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Turun käsittämättömät tapahtumat ovat puhuttaneet suo-
malaisia viime aikoina. Samalla on havahduttu todellisuu-
teen, ettemme suinkaan elä missään lintukodossa, johon 
maailmalla leviävä pahuus ei ulottuisi.

Onpa kyseessä sitten radikalisoituneen maahanmuut-
tajan tekemä puukotus tai mielenterveysongelmista kär-
sivän kantasuomalaisen autollaan suorittama murha, on 
asiaan suhtauduttava tietenkin vakavasti, mutta yleistyk-
siin ei saa lähteä.

Kaikki maahanmuuttajat – edustivat he sitten mitä us-
kontosuuntaa tahansa – eivät ajattele samoin kuin jotkut 
yksittäiset terroristeiksi päätyneet, samoin kuin kaikki au-
toilijatkaan eivät suunnittele joukkomurhia liikenteessä.

Kristillisissä piireissä aletaan tällaisina aikoina helposti 
kysellä, miksi Jumala sallii tällaiset tapahtumat. Ei Jumala 
toimi vastoin ihmisten tahtoa – maailman pahuudesta 
vastaa ainoastaan paholainen, jonka tekemisiin meidän 
tulisi suhtautua tosissamme ja pyrkiä estämään ne kaikin 
tavoin.

Terroristithan haluavat lietsoa pelkoa ihmisten keskuu-
dessa, mutta siihen meidän ei pitäisi lähteä mukaan. Pelko 
voi olla tietenkin myös hyödyllinen tunne, silloin kun 
se liittyy itsesuojeluvaistoon ja itsensä puolustamiseen. 
Mutta hallitsematon pelko johtaa helposti vain vihaan ja 
ylilyönteihin.   

Väkivaltaan syyllistyneet on tuomittava, mutta me emme 
kansakuntana saa lähteä jakamaan oman käden oikeutta. 
Jos yhteiskuntamme ajautuu väkivallan kierteeseen, ovat 
terroristit jo voittaneet.

Meidän on säilytettävä malttimme ja terve järki, mutta 
emme tietenkään saa ummistaa silmiämme todellisuu-
delta.

Meidän on kristittyinä osoitettava lähimmäisen rakkaut-
ta mielenterveysongelmista kärsiville lähimmäisille kuin 
myös autettava maahamme laillisesti tulleita pakolaisiakin 
kotiutumaan tänne ja tulemaan yhteiskuntamme täysival-
taisiksi jäseniksi.

Ei anneta 
pelolle sijaa
Ei anneta 
pelolle sijaa
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A    Osanottajia 17.3.2017 juostuun maa-
ratoniin Israelissa.

Kimmo Janas

Pauli Karppisen vuonna 
1977 perustama 
matkatoimisto Caleb 
Tours on saanut 
uudet vetäjät
Karppisen vetäydyttyä 
eläkkeelle.

C aleb Toursin uusi toimi-
tusjohtaja ja toinen osa-
kas Jouko Pursiainen 

kertoo järjestäneensä harras-
tuspohjalta lukuisia matkoja eri 
matkatoimistojen kanssa, mutta 
jossain vaiheessa tuli mieleen, 
että miksei voisi olla oma yritys, 
jonka kautta järjestäisi matkoja. 
Pitkän opaskokemuksen omaa-
valla Harri Krögerilla oli saman-
laisia ajatuksia. 

Idea jäi itämään, kunnes tuli 
tieto Pauli Karppisen eläkkeel-
le siirtymisestä ja mahdollisesta 
Caleb Toursin myynnistä. Neu-
vottelut sujuivat yhteisymmär-
ryksessä, ja nyt me jatkamme 
siitä, mihin Pauli jätti hommat 
vuodenvaihteessa, Pursiainen 
toteaa.

Caleb Tours on matkatoimis-
to, joka haluaa uusien omistaji-
en mukaan palvella joustavasti 
ja asiantuntemuksella jokaista 
matkustajaa. Toimiston matkat 
suuntautuvat pääsääntöisesti Is-
raeliin, mutta matkoja tehdään 
myös Euroopassa esimerkiksi 
Unkariin ja Puolaan.

Urheilumieltä 
elvyttäen

Kevään aikana Caleb Tours on 
järjestänyt uusien vetäjien kans-
sa jo kolme matkaa, mm. mara-
tonmatka, jonka kaikki 30 mat-
kalaista osallistuivat Jerusalemin 
maratontapahtumaan eripituisil-
le matkoille 42.000 muun osal-
listujan lisäksi. Mukana oli myös 
yli 80-vuotiaita, joiden maraton 
oli 2,5 km pituinen.

Tosin matkaa lähtöpaikalle 
oli 3 km, joten kokonaispituutta 
päivän osuudeksi tuli melkein 10 
km, naurahtaa Kröger.

Ensi kevääksi on suunnitteilla 
vastaava matka. Myös tammi-
kuussa järjestettävä Tiberiaksen 
maraton on harkinnan alla.

Tammikuu on mukavan vii-
leää, joten se maraton voisi 
hyvinkin sopia suomalaisille. 
Takavuosinahan siellä on ollut 
juoksemassa monia suomalaisia 
urheilijoita Martti Vainiosta läh-
tien, ja menestystäkin on tullut 
varsinkin ikämiessarjassa, hän 
jatkaa.

Mahdollisuuksien mukaan on 
tarkoitus järjestää myös maasto-
polkuihin liittyviä urheilumat-

koja esimerkiksi Galileaan ja 
Juudeaan.

Räätälöinnillä 
tuloksia

Caleb Toursin tavoite on järjes-
tää sisältörikkaita, räätälöityjä 
teemamatkoja. Esimerkkinä Krö-
ger mainitsee kevään viimeisen 
matkan, joka järjestettiin kat-
sastusasemien omistajille. Mat-
kan aikana ryhmä tutustui mm. 
Modi’inin kaupungin uuteen 
katsastusasemaan.

Tammikuussa sain sähköpos-
tin, missä kerrottiin Yksityisten 

Katsastustoimipaikkojen Liiton 
järjestävän opintomatkan Israe-
liin. Laitoin saman tien kyselyn, 
onko matkalla jo järjestäjä vai 
voisinko auttaa juuri hankitun 
yritykseni puitteissa. Matkanjär-
jestäjää ei ollut vielä valittu, joten 
saimme siitä tehtävän ja touko-
kuussa viiden päivän matkalle 
lähti vajaan 30 hengen ryhmä, 
muistelee myös Liedossa WP 
Katsastus Oy:n omistava Jouko 
Pursiainen.

Harri Kröger on tullut tunne-
tuksi tavastaan esitellä raama-
tullisia paikkoja tähän aikaan ja 
matkaryhmään orientoituvalla 
tavalla. Matkalaiset eivät välttä-
mättä edes huomaa kuuntele-
vansa raamattutuntia. 

Näin kävi myös katsastajien 
matkalla, hän toteaa.

Tällä hetkellä yhtiön toimitus-
johtaja Jouko Pursiainen hoitaa 
pääasiassa käytännön varaukset, 
kun taas Kröger vastaa opastuk-
sista. Kröger on asunut Israelissa 
10 vuotta ja tuntee maan varsin 
hyvin yli 25 opasvuotensakin 
ansiosta. Hän opastaa vielä tois-
taiseksi resurssiensa puitteissa 
myös muiden matkanjärjestäjien 
matkoilla. 

Paljon on ajatuksia, minkälai-
sia erilaisia matkoja voisimme 

Caleb Tours 
haluaa profiloitua 
erilaiseksi matkatoimistoksi

järjestää. Tietenkin asiakkaiden 
toiveita ja tarpeita pitää kuunnel-
la tarkkaan. Haluamme järjestää 
mahdollisimman monipuolisia 
matkoja, jossa osanottajat saavat 
omien erityistarpeittensa lisäksi 
tietoa niin Israelin historiasta ja 
kulttuurista kuin nykypäiväs-
täkin – ja vapaa-aikaakin pitää 
ehdottomasti jäädä matkaohjel-
maan, toteaa Jouko Pursiainen.

Miehet haluavat painottaa, että 
Caleb Toursin matkoilla perus-
retket sisältyvät aina hintaan, 
eikä niitä veloiteta erikseen, 
kuten monilla muilla matkan-
järjestäjillä.

Tietenkin pyrimme olemaan 
myös hintojemme puolesta ver-
tailukelpoisia muihin matkanjär-
jestäjiin verrattuna, Pursiainen 
lisää.

Mahtava 
kohdemaa

Harri Kröger toteaa, että Israel 
ja juutalaisuus on tuotteena niin 
hyvä, että tuskin meistä kukaan 
pystyy sitä pilaamaan. 

Vaikka kaikki eivät ole välttä-
mättä samaa mieltä, he joutuvat 
kuitenkin ottamaan kantaa.

Mahtava tuote: ilmasto, luon-
to, nykyaika. Maasta löytyy au-
rinkoa ja elämyksiä sekä mah-
dollisuus myös lepoon.

Caleb Toursin matkoilla py-
ritään järjestämään tarvittavan 
usein myös lepoa ja omaa aikaa 
matkalaisille, sillä liian tiukka 
ohjelma uuvuttaa.

Uskoville ja ylipäänsä Raa-
matusta kiinnostuneille Israel 
tarjoaa tietenkin ainutlaatuisen 
ympäristön ja mahdollisuuden 
kokea samaa kuin mitä Aabra-
ham tai Jeesus kokivat.

On mahdollisuus nähdä myös 
uusinta muotia, joka ei välttä-
mättä ole edes ehtinyt Suomeen 
asti ja samaan aikaan seistä jos-
sain jopa 4000 vuotta vanhassa 
arkeologisessa kohteessa, Krö-
ger huomauttaa.

Moderni Israel puolestaan 
tempaa herkästi mukaansa. Is-
raelhan on Lähi-Idän ainoa de-
mokraattinen valtio.

Taiteen alalta voi mainita neljä 
Euroviisut-voittoa. Millä muulla 
maalla riittäisi itsetuntoa lähteä 
kisaan Hallelujaa laulamalla? 
Kröger hymyilee.

Tieteen alalla israelilaiset ovat 
todella menestyneitä, Nobel-pal-

kintojakin on tullut lukuisia.
Israel on myös kolmen maan-

osan keskipiste, mikä omalta 
osaltaan selittää niin monipuo-
lisen kasviston kuin rikkaan 
kulttuurinkin.

Rakkaus 
Israeliin syttyi

Mutta mikä saa turkulaisen kat-
sastusasemayrittäjän innostu-
maan Israelin matkoista?

Jouko Pursiainen kertoo, ettei 
nuorena ja lapsena tullut mat-
kusteltua paljoakaan ulkomailla, 
mutta nyt vanhemmalla iällä hän 
on pyrkinyt paikkaamaan tilan-
netta.

Israel nousi vuosien varrella 
erityisasemaan toisaalta Raama-
tun myötä, mutta myös erin-
omaisena lapsiperheen lomai-
lupaikkana. 

Israelista löytyy samanlaisia 
hiekkarantoja, joita turistit ha-
kevat Espanjasta tai Turkista. 
Luonto on hyvin monimuotoi-
nen, löytyy niin vihreää kuin 
erämaatakin. Ruoka on hyvää 
ja puhdasta sekä hygieniataso 
korkeaa.

Pursiaisen ensikosketus Is-
raeliin oli vuonna 2000 Eilatiin 
tehty perheen lomamatka. 2004 
oli vuorossa toinen perhematka, 
jonka aikana Pursiainen tutustui 
Krögeriin.

Kotimaahan palattua alkoi 
vähitellen löytyä vastuita seu-
rakunnan Israel-työstä. Vuonna 
2006 Jouko Pursiaista pyydettiin 
vaimonsa kanssa juutalaislasten 
kesäleirille aamupalavastaajiksi. 
Vuosien mittaan on Suomessa 
pidetty lukuisia leirejä ja viime 
vuosina juutalaislapsia on viety 
myös Israeliin leireilemään.

Joukon veli, Jouni Pursiainen 
oli vaimonsa Annun kanssa Un-
karissa viisi vuotta tekemässä 
juutalaistyötä holokaustivanhus-
ten parissa. Sitä kautta Unkari 
ja sen juutalaiset asukkaat ovat 
tulleet myös Joukolle tärkeiksi. 
FIDAn kanssa hän onkin tehnyt 
matkoja Puolaan ja Unkariin vie-
raillen mm. Auschwitsissä.

Jouko Pursiainen on kuulunut 
myös vuosia FIDA:n Israel- ja 
juutalaistyön työryhmään.

2008 Israelin Turistiministeriö 
järjesti Suomessa ja Israelissa 
matkanjohtajakurssin, johon hän 
osallistui. 

B    Caleb Toursin uudet vetävät, toimi-
tusjohtaja Jouko Pursiainen (oik.) ja Har-
ri Kröger pursuvat ideoita uudenlaisiksi 
matkoiksi niin Israeliin kuin Unkariin ja 
Puolaankin.

C    – Israel ja juutalaisuus on tuotteena 
niin hyvä, että tuskin meistä kukaan pys-
tyy sitä pilaamaan, toteaa Harri Kröger.

D    –  Nuorena ja lapsena ei tullut mat-
kusteltua paljoakaan ulkomailla, mutta 
nyt vanhemmalla iällä olen pyrkinyt 
paikkaamaan tilannetta, naurahtaa 
Jouko Pursiainen.
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Kimmo Janas

Tommi Malmi 
on 46-vuotias 
lappeenrantalainen 
perheenisä. Elisa-
vaimon ja 10-, 15- ja 
17-vuotiaiden lasten 
kanssa arki on melkoisen 
vauhdikasta, ja kiireinen 
työ pitää huolen siitä, 
ettei vapaa-aikaa jää 
liiemmälti. 

T ommi Malmi syntyi vii-
silapsisen perheen nuo-
rimmaiseksi vuonna 1971. 

Maila-äiti oli opettaja ja Kyösti-
isä oli reissaava myyntimies, 
joka antoi vapaa-aikansa evan-
keliumin levittämiseen. Hengel-
lisyys oli erittäin vahvasti mu-
kana perheen jokapäiväisessä 
elämässä.

– Opiskelin Lappeenrannassa 
ja toimin nuorena aktiivisesti 
paikallisseurakuntani ja Kan-
sanlähetyksen nuorissa, Tommi 
muistelee ja kertoo saaneensa 
esirukouksesta voimaa ja apua 

omaan hengelliseen kasvuunsa.

Raha oli 
viedä mennessään

Hän kertoo olleensa jo nuorena 
hyvin kiinnostunut isänsä aloitta-
masta myyntityöstä ja yritykses-
tä, johon menikin töihin armei-
jan jälkeen. Sukupolvenvaihdos 
tehtiin vuonna 1992. Markki-
nointi Malmi Oy:n liiketoimin-
ta koostui erilaisten vapaa-ajan 
tuotteiden tukkukaupasta, joissa 
päätuotteet olivat ilotulitteet. 

– Karsin sukupolvenvaihdok-
sen jälkeen yhtiön liiketoiminnan 
rönsyjä ja keskitin myyntityöni 
ilotulitteisiin ja moottoripyöräily- 
ja kelkka-asusteiden tukkumyy-
tiin. Liiketoiminta alkoi kasvaa 
voimakkaasti, ja työ sekä raha 
alkoivat yhä enemmän hallita 
elämääni, Tommi kertoo.

Niinpä Jumala salli hänen tu-
tustua erääseen uskonveljeen, 
jonka kanssa ystävystyi nopeasti 
ja jonka kanssa alkoi tehdä myös 
sijoitustoimintaa. Sijoitustoimin-

Uusi tehtävä löytyi 
Mediakolmiosta 

Tommi kertoo kaivanneensa työ-
elämältään jotain uutta ja uskoi 
asian Jumalan käsiin. Rukouksiin 
vastattiin 2014 lopulla, jolloin 
hän solmi yhteistyösopimuksen 
lappeenrantalaisen Mediakolmio 
Oy:n kanssa. 

Mediakolmio Oy on 1995 pe-
rustettu mainostoimisto, joka on 
tänä päivänä myynnin kasvatta-
miseen erikoistunut markkinoin-
titoimisto. Mediakolmiolla on yli 
40 markkinoinnin  asiantuntijaa 
niin strategisen suunnittelun, 
mainostoimiston, viestintätoi-
miston, ohjelmistosuunnittelun, 
av-palvelujen ja analytiikkapal-
velujen parista, joita tarjotaan 
asiakkaille yhtenä palveluna. 
Kaikkea johdetaan strategisen 
markkinoinnin johtamisen nä-
kökulmasta. 

– Sen sijaan, että asiakas os-
taisi yhden palvelun yhdeltä toi-
mistolta ja toisen joltain muul-
ta, me tarjoamme tuloksellisen 
menetelmän koko myynnin- ja 
markkinointiprosessin kehit-
tämiseen ja mittaamiseen. Jos 
kuvataan asiaa vertauskuvin, 
niin nopein tapa saada itsensä 
hyvään yleiskuntoon, on ottaa 
paras personal trainer, joka laatii 
kokonaisvaltaisen suunnitelman 
syömiseen, treenaamiseen ja 
lepäämiseen jne., Tommi nau-
rahtaa. 

Kokonaisuus ratkaisee myös 
markkinoinnin tuloksellisuuden, 
eikä jokin yksittäisen osa-alueen 
vahvuus.

Lappeenrannassa ja Helsin-
gissä toimiva yritys pyörittää 4 
miljoonan euron liikevaihtoa, 
joka ollut viimevuosina vahvas-
sa kasvussa.

Sparraava 
markkinointikumppani

Tommin tehtävä on johtaa Me-
diakolmion myyntiä ja ennen 
kaikkea pyrkiä löytämään kasvu-
haluisia yrityksiä, joiden myyn-
tiä halutaan vauhdittaa markki-
noinnin keinoin.

 – Tänä päivänä minun pää-
tavoitteeni asiakastyössä on, 
että asiakas saisi Mediakolmios-

B   – Me pystymme analysoimaan mark-
kinoinnin ja verkkopalveluympäristön 
tuloksellisuuden, mitkä asiat ovat siellä 
vahvistavia tekijäitä ja mitkä heikentä-
viä jne.

Elämässä saa olla 
tavoitteita ja unelmia

nan onnistuminen tämän veljen 
kautta kasvatti entisestään Tom-
min halua menestyä yhä lisää. 
Lopulta raha hallitsikin hänen 
elämäänsä. Tämä tilanne päät-
tyi lopulta hyvin yllättäen, kun 
sijoitustoimintaan houkutellut 
uskonveli joutui verotarkastuk-
seen, ja Tommi tajusi, ettei ka-
veri ollutkaan liikkeellä täysin 
rehellisesti. 

– Oli kasvattavaa huomata, 
kuinka se minkä varaan olin nii-
nä vuosina elämäni rakentanut, 
kaatui kertarysäyksellä. Menetin 
paljon rahaa tämän pyramidihui-
jauksen johdosta. 

Hän kertoo tajunneensa jäl-
keenpäin, että se oli todella 
opettava ja nöyryyttävä koke-
mus. Hyvää tapahtumissa oli se, 
että uskonelämä myös uudistui 
selvästi tapahtuman seuraukse-
na.

– Niinpä Jumala siunasi ja 
järjesti minulle uusia sopimus-
kumppaneita, joiden kanssa sain 
jälleen rakentaa yritykseni me-
nestymistä vakaammin.

ta strategisen kumppanin, jon-
ka kanssa ratkotaan asiakkaan 
myynnin- ja markkinoinnin 
haasteet. Mediakolmio analysoi 
asiakkaan haasteisiin tuloksel-
lisimmat kokonaisratkaisut ja 
kanavat. Kun asiakas tekee Me-
diakolmion kanssa yhteistyötä, 
tarjoamme asiakkaalle uusia 
työkaluja oman liiketoimintansa 
kasvattamiseen. Lisäksi itselleni 
on tärkeää, että asiakas kokee 
saavansa helpotusta ja tukea 
omaan arkeensa.

Mediakolmion palvelun tulok-
sellisuus perustuu pitkälti data-
aineiston analysointiin, ja varsin 
pian pystytään näkemään, mitkä 
asiat ovat myynnin ja markki-
noinnin putkessa hyvin ja mitkä 
huonosti. 

– Me pystymme myös analy-
soimaan esimerkiksi verkkopal-
veluympäristöä ja näkemään, 
miten asiakas on toiminut siellä 

ja mitä sen kannalta kannattaisi 
parantaa, Tommi selventää.

Markkinointi hankaloituu 
koko ajan ja pirstaloituu moniin 
uusiin kanaviin, johon toimiston 
palvelu pyrkii juuri vastaamaan. 
Digitaalisuus on sekä uhka että 
mahdollisuus, joka koskee kaik-
ki toimialoja sekä yrityksiä. Tu-
lee olemaan vielä kohtalon ky-
symys, miten yritykset vastaavat 
siihen.

– Me haluamme olla asiak-
kaillemme sparraava kumppani, 
joka seuraa jatkuvasti tuloksia ja 
jolla on näkemys seuraavista ke-
hitystoimenpiteistä.

Vierellä 
kulkemista

Elämän erilaiset käänteet ovat 
opettaneet Tommille, että elä-
mässä pitää olla tavoitteita ja 
unelmia, virran vietäväksi ei 
kannata antautua. Ennen kaik-

B    – Neuvotteluissa on osattava kuun-
nella ja ymmärtää erilaisia persoonia. 
Asiakkaan luottamus on lunastettava 
ensin, ennen kuin myynnissä voidaan 
edetä, Tommi Malmi toteaa. 

A    Mediakolmiolla on Lappeenrannan 
lisäksi toimipiste myös Helsingin Kam-
pissa, asiakkaita puolestaan on ympäri 
Suomea.

kea usko Jumalaan ja elämän 
perusarvot ovat tulleet elämän-
kokemuksen myötä Tommille 
yhä merkityksellisemmiksi.

Avioparileirit ovat kuuluneet 
Tommin ja hänen Elisa-vaimon-
sa kesäiseen ohjelmaan jo 15 
vuoden ajan, jossa he ovat toi-
mineet Karkun leireillä ryhmän-
ohjaajina. Myös miestyö on ollut 
lähellä Tommi Malmin sydäntä. 
Hän kertoo perustaneen kesällä 
2005 kahdeksan miehen keskus-
telupiirin, joka kokoontuu vuo-
roviikoin pohtimaan ja jakamaan 
elämää sekä hiljentymään Sanan 
äärelle. Kun on itse saanut pal-
jon lohtua kanssaveljiltä ja vas-
taavasti kohdannut niin paljon 
yksinäisiä miehiä, synnytti se 
vahvan halun osoittaa kohtaa-
misissa rohkaisua ja kuuntelua 
toisia kohtaan. 

– Elämäni aikana olen tavan-
nut paljon hyvin monenlaisissa 
tilanteissa ihmisiä, joiden kans-
sa on ollut myös kunnia saada 
jakaa iloja ja suruja. 

Tommi kertoo, että hänellä 
heräsi jo nuorena kiinnostus 
kehittää ihmissuhdetaitoja, joita 
hän harjoitutti erilaisten kurssien 
ja äänitteiden kuuntelun avulla. 

– Koen, että näistä tilanteista 
olen saanut itselleni voimaa ja 
viisautta niin työhön kuin muu-
tenkin elämään. Kun nuorempa-
na vielä saatoin sortua neuvo-
maan toisia, niin tänä päivänä en 
halua asettaa itseäni kenenkään 
yläpuolelle vaan kulkea vierellä 
jakaen lähimmäisen taakkaa.
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Vihreä aate ja uskonto, 
ekologismi, muodostaa 
luonnossa olevan 
erityisen elämänvoiman 
palvonnalle 
omistautuneen 
1800-luvun vitalismin 
ja luonnonvarojen 
sekä ravinnon 
rajallisuutta korostavan 
malthusilaisuuden 
synteesin. Tähän 
synteesiin liittyvät 
myös 1800-luvun 
saksalainen romantiikan 
eetos, rousseaulainen 
”jalon villin” eli 
alkuperäiskansojen 
kultti sekä 
kauttalinjainen 
valistushenkisen 
modernin tieteellisen 
järjen vastaisuus.

 

V ihreän aatteen muodos-
tumisen kannalta kes-
keisiä vaikuttajia ovat 

olleet englantilainen väestö- ja 
taloustieteilijä Thomas Malthus, 
joka oletti maapallon väestön 
kasvavan liikaa tarjolla ole-
viin ravintoresursseihin näh-
den, amerikkalainen kirjailija ja 
transsendentalisti-filosofi David 
Thoreau, ekologiakäsitteen luo-
ja, rotuhygieniakäsitteen kehit-
telijöihin lukeutunut saksalainen 
evolutionisti Ernst Haeckel, sekä 
mystistä eksistenssifilosofiaa 
edustanut ja modernin tekno-
logian metafysiikkaa arvostellut 
saksalainen filosofi Martin Hei-
degger. Vihreän aatteen uskon-
nollisena ytimenä vaikuttaa teo-
sofinen ja antroposofinen New 
Age -esoteerisuus.

 
Näiden teosofisten okkultis-

tien myötä vihreään aatemaail-
maan ovat juurtuneet hindulai-
nen panteismi ja monismi. Eli 
uskomukset kaiken ykseydestä 
ja kaiken jumalallisuudesta – 
jumaluus, ”Luciferin valo”, on 

meissä itsessämme. Vihreät ar-
vostavat teosofis-antroposofista 
steinerkoulutusta. Suomen vih-
reiden johtohahmoihin lukeutuu 
vuoden 2018 vaaleihin vihreiden 
presidentti-ehdokkaaksi nimetty 
Pekka Haavisto, jonka jotkut vih-
reät arvelevat olevan president-
ti J. K. Paasikiven (1870–1956) 
reinkarnaatio.

 
Vihreällä liikkeellä on van-

kat juurensa myös saksalai-
sessa esoteeris-teosofisessa ja 
ariosofisen juutalaisvastaisessa 
kansallissosialistisessa veri- ja 
maaperäaate-maailmassa. Adolf 
Hitlerin johtamassa Kolmannes-
sa valtakunnassa arvostettiin ja 
pyrittiin toteuttamaan sellaisia 
ekovihreitä pyrintöjä.  Saksan 
vihreän puolueen johtoryh-
mään kuulunut August Hauss-
leiter muotoili vuonna 1979 
Saksan Offenbachissa pidetyssä 
perustamiskokouksessa Saksan 
vihreän puolueen keskeisen 
ohjelman, jonka myös muiden 
maiden kuten Suomen vihreät 
puolueet omaksuivat ohjelmak-
seen.

 
Antiamerikkalaisten ja kapita-

lisminvastaisten kansallissosia-
lististen aktivistien oli luontevaa 
osallistua 1970-luvulla tällaisiin 
vihreisiin ydinvoimanvastaisiin 
hankkeisiin. Saksan liittotasa-
vallan eli Länsi-Saksan silloisen 
vihreän liikkeen syntyä sponso-
roivat vahvasti myös kommu-
nistisen DDR:n salainen palvelu 
STASI ja Neuvostoliiton KGB. 
DDR ja Neuvostoliitto rakensi-
vat vihreästä liikkeestä lännen 
sisällä toimivan kumouksellisen 
keihäänkärkensä läntistä ydin-
voimaa ja varsinkin USA:n ydin-
aseistusta vastaan. Tämä vihreän 
liikkeen kommunistinen tausta 
on ilmennyt varsinkin kanada-
lais-amerikkalaisten vihreiden 
aktivistien 1970-luvun alussa 
perustamassa Greenpeace-

organisaatiossa, jonka toiminta 
muistuttaa selkeästi bolsevikki-
vallankumouksellisen kaaderior-
ganisaation tehokkaan häikäile-
mätöntä aktivismia.

 
Neuvostokommunistien or-

ganisoima vihreä strategia ka-
navoitiin 1990-luvun alussa ja 
Neuvostoliiton virallisen hajaan-
tumisen jälkeen Mihail Gorbat-
shovin johtamaan Green Cross 
International -järjestöön, joka 
on siitä lähtien toiminut yhteis-
työssä muiden YK:n globaalien 
ja ekososialististen vihreiden 
hankkeiden kanssa. Suomalaiset 
kommunistit löysivät sittemmin 
poliittisen kotinsa nimenomaan 
vihreästä liikkeestä. Suomen vih-
reiden valitsema uusi puheen-
johtaja Touko Aalto oli nuo-
rempana punainen kommunis-
tiradikaali. Vihreitä on osuvasti 
kuvattu ”vesimeloneiksi”, päältä 
vihreiksi, sisältä punaisiksi.

 
Englantilainen vihreä futuristi 

James Lovelock esittää lukuisissa 
teoksissaan niin kutsuttua Gaia-
hypoteesia. Tämä nojaa biokes-
keiseen Gaia-uskontoon, joka 
haastaa erityisesti kristinuskon 
peruskäsityksen olevaisuuden 
luonteen ja juutalais-kristillisen 
maailmankatsomuksen yleensä.  
Ihmiselämästä on tullut suuri 
ongelma. Tämä ongelma tulee 
ratkaista tehokkaasti abortein ja 
eutanasian avulla.

 
Italialainen Aurelio Peccei  pe-

rusti vuonna 1968 futurologisen 
Rooman klubi -keskustelufoo-
rumin. Rooman klubi julkaisi 
dramaattisen Kasvun rajat -ra-
porttinsa katastrofista vuonna 
1972. Raportissa ennustettiin, 
että maapallon resurssit ovat 
loppumassa ja että maapallon 
pohjoisen ja läntisen pallonpuo-
liskon varallisuus tulee tasata 
etelän kanssa maailmanrauhan 
edistämiseksi. Rooman klubin 

ennakoinnit ovat olleet täysin 
valheellisia ja epärealistisia. 
Kanadalainen YK-poliitikko ja 
esoteerinen miljonäärisosialisti 
Maurice Strong ja hänen joh-
tamansa Earth Council ja Earth 
Council Alliance ovat toimineet 
tiiviissä yhteistyössä NL-alkuisen 
Green Cross International -viher-
organisaation kanssa.

 
Punavihreän ekososialismin 

periaatteet hyväksyttiin YK:n 
Earth Summit ympäristö ja ke-
hityskokouksessa Brasilian Rio 
de Janeirossa vuonna 1992 ni-
mellä Agenda 21. Se hyväksyt-
tiin päivitettynä YK:n ”Kestävän 
Kehityksen” konferenssissa New 
Yorkissa vuonna 2015 nimellä 
Agenda 2030. Sen mukaan ku-
kaan ei saa ostaa eikä myydä, 
paitsi ”vihreän talouden” vaa-
timusten mukaisesti. Vihreän 
ekososialistinen Agenda 2030 on 
luettavissa Ilmestyskirjan luvun 
13 jakeista 11–18. 

Agenda 2030 ekososialistinen 
vihreä evankeliumi on valheel-
linen ja harhaan johtava väärä 
profetia. Sen mukaan fossiiliset 
energia-lähteet sekä hiilidioksi-
dipäästötön ydinvoima muodos-
tavat suurimman uhan maapal-
lolle ja muulle biosfäärille. To-
dellisuudessa tiedeyhteisössä ei 
vallitse yksimielisyyttä oletetun 
ilmaston lämpenemisen syistä. 
(katso Juha Ahvio blogi 3.6.2017: 
”USA:n presidentti Trump hylkä-
si Pariisin ilmastosopimuksen”.)

 Rajenda Pachaur, hallitusten-
välisen ilmastonmuutospaneelin 
IPCC:n entinen puheenjohtaja, 
kirjoittaa YK:n pääsihteerille 
osoittamassaan erokirjeessään 
24.2.2015 selkeän avoimesti: 
”Minulle Planeetta Maan suo-
jeleminen, kaikkien lajien säi-
lyminen ja ekojärjestelmämme 
kestävyys, on enemmän kuin 
missio, lähetystehtävä. 

Se on minun uskontoni ja 
dharmani.”

 Vihreä liike väittää, että vettä 
voidaan kehitysmaissa sallia vain 
juomaksi, ei jokapäiväisen hy-
gienian edellyttämään peseyty-
miseen. Toimiva vesihuolto tar-
vitsee sähkön infrastruktuurin. 
Halvimmin ja tehokkaimmin tätä 
saadaan fossiilisista polttoaineis-
ta, mutta tätä vihreät eivät salli, 
eivät ydinvoimankaan käyttöä, 
vaan vaativat uusiutuvien ja ha-
jautettujen energialähteiden ku-
ten biopolttoaineiden eli puun 
ja ulosteen sekä tuuli- ja aurin-
kovoiman käyttöä. Nämä ovat 
täysin riittämättömiä ja kalliita 
energiamuotoja. Vihreä ener-
giapolitiikka paitsi köyhdyttä,ä 
myös tappaa ja on muutenkin 
epäterveellinen. Kehitysmaiden 
perusongelma ei ole ravinnon 

Vaarallinen vihreä valhe
Juha Ahvio

Evoluutio-opetus horjuttaa Raamatun arvovaltaa ja toimii näin kuin yleis-
happona, joka syövyttää useimpien kristittyjen uskoa. Luottamuksen 
puute Raamattuun on kristittyjen nuorten kaikkein yleisimmin mainitse-
ma syy uskosta luopumiseen.

Vastaavasti useimmat eivät ole koskaan kuulleet siitä 
nykyaikana saatavilla olevasta valtavasta määrästä 
todisteita, jotka tukevat Raamatun ilmoitusta luo-
misesta. Luominen-tiedelehti voi auttaa juuri tässä. 
Se on kuin vahva suoja-aine, joka kumoaa ja estää 
evoluution syövyttävän vaikutuksen jatkossakin.

Sen upeasti kuvitetut, värilliset sivut tekevät siitä 
julkaisun, jota ihmiset haluavat lukea. Onko Sinun 
tuttavapiirissäsi nuoria, joiden usko on evoluuti-
on vuoksi koetuksella? Ostaisitko heille lahjaksi 
palan Totuutta? Tilaukset: kauppa.luominen.fi
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puute vaan se, että hygienian 
puute altistaa ihmiset taudeille, 
joita ei voiteta pelkällä ravinnon-
saannin helpottamisella. Maapal-
lon energiaresurssit eivät myös-
kään lopu. Viime vuosien liuske-
vallankumous eli liuskeöljyn ja 
-kaasun poraaminen esimerkiksi 
uudella frakkaus- eli vesisärö-
tysmenetelmällä mahdollistaa 
erittäin laajojen uusien öljy- ja 
kaasuesiintymien hyödyntämi-
sen. Tällaista todellista asiantilan 
kohentumista vihreät eivät salli, 
vaan uskottelevat, etteivät kehi-
tysmaat saa toistaa virheitämme; 
eivät sähköistyä eivätkä teollis-
tua halvalla; eivät nostaa elin-
tasoaan taloudelliselle tasollem-
me; eivätkä nousta länsimaiden 
hygieniatasolle fossiilisten ener-

gialähteiden voimalla. Tämä on 
valheellista syrjintää ja rasismia.

Vihreä ilmasto- ja ympäristö-
kasvatus kouluissa on katastro-
feilla pelotteluineen  oppilaita 
häiritsevää väkivaltaa. Koulujen 
tulee olla vihreästä häirinnästä 
vapaita alueita, joissa voi keskit-
tyä aitoon luonnontieteen oppi-
miseen. Kouluissa jokaisen pi-
tää saada olla häiritsemättä oma 
itsensä, joten myös kristittyjen 
ja muuta maailmankatsomusta 
edustavien kotien lapsilla tulee 
olla oikeus välttää altistumista 
vaarallisen, valheellisen ja ih-
miselle tuhoisan viher-uskon-
nollisuuden utopian radikaalien 
uskomusten häiriövaikutuksel-
le. Vihreä aate on esoteerisen, 
ihmisvastainen ja utopistinen 

kuoleman kultti, antikristillinen 
tuhon uskonto.

 
Lyhennelmä Juha Ahvion artik-
kelista: www.patmos.fi/blogi/
kirjoitukset/1017/vaarallinen_
vihrea_valhe
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Taneli Pirskanen

Aamuauringon 
säteet tunkeutuivat 
heidän uuteen 
nukkumapaikkaansa 
Babylonian hovissa. 
Daniel ja hänen 
ystävänsä olivat 
vangittu kuningas 
Nebukadnessarin 
käskystä. Mitähän 
tulevaisuus toisi 
tullessaan? Heidän 
henkensä oli säästetty, 
mutta pakotettaisiinko 
heidät palvelemaan 
Baabelin jumalia 
ja osallistumaan 
muihin epäjumalien 
palvelusmenoihin? He 
kun halusivat palvella 
ainoastaan Tosi-Jumalaa.

Y limmäisen hoviherra As-
penasin ilmoitus heidän 
nimiensä muuttamisesta 

babylonialaisiksi vahvisti heidän 
epäilyksiään. Danielista tuli Beel-
tesassar, Hanaanjasta Sadrak, 
Miisaelista Meesak ja Aserjasta 

Abed-Nego (Dan. 1:8). Tämän 
he vielä kestivät. Sydämissään 
he kantaisivat omia hebrealaisia 
nimiään, mutta mikä olisikaan 
seuraava koetus? Ja mitä heille 
sitten tapahtuisi?

Sitten se tuli. 

Ensimmäinen 
suuri koetus

Sen verran mielenkiintoinen tuo 
koetus oli, että sitä on tuhansia 
vuosia myöhemminkin mietitty 
ja tutkittu sekä uskonnollissa että 
tieteellisissä yhteisöissä. Mitä siis 
tapahtui?

Kuningas Nebukadnessar 
määräsi heidät syömään ja juo-
maan omasta pöydästään (Dan. 
1:5). Hetkinen! Kukapa meis-
tä kieltäytyisi aterioitsemasta 
maamme presidentin kutsuessa 
meidät pöytävieraakseen? Eikö 
tuo kutsu osoittaisi suurta kun-
nioitusta? Ja sitä paitsi kannattai-
siko asiasta nostaa hälyä kieltäy-
tymällä, sillä emmehän haluaisi 
loukata ketään? Mutta miksi se 
oli Danielille ja hänen ystävilleen 
suuri koetus? Mietitäänpä.

He halusivat palvella Tosi-
Jumalaa. Heille Jumalan ilmoi-
tetun tahdon seuraaminen oli 
tärkeämmällä sijalla kuin sen 
ajan maailman mahtavimman 
kuninkaan kehotus syödä ja 
juoda hänen pöydästään. 

Raamattu sanoo: ”Daniel 
päätti lujasti…” (Dan. 1:8). Mi-

hin hänen päätöksensä perus-
tui? Ensinnäkin osa ruoasta oli 
varmaankin uhrattu epäjumalil-
le. Toiseksi hänen mielessään 
saattoi olla kuningas Salomonin 
kirjoittama kehotus: ”Älä katse-
le viiniä, kuinka se punoittaa, 
kuinka se maljassa hohtaa. Hel-
posti se valahtaa kurkusta alas. 
Lopulta se puree kuin käärme…” 
(Sananl. 23:31,32).  Kolman-
neksi tarjolla oleva liha ei var-
maankaan ollut puhdasta, josta 
Mooses oli kirjoittanut 3. Moos. 
11. luvussa. Neljänneksi Jumalan 
luodessa Eedenin paratiisin hän 
antoi ensimmäiselle ihmisparille 
seuraavan ohjeen: ”Katso, minä 
annan teille kaikki siementä 
tekevät kasvit kaikkialla maan 
päällä ja kaikki puut, joissa on 
siementävä hedelmä ja olkoon 
ne teille ravinnoksi” (1Moos. 
1:29). Toisin sanoen ensimmäi-
nen ihmispari söi ravinnokseen 
hedelmiä, pähkinöitä, ja viljaa 
höystettynä iankaikkisen elämän 
puun hedelmällä. 

Kasvisruoalla 
älykkäämmäksi?

Ylimmäisen hoviherra Aspena-
sin mielestä tällainen jääräpäi-
syys voisi lopulta koitua hänen-
kin päänsä menoksi viimeistään 
silloin, kun kuningas huomaisi 
neljän nuorukaisen kasvot kal-
peammiksi kuin muiden heidän 
ikäistensä nuorukaisten (Dan. 

1:10). Joten mitä pitäisi tehdä? 
Danielin päässä syntyi ajatus, 
joka on sen jälkeen kiehtonut 
kaltaisiani tutkijoita ja muita 
Raamatun lukijoita ympäri maa-
ilman kautta aikojen. ”Koettele 
palvelijoitasi kymmenen päi-
vää. Annettakoon meille vain 
kasvisruokaa syötäväksi ja vet-
tä juotavaksi” (Dan. 1:12). Da-
nielin ehdotus tästä tieteellisestä 
kokeesta sai lopulta kannatusta 
heidän valvojaltaan. Ehkäpä hän 
ajatteli mielessään kasvisruoan 
aiheuttavan pian heikkouden 
merkkejä pojissa ja näin he 
joutuisivat palaamaan takaisin 
ruotuun – syömään kunnon li-
haruokaa kuninkaan pöydästä.

Mitä tapahtui noiden kymme-
nen päivän aikana ja sen jälkeen? 
Heikkouden merkkejä ei näky-
nytkään. He eivät sairastuneet. 
Eivätkä he liioin tulleet kas-
voiltaan kalpeiksi tai laihoiksi. 
Itseasiassa ”kymmenen päivän 
kuluttua heidän havaittiin ole-
van kauniimpia ja terveemmän 
näköisiä kuin yksikään niistä 
nuorukaisista, jotka olivat syö-
neet kuninkaan pöydän ruo-
kaa” (Dan. 1:15). 

Sen jälkeen valvojalla ei ollut 
epäilystäkään etteikö hän voisi 
jatkaa kasvisruoan antamista ja 
veden juottamista Danielille ja 
hänen ystävilleen (Dan. 1:16). 
Kolmen vuoden jälkeen kunin-
gas Nebukadnesser kutsui kou-

lutettavat nuorukaiset keskuste-
lemaan hänen kanssaan. Juma-
lan siunauksen ja tällaisen ruo-
kavalion seurauksena ”kaikissa 
viisautta ja ymmärrystä vaativis-
sa asioissa, joita kuningas heiltä 
kyseli, hän havaitsi heidät kym-
menen kertaa etevämmiksi kuin 
kenenkään muun" (Dan. 1:20).

Äskeinen kertomus herättää 
kysymyksiä. Pystyykö tällaisella 
ruokavaliolla todellakin elämään 
ja onko sitä tieteellisesti tutkit-
tu? Kykeneekö kasviruoka teke-
mään ihmisen älykkäämmäksi? 

Esimerkkinä 
nykyinen Israel

Vastataksemme ensimmäiseen 
kysymykseen meidän täytyy 
mennä siihen maahan, josta 
Daniel oli kotoisin. Mitä siellä 
onkaan tapahtumassa?
Israelissa näyttää olevan tällä 
hetkellä eniten vegaaneja suh-
teessa väestömäärään kuin mis-
sään muussa maailman maassa. 
Luku näyttää kasvavan koko 
ajan. Uutisten mukaan 5% väes-
töstä eli noin 400,000 ihmistä syö 
ravinnokseen pelkästään kasvis-
ruokaa. Buumin laajuudesta ker-
too helmikuussa 2017 järjestetty 
vuosittainen lukumäärältään nel-
jäs Vegaani-kongressi. Mikä on 
innostanut israelilaiset tällaiseen? 
Toiset tekevät sen eläinoikeuk-
sien takia, toiset terveydellisistä 
syistä, ja jotkut Raamatun ajatuk-
siin nojautuen.

www.israel21c.org/israel-has-
most-vegans-per-capita-and-
the-trend-is-growing/ 

Danielin suorittaman 
kokeen tieteellisyys

Vuonna 2013 suomalainen Seu-
rakuntalainen sivusto kirjoitti 
”Laskiaisen aikaan monet ame-

rikkalaiskristityt aloittavat erään-
laisen ”Danielin paaston”, jonka 
aikana syödään vain siemenistä 
kasvatettua ruokaa (kasviksia, 
hedelmiä, jyviä) ja juodaan 
pelkkää vettä. --- Paastoajien 
mukaan Danielin paasto vie hei-
dät lähemmäs Jumalaa lisäämäl-
lä itsekontrollia, karsimalla pois 
huonoja tapoja ja parantamalla 
terveyttä.” 

www.seurakuntalainen.f i /
uut i se t /%C2%94danie l in-
paasto%C2%94-saavuttaa-suo-
siota

Jopa kristityt ovat alkaneet pu-
hua kasvisruoan terveellisyydes-
tä. Onko asialla tieteellistä perää? 
Tutkijat päättivät testata asian.

Vuonna 2010  julkistettu tutki-
mus  kertoo, miten koehenkilöt 
laitettiin syömään kolmeksi vii-
koksi pelkästään kasvisruokaa 
(hedelmiä, kasviksia, kokojyvä-
tuotteita, palkokasveja, pähki-
nöitä ja siemeniä) ja samalla he 
välttivät syömästä eläinkunnan-
tuotteita ja säilöntäaineita. Mitä 
tapahtui?

Ensinnäkin kokeeseen osal-
listuneet 13 miestä ja 30 naista 
voivat mainiosti kokeen aikana. 
Toiseksi ruokavalio merkittäväs-
ti paransi useita aineenvaihdun-
taan ja sydän- ja verisuonitautei-
hin liittyviä riskitekijöitä muun 
muassa alentamalla kokonaisko-
lesterolia ja huonoa kolesterolia 
(LDL). Tähän tarvitttiin pelkäs-
tään kolme viikkoa. 

www.ncbi.nlm.nih.gov/pub-
med/20815907 

Monet muutkin tutkimukset 
tukevat tätä näkemystä. ”On-
nea kasvissyöjälle – elät muita 
pidempään” uutisoi Taloussa-
nomat vuonna 2013. Se viittasi 

Tosi-Jumalan tosimiehet 
Daniel ja hänen ystävänsä

Terveysprojekti Karpalo ry -
www.terveysprojektikarpalo.fi

– tähtää kokonaisvaltaiseen 
elämäntapamuutokseen

Ohjelman tarkoituksena on vähentää monia 
elämäntavoista johtuvia riskejä kuten 

ylipainoa, verenpainetta, korkeaa kolesterolia 
ja kohonneita sokeriarvoja. Peruskoulutus 

kestää neljä vuorokautta, jonka jälkeen 
osallistujat jatkavat ohjelmaa kotonaan viiden 

viikon ajan. 

Tunnetko tarvetta muutokseen? Ota yhteyttä.   

Terveysprojekti Karpalo ry – Arto Hyvönen 
p. 040 581 6155

tutkimukseen, jossa yli 70.000 
kasvissyöjää on seurattu monen 
vuoden aikana. Tulos tiivistyi 
seuraavanlaiseen toteamukseen: 
”Sydänsairauksia kasvissyöjillä 
oli lähes viidennes lihansyöjiä 
vähemmän. Pihvistä kieltäyty-
neillä oli myös pienempi diabe-
tes- ja munuaissairausriski” 

www.is.fi/taloussanomat/oma-
raha/art-2000001798327.html 

Uutispalvelu Duodecim taas 
julkaisi uutisen vuonna 2017 
viitaten juuri tehtyyn isoon tutki-
mukseen. ”Kasvispainotteinen ja 
paljon hedelmiä sisältävä ruoka-
valio ehkäisee sydän- ja verisuo-
nitauteja, pienentää syöpäriskiä 
ja pidentää elinikää, lähes sa-
dan tutkimuksen meta-analyysi 
vahvistaa. Suurimmat hyödyt 
saa syömällä niitä noin 500–800 
grammaa päivittäin.”

www.duodecim.fi/2017/03/02/
tutkimus-800-grammaa-pai-
vassa-ideaali-kasvis-ja-hedel-
maannos/.  

Lopuksi. Tutkimukset näyttä-
vät puoltavan ajatusta, että kor-
keamman älykkyysosamäärän 
omaavat henkilöt ovat suurem-
malla todennäköisyydellä kas-
vissyöjiä. Joidenkin tutkimusten 
mukaan kasvissyöjät saattavat 
olla 10% älykkäämpiä kuin li-
hansyöjät. 

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ar-
ticles/PMC1790759/.

Askel askeleelta
Raamatun kertomuksista voi-
daan päätellä, että ihmiskunta 
on näyttänyt askel askeleelta 
poikenneen pois Jumalan alku-
peräisestä suunnitelmasta. Sen 
mukaan Aadamin ja Eevan olisi 
tullut elää Eedenin puutarhasta 

löytyvillä tuotteilla. Syntiinlan-
keemus teki alkuperäisen suun-
nitelman seuraamisen mahdotto-
maksi. Kuitenkin ensimmäinen 
ohje tuon lankeemuksen jälkeen 
oli seuraavanlainen: ”Orjantap-
puraa ja ohdaketta se kasvaa 
sinulle, sinun on syötävä kedon 
ruohoja” (1. Moos. 3:18). Toisin 
sanoen syntiinlankeemuksen 
jälkeenkin Aadam ja Eeva sai-
vat kehotuksen jatkaa kasvis-
ten syöntiä. Vasta vedenpaisu-
muksen jälkeen Jumala ilmoitti: 
”Kaikki mikä liikkuu ja elää, ol-
koon teille syötäväksi. Samoin 
kuin olen antanut teille vihreät 
kasvit, minä annan teille kaikki 
eläimet” (1. Moos. 9:3).  Antoiko 
Raamattu mitään rajoitteita lihan 
syömiselle? Verta ei tullut käyttää 
eikä myöskään epäpuhtaita eläi-
miä (1. Moos. 7:2;9:4; 3. Moos. 
11). Tänä päivänä ihmiskunta 
on näyttänyt menevän yhden 
askeleen taas alaspäin ihan-
teesta tuodessaan markkinoille 
GMO ruoan. Pyrkiikö ihminen 
tietämään Jumalaa paremmin 
mikä on hänelle hyväksi?

Tämän päivän tiede, nykyajan 
Israelin kansan keskuudessa ta-
pahtuva muutos kohti alkupe-
räistä ruokavaliota ja Raamatun 
kertomukset näyttävät kutsuvan 
meitä takaisin kohti Eedenin 
mallia. Olisiko aika vastata kut-
suun ja ottaa askel kohti alku-
peräistä suunnitelmaa? Olisiko 
aika olla Tosi-Jumalan tosimie-
hen Danielin kaltainen ja hyötyä 
niistä siunauksista mitä hänkin 
sai osakseen, ja jotka tiede on 
näyttämässä myös pikkuhiljaa 
toteen?

Raamatun kohdissa käytetty 
Raamattu kansalle käännöstä 
2012.
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Kai Suonoja

Maailmanlaajuisestikin 
ennennäkemätön ja 
uusia ulottuvuuksia 
omaava laite on 
kehitetty Salossa 
suomalaisten insinöörien 
ja suunnittelijoiden 
aikaansaannoksena.
Tosimies pääsi heti 
tuoreeltaan testaamaan 
kyseisen laitteen. Se 
on täysin uusi tuote ja 
sen postitukset alkoivat 
maailmalle vasta 
heinäkuun alussa.

K yseessä on Nuviz -nimi-
nen laite, jonka on val-
mistanut samanniminen 

firma. Tuotteen englantilainen 
nimitys on Head-Up Display 
(HUD). Se kiinnitetään kypä-
rään ja sen avulla voi navigoida, 
kuunnella musiikkia, soittaa ja 
vastaanottaa puheluita sekä ot-
taa valokuvia ja videoita.

Laitteessa on “heijastin", joka 
näyttää kuljettajalle kaiken tuon 
edellä mainitun informaation 
katseen pysyessä ajosuunnassa.

Tämä ominaisuus on ennen-
näkemätön ja edustaa erinomais-
ta innovatiivisuutta ja osaamista. 

Silmien alapuolelle leuka-
osaan kiinnitettävän laitteen 
lisäksi pakettiin kuuluu ohjaus-
tankoon vasemman kädensijan 
viereen kiinnitettävä "CONT-
ROLLER”, jolla ohjataan ”HUD"-

näyttöyksikköä. Molemmissa 
laitteissa on virtalähteenä paris-
to.  Hudissa on ladattava paristo, 
jonka käyttöaika on 4-8 h riip-
puen käytöstä. Latausjohto on 
micro-USB, jota nykyään myös 

navigaattorin ääniopasteita, soit-
taa puheluita ja kuunnella vaik-
ka Spotifyn kautta musiikkia.

Controllerissa on keskellä 
nappula, jolla ohjataan Hudin 
päävalikko toimintoja. Siinä 
voidaan valita mm. musiikki, 
puhelut tai navigaattoritoimin-
to. Yhdellä napin painalluksella 
voidaan myös napata kuva tai 
aloittaa videotallennus. Sen 8 
megapikselin kamera toimii ko-
vissakin nopeuksissa ja erilai-
sissa valaistuksissa loistavasti. 
Video asetuksissa on valittavissa 
1080p/30fps tai 720p/60fps toi-
minto. Hudissa on 1 GB RAM 
muisti ja 16 GB massamuisti, 
josta 10 GB karttoja varten.

Tämän tuote tarvitsee kaverik-
seen älypuhelimen tai tabletin, 
jonne voi ladata Nuviz -sovel-
luksen Google Playsta tai Apple 
Storesta . Tämän ohjelman avulla 
voi esim. ladata karttoja Heren 
kautta laitteeseen. 

Nuviz -sovelluksesta voi sil-
mäillä ajon päätyttyä esim. aje-
tun matkan pituutta, ajoaikaa, 
suurinta käytettyä nopeutta, 
keskinopeutta, g-voimia tai kor-
keutta merenpinnasta. Sieltä voi 
palauttaa mieleen myös edellis-
ten ajeluiden tiedot.

Kuvat tallentuvat bluetoothin 
kautta suoraan puhelimeen sekä 
laitteeseen erikseen ostettavaan 
micro-SD muistikorttiin (max 

128 GB). Muistikorttiin tallen-
tuvat myös nauhoitetut videot.

Tämän tuotteen käyttöohjeet 
kokonaisuudessaan kuten mai-
nosvideo löytyy www.ridenuviz.
com osoitteesta. Ohjeet on kir-
joitettu monella kielellä – tosin ei 
suomeksi. Paketin mukana tulee 
myös lyhyemmät ohjeet alkuun 
pääsemiseksi.

Käyttökokemus
Nuviz Hudin käyttöönotto oli 
helppo selkeiden ohjeiden 
avulla. Laite on myös kompak-
tin yksinkertainen eikä siinä ole 
mitään ylimääräisiä "hifistely“-
säätöjä. Se tosin tekee auto-
maattisesti erilaisia säätöjä ku-
ten näytön kirkkauden säädön 
erilaisissa valaistuksissa.

Napsin ajaessani kuvia erilai-
sissa tilanteissa ja nopeuksissa ja 
tarkasteltuani kuvia on merkille 
pantavaa kuvien valaistus ja terä-
vyys moottoritielläkin otetuissa 
kuvissa nopeuden ollessa 120 
km/h.

Videot tallentuivat muistikor-
tille ja myös niiden tekninen 
taso on erinomainen. Huomat-
tavaa on, että moottoripyörässä, 
jossa ei ole tuulilasia on tulos 
parempi, koska kamera kuvaa 
kaiken etulasin läpi. Itselläni on 
kuitenkin hyväkuntoinen naar-
muton etulasi ja niin video- kuin 
kuvatallenteetkin ovat varsin 
kelvollisia. Tummennettu lasi 
kuitenkin muuttaa kuvaa alku-
peräisestä näkymästä.

Navigaattorin ohjeet kuuluvat 
korvakuulokkeista hyvin kovis-
sakin nopeuksissa ja äänenvoi-
makkuutta voidaan säätää erik-
seen puheluille, navigaattorille 
kuin myös musiikin kuuntelulle.

Mullistava uutuus 
moottoripyöräilijöille 
Suomesta!

C    Tällä Controllerilla ohjataan kypärä-
rään kiinnitettyä Hudia.

lähes kaikissa kännyköissä käy-
tetään. Controllerissa on nappi-
paristo, jonka käyttöikä on noin 
6 vuotta, eikä se ole ladattavissa.

Lisäksi laitteen mukana tulevat 
kuulokkeet, joilla voi kuunnella 

Kun tätä laitetta on muutamia 
päiviä käyttänyt ja eri toimintoja 
ajaessa kokeillut, niin nopeasti 
oppi tuon “controllerin" käytön 
katsomatta siihen, joka tietys-
ti lisää liikenneturvallisuutta, 
kun katse pysyy ajosuunnassa. 
Tämän koko laitteen yksi tär-
keimmistä ominaisuuksista on 
mielestäni juuri liikenneturval-
lisuuden lisääntyminen, kun 
kaikki informaatio heijastetaan 
näkökenttään. Silmiä lasketaan 
vain hieman, ja alle sekunnin 
silmäyksellä havaitsee selkeästä 
näkymästä nopeuden tai esim. 
saapuvan puhelun. 

Mikäli kaikki nuo Nuviz Hudiin 
kuuluvat laitteet hankkisi erik-
seen (tuota heijastavaa näyttöä ei 
edes voi hankkia erikseen), niin 
tämän tasoisina ne maksaisivat 
noin 1100 euroa ylöspäin, joten 
pidän 699 euron hintaa varsin 
kohtuullisena laitteen ominai-
suuksiin nähden, etenkin tämän 
kompaktin kokonsa puolesta 
sekä tämän mullistavan näytön 

heijastuksen ansiosta. Näkymä 
on luettavissa ikäänkuin se olisi 
useamman metrin päässä, joten 
vaikka käytän lukulaseja en tar-
vitse niitä Nuviz Hudin näyttöä 
lukiessani!

Miinuksia ja plussia miettiessä-
ni jää miinuspuoli aika laihaksi. 
Ehkä tuon laitteen koko kaikes-
sa kompaktisuudessaan on aika 
iso ja saattaa tulla varsinkin val-
koisessa kypärässä hallitsevasti 
esiin, mutta mustaan kypärään 

se sulautuu paremmin.
Korvakuulokkeiden johdot 

avattavassa kypärässä kulkevat 
osittain ulkopuolella ja mielestä-
ni se on tuotteen heikoin lenkki. 
Avattavaan kypärään on tulossa 
Nuviz-kaupan kautta erikseen ti-
lattavissa pidempi johto sekä ky-
pärän ulkopuolelle kiinnitettävät 
klipsut, mutta niitä emme vielä 
ennen lehden painoon lähettä-
mistä ehtineet kokeilla. Kiinte-
ässä kypärässä tuota ongelmaa 
ei ole, kun mikrofonin johto 
liimataan kypärän leukasuojaan 
suun kohdalle kuten avattavassa 
kypärässä, mutta mitään mekaa-
nista liikettä ei kiinteään kypä-
rään aiheudu. 

Plussaa on paljon ja voin ilol-
la todeta, että tällainen laite on 
motoristeille kehitetty ja vieläpä 
Suomessa!

Uskon tämän tuotteen maa-
ilmanlaajuiseen menestykseen 
ja näen tämän olevan ensiaskel 
yhä uskomattomampiin teknolo-
gisiin saavutuksiin moottoripyö-
räilyn turvallisuuteen liittyvissä 
keksinnöissä.

Kaiken kaikkiaan maittava 
paketti koko komeudessaan ja 
uutuuden viehätyksessään ja 
uskon laitteen koon vielä pie-
nentyvän ja kehittyvän edelleen, 
kuten elektronisten laitteiden on 
ollut tapana.

Vaikka laite suo monia mah-
dollisuuksia olla alttiina lukuisil-
le ärsykkeille, on se mahdollista 
sulkea tai ottaa kokonaan pois ja 
laittaa paketin mukana tulevaan 
pussukkaan ja nauttia ajon ai-
kana luonnon tarjoamista tuok-
suista, äänistä ja keskittyä toinen 
toistaan nautittavien mutkatei-
den tarjoamaan ajonautintoon.

C    Nuviz Hud kiinnitettynä kypärään

C    Nuviz Hud voidaan helposti irrottaa kypärästä ja laittaa kontaktinastojen päälle 
suojakansi.

D    Päätä kääntämällä voidaan ottaa kuvaa myös sivulta. D    Nuviz sulautuu paremmin tumman kypärän väreihin kuin tähän valkoiseen.D    Valoa tunnelin päässä. Hyvä valoisuus moottoritien tunnelissakin.D    120 km/h eikä kuvanlaatu kärsi.



15 TOS I M I E S   4 / 201714TOS I M I E S   4 / 2017

Arto Perämäki

Keskiviikkona 
24.5.2017 Israelin 
YK-suurlähettilään 
Danny Danonin 
YK:ssa organisoimassa 
tapahtumassa 
oli tarkoituksena 
kiinnittää huomiota 
palestiinalaishallinnon 
murhaajille maksamiin 
korvauksiin. Israelin 
suurlähetystön lisäksi 
toisena organisoijana 
tapahtumalle oli 
StandWithUs-
organisaatio.

A iemmin toukokuussa 
Israelin YK-lähettiläs 
Danon kehotti YK:n 

turvallisuusneuvostoa kiinnittä-
mään huomiota ja ryhtymään 
tarvittaviin toimenpiteisiin estää 
palestiinalaishallinnon tapa pal-
kita murhaajat, koska suurin osa 
käytetystä rahasta tulee ulkomai-
sena apuna hallinnolle.

Danon avasi tapahtuman to-
teamuksella: ”Tämä on toisin 
sanoen verirahaa. Se opettaa 
vihaamaan olympialaistasolla, 
josta PA presidentti Mahmoud 
Abbasilla ja hänen hallituksel-
laan on voittonaan kultamitali”.

Kirjeessään suurlähettiläs 
Danon totesi YK:n turvallisuus-
neuvostolle, että kansainvälisen 
yhteisön tulee seurata maksami-
aan maksuja palestiinalaishallin-
nolle varmistamalla, että ne eivät 
mene terroristien korvauksiin.

”On täysin absurdia tuomi-
ta terrorismi ja samanaikaisesti 
maksaa terroristeille”, hän totesi 
tilaisuudessa.

Tilaisuuteen oli kutsuttu Ruth 
Schwart,z 18-vuotiaan Yhdysval-
tojen kansalaisen Ezra Schwartz-
in äiti. Ezra menehtyi marras-
kuussa 2015 palestiinalaister-
roristi Muhammed Haruvin toi-
mesta ollessaan sapattivapaalla 
opiskelusta vapaaehtoistyössä 
Israelissa.

Äiti Ruth Schwartz kritisoi ta-
paa, millä palestiinalaishallinto 
palkitsee terrorismin maksamal-

la korvauksia murhan tekijälle 
tai hänen omaisilleen.

”Poikani on pahimman rikok-
sen uhri ja hän ei palaa enää 
koskaan kouluun, mene naimi-
siin ja saa lapsia”, Ruth Schwartz 
totesi puheessaan. ”Äitinä minun 
tehtäväni on taistella poikani 
puolesta”.

”En koe että on oikein, että 
murhaaja joka istuu vankilassa, 
on ylpeä itsestään, samoin kuin 
suku”, jatkaa Ruth Schwartz.

Jerusalem Centerin mukaan 
palestiinalaishallinnon korva-
ukset kuukausittain vaihtelevat 
1400 Nis (Israelin shekeli) n. 380 
dollaria, joilla on maximissaan 3 
vuoden tuomio. Jos tuomio on 
luokkaa 15-20 vuotta, on kor-
vaus 7000 Nis eli luokkaa 1800 
euroa/kk. Yli 30 v tuomiosta 
maksetaan n. 3000 dollaria/kk.

Yhdysvalloissa tehtiin lakiesi-
tys ”Taylor Force” tapahtumien 
jälkeen, jossa hänet puukotettiin 
hengiltä Israelissa. Lakiesitykses-
sä ehdotettiin, että Yhdysvalto-
jen apu palestiinalaishallinnolle 
tuli lopettaa, kunnes hallinto lo-
pettaa maksamasta terroristeille 
tai heidän sukulaisilleen ”palk-
kaa” terrori-iskusta.

Taylor Force oli 28-vuotias 
Yhdysvaltain kansalainen, joka 
oli Vanderbilt yliopiston koulu-
tus-ohjelmassa opiskelemassa 
Israelissa.

Taylor oli Irakin ja Afganista-
nin sodan veteraani, joka joutui 
Tel Avivin rantakadulla pales-
tiinalaisen, laittomasti alueella 
oleskelevan 22-vuotiaan Bashar 
Massalhan silmittömän puuko-
tuksen uhriksi 8.3.2016.

Massalha oli jo aiemmin puu-
kottanut kymmentä eri uhriaan 
kolmessa erillisessä paikassa 
Tel Avivia. Yksi puukotuksen 
uhreista oli mm. raskaana oleva 
nainen. Lisäksi Taylorin vaimo 
oli puukotettujen joukossa.

Puukotuksen julkisuusarvoa 
nosti, Yhdysvaltain kansalaisen 
jouduttua uhriksi, samana päivä-
nä maassa tapahtuva varapresi-
dentti Joe Bidenin vierailu. Sa-
moihin aikoihin varapresidentti 
tapasi nykyään jo edesmenneen 
Israelin entisen presidentin ja 
rauhanmiehen Simon Peresin 
Tel Avivissa, vain 15 min matkan 
päässä puukotuspaikasta.

Tapahtumaan saama julki-
suus ja varapresidentin vierailu 

maassa samanaikaisesti, samas-
sa kaupungissa sai Yhdysvaltain 
kongressiedustajat heräämään 
ajatukseen kyseenalaistaa apu 
palestiinalaishallinnolle, jos se 
kulkeutuu terroristien palkkojen 
maksuun.

Lopuksi lähettiläs Danon tote-
aakin: ”Täydellisessä  maailmas-
sa kansainvälinen yhteisö olisi 
oikealla puolella Israelin kanssa 
ja tuomitsisi tämän vihamielisen 
toiminnan. Mutta me emme elä-
kään täydellisessä maailmassa, ja 
kansainvälinen yhteisö on siksi 
vaiti”.

Mikä aiheuttaa sen, että länsi-
maat ummistavat silmänsä tältä 
palestiinalaishallinnon yllytyk-
sestä hyökätä puukoin ja asein

Terroristin 
uhrin äiti 
arvostelee 
YK:ssa

Tue Israelin luontoa ja kansaa
Jos ei nyt niin koska? Jos en minä niin kuka?

Keren Kajemet Finland (KKF) - 100 vuotta Suomessa

- Istuta puu Israeliin
- Tue ympäristöprojekteja
- Osallistu KKF:n ja Suomen 100-vuotisjuhlamatkaan
  Israeliin keväällä 2018
- Hanki Sininen Lipas eli aito "Pushke"
- Muista sinulle tärkeätä ihmistä merkitsemällä hänet
  Juutalaisen kansallisrahaston "Kultaiseen Kirjaan"

Lisätietoa toiminnastamme ja projekteistamme:
www.kkl.fi ja www.kkl.org.il

S E E K  O U T  T H E  H O L Y  L A N D  O F  I S R A E L

C A L E B  TOURS

LÄHDE ISRAELIIN!
CALEB TOURS – ammattitaidolla ja kokemuksella  

räätälöityjä matkoja jo vuodesta 1977 lähtien!  
Tarjoamme tarpeidesi mukaan suunniteltuja 

loma-, ryhmä-, opinto- ja terveysmatkoja Israeliin  
ja Eurooppaan! Olemme uudistuneet ja  
jatkamme tuorein voimin vuonna 2017. 

 
Ota rohkeasti yhteyttä, niin suunnittelemme  

sinulle hyvän matkan. Matkaterveisin,  
– Jouko Pursiainen ja Harri Kröger

WWW.CALEBTOURS .FI 
+358 452 227 766

Tulevia matkojamme, katso lisätiedot netistä: 

ISRAEL 70 - juhlamaraton 3.-13.3.2018  
ISRAEL 70 - kevään juhlamatka 7.-15.5.2018

m

Tilaa 
vaimollesi  

Christina-
lehti

(019) 668 135 tai
www.christina-lehti.com

Media Missio ry

Suomalainen pesty ruokaperuna

Tuottaja: Lilja Farms Oy / Rami Lilja
Saatavuus: K-ryhmän ja S-ryhmän kaupat, 
Halpa-Halli ja Minimani     www.superpottu.fi

RAVINNER
IKAS

juutalaisia kohtaan. Vihakasva-
tus alkaa jo päiväkodeista pik-
kulapsille. Marttyyriyden ja ter-
rorismin ihannointi luo kuvan 
nuorille, että ei kannata hankkia 
kunnon ammattia ja koulutusta, 
koska terroristia ja hänen perhet-
tään tuetaan runsaasti taloudelli-
sesti PA-hallinnon taholta.

                                                        
Lähteet: 
Jerusalem Post:”Terror victim’s 
mother decries PA payments to 
terrorists at UN”/by Daniella Ziri, 
05/25/2017.
The Times of Israel: ”Jaffa terror 
victim was US Army vet, Vander-
bilt student/by Raoul Wootlift, 
Judah Ari Gross and Times of 
Israel Staff/ March 9,2016.

C    Palestiinalaislapsi videolla.

C    Danny Danon esittelee YK:ssä palestiinalaisten levittämiä ohjeita, kuinka puu-
kottaa juutalaisia.
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Kimmo Janas

Leo ”Leksa” Vatanen 
tunnetaan Joensuussa 
kristittynä yrittäjänä, 
jonka arvomaailmaan 
kuuluu kiinteästi 
luottamus Jumalaan.

Luottamus 
iankaikkiseen 
elämään

BETONIELEMENTIT

L eo Vatanen syntyi 9-hen-
kiseen pienviljelijäperhee-
seen Tuupovaaran Öllö-

lässä vuonna 1954. Miehen tie 
vei Kiteen kautta Joensuuhun ja 
armeijasta suoraan töihin huol-
toasemalle.

Yrittäjäuransa ”Leksa” aloitti 
vuonna 1986 Esso-huoltamol-
laan. Kymmenen vuotta myö-
hemmin oli edessä kuitenkin 
alan vaihto, kun Vatanen perusti 
Joensuun Hautaustoimisto Oy:n. 

– Olen ollut seurakunnan 
luottamustehtävissä 25 vuotta 
sekä seurakunnan tilaisuuksissa 
mm. sielunhoitotehtävissä, hän 
kertoo.

Sinut 
surun kanssa

Sielunhoitotehtävät kasvattivat 
Leo Vatasen surutyöhön samoin 
kuin tietenkin oma kristillinen 
vakaumus.

Hän on pitänyt Joensuun seu-
rakunnan miestenpiiriä viimeiset 
25 vuotta, ja tapaamisiin on tullut 
myös puolisonsa menettäneitä 
miehiä. 

– Piirissämme käy noin 25 
miestä. Olen huomannut oleva-
ni vierellä kulkijan roolissa niin 
hautaustoimistossa kuin mies-
tenpiirissäkin. Surun kanssa elä-
minen voi olla myös antoisaa, se 
pitää elämän realiteetit mielessä.

Luottamus takuuna
Joensuun Hautaustoimiston vah-
vuuksia ovat Vatasen arvion mu-
kaan hyvä palvelu, tunnettuus ja 
luottamus. 

– Ihmiset tarvitsevat entis-

tä enemmän kokonaisvaltaista 
asiantuntevaa palvelua, hän tar-
kentaa.

Luja luottamus rakastavaan Ju-
malaan ja iankaikkiseen elämään 
antavat voimia yrittäjäuralla. 

– En tekisi tätä työtä, jos en 
uskoisi näin, Leo Vatanen huo-
mauttaa.

Vaikka Joensuussa on arkku-
hautauksia vielä noin 60 % ja 
tuhkauksia 40 %, on selvä tren-
di suuntautumassa tuhkauksiin. 
Toinen selkeä trendi on Vatasen 
kertoman mukaan muistotilai-
suuksien pienentyminen. 

– Muistotilaisuuksien osanot-
tajamäärät ovat keskimäärin 30 
henkeä. Hyvin harvoin enää pi-
detään tilaisuuksia julkisella kut-
sulla. Kuolinilmoituksissa vaan 
todetaan, että siunattu läheisten 
läsnäollessa.

Pappa jaksaa
Leo Vatasen perheeseen kuu-
luu vaimon lisäksi kolme lasta 
ja kuusi lastenlasta. 

– Varsinkin noiden lastenlas-
ten kanssa on vauhtia ja vaaral-
lisia tilanteita. Siksi papan pitää 
yrittää pysyä kunnossa, Vatanen 
naurahtaa.

Vapaa-aika kuluu varsinkin 
syksyisin metsässä, sieniä ja mar-
joja hän kertoo keräävänsä niin 
kotiin kuin lapsillekin. Muihin 
harrastuksiin kuuluvat lenkkei-
ly, sulkapallo ja jonkin verran 
kalastus. 

– Urheiluakin tulee seurattua. 
Pojan ja hänen lastensa kanssa 
tulee käytyä kotijoukkueemme, 
Jokipoikien jääkiekkopeleissä.
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Kukkia juhlaan ja arkeen –
iloon ja suruun

• Myös kukkatoimitukset
 • Pitopalvelumme ruoka on hyvää...

– kannattaa kysyä!

Joensuun Hautaustoimisto
Leo Vatanen

Yläsatamakatu 10, Joensuu puh. (013) 223 633 
 • 0400 271 956 • Palvelemme ark. 9 –17, la 7–12

leo.vatanen@elisanet.fi • www.leovatanen.fi

Risto Muhonen

Oi, äiti jo paimen löysi 
mun, ja sulki mun 
syliinsä. On rukoukses 
kuultu sun. Nyt kiitä 

vain Jeesusta.

T ätä laulua olemme Vies-
tiveljinä laulaneet usean 
vuoden ajan, siihen voin 

kokosydämestäni yhtyä.
Isäni kuoli ollessani 12-vuo-

tias. Asuimme äidin ja kaksi 
vuotta vanhempien kaksoisvel-
jieni kanssa saaressa pienesssä 
mökissä. Äiti hankki elannon 
metsänantimilla, ja me pojat ka-
lastelimme. Minä en vieläkään 
ymmärrä, kuinka  pärjäsimme, 
mutta äiti risti aina kätensä ja ru-
koili. Äiti rukoili erikoisesti las-
tensa pelastumisen puolesta, ja 
minä nuorimpana olin erikoises-
ti rukouksen kohteena. Meidän 
seitsemästä sisaruksesta neljä oli 
silloin jo poissa kotoa.

Vuonna 1952 me pojat olimme 
isämme kanssa ongella,kun isä 
alkoi itkeä. Menin kysymäänn, 
koskeeko kovasti, luulimme hä-
nen saaneen sydänkohtauksen, 
joita oli ollut aikaisemminkin. 
Isä sanoi: ”Ei koske, mutta tie-
dän etten enää kauan ole tei-
dän kanssanne, mutta toivon että 
teistä tulisi kunnon kansalaisia”. 
Ei niinkään hän tarkoittanut kou-
lusivistystä, vaan että eläisimme 
siivosti. Isä ei käyttänyt alkoholia 
ja sen tietäen päätin kulkea isän 
tietä.  Olen saanut elää raittiina 
ja siivosyntisen elämää urheilu-
katsomoissa.

Muutimme koko perhe vuon-
na 1956 Tampereelle, olin silloin 
rippikoulussa missä opettajanani 
oli  Simo Talvitie. Sain silloin jättää 
elämäni Jeesukselle, mutta  se ei 
puoleltani kestänyt, vaan urheilun 
seuraaminen valloitti sydämeni.

Äitini toive oli, että hänen tääl-
tä lähtiessään me lapset olisimme 
pitämästä häntä kädestä ja hyväs-
telemässä. Emme saaneet  tietoa 
äidin tilan huononemisesta, ja 
olin äidin kuolinhetkellä raveissa. 
Tästä virheestä tulin syylliseksi 
ja synnintuntoon. Koin Room. 
3:23-24 sanoin: ”Sillä kaikki ovat 
syntiä tehneet ja ovat Jumalan 
kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi 
vanhurskauden hänen armostaan 

sen lunastuksen kautta, joka on 
Kristuksessa Jeesuksessa”.

Viisi päivää äidin kuoleman 
jälkeen sain vaipua synteineni 
Jeesuksen sovintoveren puhdis-
tettavaksi ja löysin uuden elämän 
Jeesuksen seurassa. Tästä lahjasta 
olen kiitollinen tänäänkin, nyt 36 
vuoden jälkeen.

Suurta iloa olen kokenut myös-
kin siitä, että sisareni sai kymme-
nen vuotta sitten kuolinvuoteel-
laan ottaa vastaan Jeesuksen pe-
lastajanaan. Samoin veljeni viime 
helmikuussa viimeisinä elinpäivi-
nään sai löytää pelastuksen Jee-
suksessa. Sain silloin olla veljeäni 
pitämässä kädestä ja siunaamassa 
taivasmatkalle. 

Kiitos Jumalalle! Äidin ruko-
uksiin on vastattu.

Joh.3:16 ”Sillä niin on Jumala 
maailmaa rakastanut, että hän 

aloittamisesta.
Eräissä kotiseuroissa vaimoni 

Elna säestäessään pyysi miehiä 
laulamaan joitakin hengellisiä 
lauluja, ja siitä  Viestiveljien van-
hojen hengellisten laulujen laula-
minen alkoi. Niillä on tänä päivä-
nä paljon kysyntää, muun uuden 
hengellisen musiikin rinnalla.

Ihmeellinen Jumalan siunaus 
on ollut matkassa. Viestiveljet 
on saanut vuonna 2001 lahjak-
kaan johtajan Jarmo Ojanperän, 
hänellä on Jumalan antama työ-
näky.

Jumala on siunannut myös-
kin elämääni antamalla uskovan 
puolison. Vaimonikin oli rukoillut 
puolisoa, jonka kanssa yhdessä 
voisi olla kertomassa Jeesuksen 
rakkaudesta. Tapasimme Ryttylän 
Juhannusjuhlilla 1981 ja seuraa-
vana vuonna avioiduimme.

Olemme saaneet olla yhdessä 
nämä vuodet pieneltä omalta 
osaltamme Jumalan juoksupoi-
kia.  20 vuotta vaimoni Elna on 
ollut varajohtajana, apuna luot-
saamassa Viestiveljiä. Kun Jumala 
on vuosien aikana johtanut hyviä 
muusikoita Viestiveljiin, vaimoni 
näki hyväksi jäädä eläkepäiville 
ja siirtyi Ikinuorten kuoroon lau-
lamaan.

Rakas vaimoni on jo nuorena 
saanut antaa elämänsä  Jeesuk-
selle, joten hän on ollut hengel-
lisessä kuorotyössä nuoruudesta 
alkaen.

Tänäänkin Elnalla on ilo, toive ja 
rukous, että Jeesuksen sovintove-
rellä puhdistetuin sydämin, Pyhän 
Hengen johtamana saisi olla itse, 
ja koko molempien kuorolaisten 
joukko todistamassa ja kutsumas-
sa ihmisiä Jeesuksen luokse.

Tämäkin päivä on pelastuksen 
päivä! Kiitos Jumalalle ja Jeesuk-
selle Kristukselle!

Päätän rakkaaseen Raamatun 
kohtaan: Fil. 3:12-14 ”Ei niin, että 
olisin sen jo saavuttanut tai jo oli-
sin tullut täydelliseksi, vaan minä 
riennän sitä kohti, että minä sen 
omakseni voittaisin, koskapa Kris-
tus Jeesus on voittanut minut.”

Veljet, minä en katso sitä vielä 
voittaneeni, mutta yhden minä 
teen: unohtaen sen mikä on ta-
kana ja kurottautuen sitä kohti, 
mikä on edessäpäin, minä rien-
nän  kohti päämäärää, voittopal-
kintoa, johon Jumala on minut 
taivaallisella kutsumisella kutsu-
nut Kristuksessa Jeesuksessa. 

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

HALUATKO SÄÄSTÄÄ 
RAHAA?

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

Patentoitu
OPTIMI -kaukolämpökeskus

Patentoitu
AIDABLOW 
-oviverhopuhallin

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

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

antoi ainoan Poikansa, ettei yksi-
kään, joka häneen uskoo joutuisi 
kadotukseen, vaan hänellä olisi 
ikankaikkinen elämä.”

Jeesus on tullut meitä kaikkia 
varten, ellet ole hänen omansa, 
ota hänet vastaan.

Omassa elämässäni olen saa-
nut viettää rikasta aikaa: suurin 
osa vapaa-ajastani on kulunut 
Viestiveljien parissa.

Sanassa sanotaan, Jumala siu-
naa pienten alkujen päivän, niin 
vähäisestä alkoi 23.1.1994 Viesti-
veljet.

Eräät vanhukset sanoivat mi-
nulle, etteikö Tampereeltakin 
löydy tällaista miesjoukkoa lau-
lamaan, kun Vaasan veljeskuoro 
vieraili täällä. Sen jälkeen saim-
me Hämeen Kansanlähetyksen 
johtokunnalta kehotuksen mies-
ten lauluryhmän mahdollisesta 

Äidin rukouksiin 
on vastattu
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Fredrik Ekholmin Israel -kronikka

A Lehtimajanjuhlassa vanha tuttuni Ma-
ria Sisters´n johtaja , sisar Joela Kruger.

Suomen kristityt ovat 
pääasiassa olleet Israelia 
rakastava kansa. Monet 
kirkot ovat vuosien 
varrella järjestäneet 
Israel-kokouksia. On 
myös erilaisia järjestöjä, 
kuten ICEJ, joka 
säännöllisesti järjestää 
kokouksia sekä puhujia 
ja näiden avulla Israel-
työ nousee esille. Näen 
kuitenkin vaaran siinä, 
että seurakunnissa yhä 
vähemmän tehdään 
tätä työtä sydämellä ja 
monelle Israel-työ onkin 
vierasta.

M inulla on tietoa siitä, 
mitä naapurimaas-
samme Ruotsissa ta-

pahtuu. Seurakunnissa tehdään 
aina vaan vähemmän Israel-
työtä. Ruotsin media, poliitikot 
ja nykyinen hallitus ovat erittäin 
kriittisiä Israelia kohtaan. Esi-
merkiksi ulkoministeri Margot 
Wahlström on erittäin rajusti 
syyttänyt ja vastustanut Israelia. 

Muslimityö
Ruotsissa on n. 1 milj. muslimia, 
koska viime vuosina määrä on 
lisääntynyt. Monet seurakunnat 
tekevät työtä muslimien parissa. 
Tämä on hyvä asia. Heillekin pi-
tää tarjota evankeliumia sekä sen 
totuutta ja todellisuutta, ja niin-
pä monet ovat saaneet uuden 

elämän.
Tämä työ ei saa kuitenkaan 

millään tavalla korvata Israel- 
eikä juutalaistyötä. Pelastus tulee 
juutalaisista. Työ seurakunnassa 
ei saa olla joko-tai. Olemmeko 
arabien tai palestiinalaisten puo-
lella ja näin vältämme kuulemas-
ta kaiken, mikä koskee Israelia? 
Siinä tapauksessa olemme hako-
teillä. Meidän muslimityömme ei 
saa olla työtä Israelin kustannuk-
sella!

Olen tavannut monia arabeja 
sekä arabipastoreita, jotka ovat 
minun ystäviäni. Heidän Raa-
mattuun pohjautuva uskonsa ja 
rakkaus Jeesukseen on samalla 
tehnyt heistä Israelin puolesta 
puhujia. He ymmärtävät juuta-
laisten ja Israelin kutsun Jumalan 
omaisuuskansana. He tietävät, 
että he ovat Jumalan liittolaisia, 
ja he näkevät juutalaiset kuin 
omina veljinään tai sisarinaan 
Kristuksessa. Olihan Jeesuskin 
juutalainen. Raamatun 66 kirjasta 
64 on juutalaisten kirjoittamia.

Tietoisuus 
juuristamme

Jumalan kansana meidän täytyy 
olla tietoisia omista juuristamme. 
Olemme saaneet kaiken juuta-
laisilta. Kun tiedämme, mistä 
tulemme, niin ymmärrämme 
paremmin tulevaisuutta sekä 
Raamatun profetioita. 

”Jos ensimmäinen leipä pyhi-
tetään, on koko leipomus pyhä, 
ja jos puun juuri on pyhä, ovat 
myös oksat pyhät. Älä ylvästele 
alkuperäisten oksien rinnalla! 
Mutta jos ylvästelet, muista, ett-
et sinä kannata juurta vaan juuri 
kannattaa sinua.” Room 11:16-18

Me olemme siis oksastettuja 
oikeiden oksien joukkoon ja 
päässeet osallisiksi puun juu-
rinesteestä. Mikä etuoikeus! 
Kuulumme siis yhteen juuta-
laisten kanssa. Siinä ovat mei-
dän juuremme. Kuulumme sa-
maan perheeseen. Normaalisti 
terveessä perheessä perheenjä-
senet tukevat, rakastavat ja puo-
lustavat toisiaan. Eikö niin? Siksi 

me puolustamme Israelia, omaa 
perhettämme. Olemme sen kan-
san ”suurlähettiläitä”, jonka ta-
kana Jumala seisoo ja jota Hän 
rakastaa. 

Ellei Jumala olisi suojellut 
nyky-Israelia jo vuodesta 1948 
tähän päivään saakka, se ei oli-
si enää olemassa. Valitettavasti 
monet maat käyttävät voimansa 
tämän maan vastustamiseen ja 
tukevat maan jakamista sekä ha-
luavat jopa tuhota koko maan. 
Kaikki tämä on pelkästään taiste-
lua elävää Jumalaa vastaan.

Liekki syttyi
Olen monessa Israel-asiassa 
mukana ja olen käynyt maassa 
n. 55 kertaa vuodesta 1988 läh-
tien. Mutta miten kaikki oikein 
alkoi…

Oikeastaan minulla oli jo 
monia erilaisia tehtäviä, joten 
minulla ei ollut mitään suunni-
telmia alkaa tehdä työtä Israelin 
parissa. Mutta Jumalan kutsu tuli 
hyvin selvästi minulle vuonna 

1990 sillä seurauksella, että pa-
neuduin keskittyneesti asiaan. 
Järjestin Israel-kokouksia ja 
festivaaleja. Mikään ponnistus 
ei ollut liian suuri, kun oli kyse 
näiden kokousten järjestämises-
tä. Kaipasin nähdä konkreettisia 
tuloksia työstäni. 

Kun kuuntelin kasettinauhoil-
ta opetusta juutalaisten histori-
asta – siitä, miten maa oli jäl-
leenrakennettu ja miten entisen 
Neuvostoliiton juutalaiset olivat 
seuranneet sydämensä kaipuu-
ta takaisin lupausten maahan 
ja tehneet Alijan – sydämessäni 
syttyi Israelille liekki, joka palaa 
vielä tänäkin päivänä. Minua lii-
kutti suuresti se, miten Raamatun 
profetiat toteutuivat silmiemme 
edessä, ja tunsin kutsua tehdä jo-
tain konkreettista juutalaisten ja 
Israelin hyväksi. Siitä muodostui 
käännekohta elämässäni. 

Helluntailaisena ja kristillisde-
mokraattina olin saanut yleistä 
ymmärrystä Israelin tärkeydestä 
kristillisestä näkökulmasta; että 
kristilliset juuremme ja hengel-
linen perintömme tulevat juuta-
laisilta. Mutta tämä erityinen nyt 
saamani kutsu ei ollut pelkkää 
teoreettista tietoa vaan syvem-
pää sydämen ymmärrystä. 

Juutalaisten paluu
Vuonna 1990 aloin suunnitella 
Israel-konferenssia Siion-seu-
rakuntaan. Pyrin saamaan pai-
kalle mielenkiintoisia ja osaavia 
puhujia. Ensimmäinen tilaisuus 
pidettiin vuoden 1991 alussa ja 
puhujina olivat Ulla Järvilehto ja 
Johann Luckoff. Tohtori Ulla Jär-
vilehto oli toiminut kristillisde-
mokraattinen kansanedustajana 
vuosina 1975-1984, ja oli Jeru-
salemin kansainvälisen kristilli-
sen suurlähetystön ICEJ:n Suo-
men kansallinen johtaja. Johan 
Luckoff toimi järjestön kansain-
välisenä johtajana Jerusalemissa.

Valmisteltavana oli monia käy-
tännön asioita, ja suunnittelin 
konferenssia kuukausikaupalla. 
Suurimman osan ajasta käytin 
kuitenkin syventyäkseni Israel-
aiheeseen. Muutamana tulevana 
vuotena järjestäisimme useita 
Israel-kokouksia. Ennen jokais-
ta Siionissa pitämäämme konfe-
renssia koristelimme kirkon eri 
tavoin ja teimme kaikkemme, 
jotta tunnelma olisi todella juh-
lallinen. Olin lainannut palmuja 

Kutsuna Israelin 
tukeminen

Sokoksen tavaratalosta, jossa 
teimme useita rakennustöitä, ja 
valmistimme myös viisimetrisen 
Israelin lipun ja kaksi ja puoli 
metriä korkean menoran. Ker-
ran rakensimme komean portin, 
jonka suuret pilarit oli verhottu 
kankailla. Israelin ja Suomen 
liput olivat aina seinällä aivan 
salin etuosassa.

Tilaisuudet olivat useimmiten 
kaksikielisiä, ruotsiksi ja suo-
meksi. Kuoro, muusikot ja lau-
lunjohtajana toimiva tyttäremme 
Marina olivat usein harjoitelleet 
myös israelilaisia lauluja kaksi-
kielisten ylistyslaulujen lisäksi. 
Mikä tunnelma! Ei ihme, että 

suuri kirkkomme oli täynnä 
ihmisiä, 400-500 henkeä. Sii-
hen aikaan alueella kovinkaan 
monet eivät järjestäneet Israel-
kokouksia.

Konferenssin tarkoituksena oli 
kertoa paikalle tulleille ihmisille 
siitä, mitä Raamattu sanoo Isra-
elista ja juutalaisista. Juuri tuo-
hon aikaan monet juutalaiset 
palasivat Israeliin, lähinnä enti-
sestä Neuvostoliitosta. Koin, että 
meidän tulisi vuoden 1991 aika-
na kerätä rahaa voidaksemme 
täyttää kokonainen lentokone 
juutalaisilla, jotka halusivat pa-
lata kotimaahansa. Lentokoneen 
täyttäminen tulisi maksamaan. 

300.000 mk tuolloin, eli n 50.000 
euroa. Ihme kyllä onnistuimme 
saavuttamaan tavoitteen. Juuta-
laisille kyseessä ei ole pelkkä 
lento yhdestä maasta toiseen, 
vaan he vastaavat kutsuun muut-
taa maahan. 

Kaiken tämän jälkeen Jumala 
on avannut oven toisensa jäl-
keen ja eteen on tullut monen-
laisia haasteellisia tehtäviä. Sitä, 
mitä kylvämme, myös niitämme. 
Haasteita ja tehtäviä esimerkiksi:

• Israelilaisten tuotteiden 
maahantuonti ja myynti (Tabita 
products Oy perustaminen)

• Miri Moriahin tapaaminen
• ICEJ:n lehtimajanjuhlat, kon-

ferenssi ja siellä jopa puhujana 
työpajassa 6 kertaa 

• Israel-kokousten järjestämi-
nen jne.

Toivon, ettei liekki hiivu, ja 
että ymmärrän olla kiitollinen 
juutalaiselle kansalle siitä, mitä 
olemme heiltä saaneet.

”Siionin tähden 
en vaikene”

Israel-työ on kutsu meille kaikil-
le kristityille kaiken kirjoittamani 
perusteella. Se ei ole pelkästään 
”Israel-faneille” vaan tarkoitettu 
kaikille! Olet, hyvä lukija, etuoi-
keutettu rakastamaan Israelia ja 
juutalaisia sekä siunaamaan sitä, 
mitä Jumala siunaa!

C Risto Huvilan juontamassa Israel-koko-
uksessa Espoossa viime keväänä.

B Suurlähettiläs Dov Segev-Steinbergin 
kanssa Israelin 69-vuotisjuhlissa Ritari-
huoneella Helsingissä.
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MUSTA TORNI
On muitakin maailmoja kuin 
nämä. Stephen Kingin “Musta 
torni”, kunnianhimoinen ja pol-
veileva 8-osainen fantasiaromaa-
nisarja, nähdään vihdoin myös 
valkokankailla. 

King on muistellut ihailleensa 
Tolkien kirjoittamaa Tarua Sor-
musten herrasta ja nähneensä sa-
moihin aikoihin Clint Eastwoo-
din tähdittämän Hyvät, pahat ja 
rumat -elokuvan.

Elokuvan ohjaaja, tanskalai-
nen Nikolaj Arcel puolestaan 
on kertonut kasvaneensa luki-
en Kingin romaaneja ja päättä-
neensä tehdä joku päivä elokuva 
Mustasta tornista.

Viimeinen revolverimies Ro-
land Deschain (Idris Elba) käy 
ikuista taistelua Walter O’Dimia 
eli mustiin puettua miestä (Matt-
hew McConaughey) vastaan. 
Päämääränä Rolandilla on estää 
tätä kaatamasta Mustaa tornia, 
joka pitää koko universumin 
kasassa. 

Deschain on viimeinen ta-
kavuosien suuresta revolveri-
sankareiden joukosta, joiden 
tehtävänä oli suojella Mustaa 
tornia. Joukkiota voi verrata en-
tisaikojen ritareihin, jotka puo-
lustivat Pyhällä maalla kristillistä 
perintöä.

Maailmojen kohtalon ollessa 
vaakalaudalla hyvä ja paha ot-
tavat mittaa toisistaan lopullises-
sa taistelussa, jossa vain Roland 
kykenee puolustamaan Tornia 
mustiin puetulta mieheltä.

Elokuva yhdistelee mielen-
kiintoisella tavalla vanhoja län-
nen elokuvia rinnakkaismaail-
moissa liikkuvaan scifiin.

Revolverimiehen räiskintä on 
toki vakuuttavaa (?) ja rinnak-
kaismaailman örkkejä kuoleekin 
kasapäin, mutta joku elokuvan 
toteutuksessa kuitenkin mättää.

Näyttelijäsuoritukset ovat 
vakuuttavia, aina nuorta Jake 
-poikaa esittävästä Tom Taylo-
rista alkaen. Elba tekee tietenkin 
vakiolaatua yrmynä koviksena, 
josta löytyy se herkempikin 

MUSTA TORNI
Käsikirjoitus: Akiva Goldsman & Jeff 
Pinkner ja Anders Thomas Jensen & 
Nikolaj Arcel (perustuu Stephen Kingin 
romaanisarjaan)
Ohjaus: Nikolaj Arcel
Näyttelijät: Idris Elba, Matthew McCo-
naughey, Tom Taylor

puoli. Ja paholaista esittävä Mc-
Conaughey on kulkenut pitkän 
matkan takavuosien Magic Mike 
-komediasta.

Kimmo Janas

ANNABELLE: CREATION
Hän on palannut! New Line Ci-
neman ”Annabelle: Creation” 
on David F. Sandbergin ohjaa-
ma jatko-osa vuonna 2014 il-
mestyneelle menestyksekkäälle 
Annabelle-elokuvalle, joka tuot-
ti maailmanlaajuisesti lähes 257 
miljoonaa dollaria pääsylipputu-
loja. Jatko-osan tuottavat jälleen 
kerran Peter Safran ja James 
Wan, jotka tekivät yhteistyötä 
onnistuneesti myös Kirottu-elo-
kuvien parissa.

Useita vuosia pienen tyttären-
sä traagisen kuoleman jälkeen 
nukketaiteilija ja hänen vaimon-
sa majoittavat kotiinsa nunnan 
ja joukon tyttöjä suljetusta or-
pokodista. 

Monista television poliisisar-
joista tuttu Anthony LaPaglia 

ANNABELLE: CREATION
Käsikirjoitus: Gary Dauberman
Ohjaus: David F. Sandberg
Näyttelijät: Stephanie Sigman, Talitha 
Bateman, Lulu Wilson, Anthony LaPaglia

näyttelee totuttuun jähmeään 
ja vähäeleiseen tyyliinsä nuk-
ketaiteilijaa, joka on lukinnut 
Annabelle-nuken yläkerran ko-
meroon vuorattuaan ensin ko-
meron seinät Raamatusta irtire-
pimillään sivuilla.

Kuten arvata saattaa, nuoret 
orpokodin lapset ovat uteliaita 
ja tutkiskellessaan uuden kotin-
sa nurkkia tulevat avanneeksi 
lukitun komeron oven. Ja pian 
heistä tulee nukketaiteilijan rii-
vatun luomuksen, Annabellen, 
kohteita.

Kauhuelokuvaksi Annabelle: 
Creation on yllättävän hidastem-
poinen ja jättää katsojan nuole-
maan näppejään – jos nimittäin 
odottaa alkuperäisen Annabelle 
-elokuvan kaltaista säikyttelyä. 
Tuntuu hieman, että tämä jat-
ko-osa on tehty vain tekemisen 
puutteessa, mitään uutta se ei ni-

mittäin tarjoa katsojalle. Nimensä 
mukaisestihan sen pitäisi valaista 
pahan nuken syntyvaiheita.

Positiivisia pisteitä saavat sitä-
vastoin alakouluikäisiä siskoksia 
näyttelevät Lulu Wilson ja Talitha 
Bateman, joiden työskentely ja 
eläytyminen rooleihinsa on var-
sin uskottavaa.

Kimmo Janas
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Tosimiehiä etsimässä

Jorma Wilponen

Jumalan kutsuma avustustyö 
on alkanut vuonna1991. 

Pääasiassa matkat ovat suuntautuneet 
Suomeen, Baltiaan, Venäjälle, 

Valko-Venäjälle, Slovakiaan, Tsekkiin,  
Unkariin, Romaniaan, Moldoviaan ja 

viimeisin kutsu Israeliin.
Olemme vieneet Raamattuja, ruokaa, 

vaatteita, talous-, yms. tavaroita.

Evankeliumia olemme myös saaneet 
viedä seurakuntiin, myös teille ja 

aitovierille sanoin ja sävelin.

Efraim ry puhelin 0400 213 710
www.efraim-ry.com

efraimry@meiliboxi.fi

Avustustilimme on  FI52 1144 3500 0334 01 

TOTUUTTA
ISRAELISTA

netissä

ISRAELUPDATE

21,50 €

autokalat

www.suolakauppa.com
tel. (02) 733 7336

Daniel 9:24-
27 profetiasta 
tekstipohjana Luther 
Bibel ja Vulgata/ 
vertailuna -33-38 
käännöksen kanssa.

(9:24) Seitsemänkymmentä viik-
koa on päätetty sinun kansallesi 
ja Pyhälle kaupungillesi: ”Silloin 
rikkomuksesta tehdään loppu

- Synnit otetaan pois
- Syyllisyys sovitetaan
- Iankaikkinen vanhurskaus 

tuodaan
- Näky ja profetia täyttyy 
- Kaikkein Pyhin tullaan voi-

telemaan
”Niin tiedä nyt ja ota huomi-

oon.”
…Siitä ajasta kun tuli se sana; 

Jerusalem on jälleen rakennetta-
vaksi tuleva - Voideltuun Ruhti-
naaseen (Kristus Vlg) saakka LB 
(Kunnes Voideltu Ruhtinas tu-
lee) on oleva seitsemän viikkoa; 
ja kuusikymmentäkaksi viikkoa, 
tulee se olemaan jälleen raken-
nettu torneinensa ja vallihautoi-
nensa, vaikealla ajalla.

(Jae 26 ja 62) viikon mentyä 
tulee Kristus tapetuksi (Vlg), 
eikä ole enää (LB)

(Jae 27) mutta yhdessä viikos-
sa on Hän monille liiton vahvis-
tava iljetys olemaan ja keskellä 
viikkoa tulee Hän teurasuhrin 
ja ruokauhrin lakkauttamaan. 
Temppelissä tulee hävittäjän il-
jetys olemaan ja hävittäjä, hävi-
tys lopulliseen loppuun saakka 
kestää (Vlg).

Tämä tekstiosa on tuottanut 

kääntäjille vaikeuksia, mutta on 
kaksi asiaa, mitkä LB ja Vlg yh-
täpitävästi ilmaisevat; nimittäin 
aika minkä kuluessa = yksi viik-
ko, hän: voideltu, Kristus (LB ja 
Vlg, venäläinen Raamattu, ja ara-
mealainen Raamattu ilmaisevat) 
tekee vahvan liiton tai vahvistaa 
liiton: monille. Katsomme ensin 
tarkemmin tätä ilmoitusta: ”Mistä 
alkaa ajan laskeminen, nimittäin 
7+62 viikkoa = 483 vuotta. (Viik-
ko = vuosi-viikko = 7 vuotta) sii-
tä kun tuli se sana, että Jerusalem 
on jälleen rakennettava ESRA 7: 
7-9 Kuningas Artakserkseen 7. 
hallitusvuosi = 457 eKr; voidel-
tuun Ruhtinaaseen, Kristukseen 
483 vuotta = 69 viikkoa; tullaan 
vuoteen 26 jKr.

Mitä silloin tapahtui? Jeesus oli 
n. 30 -vuotias ja tuli Jordanille ja 
pyysi Johannekselta saada tulla 
kastetuksi. Kun Jeesus käysken-
teli siellä kansanjoukon keskellä, 
osoitti Johannes Häntä huuta-
en: ”Katso Jumalan Karitsa joka 
pois ottaa maailman synnin”. 
Sanat olivat samat mitä luemme 
Dan.9:24. ”Noustuaan vedestä 
taivaasta kuului ääni: Tämä on 
Minun rakas Poikani, johon olen 
mielistynyt, kuulkaa Häntä ja 
Pyhä Henki laskeutui kyyhkysen 
muodossa Hänen ylleen.” Kaik-
kein pyhin voideltiin, Jeesus 
aloitti julistustyönsä, silloin alkoi 
myös seitsemäskymmenes vuo-
si viikko. Viikko jonka keskellä 
Hänet ristiinnaulitaan n. 3,5 vuo-
den julistustyön jälkeen eli juuri 
niin kuin Danielin 9:26 sanoo = 
Keskellä viikkoa Hän lakkautti 
teurasuhrin ja ruokauhrin samal-
la ja vahvisti Uuden liiton; me 

luemme Luuk.22:15-20: ”Minä 
olen halajalla halannut syödä 
tämän pääsiäislampaan teidän 
kanssanne: Ennen kuin se täyt-
tymys tapahtuu Jumalan Valta-
kunnassa” ja Hän otti maljan, 
kiitti ja sanoi, ”ottakaa tämä ja 
jakakaa keskenänne, sillä minä 
sanon teille: ”Tästedes minä en 
juo viinipuun antia, ennen kuin 
Jumalan Valtakunta tulee” Ja Hän 
otti leivän kiitti, mursi ja sanoi: 
”Tämä on Minun ruumiini, joka 
teidän edestänne annetaan. Teh-
kää se minun muistokseni.” Sa-
moin otti myös maljan aterian 
jälkeen ja sanoi: ”Tämä malja on 
Uusi liitto minun veressäni, joka 
teidän edestänne vuodatetaan”.

Kaikki mitä Herra oli säätä-
nyt Mooseksen kautta Israelil-
le Egyptissä pääsiäislampaan 
nauttimisesta, toteutui Vanhan 
liiton malja Jeesuksen veres-
sä ja aloitti Uuden liiton, jos-
sa pääsiäislammas esikuvana 
täyttyi Jumalan Karitsanveren 
kautta myös Niisankuun 14 päi-
vänä, jonka iltahetkellä Hänen 
ruumiinsa laitettiin ristiltä alas 
ja Johannes kirjoittaa: Sabatti 
oli alkamaisillaan ja se sabatti 
oli suuri, alkoi Riemuvuosi. Oli 
seitsemänkymmenennen viikon 
puoliväli 4000 vuotta Aadamis-
ta, 30 Riemuvuotta Egyptistä ja 
483=691/2 viikkoa = keskellä  
viikkoa; Vanhan liiton esikuval-
liset uhrit tulivat täyttymykseen 
niin kuin luimme. 

Dan. 9:24  Synnit otettiin pois, 
rikkomukset selvitettiin, syylli-
syys sai lopun, kaikkein pyhin 
voideltiin, näky ja profetiat täyt-

tyivät ja iankaikkinen vanhurs-
kaus tuotiin.

Heb. 9. ja 10. luku perusteelli-
sesti vahvistavat tämän. Seuraa-
van ½ viikon aikana vuodatettiin 
Pyhä Henki ja syntyi Kristuk-
sen ruumis (Temppeli = NAOS 
Kreik.) joka myös voideltiin 
helluntaipäivänä 1Kor.3:16-17, 
6:15-19, EF. 2:4.

Noin vuonna -34 täyttyi taas 
Danielin kautta annettu aika-
määrä, joka oli annettu  ”Sinun 
kansallesi ja pyhälle kaupungil-
lesi = 70 vuosiviikkoa ja juuta-
laisen kansan hallitusmiehet kat-
kaisivat suhteensa Jeesukseen ja 
Hänen opetuslapsiinsa surmaa-
malla Stefanuksen.

APT 8 luemme: syntyi suuri 
vaino seurakuntaa vastaan Jeru-
salemissa ja uskovat hajaantuivat 
ja Herra johti ensin Filippuksen 
Samariaan, sitten Pietarin Korne-
liuksen huoneeseen. Antiokiaan 
paenneet opetuslapset julistivat 
evankeliumia Kristuksesta ja 
myös Foinikiassa ja Kyprossa. 
APT 11:21 ja suuri oli se jouk-
ko, joka uskoi ja kääntyi Herran 
puoleen.

Alkoi pakanain ajat, niin kuin 
Jeesus sanoi. Sitä on jatkunut nyt 
noin 1983 vuotta ja se lähenee 
vääjäämättömästi loppuaan.

Tästä aiheesta olisi paljon kir-
joitettavaa, mutta tämä nyt lyhy-
esti esille tuotuna.

Joko sinä olet 
tilannut pojallesi 

Tosimies -lehden?

www.tosimies-lehti.fi

6 numeroa 

vuodessa VAIN 

35 euroa!
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markkinoinnin johtamistoimisto

Kasvata myyntiäsi!
Tarjoamme parempia tuloksia kokonais

valtaisilla markkinoinnin ratkaisuilla

VARAA ILMAINEN KONSULTAATIO 
0400 254 264 tai tommi.malmi@mediakolmio.fi

Keskustori 1, 33100 Tampere
puh.03-2730145, fax. 03-2730140,

E-mail: hytti@jarihytti.fi, Web: www.jarihytti.fi

JARI HYTTI

Iikka Löytty

”Minulle on annettu 
kaikki valta taivaassa ja 
maan päällä. Menkää 
siis ja tehkää kaikki 
kansat opetuslapsikseni: 
kastakaa heitä Isän 
Pojan ja Pyhän Hengen 
nimeen ja opettakaa 
heitä noudattamaan 
kaikkea, mitä minä 
olen käskenyt heidän 
noudattaa. Ja katso, 
minä olen teidän 
kanssanne maailman 
loppuun asti”

K onfirmaatiomessu oli 
Oriveden Päiväkummus-
sa 15.7.2017.

Messuväkeä oli yli 600 henkeä 
ja rippikoulun käyneitä nuoria 
oli 48.

eessa telttakirkkoon.
Hyvyyden voiman uskollinen 

suoja, piirittää meitä, kuinka 
käyneekin. Illasta aamuun kans-
samme on Luoja. Häneltä saam-
me huomispäivänkin.

– Pese minut puhtaaksi ja 
anna kaikki syntini anteeksi.

– Herraa me tahdomme kiit-
tää, Herralle riemulla laulamme 
kiitosta, Herra me kiitämme ni-
meäsi.

– Jos Jumala on puolellamme, 
ken voi olla meitä vastaan?

– Sama taivas yllä tämän maan, 
yhä kutsuu meitä kulkemaan.

– Isä meidän joka olet taivaas-
sa, tapahtukoon Sinun tahtosi.

– Jumalan Karitsa joka kannat 
maailman synnin, anna meille 
rauha.

– Sinä Jeesus ymmärrät parhai-
ten, kun katsot sydämeen.

– Joskus palavan pensaan lail-
la, Luoja kasvonsa paljastaa.

Uskon liekki meidät sytty-
mään sai, hullunrohkeasti läh-
dimme kai, suurta unelmaamme 
toteuttamaan, viemään rakkautta 
äärille maan.

Rippijuhlat 
Suomen 
suvessa

Rippileirin johtajana oli pas-
tori Janne Keränen ja saarnan 
piti pastori Riitta Heino Matt.17 

ja juhlan kanttorina oli Severi 
Laakso.

Leiriläiset saapuivat ristikulku-

Israel investoi arabeihin
Israelin työ- ja sosiaalipalveluiden ministeriö ilmoitti hil-
jattain, että se aikoo investoida noin 2,5 miljoonaa euroa 
projektiin, jonka avulla koulutetaan ja työllistetään vähin-
tään 1 500 arabiväestöön kuuluvaa Israelin kansalaista. 
Projekti suuntautuu kasvavalle elektroniikka-alalle. ”Ha-
luamme nähdä yhä useampien nuorten arabimiesten- ja 
naisten työskentelevän elektroniikkatehtaissa”, sanoi työ- 
ja sosiaalipalveluiden ministeri Haim Katz. ”Tämä tulee 
edesauttamaan heidän hyvinvointiaan ja kaventamaan 
Israelin yhteiskuntaluokkien välisiä eroja.”

Juutalaisia kutsuttiin yhtenäisyyteen
Israelissa vietettiin tiistaina 1.8. Tisha beav -muis-
topäivää. Päivänä paastotaan ja muistetaan ensim-
mäisen ja toisen temppelin tuhoa. Molemmat temp-
pelit tuhottiin samana päivänä, joka on juutalai-
sessa kalenterissa Av-kuukauden yhdeksäs päivä. 
Presidentti Reuven Rivlin sekä useat muut julkiset hen-
kilöt antoivat lausuntoja, joissa he kehottivat juutalaisia 
yhtenäisyyteen ja lopettamaan sisäiset riidat. Osa juu-
talaisista haluaisi, että miehet ja naiset voisivat rukoilla 
myös yhdessä Länsimuurilla. Presidentti puhui maanan-
taina ortodoksi-, reformi- ja konservatiivisten rabbien ja 
yhteisön johtajien kanssa ja kehotti heitä lopettamaan 
kiistelyn Länsimuurista, joka on yksi harvoista asiois-
ta, joka yhdistää kaikkia juutalaisia. Presidentti pel-
kää, että muurista tulee taas yksi jakoa aiheuttava aihe. 
Monet uskonnolliset juutalaiset vierailivat Temppelivuo-
rella viettääkseen Tisha beavia.

Arabeja palkataan valkokaulustyöhön
Israelin entinen presidentti Shimon Peres piti sydämen 
asianaan arabien integroimisen työelämään. Hän ehdotti 
vuonna 2011 noin kahdentoista johtavan hi-tech -yrityksen 
johtajille, että yritykset perustaisivat ryhmittymän, jonka 
tavoitteena on työllistää arabeja ja ultraortodoksijuutalaisia. 
Peres uskoi näiden kahden ihmisryhmän työllistymisen lie-
vittävän köyhyyttä, kohentavan Israelin taloutta ja antavan 
heille mahdollisuuden tulla osaksi yhteiskuntaa.

Presidentti Reuven Rivlinin aloitteesta perustettiin lähes 
kolme vuotta sitten Collective Impact -aloite, mikä pyrkii 
nostamaan akateemisesti koulutettuja arabeja valkokau-
lustyöhön ja johtoasemaan eri yrityksissä. Israelissa arabit 
on nähty perinteisesti ruumiillisen työn tekijöinä. Arabien 
ja ultraortodoksijuutalaisten syntyvyys on korkeampi kuin 
muiden Israelissa asuvien ja tästä johtuen he tulevat seu-
raavan vuosikymmenen aikana edustamaan 50 prosenttia 
Israelin väestöstä.

Aloite on tuottanut positiivisia tuloksia. Pilottijakson ai-
kana 528 arabia palkattiin kuuteen yritykseen, joista 167 
palkattiin johtotehtäviin. Vuoden 2017 ensimmäisen puo-
livuotiskauden aikana 194 arabia sai töitä näissä kuudessa 
yrityksessä ja heistä 54 työskentelee johtavassa asemassa.
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KIHNIÖN 
APTEEKKI
ark. 9–17, la 9–13

raimoperakylaoy.fi

UUTUUSJULKAISU!

Tilaukset:
annika.rissanen@icej.fi 
puh. 040 740 6166

Varpu Haaviston ja Ina Litman 
kirjoittama julkaisu Israelin historian läpi-
leikkauksesta alkaen Jumalan Aabraha-
mille antamista  lupauksista juutalaiselle 
kansalle  aina tähän päivään saakka.

+ postituskulut

ISRAEL & MINÄ

+ postituskulut+ postituskulut

Tilaukset:
annika.rissanen@icej.fi 
puh. 040 740 6166

Tilaukset:
annika.rissanen@icej.fi 

8 €
jäsenille

10 €
muille

Monet ilmiöt seurakunnissa ja kirkoissa menevät minulta täy-
sin yli hilseen. Vaikka olen pyörinyt Herran tarhoissa kym-
menet vuodet, ollut aktiivisesti mukana niin musiikki-, lapsi-, 
nuoriso- kuin avioliittotyössäkin, muutaman viime vuoden 
aikana roiskahtaneet jutut lyövät monon kurkkuun. Olen jo-
tenkin kasvanut uskovaisten yhteisöissä siihen, että on ole-
massa raja maailman ja seurakunnan välillä. Ja on oikeasti 
asioita, jotka Jumalan Sana yksiselitteisesti nimeää synniksi.

Mutta mitä on tapahtunutkaan? Tokko näitä juttuja nyt liian 
tosissaan pitää ottaa. Ihmiset voivat loukkaantua, eikä ketään 
saa syyllistää. Ja onhan se nyt päivänselvää, että Raamattua 
tulee aina tulkita peilaamalla kulloiseen aikaan. Ison kirkon 
papit ja piispat ovat kyllä huolella näyttäneet tietä: suvait-
sevaisuus ja maailman virtausten edessä rähmällään olo on 
enemmän sääntö kuin poikkeus. Raamatusta haetaan vain 
niitä kohtia, joilla voi perustella kaiken saastan ja vetää armon 
silauksen ilman parannuksen tekoa. On se somassa paikassa 
sellaisen papin silmä, joka ei usko oikeasti Raamatun koko-
naisilmoitukseen. 

Vapaissa suunnissa luulisi kajahtelevan Jeesuksen evanke-
liumin kirkas sointi ja odottaisi pasuunan antavan selvän ää-
nen. Niinhän sitä luulisi. Mutta kun seuraa villejä ns. karismaat-
tisia jodlauksia hirveiden huutojen, puistatusten ja ihmisten 
manipulointien kaaoksessa, jää kovin karvas maku suuhun. 
Ja kun julkkisevankelista kertoo olevansa homo, julkisessa 
puheessa yhden sortin johtava pastori kuuluttaa rakkauttaan ja 
ennustaa suurta tulevaisuutta Jumalan pelloilla tälle kaverille. 
Aviot rikotaan mennen tullen ja ilman pienintäkään häpeää tai 
katumusta ja esiinnytään suurina Herran aseina ja opettajina. 
Millään ei näytä olevan enää mitään rajaa. Omat mielipiteet 
ja mutu ovat syrjäyttäneet Jumalan sanan.

Mutta samanaikaisesti miljoonat veljet ja sisaret, jotka ottavat 
Jumalan todesta, kärsivät vainoa, heitä pahoinpidellään, solva-
taan ja tapetaan. Yksin Jeesuksen nimen tähden. Heidän ainoa 
toivonsa on Jeesuksen risti. Siihen he tarttuvat kaksin käsin. 
Parissa kymmenessä vuodessa vainottujen kristittyjen määrä 
on kaksinkertaistunut. Tällä vuosikymmenellä n. 300 miljoo-
naa kristittyä vuosittain maksaa uskostaan kovan hinnan. 

Jeesuksen seuraaminen ei ole helppo nakki. Niin kauan 
kuin kristittyjä on maailmassa ollut, niin kauan on ollut myös 
vainoja. Kun paine kasvaa ja vainot tulevat, ulkokohtainen 
kristillisyys ja uskonnollisuus menettävät merkityksensä. Roo-
likristityt joutuvat niissä olosuhteissa valinnan eteen. Suomes-
sa ei vainoa ole eikä kristityllä ole juurikaan paineita elää 
vakaumuksensa mukaan. Viihteelliseen ja elämykselliseen 
kristillisyyteen tottunut kristitty joutuukin toisenlaisten ky-
symysten eteen: miten elää Raamatun periaatteiden mukaan 
kaiken sallivan ja hyväksyvän yhteiskunnan ja seurakunnan 
keskellä? Ja olemmeko valmiit maksamaan hinnan, jonka mil-
joonat sisaremme ja veljemme maksavat.

Valmiit maksamaan?

LUONNOSSA 
LIIKKEELLÄ

Monia vuosia lehteämme avustanut Jukka Ylävuo on päässyt Taivaan kotiin.
1.11.1950 syntynyt Jukka Ylävuo kuoli 30.7.2017 ns. saappaat jalassa ollessaan menossa 

rantaan kamera matkassaan.
Hän rakasti Jumalaa, luontoa ja lähimmäisiä.
Ylävuon Luonnossa liikkeellä -kolumnin upeat luontokuvat yhdessä koskettavien teks-

tien kanssa saivat lukijoiltamme hyvää palautetta.
Lehden toimitus ottaa osaa Jukka Ylävuon läheisten suruun ja esittää surunvalittelunsa. 

LEIPÄÄ MURTAEN
Tutustumme seuraavalla aukeamal-
la Allan L. Mäntyniemeen, mutta 
kuunnellaanpa ensin hänen muuta-
ma vuosi sitten julkaisemansa äänite 
"Murratko leipää".

Levystä saatavat varat menevät 
lyhentämättömänä Anneli ja Ale 
Lindgrenin toteuttaman lähetys-
työn tukemiseen mm. Romaniassa 
ja muualla Euroopassa.

Äänite kielii kuolemattomasta 
Jumalan armosta ja rakkaudesta. 
Elämästä joka ilmestyi, valosta joka 
karkotti pimeän ja pelon.

"Murratko leipää nälkäiselle, ruo-
kitko nälkää näkevää. Yltääkö rak-
kaus tekoon asti, ja luoksen löydät 
kurjan nääntyvän. Ei Jumala jää 
velkaa meille, jos apuun kätes ojen-
nat. Lantin jos annat kärsivälle, 
niin vaatteet yllensä myös puetat."

Kaikki levyn kappaleet ovat Män-
tyniemen säveltämiä ja sanoittamia.

Mukaan tähän hyväntekeväisyys-
hankkeeseen lähti varsin merkittävä 

joukko musiikkialan ammattilaisia. 
Onpa Tosimiestä etsimässä -kolumnia kirjoittava Jorma 

Wilponenkin lähtenyt mukaan esittämään kappaleen "Kut-

suttu palvelemaan". Ja hallussa tuntuu 
olevan selvästi myös romanilauluihin 
usein kuuluva äänen väristyskin...

Mäntyniemen loihtimat kappaleet 
vaihtelevat surullisista romanibal-
ladeista meneviin, lattarihenkisiin 
kappaleisiin. Omaksi suosikeikseni 
nousivat sieltä kevyemmästä päästä 
kappaleet "Kerran taivaassa" ja "Tai-
vastasi toit". 

Hitaammista kappaleista puoles-
taan nousivat "Tahdon jotain enem-
män" ja levyn viimeinen kappale "Yk-
sinään", jonka tulkitsee armoitetulla 
tyylillään Henry Hedman.

Levy "Murratko leipää" on varsin 
hyvä vaikka tuliaislahja uuteen kotiin 
tai muuten vaan jaettavaksi soveltuva 
tuote – rahat menevät ehdottomasti 
hyvään tarkoitukseen ja mikä parasta, 
rahalle saa myös vastinetta kuunnel-
tavaksi vaikkapa pitkillä ajomatkoil-
la. Samalla kun sävelet viihdyttävät, 
koskettavat sanoitukset puhuttelevat 
syvällisemminkin.

Kimmo Janas

Murratko leipää
Allan L. Mäntyniemen sävelin ja sanoin
Efraim ry, 2010
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Iikka Löytty

Allan L. Mäntyniemen 
käynnistämä ”Murratko 
leipää” -levyprojekti 
on kanava, jonka 
kautta apua on mennyt 
köyhään romanikylään 
Romaniassa. Sinne on 
rakennettu mm. uusi 
rukoushuone.

A llan L. Mäntyniemi syntyi 
Alavudella toukokuus-
sa 1959. Pojan ollessa 

5-vuotias perhe muutti Ähtäriin, 
Alastaipaleen kylään. 

– Keväällä 1967 pakkasimme 
laukkumme ja muutimme Ruot-
siin, jossa olen asunut suurim-
man osan elämästäni. Kouluni 
olen käynyt kokonaan siellä. 
Perustin siellä myös perheeni, ja 
nyt olen opetellut elämistä täällä 
Suomessa, hän muistelee.

Lapsia oli yhdeksän ja Allan 
oli kolmanneksi nuorin. Isä ja 
äiti olivat kauppiaita ja heidän 
tekemisensä kautta perheellä 
oli leipää ja katto pään päällä. 
Perhe kävi usein hengellisissä 
tilaisuuksissa. 

Tuohon aikaan vaikutti Al-
lanin isän serkku, tunnettu ja 
arvostettu, nyt kirkkauteen 
ylennetty saarnaaja, evankelista 
Viljo Mäntyniemi. Hänen tilai-
suuksissaan kylvettiin Jumalan 
Sanan siemen, joka alkoi jossain 

vaiheessa orastaa.  
– Me ruotsalaistuimme lap-

suuden kotikaupungissa Norr-
köpingissä. Kotona ei kukaan 
ollut uskossa. Meillä kuitenkin 
arvostettiin Jumalaa, Häntä piti 
peljätä ja kunnioittaa Pyhänä 
Jumalana. Ne olivat niitä arvoja, 
joita meihin istutettiin elämäs-
sämme. Mutta kun tulin uskoon, 
niin se henki ei ollutkaan sama,  
minun Henkeni edusti Kristusta, 
mutta se kodin henki ei tuntenut 
Jeesusta, Allan kertoo. 

Hän toteaa olleensa kotona 
ainoa uskova ja tulleensa ko-
kemaan sen joskus hyvinkin 
vaikeana. 

Herran kohtaaminen
Helmikuun 15. päivä vuonna 
1974 Allan lähti serkkujensa 
Urpon ja Henryn kanssa usko-
vien piiriin suomalaiseen meto-
distikirkkoon. Se tuntui hänen 
kertomansa mukaan mahtaval-
ta ja ihanalta. Siellä kuuli niitä 
lauluja, joita Allan oli kuullut jo 
varhaisessa lapsuudessaan. Se 
oli kaikki niin kotoisen tuntuis-
ta. Ensimmäinen ja toinen tilai-
suus tuntuivat niin makoisilta, 
että pojat päättivät mennä vielä 
uudelleen. 

– Jumalan Sana tuli kohti ja 
sellaisella tasolla, että se kosket-
ti. Sana tuotiin rakkaudella ja ar-
mahtavalla tavalla. Siinä ei ollut 
mitään helvetillä pelottelua. Se 
vangitsi ja suostutteli sisimpäni, 
joka murtui siinä, hän muistelee.                                                                                                                                      

Sitten puhuja tiedusteli, kuka 

haluaa antaa elämänsä Jeesuk-
selle. Allan halusi tuon Jeesuk-
sen omaan elämäänsä. Hän 
ei huomannutkaan, kun oli jo 
noussut penkistä ja meni oma-
tahtoisesti polvistuen alttarin 
eteen. Hänen puolestaan rukoil-
tiin ja julistettiin syntien anteek-
siantamus Jeesuksen siunatussa 
sovintoveressä. 

– Siinä hetkessä tunsin, mi-
ten kohtasin Jeesuksen ja sain 
uudestisyntyä ylhäältä Jumalan 
elävän ja pysyvän Sanan kautta.

Ei siipiä 
selkään

Perheen oltua muutaman vuo-
den Ruotsissa, isä onnistui osta-
maan kotitalonsa Peräseinäjoen 
Haapaluomalta. Se oli Allanin 
kertoman mukaan sivussa oleva 
mökki, jonka nimi oli Pökkölö-
mäki.  Siellä perhe oli kesäisin 
ja joskus joulunakin. 

– Siellä koin vaikeita hetkiä ja 
yksinäisyyttä. Muut menivät vii-
konvaihteessa omiin menoihin-
sa. Uskossa oleminen ei tehnyt 
minusta superihmistä, eikä mi-
nulle kasvanut siipiä selkään. 
Minua auttoivat Raamatussa 
olevat Jumalan lupaukset. Ne 
antoivat voimaa kestää vaikeissa 
tilanteissa. 

Meni vielä neljä vuotta eikä 
tapahtunut muutosta. Allan oli 
koko ajan rukoillut muiden us-
koontulon puolesta, mutta jos-
kus tuntui, että asiat menivät 
vain pahemmiksi. Sitten kerran 
Norrköpingissä oli kotikokous, 

ja tuli loppurukouksen aika. 
– Sanoin ajatuksenani, että 

koska minä saan nähdä omani 
tuolla rukouksessa. Olin silmät 
suljettuna Jumalani edessä. Ju-
mala vastasi salaman lailla, 
avasin silmäni ja näin keittiön 
pöydän vieressä sisareni Saaran 
polvistuneena ja hänen puoles-
taan rukoiltiin. Saara oli meistä 
toinen, joka tuli uskoon, Jumala 
teki työtään. 

Ennen pitkään myös äiti ja 
isä sekä sisar Helli sekä vanhin 
veli ja hänen puolisonsa tulivat 
uskoon. Jumalan lupaus, kun 
sinä pelastut, pelastuu myös 
sinun koko perhekuntasi, piti 
paikkansa.

– Tänä päivänä on vielä kaksi, 
jotka ovat pelastuksen ulkopuo-
lella, mutta Herra tekee työtään 
heidänkin kohdallaan, Allan to-
teaa varmana.

Säveliä 
aitan rappusilla

Mäntyniemen suuressa suvussa 
toimivat uskon ja musiikin yh-
teys. 

– Lapsena kotona laitettiin aa-
muisin radio auki ja sieltä tuli 
kaunista musiikkia. Tällaisen 
musiikin keskellä olen saanut 
elää. Meillä laulettiin paljon. Mu-
siikki kuului elämään. En voisi 
ajatella elämää ilman musiikkia.

Allan muistaa, kuinka he leik-
kivät pihalla lasten ulkoleikkejä, 
ja hän erottautui porukasta ja 
meni yksin erilleen. Hän meni 
aitan rappusille ja nosti jalat ylös 

ja nojasi selkäänsä seinää vasten. 
– Muistan selkeästi sen het-

ken, ihan kuin tämän hetken. 
Olin noin 5-vuotias, kun rakas-
tuin Katri-Helenaan. Sitä samaa 
tunnetta kannan hänen laulujaan 
kohtaan vielä tänäkin päivänä. 
Toinen laulaja, jonka laulua odo-
tin radiosta, oli romanilaulaja 
Taisto Tammi. 

Lapsena Allan halusi aina, että 
hänestä tulee isona laulaja. Se oli 
hänen elämänsä tavoite numero 
yksi. Siinä aitan rappusilla istues-
saan hänen ajatuksensa menivät 
jotenkin svääreihin. 

– Minä säveltelin siinä jotakin. 
En tiedä miten sen tein, mutta 
ajatukseni valtasi halu luoda ja 
säveltää. Nämä ovat niitä en-
simmäisiä kokemuksia musiikin 
luomisessa. 

Evankelistan 
ura urkenee

Pohjustuksen omaan uskonelä-
määnsä Allan sai suomalaisessa 
helluntaiseurakunnassa. Juma-
lan Sanaa kylvettiin, istutettiin, 
selvitettiin, ja jos oli vaikeita ky-
symyksiä, niitä saattoi kysyä. Oli 
tarpeellista, että hän oli saanut 
liittyä ja kuulua Urpon ja Henryn 
kanssa samaan yhteyteen. 

– Joku merkillinen tuli syttyi 
sisimpääni uskoontulon aikoi-
hin. Jäin aina miettimään, mitä 
on Jumalan valtakunnan työ. Mi-
ten sitä toteutetaan ja mitä se on? 
Mietin kotona, mutta en puhu-
nut muille. Opetuksessa sain sit-
ten niitä vastauksia. Jumala laski 
jo hyvin aikaisessa vaiheessa sy-
dämelle tämän työntekijäasian. 

Allan perusti perheen ja maa-
ilma laajeni. Hän kuitenkin koki, 
ettei hänellä ollut sellaista osaa-
mista, mitä tarvittaisiin Jumalan 
työhön. 

Vuonna 1988 hän perusti 
oman perheensä kanssa laulu-
ryhmä Kuninkaalliset. 

– Me koimme olevamme Ku-
ninkaallisia Kristuksessa. Lau-
luryhmä toimi noin yhdeksän 
vuotta. Kiersimme eri seurakun-
tien tilaisuuksissa. Todistimme, 
julistimme Jumalan Sanaa ja 
musisoimme. Herra näytti sil-
loin maailmaa ja valmisti minua 
evankelistan tehtävään. 

Allan sai tänä aikana koke-
musperäisiä työvälineitä, ja sai 
toteuttaa sitä kutsua, minkä Her-
ra olin laskenut hänen elämään-

sä. Seurakunta kutsui ja siunasi 
Allanin evankelistaksi. Se oli 
hänen kertomansa mukaan niin 
suuri asia, ettei sitä oikein voi-
nut tuntea heti todeksi. Tämän 
jälkeen on myös ollut aikoja ja 
tapahtumia, joista ei olisi sel-
vinnyt eteenpäin ilman Jumalan 
anteeksiantoa. Jumala ei hylkää 
eikä aseta boikottiin. Jumala 
asettaa sille paikalle, mihin Hän 
on kutsunut. Raamattu ilmoittaa, 
että kutsumistaan Jumala ei peru. 
Kaikkien negatiivisten asioiden-
kin jälkeen Jumala on näyttänyt, 
että Hän on sama kuin silloin 
Allanin nuoruudessa. Jumalan 
palveluksessa Allan haluaa olla 
vielä tänäkin päivänä.

Allan L. Mäntyniemen ensim-
mäinen laulu syntyi muutaman 
uskossaolokuukauden jälkeen. 

– Minulla oli suuri halu ja mie-
lenkiinto laulun tekemiseen. Se 
syntyi, se oli jotain sellaista, mis-
sä minun ei tarvinnut olla teki-
jänä. Melodia soi jossakin täällä 
sisäpuolella ja sanat kirjoitin ylös 
paperille. Laulun nimi on ”Mä 
tietä kuljin maailman”. 

Vaikka hänellä ei ollut omaa 
kokemusta maailman tiellä kul-
kemisesta, niin hän on mielen-
kiinnolla seurannut ihmisten elä-
mää ja heidän arkeansa. Heidän 
elämänsä on antanut Allanille 

uudenlaisia näkökulmia elämäs-
tä. Nykyisin Allan toimii myös 
musiikin tuottajana.

Leipää murtaen
Kutsu on vienyt Allania eri il-
mansuuntiin maamme rajojen 
ulkopuolellekin, itäisellä puo-
lella aina Romaniaan saakka. 
Hän kertoo tiedostaneensa, että 
hänelle tulee mahdollisuus osal-
listua myös ulkolähetystyöhön. 
Niinpä Allan on  saanut olla 
työskentelemässä Romaniassa 
sikäläisten romanien keskellä. 
Tällaiselle matkalle hän lähti en-
simmäisen kerran keväällä 2009. 

– Olin etukäteen kuullut mo-
nenlaisia tarinoita, minkälaista 
siellä on ja missä jamassa ihmiset 
siellä ovat. Se oli kuitenkin vain 
pieni prosentti mitä olin kuulut, 
kun pääsin toteamaan paikan 
päällä. Siellä säikähdin ja järky-
tyin, millaisessa alennustilassa 
heimoni lapset siellä elävät. Se-
kin oli järkytys, kun kävimme 
hökkelimäisessä romanikodissa. 
Noin 50 neliön asunnossa asui 
32 henkilöä. Isä, äiti, heidän lap-
sensa, puolisonsa ja sitten taas 
heidän perheensä, Allan kertoo 
päätään pudistellen. – Olen sen 
jälkeen sanonut, että Suomessa 
hevosetkin asuvat paremmissa 
karsinoissa, kuin siellä ihmisten 

Allan L. Mäntyniemi – 
satojen hengellisten laulujen tekijä

lapset. Enkä puhu yhtään ylisa-
noja. 

Vierailu vaikutti syvästi mie-
heen. Sisimmästä nousi hiljainen 
kysymys, mitä minä voin tehdä 
näiden ihmisten puolesta? 

– Minulla on tyhjät taskut ja 
tyhjät kädet. Herra, mitä minä 
voin tehdä, se oli ajatukseni. 

Päästyään kotiin hän otti 
yhteyttä uskoviin ystäviinsä ja 
kertoi heille ajatuksestaan ää-
nitteen toteuttamiseksi. Työn 
tuotto ohjattaisiin Romaniassa 
tapahtuvaan toimintaan. Yht-
äkkiä Allanilla oli 14 laulajaa, 
jotka sanoivat, että ilman muu-
ta. Koossa oli sovittaja ja muut 
tekijät, joita tarvittiin. Allan epäi-
lee sen olleen ehkä elämäntehtä-
vänsä merkittävin toteutus tällä 
äänityssaralla. 

– Koen, että saimme sen ää-
nitteen kautta murtaa sitä leipää 
niille heikoimmillekin, joita siel-
lä on vaikka kuinka paljon. 

Romaniassa tulivat puheeksi 
myös EU-avustukset. Heille ei 
ole koskaan avautunut tällaista 
virtaa. Näihin avustushakemisiin 
olisi tarvinnut henkilötietoja. 
Heiltä löytyy nimet, mutta muut 
rekisteritiedot puuttuvat.

 – Käsitin, että he ovat olemas-
sa, mutta he eivät ole olemassa. 
Eli jos  EU:sta tulisi avustuksia, 
he eivät saisi, koska heitä ei ole 
olemassa. Apu ei mene perille, 
mistä sitä todella tarvitaan. 

Joko lähdet?
– Haluan tässä kiittää lähetys-
työntekijä Ale Lindgreniä ja 
Anneli Keväänranta-Lindgreniä, 
jotka tuolloin 2009 rohkaisivat 
minua lähtemään. Olin monta 
vuotta kieltäytynyt lähtemästä 
tällaiselle matkalle. Mitenkäs 
minä, menköön joku muu.  Ale 
oli sen verran kestävämpi. Aina 
kun tavattiin, niin hän kysyi: ”Kai 
sinä Allan nyt sitten seuraavalle 
reissulle lähdet?” Joo, voin minä 
lähteä, mutta sitten tekaisin teko-
syitä, enkä lähtenytkään, Allan 
naurahtaa.

Kun hän viimein sai vastata 
myönteisesti kutsuun, hän kiitti 
Jumalaa täydestä sydämestään. 
Näillä matkoilla, joita on ollut 
useita, on viemisinä ollut myös 
Jumalan Sanaa, Raamattuja, seu-
rakuntavierailuja ja musiikkia. 
Avustusryhmän kokoonpano 
matkoilla on ollut vaihteleva.
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JUMALAN 
RAKKAUS

Maailmassa, joka on täynnä pel-
koa, sairautta, kriisejä, kidutusta, 
epävarmuutta ja toivottomuutta, 
se mitä uskomme Jumalan hy-
vyydestä paljastaa, miten tulem-
me reagoimaan jokapäiväisen 
elämämme koettelemuksiin ja 
olosuhteisiin. Näkemyksemme 
Jumalasta vaikuttaa kaikkeen.

Viidennen sukupolven pasto-
ri, kalifornialainen Bill Johnson 
kutsuu uutuuskirjassaan ”Jumala 
on hyvä” uskovia rakentamaan 
elämänsä ainoalle järkkymättö-
mälle perustalle eli varmuudelle 
siitä, että Jumala on hyvä.

Mielenkiintoista kirjan raken-
teessa on, että kirjan alussa on 
peräti 18 sivun verran suosituk-
sia 28 hengenmieheltä ja -naisel-
ta. Oman sanansa ovat sanoneet 
mm. Suomessakin viime kesänä 
vieraillut Heidi Baker, God TV:n 
perustaja Wendy Alec, Reinhard 
Bonnke, mm. Villi ja vapaa -kir-
jan kirjoittaja John Eldredge ja 
nuorempaa evankelistapolvea 
edustava Todd White.

on vain yksi syy; Jumala käski 
hänen tehdä se. 

– Se ei ollut korvin kuulta-
vaa, mutta se oli hyvin lähellä. 
”Tahdon, että kirjoitat siitä, että 
minä olen hyvä.” Minkään muun 
kirjani kohdalla en ole kokenut 
vastaavaa, hän kertoo.

Johnson huomauttaa yhden 
aikamme suuria murhenäytel-
miä olevan, että koululaitos on 
onnistunut poistamaan lähes 
kokonaan käsityksen Luojasta 
ihmisten arjesta ja ajatusmaail-
masta. 

Koululaitos on myös yhden-
mukaistamispyrkimyksissään 
onnistunut usein tappamaan 
lapsista kyvyn unelmoida. 
Unelmointi kasvattaa sisäisen 
ihmisemme lihaksia ja hedelmä 
tulee näkyviin ennemmin tai 
myöhemmin.

– Emme saa sekoittaa keske-
nään päämääräämme ja tehtä-
väämme. Minun päämääräni on 
taivas, mutta tehtäväni on tuo-
da valtakunta maan päälle, Bill 
Johnson toteaa.

Kirja on varsin perusteellinen 
katsaus Jumalan hyvyyteen eri 
lähtökohdista ja saa epäileväm-
mänkin sielun havahtumaan.

KIRJEENVAIHTAJAN 
ARKEA LÄHI-IDÄSSÄ

Pitkän päivätyön mm. Turun Sa-
nomien ja Yleisradion Lähi-idän 
kirjeenvaihtajana tehnyt Rony 
Smolar valottaa uutuuskirjas-
saan Lähi-idän kriisiä tai ehkä 
on parempi sanoa kriisejä. Hän 
toteaakin, että Israelin ja pales-
tiinalaisten konflikti ei vuonna 
1980 hänen asettuessaan Israe-
liin ollut ainoa kiista Lähi-idässä, 
mutta keskeisin ja pitkäaikaisin. 
Joulukuussa 2010 alkanut arabi-
kevät on jättänyt pysyvän jälken-
sä koko arabimaailmaan, joka ei 
varmaankaan tule koskaan pa-
laamaan entiselleen.

Runsaat kaksikymmentä vuot-
ta Lähi-idässä toimiessaan suo-
menjuutalainen Smolar lähetti 
koti-Suomeen tuhansia raport-

KASVISRUOKIA 
PÄIVITTÄIN

Uudesta-Seelannista kotoisin 
oleva, nykyään Berliinissä asuva 
Jessica Prescott kertoo olevansa 
huono noudattamaan resepte-
jä, mutta jakaa mielellään omia 
ideoitaan ystäviensä kanssa. 
Siksi hän alkoi pyörittää Wholy 
Goodness -vegaaniblogia, jossa 
hän julkaisee kirjoituksiaan ja 
valokuviaan.

Esikoiskirjansa ”Vegaanihyvää 
– herkullisia kasvisruokia joka 
päivälle” johdannossa Prescott 

teja. Varsin monet suomalaiset 
oppivatkin tuntemaan Rony 
Smolarin varsin korkeasta am-
mattietiikasta, joka ei mm. sal-
linut välittää tapahtumista vain 
yhtä näkökulmaa.

Muistelmateoksessa, niin kuin 
hän itse sitä kutsuu, Smolar kä-
sittelee aihekokonaisuuksina 
uutisia, tapahtumia ja ilmiöitä 
Lähi-idässä ja erityisesti Israelissa 
1980-2002. Tavoilleen uskollise-
na hän taustoittaa tasapuolisesti 
Israelia ja sen lähinaapureita ja 
vie lukijan paikkoihin, joihin tu-
risteilla ei ole pääsyä.

Kirja on ajankohtainen tieto-
paketti Israelista sekä juutalai-
sesta uskosta ja juutalaisuudesta 
yleensäkin suomalaisin silmin. 
Kirja on sen verran tiukkaa ta-
varaa, ettei sitä lue yhdellä istu-
malla, mutta sitäkin suuremmalla 
mielenkiinnolla. Rony Smolarin 
tyyli selvittää asioita ja nostaa 
esiin normaalin uutisoinnin si-
vuuttamia yksityiskohtia tekee 
kirjasta todella lukuelämyksen. 
Smolar ei pelkästään tyydy 
avaamaan tämän päivän on-
gelmakenttää Lähi-idässä, vaan 
taustoittaa itsenäisen Israelin 
historiaa ajanlaskuamme edel-
tävästä historiasta asti.

Hän muistaa myös arvostella 
suomalaista ja kansainvälistäkin 
mediaa yksipuolisesta uutisoin-
nista Lähi-idän tapahtumista.

LUOVAA 
KIRJOITTAMISTA

Kirjoittaminen on yksi vaikeim-
mista taiteen lajeista – siis jos tar-
koitus on luoda uutta tekstiä, en 
nyt puhu mistään puhtaaksikir-
joittamisesta. Moni tuskailee, että 
haluaisi kirjoittaa jotakin, mutta 
mistä oppia sanojen käyttöön.

Muistaakseni Ernest Heming-
way on sanonut: ”Aitoa mystiik-
kaa ei pidä sekoittaa ilmaisutai-
don puutteeseen”.

John Gillard on kasannut var-
sin mielenkiintoisen opaskirjan 
niin ammattikirjoittajien sparra-
ukseksi kuin kirjailijanalkujen 
opastukseksi. ”Luovan kirjoitta-
misen työkirja” on paitsi kirjoit-
tamisen opas, myös mielenkiin-
toinen kurkistus 20 merkittävän 
kirjailijan uraan, tuotantoon ja 
tapaan kirjoittaa.

Ulkomaisista suurnimistä mu-
kana ovat mm. James Joyce, Wil-
liam Faulkner, Ernest Heming-
way, Kurt Vonnegut ja Stephen 
King. 

Jani Saxellin laatimassa suo-
malaisen kirjallisuuden osuu-
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Johnson toteaa kirjansa joh-
dannossa, että hänellä on enem-
män kysymyksiä kuin vastauk-
sia, mutta hän on varma, että 
kirjasta löytyy toisille haasteita 
ja toisille apua. Hän myös ker-
too, että kirjan kirjoittamiseen 

Jos pähkäilee televisiosta ja 
muista viestimistä tulvivien Is-
rael-uutisten kanssa, kannattaa 
ehdottomasti lukea Rony Smo-
larin kirja. Palapelin palaset 
loksahtelevat paikoilleen ja ko-
konaiskuva Lähi-idän tilanteesta 
alkaa hahmottua.

dessa puolestaan esitellään Katja 
Kettu ja Anja Snellman.

Kirjassa on myös 70 tehtävää, 
”sormiharjoitusta”, jotka perustu-
vat sekä maailman- että suoma-
laisen kirjallisuuden suurnimien 
työtapoihin.

Gillard käy läpi luovan kirjoit-
tamisen keskeisiä osa-alueita, 
kuten henkilöhahmojen, tapah-
tumapaikkojen ja juonen kehit-
telyä sekä erilaisia kerronnallisia 
tekniikoita. Näiden sormiharjoi-
tusten avulla kirjoittamisen pitäi-
si rakentua pala palalta koko-
naisuudeksi ja kuuluviin pääsee 
kirjoittajan oma, erityislaatuinen 
ääni.

Ja vaikka sormiharjoitusten 
teko ei kiinnostaisikaan, jo nuo 
pelkät eri kirjailijoiden esittelyt 
ovat varsin mielenkiintoista ja 
jopa avartavaa luettavaa.

toivoo, että joku jossakin päin 
maailmaa löytäisi kirjan sivuilta 
jotakin inspiroivaa, joka saa hä-
net toisinaan valitsemaan jopa 
vegaanista.

Prescottin kirja on ruokakirja 
niin vegaaniudesta kiinnostu-
neille kuin niillekin, jotka pyr-
kivät muuten vain lisäämään 
kasvisten määrää aterioissaan. 

– Olen vegaani, koska mie-
lestäni juuri tämä elämäntyyli 
edistää planeettamme ja sillä 
elävien olentojen hyvinvointia, 
hän toteaa.

Hän lisää, ettei ole kirjoittanut 
kirjaa vakuuttaakseen ihmisiä 
vegaaniruokavalion paremmuu-
desta, vaan osoittaakseen, kuin-
ka herkullista vegaaniruoka voi 
olla. Varsinkin tällaiselle grillikyl-
keä suosivalle onkin hyvä, ettei 
Prescott lähde saarnaamaan.

Hän kertoo valinneensa kir-
jaan ruokia, joista voivat nauttia 

Varpu Haavisto & Ina Litma
Israel & Minä
– Israel suurennuslasin alla
ICEJ Suomen osasto, 2017

kaikki eli niin herkullisia ruo-
kia, ettei lihan puutetta edes 
huomaa. Jessica Prescott haluaa 
myös hälventää vääriä usko-
muksia vegaaneista ja heidän 
ruoistaan.

Herkullisen värikäs kirja to-
della innostaa kokkailemaan 
ja kokeilemaan uusia kasvis-
pohjaisia ruokia. Kirja sisältää 
60 ruokaohjetta, jotka on jaettu 
helppotekoisiin pikaruokiin ja 
hieman enemmän aikaa vaativiin 
luomuksiin.

Pakko on myöntää, että Jessi-
ca Prescottin ottamat värikuvat 
jo saavat veden herahtamaan 
kielelle, ja helppojen ohjeiden 
kautta pääsee avartamaan omaa 
– ehkä liiankin lihapainotteista – 
ruokavaliota.

OIKEAA TIETOA 
ISRAELISTA

Tänä päivänä median kautta 
välittyvä kuva Israelista ja yli-
päänsä tilanteesta Lähi-Idässä 
on kovin yksipuolista.

ICEJ Suomen osasto on jul-
kaissut Varpu Haaviston ja Ina 
Litman kirjoittaman tietopaketin 
Israelin historiasta aina Jumalan 
Aabrahamin kanssa tekemästä 
liitosta nykypäivään asti.

Monia kristittyjä askarruttaa 
kysymys, toteutuuko myös oi-
keudenmukaisuus samalla kun 
Raamatun lupaukset Israelin 
kokoamisesta omalle maalleen 
toteutuvat. ICEJ:n julkaisun tar-

koitus on käsitellä raamatullisen 
Israel-rakkauden perusteita ja 
samalla kysymystä oikeuden-
mukaisuudesta.

60-sivuinen julkaisu ei ole kui-
tenkaan mikään Raamattu-opus, 
vaan pureutuu myös nykypäivän 
tapahtumiin Oslon rauhanpro-
sessista aina ihmisoikeuskysy-
myksiin palestiinalaisalueilla ja  

Israeliin innovaatioiden ja kor-
kean teknologian maana.

Tuossa aikaisemmin esitel-
ty Rony Smolarin kirja samoin 
kuin tämä Israel & Minä -kir-
janen kanssa antavat erittäin 
perusteellisen kuvan tilanteesta 
Israelissa, ja kuinka meidän tulisi 
asennoitua siihen.

Kimmo Janas
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synnyttää uskon, eikä hän kos-
kaan synnytä uskoa valheeseen. 

Vihollisen toimesta uskon-
nollinen ihminen on johdettu 
harhaan. Hän luulee olevansa 
oikealla tiellä, istuessaan kauniin 
kirkon hiljaisuudessa, kuunnel-
lessaan liturgista laulua tai har-
rasta musiikkia ja nauttien ympä-
rillään olevasta rauhasta. Mutta 
ellei hän ole sydämessään valin-
nut Jeesusta, se on petos, jokas 
paljastuu vasta kuolemassa tai 
Jeesuksen tulemuksessa. Valitse 
siis Jeesus.

Jeesus ei maanpäällisen toi-
mintansa aikana itse sanonut 
suoraan olevansa Kristus. Hän 
ei antanut riivaajienkaan sitä ker-
toa, vaikka ne tunsivat hänet. Ne 
eivät saaneet olla hänen todista-
jiaan. Hän ei sanonut sitä edes 
vankilassa kuolemaa odottavalle 
Johannekselle, vaan kertoi teois-
taan. Myös juutalaiset vaativat 
Jeesukselta vastausta kysyen, 
että jos sinä olet Kristus, niin 
sano se meille suoraan. Heillekin 
Jeesus antoi vastauksen viittaa-
malla tekoihinsa, jotka todistavat 
hänestä. 

Jeesus tunsi ansan, jonka 
vihollinen oli piilottanut Kris-
tuksen nimen ennenaikaiseen 
paljastamiseen. Vaikka hänen 
nimensä on kaikkia muita nimiä 
korkeampi ja osoittaa sitä valta-
suuruutta, joka hänellä on, ilman 
tekoja se nimi on kuten muut-
kin nimet. Raamattu kertoo, että 
monet uskoivat hänen nimeen-
sä, vasta nähdessään hänen tun-
nustekonsa, jotka hän teki. 

Mekin voimme sanoa tunte-
vamme jonkun henkilön, josta 
olemme kuulleet. Tiedämme 
hänen nimensä, tunnemme ul-

Esko Tienhaara

Historian kirjallisuudessa 
ja erityisesti 
Raamatussa on paljon 
tietoa Jeesuksesta. 
Vanhan testamentin 
kätketty Kristuskuva 
alkaa uskovalle 
avautua Jeesuksen 
vastaanottamisen 
jälkeen Pyhän Hengen 
kautta. 

V anhan liiton vertausku-
vallisuus tähtää Vapahta-
jan, Jeesuksen tulemuk-

seen. Erityisesti eläinuhrikäytän-
tö osoittaa Jumalan omaan uh-
rikaritsaan, Jeesukseen. Häneen 
päättyi Vanha liitto, eläinuhreja 
ei enää tarvita. Jumala itse päätti 
Vanhan liiton antamalla Jerusa-
lemin pakanain käsiin, jolloin 
Temppeli tuhottiin ja uhraami-
nen loppui. Tällä historiallisella 
perustuksella uskomme lepää. 

Usko tarvitsee realistisen 
kohteen ja Jeesus on sellainen. 
Jotkut ajattelevat ja sanovatkin, 
että ei sillä ole väliä, syntyikö 
Jeesus neitsyestä, oliko hän Ju-
malan poika, kuoliko hän ristillä 
ja heräsikö hän kuolleista, kun 
vain uskomme häneen. Mutta 
tässä ajatuksessa on vihollisen 
ansa. Sellaista uskoa, joka uskoo 
valheeseen – tyhjään, ei ole ole-
massa. Se usko, jota Raamattu 
tarkoittaa, syntyy Jumalan ilmoit-
tamasta näkyvästä tai näkymät-
tömästä totuudesta. Pyhä Henki 

konäön ja missä hän asuu, mutta 
hänellä ei ole mitään vaikutusta 
meihin, jos emme tiedä mitä hän 
tekee. Jos joku haluaa tutustua 
minuun, hänen on välttämättä 
saatava tietää mitä teen ja mitä 
mieltä olen häntä kiinostavista 
asioista. Samoin kuin Jeesuksen 
teot kertovat, kuka hän on, sa-
moin meidän tekomme kertovat, 
keitä me olemme. 

Jumalan teot Jeesuksessa 
Kristuksessa ovat se lähde josta 
juomme ja se ravinto, josta usko 
syntyy ja elää. Kunpa oikein 
ahnehtisimme sitä ravintoa, sitä 
nimittäin, että tekisimme hänen 
tekojaan. Siitä tässä on kysymys. 

Tämä on salaisuus, liian suuri 
niille, jotka ovat niin voimak-
kaasti tekoja vastaan, että jo 
pelastuksen vastaanottaminen-
kin on heille liikaa. He ovat 
eksyksissä olevia sokeita, joita 
toiset sokeat ovat taluttaneet. Se 
on säälittävää, mutta Raamattu 
sanoo, että kun sokea sokeaa ta-
luttaa, niin molemmat lankeavat 
kuoppaan. 

David Pawson opettaa, että Ju-
malan rakkaus ja viha eivät ole 
tunteita vaan tekoja. Samalla ta-
valla Jumala odottaa meidän ra-
kastavan häntä, ei tunteilla vaan 
teoilla. Hän sanoo ensimmäisen 
rakkautensa hyljänneelle Efeson 
seurakunnalle, että tehkää niitä 
ensimmäisiä tekoja. 

Kun Jumala kuitenkin Raama-
tun mukaan on hyvin tunteelli-
nen, millainen kiusaus hänellä 
onkaan ottaa kadotukseen me-
nevältä ihmiseltä oma tahto pois 
ja pakottaa hänet palaamaan ty-
könsä. Ajattelen tätä usein muis-
taessani, miten Jeesus valitsi Juu-

das Iskariotin opetuslapsekseen. 
Raamattu sanoo, että Jeesus tiesi 
alusta lähtien, miten Juudaan kä-
visi (Joh. 6:64). Kuinka paljon 
Hän suri Juudaksen osaa ja ehkä 
koetti istuttaa häneen totuuden 
tuntemista, siitä ei meille ole ker-
rottu. Samoin katumaton ryöväri 
ristillä, jolle Jeesus ei puhunut 
enää mitään. 

Jumala on luonut ihmisen 
omaksi kuvakseen. Vaikka tämä 
kuva on särkynyt meissä ja sär-
jemme sitä edelleen ylpeydellä, 
itsekkyydellä, rakkaudettomuu-
della ja vihalla, on Hän kuitenkin 
uskollinen kuvalleen. Rakkau-
dessaan Jumala kunnioittaa ih-
misen valintaa, vaikka se johtaisi 
tämän kadotukseen. Jeesus, joka 
rakastaa omiaan loppuun asti as-
tui tähän väliin. Hän suostui ot-
tamaan vastaan meille ihmisille 
kuuluvan tuomion, että omapäi-
nen ja uppiniskainen valintam-
me ei veisi meitä helvettiin. 

Jos oletkin itse sokeana ja so-
keiden taluttajien johtamana pu-
donnut upottavaan kuoppaan, 
on Jeesus ristinkuolemansa kaut-
ta laskeutunut luoksesi. Hän ei 
kuitenkaan nosta sinua väkisin 
kuopasta, vaan kysyy vieläkö 
haluat olla siellä, vai joko nous-
taan ylös? Se on mahdollista vas-
ta sitten, kun olet ymmärtänyt, 
että et itse selviä pois. Jeesus 
tarvitsee sinun päätöksesi, voi-
dakseen auttaa, niin paljon hän 
rakastaa sinua. 

Jeesus sannoo: ”Otollisella 
ajalla minä olen sinua kuullut ja 
pelastuksen päivänä sinua autta-
nut. Katso, nyt on otollinen aika, 
katso, nyt on pelastuksen päivä”. 
2Kor. 6:2.
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Jussi Kosola

Taas kerran face 
pääsi yllättämähän 
johonaki ryhymäs, 
ku heitettihin rankka 
kysymys: Kumpahan 
porukkahan kuulut; 
siihen joka erustaa 
hengellistä viihrettä 
vai siihen joka julistaa 
ristihinnaulittua 
Jeesusta Kristusta?!?

E rittäänki hyvä kysymys 
ja vaatii syällisempää po-
horintaa, eikä siinä nuan 

vaan panna: rastiruutuhu -men-
taliteetilla vastausta!

Nyt kun miätitähä, että mikä 
on parasta, mitä ihiminen voi 
saara pyyteettä lahajaksi...

mitä siihen vastata?
Viihrettäkö? Sillon yleensä hin-

talappo! Meinaan oli sitte mistä 
viihteenlajista kysymys, nii pää-
sylippu tai jotaki rahavirtojen 
omalta tililtä poispäinvirtaamista 
siihen kytkeytyy!!!

Vastinetta sitte seuraa lairas-
talaitaha...

Vaikka ny sitte Speren eloku-
vis... Kriitikot  haukkuu, mutta 
kansa tykkää...

Niinhän se toimaa ja siton 
piisannu hengellisyyreski about 
2000 vuatta...

Pääjohtajan Poika tuli tänne ja 
juutalaaset ku oli orottanu uutta 
kuningasta, joka vapauttaas hei-
rät silloosen vallanpitäjän ikeen 
alta...

Tästä porukasta eniten op-

pinehet lyttäs tämän torellisen 
juutalaasten kuninkahan ja lop-
putulos ei ollu maaritteleva, ku 
painostivat päättäjät ja osan kan-
saa antamaha tälle loparit tästä 
aijasta rankimman jäläkehe!

Mitäs ku tämä Kuningas näyt-
tiki torellisen voimansa eikä py-
syny haurassansakaan, vaan otti 
ja nousi kolomantena päivänä 
kuallehista!

Tästä Kuningasten kuninka-
hasta on tullu maailiman kiistel-
lyin persoona...

Viälä yhtälö jatkuu silläkin, 
että niinku ameeba jakaantuu, 
on käyny sille porukalle, joka 
Hänehen uskoo!

Ollahan vääntämäs jos jonkul-
laasta oppikiistaa ja osin pitää 
kyllä kyseenalaastaa sitä, mitä 
teherähän Hänen lippunsa alla!

Peruskomppi minkä Hän jätti, 
on kyllä viaraantunu joittenkin 
instanssien kohoralla!

Siksi onkin faces jonkun kysy-
mys osin perusteltu: Kumpahan 
kuulut: Hengellisen viihteen vai 
ristihinnaulitun Kristuksen po-
rukoohin?

Kun pahimmillansa on kuullu 
45 minuuttia kolehtipuhetta tai 
saarnan jostaki toisarvoosesta 
kirkolliskokouksen päätöslau-
selmasta taikka musiikkia kiä-
lellä, josta ei kuulija ymmärrä 
nii mitä, siitä saa yksin katua 
kulukeva hyliätty, kaikkensa 
menettäny toivotoon ihiminen, 
joka näköö ristinmerkin temp-
pelin katolla tai seinällä ja vii-
meesillä voimillansa kiskoo ovia 
auki ja hilaa ittensä penkkihi...

Mitä hän haluaa viimeesenä 
olienkortena kuulla.

Toivua toivottomalle... nostet-
ta pimeytehen... uurestisynnyttä-

vää uskoa...
Tämä on se mitä epätoivoo-

nen sialu ettii!!!

Heittäkää niin kauas ku län-
si on irästä ylipitkät kolehti-
puheenne; kirkolliskokouksen 
ekumenianeuvottelut! Ekumenia 
ja kristittyjen yhteys on kaks eri 
asiaa!

Musiikki saa olla sitä gospe-
lia; ruurista tai mollista klassista 
virttä tai bluussia, kuhan se vaan 
kertoo siitä, mistä peruskomppi 
puhees/saarnooskin kuuluu pi-
tää sisällänsä:

Ainuasta sialumma pelasta-
vasta nimestä: Jumalan lihaksi-
tullehesta Poijasta; Jeesuksesta 
Kristuksesta, joka antaa uuresti-
synnyttävän uskon Hänehen, jo-
honka täs aijas meirän jokahitten 
kuuluu ottaa kantaa: Kunpahan 
kuulut: Nyt... tämon tärkiää: Se 
facekysely voirahan yhyristää: 
Ei Jeesus oo mikään ilonpilaaja: 
hengellinen musiikki voi olla 
viihrettä, kun kerran on kysymys 
ilosanomasta; kunhan siihen liit-
tyy selekokiälinen sanoma. 

Otampa esimerkin: AMB.n 
musiikista joka koskettaa kuu-
lijaa ja välispiikit, jokka on bän-
rin perustajan Jarkko Hautalan, 
sopivasti sualattuja evähiä ainu-
asta pelastavasta nimestä: risti-
hinnaulitusta Kristuksesta, joka 
tänäkinpäivänä kutsuu yhteyte-
hensä niitä, jokka ettii iankaik-
kisuussialullensa Taivaspaikkaa!

Malamivaaran virren sanoon: 
Saanhan joukkohon autuahien, 
kans ystävääni ja omaasten, mä 
päästä kerran, lua Armon Her-
ran...

Herra Jeesus; oo mulle synti-
selle armollinen!!!

Kumpahan 
kuulut?



37 TOS I M I E S   4 / 201736TOS I M I E S   4 / 2017

Kimmo Janas

Kun suomalaisesta 
kesästä ei tahtonut 
taaskaan tulla mitään, 
päätimme lentää 
Barcelonaan nauttimaan 
espanjalaisesta 
helteestä ja Seatin 
vieraanvaraisuudesta.

S eatin ensimmäinen tehdas 
avattiin vuonna 1953 Bar-
celonan teollisuusalueel-

Seatin 
vieraana Martorellissa

le, Zona Francaan, mutta tilojen 
käytyä ahtaiksi uutta tuotanto-
laitosta alettiin rakentaa Marto-
relliin 1989. 

Tänä päivänä  tuotantoa on 
Martorellin pääpaikan lisäksi 
vielä Zona Francassa sekä El Prat 
de Llobregatissa. 

Espanjan tuotannon lisäksi yh-
tiö valmistaa  Atecaa Tsekeissä, 
Alhambraa Portugalissa ja Miitä 
Slovakiassa.

 Zona Francassa sijaitsee myös 
Historical Collection -osasto, 
joka ei ole varsinainen automu-
seo, vaan kokoelma Seatin mal-
leja eri vuosilta sekä tietenkin 

mielenkiintoisia konseptiautoja.

Mahtavia lukuja
Seatin tuotantolaitosten pinta-
ala Martorellissa, Barcelonan 
ulkopuolella on yli 2,8 miljoo-
naa neliömetriä, eli yhtä paljon 
kuin 400 jalkapallokenttää, ja se 
tuottaa noin 400 000 autoa vuo-
dessa. Vaikuttavia lukuja, mutta 
niitä riittää lisää, kun päästään 
varsinaiseen autotuotantoon.

Tehtaan edustajan kertoman 
mukaan ensimmäisestä kon-
septimallista valmiiseen sar-
jatuotantoautoon kuluu noin 
neljä vuotta. Jokaisen uuden 

automallin elämä alkaa kuiten-
kin samalla tavalla – kynällä ja 
paperilla. Lopullisten muotojen 
hahmottuminen vaatii yli 1 000 
luonnoksen piirtämistä. Lisäk-
si teolliset muotoilijat Seatin 
Technical Centressä käyttävät 
noin 5 000 kiloa savea uuden 
auton savimalleihin.

Uuden värisävyn kehittämi-
seen puolestaan tarvitaan kol-
me vuotta tiivistä työtä ja tes-
tejä. Martorellin tehdas käyttää 
vuodessa 6,4 miljoonaa litraa 
maalia, mikä riittäisi sata ker-
taa Eiffel -tornin maalaamiseen. 
Tuotekehityskeskuksessa yli 900 

A

A

henkilöä kehittää autojen suo-
rituskykyä, mukavuutta ja tur-
vallisuutta tekemällä yli 55 000 
simulaatiota vuodessa. Sisustan 
materiaaleja tutkitaan noin 400 
haju- ja kosketustestillä vuosit-
tain, millä taataan tulevien asi-
akkaiden viihtyminen uudessa 
autossaan.

Ennen sarjatuotannon aloit-
tamista uudella automallilla 
ajetaan yli 1,2 miljoonaa testi-
kilometriä niin kesällä kuin tal-
vellakin. Testejä tekee noin 50 
henkeä sekä hiekka-aavikoilla 
että jäisillä teillä.

Tuotantotiloissa yli 2 000 ro-
bottia tekee töitä, että 3 000 eri-

laisesta osasta saadaan koottua 
valmis auto. Prosessin lopuksi 80 
% tuotannosta viedään 75 vienti-
maahan, kuten meille Suomeen.

Ei kun testaamaan
Historiaan ja tuotantoon tutus-
tumisen jälkeen oli aika hypätä 
täysin uudistuneen Seat Ibizan 
puikkoihin ja testata, miltä uu-
tuus maistui. 

Eikä tietenkään unohdettu 
myöskään isoveljeä Seat Leonia, 
jonka kasvojenkohotus tapahtui 
hieman ennen Ibizaa.

Mutta sitten ei muuta kuin 
baanalle...

B  C  Pääsimme tutustumaan myös His-
torical Collectioniin, joka ei ole yleisölle 
auki. Ja mikäpä olisikaan autokokoelma 
ilman suomalaista kosketusta – täältäkin 
löytyi sekä Toni Gardemeisterin että Har-
ri Rovanperän rallitykit vuosien takaa.
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Seat Leon
Ja nyt sitten tutustutaan Ibizan 
isoveljeen eli myöskin uudis-
tuneeseen Seat Leoniin, jonka 
kasvojen kohotus on kuitenkin 
selvästi Ibizaa varovaisempi.

Leonin uudella muotoilulla 
on saatu yhtenäisempää linjaa 
Seat-malliston kesken. Auton 
etu- ja takaosa ovat nyt entistä 
terävämpiä ilmeeltään. Noita uu-
sia teräviä linjoja on nähtävissä 
varsinkin puskurin uudistunees-
sa muotoilussa.

Uudessa Leonissa LED-tekno-
logialla toteutettu sekä ajo- että 
takavalot mutta myös suuntavil-
kut ja sumuvalot.

Leonia on saatavissa 3- ja 
5-ovisena sekä farmarina.

Leoniin kuten Ibizaankin on 
tarjolla monia moottorivaihtoeh-
toja. Dieselpuolella on 115, 150 
ja 184 -hevosvoimaiset versiot 
ja bensapuolella 115, 150 ja 180 
-heppaiset. Lisäksi tarjolle tulee 
110-hevosvoimainen bio/maa-
kaasumoottori.

Tämä meillä kokeiltavana ole-
va Leon on varustettu 1,8 litran 
180-heppaisella TSI-bensamoot-
torilla.

Huippunopeudeksi luvataan 
224 km/h ja kiihtyvyydeksi nol-
lasta sataan 7,2 sekuntia.

Tavaratilaa löytyy varsin mu-
kavasti eli 380 litraa ja farmari-
mallissa 587 litraa.

Sisällä kiinnittyy ensimmäise-
nä huomio uuteen keskikonso-
liin.

Seat Ibiza
Seatilla menee varsin mukavasti, 
kasvua on tullut jo viitenä peräk-
käisenä vuotena. Ibiza on ollut 
Seatin myydyin malli, taitaa olla 
jo peräti 5,5 miljoonaa autoa 
myyty.

5. sukupolven Ibiza on uu-
distunut täysin niin sisältä kuin 
ulkoakin. Käytössä uusi modu-
laarinen MQB-AO -alustarat-
kaisu – muuten ensimmäisenä 
Volkkari-konsernissa. Uuden 
alustan ansiosta Ibiza nouseekin 
teknologisesti uuteen luokkaan.

Ibiza tulee aina 5-ovisena. Far-
marimallista ei ole vielä tietoa.

Edestä katsottuna silmään pis-
tävät konepellin messevät pok-
kaukset. Nokalla olevat kolmi-
kulmaiset led-valot paljastavat 
heti kyseessä olevan Seat. Etu- ja 
takaylitykset ovat varsin lyhyet. 
Pidentynyt akseliväli ja ikkunoi-
den muoto korostavat Ibizan ko-
koa ja myös linjakkuutta.

Tähän uudistuneeseen Ibi-
zaan on tarjolla 1,6-litrainen 
TDI-diesel 95- ja 115 -heppai-
sena. Myöhemmin tulee myös 
litrainen 90-heppainen TSI bio/

maakaasuversio.
Bensiinipuolella on valittavis-

sa 3-sylinterinen 1,0 litran TSI-
bensiinimoottori, jossa 95 hv tai 
niin kuin meillä tässä, 115-he-
vosvoimaisena versiona.

Huippunopeudeksi tehdas lu-
paa 195 km/h ja kiihtyvyydeksi 
nollasta sataan 9,3 sekuntia.

Vaihteistoissa on valittava joko 
6-pykäläinen manuaalilaatikko 
tai niin kuin meillä, 7-portainen 
kaksoiskytkinautomaatti.

Tavaratila on kasvanut edelli-
sen sukupolven Ibizaan verrat-
tuna peräti 63 litraa ja on nyt 

355 litraa eli tilavin luokassaan. 
Myös lastauskorkeutta on ma-
dallutettu, mikä parantaa auton 
käytettävyyttä.

Myös sisätilat ovat selvästi 
edeltävää mallia tyylikkäämmät. 
Ja mikä tärkeintä, myös reip-
paasti isommat. Pääntila tässä 
edessä on kasvanut 24 mm ja 
takana 17 mm. Jalkatilaa puo-
lestaan on 35 entistä enemmän.

Ja varsinkin me hieman tuke-
vammalla varrella varustetut to-
simiehet olemme iloisia 4,2 cm 
entistä leveämmistä penkeistä. 
Myös reisitukea löytyy yllättä-
vän hyvin tämän kokoluokan 
autoon.

Uusi Seat Ibiza tuo pikku-
autoluokkaan viimeisimmän su-
kupolven liitettävyyspalvelut ja 
kuljettajaa avustavat järjestelmät. 
Tässä on automaattinen hätäjar-
rutustoiminto, ruuhka-avustin, 
mukautuva vakionopeudensää-
din, uuden sukupolven etu- ja 
takapysäköintitutkat sekä todel-

Uudessa Leonissa on nyt myös 
roppakaupalla online-palveluita 
tarjolla. On uuden sukupolven 
infotainment-järjestelmä, appi 
puhe- ja liiketunnistuksella sekä 
Seat Full Link-palvelu, joka sisäl-
tää Mirror Link, Apple CarPaly ja 
Android Auto -palvelut. Ja kaik-
kia näitä voi käytellä 8-tuumai-
sella kosketusnäytöllä.

Leoniin voi valita vaihteistok-
si 6-portaisen manuaalin tai niin 
kuin meillä, 7-portaisen kaksois-
kytkinautomaatin. Pienimpään 
dieseliin on tarjolla myös 5-py-
käläinen manuaali.

Leonkin on ladattu kuljet-
tajaa avustavilla järjestelmillä. 
On ruuhka-avustinta, kaistanpi-
toavustinta ja adaptiivista vakio-
nopeudensäädintä. Mielenkiin-
toinen lisä on jalankulkijoiden 
tunnistusjärjestelmä. Kamera- ja 
navigaatiotoimintoja on paran-
nettu ja sydeemi tunnistaa nyt 
aikaisempaa enemmän liikenne-
merkkejä.

Tuon kasvojen kohotuksen 
yhteydessä Leonin ääneneris-
tystä on parannettu ja melutaso 
onkin entistä hillitympi.

Ajettavuus on erittäin nautit-
tavaa. Moottorin sammutusauto-
matiikka pelittää hieman karke-
aksi. Uudelleen käynnistyminen 
ravistaa autoa omituisesti.

B  C    Ulkoisesti Ibiza on kokenut var-
sinaisen muodonmuutoksen – ja vielä 
hyvään suuntaan. Onpa se ehtinyt jo 
napata tavoitellun Red Dot 2017 -pal-
kinnonkin tuotemuotoilukategoriassa.
Auto on nyt 8,7 cm edeltäjäänsä leveäm-
pi ja akselivälikin on kasvanut 9,5 cm.

B    Uudistuneeseen Ibizaan on saatavissa 
nyt myös ensimmäistä kertaa älypuheli-
men langaton latausmahdollisuus.

A    Valittavissa on 4 ajotilaa; Eco, Normal, 
Sport ja Individual, jotka annostelevat 
niin ohjauspyörän vastetta, vaihteiston 
rivakkuutta ja kaasun jäykkyyttä.

la korkeatasoinen peruutuska-
mera.

Äänentoistossa Seatin yhteis-
työkumppanina on Beats Audio, 
jonka järjestelmässä on digitaa-
linen signaaliprosessori, kuusi 
laadukasta kaiutinta, bassokaiu-
tin sekä 300 watin 8-kanavainen 
vahvistin. Ei paha!

Monet kollegat ovat kehuneet 
uutta Ibizaa, eivätkä suinkaan 
turhaan. Ajettavuus on entistä 
parempi, ohjausta voisi kutsua 
perustunnokkaaksi mutta nöy-
räksi. Leventyneen raidevälin 
ansiosta auto kulkee tositana-
kasti.

Litrainen kone toimii moitteet-
tomasti, mutta kierroksia kannat-
taa ottaa hieman reippaammin.

Helposti ajatellaan, että tällai-
nen ns. pikkuauto olisi omiaan 
kaupunkiajossa, mutta tämä 
Ibizapa näyttää todellisen luon-
teensa varsinkin mutka-ajossa 
maantiellä.

Uusi Ibiza muuten saavutti 
luokassaan ensimmäisenä va-
kiovarusteisena autona 5 tähteä 
tiukentuneessa EURO NCAP-
turvallisuustestissä.

A

B  C   Auton etu- ja takaosa ovat nyt 
entistä terävämpiä ilmeeltään. Noita uu-
sia teräviä linjoja on nähtävissä varsinkin 
puskurin uudistuneessa muotoilussa.

Laajempi raportti Espanjan matkasta 
löytyy Tosimiehen YouTube -sivulta 
osoitteessa:
youtube.com/tosimieslehti
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