpeä liian usein sekoitetaan 
siihen syyllisyyteen. Minä olen 
syntynyt joksikin, mikä minun ei 
pitäisi olla jne.

Huolestuttavinta tällaisessa 
tilanteessa on Äärelän mukaan 
se, että lähdetään hakemaan an-
teeksiantoa siihen, mitä itse on.

– Kun sinulle annetaan an-
teeksi se, mitä sinä olet, se an-

Tosimiehet 
kipupisteitä etsimässä

teeksianto ei auta meitä todel-
lakaan eteenpäin! Kun haemme 
olemassaolollemme anteeksi-
antoa, me mitätöimme itsemme 
ja arvottomuudentunne kasvaa 
entisestään.

Olennaisen tärkeää olisikin 
Vesa Äärelän mukaan ymmärtää 
jokaisen ihmisen olevan Jumalan 
rakastama. Siksi, että hän on ih-
minen, ei siksi mitä hän tekee.

C Pasi Hirvelä 
hoiti grillimestarin 
tehtävät suvereenilla 
varmuudella.

C Iltapäivällä laulanut Christian-Charles de Plic-

que viettää juhlavuottaan, takana on 45 vuotta 

Jumalan valtakunnan työssä evankelistana ja 

gospellaulajana. Hän muistutti miehiä, että 

vaikka fyysinen tai henkinen kipu ei helpo-

takaan välittömästi, Jeesus kulkee rinnallam-

me ja auttaa meitä selviämään.

   Pastori Vesa Äärelän mukaan syylli-
syydestä nouseva käskysana on ”Seis, 
mitä nyt teet, se on väärin”. Häpe-
än käskysana puolestaan on ”Seis, 
sinusta ei ole mihinkään”.

C Kimmo Janas kertoi, mitä tapah-
tuu, kun mies ei enää yksinkertai-
sesti jaksa, vaan palaa loppuun.

   Lähäresmäen isäntä, Jussi Kosola 
piteli päivän ohjaksia käsissään po-
hojaalaasella rentoudella.

A Psykologi Pekka Kallio valotti 
narsismin vaikutuksia niin parisuh-
teeseen kuin työyhteisöönkin.

B 

A 

D Alajärveltä kotoisin oleva Tiemestarin Pojat vastasi 

alkupäivän musiikista Kimmo Niskalan johdolla.
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D   Vaikka BMW:n tehdas työllistää noin 9 000 henkilöä, on automatiikan osuus merkittävä. Robottien työstötarkkuus liikkuu 
millimetrin kymmenesosan luokassa. 3-sarjan korin hitsaus käsittää peräti 500 hitsauskohtaa.

BMW:LLÄ KYLÄSSÄ

A  BMW Weltin utopistisen näköisen ra-
kennuksen on suunnitellut kansainväli-
sesti tunnettu arkkitehtitoimisto Coop 
Himmelb(l)au.
6 300 neliömetrin kokoisella katolla on 
3 660 aurinkopanelia tuottamassa säh-
köä. (katso viereisen sivun ilmakuva).

C   Vuonna 1930 alettiin BMW:n ensim-
mäistä autoa, BMW 3/15 PS:aa valmistaa 
myös kaksipaikkaisena pakettiautover-
siona.

D   Yksi museon hellyttävimmistä au-
toista on varmaankin BMW Isetta 250 
Standard vuodelta 1955.

C A   Mutta missä on J.J.? 
Vuodelta 1997 olevan McLaren F1 GTR:n 
kyljessä komeilee myös suomalaiskuljet-
tajan nimi.

D   Graf Goertzin muotoilema BMW 507 
on todennäköisesti yksi aikakautemme 
kauneimpia urheiluautoja. 150 -hevos-
voimainen V8 liikutti autoa 220 km/h 
huippunopeuteen.

A   Vuonna 1959 yhtiö lanseerasi markkinoille Giovanni Michelottin suunnitteleman 
BMW 700:n, jota valmistettiin yli 180 000 kappaletta vuoteen 1965 mennessä. Muo-
toilu osui suoraan ajan hermoon, ja BMW 700 olikin piristysruiske yhtiön hiipuneelle 
automyynnille.

C   BMW Weltissä luovutetaan päivittäin jopa 100 uuden karheaa BMW:ta onnel-
lisille omistajilleen.

BMW:n toimistotornin juurella sijaitsee pyöreä museo, takana tehdasalue 
ja kadun toisella puolella BMW Welt.

A

D   Auto viipyy yhdessä työpisteessä 60 
sekuntia ennen siirtymistä eteenpäin.

Kimmo ja Marko Janas

Suuntasimme 
toimituksen kesäretken 
tällä kertaa Saksaan 
tutustuaksemme BMW:n 
ja Audin tehtaisiin. 
Tässä numerossa 
sukellamme BMW:n 
maailmaan ja ensi 
numerossa jatkamme 
matkaamme 
Münchenistä pohjoiseen 
Ingolstadtiin.

BMW Group valmistaa au-
tojaan tänä päivänä 24 
tuotantolaitoksella 13 eri 

maassa. Tuoteperheeseen kuu-
luvat nykyään BMW-autojen ja 
moottoripyörien lisäksi myös 
Mini ja Rolls-Royce brandit.

Autoja ja 
moottoreita

Münchenin tehdas perustettiin 
Milbertshofeniin jo vuonna 1922. 
Alunperin tehdas valmisti aino-
astaan lentokonemoottoreita ja 
moottoripyöriä, autot astuivat 
kuvioihin vasta 1951. Yhtiön 
menestyneimmän mallin, BMW 
3 -sarjan valmistus aloitettiin 
Münchenissä 1975. Tänä päi-
vänä tuotantolinjoilta valmistuu 
900 autoa päivittäin, mutta kapa-

siteetti mahdollistaisi jopa 1200 
autoa päivässä.

Runsaat 500 000 neliötä katta-
va Münchenin tehdas on BMW 
Groupin ainoa tehdas, jossa 
valmistetaan sekä autoja että 
moottoreita.

Huippuunsa viritetty tehdas 
työllistää noin 9 000 työnteki-
jää, joista 700 työharjoittelijoita. 
Ja koska yhtiö toimii kansainvä-
lisesti, löytyy työntekijöistäkin 
edustajia yli 50 eri kansallisuu-
desta.

BMW Weltistä 
maailmalle

Tehdasta vastapäätä, itse asias-
sa alkuperäisen tehtaan paikalla 
sijaitsee vuonna 2007 käyttöön 
vihitty BMW Welt, jokaisen au-

toista kiinnostuneen tosimiehen 
”puuhamaa”. 

Wieniläisen arkkitehtitoimis-
ton suunnittelema lasi-teräs-
rakennus peittää alleen lähes 
kolmen jalkapallokentän pinta-
alan. Rakentamiseen on käytetty 
peräti 4 000 tonnia (!) terästä, 
ja pelkkä kattorakennelma au-
rinkopaneeleineen painaa 3 000 
tonnia.

BMW Weltissä järjestetään 
vuosittain lukusia erilaisia näyt-
telyitä, konferensseja ja juhlia. 
Uuden BMW:n hankkineet voi-
vat myös matkustaa Müncheniin 
ja noutaa uuden perheenjäse-
nensä Weltin tiloista. Pakettiin 
kuuluu silloin jos jonkinlaista 
ylimääräistä ohjelmaa tehdas- ja 
museokäynteineen, lounaineen 

jne.. 
Rakennus onkin varsinainen 

turistirysä, sillä BMW Weltissä 
vierailee vuosittain noin 2 mil-
joonaa kävijää.

BMW:n edustajat ylpeilevät 
yhtiön ympäristöystävällisyy-
dellä. Ja mikäs on ylpeillessä, 
sillä Weltin katolla olevat 3 660 
aurinkopaneelia keräävät tarvit-
tavan energian ja esimerkiksi 
tuotannosta valmistuvien auto-
jen pesussa kierrätetään 90 % 
vedestä, joten puhdasta vettä 
tarvitaan ainoastaan 10 % .

Pala historiaa
Bayerische Motoren Werken his-
toria alkaa Münchenistä, joten 
mikä olisikaan luonnollisempi 
paikka yhtiön museolla kuin 
pääkonttorin sylinterimäisten 
tornien juuressa.

Vuonna 1973 avatun muse-
on on suunnitellut wieniläinen 
arkkitehtuurin professori Karl 
Schwanzer. Vuonna 2008 museo 
avattiin uudelleen 5 000 neliötä 
kasvaneena. 

”Kulhona” tunnetun museon 

tiloissa vierailee vuosittain 400 
000 kävijää tutustumassa yli 120 
näyttelyesineeseen. Mukana on 
niin lentokonemoottoreita, auto-
ja kuin moottoripyöriäkin.

Yhtiö syntyi vuonna 1916 len-
tokonemoottoreita valmistaneen 
Rapp Motorenwerken vaihtaessa 
nimensä BMW:ksi. Koska Ver-
saillesin rauhansopimus kielsi 

saksalaisilta lentokonevalmis-
tuksen, yhtiö suuntautui moot-
toripyöriin. Ensimmäinen BMW 
moottoripyörä R32 esiteltiin ylei-
sölle vuonna 1923.

Autojen valmistuksen BMW 
aloitti vasta 1929 ostettuaan Dixi 
-merkillä Austin Seven autoja li-
senssillä valmistaneen yhtiön. 
Bemarin ensimmäinen täysin 
itsenäisesti suunniteltu auto oli 
vuonna 1932 valmistunut 3/20 
PS.

Toisen maailmansodan jälkei-
nen kolmen vuoden valmistus-
kielto sai sodan aikana rakettien 
ja lentokonemoottorien valmis-
tukseen keskittyneen BMW:n 
panostamaan jälleen moottori-
pyöriin, ja vasta vuonna 1951 
tuotantolinjoilta valmistui en-
simmäinen sodan jälkeinen auto, 
BMW 501.

Vuosien varrela BMW on ko-
keillut siipiään myös ns. mini-
autojen valmistuksessa, vanhem-
mat lukijat muistanevat varmasti 
vielä italialaisella lisenssillä val-
mistetun BMW Isettan, jonka 
keulalta aukeavan oven on ker-
rottu juontaneen juurensa italia-
laisista jääkaapeista.

Tuotteet testiin
Mutta koska olimme BMW 3-sar-
jan syntypaikassa, oli aiheellista 
myös testata tehtaan tuotteita. 

Saimme kokeiltavaksemme 
320d -mallin, joka sai ainakin 
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B D   Ulkoisesti todella tyylikästä bema-
rimaista linjaa.  Enää ei tahdo erottaa 
heti kolmosta vitossarjalaisista. Koot ja 
muodot ovat hyvin lähellä toisiaan.

ennakkoon 25 € + palvelumaksu ja ovelta 30 € + palvelumaksu

www.viktorklimenko.com

 TV7-tukipuhelin 0600-10077  
(9.93 eur + pvm.)

P LYHTEISTYÖKUMPPANIT:

Konsertit alkavat klo 19.00 ja päättyvät noin klo 21.20 poikkeuksena Joensuun konsertti, joka alkaa klo 20.00. Väliaika noin 20 min. 
Lipunmyynti tilaisuuksiin on järjestetty konserttikohtaisesti ja osto-ohjeet selviää www.viktorklimenko.com -sivulta.

Viktor Klimenko      Kuunkuiskaajat
juhlakiertue

LIPUT:

MIKKELI  
7.9.   Perjantai  Mikaeli /
  Martti Talvela-sali

LAPPEENRANTA  
8.9.   Lauantai Lappeenranta-sali

TURKU  
21.9.  Perjantai Logomo

TAMPERE  
28.9.  Perjantai Tampere-sali

JOENSUU
12.10.  Perjantai Carelia-sali

OULU 
26.10.  Perjantai Madetoja-sali

KUOPIO
27.10.  Lauantai Musiikkikeskus

SEINÄJOKI 
2.11. Perjantai Seinäjoki-sali

PORI 
10.11.  Lauantai Promendali-sali

VIKTOR KLIMENKON 
70-vuotissyntymäpäivä 

LEGENDA 
-juhlakonsertti 

ja syntymäpäiväillallinen

FINLANDIATALO   
lauantai 24.11.2012 

klo 18.00

Nettisivuilta löytyy 
lippujen osto-ohjeet.

D   Sisätilat viimeisen päälle tyylikästä saksalaista laatua. Etuistuimet takasivat todella 
ryhdikkään asennon. Mattojen väri olisi ehkä hieman liian uskalias suomalaiseen 
rapakeliin...

C   Navigaattori saa erityiskiitoksen niin kokonsa kuin toimivuutensakin ansiosta. 
Automaattivaihteisto ei täysin miellyttänyt, vei hieman liikaa tehoja.

A tiimimme vanhemman kuskin 
hormonit hyrräämään.

Tyylikästä menoa
BMW 320d tarjosi erittäin ääne-
töntä ja tasaista kyytiä. 

Ajettavuus on helppoa ja vai-
vatonta. Ratti pyörii ehkä liiankin 
kevyesti, ja se vanha "bemaritun-
tuma" on kadonnut. Joku voisi 
jopa väittää, että ajamisesta on 
lähtenyt hauskuus. Sport -ase-
tuksella tosin saa hieman takai-
sin oikeaa tuntumaa rattiin.

Sporttiauto 320d ei ole, mutta 
ei sillä jäänyt isompien ja mas-
siivisempien sporttien jalkoihin-
kaan Saksan autobahnoilla. 

Auto ei sovellu perheen kuu-
makalleille, mutta miellyttävään 
ajoon pyrkiville enemmän kuin 
hyvä hankinta.

Ajomukavuutta – ja turvalli-
suutta – lisää BMW Head Up 
-näyttö, joka heijastaa monivä-
risestä TFT-näytöstä kaikki aja-
misen kannalta tärkeät tiedot, 

kuten ajonopeus ja navigointi-
opastus suoraan kuljettajan nä-
kökenttään. 

Tosin jokunen hetki ehti ku-
lua, ennen kuin vanha koira 

oppi uudet kujeet, 
mutta sen jälkeen 
ajaminen olikin 
sitten entistä nau-
tinnollisempaa.

Taloudellista menoa
Lähes parin tuhannen kilomet-
rin kokeilun perusteella oli yl-
lättävää, kuinka taloudellista 
diesel-bemarilla on ajaa – start/
stop -toiminto auttaa säästämään 
ruuhkissa vielä lisää. Tehon ja 
kulutuksen suhteen lienee ky-
seessä oman kokoluokkansa 
parhaimpia autoja.

8-pykäläinen automaattivaih-

teisto vaihtaa todella pehmeästi 
ja jopa huomaamattomasti. Eri-
tyisen pitkän välityksensä ansi-
osta kahdeksas vaihde pienentää 
kulutusta varsinkin suurilla no-
peuksilla ajettaessa. 

Kyllä, kyllä, niitäkin tuli ko-
keiltua...

BMW 320d:tä vie eteenpäin 
nelisylinterinen BMW TwinPo-
wer Turbo -dieselmoottori, josta 
irtoaa 184 hevosvoimaa. Kone-
huoneessa yhdistyvät Common 
Rail -suoraruiskutus, pakokaa-
suahdin sekä muuttuva turbiini-
geometria. Ja vaikka auto kiihtyy 
nollasta sataan 7,5 sekunnissa, 
keskikulutus liikkuu 4,6 l/100 
km paikkeilla.

Loppukommenttina: erittäin 
mukava tuttavuus.




