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TULEVAISUUS 
VAAKALAUDALLA...
Tämän numeron kohdalla on ollut vaikeuksia enemmän kuin lääkäri määrää. Viime metreillä kaksi meistä 
lehteä paketoivista karvapäistä kaatui useammaksi viikoksi petiin – toinen keuhkokuumeen ja toinen 
keuhkoputkentulehduksen kourissa. Vaikka tahtotila oli jotakuinkin kohdallaan, peiton alta ei lehden 
taittaminen oikein tahdo onnistua...

Varsinaiset ongelmat liittyvät kuitenkin isompiin kuvioihin. Kuten kaikilla printtimedioilla maassam-
me, myös Tosimiehellä on tänä vuonna ollut laskua ilmoitusmyynnissä – meidän kohdallamme voidaan 
puhua jopa ilmoitusmyynnin romahtamisesta.

Tässä vaiheessa lienee syytä huomauttaa, että tällainen julkinen avautuminen on yksityisyrittäjälle 
äärimmäisen vaikeaa. On vaikeaa tunnustaa epäonnistuneensa talousasioiden hoidossa.

Joka tapauksessa kaikki tämän vuoden Tosimiehet ovat tuottaneet tappiota, ilmoitustulot eivät yk-
sinkertaisesti ole peittäneet ulospäin meneviä kuluja, joista suurimman osan muodostavat paino- ja 
postituskulut. Ja kun subventioeuroja ei ole tullut enää entiseen malliin muusta yritystoiminnasta, on 
tilanne käymässä todella tuskaiseksi. Siinä tärkein syy, että nyt joudumme julkaisemaan kaksoisnumeron 
– ensimmäistä kertaa muuten lehden 11-vuotisen historian aikana.

Jos ilmoitus- ja levikkituloja ei saada kasvamaan, on lehden tulevaisuus uhattuna. Yritämme parhail-
laan löytää uusia ilmoitusmyyjiä eri puolilta Suomea jakamaan urakkaa, mutta varmaan tarvitsemme 
myös lehden lukijoiden apua tässä vaiheessa. Eli vinkit potentiaali-ilmoittajista otetaan enemmän kuin 
kiitollisuudella vastaan. 

Moni yritys on kieltäytynyt ilmoittelemasta Tosimiehessä leimaantumisen pelossa. On todella valitetta-
vaa, jos Suomessa vielä vuonna 2012 pelätään leimautumista uskovaiseksi tai edes kristillismyönteiseksi... 
Toisaalta joku ns. maallinen yritys kertoo ilmoituksensa tulleen huomatuksia tällaisessa mediassa, jossa 
ei ole totuttu näkemään muita kuin kristillisten kirjakauppojen tai hengellisten yhteisöjen ilmoituksia. 
Tosiasiahan on, että kristityt miehet hikoilevat siinä kuin muutkin miehet ja syövät makkaraa aivan samalla 
tavalla kuin uskosta osattomat kolleegat. Ja kun kristityillä miehillä ei varojen pitäisi mennä turhuuksien 
markkinoille, puhumme varsin ostokykyisestä kohderyhmästä. 

Eli jos edustat yritystä tai tunnet mahdollisesti ilmoittajaksi soveltuvan yrityksen, ota rohkeasti yhteyttä 
joko tänne meille toimitukseen tai ilmoitusmyyjäämme Iikka Löyttyyn.

Me rukoilemme jokaikisen ilmoituksen – niin isojen kuin pientenkin – puolesta, että Jumala siunaisi 
kyseisen yrityksen toimintaa ja Tosimieheen kylvetty siemen tuottaisi tuntuvan sadon.

Toinen kehittämisalue on lehden levikki. Moni ei ole tullut ajatelleeksi, että Tosimies voisi olla hyvä 
lahja ystävälle, läheiselle tai vaikkapa liiketuttavalle. Onneksi tilaajakunnassa on esimerkiksi pari naista, 
jotka kummatkin ovat tilanneet lehden 8 sukulaismiehelleen, ja Jyväskylässä on hammaslääkäri, joka on 
tilannut Tosimiehen 10 yhteistyökumppanilleen.

Mutta summa summarum, rakkaat lukijat, jatko on paljolti teistä kiinni. Jos ette voi osallistua ilmoitus-
talkoisiin tai tilauksiin, muistakaa meitä kuitenkin huokauksissanne tuonne Yläkertaan!

Kiittäen ja kumartaen
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Antti Eskelinen

Jeesuksen elämä oli 
alusta lähtien poikkeava. 
Hänen elämänsä sai 
alkunsa Pyhän Hengen 
vaikutuksesta. Siten 
Hänellä ei ollut Adamin 
synnin perintöä, sillä 
Jeesuksen Y-kromosomi 
tuli suoraan Jumalalta, 
mutta ruumiin hän sai 
Marian kautta.

Joukko paimenia värjötteli 
lampaineen yöllä paimenten 
kedolla lähellä Jerusalemia. 

Koska oli jo talviaika, toisten 
tutkijoitten mukaan joulukuus-
sa, toisten mukaan syyskuussa – 
pari kolme vuotta ennen ajanlas-
kumme alkua ajan määrittelyssä 
tehdyn virheen vuoksi – yöllä oli 
kylmä ja paimenet olivat pukeu-
tuneet lämpimästi. He torkkuivat 
heräillen välillä tarkkaillen lam-
maslaumansa nukkumista pie-
ninä ryhminä tähtien heikossa 
valossa.

Talvella lampaat viedään taval-
lisesti suojaan yön ajaksi, mutta 
nämä lampaat olivat luultavasti 
Temppelin omistamia uhrilam-
paita, joita pidettiin ulkona vuo-
den ja vuorokauden ympäri.

Paimenten keto sijaitsee Je-
rusalemin Har Homan lähiön 
lounaislaidalla, kymmenkunta 
metriä muuta ketoa ylempänä. 
Uudet asuinkerrostalot ovat tun-
keutuneet aivan sen reunoihin 
kiinni, eikä kedolle ole järjestet-
ty kunnollista pääsyä. Kedolla 
on vielä nähtävissä lampaitten 
juoma-altaitten ja vesikaivojen 
jäänteitä. Mikään kirkko ei ole 
havahtunut huomaamaan kedon  
merkitystä, eivätkä arkeologit 
ole vielä päässeet kaivelemaan 
maata.

 
Suuri ilo, joka on tuleva 

kaikelle kansalle
Paimenten torkkuminen sai vä-
kivaltaisen lopun, sillä Herran 
enkeli ilmestyi heidän eteensä 
valaisten koko pari sataa metriä 
leveän ylätasanteen. Jokunen 
lammaskin nosti uteliaana pää-
tään palaten sitten unilleen. 

Enkeli tyynnytteli heidän pel-

Tosimies 
isolla t:llä

koaan kertoen ”suuresta ilosta, 
joka on tuleva kaikelle kansalle, 
sillä heille oli sinä päivänä syn-
tynyt Vapahtaja, joka on Kristus, 
Herra, Daavidin kaupungissa”, 
eli Betlehemissä, jonne paimen-
ten kedolta on näköyhteys. Pai-
menet olivat mykkinä hämmäs-
tyksestä.

Yhtäkkiä enkelin kanssa oli 
suuri joukko taivaallista sotavä-
keä, jotka ylistivät Jumalaa.

Enkeli antoi paimenille mer-

kin, että he löytävät Betlehemis-
sä lapsen kapaloituna seimessä 
nukkuen. Paimenet menivät en-
kelten ja sotajoukon lähdettyä 
kiireesti Betlehemiin katsomaan, 
oliko enkelin puhe totta. 

He löysivät Marian ja hänen 
miehensä Josefin sekä lapsen, 
joka nukkui härkien syöttö-
kaukalossa, koska majatalo oli 
täynnä verotusta varten rekiste-
röitymään tulleita vieraita, eikä 
puhelimia ollut käytössä huo-

neen varaamiseksi. He kertoi-
vat enkelin vierailusta ja hänen 
sanoistaan, jotka hämmentynyt 
Maria tallensi sydämeensä.

 
Jumala pelastaa

Koska Jeesus oli juutalainen poi-
ka, hänet ympärileikattiin kah-
deksan päivän vanhana, jolloin 
lapsen immuniteetti vielä suojaa 
lasta tulehdukselta. Vanhemmat 
maksoivat pojasta Mooseksen 
Laissa ensimmäisestä poikalap-

sesta säädetyn lunastusmaksun 
eli kaksi metsäkyyhkystä tai 
kyyhkysenpoikaa. Varakkaam-
mat maksoivat lunastusmaksun 
ostamalla lampaan. Temppelis-
sä hurskas mies Simeon siunasi 
pojan sanoilla: ”Nyt sinä lasket 
palvelijasi rauhaan menemään, 
sillä silmäni ovat nähneet Sinun 
autuutesi, jonka olet valmista-
nut kaikkien kansojen nähdä, 
valkeudeksi pakanoille ja kirk-
kaudeksi kansallesi Israelille.”

Pojalle vahvistettiin Jumalan 
ilmoituksen mukaan nimeksi 
Jahshuah, Jumala pelastaa. 

 
Lain Poika

Seuraavan kerran kohtaam-
me Jeesus-lapsen 12-vuotiaa-
na Temppelissä pessah-juhlien 
aikana, jonne hän oli tullut 
vanhempiensa mukana. Jeesus 
jättäytyi pois matkaseurueesta, 
ja hänen vanhempansa löysivät 
hänet kahden päivän kuluttua 
Temppelistä pappien ja opettaji-
en keskellä, kysellen ja vastaillen 
kaikkien ihmetellessä hänen kir-
kasta älyään ja ymmärrystään. 

Vanhempiensa lempeään moit-
teeseen Jeesus antoi merkillisen 
vastauksen: ”Ettekö tienneet, että 
minun tulee olla siellä, mikä on 
minun Isäni oma.” Jeesus viittasi 
tässä siihen, että ylösnousemi-
sensa ja taivaaseen astumisensa 
jälkeen Hän on oleva Pyhässä 
Hengessä omiensa tykönä aina, 
itse asiassa uudestisyntyneen 
sydämessä.

Seuraavana vuonna Jeesus 
otettiin 13-vuotiaana juutalaisen 
seurakunnan jäseneksi, minkä 
jälkeen Mooseksen Laki velvoitti 
häntä, hänestä tuli silloin Lain 
Poika.

 
Toinen Adam 
ei langennut

30-vuotiaana Jeesus meni Jor-
danille saadakseen kasteen ka-
melinkarvavaatteeseen pukeutu-
neelta Johannes Kastajalta. Hän 
kuitenkin esteli, sillä Johannes 
tiesi, kuka Jeesus oli sanoen: 
”Minun tulee saada kaste Si-
nulta, ja sinä tulet minun kas-
tettavaksi.” 

Hän suostui kuitenkin ja näki 
kasteen jälkeen Pyhän Hengen 
kyyhkysen muodossa laskeutu-
van Jeesuksen päälle. Johannes 
oli saanut merkin Jumalalta: ”Se, 
jonka päälle Pyhä Henki laskeu-

tuu kyyhkysen muodossa ja jää 
siihen, hän kastaa Pyhällä Hen-
gellä ja tulella.”

Tämän jälkeen Henki vei Jee-
suksen erämaahan, jossa Hän 
paastosi 40 päivää. Sinä aikana 
Jeesukselle tuli nälkä, mitä saata-
na käytti hyväkseen sanoen: ”Jos 
olet Jumalan poika, käske näi-
den kivien muuttua leiviksi”, mi-
hin Jeesus vastasi: ”Ei ihminen 
elä vain leivästä vaan jokaisesta 
Sanasta, mikä Jumalan suusta 
lähtee.” Seuraavaksi saatana 
näytti Hänelle maailman kaikki 
maat, niiden loiston ja hekuman 
sanoen: ”Tämän kaiken annan 
sinulle, jos kumarrat minua, sil-
lä minulle se on annettu”, mihin 
Jeesus vastasi: ”Jumalaa yksin 
tulee kumartaa ja vain Häntä 
palvella.” Seuraavaksi saatana 
vei hänet Temppelimuurin kor-
keimmalle huipulle sanoen: ”Jos 
olet Jumalan poika, hyppää tästä 
alas, sillä Sanan mukaan Hän 
antaa käskyn enkeleilleen, ettet 
jalkaasi kiveen loukkaa.” Jeesus 
sanoi: ”Älä kiusaa Herraa sinun 
Jumalaasi”, minkä jälkeen saata-

na jätti Hänet toistaiseksi.
Saatana käytti samaa taktiik-

kaa, mitä hän käytti vietellessään 
Eevan, pyrkien kyseenalaista-
maan  Jumalan antaman Sanan: 
”Onkohan Jumala sanonut si-
ten”; ”Jos olet”.

Toinen Adam, Jeesus ei lan-
gennut siihen, missä ensimmäi-
nen Adam ja Eeva lankesivat.

Jeesus tuli Jordanille täynnä Py-
hää Henkeä aloittaen kolme vuot-
ta kestävän julkisen toimintansa.

 

Julkinen toiminta 
käynnistyy

Jeesus Nasaretilaisen, kuten 
Häntä kutsuttiin, elämä oli alus-
ta lähtien erilainen, poikkeava. 
Hänen elämänsä sai alkunsa 
Pyhän Hengen vaikutuksesta. 
Siten Hänellä ei ollut Adamin 
synnin perintöä, sillä Hänen Y-
kromosominsa tuli suoraan Ju-
malalta, mutta ruumiin hän sai 
Marian kautta. Kuten tunnettua, 
Y-kromosomi ei vaihda perintö-
tekijöitään X-kromosomin kans-
sa, kuten kaksi X-kromosomia 
tekevät keskenään. Paavali ker-
too tästä heprealaisille näin: ”Sen 
tähden Hän maailmaan tulles-
saan sanoo: Uhria ja antia Sinä 
et tahtonut, mutta ruumiin Sinä 
Minulle valmistit.” (Hebr.10:5) 
Sen Hänelle antoi Maria (Ma-
ryam).

Jeesus teki ensimmäisen tun-
nustekonsa Galilean Kaanassa, 
jossa muutti äitinsä kehottama-
na veden viiniksi, yhteensä 162 
gallonaa.

Jeesuksen toiminta jakau-
tui kahteen osan: Hän opetti 
kansaa, ja toiseksi hän paransi 
kaikenlaisia sairauksia. Jeesus 
jopa herätti kuolleita, josta La-
saruksen herättäminen oli kaik-
kien dramaattisin, sillä oltuaan 
haudassa neljättä päivää hänen 
organisminsa oli alkanut hajota, 
eli kuten aina käytännöllinen 
touhuaja Martta totesi: ”Hän 
haisee jo.”

Ihmiset olivat hämmästyksis-
sään Jeesuksen puheista, sillä 
hän puhui arvovallalla, suurel-
la viisaudella ja ymmärryksellä, 
eikä kuten heidän kirjanoppi-
neensa, jopa siinä määrin, että 
Hänen kotikaupunkinsa asuk-
kaat loukkaantuivat Häneen to-
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A deten: ”Mistä tällä on kaikki tuo 
viisaus, eikö Hän ole Marian ja 
Josefin, sen puusepän poika, ja 
eivätkö Hänen sisarensa ja vel-
jensä ole keskellämme, Yacov, 
Yose, Yuda ja Simeon?” He yrit-
tivät heittää Hänet alas vuoren-
sa rinteeltä, jonka laelle Kaper-
naumin kaupunki (Kfar Nahum)
oli rakennettu.

Salattua elämää 
Isän kanssa

Jeesus puhui useimmin kansalle 
vertauksilla, selittäen ne myö-
hemmin opetuslapsilleen.

Häntä seurasi aina suuri kan-
sanpaljous, mutta Hän valitsi 
heistä 12 lähipiiriinsä. Jeesus 
valitsi tavallisia kansanmiehiä, 
ei pappeja eikä kirjanoppineita, 
joista olisi ensin pitänyt poistaa 
kaikki heidän omaksumansa 
väärä hapatus, josta Hän varoitti 
opetuslapsiaan.

Jeesus ei uskonut itseään ke-
nellekään eikä tarvinnut kenen-
kään todistusta ihmisestä, sillä 
Hän tiesi, mitä ihmisessä on. 
Ei Jeesus silti yksinäinen ollut, 
Hän eli salattua elämää Isänsä 
kanssa. 

Jeesus sanoi fariseuksille ja 
kirjanoppineille: ”Jos te ette ym-
märrä, kun Minä puhun teille 
maallisista, kuinka te ymmärtäi-
sitte, jos kertoisin teille taivaalli-
sista?” Apostoli Johannes todisti 
Jeesuksesta: ”Me katselimme 
Hänen kirkkauttaan, sellaista 
kirkkautta, joka ainoalla Pojalla 
on Isältään, ja Hän oli täynnä 
armoa ja totuutta.”

Johannes Kastaja totesi Jee-
suksesta: ”Joka on maasta, pu-
huu maallisista, Hän, joka on 
taivaasta, puhuu taivaallisista.”  
Hän tunsi Jeesuksen, mutta jou-
tui vielä varmistamaan Herodek-
sen vankilasta: ”Oletko Sinä se 
tuleva?”. Muslimit uskovat, että 
Johannes Kastajan pää on hau-
dattuna Damaskoksen suureen 
moskeijaan, jossa on pieni tila 
hänen nimellään. Muslimit usko-
vat, että islamin messias ja Jee-
sus, jonka Allah nosti paratiisiin, 
tulevat tähän moskeijaan, jossa 
Jeesus saa Mahdilta sotapäälli-
kön tehtävät Jerusalemin valloit-
tamiseksi.

 
Minusta hän puhui

”Hän tuli omiensa tykö”, kuten 

Jesaja ilmoittaa, mutta he eivät 
tunteneet Häntä. Tässä on outo 
ristiriita, sillä ihmisissä asuvat 
pahat henget tunsivat Hänet, 
Hänen oma kansansa ei.

Jeesus joutui kerran toisensa 
jälkeen kieltämään demoneita 
ilmaisemasta, kuka Hän oli.

Ylipapit, kirjanoppineet ja fa-
riseukset olivat erittäin kiinnos-
tuneita Jeesuksesta, mutta vain 
siksi, että he halusivat hyötyä 
Hänestä. Heidän lähettämiään 
vakoilijoita oli jatkuvasti Jeesus-
ta seuraavan kansan joukossa 
yrittäen selvittää, mikä Hän oli 
ja ketä edusti. ”Kuka on anta-
nut Sinulle vallan, ja millä arvo-
vallalla teet voimallisia tekoja?” 
Havaittuaan, ettei Hänestä ollut 
heille hyötyä ja pelätessään, että 
Hän voisi nostattaa kansan hei-
tä ja Rooman valtaa vastaan, he 
tekivät päätöksen surmata Hä-
net mennen pahuudessaan niin 
pitkälle, että he yrittivät surmata 
kuolleista herätetyn Lasaruksen-
kin. Vakoilijat seurasivat jokais-
ta Jeesuksen Sanaa löytääkseen 
jotain, jolla syyttää Häntä, mutta 
Jeesus tunsi hengessään heidän 
aikeensa kääntäen heidän an-

sansa heitä itseään vastaan. Jee-
sus sanoi heille: ”Jos te uskoisitte 
Moosesta, te uskoisitte Minua, 
sillä Minusta Hän puhui”.

 
Hän 

käytti Sanaa
Jeesuksen elämä oli hämmentä-
vän kaksijakoinen. Hän eli maa-
ilmassa ihmisten keskellä, mut-
ta Hän eli jatkuvasti läheisessä 
yhteydessä Isäänsä, josta Hän 
puhui aina, mutta jota ihmiset 
eivät ymmärtäneet vaan kyseli-
vät ”kuka on Sinun Isäsi?” Jeesus 
sanoi, että Hän oli ennen kuin 
Abraham oli, mikä sai ylipapit ja 
kirjanoppineet raivoihinsa. Hän 
meni kansankokousten jälkeen 
vuorelle rukoilemaan, Hän yk-
sinään.

Hän hallitsi luonnonvoimia, 
mutta käytti tätä hyvin harkitusti. 
Hän käytti Sanaa, jolla Hän pa-
ransi sairaita, puhdisti spitaalisia, 
ajoi ulos riivaajia, antoi sokeille 
näön ja kuuroille kyvyn kuulla. 
”Sano vain Sana, niin palvelija-
ni paranee”, kuten sotapäällik-
kö sanoi. Jeesuksen eteen pol-
vistunut spitaalinen mies sanoi 
Jeesukselle: ”Sinä voit parantaa 

minut, jos tahdot”, johon Jeesus 
vastasi: ”Tahdon minä, tule puh-
taaksi”. Hän ei tarvinnut mitään 
tehokeinoja, ei kätten heilutusta 
eikä anovia silmäyksiä taivasta 
kohti. ”Tapahtukoon sinulle 
uskosi mukaan”, Hän sanoi sai-
raille.

Hän oli todellinen mies, aina 
tasapainoinen ja hallittu, eläen 
Isänsä Jumalan kunniaksi.

Erämaassa hän oli taistellut 
inhimillisiä haluja ja himoja vas-
taan ja voittanut ne. Viimeinen 

taistelu saatanaa vastaan käytiin 
Getsemanen puutarhassa, jossa 
Jeesus kolmesti pyysi Isältään, 
ettei Hänen tarvitsisi juoda tätä 
maljaa, mutta kuitenkin alistuen 
Hänen tahtoonsa.

Jeesus oli Jerusalemissa näh-
nyt ja kuullut ristiinnaulittujen 
valitukset ja huudot, sillä heidät 
ristiinnaulittiin Jerusalemiin me-
nevän tien varteen. He viruivat 
joskus kolme vuorokautta ristil-
lä, ennen kuin kuolema lopetti 
heidän kärsimyksensä. Jeesus 

tiesi, mikä Häntä odotti.
”Mutta totisesti, meidän sai-

rautemme Hän kantoi, meidän 
kipumme Hän sälytti päällensä. 
Me pidimme häntä rangaistuna, 
Jumalan lyömänä ja vaivaama-
na. Mutta Hän on haavoitettu 
meidän rikkomustemme täh-
den, runneltu meidän pahain 
tekojemme tähden. Rangaistus 
oli Hänen päällään, että meillä 
olisi rauha, ja Hänen haavainsa 
kautta me olemme parannetut.” 
(Jes.53:4-5)
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MATKA-
SAUVA

A   Markku Ruini ja Jukka Mattsson (oik.) 
luovuttivat Matkasauvan Risto Ojalalle 
(vas.).

Viime helmikuussa 
Mäntsälästä liikkeelle 
laitettu Matkasauva on 
kulkenut Järvenpään, 
Orimattilan, Lahden 
ja Asikkalan kautta jo 
Kuhmoisiin.

Kuhmoisten seurakunnan 
20.9. järjestämään Mies-
ten Kotailtaan tuli Kuh-

moisten Saha täyteen miehiä. 
Osallistujia arvioidaan olleen 
noin 80. Sahan konehuoneessa 
ei ole koskaan sellaista tungos-
ta.

Saha perustettiin sata vuotta 
sitten, 1912, ja se lopetti toimin-
tansa 1985. Sahan toiminnasta 
kertoi Aulis Enqvist ja sen his-
toriasta kotiseutuneuvos Seppo 

Unnaslahti. Päätöshartauden piti 
YTM, teologian maisteriopiskeli-
ja Risto Ojala.

Kuhmoisten miesten lisäksi 
kotailtaan osallistui kymmen-
kunta miestä Padasjoelta ja 
puolenkymmentä miestä Asik-
kalasta.

Asikkalaisten miesten puolesta 
Jukka Mattsson, Pekka Niska-
nen, Matti Pietinen ja Markku 
Ruini olivat allekirjoittaneet 
Kuhmoisissa luovutetun Matka-
sauvaviestin:

2000 vuotta sitten kaksi mies-
tä, Jeesuksen opetuslapsia, oli 

matkalla Jerusalemin lähellä 
olevaan kylään. Jeesus oli juuri 
ristiinnaulittu ja haudattu, mutta 
nämä miehet eivät vielä tienneet, 
että Jeesus oli ylösnoussut kuol-
leista. Heidän siinä kävellessään 
ja puhuessaan edellisten päivi-
en tapahtumista liittyi seuraan 

muuan mies, joka kysyi heiltä: 
”Mistä te oikein keskustelette, 
matkamiehet?” Nämä miehet ei-
vät tunnistaneet, että tuo kyselijä 
oli Jeesus, koska he olivat kovin 
murheellisia ja ”heidän silmän-
sä olivat kuin sokaistut”. Miehet 
saivat sitten kuulla ainutlaatui-
sen raamattutunnin, kun Jeesus 
selitti heille Mooseksesta ja kai-
kista profeetoista alkaen, mitä 
hänestä oli kaikissa kirjoituksissa 
sanottu.”Vasta ilta-aterialla, kun 
Jeesus siunasi ja mursi leivän, 
miehet tunnistivat että heidän 

matkakumppaninsa oli itse Jee-
sus”. (Luuk 24:13-35)

Me tämän päivän matkamie-
het olemme myös usein ”ym-
märtämättömät ja hitaat sydä-
meltämme uskomaan”. Mekin 
tarvitsemme sitä, että Jeesus itse 
kirkastaa Pyhän Hengen avulla 
Hänen merkityksensä meille ja 
avaa Raamatun sanaa. Jeesus 
murtaa meillekin leipää ravin-
noksi, sitä ainoata leipää, joka 
voi tyydyttää sielumme nälän. 

Jeesus sanoi: ”Minä olen elä-
män leipä. Joka tulee minun 

luokseni, ei koskaan ole nälis-
sään, ja joka uskoo minuun, ei 
enää koskaan ole janoissaan.” 
Joh 6:35

Matkalla täytyy olla päämäärä, 
tieto siitä, minne ollaan menos-
sa, muuten harhailemme, olem-
me kuin tuuliajolla oleva vene. 
Meidän, elämän matkamiesten, 
matkan päämäärä on taivaan 
koti, Isän luokse pääseminen. 
Jeesus haluaa olla meidänkin 
matkakumppanimme ja näyttää 
tien perille. Hän itse on se tie.

Jeesus vastasi: ”Minä olen tie, 

totuus ja elämä. Ei kukaan pää-
se Isän luo muuten kuin minun 
kauttani.” Joh 14:6

Me Asikkalan seurakunnan 
Matkamiehet haluamme kertoa 
muillekin, että elämänmatkalla 
on tarkoitus ja päämäärä ja myös 
matkaevästä on tarjolla. Halu-
amme kutsua muitakin mukaan 
kotimatkalle.

Toivotamme Kuhmoisten miehil-
le Jumalan siunausta ja johda-
tusta Kotaillat -toiminnan pyö-
rittämiseen.

Saha täynnä 
kotailtamiehiä 
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Jätä perintö       osa 18

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

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

Hyvät herrat, meidän 
täytyy keskustella nyt 
sydänten tasolla. 

O len toiminut lapsityön 
pastorina ja matkustel-
lut laajasti Euroopassa 

ja Aasiassa. Vuosien aikana olen 
havainnut miehillä haluttomuut-
ta lähteä vapaaehtoisesti mukaan 
auttamaan seurakuntansa pyhän-
koulutoiminnassa. Aivan oikein, 
seurakunnissamme tuntuu aina 
olevan pula vapaaehtoisista. 
Mutta lapsityössä on kyse tule-
vasta sukupolvesta. Moni mies 
kuvittelee, ettei miehiä tarvita 
lapsityössä. Tämä ei voisi olla 
kauempana totuudesta.

Saanko kertoa tositarinan. 
Muutama vuosi sitten olin en-
simmäistä päivä auttamassa 
seurakuntani 6-12 -vuotiaiden 
luokassa Bonnissa. Naisavusta-

jat olivat ”varoittaneet” minua 
luokassa olevasta 6-vuotiaasta 
Michaelista. Hän oli jokasun-
nuntainen haaste. Koska olin 
uusi, kaikki muut halusivat pi-
tää minut ajan tasalla tulevista 
ongelmista.

Kyllä, Michael käyttäytyi juuri 
odotusten mukaisesti. Ensim-
mäisellä kertaa, kun hän alkoi 
häiriköidä, istuuduin hänen vie-
reensä ja vain tuijotin häntä. En 
sanonut sanaakaan. Muutaman 
minuutin kuluttua nousin ja 
ryhdyin auttamaan toisia lapsia. 
Silloin Michael päätti uhmata jär-
jestelmää uudelleen. Ja taas minä 
istuuduin hänen viereensä ja 
tuijotin häntä sanomatta sanaa-
kaan. Poika rauhoittui jälleen. 
Tuli askartelun vuoro. Michael 
alkoi piirtää. Se oli varsin hieno 
piirros pienelle kaverille, ja minä 
myös sanoin sen hänelle. Kun 
pyhäkoulu päättyi, Michaelin äiti 
tuli hakemaan häntä. Michael tuli 
luokseni ja sanoi hänellä olevan 
lahja minulle. Hän veti selkänsä 
takaa tekemänsä piirustuksen ja 
ojensi sen minulle. Hän sanoi 
sen olevan lahja minulle. Michael 
kosketti sydäntäni. Oliko Micha-
el haaste? Kyllä, varsinkin nais-
avustajille. Mutta heti kun mies 
astui luokkaan, voimien mittelö 
oli ohi. Ja siitä päivästä lähtien 
Michaelista ei ollut mitään vaivaa 
pyhäkoulussa.

Tällaisia voittoja tapahtuu kai-
ken aikaa. Suurimman osan ai-
kaa lapset eivät suinkaan haasta 
järjestelmää. Mutta kaikella kun-
nioituksella naisia kohtaan, jotka 
rakastavat noita lapsia, joskus 
miehen läsnäolo yksinkertaisesti 
muuttaa ilmapiirin. Me saimme 
vielä muutamia miehiä lisää va-
paaehtoisiksi, ja saavutettu hyöty 
oli silmin nähtävää.

Myönnän, että pienimpien 

lasten kanssa toimiminen saat-
taa olla haasteellista. Mutta se 
ei ole kuitenkaan mikään teko-
syy olla auttamatta seurakuntasi 
6-12 -vuotiaiden tai teini-ikäisten 
kanssa. Jo läsnäolosi vaikutus 
on hämmästyttävä. Se vahvistaa 
monia raamatullisia johtajuuspe-
riaatteita ja rakkautta noita lapsia 
kohtaan.  Ei sinun täydy pitää 
yhtään oppituntia, jos et halua 
pitää. Eikä sinun tarvitse puhua 
luokan edessä. Sinun on vain 
oltava läsnä ja autettava. Töitä 
kyllä riittää; kuunnella lapsia tai 
auttaa heitä askartelussa jne.

Pojat saavat viestin, että on 
OK olla voimakas Jumalan mies 
osoittaa sen myös avoimesti. 
Tytöille läsnäolosi puolestaan 
antaa esimerkin jumalaisesta 
miehestä, joka ei häpeä sitä. 
Joissain tapauksissa, varsinkin 
nyt monien yksinhuoltajien aika-
na, saatat olla ainoa jumalainen 
mies, johon heillä on säännölli-
nen kontakti.

Hyvät herrat, tässä ei suin-
kaan ole kyseessä elämänpitui-
sesta sitoutumisesta. Tarjoudu 
vapaaehtoiseksi vaikka yhtenä 
sunnuntaina kuukaudessa. Tulet 
olemaan siunaukseksi jokaiselle. 
Pyhäkoulun työntekijät auttavat 
lapsia, jotka eivät kuulu heille. 
He eivät tuoneet lapsia tähän 
maailmaan, mutta he kuitenkin 
rakastavat näitä lapsia ja haluavat 
uhrautua heidän puolestaan.

Mitä minä hyödyn tästä? Sinä 
tiedät hengelliset siunaukset, 
joita pääset korjaamaan kylvet-
tyäsi ensin siemenen. Vähintään-
kin saat tyytyväisyyden tunteen 
muutaman minuutin avustasi. 
Voit jopa yllättyä ja huomata 
pitäväsi siitä. Mitä muuta saan 
tästä? Sinusta voi tulla jonkinlai-
nen ”sankari” lasten silmissä, ja 
he odottavat innolla seuraavaa 

Me tarvitsemme sinua!
tapaamistanne.

Hyvät herrat, me tarvitsemme 
teidän apuanne seurakuntanne 
lapsityössä!
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P entti Manninen, joka kuu-
luu Espanjan tunnetuim-
pien vesiväritaiteilijoitten 

kärkeen ojensi minulle käynti-
korttinsa, joka poikkesi kaikista 
muista. Siinä luki, Pentti Man-
ninen,

taitelija Jumalan armosta. Se 
teki minuun suuren vaikutuk-
sen ja totesin, että olen omalla 

kohdallani, valokuvaaja Jumalan 
armosta.

Vuonna 1970 avasin valokuva-
studion 313 Cambie kadun osoit-
teessa Vancouverissa. Muitten 
kuvaustöitteni ohella otin mai-
semakuvan, jonka suurensin sei-
näjulisteeksi. Kiinnitin moneen 
riviin tarrakirjaimia suurennetun 
kuvan pintaan. Sen jälkeen vein 
sen painettavaksi Zenith -nimi-
seen kirjapainoon. Koska sana 
Zenith tarkoittaa huippua, niin 
toivoin heiltä painotyössä huip-
pulaatua, enkä pettynyt. Olin 
myös kohtalaisen tyytyväinen 
valokuvaan, mutta julisteen vies-
ti, joka koostui tarrakirjaimista 
mykisti minut.

 “Kun minä katselen sinun 
taivastasi, sinun sormiesi tekoa, 
kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet 
luonut, niin mikä on ihminen, 
että sinä häntä muistat, tai ihmis-
lapsi, että pidät hänestä huolen?” 
(Psalmi 8:4-5). 

Tunnen olevani kuin pieni 
piste kamerani kanssa majesteet-
tisen luonnon keskellä, mutta 
se, että Jumala välittää pienestä 
ihmisestä, on käsittämätöntä. 
Samalla se tuo riemua ja iloa 
rintaan, mutta myös vastuuta 
siitä, miten voisin valokuvata 
suurimman taiteilijan, Jumalan 
sormien jälkiä niin, että tulok-
set korostaisivat oikealla tavalla 
luomistyön ihmettä.

On syytä karttaa liiallista ku-
vien käsittelyä teknisesti, ettei 
luonnollinen vääristyisi.

Luin vitsin eräästa äidistä, joka 
oli pienen tyttönsä kanssa ostok-
silla. Tuntematon nainen katsoi 
tyttöä ja sanoi hänen äidilleen, 
“Voi kuinka teidän tytär on kau-
nis”. Äiti vastasi siihen, “Ei tämä 
vielä mitään ole, kunhan näkisit-
te hänestä otetun valokuvan. 

Tunnen että valokuvaaminen 
on minulle enemmän kutsu-
mustehtävä kuin rahan hankki-
minen. Ei siis ole mikään ihme, 
että kuulun nälkätaiteilijoitten 
joukkoon. Silloin harvoin, kun 
onnistun saamaan hyvän valo-
kuvan, voin saada siitä rahallisen 
palkkion. On kuitenkin aina kes-
kityttävä laatuun eikä palkkioon. 
On paljon parempi saada otettua 
yksi laatukuva kuin tuhat hyvää 
kuvaa. 

Tunnettu amerikkalainen va-
lokuvaaja Ansel Adams (1902-
1984) sanoi: ”Jos vuodessa on-
nistuu saamaan 12 laatukuvaa, 
se on hyvä saavutus”.

Itse olen yrittänyt saada täy-
dellistä kuvaa jo vuosikymme-
niä, mutta ilman tulosta. Sen 
jälkeen, kun ostin ensimmäisen 
kamerani, itäsaksalaisen Exan 
nuorena miehenä, laatukuvieni 
määrä on jäänyt suurinpiirtein 
kahteentoista. Heikko kuvasaa-
lis yli neljänkymmenen vuoden 
ajalta.

     
Kaikkein nopein tapa tehdä 

rahaa valokuvausalalla on myy-
dä kamera. Se on vaatinut paljon 
kärsivällisyyttä, että en ole vielä 
sitä tehnyt. Tosin minun kame-
rani, jota nykyään käytän, on ko-
titekoinen alumiinilaatikko, jolla 
ei rahallista arvoa juuri ole. 

Olen jättänyt siitä kaiken sen 
pois, jota valokuvaajille tyrky-
tetään kulutusyhteiskunnassa. 
Kamera on pelkkä välikappale, 
kuollut laite, johon mielestäni ei 
pitäisi kiinnittää liikaa huomiota. 
Optiikka eli kameran lenssi on 
kaikkein tärkein. Oma mielilins-
sini on Saksassa vuonna 1952 
valmistettu Schneider, jonka olen 
kiinnittänyt “matolaatikkooni” 
enkä sen parempaa tarvitse. 

Armenialais-kanadalalainen 

Valokuvaaja 
Jumalan Armosta  

Teksti: Eero Sorila

Kuvat: Kalevi Sissonen ja Eero Sorila

Käyntikortteja on miljoonia, joissa lukee ylistävä lausunto asianomaisen 
pätevyydestä. Esimerkiksi kauneudenhoidon ammattilaisen käyntikortissa 

voi lukea tähän tapaan, soita tähän numeroon, jos haluat nuorentua, 
tulokset taattuja.

valokuvaajakuuluisuus Jousuf 
Karch (1908-2002) luonneh-
ti asiaa seuraavasti: ”Aivot ja 
tunnemaailma ovat todellinen 
kameran linssi”. Toisin sanoen, 
kamera, vaikka maailman kal-
lein, ei tee kenestäkään valoku-
vaajaa.  

Suomalaisen valokuvauksen 
suuri mestari I.K.Inha (1865-
1930) kuvasi yksinkertaisella 
paljekameralla Vienan Karjalan 
maisemia vuonna 1894. Näitä 
mustavalkoisia laatukuvia ihail-
laan vieläkin valokuvanäytte-
lyissä.     

Kuvaamisen lisäksi olen iloi-
nen siitä, että yksinkertainen 
kamerani kelluu vedessä, jos ka-
nootti kaatuu, ja se toimii myös 
pienenä matkalaukkuna. Voin 
sen sisällä kantaa matkustamisen 
aikana vaikka pitkät alushousut. 
Kun kiipesin suuren merimies-
säkin kanssa Andivuoriston yli 
Chilestä Argentiinaan v.1968, 
niin meinasin nääntyä. Se opet-
ti karsimaan kaiken turhan pois 
matkatavaroista. Albert Einstein 
(1879-1955) lausui ajatuksen 
että “Se joka matkustaa kevy-
esti ilman suuria kantamuksia 
pääsee pitkälle”. Olen aina ha-
lunnut päästä pitkälle ja näke-
mään enemmän tätä ihmeellistä 
maailmaa.

D   Mount Assiniboine Kanadan Kalliovuorilla.

A
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kokouksissa pitämistäni puheista noin 15 

vuoden ajalta. Oikeastaan sain näyn tämän 

kirjan kirjoittamisesta melkein 20 vuotta sit-

ten, mutta en pystynyt uskomaan, että se jos-

kus olisi todellisuutta.

Tämän kirjan raamattutunnit ovat syntyneet 

pääosin tilanteissa, joissa olen lukenut Raamattua ja Juma-

la on puhunut Sanansa kautta minulle ja avannut kirjoituksia. 

En ole opiskellut teologiaa enkä itse asiassa edes lukenut us-

koontuloni jälkeen kuin muutaman hengellisen opetuskirjan 

enkä ole käynyt muuta raamattukoulua kuin helluntaiherätyk-

sen kolmen ja puolen kuukauden syyskurssin. Mutta jo pian 

uskoontuloni jälkeen sydämeni oli usein palava, kun Jumala 

puhui minulle Raamattua lukiessani ja Pyhä Henki piti minulle 

henkilökohtaisia raamattutunteja. 

Kerran kun Jumala puhui minulle hyvin voimakkaasti, sanoin 

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

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

si että jonain päivänä sinä opetat näitä asioita muille. Silloin 

pelästyin ja sanoin Jumalalle: Tästä ei sitten puhuta kenelle-

kään. Vasta jos seurakuntani koko vanhimmisto tulee luokse-

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

näin sanonut.

Sitten eräänä päivänä aamupäiväkokouksen jälkeen, kun nos-

tin pääni loppurukouksesta, ympärilläni seisoi koko seura-

kuntani vanhimmisto. He sanoivat minulle: Olemme kokeneet, 

että Jumalan on puhunut sinulle ja uskomme, että Jumala ei 

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

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

O
sa 1

Jumalan Sydämeltä

ISBN 978-952-92-8520-4

KONEINSINÖÖRITOIMISTO 

ERIMEK OY

www.erimek. 

gsm 050 562 18 47

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

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

kulmaa pornon kyllästämässä yhteiskunnassa.

www.koukussapornoon.com
Elämäkerrallinen kirja Eero Sorilan 
seikkailuista aina Suomesta Eteläman-
tereelle on erinomainen lahja varsinkin 
matkustamisesta kiinnostuneille.
Kengännauhakassalla Maailman Ympäri. 
Kustantaja BoD, Helsinki
Saatavana kirjakaupoista 
ISBN: 978-952-498-769-1

Matkatavaroihini kuuluu vain 
pieni selkäreppu, jonka tärkein 
sisältö on kamera, muistivihko 
ja hammasharja. 

Mikä pitää minut kiinni valo-
kuvaamisessa kuin hämähäkin 
verkossaan?

Koen monista alaan liittyvistä 
tuskaisista vaiheista huolimatta 
hurmaavia hetkiä   luonnossa. 

Kun kamera on kuvausval-
miudessa jalustallaan ja odo-
tan auringon ensisäteitä, silloin 
unohdan kaikki kiireellisen maa-
ilman melskeet. Tunnen kuinka 
hiljaisuuden pyhä huntu lepää 
luomakunnan yllä. Kun vuoren-
huippu heijastuu tyynen metsä-

C  Talvinen aurinko oli painunut vuorten taakse Kanadan Kalliovuorilla. Dramaattinen valoilmiö, värien kajastus syntyi taivaalle lyhyeksi hetkeksi. Syöksyin jäälle kuin 
henkeä pelastava palomies. Oli kova pakkanen, mutta makasin hangessa rajaten valokuvaa. Siinä maagisessa hetkessä unohdin kylmyyden ja sydämeeni valui kuin läm-
mintä hunajaa, sillä kysymyksessä oli näkymä, joka ei tule koskaan toistumaan samanlaisena ihmiskunnan historiassa. Painoin lankalaukasinta. Näkymä siirtyi muutamassa 
sekunnissa laakafilmille. Aurinko painui suunnattomaan pimeyteen kuin uppotukki.  Tarvoin jäältä kohti autoa valkoisena kuin lumiukko. Sisäinen kello soitti valokuvaajan 
voittomarssia. Kerrankin olin oikealla hetkellä oikealla paikalla.

A    Veikko Kummila ja Eero Sorila  Alaskan 
tien varrella. Taustalla inkkarikanootti, 
joka on kulkenut auton katolla noin 
kolmekymmentätuhatta kilometriä. Se 
sisältyy luontoystävällisten reissumiesten 
tykötarpeisiin.

C   Kanadan Kalliovuorilla meloo sotaveteraani Veikko Kummila. Kummila ja Sorila 
kiersivät maapalloa 40 vuoden aikana suuren laakafilmikameran kanssa. Ihantalan 
taistelussa 1944 haavoittunut Kummila on luonteeltaan tyyni, joka ei missään tilan-
teessa hermostu ja on aina hyvällä tuulella. Parempaa matkatoveria ja valokuvamallia 
on turha etsiä.

A lammen pintaan ja valon laatu 
on sametin pehmeä, niin kuulen 
ainoastaan kameran sulkimen 
äänen, klik !     

Voiko valokuvaaja kokea suu-
rempaa onnea. Useasti otan vain 
yhden kuvan kohteesta. Yksi sa-
laisuus kohdallani tähän onneen 

on se, että yhteen kuvaan on ol-
lut pakko puristaa itsestään kaik-
ki mehu, jokainen luova solu. 

Siinä tapauksessa että ottaisin 

kaksi kuvaa tai enemmän, H-
hetkestä tulisi monitahoinen ja 
se samalla merkitsisi tunnemaa-
ilman väljähtymistä.

Joskus joudun kahlaamaan 
pitkät matkat hangessa etsien 
sitä oikeaa kuvakulmaa. Kym-
menkunta vuotta sitten palellu-
tin vasemman jalan isovarpaan 
neljänkymmenen asteen pakka-
sessa. Se on vieläkin arka kyl-
mälle.

Hyvän valokuvan edestä kan-
nattaa kärsiä kylmää tai jopa ris-
keerata henkensä.

En kuitenkaan halua suositella 
hengen riskeeraamista muille.     

Jos onnistunut valokuva ripus-
tetaan esimerkiksi seinäkalente-
rin tai suurennoksen muodossa 
seinälle, se toimittaa tehtävää. 
Toivon että katsoja voi nauttia 
valokuvan kautta luonnon kau-
neudesta, mutta on vielä suu-
rempi asia, jos kuva vie katsojan 
pintaa syvemmälle, Jumalaan, 
joka on kaiken kauniin luonut, 
ja joka rakastaa kateuteen asti 
jokaista valokuvan katsojaa. 

 
Monilla kiireellisillä ihmisillä 

ei ole tilaisuutta kokea auringon 
nousua neitseellisen luonnon 

keskellä.Valokuvaajana yritän 
täyttää sen ulottuvuuden, joka 
heiltä puuttuu.    

Vaikka luomistyön ylevyys 
saattaisi minut vuodattamaan 
ilonkyyneleitä, on aina muistet-
tava, ettei luonto ole palvonnan 
kohde vaan Luoja.

    
Jos ottamani valokuva puhuu 

vaikka rajoitetusti Suurimman 
Taiteilijan teoista luonnossa, elä-
mäni tehtävä on suoritettu.

D.L. Moody (1837-1899) sa-
noi aikoinaan: “Monet ihmiset 
haluavat tehdä suuria Jumalan 
tekoja, mutta hyvin harvat pieniä 
tekoja”.

Tunnen suurta kiitollisuutta 
Jumalaa kohtaan siitä, että olen 
saanut tehdä valokuvauksen 
kautta pieniä tekoja 42 vuo-
den aikana. Lainatakseni Pentti 
Mannisen ajatusta, voin sanoa, 
että olen valokuvaaja Jumalan 
armosta.
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Teksti: Pekka Reinikainen

Kuvat: Niko Siltakorpi

Kalifornian teknillisen 
korkeakoulun professori 
onnistui eristämään 
hiivaa ”45 miljoonaa” 
vuotta vanhasta 
hyönteisestä, joka 
löytyi meripihkanpalan 
sisältä. Hän pani siitä 
olutta. Oluen makua on 
kehuttu. 

P rofessori Raul Cano sanoo 
hyvän maun johtuvan siitä, 
että tämän hiivan aineen-

vaihdunta poikkeaa nykyisistä 
hiivoista, jotka käyttävät miltei 
mitä tahansa sokeria. Poikkea-
va aineenvaihdunta osoittaa, että 
hiiva ei ole laboratoriosta tullut 
epäpuhtaus vaan oli varmasti 
peräisin meripihkan sisältä.

Pelkkä 
kehäpäätelmä

Miten voidaan tietää, että meri-
pihkan pala on ”45 miljoonan” 
vuoden ikäinen?

Darvinistinen iänmääritys pe-
rustuu niin sanottuihin ”johto-
fossiileihin”. Tietyt lajit olisivat 
evoluutioteorian mukaan elä-
neet vain tiettyinä aikakausina. 
Jos tietyn lajin fossiileita eli

”johtofossiileita”, esimerkiksi 
Tyrannosaurus rexin luita, löy-
detään jostakin kerroskivilajis-
ta, se vahvistaa kerroskivilajin 
iäksi yli ”65 miljoonaa vuotta”. 
Jokainen ymmärtää helposti, että 
kyseessä on vain pelkkä kehä-
päätelmä, joka on helppo osoit-
taa virheelliseksi. Lopullisesti täl-
laisen darvinistisen järkeilyn on 
kumonnut dinosaurusten luiden 
sisältä löytynyt pehmytkudos

(www.icr.org/article/dino-
saur-soft-tissues-theyrereal).

Professori Canon hiiva ai-
heuttaa darvinisteille ankaran 
krapulan samasta syytä kuin 
hirmuliskojen pehmytkudokset 
hirvittävät evolutionisteja. Hiiva 
on nimittäin aitotumallinen eliö. 
Tämä tarkoittaa, että sillä on tu-
hatkertaisesti rakennusohjeita eli 
DNA:ta bakteereihin verrattuna. 
DNA sisältää muun muassa val-
mistusohjeet, joiden avulla hii-

va rakentaa entsyymit, millä se 
valmistaa sokereista oluen alko-
holin. Pienikin virhe DNA:n val-
mistusohjeissa voi estää tämän. 
Nyt pallo onkin darvinisteilla. 
Heidän tulee keksiä uskottava 
tarina, joka selittäisi kuinka hii-
va olisi säilynyt elävänä meripih-
kan sisällä ”45 miljoonaa” vuotta! 
Tämä on tietysti yhtä mahdoton-
ta kuin löytää pehmytkudoksia 
yli ”65 miljoonaa” vanhoista di-
nosaurusten luista.

Jotta maakerrostumien iän 
määrittämisen kehäpäätelmä-

luonne tulisi vielä selvemmin 
esiin, otan esiin Nature-tiede-
lehdessä (Vol. 407, ss. 897-900) 
raportoidun suolakidelöydön. 
Tutkijat ”herättivät henkiin” pe-
räti ”250 miljoonan” vuoden ikäi-
siä bakteereja! Ne eristettiin

vuorisuolakiteiden sisällä ol-
leista nestetipoista 500 metrin 
syvyydestä. ”Henkiin herättämi-
nen” on tosiasiallisesti mahdo-
tonta, sillä jo bakteerin itiönkin 
eli sen eloonjäämiskapselin, 
entsyymit menettävät toiminta-
kykynsä, sillä niistä muodostuu 

Olutta, verinäytteitä 
ja bakteeriviljelmiä 
miljoonien vuosien 
takaa?

spontaanisti raseeminen seos 
muutamassa tuhannessa vuodes-
sa. Tämä tarkoittaa niiden raken-
neosien väistämätöntä muuttu-
mista peilikuvikseen, mikä taas 
aiheuttaa entsyymin toiminnan 
loppumisen. Oluthiiva kuolee 
tietysti vieläkin varmemmin. 
Asiasta voi lukea lisää kirjastani 
’Dinosaurusten arvoitus ja Raa-
mattu’.

Korttitalo 
romahtaa

Vielä edellisiäkin vanhempien 

eli yli ”570 miljoonan” vuoden 
ikäisten mikrofossiilien kuvia 
voi nähdä kirjassa ’Evoluutio - 
kriittinenanalyysi’. Näiden mik-
rofossiilien rakenteiden yksityis-
kohdat ovat säilyneet niin hyvin, 
että jopa solutason rakenteita 
voidaan tutkia (Nature, Vol.391, 
ss. 553-558). Darvinistien on 
selvitettävä niiden muodostumi-
nen ja säilyminen, varsinkin kun 
hyvin tiedetään, että nykyisetkin 
mantereet tulevat menemään jo-
kivesien mukana hiekkana ja sa-
vena merten pohjaan eroosiosta 
johtuen runsaassa 10 miljoonas-
sa vuodessa. Tässä eroosiossa 
menee joka vuosi muun muas-
sa lähes 500 miljoonaa tonnia 
suolaa meriin. Se ei jää pohjaan 
vaan pysyy vedessä liuenneena. 
Merten suolapitoisuus osoittaa, 
että meret eivät voi olla vuosi-
miljardeja vanhoja.

Darvinistien korttitalo on ro-
mahtamassa ja sille on käymäs-
sä samoin kuin kommunismille 
kävi sukupolvi sitten. Käsittelen 
tätä silmiemme edessä avautuvaa 
kehitysopin kuolinkamppailua 
TV7:n 28-osaisessa ohjelmasar-
jassa sunnuntaisin kello 21:15.
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LUONNOSSA 
LIIKKEELLÄ
Jukka Ylävuo

”Menkäämme johonkin avaraan paikkaan, jossa 
saamme vähän levähtää”! 
(Sanan paikka evankeliumista)
– Kaupungin vilskeestä ja ”sosiaalisesta” ruuhkasta 
ihmisen on hyvä mennä lähiluontoon, metsäpolulle 
tai rannalle. Mieli ja ajatukset ”päivittyvät” ja kehokin 
saa taas uutta virtaa....

LÄHILUONTO
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Janne Viljamaa

Elämän valttikortteja 
on jaettu meille melko 
huolimattomasti ja 
sattumanvaraisesti. 
Toiselle annetaan 
kaikki. Huono-
onninen veli joutuu 
taistelemaan läpi 
elämänsä. Hyväosainen 
nauttii herkkunsa 
hopeatarjottimelta 
laatulusikalla tyynesti 
hymyillen ja huikkaa 
tarjoilijalle jälkiruoan 
puuttuvan. 

Jos elämän lähtökohdat ovat 
kovin epäreilut, niitä ei saa 
kurottua elämän aikana kiin-

ni. Tuoreen tutkimuksen mukaan 
vain 10 prosenttia peruskoulun 
suorittaneiden äitien lapsista 
suorittaa korkeakoulututkin-
non, kun korkeakoulututkinnon 
suorittaneiden äitien lapsista yli 
50 prosenttia suorittaa vastaa-
van tutkinnon. Matala sosio-
ekonomien asema, vaatimaton 
koulutus ja elämän niukkoihin 
välttämättömyyksiin keskittyvä 
elämä keskittyy jopa tiettyihin 
osoitteisiin, tiettyihin rappuihin 
ja samoihin perheisiin. 

Ikävä 
elämän aloitus

Osa lapsista on voinut altistua jo 
äidin kohdussa alkoholille, niko-
tiinille, yksipuoliselle ravinnolle, 
väkivallalle ja jopa lyijymyrky-
tykselle. Huono-onniset veljet 
joutuvat antamaan tasoitusta 
hyväosaisille kavereilleen. Hyvä-
osaiset vanhemmat huolehtivat 
omasta ja lastensa hyvinvoinnis-
ta, syövät vihanneksia, nauttivat 
vähärasvaista ruokaa ja pitävät 
karkkipäivän. Huono-osaisten 
perheiden koulussa opettaja jou-
tuu jakamaan maanantaiaamuna 
näkkileipää päivän aluksi, kun 
lapset eivät ole saaneet lämmintä 
ruokaa viikonloppuna. 

Monen huono-onnisen aivot 
ovat ratkaisevasti erilaiset jo 
syntymähetkellä. Meidän ”nor-
maalien” on mahdoton eläytyä 
biologisesti, psykologisesti ja 

sosiaalisesti huono-osaisempien 
elämään. Intiaanien sanonnan 
mukaan meidän tulisi kävellä 
maili toisen mokkasiineissa pys-
tyäksemme ymmärtämään häntä, 
mutta huono-onnisen mokkasii-
neihin ei ole tungosta. 

Neurotutkija David Eagleman 
sanoo kirjassaan Incognito, että 
jos sinulla on aivoissasi tietty 
geeniryhmä, niin todennäköi-
syys sille, että teet väkivaltari-
koksen nousee 882 prosenttia. 
Syyllistyt kahdeksan kertaa to-
dennäköisemmin törkeään pa-
hoinpitelyyn, kymmenen kertaa 
todennäköisemmin murhaan, 
kolmetoista kertaa todennäköi-
semmin aseelliseen ryöstöön 
ja neljäkymmentäneljä kertaa 
todennäköisemmin seksuaaliri-
kokseen. 

Ketkä mahtavat olla näitä vaa-
rallisia tyyppejä, joita ei toivoi-
si näkevänsä pimeällä kujalla. 
Suurimmalla osalla vankeja on 
tämä pelottava geeniryhmä ja 
kuolemaantuomituistakin 98,4 
prosentilla. Kuinka normaali 
elämä onnistuu tämän geeni-
ryhmän ihmisiltä. Hyvinhän se 
onnistuu suurimmalta osalta, 
sillä kyse on uhanalaisesta lajis-
ta, nimittäin miehistä. Autisteista 
ja adhd-ihmisistä suurin osa on 
miehiä, kuten on myös huip-
pulahjakkaista, mutta toisaalta 
on myös kaikkein heikkolah-
jaisimmista. Naisten lahjat ovat 
jakautuneet tasaisemmin. Miehet 
täyttävät lahjakkuuskäyrän mo-
lemmat ääripäät.

Miehillä on yksi Y-kromosomi 
ja yksi X-kromosomi, mutta nai-
silla on kaksi X-kromosomia. 
Nisäkkäillä Y-kromosomi sisäl-
tää geenin, SRY, joka laukaisee 
miehen sikiönkehityksen.  Gee-
nit vaikuttavat siihen minkä nä-
köisiä meistä tulee, kuinka lah-
jakkaita olemme ja millainen on 
persoonallisuutemme. 

Tieteen Kuvalehti julisti 
1.9.2009 numerossaan, miten 
miehinen Y-kromosomi on 
menettänyt 97 prosenttia gee-
neistään ja katoaa tätä vauhtia 
100 miljoonan vuoden päästä 
tarpeettomana. Hei äijät, meillä 
on vain 100 miljoonaa vuotta 
aikaa nauttia rymistellä. Kiin-
nostaako uutta miesrotua ny-
kyisenkaltainen könyäminen, 
ärhäkät moottorit, laitakahinat 
ja hiki, vai onko uusi miesrotu 

kiinnostuneempi stailaamisesta, 
söpöilystä, angoravillapaidoista, 
korkokengistä ja kuoseista? Ka-
mala ajatus muuttua vähitellen 
tarpeettomaksi, vaikka tässä on-
kin 100 miljoonaa vuotta aikaa 
sopeutua ajatukseen. Ehkä va-
jaan 100 miljoonan vuoden ku-
luttua järjestetään viimeisille ur-
hoille sopeutumisvalmennusta. 

Ihana nainen
Neurotutkija Daniel Eagleman 
kertoo kirjassaan Incognito – 
aivojen salainen elämä, tutki-
muksesta, missä mieskoehen-
kilöt mieltyivät systemaattisesti 
enemmän tiettyihin naisiin, 
mutta eivät tienneet miksi. He 
eivät tajunneet, että näillä naisilla 
oli laajentuneet pupillit, mikä on 

kiihottumisen merkki. 
Murrosikäisten tyttöjen nou-

seva estrogeenitaso takaa heil-
le murrosiässä täyteläisemmän 
huulet ja poikien testosteroni 
takaa heille jykevämmän leuan, 
leveämmät hartiat.  Kapealantei-
nen ja tiukoissa farkuissa etenevä 
nainen lähettää miehille viestin: 
”Olen hedelmällinen ja täynnä 

estrogeenia..” Jykeväleukainen 
ja massiivisella rintakehällä va-
rustettu mies ilmoittaa parran-
sänkensä takaa: ”Tässä menee 
kävelevä testosteronipakkaus.” 
Meidät on geneettisesti ohjel-
moitu ja myös opetettu pitämään 
tiettyjä piirteitä kauniina ja ha-
luttavina. 

Rikkaiden maiden kansalai-

set laittavat huuliinsa Botoxia, 
imevät toisesta paikasta rasvaa 
ja laittavat sitä toiseen paikkaan. 
Tämän kaiken kehonmuokkauk-
sen tarkoituksena on luoda it-
sestä edullinen vaikutus vastak-
kaiselle sukupuolelle. Osakkeet 
nousevat parisuhdemarkkinoilla. 
Eroottinen lataus voi olla alku-
potkuna seurustelulle, naimisiin 

menolle ja lasten teolle. Onneksi 
luomulla on könsikkäiden jou-
kossa vankat fanijoukkonsa.  

Kirjoittaja, sosiaalipsykologi 
Janne Viljamaalta ilmestyi huh-
tikuussa 2012 kirja Käytä kiuk-
kuasi – aggressio voimavarana 
(WSOY).

Miehen elämän 
valttikortit tiukasti 

känsäisessä kourassa
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Karen Davis
Songs in the Night
Galilee of the M`Nations Music, 2012
FG-Nagos Oy

Viktor Klimenko
Kultaiset vuodet
Prisma-Musiikki, Aikamedia, 2012

Samuli Saarinen
Taivaan lahja
Song for Life, 2012

Keijo Åkerlund
Onnen sirpaleet
NB-production, 2012

O toi, l'au-dela de tout
Taizé
Atelier et Presses de Taizé, 2012
FG-Nagos Oy

Wonderful Land
On kaita tieni
Aikamedia, 2012

SONGS 
IN THE NIGHT

Karmel -vuorella sijaitsevan messiaanisen 
seurakunnan, Kehilat HaCarmelin ylistyk-
senjohtajan Karen Davisin uutuuslevy 'Songs 
in the Night' perustaa sanomansa Jes. 30:29 
sanoihin: "Silloin teidän huulillanne on 
laulu niin kuin pyhän juhlan aattoiltana 
ja sydämessänne ilo niin kuin niillä, jotka 
kulkevat huilujen soidessa Herran vuorella, 
kohden Israelin turvakalliota".

Davisin johtama ylistysryhmä koostuu 
juutalaisista ja arabeista, jotka haluavat ra-
kentaa yhteyttä Messiaan ruumiissa kautta 
Israelin.

'Songs in the Night' sisältää 14 kappaletta, 
joista lähes kaikki ovat syntyneet Karenin 
kynästä. Hebreaksi, englanniksi ja muutama 
myös arabiaksi lauletut kappaleet haluavat 
inspiroida ja voimistaa ihmisiä lopunajan 
taisteluiden keskellä. Karen Davis muistu-
taa CD:n kansiteksteissä vielä Psalmin 42 
sanoista: "Päivällä Herra antaa armonsa 
vallita, yöllä saan laulaa Hänen kiitostaan 
ja rukoilla elävää Jumalaa".

Suomalaisittain on tietenkin mukava huo-
mata, että levyn kansikuvan on ottanut Sami 
Mattila.

Todella virkistävää kuunneltavaa.

ONNEN 
SIRPALEET

Ruotsissa asuva ja vaikuttava Keijo Åkerlund 
toteaa uutuuslevynsä kansiteksteissä: "Kai-
kella on aikansa ja jokaisella aikakaudella 
on omat laulunsa, jotka kuuluvat ihmis-
elämän eri vaihesiin. Todellisen Jumalan 
kaipuu on kuin kallisarvoinen timantti, jota 
kannamme oman elämämme ajan. Se an-
taa uskoa, toivoa, iloa ja lohtua.

Rukoukseni on, että tämä äänite saisi olla 
johdattamassa sinua kuulijani todellisen Ju-
malan etsimiseen ja löytämiseen."

Levyn 11 kappaleen säveltäjinä vaihtele-
vat etupäässä Armas Palm, Hendry Jansen 
ja Kyösti Roth, joka on myös sovittaminut 
suurimman osan kappaleista. 

Levyn nimikappaleen *Onnen sirpaleet' 
takaa löytyy Suora Lähetys yhtyeestäkin tut-
tu Mertsi Lindgren. Mertsin sanoin: "Ennen 
sydän tunsi tuskaa, sielu huusi ikävää. Näin 
kun maailma löi vastaan, mä käännyin 
puoleen Jumalan. Elän tänään elämän 
tiellä. On Jeesus kanssani, sen mä tiedän, 
silloinkin, silloinkin, kun on vaikeaa."

Levy on menevää, voiko jopa sanoa 
tanssittavaa, romanimusiikkia – kyllähän te 
tiedätte, mukavalla latino-otteella esitettyä 

hengellistä musiikkia.
Taustalaulajina kunnostautuvat Kaj ja He-

lena Karjalainen.

TAIVAAN 
LAHJA

Riihimäen seurakunnassa nuorisomuusikon 
viransijaisuutta hoitava Samuli Saarinen on 
julkaissut kolmannen levynsä, 'Taivaan lah-
ja'.

Samuli Saarinen on entinen visuaalinen 
suunnittelija. Kymmenen vuoden uran jäl-
keen hän lopetti työt mainostoimistossa ja 
siirtyi kutsumuksensa, musiikin ja evanke-
liumin, pariin. Mainostoimistovuosien ai-
kana koettu velkaantuminen, sairaudet ja 
lopulta uupuminen, johtivat niinikään joh-
datuksena löytyneen ammatin vaihtumisen 
evankeliumiin.

Musiikki on aina kulkenut Samulin mat-
kassa. Jo seurakuntanuorissa oma paikka 
löytyi musiikin kautta. Samuli on tehnyt ai-
kaisemmin kaksi omakustanteista äänitet-
tä Ennenkuulumatonta ja Palanen puuta. 
Kuitenkin vasta Taivaan lahja -albumista on 
tullut se varteenotettava teos. Sen ja edelli-
sen julkaisun välissä on kahdeksan vuotta, 
joiden aikana tapahtunut kasvu näkyy ja 
kuuluu. Vastoinkäymiset ja niiden kautta 
löytynyt Armo ja Kristuksen tunteminen 
antavat näille kappaleille varsin syvällisen 
ja koskettavan ilmapiirin.

Evankeliumi ja evankelistana toimiminen 
ovat nekin nousseet pinnalle vasta harmai-
den vuosien jälkeen. Ja oikeastaan niiden 
kasvattamana on luonnollista kertoa muille 
siitä armosta ja toivosta, joita Jumala meille 
Kristuksessa tarjoaa.

Uutuuslevyn trubaduurihenkisistä tusi-
nasta kappaleesta kaikki ovat Samulin omia 
sävellyksiä, neljän laulun sanoituksista on 
vastannut Ari Santaharju, loput ovat lähtöi-
sin Samulin kynästä.

Samulin musiikista kiinnostuneiden mies-
ten kannattaa tulla helmikuun alussa Mänt-
sälässä järjestettävään Miesten Talvihuolto-
viikonloppuun.

KULTAISET 
VUODET

Viktor Klimenkolla on pitänyt tänä vuon-
na kiirettä; taiteilijan 50-vuotisjuhlavuosi on 
pitänyt sisällään juhlakiertueen, Helsingin 
Musiikkitalossa ja Finlandia-talossa järjes-
tetyt konsertit, 70-vuotisjuhlat, edellisessä 
lehdessämme esitellyn Legenda -levyn sekä 
kaksi juhlajulkaisua. EMI julkaisi loppu-
syksystä 6 CD:n paketin 'Viktor Klimenko 

Emigrant' ja Aikamedia nyt tarkasteltavan 3 
CD:n 'Kultaiset vuodet 1980-2012'.

Kolmelle CD:le on koottu 51 ikimuistoista 
Vikin hengellistä kappaletta lähtien 'Valke-
asta ratsumiehestä' päätyen 'Hava na gilan' 
ja 'Exoduksen' kautta 'Oi Herra, siunaa pää-
mies maan* kappaleeseen.

Juhlajulkaisuun kuuluu CD-levyjen lisäksi 
myös 16-sivuinen vihkonen, jossa käydään 
Viktor Klimenkon historiaa niin taiteilijana 
kuin uskovaisenakin.

Viki itse toteaa vihkon alkulehdillä: "Ju-
malahan loi näkyvän ja näkymättömän 
maailman. Musiikki on näköjään ovi noi-
hin maailmoihin. Uskoontuloni jälkeen lau-
luuni tuli jotain uutta, koska sadat ihmiset 
ovat nähneet takanasi seisovan enkeleitä, 
kun laulan... Lukematon määrä ihmisiä on 
myös parantunut kuunnellessaan lauluja-
ni. Puhumattakaan, että laulu on auttanut 
tekemään uskonratkaisun. Niin kuin mi-
nutkin – Miksi viivyt sä poluil maailman?"

Ei kun onnittelut vielä kerran 70-vuoti-
aalle Vikille.

ON KAITA TIENI
Jussi Hyvönen kuvailee Wonderful Landin 
uutuuslevyn 'On kaita tieni' syntytarinaa.

"Pienenä poikana tutkiessani isäni levy-
arkistoja löysin Johnny Cashin, The Imperi-
alsin ja Elviksen levyjä. Elviksen laulu, bän-
din svengi, soiton selkeys ja aidot soundit 
jäivät jo silloin pikkupojan mieleen. Haave 
siitä, että jonain päivänä saisin soittaa täl-
laista musiikkia kasvoi mukanani. Nyt, tätä 
levyä tuottaessani, olen monesti palannut 
mielessäni noihin lapsuuden hetkiin ja sii-
hen, kun musiikillinen perustani luotiin. 
Wonderful Landissa olen saanut soittaa ja 
esiintyä tyylillä, josta haaveilin ja josta olen 
aina tykännyt, yhdessä samankaltaisten 
soittajien kanssa."

Wonderful Landissa Hyvönen soittaa bas-
soa ja kontrabassoa, rummuissa ahkeroi Kari 
Hokkanen ja kitaroilla taituroivat rokkabilly-
hengessä Ville ja Reino Vester. Laulusolistina 
yhtyeessä on Tiina Kemiläinen.

Levyä tehtäessä on sovellettu osittain 
50-60 -lukujen studiolive -äänitystapaa. 
Aidonkuuloinen tilasoundi löytyi vanhasta 
puuseinäisestä kirkosta.

Levyn 11 kappaleen joukossa on monia 
vanhoja tuttuja gospelkappaleita, kuten 
'Down by the Riverside' ja 'Kun sä käyt 
yli virran'. Mukana myös jokunen yllättävä 
valinta, kuten esimerkiksi P.J. Hannikaisen 
säveltämä 'Suojelusenkeli', joka toimii yllät-
tävän hyvin tässä uudessa ympäristössä.

Nimikappale on amerikkalaisen laulaja-
evankelista Ira Stanphillin sävellys vuodelta 
1949. Tunnetuin versio tästä 'On kaita tieni' 
kappaleesta löytyy Elviksen ensimmäiseltä 
gospel-albumilta.

Levykannen lopussa komeilevat Elviksen 
kuolemattomat sanat: "I belive in the Bible. I 
believe that all good things come from God. 
I don't believe I'd sing the way I do if God 
hadn't wanted me to."

TAIZÉ
Taizé-yhteisö on kansainvälinen, ekumeeni-
nen yhteisö, jonka kotipaikka on Etelä-Bur-
gundissa Ranskassa. Vuonna 1940 perus-
tettuun yhteisöön kuuluu tänä päivöänä yli 
100 veljeä, jotka ovat sitoutuneet askeetti-
suuteen, naimattomuuteen ja hengellisten 
asioiden jakamiseen.

Yhteisö on tullut tunnetuksi musiikistaan, 
jossa lauluja esitetään kaanonina, ja joka tuo 
esiin yhteisön mietiskelevän luonteen.

Taizé-laulut ovat nykyään merkittävässä 
asemassa myös Suomessa laulettavassa hen-
gellisessä musiikissa.

Taizén alueellinen tapahtuma järjestettiin 
ensimmäistä kertaa viime syyskuun lopulla 
Suomessa.

Helmikuussa 2012 Ranskassa äänitetty 'O 
toi, l'au-dela de tout – Taizé' koostuu 20 tyy-
pillisestä taizé-laulusta, joita on hyvä kuun-
nella vaikka oman rukoushetken taustalla.

Kimmo Janas
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Miehen elämää
Siinä se aina alkaa. On alkanut niin kauan kuin muistan: 
itsenäisyyspäivän jälkeen mieli alkaa kelata mennyttä vuot-
ta. Mieleen pulpahtelevat tapahtumat, jotka ovat ylittäneet 
merkityskynnyksen; ajatus viivähtää ihmisissä, joiden kans-
sa elämän polut ovat kohdanneet; tappioissa, joiden kirvely 
yhä sattuu; riemuissa ja ilon hetkissä., jotka luovat lämpöä 
vieläkin.

Tämän vuoden aikana olen kohdannut monia miehiä, joi-
den elämän on täyttänyt syvä tuska. Yllättäen löytynyt sairaus, 
joka ei ollut antanut minkäänlaisia merkkejä. Diagnoosi tuntui 
musertavan koko miehen maailman: syöpä. Miten tästä kai-
kesta selviää? Jos menetän miehuuteni? Mitä jos nyt kuolen? 
Miten minun perheeni käy? Kysymyksiä, joihin ei ole vasta-
usta. Katseen pohjaton hätä kertoo kaiken.

Puolison uskottomuus rävähti kasvoille kuin lantapaakku. 
Se kouraisi syvältä, synnytti raivon ja pohjattoman vihan. Ja 
sitten tuli suru. Suru kaiken menettämisestä, luottamuksen 
katoamisesta, rakkauden sirpaleiksi räjähtämisestä. Miten 
köyhiltä sanani tuntuivatkaan. Miksi yrittää sanoa mitään, 
parasta olla vain hiljaa. Niissä silmissä väikkyivät samanaikai-
sesti loukatun miehen hurjuutta leiskuva katse ja pelokkaan 
pikkupojan arkuus.

Moni mies on joutunut keskelle elämänsä yötä. Miten tässä 
näin kävi, vaikka olen aina turvannut Jumalaan? Miksi juuri 
minulle? Esimies sanoi, ettei tässä ole mitään henkilökohtaista. 
Ajat vain ovat niin vaikeat. Irtisanomispaperi tärisi vapisevissa 
käsissä. Ja asuntovelkakin pitää maksaa. 

Keskellä pimeintä yötä, uuvuttavien, matelevien tuntien 
keskelle tuli sanoma, kirkas sanoma: Teille on syntynyt Va-
pahtaja! Taivaankansi repesi valoon, ja enkelikuoro aloitti 
ylistyksensä: ”Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rau-
ha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto.”  
Ammattimiehet säikähtivät. Kyllä he villipetojen kanssa aina 
jotenkin pärjäsivät, mutta tässä oli jotakin outoa. Kuitenkin se 
oli niin totta: kirkas valo pyyhkäisi pimeyden kuin verhon. 

Siinä ylistyksessä oli voima. Enkelit eivät hokeneet yhtä ja 
samaa värssyä uudelleen ja uudelleen. Laulu soi selkeää sa-
nomaa, sen vyöry tunkeutui sydämiin. Jotain suurta tapahtui. 
Paimenia ei tarvinnut maanitella sen enempää. Ohjeet olivat 
selvät ja ymmärrettävät. Ja  he löysivät lapsen. He löysivät 
Vapahtajan.

Miten toivonkaan, että tänä jouluna elämänsä yössä vapi-
sevien miesten  elämään ilmestyisi taivaallinen valo ja Herran 
kirkkaus loistaisi kuin ensimmäisenä jouluyönä. Siinä valossa 
toivottomuus vaihtuu toivoksi, suru muuttuu iloksi, tuska 
lievittyy lepoon. Jeesus on luvannut rauhansa. Ja kun miehen 
elämään laskeutuu hänen rauhansa, se elämä on tarkoitettu 
elettäväksi. Päivä kerrallaan – myös ensi vuonna.

Samuel Saresvirta

Jo kalevalaisessa 
runoudessa on myös 
suomalaisten rakas 
”lempilapsi”, sauna 
päässyt esille. Lämmitä 
kyly metinen / sastuta 
simainen sauna / 
hienoisilla halkosilla / 
pienillä pirastehilla.

Juhani Aho kertoo myös jos-
sakin tuotannossaan Sasu 
Punasesta, kaikkien sauna-

niekkain saunaniekasta.
Allekirjoittaneen saunakoke-

mukset (mitkä ovat tallentuneet 
muistiin) alkoivat Kuusankosken 
Naukiossa sijainneessa ”tehtaan” 
saunassa. Kymin Osakeyhtiöllä 
oli myös toinen sauna muuta-
man kilometrin päässä Kymijoen 
rannassa.

Naukion saunasta on jäänyt 
muistiin melko voimakas ääni 
venttiiliä avatessa löylyn lisää-
miseksi, ja miesten lisätessä 
löylyä oli pikkupoikainkin hyvä 
opetella kestämään kuumuutta. 
Näissä suurissa saunoissa oli toki 

Saunassa 
suomalainen rentoutuu

useita tasoja istua, joten hur-
jimpien löylymiesten tarttuessa 
löylykauhaan, oli poikain syytä 
etsiä alempia tasoja.

Ilman suhteellinen 
kosteus ratkaisee

Kesämökkisaunat ovat lähellä 
suomalaisten sydäntä, ja useim-
mille se oma sauna on yhtä kuin 
paras sauna. Monilla suomalai-

silla saattaa kesäpäivään mahtua 
iso annos saunomista ja välillä 
järven viilentävään syleilyyn 
hyppäämistä.

Savusauna on instituutio tai 
käsite, mikä on saunaa aidoim-
millaan ja millaisena menneinä 
vuosisatoina sauna koettiin. Sit-

Suomen Saunaseuran 75-vuotis-
juhlan kunniaksi ilmestynyt noin 
300 -sivuinen teos saunan his-
toriasta ja levinneisyydestä avaa 
lukijalle monia mielenkiintoisia 
näkökulmia saunaan ja sauno-
miseen.

Kirja on ulkoasultaan arvok-
kaan näköinen ja sopii näin lah-
jakirjaksikin mainiosti vaikkapa 
pukinkonttiin. 

Joulusaunahan on perinteises-
ti tärkeä suomalaisille ja Kiven 
teoksessa Seitsemän veljestä on 
joulusauna saanut paljon pals-
tatilaa.

Suomen Saunaseuran toimin-
taa kartoitetaan kirjassa laajalti ja 
seuran kutsumusta viedä eteen-
päin sauna-aatetta niin Suomes-
sa kuin ulkomaillekin.

Suomen Saunaseura perus-
tettiin vuonna 1937 ja seuran 
tarkoitus oli kerätä aineistoa 
saunan historiasta ja levinneisyy-
destä sekä tutkia hyvän saunan 
ominaisuuksia jopa teknillisin 
välinein. Lauttasaaren Vaskinie-
meen rakennettiin tutkimussau-
na, jota voitiin lämmittää sekä 
puilla että sähköllä. 

Seuran tavoitteena oli myös 
saada maahamme arkisto, joka 
sisältäisi tiedot saunakulttuuris-
tamme ja hyvän saunan ominai-
suuksia. 

Seuran tarkoitus oli myös ra-
kentaa suhteita muihin sauna-
maihin, mitä seura on vuosikym-
menien saatossa ansiokkaasti 
tehnytkin. Eri maiden tottumuk-
set ja tavat vaihtelevat huomatta-
vasti muun muassa kuumuuden 
ja kosteuden osalta. Näitä asioita 
on kuitenkin pyritty kiihkotto-
masti vertailemaan, mutta joskus 
kaupalliset eturistiriidat ovat tuo-
neet säröjä muuten rauhaisaan 
aatteeseen.

Monille lukijoille varmaan yl-
lättävä ja hätkähdyttävä yhteys 
on kirjan sivulla 76 esiintuotu 
viittaus maailman puhtaimman 
instituution valjastamisesta maa-
ilman likaisimpaan suunnitel-
maan. Kyseessä oli saksalaisten 
likainen puhdistus-suunnitelma 
ja saunalla olisi ollut siinä jokin 
rooli. Kyse oli rotuopin toteut-
tamisesta, joka on useimmille 
tuttu.

Lukijalle tulee helposti kir-
jaan syventyessä mieleen omia 
saunakokemuksia lämpimine 
muistoineen.

Savusauna-kertalämmitteinen-
uloslämpiävä- sisäänlämpiävä, 
nämä ovat kaikki termejä, joita 
saunaan liitetään ja jokaisella on 
mielipiteensä, mutta yleisesti ot-
taen useimmilla suomalaisilla on 
lämmin suhde tähän instituuti-
oon ja joillakin jopa kuuma suh-
de. Heinolan touhu silti monien 
mielestä on jo täyttä hulluutta, 
joku voisi kutsua heitä ”löylyn 
lyömiksi”.

Kirjassa kerrotaan Muuramen 
saunakylähankkeesta, mitä oli 
valmisteltu 80-luvun alkupuolel-
ta lähtien, ja se valmistui kesällä 
1983 suojelijana tosi saunamies 
ja ”saunottaja” Urho Kekkonen. 
Harald Teirin Saunaseuran pit-
käaikaisen puheenjohtajan mu-
kaan nyt oli saatu toinen sauna-
aatteen tyyssija Vaskiniemen 
rinnalle.

Saunaseuran puheenjohtajat 
ovat vuosien saatossa olleet 
yleisimmin lääkärikunnan edus-
tajia ja ovat näin saaneet ilmoille 
oman äänensä terveellisen sau-
nomisen tavoista.

Useimmille suomalaisille – 
menneille ja nykyisille ja toivon 
mukaan tulevillekin polville, 
sauna on paikka puhdistumi-
seen, rentoutumiseen ja karais-
tumiseen. Saunan lämmin syli 
voi olla hetki poissa maailman 
hektisen vauhdin oravanpyöräs-
tä ja maailman kylmyydestä. 

Samuel Saresvirta

Tuomo Särkikoski 
Kiukaan kutsu ja löylyn lumo 
Gummerus, 2012

ten tulivat uloslämpiävät saunat 
(kerta tai jatkuvalämmitteisenä) 
ja vielä myöhemmin sähköiset 
saunat. Monien mielestä uutuus-
tuotetta infrapuna-huonetta ei 
sovi saunaksi kutsua.

Puulämmitteinen sauna on 
allekirjoittaneelle läheinen, ja 
jos alkukesän saunareissulleen 
saa vielä mukaansa juuri teh-
dyn saunavastan (tai vihdan) on 

juhlahetki valmis tuoksuineen ja 
tunnelmineen. Vihdalla lihaksia 
huiskiessa alkaa veri kiertää uu-
distuneella vimmalla, ja uimisen 
ja saunomisen yhteistuloksena 
on luvassa rentoutunut ja rau-
kea olo. Usein tämä yhdistelmä 
toimii hyvän unen takaajana.

Oleellisia asioita näin amatöö-
risaunojan näkökulmasta tuntuu 
olevan saunan kuumuuden taso 
ja niin sanottu ilman suhteellinen 
kosteus. Aikaisempina vuosina 
oli yleisesti kiukaan läheisyy-
dessä löylyhuoneessa myös pe-
suun tarvittava vesi lämpiämässä 
padassa, ja joskus kiehuessaan 
vesi aiheutti turhankin korkean 
kosteusprosentin saunailmaan. 
Liian kuiva saunailma tuntuu 
taas vaikealta hengittää.

Saunan merkitys 
pitää pintansa

Tässä pohjoisessa maassa, ni-
meltä Suomi, on Sauna nähnyt 
ihmisen syntymän sekä vainajan 
laittamista valmiustilaan ikui-
suusmatkalle.

Suomi Sauna ja Sisu ovat olleet 
tunnettu sanayhdistelmä, joka on 
merkinnyt paljon kansamme his-
toriassa. Inflaatio koettaa syödä 
kaikkea arvokasta, mutta saunan 
merkitys pitänee pintansa.

Puhtaus on puoli ruokaa on 
vanha sanonta. Sauna on pit-
kään ollut osa suomalaisen hei-
mon hygieniaperinnettä, enkä 
usko tulevienkaan sukupolvien 
vierastavan tätä vanhaa perin-
nettä.

 

Suomalaisen saunomisen 
vuosikymmeniä
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• Valomainokset: 
     led-, neon- ja loiste-
     putkimainosten valmistus, 
     asennus ja huolto

• Opasteet:
     suuret tienvarsimainokset,
     liikepaikkamerkit

• Auto- ja ikkunateippaukset
• Henkilönostinten ja alumiinitelineiden
    vuokraus
• Henkilönostinten katsastus Tutustuthan

uudistuneisiin 

sivuihimme!

HALUATKO
SÄÄSTÄÄ

ENERGIAA JA
RAHAA?

HALUATKO
SÄÄSTÄÄ

ENERGIAA JA
RAHAA?

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

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

OTA YHTEYS, NIIN TEEMME TARJOUKSEN !

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

Kimmo Janas

Kuinka monen avioparin 
kohdalla seurakunnalta 
saatu vihkiraamattu 
jääkään pölyttymään 
kirjahyllyyn. Miten 
laskea kynnystä 
tarttua Kirjojen Kirjaan 
hääjuhlan jälkeen?

Rovasti Paavo Pinomaa ker-
too tuskailleensa jo vuosia 
vihkiraamatun käyttämät-

tömyyden kanssa.
– Kun olin nuorena opiskeli-

jana teologisessa tiedekunnassa, 
ei Israel vielä elänyt minulle, ei-
vätkä Raamatun isot linjatkaan 
olleet vielä auenneet. Nyt oltua-
ni lähes 50 vuotta pappina, olen 
käsittänyt Raamatun linjojen ym-
märtämisen merkityksen.

Sana 
eläväksi

Pinomaan mukaan on suoras-
taan häkellyttävää kuulla, kuinka 
taksikuljettajat kertovat takseihin 
jäävän yllättävän paljon vihkiraa-
mattuja. Raamattu tuntuu olevan 
sen verran outo esine monille 
sulhasille, ettei siitä huomata pi-
tää kiinni häähurmion keskellä.

Ja ne vihkiraamatut, jotka 
muistetaan tuoda kotiin asti, 
unohtuvat helposti kirjahyllyn 
uumeniin. Vihkiraamattu ote-
taan useimmiten hyllystä vasta 
ristiäisissä, jolloin lapsen nimet 
merkitään toiselle aukeamalle. 
Pinomaa muistuttaa, että myös 
kodinsiunaus voidaan merkitä 
vihkiraamatun sivuille.

– Pappina minua harmittaa, 
että hyvä kirja jää käyttämät-
tömäksi. Aivan kuin ihmiselle 
olisi annettu shekki, jota hän 
ei kykene muuttamaan rahaksi, 
Pinomaa huokaisee.

Yksi hänen oppi-isistään, Stan-
ley Jones on opettanut, että sana 
tulee sanaksi, mutta kirja pysyy 
kirjana, eikä muutu elämäksi. 
Sanan pitää tulla elämäksi!

Apostolien tekojen 8. luvus-
sa kerrotaan Filippuksesta, joka 
kysyi etiopialaiselta hoviherralta: 
”Ymmärrätkö myös mitä luet?” 
Tähän matkamies vastasi: ”Kuin-
ka minä voisin ymmärtää ellei 
kukaan minua opasta”.

– Monet avioparit tarvitsisivat 
”vierellä istujaa”, joka voisi opas-
taa Raamatun tekstejä lukevia 
niin, että luettu ymmärrettäisiin 
vastauksena nykyajan ongel-
miin. Näin Sana tulisi lihaksi, 
Paavo Pinomaa huomauttaa.

Lisätietoa 
kaipaavalle

Nykyisissä Raamatuissa esitetyt 
kartat eivät Pinomaan mielestä 
elä ja avaudu lukijalle – pitkälti 
mm. pienen mittakaavansa joh-
dosta.

Raamattu jää koskematto-
mana hyllyyn, jos lukija ei saa 
kaipaamaansa tietoa kirjan syn-
tyvaiheista ja esimerkiksi tapah-
tumien liittymisestä yleiseen 
historiaan.

– Kun meillä on tietokoneet, 
voidaan vaikkapa googlaamalla 
löytää joku tietty paikkakunta, 
vaikkapa Beerseba. Mutta mikä 
se oikein on ja missä se sijait-
see? Miksi se on tärkeä? No se 
on Aabrahamin kaupunki. Entä-
pä Hebron? Sieltä Daavid aloitti 
hallitustoimensa. Eli kummatkin 
ovat pyhiä paikkoja. Mutta mi-
ten siirtää sama tietous kirjan 

C   Sana -lehden asiamiehenä jo 12-vuotiaana aloittanut Paavo Pinomaa on ollut 
Päivän tunnussana -kirjan asiamiehenä 1960-luvun lopulta lähtien. Hän vertaa vih-
kiraamattua shekkiin, jota ihminen ei kykene muuttamaan rahaksi.

Pipliaseura on julkaissut juhlavuotenaan 
”Raamattu ristiin rastiin”, jossa käsitel-
lään eri aiheita Raamatun näkökulmasta. 
Myös muita Raamattua avaavia teoksia 
löytyy lukuisia.

Vihkiraamattu 
tehokäyttöön

sivuille?
Jörg Zinkin kirjoittama ”Syvä 

on menneisyyden kaivo – Matka 
Raamatun maiden halki” lukui-
sine karttoineen ja taustatietoi-
neen saa erityiskiitoksen Pino-
maalta.

– Zink tekee kirjassaan mat-
kan Pyhään maahan ja näyttää 
myös nykyajan tilanteita, missä 
liikutaan, hän toteaa.

– Mielestäni varsinaiseen 
vihkiraamattuun ei kannattaisi 
koskea, vaan sen rinnalle pitäisi 
laatia opas Raamatun käyttöön. 
Se voisi sisältää täydennyksiä, 
lisäyksiä, selityksiä, karttoja ja 
myöskin aikakartan Raamatun 
historiasta, rovasti Pinomaa lu-
ettelee.

Nähtäväksi jää, löytyisikö kus-
tantajien keskuudessa tahtotilaa 
Pinomaan ideoiman opaskirjan 
kustantamiseksi.

Avioparien yhteinen raamat-
turyhmä voisi hänen mielestään 
myös innostaa tutkimusmatkalle 
Raamatun maailmaan.

– Vastavihityt tarvitsevat tuol-
laisia ryhmiä – ennen kuin tiet 
eroavat!.
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CMN
Kristittyjen Miesten Verkosto –

Christian Men’s Network Finland

Kimmo Janas

kimmo.janas@faktapro.fi

puh. 050 912 7332

GIDEONIT
www.suomengideonit.fi 

puh. 045 128 38 31

HELSINGIN NMKY
www.hnmky.fi

Timo Laulaja

timo.laulaja@helsinginnmky.fi

puh. 050 529 2941

www.miesseminaari.fi

HELSINGIN 
RAAMATTUKOULUN
MIESFOORUMI
www.helsinginraamattukoulu.fi/mies-

foorumi

Jorma Reinikainen

jorma.miesfoorumi@kolumbus.fi

puh. 040 559 0925

KANSANLÄHETYS
www.sekl.fi

miestyön yhdyshenkilö

Arto Hukari

arto.hukari@sekl.fi

puh. 040 546 73 98 

kenttäsihteeri Matti Hernesniemi

matti.hernesniemi@sekl.fi

KANSAN 
RAAMATTUSEURA
www.kansanraamattuseura.fi

Kalle Virta

kalle.virta@sana.fi

puh. 0207 681 619

Vesa Tiensuu

vesa.tiensuu@sana.fi

puh. 0207 681 649

MIESSAKIT
www.miessakit.fi 

Tomi Timperi

timo.timperi@miessakit.fi

puh. (09) 612 662 11

ONE WAY MISSION
www.onewaymission.fi

Martti Kinnunen

viestinta-tuote@co.inet.fi

puh. 0400 556 620

STELK
Suomen Täyden Evankeliumin Liike-

miesten Kansainvälinen Veljesliitto

www.stelk.fi

Jari Hytti

jari.hytti@aatsto.inet.fi

puh. 040 511 4080

www.stelk.fi/espoo

Pentti Kautto

pentti.kautto@anlix.fi

puh. 040 849 2224

MIESTYÖTÄ TEKEVIÄ ORGANISAATIOITA

”Apuvirtaa” rististä , uskosta ja yhteydestä!
Miesten talvihuoltoviikonloppu 2.-3.2.2013 

Ahvenlammen leirikeskus, Hermanonkimaantie 132, Mäntsälä

PERJANTAI 1.2. 
18.00 Iltaohjelmaa rukousta, keskustelua, laulua, musiikkia, 
 sanomista, iltapala

LAUANTAI 2.2.
9.00  Tosimiehen aamuherätys, Kimmo Janas 
 Samuli Saarisen musiikkihetki, kitara ja laulu
10.30  Majoittuminen ja ilmoittautuminen
11.00  Lounasaika
12.00  Päivien virallinen aloitus, esittely
12.30  Miehen elämänkaari, Aarni Kontturi
         Ryhmäkeskustelut aiheesta
14.00  Kahvitauko
14.30  Mies ristin juurella, Tarvo Laakso, sanaa ja musiikkia
16.30 Päivällinen
17.30 Musiikkia ja todistusta, Samuli Saarinen
 Esirukouspalvelu, Kimmo Janas ja Aarni Kontturi
 Tarvo Laakson konsertti, konsertin kesto n.1h 
20.30  Iltapala ja saunat
22.00  Iltavarttis kappelissa, Samuli Saarinen ja Timo Naapuri

SUNNUNTAI 3.2.
8.00  Aamupala
9.15  Pyhiksi Herra meidät siunasi, Petri Janas
10.30  Kirkkodraama, Jouni Laine
            Keskustelua aamupäivän aiheista
12.00  Ruokailu ja kahvit
13.00  Miesten messu kappelissa, Khra Mikko Seppälä, 
 diakoni Timo Naapuri 
            Siunaaminen ja kotiin lähettäminen 

Ilm. 21.1.2013 mennessä p. 040 743 32 62, timo.naapuri@evl.fi

25.-27.1.
Onnellinen mies
Kiponniemessä, Jyväskylässä.

18.-21.7. 
CMN:n miestenleiri 
Kahdessa Kalassa, Tuupovaa-
rassa.

27.-29.9. Tosimiesleiri
Perheniemen Opistossa, Iitissä.

Israel & New Breed
Jesus at the Centre
Nauhoitettu helmikuussa 2012 Lakewood Churchissa
Integrity Music
Jakelu FG Naxos Oy
DVD Extrat: 
- Jesus at the Centre Album Story
- Song Stories

C  Israel Houghton soittaa Lakewood Churchin konser-
tissa niin kitaraa, pianoa kuin rumpujakin.

C  Te Amo -kappaleen tulkintaan osallistuu myös suo-
sittu T Bone.

D  Kuten kuvistakin näkee, Lakewood Church ei ole 
mikään seurakuntapahanen Teksasin rajamailla.

JEESUS 
KESKELLÄMME

Israel Houghton ja Aaron W. Lindsey yhdis-
tivät voimansa muutaman vuoden tauon jäl-
keen ja taltioivat houstonilaisessa Lakewood 
Churchissa Jesus at the Centre -liveäänitteen 
monituhatpäisen yleisön edessä.

Kuriositeettina mainittakoon, että poikien 
laskelmien mukaan taltiointipäivä sattui ole-
maan jopa sama kuin heidän ensimmäinen 
levynsä äänityspäivä 11 vuotta sitten.

 
Israel tarjoaa New Breed -yhtyeen ja vie-

railevien artistien kanssa uutuus-DVD:llä 
aimoannoksen menevää amerikkalaista 
ylistysmusiikkia, joka saa hitaimmankin 
hämäläisen jalan vipattamaan.

Yksi mukaansatempaavimpia kappaleita 
konsertissa on espanjakielinen latinokap-

pale 'Te Amo', jossa lavalle nousee myös T 
Bone. Israel ja Melease Houghtonin, Ricar-
do Sanchezin ja Aaron Linseyn säveltämä 
'Te Amo' (Minä rakastan sinua) on vanha 
kappale, mutta esitetään konsertissa päivi-
tettynä versiona.

Konsertin ja DVD:n nimikappale 'Jesus 
at the Centre' on Israel Houghtonin, Micah 
Masseyn, Adam Ranneyn käsialaa.

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

Itsellesi 
iloksi,

läheiselle 
lahjaksi

Kimmo Janas

Jossain vanhassa 
iskelmässä taidetaan 
laulaa, että ”hanuri ja 
hattu, ne perinnöksi 
sattu…” mutta 
Juhani Happosen 
tavaramerkeiksi 
ovat puolestaan 
muotoutuneet huumori 
ja harmonikka.

V arsin monella sektorilla 
hengellistä työtä tekevän 
Juhani Happosen päivät 

venyvät pitkiksi ja stressi painaa 
ajoittain, mutta hänen omien 
sanojensa mukaan musiikki ja 
huumori ovat omalta osaltaan 
auttaneet pahimpien karikoiden 
ylitse.

Lapsenuskolla liikkeelle
Kuopiolaisen Juhani Happosen 
käyntikortissa mainitaan titte-
leinä opettaja, evankelista ja 
freelance-toimittaja, mikä antaa 
varsin hyvän käsityksen tästä 
evankelioinnin monitoimimie-

hestä, kunhan mukaan lisää 
vielä ’muusikon’. Toimintaa 
yhteiskunnassakin, kunnanval-
tuutettuna ja kunnanhallituksen 
sekä puoluehallituksen jäsene-
nä on Juhanille kertynyt useita 
vuosia.

Uskoon Happonen kertoo tul-
leensa jo 6-vuotiaana. Nahkapu-
kinetehtaan edustajana toiminut 
isä koulutti vapaa-aikanaan py-
häkoulunopettajia ja piti lasten-
leirejä. Ja juuri yhdellä tällaisel-
la leirille Juhanikin otti vastaan 
Jeesuksen henkilökohtaisena 
Vapahtajanaan.

– Mitään varsinaisia uskonkrii-
sejä en ole käynyt läpi. Ehkäpä 
Jumala on tiennyt, etten kestäisi 
suuria kriisejä, Happonen nau-
rahtaa.

Liekö isän perintöä, mutta 
lasten- ja nuortenleirit ovat näy-
telleet varsin merkittävää osaa 
Juhani Happosenkin kesissä.

– 16-vuotiaasta lähtien olen 
ollut mukana hengellisissä kuvi-
oissa, niin harmonikkaa soittaen 
kuin evankelioidenkin samoin 
kuin opettaen parilla sadalla 
lasten leirilläkin. 

Opettajan armolahja
Helluntailaistaustaiselle perus-

koulunopettajalle ei uskonnon 
opettaminen ole ollut itsestään-
selvyys. Happonen muisteleekin 
huvittuneena takavuosien epi-
sodia silloisen presidentti Urho 
Kekkosen kanssa.

Kun hän aloitteli opettajan-
uraansa yli 40 vuotta sitten, 
täytyi kirkkoon kuulumattoman 
saada presidentiltä poikkeus-
lupa uskonnon opettamiseen. 
Kekkoselta tuli ensimmäiseen 
anomukseen kielteinen päätös. 
Syyksi osoittautui paikkakunnan 
kirkkoherran vastenmielisyys 
vapaita suuntia kohtaan. Hänen 
lausuntonsa painoi opetusminis-
terin ja presidentin ratkaisussa.

– Valittelin juuri saamani pää-
töstä eräässä suuressa hengelli-
sessä tapahtumassa, jossa olin 
juontajana. Kesken vuodatustani 
viereeni tuli puhujavieraana ol-
lut saarnaaja Paavo Kauhanen, 
joka ehdotti, että eiköhän rukoil-
la Juhanin puolesta. Olin vähällä 
sanoa, että tuskinpa tässä ruko-
ukset auttavat, jos presidentti on 
päätöksensä tehnyt, Happonen 
kertoo.

Seitsemän kuukauden kulut-
tua joukko kirkollisia vaikutta-
jia otti Happoseen yhteyttä ja 
kehotti uusimaan anomuksen 

– joka tuotti tällä kertaa myön-
teisen päätöksen.

Juhani Happonen muistelee 
lähettäneensä kiitokseksi Kek-
koselle Ison Raamatun Tieto-
sanakirja -sarjan – joka vielä 
tänäänkin komeilee Tamminie-
men kirjahyllyssä.

– Sain häneltä myöhemmin 
koneella kirjoitetun kirjeen, 
jossa Kekkonen totesi: ”Olen 
tänään vastaanottanut teiltä Ju-
hani Happonen Ison Raamatun 
Tietosanakirja -sarjan. Sitä pait-
si se on jo painotyönä loistava 
teos. Siitä saa lohdutusta moni.” 
Sylvi Kekkonen oli juuri kuollut, 
ja presidentti kaipasi silloin loh-
dutusta, Happonen toteaa.

Varaa itsellesi aikaa
Vaikka hyvällä asialla ollaankin 
oltu vuosia liikkeellä, Happonen 
kertoo palaneensa muutaman 
kerran kunnolla loppuun.

Varsinkin nuorille perheen-
isille Juhani Happonen haluaa 
sanoa varoittavan sanan: – Älkää 
tehkö samoja virheitä, kuin mitä 
me vanhemmat miehet olemme 
tehneet! Varatkaa perheellenne 
aikaa silloin, kun lapset ovat 
vielä pieniä.

Vaikka puoliso ja lapset ovat 

tärkeitä, ei hänen mielestään ole 
itsekästä varata itselleenkään le-
poaikaa.

– Johan Jeesuskin kehotti le-
vähtämään vähän. Siinä myön-
nän rikkoneeni vahvasti itseäni 
vastaan. Viimeksi toissakesänä, 
jolloin en pystynyt vetämään 
yhtään lasten leiriä, Happonen 
tunnustaa.

Väärää kristillisyyttä, ellei jopa 
tekohurskastelua, on hänen mie-
lestään todeta, että kyllä se Ju-
mala minut parantaa, etten tar-
vitse inhimillistä apua.

– Minä ainakin olen tarvinnut 
kaikkea mahdollista inhimillistä 
apua selviytyäkseni.

Happonen muistuttaa Jumalan 
antaneen lääkäreille viisautta tut-
kia ihmisen psyykemekanismia 
ja farmakologeille ymmärrystä 
lääkeaineista jne. Erilaiseen tar-
jolla olevaan apuun pitäisi kii-
tollisuudella suostua.

– Ei niin syvää masennusta, 
josta ei voisi hengissä selvitä, 
hän kannustaa. 

– Vaikeinta usein onkin tun-
nustaa itselleen, että voimat eivät 
enää yksinkertaisesti riitä.

Juhani Happonen kertoo ot-
taneensa usein esimerkiksi kah-
della näytöllä varustetun kellon. 
Kun akku alkaa loppua, viisarit 
pysähtyvät, mutta digitaalinäy-
tössä vielä vilkkuvat numerot.

– Kun sekuntiviisari ei enää 
jaksa liikkua, pitäisi hälytyskello-
jen alkaa soida! hän naurahtaa.

Jumalan armo kantaa
– Lohduttavaa on ollut huomata, 
kuinka valkotakkinen ammatti-
lainen, lääkäri ja hoitaja ovat 
todenneet, että kyllä me Juhani 
tästä yhdessä selvitään. Kun saa 
osakseen ammattitaitoa ja sitä 
rakkautta, jota potilas-hoitaja 
-suhteessa parhaimmillaan on, 
niin onhan se jo todella hoitava 
tilanne.

Jumala haluaa pitää meitä 
käyttökelpoisina. Ja jostain syys-
tä Hän näkee tarpeelliseksi vetää 
meitä välillä mankeleitten läpi, 
joissa meidät riisutaan kaikesta 
turhasta ja itseriittoisuudesta.

Eikä paholainen suinkaan jätä 
meitä rauhaan kaiken ahdistuk-
sen keskelläkään.

– Kerran kuulin aivan selväs-
ti, kuinka paholainen kuiskutte-
li korvaani, että sen lisäksi, että 
olet nolannut itsesi, niin samal-
la olet nolannut myös Jumalan. 
Olet esiintynyt julkisuudessa us-
kovaisena, ollut jatkuvasti esillä 
lehdissä ja radiossa jopa televi-
siossa puolustamassa kristillistä 
vakaumusta ja ”Jumalan asioita” 
ja nyt sinusta ei ole mihinkään, 
Happonen muistelee. – Samal-
la kuitenkin kuulin Jumalan 
lohduttavan ja humoristisenkin 
puheen, että ei tässä Hänen mai-
neensa ole vielä katkollakaan, 
et sinä sentään niin merkittävä 
henkilö ole.

Jumalan armo on kuitenkin 
kantanut vaikeiden aikojen ylit-
se.

– Ja silloin vasta ymmärtää, 
mitä on olla elämästä kiitollinen. 
Mitä on arvostaa elämää, Juhani 
Happonen toteaa.

Juhani Happonen rohkaisee kääntymään 
Jumalan ja ammattiauttajien puoleen

B   Viimeiset yhdeksän vuotta Juhani Hap-
posen ääni on tullut monille Radio Dein 
kuuntelijoille tutuksi mm. Elämän leipää 
-ohjelmasta sekä hänen omasta radio-
ohjelmastaan ”Juhanin juttusilla”.

D   Juhani Happonen on tehnyt yhteistyötä monien kuuluisien julistajien ja esiintyjien 
kuten esimerkiksi Viktor Klimenkon kanssa niin Suomessa kuin Eestissäkin.

Voiko masennuksesta selviytyä?
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A   Kristillisen miestyön veteraani, Hel-
singin NMKY:n miestyön johtaja Aarni 
Kontturi johdatteli keskustelua tuttuun 
lupsakkaaseen tyyliinsä.

D   Kimmo Janas tarkasteli opetusvuorossaan miehen mittaa, onko se mahdollisesti 
raha ja työ?

C   Juha Ranta-Ojala opetti riippuvuuksista ja häpeästä vapautumisesta varsin kos-
kettavalla tavalla.

B   Namikan Paltamon miestenpäivistä 
vastaava Veikko Pulkkinen muistutti mie-
hille, ettei onnellisuus tarkoita suinkaan 
ongelmattomuutta.

A   Heikki Penttinen kysyi identiteettiä ja 
itsetuntoa koskevassa opetusvuorossaan 
Kuka minä olen?

B   Miestenpäivien osanottajilla oli mah-
dollisuus saada myös henkilökohtaista 
rukousapua.

D   Ylistyksestä pitivät huolen vankalla 
ammattilaisotteella Risto Väyrynen (oik.), 
Pekka Manninen ja Teuvo Hynynen.

A

MIESTENPÄIVÄT 
PALTAMOSSA

Veli Johansén

Lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna 
oli jälleen vuotuisen Helsingin NMKY:n 

miestenpäivien vuoro Kainuun Opistolla 
Mieslahdessa, Paltamossa.

Onnellinen mies – vai – 
voiko sitä olla? kyseltiin 
Miestenpäivillä. Koet-

ko olevasi onnelinen? Valuuko 
elämä hukkaan? Tuntuuko, että 
elämä, kiire tai ongelmat vievät 
ja sinä vikiset?

Miehiä kutsuttiin tulemaan 
hetkeksi yhteen toisten miesten 
kanssa, lepäämään, purkamaan 
sydäntä ja saamaan rohkaisua.

Viikonlopun aikana miehet 
jakoivatkin elämän kokemuksia 
ja rohkaisivat toisiaan.

Seminaari rakentui alustus-
ten, musiikin ja pienryhmissä 
keskustelun pohjalle. Ryhmissä 
osallsitujilla oli vapaus ketoa 
omasta elämästään sen verran 
kuin kukin koki hyväksi – tai 
olla vain ja kuunnella. Vaikka 
suomalaista miestä syytetään pu-
humattomuudesta ja tunteiden-
sa hautaamisesta, ei Mieslahteen 
ollut eksynyt yhtään varsinaista 
tuppisuuta, vaan ryhmissä kuul-
tiin todella koskettavia ja syvältä 
kouraisevia ihmiskohtaloita.

Järjestäjät totesivat heti aluksi, 
ettei mitään uskovaisuusvaati-
muksia ole, vaan yhteen tullaan 
etsimään vastauksia kysymyk-
siin.

– Seminaarin tavoite on, että 
miehinen identiteetti eheytyy ja 
kyky ottaa ja kantaa vastuuta 
lisääntyy. Toisaalta toivomme 
jokaisen oman Jumala-suhteen 
syvenevän, listasi Veikko Pulk-
kinen viikonlopun tavoitteita.

Varsinaisen seminaariohjel-
man lisäksi viikonloppu tarjosi 
mahdollisuuden suomalaismie-
helle niin tärkeään saunomiseen 

ja makkaran paistoon muun vel-
jesyhteyden lisäksi.

Kuka minä olen?
Heikki Penttinenkin kehui oman 
opetusvuoronsa alussa Paltamon 
Miestenpäivien ilmapiiriä.

– Täällä voi todella kokea aitoa 
Jumalan lasten yhteyttä, miesten 
yhteyttä. Voisi jopa sanoa tämän 
olevan ainutlaatuista.

Todellista, aitoa yhteyttä pi-
täisikin hänen mielestään osata 
arvostaa, olemmehan me hyvin 
pitkälle jonkinlaista piilopirtti-
kansaa kansallisen identiteet-
timme puolella.

– Meidän tulisikin rakentaa 
uutta identiteettiä varsinkin seu-
rakuntatasolla ja pitää sitä Juma-
lan armon ihmeenä ja arvossa, 
Penttinen lisäsi.

Haavoittunut itsetunto onkin 
hänen mielestään yksi vakavim-
pia kansantauteja suomalais-
miesten keskuudessa.

Haavoittuneella itsetunnolla 

varustettu ihminen puolestaan 
katselee todellisuutta vääristy-
neen minäkuvan läpi. Jos itse-
tunto on heikko, ihminen asettaa 
muut itsensä yläpuolelle. Tällai-
sen ihmisen on Penttisen kerto-
man mukaan usein vaikea kuulla 
myönteisiä asioita itsestään, sillä 
hän on jo syvällä sisimmässään 
päättänyt oman arvonsa tai ar-
vottomuutensa.

– Ei veljet paapota omia haa-
vojamme vuositolkulla. Ei kät-
keydytä haavoittuneen identi-
teettimme taakse. Asiat on toki 
käsiteltävä, mutta niitä ei tarvitse 
vatvoa uudelleen ja uudelleen.

– Ollaan tosimiehiä ja jäte-
tään se, mikä kuuluu lapsuuteen 
taaksemme, hän lisäsi Paavalin 
sanoihin viitaten.

Terveellä itsetunnolla varustet-
tu ihminen pitää itseään muiden 
kanssa samanarvoisena. Hänen 
on Penttisen mukaan helppo 
arvostaa ihmisiä ja iloita heidän 
menestymisestään.

– Ehyellä itsetunnolla varustet-
tu kokee kuuluvansa joukkoon. 
Sekään ei haittaa, että ollaan asi-
oista eri mieltä.

Terve itsetunto heijastuu myös 
anteeksiantamiseen. Kiusaus 
jäädä vatvomaan loukkauksia ja 
toisen tarkoitusperiä ei ole yhtä 
suuri kuin niillä, joilla on hei-
kompi itsetunto.

– Tämä ei kuitenkaan varjele 
elämän kriiseiltä, sillä jokainen 
joutuu kokemaan riittämättö-
myyttä elämän kuohuissa, Heik-
ki Penttinen huomautti.

Hän myös muistutti haavoit-
tuneen itsetunnon heijastuvan 
jumalasuhteeseenkin.

– Jumala näyttää pelottavalta, 
piittaamattomalta, vihaiselta tai 
rakkaudettomalta. Ihmistä saat-
taa vaivata myös yleinen aukto-
riteettipelko.

lukuisia kertoa omalle riippu-
vuudelleni, että väisty elämästä-
ni, mutta mitään ei tapahtunut. 
Vuori oli liian suuri liikahtamaan, 
Ranta-Ojala muisteli.

Riippuvuus aiheuttaa häpeän 
tunteen, joka saa aikaan pohjat-
toman tyhjyyden tunteen. Kipu 
on koko ajan läsnä.

– Riippuvuudesta tulee lopul-
ta isäntä elämässäsi. Se vaatii 
aina vain enemmän, vahvempia 
kokemuksia. Itse asiassa riippu-
vuus maksaa enemmän, kuin 
olet valmis maksamaan!

Juha Ranta-Ojala kertoi erilai-
sista riippuvuuksista kärsivillä 
olevan pelko hyjätyksi tulemi-
sesta. Jos riippuvuus paljastuu, 
ja kulissit kaatuvat, kukaan ei 
enää välitä minusta.

Riippuvuus 
orjuuttaa

Juha Ranta-Ojala kertoi henkilö-
kohtaisesta 30-vuotisesta sodas-
taan riippuvuuksien ja häpeän 
kanssa.

– On mahtava huomata, mitä 
Jumala voi tehdä tilanteessa, jos-
sa itse on jo menettänyt kaiken 

toivon.
Riippuvuuksista ei useinkaan 

voida keskustella läheisten kans-
sa, vaan ongelmat kasaantuvat 
ja vaikeuttavat elämää pikku-
hiljaa.

– Jeesus sanoi kerran, että 
puhukaa vuorelle, niin vuori 
heittäytyy mereen. Minä puhuin 
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A   Aimo Horppilan pitämä saarna Palta-
mon kirkossa kosketti kuulijakuntaa.

B   Miestenleirin osanottajista koottu 
kuoro esiintyi Paltamon kirkon juma-
lanpalveluksessa.

A – Mutta kun tuo pelko osoit-
tautuu aiheettomaksi, siitä alkaa 
eheytyminen.

Omalla kohdallaan Ranta-Oja-
la vertaa taistelua Tali-Ihantala 
-taisteluun, jossa venäläiset eivät 
suinkaan heti kaatuneet. Mutta 
kun kaikki voimat keskitettiin 
yhteen paikkaan, voitto oli val-
mis.

– Kun lopulta uskalsin kertoa 
riippuvuuksistani julkisesti, lop-
purutistus alkoi. Minun kohdal-
lani käytiin todella kova taistelu 
niin seurakunnan kuin monen 
ystävänkin rukoillessa vapautu-
miseni puolestani, Juha Ranta-
Ojala kertoi.

Ongelma ei kuitenkaan ole 
riippuvuus, alkoholi, porno tms., 
vaan sen juuret.

– Riippuvuus on useimmiten 
oire syvällisestä sielun vammas-
ta. Kun Jumala pääsee paranta-
maan niitä juuria, haavoja, alkaa 
todellinen parantuminen. Bura-
nan lievitys kestää vain hetken, 
mutta Jumalan parantava voima 
tekee ihmeitä.

– Riippuvuus paranee sisäl-
täpäin. Jumalan rakkaus tulee 
sisältä ja työntää kaiken saastan 
ulos.

Rakkaus 
on välittämistä

– Rakkauden ilmapiirissä on 
helppo hengittää, totesi Aimo 
Horppila Paltamon kirkossa pitä-
mässään saarnassa. – Siinä ei ole 
vaatimusta eikä pakkoa. Sitä on 
Jeesuksen armo ja läheisyys.

Kun tuntee itsensä rakaste-
tuksi, on helppo alkaa rakastaa 
toisia.

– Rakkaus on päästettävä en-
sin sisälle, ennen kuin sitä voi 
jakaa.

Horppila huomautti, ettei rak-
kaus-sana käänny helposti raa-
vaan miehen suussa, sitä pide-
tään pehmoiluna, hempeilynä.

– Maailmassa tehdään tänä 
päivänä paljon asioita rakkau-
den nimissä, millä ei kuitenkaan 

ole mitään tekemistä aidon, to-
dellisen rakkauden kanssa.

Jeesus ilmaisi rakkauden mer-
kityksen konkreettisesti ope-
tuslapsilleen pesemällä heidän 
jalkansa.

– Rakkaus on välittämistä. 
Rakkauden vastakohta ei suin-
kaan ole viha vaan välinpitämät-
tömyys, Aimo Horppila painotti. 
– Me olemme miestenpäivien ai-
kana kokeneet juuri tällaista lä-
heisyyttä, lämpöä, kuuntelemista 
ja toistemme ymmärtämistä.

Jaguar -kyytiä hääparille
Petri Janas

Nikon ja Emmin 
hääpäivästä oli varmasti 
tulossa ikimuistoinen, 
mutta me halusimme 
tarjota nuorelle parille 
vielä ekstraherkkua, 
hääkyydin uudella 
Jaguar XF  2,2 D:llä.

Äänieristyksen hienosäätöön 
on kiinnitetty runsaasti huomiota 
ja sitä on kohennettu monella 
tavalla. Vuosimallin 2012 melu-
taso on nyt V6-dieselmoottorilla 
varustetuissa versioissa jopa 3 
desibeliä edellisvuotista alempi, 
mikä on käytännössä suuri ero.

Jaguarin varustetasoa on täy-
dennetty edelleen, ja nyt va-
kiovarusteisiin kuuluu mittaris-
tossa 5-tuuman TFT-värinäyttö. 

J aguarin uudistuneen XF:n tunnistaa 
jo kaukaa uudesta keulasta, jossa 
on paljon yhtäläisyyttä XJ:n kanssa. 

Aiempaa viirumaisemmat valot ovat pie-
nemmästä koostaan huolimatta tehok-
kaammat kuin ennen, sillä kaikissa mal-
leissa on vakiovarusteena bi-xenon ajo-
valot. Energiaa säästetään monin tavoin, 
minkä takia päivävaloina ovat J-muotoon 
asennetut LED-valot. Myös takana on ai-
van uudet LEDeillä toteutetut valot.

Jaguar XF:llä matkustaminen on entis-
täkin mukavampaa. Takapenkillä kujerta-
vat kyyhkyläiset kehuivatkin juuri auton 
tilavuutta ja istuinmukavuutta. Aiempaa 
hienompaa ulkonäköä tärkeämpää on 
uusien istuimien tarjoama parantunut 
sivuttaistuki. Vaikka kuljettaja hieman 
suoristi nilkkaansa, pysyi hääpari nätisti 
penkillä...

Musiikkia voi kuunnella peräti 400 wattisen 
järjestelmän kymmenen kaiuttimen kautta. 

Uutta Jaguar XF 2,2 D:tä voi pitää malli-
sarjan suorituskykyisimpänä vaihtoehtona, 
sillä kiihtyvyyden ja kulutuksen suhde on 
erinomainen. Uusi moottori kehittää 190 he-
vosvoimaan ja vääntömomentti on jyhkeät 
450 Nm. Arvot ovat samaa luokkaa kuin 
Jaguarin aikaisemmin käyttämällä 2,7-litrai-
sella V6-dieselmoottorilla.

Uudella voimanlähteellä ja 8-vaihteisella 
automaattivaihteistolla varustettuna Jaguar 
XF:n yhdistetty kulutus on ainoastaan 5,4 
l/100 km. Hiilidioksidipäästöinä se tarkoittaa 
auton kokoon, kiihtyvyyteen ja huippuno-
peuteen nähden erittäin alhaista 149 g/km 
arvoa.

Kuljettajamme puolestaan kehui vaihteis-
toa. Vielä 7. vaihteella auto jaksoi vääntää 
nöyrästi ja kiihtyi nikottelematta. Muutenkin 
jämäkkä ajotuntuma sai ruusuja niin kapeal-
la kirkkotiellä kuin leveämmäkin baanalla.
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Jos paikkakuntasi kristillisessä kirjakaupassa 
ei vielä ole Tosimies -lehteä myynnissä, 

kannusta myymälänhoitajaa laajentamaan 
valikoimaansa!

www.tosimies-lehti.fi

Mistä Tosimiehen 
irtonumeroita?
• Kristillinen Kirjakauppa
   Puutarhakatu 17, 33210 Tampere
• Kristillinen Kirja ja Musiikkipalvelu
   Puskantie 14, 60100 Seinäjoki
• Kristillinen kirjakauppa Cor 13
   Yliopistonkatu 36, 40100 Jyväskylä
• Lahden Kristillinen kirjakauppa
   Hämeenkatu 23, 15110 Lahti
• Neste Jari-Pekka
   Pieksämäentie 15, 41520 Hankasalmi
   Yhdystie 2, 19600 Hartola
   Joroistentie 5, 79600 Joroinen
• One Way Mission House
   Kaisaniemenkatu 10, 00100 Helsinki

Ihmisen käsikirja ja käyttöohje Jumalan 
elävä sana Raamattu kertoo parhaiten 
kuinka meidän perheen asiat olivat 

vielä 19 vuotta sitten. Perheeseen kuului 
minun lisäkseni vaimo ja silloin 23 ja 21 
-vuotiaat pojat.  

Snl 23:29-35. - - - ja tätä samaa haettiin 
aina 1994 kesään saakka, jolloin Jeesuk-
sen armahdus alkoi meidän perhekunnas-
samme. Jumalan piiskatykki aloitti nuo-
rimmasta ja eteni muutaman viikon välein 
vanhimpaan saakka, vaimo on minua 5 
kk vanhempi. Herra on tarkka. 31.8.1994 
saimme vaimon kanssa polvistua meidän 
vihkialttarillemme Aleksanterin kirkossa  
Tampereella ja käsi kädessä saimme läh-
teä seuraamaan Jeesusta.  Ps 40:3-4.

Kun tulee uskoon, kun syntyy uudesti 
ylhäältä, kun Jeesus saa tulla asumaan 
sydämeemme, mitä sanontaa sitten ha-
lutaankin käyttää, se on aina Jumalan 
teko. 

Ettei hullukaan 
tältä tieltä eksy

Uskoon tulossa ihmisellä on vain yksi teh-
tävä: vastaan paneminen, ja se osataan-
kin sitten sitä perusteellisemmin. Minäkin 
onnistuin hangoitella vastaan melkein 50 
vuotta, ennen kuin sain armon alkaa ym-
märtää, kun Pyhä Henki alkoi opettaa, että 
nämä ennen kovin mutkikkailta tuntuneet 
hengelliset asiat on Jumala tarkoittanut 
YKSINKERTAISIKSI, niin yksinkertaisiksi 
ettei ”hullukaan tältä tieltä eksy”, niin kuin 
Sana lupaa.

UUTUUS!

Raamattu Kansalle -käännös:

KIRJOJEN KIRJA
 SINULLE!

Alkutekstejä kunnioittava
raamatunkäännös 

nyt kirjakaupoissa ja
verkkokaupassa

www.raamattukansalle.fi

Raamattu Kansalle Oy 
Kanervakuja 12, 28400 Ulvila

Puh. 045 352 7325
raamattu@sci.fi

www.raamattukansalle.fi

Yksi sinulta puuttuu
Mat. 3:2 sanoo: Tehkää parannus. Paran-
nus on alkukielessä samaa tarkoittava kuin 
mielen muutos, metanoia,  eli antakaa Ju-
malan muuttaa teidän mielenne. 

Ihminen marssii turmeltuneen luontonsa 
puolesta Jumalasta poispäin, nokka pys-
tyssä ja rinta rottingilla. Tästä suunnasta 
tehtävä täyskäännös ei tarkoita hyppyä 
tuntemattomaan, niin kuin tänään mo-
nesti ymmärretään, vaan paluuta alku-
peräiseen Jumalan yhteyteen. Sitä Paavo 
Ruotsalainenkin haki maata pitkin poikin 
samotessaan, kunnes tuli seppä Högmanin 
pajalle ja kuuli  ihmiselle ylivoimaisesti 
tärkeimmän asian: Yksi sinulta puuttuu ja 
sen ohessa kaikki, Jeesuksen Kristuksen 
sisäinen tunteminen.

Pääset 
kultarannoille Eedenin

Voi sitä valtavaa riemua, kun saa Joh 1:12-
13 lupaukseen luottaen tuntea: Kaikille, 
jotka ottivat Hänet vastaan, Hän antoi oi-
keuden ja voiman tulla Jumalan lapsiksi, 
niille, jotka uskovat Hänen nimeensä. He 
eivät ole syntyneet verestä eivätkä ihmisen 
tahdosta eivätkä miehen tahdosta, vaan 
Jumalasta.

"Anna kätesi kätehen Vapahtajan, Hän 
ohjaa sun elosi niin. Pääset rannoille iha-
naan Taivaan maan kultarannoille Eede-
nin". Näin kehottaa vanha hengellinen 
laulu ja niin myös minä. 

Siunattua matkaa! 

Pekka Mustajärvi

Jumala pelasti koko perhekunnan samana kesänä muutaman 
viikon sisällä viinapirun kynsistä elävään varmaan Toivoon.

Anna kätesi 
kätehen 

Vapahtajan
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CCTV-JÄRJESTELMÄ 
AUTTAA TUNNISTAMAAN 
MAHDOLLISIA SIEPPAAJIA

AXIS Q1604 -verkkovideokame-
ra ja Mirasys-järjestelmä auttoivat 
estämään sieppaussuunnitelman 
ja tunnistamaan sen takana ole-
van naamioituneiden miesten 

KOLMANNES 
MIEHISTÄ EI TUNNISTA 
TESTOSTERONIVAJETTA 

Bayerin teettämän tutkimuksen 
mukaan kolmannes suomalaisis-
ta miehistä ei tunnista mahdol-
lista testosteronivajettaan. Kyse-
lytutkimuksen mukaan neljän-
nes suomalaisista ei hakeutuisi 
lääkäriin seksuaalisen halutto-
muutensa vuoksi. Miesten tes-

HUONO KUULO 
AIHEUTTAA 

YKSINÄISYYTTÄ JA 
PARISUHDEONGELMIA

Kuulo-ongelmat tuottavat pal-
jon riesaa henkilön elämään. 
Ne saavat aikaan yksinäisyyttä, 
pelkotiloja ja parisuhdepulmia. 
Miehet kärsivät kuulo-ongelmis-
ta enemmän kuin naiset. Lisäksi 
ne tärvelevät myös monet har-
rastusmahdollisuudet, ilmenee 
tuoreesta kuulo-ongelmiin kes-
kittyneestä potilaskyselystä. 

Kuulotekniikka Oy kyseli po-
tilailtaan kuulo-ongelmien ai-
heuttamia haittoja arkielämässä. 
Kyselyyn vastasi kaikkiaan 492 
asiakasta yrityksen toimipisteis-
sä. Valtaosa vastanneista, 83 pro-
senttia, kokee kuulo-ongelmien 
vaikuttaneen heikentävästi hei-
dän elämänlaatuunsa.  Kaikista 
vastaajista noin puolet ilmoittaa 
heikon kuulon tuottaneen heil-
le joskus jopa vaaratilanteita. 

VALTAOSA 
SUOMALAISISTA ON 
MUSTASUKKAISIA

Tuoreessa kyselyssä 75 % suo-
malaisista ilmoitti sukkien suo-
sikkiväriksi mustan. Sukkien 
ostopäätökseen vaikuttavat eni-
ten väri (66 %), hinta (63 %) ja 
soveltuvuus eri käyttötarkoituk-
siin (63 %).

Sen sijaan ekologisuus ja eetti-
syys sekä merkki eivät juurikaan 
vaikuta ostopäätökseen. 70 % 
vastaajista käyttäisi maksimis-
saan 10 euroa sukkapariin. Mus-
ta on vastaajien ehdoton sukkien 
suosikkiväri (75 %). Valkoisen il-
moitti lempivärikseen vain 6 %.

Sukkia ostetaan eniten marke-
teista (75 %) ja tavarataloista (76 
%). Noin kolmasosa vastaajista 
ostaa sukkansa urheilu- tai ret-
keilyliikkeistä (36 %) ja vaatekau-
poista (33 %). Verkkokaupoista 
sukkia ostaa 11 % vastaajista. 
Muita mainittuja ostopaikkoja 
olivat mm. koululaisten sukka-
myynti, jalkahoitaja sekä posti- ja 
kotimyynti.

JESSE JAMES SUOMEEN
MP 13 –messuilla ensi helmi-
kuussa järjestettävä Petrol Circus 
on kaikkien aikojen kansainväli-
sin rakennettujen moottoripyöri-
en näyttely Suomessa. Tapahtu-
ma tarjoaa jännittäviä kilpailuja 
ja paljon työnäytöksiä. Kansain-
välisyyttä tapahtumaan tuo pyö-
rien lisäksi mm. moottoripyörä-
rakentamisen ykkösmies, West 
Coast Choppersin perustaja Jes-
se James Texasista.  Rakennettu-
jen moottoripyörien näyttelyssä 
on lähes 200 pyörää ja paikalla 
mestarirakentajia. Omia taitojaan 
voi kartuttaa myös testaamalla 
työkaluja ja maalausvälineistöä. 
Rakentelun laeista, pykälistä ja 
asetuksista saa tietoa  MMAF 
Modified Motorcycle Assosiation 
of Finlandin osastolta. Yhdistys 
valvoo rakentelun etuja viran-
omaisten suuntaan ja varmistaa, 
ettei muutosmahdollisuuksia 

SYÖVÄN HOITOON 
KEHITTEILLÄ TEHOKKAITA 

TÄSMÄVAIHTOEHTOJA
Diabeteksen hoidossa käytet-
tävästä metformiinista saattaa 
tulevaisuudessa olla apua rinta- 
ja eturauhassyöpien hoidossa. 
Tuoreita tutkimustuloksia odo-
tetaan muutaman vuoden sisällä, 
selvisi Syöpäsairaala Docrateen 
järjestämässä symposiumissa. 

Diabetekseen ja lihavuuteen 
liittyy suurentunut rintasyöpä-
vaara, ja korkeiden verensoke-
riarvojen on osoitettu huonon-
tavan myös rintasyövän ennus-
tetta. Metformiiniista odotetaan 
apua. Se on vanha, edullinen ja 
tehokas diabeteslääke, jota käy-
tetään ensisijaisena tablettihoi-
tona alentamaan verensokeria 
aikuisiän diabeteksessa. 

RAAMATTU 
HELPOLLE KIELELLE

Raamatusta on ilmestynyt sel-
kokielinen käännös. Selkoraa-
matussa vältetään vaikeita il-
maisuja ja käytetään kieltä, joka 
on sisällöltään, sanastoltaan ja 
rakenteeltaan yleiskieltä ymmär-
rettävämpää.

Selkoraamattu on ollut kehi-
tysvammaisten erityisopettajana 
toimineen Satakunnan maakun-
tajohtajan Pertti Rajalan vuosien 
työ, joka on valmistunut pikku 
hiljaa osissa. Nyt ilmestynees-
sä kirjassa on mukana iso osa 
Raamatun sisällöstä tiivistetyssä 
muodossa.

Selkokieli on avuksi henkilöil-
le, joilla on syystä tai toisesta vai-
keuksia ymmärtää yleiskielistä 
tekstiä. Selkoraamattu toteuttaa 
osaltaan jokaisen ihmisen oike-
utta lukea Raamattua kielellä, 
jota ymmärtää. Samalla Selko-
raamattu on lyhyt ja helppo tapa 
tutustua Raamatun teemoihin ja 
tapahtumiin kenelle tahansa. 
Tekstiä tukee myös Salli Parikka 

43 prosenttia ei ole esimerkiksi 
aina kuullut auton tuloa tai pa-
lohälyttimen varoitusta. Miehet 
vastasivat heikentyneen kuulon 
aiheuttavan heille enemmän vaa-
ratilanteita (49 %) kuin naiset (38 
%). Naiset kuitenkin pelkäävät 
enemmän heikentyneen kuulon 
vuoksi. Naisista yli kolmannes 
(35 %) kertoo kuulo-ongelmien 
aiheuttavan toisinaan jopa pel-
kotiloja, kun miehistä näin vas-
tasi 27 prosenttia.

Kaksi kolmesta vastaajasta 
kertoo parisuhteensa kärsivän 
huonosta kuulosta. Erityisesti 
valtaosa miehistä (73 %) kertoi 
kuulo-ongelmien aiheuttaneen 
pulmia suhteeseen esimerkiksi 
siten, että puoliso ärtyy toisen 
huonokuuloisuuden vuoksi jou-
tuessaan toistamaan sanomaan-
sa. Naisista 60 prosenttia kertoo 
kuulo-ongelmien vaikuttaneen 
negatiivisesti parisuhteeseen. 

Miehet kokivat naisia enem-
män ongelmia myös yksinäi-
syyden kanssa. Yhteensä 69 
prosenttia miehistä kertoo kuu-
lo-ongelmien vuoksi tuntevansa 
itsensä yksinäiseksi, ja naisista 
yksinäisyyttä koki 57 prosent-
tia.

VICTORINOXIN UUDET 
METSÄSTYSVEITSET 

Victorinox Hunter XS ja Hunter 
XT (kuvassa) on kehitetty use-
amman vuoden aikana tiiviissä 
yhteistyössä metsästäjien kans-
sa. 

PALJASJALKATUNTUA 
TALVELLAKIN

Ihmiset ovat kulkeneet miljoonia 
vuosia paljain jaloin ja kehom-
me on evoluution seurauksena 
kehittynyt tämän faktan mukaan. 
Kenkien käyttö muuttaa ryhtiä ja 
liikkeen motoriikkaa, ihmiset ei-
vät ole kuitenkaan sopeutuneet 
fyysisesti tähän – vain muutaman 
vuosisadan kestäneeseen – muu-
tokseen. Seurauksena on selkä-, 
lantio-, polvi- ja jalkakipuja sekä 
erilaisia rasitusvammoja. 

Suomalainen Feelmax Oy on 
erikoistunut paljasjalkatuottei-
siin: ohutpohjaisiin kenkiin ja 
varvassukkiin, jotka mahdollis-
tavat luonnollisen asennon ja 

FIFTY SHADES – PARRAN 
ERI SÄVYT NÄKYVIIN

Parranajo ei ole vain väsynyt 
aamurutiini. Nykyään kolme 
neljästä suomalaismiehestä on 
sitä mieltä, että naamakarvoitus 
on tapa ilmaista yksilöllistä tyy-
liä. Uuden Styleshaverin avulla 
voi vapaasti toteuttaa villeimmät 
partavisiot sekä trimmaamalla 
että ajamalla partaa.

Jaguar Cars julkisti jännittävän 
ja ainutlaatuisen muotoilukon-
septin uuden Jaguar XF Sport-
braken kansainvälisen esittelyn 
yhteydessä.

”Concept Speedboat by Ja-
guar Cars” ilmentää brittiläisen 
luksus- ja urheiluautovalmista-
jan käyttämää muotokieltä yl-
lätyksellisessä ja vaikuttavassa 
paketissa.

Jaguarin muotoilujohtaja Ian 
Callum: – Olemme todenneet 
nykyisten sekä tulevien asiak-
kaiden pitävän monipuolisesta 
ja aktiviisesta elämäntavasta. 
Tuodessamme markkinoille 
uuden Jaguar XF Sportbraken, 
meillä oli mahdollisuus luoda 
visio siitä, miten muotoilufilo-
sofiaamme voidaan soveltaa 
vaihtoehtoiseen tuotteeseen, 
jonka keskeisiä ominaisuuksia 
ovat, autojemme lailla, nopeus 
ja kauneus. Jaguarin konsepti-
vene näyttää voimakkaalta. Se 
mukailee monin tavoin perintei-
sen pikaveneen ideaa, mutta sen 
virtaviivainen ja nopea olemus 
on jotain mikä on tunnusomaista 
Jaguarille.

Konsepti on tehty yhteistyös-
sä jahtien muotoiluun erikoistu-

Molemmissa veitsissä on kaksi 
yhdellä kädellä avattavaa vahvaa 
terää. Käyttäjä pystyy ottamaan 
veitsen käyttövalmiiksi katso-
matta siihen ja pitämällä toisen 
kätensä kokonaan vapaana. Pit-
kä suora terä soveltuu moneen 
käyttöön aina ruoanlaitosta 
puunkäsittelyyn. 

Toinen on pitkä käyrä saha-
laitainen terä, jolla käyttäjä voi 
nylkeä saaliin suoraan kentällä. 
On hyvä tietää, että käyrä terä 
soveltuu myös erittäin hyvin 
turvavyön tai köyden katkaise-
miseen hätätilanteessa. Samaa 
turvavyöleikkuriterää käytetään 
Victorinox Rescue Toolissa, 
joka on palkittu vuoden veitsi 
2007-palkinnolla ja on vakiova-
ruste jokaisessa Sveitsiläisessä 
sairaankuljetusajoneuvossa. 

Kirkkaan värinsä ansiosta työ-
kalu on helposti löydettävissä, 
jos se putoaa vahingossa met-
sällä maahan. 

XS-versiossa on näiden terien 
lisäksi korkkiruuvi ja XT-versi-
ossa vielä puusaha.

tosteronivajeen ensioireita ovat 
seksuaalisen haluttomuuden ja 
erektiohäiriöiden lisäksi muun 
muassa mielialan vaihtelut sekä 
ärtyneisyys. Tutkimuksessa sel-
visi, että miehet tunnistivat mel-
ko hyvin vain haluttomuuden ja 
erektiohäiriöt testosteronivajeen 
oireiksi.

liikkumisen, kuten Luontoäiti 
on tarkoittanut. 

Nyt Feelmax on tuonut mark-
kinoille ensimmäisenä aidon 
ohutpohjaisen talvijuoksujalki-
neen, jonka pohja on 2,8 mm 
paksu ja päällinen vettähylkivää 
kangasmateriaalia. Pohja on ke-
vyesti uritettu erityisesti talven 
liukkautta varten. 

Ohuen pohjan ansioista tun-
tuma alustaan säilyy hyvänä, 
joka auttaa pitämään tasapainoa, 
jolloin talvikelissä kaatumisris-
ki vähenee. Vasko on kevyesti 
vuorattu, jolloin merinovillaisen 
Feelmax Tundra varvassukan 
kanssa sillä voi juosta kovassa-
kin pakkasessa. Vastoin yleistä 
käsitystä ohutpohjainen lenkki-
tossu ei ole kylmä, koska jalan 
pienet lihakset tekevät joustavas-
sa pohjassa jäykkään pohjan ver-
rattuna enemmän töitä, lisäten 
verenkiertoa.

rajoitettaisi enempää kuin mitä 
turvallisuuden ja ympäristön 
kannalta on tarpeellista.  

Pohjois-Euroopan suurin 
moottoripyöränäyttely järjeste-
tään pe-su 1.–3.2.2013 Helsingin 
Messukeskuksessa. MP-messuille 
osallistuvat kaikki merkittävim-
mät ja suurimmat moottoripyörä- 
ja varustemerkit. Samanaikaisesti 
järjestetään Supercross SM –kil-
pailut pe-la 1.-2.2.

Wahlbergin raamatunajan maail-
maan perehtynyt kuvitus.

Selkoraamatun on kustantanut 
Lasten Keskus, ja kirja on Ope-
tus- ja kulttuuriministeriön sel-
kokielityöryhmän hyväksymä.

Philipsin trimmausbarometrin 
mukaan useimmat suomalais-
miehet pitävät partakarvoitus-
ta oleellisena osana tyyliään. 
Philips on ottanut huomioon 
toiveen vaihdella tyylejä ja lan-
seerasi nyt uuden Styleshaverin. 
Sekä trimmaamiseen että parran 
ajamiseen soveltuvalla kaksois-
päällä voi muotoilla millaisen 
tyylin haluaa ja säästää myös ti-
laa kylpyhuoneen kaapistossa.

Laiteessa on trimmeri, jossa on 
12 eri asetusta. Näillä on helppoa 
tyylitellä tasainen sänki tai täy-
dellisesti muotoiltu kipparihen-
kinen kokoparta. Kääntämällä 
konetta löytyy toiselta puolelta 
parranajopää, joka sopii tark-
kaan parranajoon ja reunojen 
muotoiluun.

Useamman kuin joka neljän-
nen suomalaisen mielestä paras 
partatyyli riippuu tilanteesta. 
Tässä asiassa naiset ovat miehiä 
hanakampia. Suhteessa miehiin 
(16 %) yli kaksinkertainen määrä 
naisista (38 %) on sitä mieltä, että 
partatyyliä tulee vaihdella tilan-
teen mukaan.

neen ammattilaisen sekä muo-
toiluprojektien johtamiseen kes-
kittyvän yhtiön kanssa. Concept 
Speedboatin runko on valmistet-
tu lasikuidusta ja sen takakansi 
on tiikkiä. Kannen päälle on 
asennettu hiilikuidusta tehty evä, 
jonka muotoilun innoittajana on 
ikoni Jaguar D-Type. Veneen 
keula ja tuulilasi on yhdistetty 
saumattomasti toisiinsa. Punai-
nen 2+1 paikkainen matkusta-
mo huokuu Jaguarin urheilulli-
suutta. Jaguarin perintöä edustaa 
polttoainetankin korkki, joka on 
kuin suoraan Jaguar Series 1 XJ 
-mallista.

Jaguar tuo mallistoonsa uuden 
vaihtoehdon, jossa käytännölli-
syys yhdistyy merkille ominaisiin 
tunteisiin vetoaviin ominaisuuk-
siin. Uusi XF Sportbrake tarjoaa 
mukavuuden ja urheilullisen 
ajettavuuden lisäksi mahtavat 
jopa1675 litran tilat tavarankul-
jetukseen.

JAGUARIN KONSEPTIVENE

joukkion.
Ryhmän naamioituneita mie-

hiä nähtiin kokoontuvan Mairtin 
Kellyn liiketilojen ulkopuolella. 
Ohikulkija ilmoitti tästä poliisille, 
ja Kelly sai tiedon tapauksesta 
ja mahdollisesta sieppausyrityk-
sestä. Kyseessä oli ”tiger kidnap-
ping” -sieppausyritys – Irlannissa 
tuttu ilmiö, jossa panttivangiksi 
otetaan rahaa tai arvoesineitä 
omistavan lähiomainen.

Saavuttuaan toimistoonsa Kel-
ly ryhtyi tutkimaan kuva-aineis-
toa digitaalisesta CCTV-järjes-
telmästään, joka käsittää useita 
Axis-verkkokameroita sekä Mi-
rasys-järjestelmän. AXIS Q1604 
-kamerat antoivat selkeitä, laa-
dukkaita kuvia miesten kasvois-
ta etäältä, öiseen aikaan, sekä 

otoksia miehistä pukemassa 
naamioita kasvoilleen ja miesten 
ajoneuvojen rekisterikilvistä.

Nähtyään ajoneuvot ja miesten 
kasvot CCTV-kuvista poliisi ta-
voitti miesporukan Kellyn talon 
lähistöltä.

Puhuttuaan tapauksesta jäl-
keenpäin Kelly totesi: – Multisys 
oli asentanut CCTV-järjestelmän 
vain 24 tuntia aikaisemmin. 
Kuva-aineisto oli ratkaisevassa 
osassa, ei ainoastaan rikollisten 
tunnistamisessa, vaan myös hei-
dän suunnitelmiensa estämises-
sä. Mirasys-järjestelmän avulla 
oli todella helppoa löytää oleel-
liset kohdat aineistosta poliisia 
varten, ja kuva-aineiston laatu oli 
erittäin hyvää erityisesti, kun ot-
taa huomioon, että oli keskiyö.
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Teksti: Petri Janas

Kuvat: Eino Manner

Monelle uskovalle 
varmasti tuttu puhelin-
pylväiden "Mahdollisuus 
Muutokseen" -kampanja 
kuvista. Sekä tämän 
vuoden Kouvolan 
Vappugospelista, jossa 
hän esiintyi yhdessä 
Karri Koiran kanssa. 
Räpin kaksinkertainen 
Suomenmestari vuosina 
2001 ja 2005 – Ruudolf.

Avoimesti uskostaan pu-
huva helsinkiläinen nel-
jäsosa meksikolainen 

29-vuotias Ruudolf, oikealta 
nimeltään Rudy Kulmala. Rak-
kaalla räppärillä on myös monta 
nimeä kuten Asfalttisoturi, Kro-
kotiilinmetsästäjä, muutama mai-
nitakseni. Ennen uskoon tuloaan 
hänet tunnettiin myös nimellä 
Rääväsuu.

Alku
1990-luvun lopusta asti freestyle 
kyvyillään pinnalle pompannut 
Ruudolf on tehnyt tusinoittain 
omakustannekasetteja ja cd-
levyjä.

– Valitsin esittämistavakseni 
räpin, koska siinä ei tarvitse 
osata laulaa eikä soittaa. Ostin 
ekan räppilevyn 11-vuotiaana ja 
jotenkin se tyyli tarttui muhun 
ja tein sen perusteella jo ekat 
lyriikat. En sitä ennen tietoisesti 
ollut kiinnostunut musiikista tai 
sen tekemisestä.

– Kun aloin räpätä, tein sen 
englanninkielellä. Siihen aikaan 
myös kaikki muut tekivät sitä 
englanniksi, suomeksi lähinnä 
pelleiltiin.

– 2000-luvun taitteessa kieli 
vaihtui pysyvästi suomeksi, enkä 
ole miettinyt takaisin vaihtaa, 
kertoo Ruudolf alkuajoistaan.

Vuonna 2003 räjähti suomiräp-
pipankki lopullisesti, kun Ruu-
dolf ryhtyi soolouralle ja julkai-
si legendaarisen Vaimo-kasetin, 
myöhemmin myös cd:n ja 2006 
vielä vinyylin.

Tämä vei nuoren Ruudolfin 

pelkän suomi-räp kulttisuosion 
piiristä myös jokaisen perus-
musiikin kuluttajan mp3-soitti-
meen.

Vuonna 2004 julkaistiin Ruu-
dolfin "Bodausanthem" EP ja 
loppuvuodesta kokopitkä "Dou-
peimmat Jumala Seivaa" -levy.

Kun edellinen levy sai myös 
ei-räp fanit vakuutettua, niin ky-
seinen levy käynnisti laajemman 
"Ruudolf-buumin". Levy päätyi 
Suomen viralliselle listalle, käy-
tännössä ilman mainoskampan-
joita. Se on melkoinen saavutus 
artistilta, joka puhuu musiikis-
saan avoimesti kristinuskosta.

Monet radiokanavat ottivat 
sen soittolistoilleen, ja levy toi 
hyviä arvosteluja monessa eri 
lehdessä.

2006 valmistui Ruudolfin Mul-
tishow -dvd, joka oli ensimmäi-
nen suomalainen kokoillan rap-
elokuva ja on samalla kurkistus 
pintaa syvemmälle Ruudolfin 
elämään.

Usko
Ruudolf vietti osan nuoruudes-
taan Helsingin Itäkeskuksessa, 

jossa hän asui äitinsä kanssa. 
Hänen vanhempansa olivat 
eronneet ja hän näki isäänsä vain 
viikonloppuisin. 

Ruudolfin ollessa 10-vuotias 
hänen isänsä muutti Yhdysval-
toihin.

– Isä oli poissa silloin, kun olin 
teini-iässä. Hänen lähtönsä vai-
kutti siihen, että mulla oli tyhjä 
ja hylätty olo.

Mutta onneksi myöhemmin 
kun tulin uskoon, meidän suhde 
on voinut parantua.

En asunut isäni luona, kuiten-
kin häneltä opin Jeesuksesta jo 
nuorena, koska hän on pastori. 

Vuonna 2002 tulin uskoon, 
kun Jumala kohtasi minut elä-
män tuntuessa toivottomalta.

Silloin muuttuivat elämä ja 
musiikki, Rudy muistelee.

Raamattukoulu
Rudy oli yhdessä vaimonsa 
kanssa opiskelemassa raamat-
tukoulussa Yhdysvalloissa.

– Oltiin puhuttu aina siitä, 
että yhdessä mentäisiin raamat-
tukouluun ja kaksi vuotta sitten 
tuli oikea hetki sille.

RUUDOLF
– Amerikankotka liitää

Haluttiin yhdessä mennä sy-
vemmälle siihen, mitä Jumala 
haluaa meidän elämän kohdalla 
ja minkäläinen Hän on.

Oltiin Bethelissä, Californias-
sa, josta en itse paljoa tiennyt, 
mutta päädyttiin ihan oikeeseen 
paikkaan ja se muutti meidän 
elämää perusteellisesti.

"Mahdollisuus 
Muutokseen" -kampanja

Kristittyjen sekä maallisten pii-
reissä kuuli laidasta laitaan 
kommenttia hyvältä tai huo-
nolta näyttäneen "Mahdollisuus 
Muutokseen" -kampanjan mai-
noksista.

– Olin sen kampanjan ajan itse 
ulkomailla, joten en oikein saa-
nut niin paljoa palautetta.

Uskovaiset tietenkin tykkäsi-
vät ja ei kai se kampanja muita-
kaan tuntunut ärsyttävän.

Muutama ihminen lähestyi mi-
nua ja halusi kuulla tarkemmin 
tarinastani.

Tulevaisuus
Ruudolf on ollut tekemässä 
Karri Koiran debyyttialbumia, 
jossa hän myös vierailee muu-

Kyyjärvi
gsm 0400 564 958

tamissa kappaleissa. Ruudolfin 
omaa levyä joutuu vielä hetken 
odottaa.
– Teen musiikkia aika paljolti 
sen mukaan, mitä inspiraatio 
tuo tullessaan tai mitä teemoja 
mielessä/sydämessä liikkuu.

Uskonaiheet on ollut 
esillä jo mun musiikissa 
vahvasti joitakin vuo-
sia takaperin, tärkein-
tä mulle on. että 
mistä tahansa 
teen niin 
se biisi 
on en-
sisijaisesti 
hyvä..

Musiikis-
sani voin 
kuvi te l la 
käsittele-
väni mitä 
vaan mikä 
tulee sydämes-
täni luonnollisesti, väkisin en 
halua mitään luoda.

– Ai onko Rudy Kulmala 
tosimies? Totta vie!, 
Ruudolf lopettaa.
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C   Samuel Saresvirta opetti ystävyydes-
tä ja rohkaisun merkityksestä ottaen 
esimerkiksi Daavidin ja Jonatanin ystä-
vyyden.

A   Kimmo Janaksen opetusaiheita oli 
mm. seksuaalisuus ja tuon Jumalan an-
taman lahjan oikea käyttö.

A   Petri Aalto valotti Eskilstunan miehille, 
mitä on olla kristitty liikemies, ja mitä 
toimiminen Jumalan mielen mukaisesti 
edellyttää.

B   Opetuksen ja ylistyksen lisäksi päivässä 
oli varattu runsaasti aikaa myös esiruko-
ukselle.

Veli Johansén

Eskilstunan 
suomalainen 
helluntaiseurakunta 
kutsui syyskuun alussa 
Tosimies -lehden tiimin 
Suomesta opettamaan 
seurakunnan 
miestenpäivään.

Eskilstunan helluntaiseura-
kunta on järjestänyt Tosi-
mies -leirejä, mutta olivat 

yllättyneitä havaitessaan Suo-
messa julkaistavan samannimistä 
kristillistä miestenlehteä. Mutta 
mikäpä parempi lähtökohta yh-
teistyölle.

Kuuntele 
sydämesi ääntä

Efesolaiskirjeen 3. luvun lopussa 
todetaan: "Jumalalle, joka meis-
sä vaikuttavalla voimallaan 

kykenee tekemään monin ver-
roin enemmän kuin osaamme 
pyytää tai edes ajatella, olkoon 
ylistys seurakunnasa ja Kristuk-
sessa Jeesuksessa kautta kaikkien 
sukupolvien, aina ja ikuisesti. 
Aamen."

– Luen tämän kohdan joka ilta, 
ennen nukkumaanmenoa, kertoi 
Petri Aalto. – Jumala, Taivaan Isä 
on sanonut, että sinulla on kaik-
ki vapautuaksesi taloudellisista 
kahleista.

Toinen tärkeä kohta talou-

denpidon kannalta on Psalmi 
34:10.

"Pelätkää Herraa, te hänen 
pyhänsä! Mitään ei puutu niiltä, 
jotka häntä pelkäävät."

– Jälleen kerran saamme Ju-
malan lupauksen, ettei meiltä 
puutu mitään! Siinä ei sanota 
"noin" vaan "ei mitään".

Aalto muistutti kuulijoita, 
jotka saavat palkkaa, eläkettä 
tai ovat yrittäjiä, seurakunnalle 
kymmenysten maksamisen tär-
keydestä.

– Mutta kun sydämesi sanoo, 
että sinun tulisi auttaa naapu-
riasi viemällä vaikka ruokakassi 
hänen ovelleen, niin sinun on 
myös kuunneltava sydämesi ään-
tä. Jumala tulee huomioimaan 

Mistä tunnet 
sä ystävän?

– Ota se, minkä opit ja opeta se 
muille, on Christian Men's Net-
workin ohjeita ja näinhän se tai-
taa meillä kristityillä olla. Joskus 
se oppi vaan joudutaan ottamaan 
kantapään kautta, totesi Samuel 
Saresvirta oman opetusvuoronsa 
aluksi muistellessaan samalla us-
kontaivaltaan neljännen polven 
helluntailaisena.

Varsinainen opetus käsitteli 
ystävyyssuhteiden ja ystävien 
antaman rohkaisun merkitystä.

Saresvirta lähti liikkeelle 
muisttaen mieliin Daavidin ja 
Jonatanin ystävyyssuhteen.

– Jonatanin kerrotaan riisu-
neen viittansa, sotapaitansa, 
miekkansa, jousensa ja vyönsä-
kin ja antaneensa ne Daavidille 
ystävyyden merkiksi. Viitallahan 
peitellään asioita. Todellinen 
ystävä haluaa peittää toisen vir-
heitä.

Hän muistutti, kuinka Daavid 

B C   Oli ilahduttavaa nähdä, kuinka monia nuoria miehiä Eskilstunasta ja Södertäljestä 
osallistui miestenpäivään syksyisessä Eskilstunassa.

vielä Jonatanin ja Saulin kuoltua 
haluaa kunnioittaa ystäväänsä.

– Daavid kysyi 2. Sam. 9:ssä, 
mahtaako Saulin suvusta olla 
enää jäljellä ketään, jolle hän 
voisi Jonatanin tähden osoittaa 
ystävyyttä. Eli tosiystävyys kan-
taa vielä kuolemamme yli.

Miehet ja seksi
Seksi kiinnostaa varsinkin poikia 
ja miehiä – sille ei voi mitään, se 
on meihin miehiin sisään raken-
nettu piirre. 
– On aivan sama, onko mies ta-
vallinen sukankuluttaja vai pas-
tori, kaikilla on samat tarpeet ja 
tunteet, huomautti Kimmo Janas. 
– Jos miehet saavat oikeaa tie-
toa seksistä ja pääsevät eroon 
vääristä käsityksistä ja monasti 
myös turhista, sisikuntaa jäytä-
vistä itsesyyytöksistä, he pää-
sevät eheytymään ja sitä kautta 
eheytyvät perheet sekä koko 
yhteiskunta.

Jumala loi seksin ja seksuaa-
lisuuden. Ja kuten tiedämme, 
Jumala ei luo koskaan mitään 
huonoa ja pahaa – ainoastaan 
hyvää. Hän antoi Aadamille ja 
Eevalle tehtäväksi täyttää maa 
jälkeläisillä. Mutta koska Jumala 
on hyvä ja haluaa vain meidän 
parastamme, Hän ei halunnut 
tehdä tuosta suvunjatkamisesta 
rangaistusta ja ikävää touhua.

– Siksi Jumala antoi meille 
seksuaalivietin. Hän loi seksin 
nautinnolliseksi ja miellyttäväk-
si, Janas lisäsi.

Seksiä tulvii nykyään joka 
tuutista, avaatpa sitten televisi-
on tai päivälehden. Elokuvat, 
lehdet, videopelit ym. antavat 
täysin väärän kuvan tuosta kah-
den ihmisen – miehen ja naisen 
– välisestä tapahtumasta.

– Ja mikä huolestuttavinta, 
nuoret saavat seksistä väärän 
käsityksen tuollaisena orgas-
mihakuisena toimintona, Janas 
totesi ja muistutti, että oikea, 
todellinen seksi ei ole viihde-
teollisuudessa kuvatun kaltaista 
räävitöntä rietastelua.

– Meidän kannattaa muis-
taa, että: "Urokseksi synnytään, 
mutta miehenä oleminen vaatii 
valintoja".

Jumalan 
kunniaksi

On monta tapaa käyttää seksiä, 
mutta vain yksi oikea.

Taivaallinen Isämme käskee 
meidän hallita seksuaaliviet-
tiämme niin, että me käytämme 
sitä oikein. Meidän ensimmäinen 
tehtävämme onkin ymmärtää 
seksin oikea käyttö.

– Kun seksuaalisuhteemme 
aviopuolisomme kanssa muut-
tuu antoisammaksi, me voimme 
kunnioittaa Jumalaa, joka antoi 
meille tämän ihmeellisen kyvyn, 
seksin, Janas tarkensi.

Oikea seksuaalisuus on toi-
sen huomioimista, rakkauden ja 
kunnioituksen osoittamista.

Jumala on antanut Sanassaan 
hyvinkin selviä ja täsmällisiä käs-
kyjä seksistä. Jos me noudatam-
me niitä, saamme nauttia onnel-
lisesta elämästä maan päällä.

Jumala loi seksin rakkauden 
osoitukseksi – ei himon.

– Rakkaus haluaa tuottaa 
toiselle tyydytystä jopa omalla 
kustannuksellaan, himo taas 
haluaa tyydyttää vain itseään, 
useimmiten toisten kustannuk-
sella. Rakkaus on antamista, 
himo ottamista!

Kimmo Janas muistutti miehiä, 
että Jumala käskee tekemään 
kaiken Hänen kunniakseen.

Jos mies ja nainen jakavat 
seksuaaliset ilot avioliitossa niin 
kuin Jumala on tarkoittanut ja 
osoittavat toisilleen sellaista rak-
kautta ja arvostusta, jota jokaisel-
la kristityllä tulisi olla toisia koh-
taan, heidän seksuaalielämänsä 
on kunnianosoitus Jumalalle.

Meillä 
on vastuu

Jos meillä on ongelmia seksuaa-
lisuutemme kanssa, meidän on 
nöyrryttävä Jumalan edessä ja 
pyydettävä Häneltä apua.

Vain Jumalan avulla me voim-
me pitää itsemme puhtaina. 

Vain Jumalan avulla me voim-
me toteuttaa Hänen alkuperäistä 
tarkoitustaan seksin alueella. 

Vain Jumalan avulla me 
osaamme opastaa jälkikasvu-
amme oikealle tielle.

– Meillä miehillä on vastuu. 
Emmekä me saa ummistaa sil-
miämme tältä tehtävältä. Me 
emme saa antaa alapäämme 
määrätä elämämme suuntaa, 
meillä on vastuu jälkipolvesta! 
Kimmo Janas muistutti. 

– Urokseksi synnytään, mutta 
miehenä oleminen vaatii valin-
toja!

toimintasi ja varmasti lisäämään 
sinun varojasi. Sinulta ei puutu 
mitään, usko minua.

Eikä Jumalan siunaus kos-
ke pelkästään meitä itseämme, 
vaan myös puolisoamme ja lap-
siamme.

– Vaikka emme halua julistaa 
mitään menestysteologiaa, mei-
dän ei pidä pelätä menestystä, 
Petri Aalto huomautti. – Mutta 
jos katsomme kenen tahansa 
Jumalan miehen tai naisen elä-
mää Raamatussa, he menestyi-
vät. Huolimatta siitä, että Jumala 
sallii meitä jokaista koeteltavan. 
Jokainen meistä käy läpi omat 
kriisinsä.

Jumala on kuitenkin ehdoton 
ja haluaa meidän pitävän tarkoin 
kiinni Sanastaan.

– Tästä meitä muistutetaan 
5. Moos. 28:ssa, Jumala antaa 
meille runsain mitoin kaikkea 
hyvää, mutta emme saa poiketa 
Jumalan meille osoittamalta tiel-
tä, Aalto tarkensi.

Tosimiehet 
Eskilstunassa  
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D A   Ylimääräistä säilytystilaa löytyy 
Freemontin etuistuimen alta ja takais-
tuinten edestä lattian alta. Alhambrassa 
säilytystilaa on vain lattiakotelossa.

A   Freemontin peruutuspeilin yläpuo-
lelle aukeaa kätevä lisäpeili, josta voi 
pitää silmällä takapenkin matkalaisten 
puuhia...

A   Alhambran sähköinen lasinen pano-
raamakattoluukku on kolme kertaa suu-
rempi kuin tavallinen kattoluukku.

D   Kun kaikki 7 istuinpaikkaa ovat käytössä, ei matkatavaroille 
jää liiemmin tilaa kummassakaan autossa...

D   ...Alhambran kohdalla tavaratilan syvennys lisää käytettä-
vissä olevaa tilaa, muta toisaalta hankaloittaa lastausta.

C   Fiat Freemontin suurelta kosketus-
näytöltä voi ohjata ajoneuvon toiminto-
ja. Löytyy radio-/CD-/MP3-soitin, USB- ja 
AUX-liitännät sekä tietenkin bluetooth-
yhteydet.

C   Seat Alhambran perinteisempi näyt-
tö lukuisine nappuloineen vei hieman 
enemmän aikaa opettelulta, mutta pe-
litti mukavasti lopulta.

C   Kummankin auton sisätilat ovat varsin tilavat. Freemontin erikoisuutena ovat 
takaistuinten korotusmahdollisuus lapsia varten.

C   Alhambran takaistuimilla matkaavia hemmotellaan taittuvilla "lentokonemai-
silla" pöytätasoilla.

D   Freemontin takaovet aukeavat nor-
maalia enemmän eli 90o helpottaen näin 
takapenkille kömpimistä.

D   Alhambrassa puolestaan sähköisesti 
liukuvat takaovet helpottavat käyttöä 
esimerkiksi ahtaissa parkkitaloissa.

B C   Kummankaan auton ei tarvitse häpeillä muotoiluaan. Seat Alhambran (valk.) 
muotokieli on ehkä hieman linjakkaampi, Fiat Freemontin (rusk.) lähennellessä enem-
mänkin kaupunkimaasturin luonnetta.

Maaottelu Italia – Espanja

Fiat vs Seat

Kimmo Janas

Italian ja Espanjan 
jalkapallojoukkueet 
pelasivat veret 
seisauttavan MM-
ottelun kesällä. 
Tosimiehet päättivät 
uusia maaottelun 
kesäisessä autotestissä.

Päätimme yhdistää matkan 
Tuupovaaran miestenlei-
rille tila-autojen testauk-

seen heinäkuun lopulla. Koe-
ajettaviksi valitsimme seitsen-

paikkaiset Fiat Freemontin ja 
Seat Alhambran.

Dodge vai Fiat?
Fiat Freemont on ensimmäinen 
Chrysler Groupin kanssa yhteis-
työssä tuotettu Fiat. 

Vaikka ulkonäkö muistuttaa 
muutamaa pokkausta lukuunot-
tamatta entistä Dodge Journeya, 
ei kyseessä todellakaan ole mi-
kään pelkkä facelift.

Ensimmäisenä silmään pistävät 
Journeya laadukkaammat mate-
riaalit, muovisuus on jäänyt his-
toriaan. Kuskin kannalta ohjaa-

mon hallintalaitteet on sijoiteltu 
takavuosia ansiokkaammin.

Voimanlähteenä Freemont 
käyttää Fiatin 2-litraista Multi-
jet II -dieselmoottoria. Vaihto-
ehtoina löytyvät 140 hv sekä 
kokeilemamme 170 hv versio, 
valitettavasti ainoastaan manu-
aalivaihteistolla. Auto soveltuisi 
nimittäin erittäin mukavasti au-
tomaatilla käskytettäväksi.

Espanjan taivas ja 
Espanjan maa

Seat Alhambran kohdalla ei pu-
huta aivan yhtä suurista edis-

tysaskelista edelliseen versioon 
nähden, mutta kyllä nykyinen 
Alhambrakin on uudistunut vuo-
sien mittaan. 

Ensiksikin auton muotoilu on 
todella sulavalinjaista ja kokoa 
on tullut lisää 22 cm pituuteen 
ja 9 cm leveyteen.

Myös kokeilemassamme Al-
hambrassa oli 2-litrainen, 170 hv 
diesel – mutta tällä kertaa auto-
maattivaihteistolla varustettuna.

Toinen tykkää äidistä...
Kun lähdetään vertailemaan 
Freemontia ja Alhambraa, huo-
mio kiinnittyy ensimmäisenä 
hintaan. Fiat lähtee karvan alle 
38.000 eurolla, kun taas Seatista 
saa pulittaa hieman alle 50.000 

euroa. Hintaero ei oikein avau-
tunut testiryhmällemme viikon-
lopun aikana...

Kummatkin autot saivat täydet 
tyylipisteet kokonaisuudesta ja 
varustelustaan. Näkyvyyttä riitti 
niin kuljettajalla kuin matkusta-
jilla. 

Vaikka autot olivatkin 7-paik-
kaisia, ne toimivat ehdottomasti 
– ainakin pitemmällä jotoksella 
– paremmin 5-paikkaisina, jo 
pelkästään matkatavaroiden kul-
jetuksen kannalta. Merkillepan-
tavaa on, että kummankin auton 
takimmaiset penkit soveltuivat 
myös normaalikokoisille suoma-
laismiehille, eivät siis pelkästään 
perheen pienimmille.

Koeajamissamme versioissa 

oli kummassakin 2-litraiset die-
selmottorit ja yhtä paljon hepoja 
konepellin alla, eikä liikenteessä 
havaittu varsinaisia eroja. 

Kumpikin diesel kulutti yllät-
tävän vähän, vaikka autot olikin 
lastattu raavailla (= hyvin syöte-
tyillä) suomalaismiehillä.

Osa testiryhmästämme tosin 
arvioi Fiat Freemontin moottorin 
hieman laiskanoloiseksi manu-
aalivaihteistosta huolimatta.

Alhambran automaattilaatikko 

sä Porvoon moottoritie tai Tuu-
povaaran kiemuraiset pikkutiet 
Alhambran ajettavuus oli erittäin 
vakaata, ja koostaan huolimatta 
auto käyttäytyi selkeästi. Tosin 
täytyy mainita, että irtosoralla 
meno oli hieman levotonta (ei 
ollut kuskista kiinni...).

Mielenkiintoinen seikka oli, 
että Alhambran liukuovet avau-
tuivat ajon aikana moottoritie-
tnopeuksissakin, mikä ei aina-
kaan lapsiperheissä ole kovin 
mukava tieto.

Mutta varsinaiseen paremmus-
järjestykseen on Fiat Freemontia 
ja Seat Alhambraa vaikea laittaa. 
Kuten sanotaan, toinen tykkää 
äidistä, toinen tyttärestä...

puolestaan sai kiitoksia varmasti 
toimivuudestaan ja nykimättö-
myydestään.

Seat Alhambran ajettavuus 
veti myös pidemmän korren 
vertailussa. Olipa sitten kysees-
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Konekesko on huomioinut 
vanhenevan – ja siis pale-
levamman – käyttäjäkun-

nan tarpeet lisäämällä Yamarin 
Cross -mallistoon hyttiveneen.

Yamarin Cross 60 Cabin  sovel-
tuukin erityisesti yhteysveneek-
si sekä vapaa-ajankalastukseen. 
Myös Cross 60 Cabinissa on ko-
koluokassaan erinomaiset tilat, 
mm. tilava keula lastaamista ja 
helppoa kulkua varten. 

Joululahjat 
myös miehille. Tilaat 

helposti nettikaupasta 
www.engedi.fi

Tabita products Oy
Ilm

aiset p
ostik

ulut 

joulukuun ajan!

06-3209110 | tabita@engedi.fi

Antti Kyynäräinen

Konekesko täydentää Yamarin Cross -mallistoaan 
vuonna 2013 kahdella uudella venemallilla. 
Uutuudet ovat tilava tuplapulpettimalli, 49 Bow 
Rider, sekä sarjaan jo odoteltu hyttivene, 60 Cabin.

Hyttiin kulkua helpottavat 
lisäksi ylöspäin aukeava katto-
luukku sekä leveät ovet. Hytis-

sä on myös leveä keskikäytävä, 
jolla on vaivatonta liikkua mat-
kustajienkin ollessa istumapai-

koillaan.  Reilunkokoisista ikku-
noista riittää näkyvyyttä kaikkiin 
suuntiin. Veneessä on myös erit-
täin suuri taka- avotila, jossa on 
kaksi ulospäin aukeavaa porttia. 
Niiden kautta pääsee kätevästi 
uimatasolle. 

Molemmilla laidoilla on avo-
säilytystilat ja takakaiteissa on 
hyvät tilat uisteluvarustukselle. 
Lepuuttajille on säilytyspaikat 
moottorikaivon reunassa. 

Vene on hyväksytty 6:lle hen-
kilölle. Veneen suositushinta on 
33 900 euroa.

Pituus: 6,05 m, leveys 2,32 m, 
paino n. 960 kg, moottorisuosi-
tus 70 – 150 hv.

Yleisvene 
Bow Rider

Toinen Konekeskon uutuus, 
eli Yamarin Cross 49 Bow Ri-
der soveltuu  kesämökkiläisen 
yleisveneeksi. Uutuusmallissa 
on kokoisekseen suuret sisätilat; 
iso etuavotila sekä kokoluok-
kansa tilavin taka-avotila, min-
kä ansiosta myös takapenkillä 
matkustaville on hyvät jalkatilat. 
Vakiovarusteena ovat mm. tyy-
nyt, uimaportaat sekä pulpettien 
väliovi. Vene on hyväksytty 6:lle 
henkilölle. 

Pituus: 4,86 m, leveys 1,96 m, 
paino n. 490 kg, moottorisuosi-
tus 40 – 60 hv. Veneen suositus-
hinta on 14 790 euroa. 

Tavoitteena 10 veneen
Yamarin Cross-mallisto

Yamarin Cross -veneet valmis-
tetaan 5083 -alumiinista, joka 
on korroosiokestävämpi ja 30 
prosenttia lujempi kuin huvi-
veneissä yleisesti käytetty 5754 
-alumiini. 

Yamarin Cross -veneiden run-
korakenne on täysin uudentyyp-
pinen. Runkorakenne mahdollis-
taa aiemmin vain lasikuituveneil-
tä odotetut ajo-ominaisuudet ja 
myös sisätilat ovat huomattavasti 
suuremmat kuin muissa saman 
kokoluokan alumiiniveneissä. 
Runkoäänet on rakenteen ansi-
osta saatu minimoitua.

Alumiinirunkoinen Yama-
rin Cross -mallisto lanseerattiin 

kaudelle 2011 syksyllä 2010. 
Venemallistossa on kaudella 
2013 kuusi mallia: viime loka-
kuun lopussa esiteltyjen  uu-
tuusveneiden lisäksi vuonna 
2012 esitellyt 53 Bow Rider ja 
53 Center Console sekä 2011 esi-
tellyt 63 Bow Rider ja 61 Center 
Console. 

Lisää uutuuksia on luvassa 
vielä niin, että parin vuoden 
kuluttua koko sarja käsittäisi 
kymmenen mallia.

Veneiden rungot valmistaa äh-
täriläinen Campnou Oy ja kansi-
valmistuksesta sekä kokoonpa-
nosta vastaa valkeakoskelainen 
Fenix Marin Oy. Yamarin Cross 
on Konekesko Oy:n omistama 
tavaramerkki. Yamarin Cross 
-veneet ovat kotimaisia Avain-
lipputuotteita.

www.tosimies-lehti.fi

Hyttivene täydentämään 
Yamarin Cross -mallistoa 
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Breakout 
London

B  Vike Invest UK:n toimitusjohtaja Viktor 
Kwegyir kertoi kristittyjen mahdollisuuksista 
toimia yhä kovenevassa liike-elämässä.

A   Living Flames Baptist Churchin lisäksi piis-
pa Eric Ntorinkansahilla on Lontoossa kaksi 
muuta seurakuntaa ja Ghanassa vielä 20 seu-
rakuntaa alaisuudessaan.

B   Petri Janas esitti oman todistuspuheen-
vuoronsa nuoren uskovaisen miehen taipa-
leesta ja rohkaisi seurakuntaa löytämään 
oman identiteettinsä Jumalan vanhurskaina 
ja pyhinä.

A   Nykyisin Nizzassa asuva Michael Anthony 
Bassett on toiminut mm. 1980-luvulla perus-
tamansa Hamstead Bible Schoolin rehtorina 
Lontoossa.

B   Kimmo Janas opetti kongressissa kolmeen 
eri otteeseen kannustaen mm. tarttumaan 
Jumalan tarjoamaan tilaisuuteen silloin kun 
sitä tarjotaan. Hän myös painotti vierellä 
kulkemisen tärkeyttä tänä syrjäytymisen ai-
kakautena.

B C   Miesten konferenssin pitopaikkana toimi lähinnä Ghanassa kotoisin olevista maahan-
muuttajista koostuva lontoolainen Living Flames Baptist Church.

D   CMN Europen johtaja Daniel Kwaku paneutui ope-
tuksessaan kriisien hallintaan ja muistutti kuulijoille 
kriisin tarkoittavan aina myös muutosta.

D   Ja kun oltiinn mustassa baptistiseurakunnassa, oli ylistysryhmän musikaalinen anti myös vauhdikasta.

CMN Europe proudly presents:

O lympialaisten päätös-
viikonloppu elokuussa 
keräsi Lontooseen ur-

heilusta kiinnostuneiden lisäksi 
myös kristillisen miestyön vai-
kuttajia Ranskasta, Englannista ja 
Suomesta kaksipäiväiseen Break- 
out London -tapahtumaan.

Pelko ottaa vallan
Kongressin isä, CMN Europen 
johtaja Daniel Kwaku käsitteli 
opetusosuudessaan elämäämme 
tunkeutuvia kriisejä.

Me voimme kohdata kriisejä 

niin talousasioissa, avioliitossa, 
terveydessä kuin palvelutyös-
sämmekin. Kwaku kuitenkin 

muistutti Roomalaiskirjeen sa-
noin, että kaikki koituu niiden 
parhaaksi, jotka rakastavat Ju-

malaa.
– Meidän tulee luottaa Juma-

lan armoon ja Hänen kaitsel-
mukseensa, vaikka olisimme 
minkälaisen myrskyn keskellä!

Ja mikäli annamme pelolle 
vallan, se moninkertaistuu hel-
posti ja johtaa epäuskon kautta 
epätoivoon.

Kriisitilanteisiin Kwaku antoi 
seitsenportaisen ratkaisumallin.
1. Älä pelkää, äläkä panikoi.
2. Jumala on AINA puolellamme, 
ei koskaan meitä vastaan!
3. Etsi Jumalan vastaus.

4. Odota Jumalan vahvistusta ja uut-
ta ilmestystä.
Jes. 40:31:ssa todetaan: "..mutta 
kaikki, jotka Herraa odottavat, 
saavat uuden voiman, he kohoavat 
siivilleen kuin kotkat. He juoksevat 
eivätkä uuvu, he vaeltavat eivätkä 
väsy".

5. Älä rajoita Jumalan mahdollisuuk-
sia.
6. Ole hiljaa, jos et tiedä, mitä sa-
noa.
7. Muista kommunikoida aina, älä 
eristäydy!

Älä unohda 
kymmenyksiä!

Talousasioiden saloihin sukellettiin 
Viktor Kwegyirin osuudessa, jossa 
hän halusi kannustaa kristittyjä roh-
keammin lähtemään mukaan liike-
elämään ja jopa perustamaan omia 
yrityksiä.

– Kuuluisa kirjailija ja motivaatio-
opetaja Zig Ziglar on todennut, että 
jos odotat kaikkien vihreiden valo-
jen syttymistä, et koskaan pääse liik-
keelle matkalla huipulle. Toisaalta 
Ziglar opettaa, että kaksi varmaa 
tapaa epäonnistua ovat: mieti äläkä 
koskaan tee tai tee äläkä koskaan 
mieti, Kwegyir huomautti.

Vaikka kansainvälinen talouselä-
mä onkin todellisten mullistusten 
keskellä, aina on mahdollisuuksia 
menestyä myös liike-elämässä.

– Ja meidän kannattaa muistaa, 
että Jumala haluaa meidän jokaisen 

menestyvän elämässämme.
Viktor Kwegyir myös muistutti, että Walt Disney 

Corporation käynnistyi laman keskellä 1923-1024 ja 
Hewlett-Packard perustettiin 1938 keskellä suurta 
lamaa.

– Haasteisiin tarttuminen taloudellisesti epävakai-
na aikoina voi toimia myös kannustavana tekijänä. 
Meidän tulee muistaa, että jokainen liikeidea on rat-
kaisujen tarjoaja. Ja kun perustamme yrityksen, sen 
pitäisi perustua erinomaisuuden varaan - Jumala ei 
siunaa mitään turhanpäiväistä ja roskaa.

Jos emme perusta yritystämme rehellisyyden 
pohjalle, on sama kuin rakentaisimme talomme 
hiekalle, perusta ei kanna kauaa.

– Kristittyinä yrittäjinä, liikemiehinä meidän täy-
tyy muistaa, että kymmenysten maksaminen ja uh-
raaminen, kylväminen ovat ensiarvoisen tärkeitä 
tekijöitä, jos haluamme onnistua, Viktor Kwegyir 
totesi.

Veli Johansén 

Christian Men's Networkin Euroopan 
toimintaa ollaan aktivoimassa eri maissa 

järjestettävällä Breakout -kongressikonseptilla. 
Ensimmäisenä oli vuorossa elokuinen Englanti, 
ja marraskuussa kokoonnuttiin vielä Saksaan, 

Düsseldorfiin, josta enemmän lehtemme 
seuraavassa numerossamme.
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ILMAN GOEBBELSIA 
HITLER TUSKIN OLISI 

ONNISTUNUT
Hitlerin ja natsi-Saksan propa-
gandaministeri Joseph Goeb-
belsin suhde oli varovaisestikin 
muotoiltuna erikoinen. Miehet 
pitivät selvästikin toisistaan, ihan 
miehekkäästi tietysti. Kampura-
jalkainen, hintelä ja sulka päässä 
165-senttinen Goebbels jumaloi 
Hitleriä ja seisoi tämän rinnalla 
kuolemaan asti. Myös Goebbel-
sin herraskainen vaimo Magda 
oli Hitlerin mieleen. Hitler oli 
jopa puhemiehenä Goebbelsin 
aviokriisissä ja toi Magdalle kuk-
kia sairaalaan. Muut natsijohta-
jat hylkäsivät bunkkerissaan 
raivoavan ja uupuneen Hitlerin. 
Himmler oli varma pääsystään 
uudeksi führeriksi. 

märrettyjä neroja. Hitlerille eivät 
taidekoulun portit auenneet ja 
hän joutui tuhertelemaan pos-
tikortteja henkensä pitimiksi. 
Hylkäykset jättivät mieheen 
massiivisen arven sieluun. Syy 
pettymykseen olivat tietysti juu-
talaiset eikä oma lahjattomuus. 
Myöskään Goebbels ei saanut 
mielestään nerokasta Michael-
kirjaansa julkaistua ennen kuin 
korkea-arvoisena natsi-upseeri-
na, eli ei siis taiteellisilla ansioil-
la. No juutalaiset eivät tietenkään 
tahtoneet tukea eikä lukea tätä-
kään väärinymmärrettyä neroa. 
Heille on siis kostettava. 

Viimeisenä uskollisuuden-
osoituksena mestarilleen Goeb-
bels tappoi bunkkerissa itsen-
sä, vaimonsa ja kuusi lastaan. 
Kirja Goebbelsista on upea ja 
tarkka kuvaus sairaasta mieles-
tä, oudosta miesten välisestä 
suhteesta palavasilmäisen mes-
tarin ja uskollisen apumiehen 
välillä. Se perustuu autenttisiin 
haastatteluihin ja esimerkiksi 
mielenkiintoisiin päiväkirjamer-
kintöihin, joista dramaattisim-
massa Goebbelsin vaimo Mag-
da kertoo sotavankina olevalle 
Helmut-pojalleen, miksi hän 
aikoo murhata kuusi lastaan ja 
itsensä yhdessä miehensä rinnal-
la bunkkerissa Hitlerin rinnalla. 
” Führerin ja kansallissosialismin 
jälkeinen maailma ei ole elämi-
sen arvoinen…Tahdomme olla 
kuolemaan asti uskollisia Führe-
rille ja päättää päivämme hänen 
kansaan.” Kirja on ehdottoman 
suositeltava historiallisena do-
kumenttina ja yleissivistävänä 
teoksena. Se on myös psykohis-
toriaa, eikä pelkästään ylätason 
kuvailua. 

HYVÄ KIRJA 
SOTARIIPPUVAISISTA

Ihminen voi tulla näköjään riip-
puvaisesti mistä tahansa – jopa 
sodasta. Sebastian Jungerin 
mahtipontisesti nimetystä Sota-
kirjassa paljastuu ammattisoti-
laan karu muotokuva. Ammat-
tisotilas tietää joka aamu ham-
paita pestessään, että tämä voi 

olla hänen elämänsä viimeinen 
aamupesu. Junger kuvaa, miten 
sotilaat sopivat, kuinka toinen 
saa mp3 –soittimen, jos henki 
lähtee. Sotilaat lupaavat myös 
poistaa läppäriltä kaiken törky-
materiaalin, ennen kuin tietoko-
ne palautetaan äidille mahdol-
lisen kuoleman jälkeen. Äidille 
ja kotijoukoille pitää antaa kuva 
sankarikuolemasta, vaikka rinta-
maelämä on raadollista, törkyistä 
ja ahdistavaa. 

Sebastian Junger 
Sota – amerikkalaisjoukkojen mukana 
Afganistanissa
Tammi, 2011

Heinrick Fraenkel ja Roger Manvell 
Goebbels – kolmannen valtakunnan pro-
pagandaministeri
Minervakustannus, 2012

Goebbels ja Hitlers olivat 
riippuvaisia toistensa menes-
tyksestä. Vallasta juopuneena 
Hitler hylkäsi Goebbelsin, joka 
ei koskaan hylännyt herraansa. 
Hitler luuli pärjäävänsä yksin, 
vaikka olisi tarvinnut hänet val-
taan nostanutta uskollista lähi-
piiriään. Suurelle Führerille oli 
mahdotonta myöntää oma ereh-
tymisen mahdollisuus. 

Goebbels ja Hitler olivat suu-
ruudenhulluja ja julmia miehiä, 
jotka olivat mielestään väärinym-

Kirjoittaja kertoo tutkimuk-
sesta, jossa upseerin stressihor-
monitasot laskivat kun hyökkä-
ystä ei tullut, mutta rivisotilailla 
ne laskivat vasta kun päästiin 
hyökkäämään. Sotilaiksi vali-
koituu toiminnan miehiä, jotka 
purkavat ahdistustaan taisteluun. 
Odottaminen on sietämätöntä 
näille adrenaliinifriikeille. Kun 
taistelua ei tule ja monta päivää 
kuluu odotteluun, ahdistuneet 
sotilaat vierittävät vaikka kiviä 
laaksoon tai painia nujuavat 
keskenään. Eräässä joukossa oli 
tapana antaa lomalta palaavalle 
upseerille kunnon sakinhivutus, 
niin että tämän kasvot loistivat 
sinisenkirjavana viikkokausia. 

Sotilailla muodostuu oudon 
taisteluriippuvuuden lisäksi 
erikoinen veljeys. Ainakin uho-
puheen tasolla he ovat valmiita 

hyppäämään räjähtämättömän 
kranaatin päälle pelastaakseen 
taisteluparinsa. Sotilas tietää 
toisen toimivan samoin. 

Jungerin kirja kuvaa realis-
tisesti amerikkalaissotilaiden 
karua elämää Korengelin laak-
sossa Afganistanin pohjoisra-
jalla. Junger vieraili laaksossa 
valokuvaajansa useita kertoja 
puolentoista vuoden aikana. 
Kirja kuvaa sotilaan epävarmaa 
elämää tienvarsipommin pelos-
sa, väijytysten epävarmuudessa 
ja elämään tarttumisesta. Elämän 
sanotaan olevan vahvimmin läs-
nä kuolema kintereillä. Tämä nä-
kyy hyvin mielenkiintoisessa ja 
rajussa Sota-kirjassa, jossa elämä, 
kuolema, toivo ja epätoivo lyö-
vät kättä päivittäin. 

Janne Viljamaa
Esko Tienhaara 
Seitsemän päivää
Media Missio ry, 2012

Heikki Hakala ja Kalevi Virtanen (toim.) 
Taivas varjele – joka äijän rukouskirja
LK-kirjat, 2012

Anneli Kajanto (toim.)
Isä kertomuksia
Kansanvalistusseura, 2012

SEITSEMÄN PÄIVÄÄ
Raamatun mukaan maailma 
luotiin kuudessa päivässä ja 
seitsemäntenä päivänä Jumala 
lepäsi. Uutuuskirjassaan ”Seitse-
män päivää” porvoolainen Esko 
Tienhaara vertaa ihmisen uudes-
tisyntymistä ja sen jälkeistä kas-
vamistaan maailman luomista-
pahtumaan. Ihmisen biologisen 
elämän ehdot ovat ve renkierto 
ja hengitys. Maapallon elämälle 
tär keimmät tekijät ovat veden-
kierto ja ilmakehä. Molemmat 
niistä tulevat eläviksi vain Juma-
lan sanan vaikutuksesta.

Kirjassa Pyhä Henki avaa yh-
teyden kahden keskustelijan 
välille. Kirjan minä-hahmon ja 
lenkkipolulla tapaamansa ”Tar-
mo Vesasen” väliset keskustelut 
koskettelevat elämän peruskysy-
myksiä, joita Jumala nostaa esiin. 
Lukija voi samaistua keskusteli-
jaksi, mutta kirja ei sido häntä 
vain esillä oleviin aiheisiin, vaan 
antaa sijaa omaa elämää koske-
ville pohdinnoille. ”Vesasen” sy-
vällisistä lausunnoista voisi ottaa 
esimerkiksi seuraavan: ”Jos me-
net pimeään ja sytytät lampun, 
niin pimeys katoaa, mutta jos 
menet valaistuun huoneeseen ja 
avaat oven pimeään yöhön, niin 

ei se tule sisälle. Yhtä vähän kuin 
pimeydellä on voimaa vallata 
valkeus, yhtä vähän pahuudella 
on valtaa voittaa hyvyys”.

Oletko tyydytetty kaikella 
sillä, mikä täyttää päiväsi, tar-
vitsetko mitään sen enempää? 

Vai oletko eksynyt oman elä-
mäsi tarkoituksettomuuteen? 
Puuttuko sinulta jotakin, vaik-
ka et tiedä mitä se voisi olla?  
Jumala on kiinnostunut elämäs-
tämme ja hyvinvoinnistamme ja 
Hän etsii mahdollisuutta saada 
kertoa siitä meille. Kirja ”Seit-
semän päivää” osoittaa, miten 
Jumala arkielämän keskellä lä-
hestyy ihmistä ja avaa yliluon-
nollisia näköaloja ihmeelliseen 
maailmaansa. Lukija saa huo-
mata, kuinka mielenkiintoinen 
ja innostava elämä odottaa sitä, 
joka pysähtyy kuuntelemaan. 

Kirja ei ole tieteellinen, vaik-
ka tutkiikin Juma lan tekoja. Me 
ihmiset olemme Hänen luo-
muksiaan, jotka Hän tahtoo 
saattaa takaisin yh teyteensä 

Jeesuksen Kristuksen lunastus-
työn kautta. Kirjan fiktiivisestä 
luonteesta huolimatta sano-
ma on vahvasti raamatullinen. 
”Seitsemän päivää” on hyvä väli-
ne viemään evankeliumin sano-
maa niille, jotka eivät vielä tunne 
Jeesusta, mutta sopii myös jo pi-
temmälle uskon tiellä ehtineelle. 
Mielenkiintoinen taustatarina te-
kee lukemisen helpoksi, kiinnos-
tavaksi ja mieleenpainuvaksi. Jos 
kirjaa vertaa Tienhaaran edelli-
seen teokseen, vuonna 2004 
ilmestyneeseen ”Olemme kut-
sutut lepoon”, nyt käytetty ker-
tomustyyli toimii todella hyvin. 
Lukija ei pelästy Raamatulla pää-
hän hakkaamisesta, vaan tarina 
etenee luontevasti. Paikoitellen 
kirjoittaja intoutuu maalailemaan 
sanan siveltimellä Jumalan luo-
makuntaa kuin varsinainen tai-
teilija. Kirjan loppuun sisällytetty 
yllätys toimii varsin näppärästi 
kirvoittaen lukijan mieleen yhä 
uusia kysymyksiä.

JOKA ÄIJÄN 
RUKOUSKIRJA

Pastori, opetusneuvos Kalevi Vir-
tanen ja Etelä-Suomen Sanomi-
en päätoimittaja Heikki Hakala 
ovat toimittaneet "Taivas varjele 
– joka äijän rukouskirjan", joka 
jatkaa aikaisemmin ilmestynei-
den "Niinkus tiedät – raavaan 
miehen rukouskirja" ja "Sinne 
päin – miehen rukous" kirjojen 
viitoittamalla tiellä.

Uutuuskirjassa kohdataan 
suomalainen mies, äijä paljaim-
millaan. Elämäntuntojaan ovat 
pukeneet rukoukseksi 37 mies-
tä laulajasta toimittajaan, psykiat-
rista pappiin, kansanedustajasta 
työmieheen, isästä isoisään. Ru-
kouksia ovat kirjoittaneet mm. 
Pekka Ruuska, Keijo Leppänen, 
Jari Sinkkonen, Seppo Kääriäi-
nen ja Jaakko Löytty.

Kirjaan kootuissa 145 ruko-

uksessa puhutaan ja tuskaillaan 
elämän ilojen ja surujen keskellä, 
tilitetään pettämistä, pohditaan 
isyyden haasteita, vuodatetaan 
kaipausta naisen perään.

"Taivas varjele" avaa suoma-
laisen miehen maailmaa; mikä 
miestä ilahduttaa, mikä masen-
taa, mistä kiittää, mitä kirota, 
minkä edessä mies on neuvoton 
ja mistä mies saa voimaa.

Rukoukset on jaettu viiteen ai-
hepiiriin; Etsin paikkaani, Olen 
isä, Kiitos tästä, Armahda minua, 
Sinne päin.

Kirjan rukoukset puhuttelevat, 
mikä syvällisyytensä, mikä huu-
morinsa kannalta. Miehet eivät 
sorru turhiin liturgioihin.

"Tviittasin sulle. Jos olet ole-
massa, tviittaa takaisin. Tänks!"

KERTOMUKSIA ISÄSTÄ
Anneli Kajanto on toimittanut 
30 tarinaa isästä ja omasta isä-
suhteesta.

Isä-antologia perustuu vuonna 
2011 toteutettuun Isä -kirjoitus-

kilpailuun, joka kirvoitti 624 kir-
joittajaa kertomaan oman isätari-
nansa. Nimimerkeillä varustetut 
kilpailutyöt on tallennettu Suo-
malaisen Kirjallisuuden Seuran 
kansanrunousarkistoon muiden 
muassa tutkijoiden käytettäväk-
si.

Kirjaan kootut tarinat on jaet-
tu viiteen osakokonaisuuteen. 

Ensimmäisessä luvussa "Isäni" 
tarinoiden kertojat katsovat kau-
as menneisyyteen. Tutustutaan 
menneiden sukupolvien isiin ja 
heidän elämänpiireihinsä.

"Isien taistelut" luvussa tarkas-
tellaan sodasta palanneita isiä, ja 
kuinka taistelut jatkuivat usein 
myös oman pään sisällä. Alko-
holi kuului monen isän arkeen 
lohduksen lähteenä.

Jaksossa "Isän ikävä" kuvataan 
isää lämpimästi ja arvostaen.

"Isiä ja poika" luvussa isä-
poika -suhde näkyy monin eri 
tavoin; tottelevaisuus-auktori-
teettisuhteena, kilpailutilanteena 
mutta myös isättömyytenä.

Viimeisessä jaksossa "Isänä" 
miehet kertovat omasta isyydes-
tään, minkälainen on ollut oma 
kasvutie isäksi.

Kimmo Janas
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C   Münchenin keskustassa sijaitseva 
Juutalaismuseo antaa hyvää kontrastia 
Audi S4:n sulaville linjoille.

D   Myös takapenkillä nauttii istumisesta, jos ei jostain syystä pääse puikkoihin...

B   Perästä havaitsee välittömästi, että 
kyseessä ei ole vakiomalli A4.

C   S4:n sisustus huokuu urheilullisuutta ja laatua mm. kaksivärisine nahkapenk-
keineen.

A

Sukellus 
Audi -maailmaan

Kimmo Janas & Marko Janas

Viime numerossa 
vierailimme 
Münchenissä BMW:n 
tehtailla ja koejoimme 
BMW 320d. Tällä 
kertaa jatkamme 
Saksan matkaamme 
Ingolstadtiin Audin 
tehtaille.

Ennen tehtaaseen ja muse-
oon tutustumista otimme 
kuitenkin tyypit Audi S4 

3.0 TFSI quattrolla.
Ulkoisesti S4 näyttää hyvin 

paljon samalta kuin A4. Edestä-
päin eron huomaa sivupeileistä, 
A4:ssa peilit ovat perinteisesti 
samaa väriä kuin auto, kun taas 
S4:n korvat ovat eri sävyä auton 
kanssa.

Maskuliinisen näköinen keula, 

jossa on xenon -ajovalot sekä led 
-huomiovalonauha.

Takapuskurissa silmään pistää 
s-diffuusori neljällä ulostulolla.

Urheilullista laatua
Sisään istuutuessa ympäristön 
täyttävät saksalainen laatunahka 
ja jämäkät pinnat.

Kaksivärisyys antaa tyylikkään 
säväyksen sisustukseen. Penkit 
ovat miellyttävät ja sivuttaistu-

keakin löytyy mukavasti.
Säätönapit ja namiskuukkelit 

ovat tarpeeksi lähellä ja toimi-
via.

Ja kyllähän kyseessä on ur-
heiluauto, vaikka ei välttämättä 
siltä näytäkään. Pellin alla pii-
leskelee miehekkään kokoinen 
villiorilauma – 333 hepoa, jotka 
eivät suinkaan ole matkalla mak-
karatehtaalle.

Ohjaus on perinteisen jämäk-

kä ja tarkantuntuinen.  Alusta on 
saatu sopimaan mukavasti kau-
punkiin, mutta myös niille pitkil-
le ja "ihanille" autobahnoilla.

Ja sitten mennään
Auto hyppää kuin rusakko pus-
kasta, kun kuski oikaisee jalkan-
sa suoraksi. Ja moottorin äänet 
ovat kuin seireenien laulua.  

S4 kiihtyy nollasta sataan vain 
5 sekunnissa, joten liikenteen jal-
koihin ei kovin herkästi jäädä.   

Audin loistava neliveto 40-60 
-suhteella takaa vauhdinhuumaa 
loppuun asti. Ties kuinka pitkäl-

le olisi menty ilman 250 km/h 
herrasmiesnopeusrajoitinta...

On start-stop järjestelmää,   
energianhallintajärjestelmää ja 
drive-select, jotka kaikki tuovat 
taloudellisuutta ja polttoaineen 
pienempää kulutusta. Mikä on 
tietenkin tervetullutta näin me-
nohenkisessä autossa. Keskiku-
lutus liikkuu 8 litran paikkeilla, 
jota voidaan pitää varsin koh-
tuullisena tehoihin verrattuna.

7-pykäläinen S tronic -vaihteis-
to hoitaa hommansa kiitettävästi 

moottoritiellä puikkelehtiessa.
Navigaattori hämmensi meitä 

alkuun, mutta vei kuitenkin lo-
pulta kiltisti perille.

S4:n hinnat liikkuvat Sak-
sassa 55.000 ja 56.500 euron 
välillä, mutta kun tullaan koto-
Suomeen, hintahaitari onkin jo 
89.000–92.500 euroa, mikä osit-
tain saattaa hillitä ostohaluja – 
valitettavasti.

Mutta mennäänpä sitten tu-
tustumaan, missä näitä autoja 
oikein rakennellaan...
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C   Vuonna 2000 avattuun, 77.000 neliön Audi Forum Ingolstadtiin on investoitu yli 105 miljoonaa euroa. Keskellä pyöreä museo, 
oikealla asiakaspalvelurakennus.

C   Audi Forumin ulkopuolella ladattiin A1 e-tron -sähkö-
autoa.

C   2-paikkainen Audi Avus quattro vuodelta 1991. 
509 hv mahdollistaa n. 340 km/h nopeuden.

D   DKW F 89 L jakeluauto oli ensimmäinen sodanjälkeinen 
Auto Union -malli ja samalla ensimmäinen Ingolstadtissa val-
mistettu mali.

C   Audi osallistui Amerikan IMSA -sarjan GTO-
luokkaan ensimmäistä kertaa vuonna  1989 tällä 
Audi 90 quattro:lla.

C   Ensimmäinen 6-sylinterinen Audi esiteltiin syksyllä 1923. M-mallin Audi 18/70 PS 
oli aikakautensa kalleimpia autoja.

C   Varsin menevänoloinen, amerikkalaishenkinen W 25 K näki päivänvalon vuonna 
1938, konepellin alla jylläsi 85 hevosvoimaa ja huippunopeus oli 145 km/h.

C   14 autoa liikkuu paternoster -hississä museon eri kerrosten välillä, mukana mm. 
Will Smithin I, Robot -elokuvassa käyttämä futuristinen Audi RSQ.

C A   Audin tuotan-
tolinjat ovat saaneet 
useampiakin palkin-
toja niin tehokkuu-
destaan kuin filosofi-
astaankin.

A   DKW F1 Cabrio-Limousine vuodelta 
1932, 2-sylinterinen 18 hv moottori, 
huippunopeus 75 km/h. Malli esiteltiin 
ensi kerran vuonna 1931 2-pakkaisena, 
tämä harvinaisuus on 4-paikkainen.

D   Auto Union 1000 S vuodelta 1961.

D   DKW Junior vuodelta 1960 oli tyypillinen etuveto-
malli, jonka muotoilussa hyödynnettiin ajalle ominaisia 
amerikkalaisia piirteitä.

A Mistä kaikki alkaa
Ingolstadtissa, Münchenin poh-
joispuolella sijaitsevat Audin 
pääkonttori, museo sekä mm. 
A4:n ja Q5:n malleja valmistava 
tehdas.

Esimerkiksi maailman uuden-
aikaisimpiin koritehtaisiin kuu-
luvan osaston automaatioaste on 
peräti 98 prosenttia. Ja tarkkuut-
ta löytyy; esimerkiksi auton ka-
ton ja sivupanelin liitoskohdan 
toleranssi on alle 0,1 mm.

Tehdaskierroksella pani mer-

kille lukuisia yhtäläisyyksiä kon-
sernin toisen tehtaan, Wolfsbur-
gissa sijaitsevan Volkswagenin 
kanssa.

Ja vaikka robottiarmeijat höy-
rivät niin Bemarilla kuin Au-
dillakin, on tuotantoideologia 
kummassakin konsernissa täysin 
erilainen.

Audilla keskivertoaika tilauk-
sen saapumisesta auton luovu-
tukseen on kuutisen viikkoa, 

joskin varsin usein aika venyy 
asiakkaiden yksilöllisten toivei-
den johdosta.

Vuosittain noin 80.000 asiakas-
ta käy noutamassa uuden ajok-
kinsa Audi Forum Ingolstadtista, 
keskiarvon ollessa noin 330 au-
toa joka päivä.

Historian 
lehtien havinaa

Arkkitehonisesti mielenkiintoi-

sessa, pyöreässä museoraken-
nuksessa vieraat pääsevät tutus-
tumaan Horch, NSU, DKW, Auto 
Union, Wanderer ja Audi -bran-
dien historiaan yli 100 vuoden 
ajalta 1899 perustetusta Horch & 
Cie. Motorenwerkesta alkaen.

Näyttelyssä voi tutustua 50 
autoon ja 30 moottoripyörään 
yritysryppään historian varrelta.

Audi Forumissa hurahtaa hel-
posti koko päivä.




