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Juuri sopivasti, kun kansa ryhtyy väsäämään joululahjalistojaan, Finlayson paukauttaa markkinoille pyy-
he- ja vuodevaatemalliston, joka ei varmaan jätä ketään kylmäksi. Aiheeksi on valittu Tom of Finlandin 
homoeroottiset piirrokset – siis ne samat kuvatukset, joita Itellakin yrittää postimerkeissään saada epätoivon 
vimmalla kaupattua suomalaisille.

Enpä usko, että monikaan haluaa painaa päätään tyynyyn, jossa kaksi homoa hieroo jäykistyneitä elimiään 
vastakkain (onneksi sentään housut jalassa). Tai kuinka moni vanhempi laittaa lastenhuoneen petivaatteet 
uusiksi, kun on niin suvaitsevaisia kuoseja tarjolla...? Siis aikuisten oikeasti.

Eiköhän Suomi-kuvaa ole maailmalla jo tarpeeksi töhritty. Toivottavasti Iittala ei sentään lanseeraa mu-
kimallistoa, jossa joutuu nuolemaan homoeroottisia pakarakuvia...

Maailman meno...Maailman meno...
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Kimmo Janas

Kansainvälinen, 
tunnustustenvälinen 
lähetyslentojärjestö 
MAF (Mission Aviation 
Fellowship) syntyi 
toisen maailmansodan 
jälkeen, kun joukko 
sodassa palvelleita 
lentäjiä alkoi pohtia, 
miten lentokoneita 
voisi käyttää ihmisten 
palvelemiseen. 

MAF on toiminut vuo-
desta 1945 ja sen 
tehtävänä on avustaa 

lähetys- ja humanitäärisiä järjes-
töjä sekä paikallisia kirkkoja ja 
seurakuntia tarjoamalla ilmakul-
jetuspalveluja kolmannen maa-
ilman alueilla, missä etäisyydet 
ovat pitkiä, maantiet puuttuvat 
tai ne ovat vaikeakulkuisia ja 
turvattomia.

Monet kehitysyhteistyö- ja lä-
hetysjärjestöt sekä kansainväliset 
avustusjärjestöt kuten YK:n las-
tenapu, maailman ruokapankki 
ja terveysjärjestö WHO käyttävät 
MAF:n palveluita mm. tervey-
denhuollon ja perusopetuksen 
hankkeissa. MAF lentää paljon 
myös ambulanssilentoja.

MAF ottaa palvelukseensa 
kutsumustietoisia ja henkilö-

kohtaisen uskonvakaumuksen 
omaavia työntekijöitä. MAF:n 
palvelukseen pyrkivältä edelly-
tetään sitoutumista pitkäaikai-
seen lähetystyöhön. 

MAF Suomi
Suomen Lähetyslentäjien työn 
voidaan virallisesti katsoa alka-
neen Suomen Lähetyslentäjien 
Neuvottelukunnan perustami-
sesta 8.12.1976. Myöhemmin 
neuvottelukunta rekisteröityi yh-

distysrekisteriin nimillä Suomen 
Lähetyslentäjät, MAF Finland ja 
MAF Suomi. Yhdistyksen tarkoi-
tuksena on kristilliseen uskoon 
perustuen ja voittoa tai muuta 
välitöntä taloudellista etua hank-
kimatta tukea lähetys- ja avus-
tusjärjestöjä kouluttamalla ja 
valmentamalla lentäjiä ja muuta 
henkilökuntaa sekä auttamalla 
heitä hakeutumaan lähetysilmai-
lun eri tehtäviin.

Yhdistys järjestää toimintaan-

sa esitteleviä ilmailutapahtumia, 
yleisölennätyksiä, leirejä, se-
minaareja, koulutustilaisuuksia 
sekä tiedotus- ja julkaisutoi-
mintaa. Lisäksi yhdistys antaa 
jäsenilleen lentokoulutusta ja 
kehittää yhteistyötä muiden lä-
hetyslentojärjestöjen kanssa.

MAF Suomi on Mission Avia-
tion Fellowship Internationalin 
(MAFI) virallinen jäsenjärjestö 
ja edustaja Suomessa. Järjestöllä 
on tällä hetkellä toimintaa tuke-
vat ja sitä resursoivat kansalliset 
jäsenjärjestöt monissa Euroopan 
maissa, Australiassa, Uudessa-
Seelannissa sekä Etelä-Afrikassa. 
Lisäksi MAFI:lla on sisarjärjestöt 
Yhdysvalloissa ja Kandassa. 

MAF Suomella on kahdek-
san jäsenyhteisöä, jotka ovat 
Evankelis-luterilainen Lähetys-
yhdistys Kylväjä ry, Fida Inter-
national ry, Finlands Svenska 
Baptistsamfund, Missionskyrkan 
i Finland, Pilottipiiri ry, Suomen 
Evankelisluterilainen Kansan-
lähetys ry, Suomen Luterilai-
nen Evankeliumiyhdistys ry ja 
Suomen Vapaakirkko. Suomen 
Lähetysseura ry:n kanssa MAF 
Suomella on jäsenyyden sijasta 
nykyisin yhteistyösopimus.

Lisätieto tarpeen
Todella harva suomalainen on 
kuullut MAF:n työstä, eivätkä 
ilmailunharrastajat ja ammat-
tilaisetkaan välttämättä tiedä 
työstä. 

– Sen vuoksi olemme ryh-
tyneet hieman aiempaa ak-
tiivisemmin tiedottamaan ja 
kampanjoimaan MAF:n työn 
puolesta. Meillä on meneillään 
”ryhdy MAF-lentoemännäksi tai 
MAF-perämieheksi”- kampanja. 
Loppuvuodesta meillä on taas 
tulossa ”Polttoainetta auttami-
seen”, joka on myös tuore tapa 
osallistua hyväntekeväisyyteen. 
Kampanjassa meillä on jerry-
kannun muotoisia joulukortteja, 
kertoo toiminnanjohtaja Janne 
Ropponen.

Lisäksi MAF Suomi hallinnoi 
myös kehitysyhteistyöhanketta, 
joka toteutetaan Mongoliassa. 
Hankkeessa koulutetaan mon-
golialaisia terveydenhuollon 
ammattilaisia aeromedikaalisiin 
asioihin eli hoitamaan potilaita 
paremmin sairaslennoilla.

Apu menee perille
Kansainvälinen MAF kuljettaa 
vuosittain runsaat 100.000 hen-
kilöä yli 130 pienkoneilla vaikea-
kulkuisissa ja turvattomissa olo-
suhteissa.  Kaikilla lennoillaan 
MAF tekee totta sloganistaan 
”Flying for life”. Maailmanlaa-
juisesti MAF:n lentokoneet suo-
rittavat keskimäärin joka kolmas 
minuutti lentoonlähdön tai las-
keutumisen. 

Janne Ropponen kertoo MA-
Fin olleen merkittävällä panok-
sella auttamassa Tsunamin uh-
reja Achen maakunnassa siellä, 
minne muut eivät päässeet. MAF 
lensi Tsunamin avustustyössä yli 
1000 lentoa vuoden 2005 ensim-
mäisen seitsemän viikon aikana 
ja auttoi näiden lentojen kautta 
58.000 ihmistä.

Yksityisten lahjoittajien tuki 
käytetään Ropposen kertoman 
mukaan MAF:n työn tekemi-
seen usein hyvin vaikeissa olo-
suhteissa. 

– Tällä työllä saadaan paljon 
aikaan. Monessa paikassa esi-
merkiksi sairaslentojen toteutta-
minen sekä lähetys- ja kehitys-
yhteistyötä tekevien järjestöjen 

Flying for life työ ei olisi mahdollista ilman 
MAF:n lentokoneita, hän lisää. 
– MAF:n lennot säästävät näiden 
ihmisten työaikaa lyhentyneenä 
matka-aikana karkeasti arvioi-
den noin 500 työvuoden verran. 
Ennen kaikkea kuitenkin yksit-
täiset apua tarvitsevat ihmiset 
saavat iloa ja toivoa. Tässä työssä 
suomalaiset ovat myös pitkään 
olleet mukana.

Kutsumus kirkkaalta 
taivaalta

Janne Ropponen kertoo innostu-
neensa MAF:n työhön 24 vuot-
ta sitten. Keväällä 1990 hän oli 
kysellyt, miten seuraisi Jumalalta 
saamaansa kutsua seurata Häntä 
elämässään. 

– Rukoilin ja etsin minulle 
tarkoitettua polkua. Etsintä sai 
uuden vaiheen ollessani Lin-

nanmäellä. Cessnan lentäessä 
ylitsemme ystäväni Juho Juutilai-
nen kertoi minulle ensi kertaan 
MAF:n työstä. Tavallaan kutsu-
mukseni tuli minulle kirkkaalta 
taivaalta! 

Vaadittiin kuitenkin usean vuo-
den valmistautuminen ja vaativa 
koulutus MAF:n lentäjän työhön. 
Oli myös tehtävä vaikeita ratkai-
suja, kun Ropponen jätti työn-
sä Nokia Telecommunicationin 
palveluksessa sekä tutkimustyön 
ohjelmistohankkeiden riskien-
hallintaan liittyen. Näitä valintoja 
hän ei kertomansa mukaan ole 
kuitenkaan katunut. 

Koti-ikävä 
Ulaanbaatariin

MAF:n työ on Janne Ropposelle 
suuri kutsumus ja samalla hen-
kilökohtainen täyttymys. MAF:n 

työssä mukana oleminen  antaa 
kokemuksen, että hän on mies 
oikealla paikalla, vaikka aina 
eteenpäin siirtyminen ei olekaan 
helppoa. 

Hän aloitti MAF:n lentäjänä 
Ugandassa vuonna 1998 ja siirtyi 
Mongoliaan vuonna 2000. 

– Koin lähetyslentäjän työn 
erityisesti Mongoliassa kutsu-
mukseksi, rakastin maata ja 
sen kansaa. Ymmärsin maan 
kulttuuria ja opin puhumaan 
sujuvasti mongolian kieltä. Sain 
tehdä mielenkiintoista ja antoi-
saa lentäjän sekä toiminnanjoh-
tajan työtä upeassa maassa. Näin 
saatoin osallistua missioon, joka 
tuo iloa ja toivoa Mongolian ih-
misille muun muassa sairaslen-
tojen kautta. 

Ropponen myöntää, että hän 
vuonna 2005 siirtyi takaisin Suo-
meen yhdessä vaimonsa Kirsin ja 
neljän poikansa kanssa, oli vai-
kea luopua kaikeasta tästä. 

– Hassua kyllä minulla oli ko-
ti-ikävä Ulaanbaatariin! Vuosien 
jälkeen näen kuitenkin Jumalan 
johdatuksen tässäkin. Minut 
johdatettiin täällä Suomessa en-
sin vastuutehtävään lähetyksen 
varojen kokoamisessa, ja sen 
jälkeen ovi avautui tehtävään 
Finnairin lentäjänä.

Tämän jälkeen hän on osallis-
tunut aktiivisesti MAF Suomen 
työhön ja toimii nyt osa-aikai-
sena toiminnanjohtajana.

Tähän työhön voi osallistua 
Suomessakin monella tavalla. 
Työtä tehdään esimerkiksi työtä 
nuorten puolesta MAF Eagles 
-kerhoissa sekä järjestämällä 
vuosittain 14–18 -vuotiaille tar-
koitettu Peltilintu -ilmailuleiri. 
Mukaan voi luonnollisesti tulla 
mukaan myös työn tukijana. 
Lisätietoa löytyykin osoitteesta 
www.mafsuomi.fi.

– Minulle on tärkeää olla mu-
kana MAF:n hyvässä työssä. Len-
tokoneet ja teknologia on laitettu 
hyvän palvelukseen. Mottonikin 
on, että kannattaa ahkeroida 
hyviä asioita, sillä niin jää vä-
hemmän aikaa pahan tekoon, 
Ropponen naurahtaa.
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B    Sairaslento Mongoliassa, potilaana 
kallonmurtuman saanut lapsi Tsetserle-
gin kylästä.

B    Varsin usein kiitotienä käytetään 
maanteitä tai peltoja.

B    MAF Suomen C172 -koulutuslento-
kone.
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B    – Loppuvuodesta meillä on taas tulos-
sa ”Polttoainetta auttamiseen” kampan-
ja, joka on myös tuore tapa osallistua hy-
väntekeväisyyteen, kertoo MAF Suomen 
toiminnanjohtaja Janne Ropponen.    
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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 Cor13
   Kilpisenkatu 5, 40100 Jyväskylä
• Kristillinen Kirjakauppa Suola ja Valkeus
   Sörnäisten rantatie 6, 00530 Helsinki
   Maaherrankatu 14, 50100 Mikkeli
   Katrineholminkatu 9, 24240 Salo
   Puutarhakatu 17, 33210 Tampere
• Kristillinen Kirjakauppa Toivo
   Yrittäjäntie 5, 62900 Alajärvi
• Kristillinen Kirja ja Musiikkipalvelu
   Puskantie 14, 60100 Seinäjoki
• Lahden Kristillinen kirjakauppa
   Hämeenkatu 23, 15110 Lahti
• One Way Mission House
   Kaisaniemenkatu 10, 00100 Helsinki

Suomen suurin 
ilmailutapahtuma 
houkutteli Malmin 
lentoasemalle 
Helsingissä runsaat 50 
000 katsojaa elokuun 
puolivälissä.

 
Kaksipäiväinen ilmailutapahtu-
ma Finland International Air-
show Helsinki-Malmin lento-
asemalla onnistui niin yleisö-, 
esiintyjä- kuin viranomaispalaut-
teenkin perusteella erinomaisen 
hyvin.

– Lauantaiaamun ja aamupäi-
vän sateinen keli todennäköisesti 
verotti kävijämäärää jonkin ver-
ran, mutta sunnuntaina sää oli 
lämmin ja aurinkoinen aamusta 
iltaan ja väkeä riitti. Erityisen 
kiva oli huomata kuinka paljon 
paikalle saapui perheitä, isiä ja 
äitejä lapsineen. Viikonlopun 
kokonaiskävijämäärä oli noin 
51 000 henkeä, johon olemme 
tyytyväisiä, toteaa Finland Inter-
national Airshow –tapahtuman 
promoottori Kalle Keskinen.

Edellisen kerran järjesttiin 
suuri ilmailutapahtuma Helsinki 

D  WASP tarkoittaa kaksipaikkaista 
kaksitasolentokonetta tyyppiä Pitts 
S2B, jota voidaan käyttää esimerkiksi 
taitolennon tunnusmerkit omaaviin 
yleisölennätyksiin. Vaatinee ainakin 
ensikertalaiselta kuitenkin vähän kant-
tia hypätä ko. koneeseen.

FINLAND INTERNATIONAL 
AIRSHOW 2014

C   Viking on lentonäytöksiä varten räätälöity kaksitasolentokone, jonka suunnitte-
lusta vastaavat ilmailun ammattilaiset Mirco Pecorari, Aircraft StudioDesign ja Quique 
Somenzini. Scandinavian Airshow -ryhmän ykköspilotti Jacob Holländer teki koneella 
ennen näkemättömiä temppuja, joita jäi ihmettelemään pitkään vielä näytöksen 
päätyttyäkin.

D  Belgialainen, neljän koneen 
muodostama taitolentoryhmä 
Formation Team The Victors len-
tää kaikki näytöksensä arkisilla 
Piper–lentokoneilla.

International Airshow –nimellä 
Malmin lentoasemalla viisi vuot-
ta sitten vuonna 2009. Tavoittee-
na on järjestää seuraava Airshow 
jo vuoden kuluttua elokuussa 
2015.

Yleisön suosikiksi tapahtu-
massa nousivat erityisesti liet-
tualainen taitolentäjäveteraani 
Jurgis Kairys, jonka hurjaa ja 
energistä esitystä yleisö katseli 
lumoutuneena ja ruotsalainen, 
Scandinavian Airshow –ryhmän 
esittämä Catwalk, jossa kaksi 
huimapäistä neitosta esitti il-
mailuakrobatiaa kaksitasoisen, 
huippupilotti Jacob Holländerin 
ohjaaman Grumman-koneen 
siivellä.

Ehdotonta ilmailuakrobatian 

eliittiä edustivat myös tsekkiläi-
nen Flying Bulls Aerobatic Duo, 
belgialainen The Victors ja ruot-
salainen lentäjä-ässä Daniel Ryfa. 
Suurta huomiota herätti luon-
nollisesti myös legendaarisen, 
toisen maailmansodan aikaisen 
Hawker Hurricane -hävittäjän 
näkeminen Helsingin taivaalla.

Belgialainen, neljän koneen 
muodostama taitolentoryhmä 
Formation Team The Victors on 
siinä mielessä erikoinen ryhmä, 
että se lentää kaikki näytöksensä 
”jokapojan” arkisilla Piper–lento-
koneilla, joita löytyy lentoken-
tältä kuin lentokentältä ympäri 
maailmaa. Lentäjistä osa on am-
mattilentäjiä, mutta osa muissa 

ammateissa leipänsä ansaitsevia 
ilmailuharrastajia. Taitoa ja huu-
moria tästä belgialaisryhmästä 
löytyy enemmän kuin lääkäri 
määrää!

Ryhmän jäsenet todellakin 
lentävät Piper PA38 Tomahawk 
–koneilla. Mainittakoon, että 
esimerkiksi 70-luvun Piper PA38 
–koneita myydään Yhdysval-
loissa vain noin 20 000 dollarin 
hintaan.  

Kotimaasta tapahtumassa oli-
vat mukana mm. Ilmavoimat, 
Maavoimien ilmailu, Rajavar-
tiolaitoksen Vartiolentolaivue, 
Patria, Suomen ilmailuopisto, 
DC- yhdistys ry ja Malmin len-
tokentän toimijat sekä Suomen 
parhaimmistoon kuuluvat taito-
lentäjät.

Jännittävät lentonäytökset ovat 
luonnollisesti Finland Interna-
tional Airshow’n oleellisin anti, 
mutta poikkeuksellisen paljon 
nähtävää oli myös tapahtuman 
maanäyttelyssä, jonne koottiin 
jännittävä ja monipuolinen ko-
koelma lentokoneita, helikopte-
reita ja muita ilmailuun liittyviä 
jännittäviä koneita ja laitteita, si-
mulaattoreita ja tuulitunneleita.

kuvat: KP Juurikkala
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HENGEN UUDISTUKSEN 
Talvikonferenssi

Riihimäellä
16.-18.1.2015

Jumalan rakkauden 
vallankumous!

Tule rukoilemaan ja ylistämään 
kanssamme uusi vuosi alkuun! 

Mukana mm. 
Risto Jokinen, Petri Kauhanen, 

Heljä Markkula, Marko Huhtala, 
Jukka Hammarén, 

Johanna ja Markku Sarento. 
Ylistyksessä 

Sakari Heikkilä Band sekä 
Juha Korkeamäki & Symbaali.  

Tarkemmin 
www.hengenuudistus.fi

t
Kristillinen 
lehti naisen 
parhaaksi!
www.christina-lehti.com
puh. 019 668 135

Iikka Löytty

Valosuunnittelija Hessu 
Laaksonen kertoo 
kiinnostuneensa 
valosta jo äitinsä 
ostaman ensimmäisen 
taskulampun myötä, 
mutta varsinaisesti 
valomaailma tempaisi 
miehen mukaansa  vasta 
1970-luvulla.

Hessu Laaksonen valittelee 
lyhyiksi käyneitä yöunia. 
Marraskuussa Seinäjoen 

taidehallissa järjestetty ”Avaruus 
ja asiat” taidenäyttely on työllis-
tänyt miestä normaalia enem-
män.

Laaksonen myöntää Korkeim-
man johdatusta olleen mukana, 
kun hän pääsi  valoillaan tuke-
maan muuta näyttelyä.

– Minulle on hyvin tärke-
ää saada mukaan myös hen-
gellistä puolta. Meidän pitää 
viedä evankeliumia eteenpäin 
konstilla millä hyvänsä, ja tuolla 
taidenäyttelyssä on nyt jotakin, 
joka saa ihmiset miettimään ja 
ajattelemaan. Jos saan yhdenkin 
ihmisen oivaltamaan asian ja läh-
temään hengelliselle tielle, se on 
aina voitto.

Energiaa säästäen
Kun puhutaan taidehallista, jos-
sa on lukuisia öljyväritöitä, mm. 
Juhani Ojasen töitä 60-70 kappa-
letta, pitäisi jokainen työ valaista 
oikein hyödyntäen oikeanlaista 
nykytekniikkaa.

Tästä Laaksonen saa mukavan 
ajatussilta energian säästöön ja 
oikeantyyppiseen valoon.

– Asiasta puhutaan tänä päi-
vänä todella paljon, ja itselläkin 
menee helposti pää sekaisin, 
kun yksi on yhtä mieltä toinen 
toista. Ja nimeltä mainitsemat-
tomat halpahallit myyvät mitä 
ihmeellisempiä led-tekniikalla 
varustettuja lamppuja ja valai-
simia. Mutta vielä ollaan teknii-
kan alkupäässä.

Hessu Laaksonen on tutki-
nut led-tekniikkaa viimeiset 10 
vuotta ja elänyt sinä maailmassa 
oikeastaan 24/7, ja myöntää al-
kavansa vähitellen löytää oikeita 

keikkoja, konsertteja ja festi-
vaaleja. On ollut rock-bändejä, 
muotinäytöksiä, 10 vuotta teat-
teria jne.

Kun Hessu Laaksonen sai 
kohdata vuonna 2000 Sen Oi-
kean valon, hän alkoi kunnioit-
taa valoa aivan uudella tavalla 
ja mitä sillä valolla viestitetään 
ihmisille.

– Olen erittäin onnellinen, että 
saan taas jouluna valaista Lakeu-
den Ristin. Se on aina kiitoksen 
paikka, jos valolla pystyy miel-
lyttämään ja viestittämään ihmi-
sille asioita.

Nythän valotekniikkaa uudis-
tetaan jopa lakisääteisesti. Sieltä 
häviävät kaasupurkauslamput, 
elohopealamput jne.

Tämä on ajanut siihen pitkään 
kehitys- ja tutkimustyöhön, että 
nyt myös kodit pystytään va-
laisemaan kauniisti ja saadaan 
luotua erilaisia tunnelmia. Ja taas 
energiaa säästetään runsaat 60 

A    – Liian usein kirkot valaistaan tänä 
päivänä täysin mielikuvituksettomas-
ti, melkeinpä työmaavaloilla, kun olisi 
mahdollista hyödyntää kirkon muotoa 
ja luoda tunnelmia oikealla valosuun-
nittelulla – niin että kirkko eläisi myös 
ulospäin, huokaisee valosuunnittelija 
Hessu Laaksonen.

Valoa kansalle

B CD    Näytteitä Hessu Laaksosen suun-
nittelemista Lakeuden Ristin valaistuk-
sista.

ja hyviä asioita.

Led astuu kirkon 
ovesta sisään

Aika ajoin Hessu Laaksosella on 
mahdollisuus suunnitella kirkko-
konserttien valaistusta.

– Olen siellä laskeskellut aika-
ni kuluksi, kuinka paljon kyntti-
lälamppuja kirkoissa palaa. Kun 
sitten lasken yhteen käytetyt 
watit ja perinteisten lamppujen 
polttoiän, on mielestäni aika siir-
tyä uuteen tekniikkaan.

Monessa kirkossa on hänen 
mukaansa jo siirrytty ns. ener-
giansäästölamppuihin, joita ei 
voi himmentää – mutta nekin 
tullaan jossain vaiheessa kiel-
tämään sisältämänsä elohopean 
takia.

Led-tekniikka on kuitenkin 
tällä hetkellä jo niin pitkällä, 
että Hessu Laaksonen uskaltaa 
vakuuttaa kirkon valaistuksen 
onnistuvan led-lampuilla – niin 

sisältä kuin ulkoakin ja mikä 
parasta, energiaa säästäen 60-
70 %.

– Ykkösasia sydämellä on 
tietenkin puusepän poika, Jee-
sus, mutta viime vuosina yhä 
tärkeämmäksi on noussut myös 
huoli energian säästämisestä.

Arkadianmäellä kinastellaan 
Olkiluoto siitä ja Olkiluoto täs-
tä, mutta valmista ei tunnu tu-
levan.

Nyt kun ikää on tullut vähän 
enemmän, Laaksonen kertoo 
katselevansa asioita hieman laa-
jemmalla perspektiivillä.

Tietoa 
päätöksentekijöille

Ensikipinä valoon syttyi Hessu 
Laaksosen äidin ostamasta tas-
kulampusta, mutta varsinaisesti 
1970-luvulla alkoi tulla eteen 
asioita, jotka veivät hänet sitten 
mukanaan valon maailmaan. 
Mukaan on mahtunut ulkomaan 

prosenttia. 
– Minusta se on yksi tärkeim-

piä asioita tänä päivänä täällä 
mystisessä vihreän kullan maas-
sa.

Myös turvallisuus puhuttaa 
tässä yhteydessä. Kun kaupungit 
haluavat säästää, sammutetaan 
kaupungeista katuvalot yöksi – 
mutta samalla unohdetaan mää-
rätty yötöitä tekevä ammattiryh-
mä, joka ruuvaa vaikka autoista 
renkaita irti pimeän turvin…

– Olen törmännyt siihen, 
kuinka heppoisilla tiedoilla jul-
kisia päätöksiä tehdään. Ei löy-
dy tarpeeksi tietoa nykyisestä 
teknologiasta ja sen tarjoamista 
mahdollisuuksista, Laaksonen 
ihmettelee.

”Oikeaa valoa” 
ylhäältä

Mutta energian säästö uudella 
tekniikalla ei merkitse pelkästään 
rahan säästöä, vaan sillä voidaan 
myös parantaa tuotantoa.

– Kehitimme esimerkiksi use-
amman vuoden ajan kasvihuo-
neisiin sopivaa valaisinta, josta 
tehtiin 4-5 prototyyppiä. Sitten 
tehtiin mittaukset ja kasvatus-
kokeet perinteisen valon alla ja 
meidän kehittämämme valaisi-
men alla.

Mittauksilla selvitettiin, paljon-
ko tulee grammoja per kulutettu 

sähkö-watti. Vanhalla lampulla 
saatiin watilla 1,2 g ja meidän 
lampullamme 3,5 g.

Eli uudella valaistustekniikal-
la pystytään vaikuttamaan jopa 
kasvien kasvamiseen, Laakso-
nen kertoo.

– Tällainen kehitystyö pitää 
mielen virkeänä, ei pääse py-
sähtymään, ja voi aina huoletta 
sanoa, että minä vien valoa kan-
salle, joka pimeydessä vaeltaa.

Joku aina haikailee vanhojen 
hehkulamppujen perään, että 
kun ne lämmittivätkin. 

– Minusta valaistus ja lämmi-
tys tulee pitää erillään toisistaan, 
hän naurahtaa.

Lakeuden kirkon valaistukses-
sa Laaksonen pyrkii käyttämään 
uutta tekniikkaa yhdessä ns. Sky 
Beamin kanssa. Eli kun on esi-
merkiksi joku kirkkokonsertti tai 
joku muu suurempi tapahtuma 
kirkossa, voidaan tällaista taivas-
valoa käyttää.

– On mukava näyttää, että 
sieltä se voima tulee ylhäältä 
alaspäin aivan kuten valokiila 
alhaalta ylöspäin. Mutta jos täällä 
alhaalla joku pitkätukka laittaa 
töpseliä seinään, niin kyllä siinä 
toiseksi aina jää. Kyllä se ”oikea 
valo” tulee ylhäältä alaspäin. Sen 
kun ymmärtää ja oivaltaa, siitä 
saa voimaa ja energiaa.
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Karttakeskus on 
tuonut markkinoille 
varsin mielenkiintoisen 
kirjapaketin erilaisia 
retkeilyoppaita.

U uden retkeilyopassarjan 
rungon muodostavat 
kuuluisaan saksalaiseen 

Rotherin retkeilyopassar-
jaan perustuvat oppaat 
Madeiralta, Gran Canari-
alta ja Teneriffalta. Mut-
ta jotta ei tarvitse mennä 
merta edemmäs kalaan, 
Karttakeskus on julkais-
sut myös oman oppaan 
Suomen parhaista päivä-
retkikohteista. Lähiaikoina 
on tulossa vielä Espanjan 
kävijöille opas Aurinkoran-
nikon retkille.

Levadaa ylös ja alas
Madeira on parhaimmin tun-
nettu ikivihreänä kukkaissaa-

rena – joidenkin mielestä myös 
mummojen lomakohteena, mut-
ta retkeilijän näkökulmasta Ma-
deira on varsin ainutlaatuinen 
kohde. 

Saaren rinteitä kiemurtelee pari 
tuhatta kilometriä kastelukana-
via, levadoita, joiden huoltopol-
kuja pitkin pääsee ihastelemaan 
niin vuorenrinteiltä avautuvia 
henkeäsalpaavia maisemia kuin 
vesiputouksia, laake-

ripuu- ja eukalyptusmetsikköjä 
tai viljelysmaita. Suomalaiseen 
silmään nousee herkästi liiku-
tuksen kyynel, kun vastaan 
levadalla puuskuttaa retkeilijä 
heilutellen iloisesti kävelysau-
vojaan…

Madeiran retkeilyoppaas-
sa esitellään runsain kuvin 
ja kartoin 50 reittiä muuta-
man tunnin kävelystä vaa-
tiviin vuoristovaelluksiin. 
Jokaisen reittikuvauksen 

Ja ei kun retkeilemään!
yhteydessä on selkeä kartta, kor-
keusprofiili ja tarkat perustiedot 
esimerkiksi reitin vaativuudesta, 
ruokailu- ja majoitusmahdolli-
suuksista jne.

Vaikka kyseessä on saksalais-
teoksen suomennos, on suo-
malaislukijat huomioitu omilla 
reunahuomautuksilla.

Opas on kätevän kokoinen, 
12 x 17 cm eli se on helppo 
sujauttaa ulkoilutakin tai repun 
sivutaskuun. Levadan vartta kä-

vellessä on kuitenkin paras aina 
pysähtyä lukemaan opasta, ettei 
huomaamattaan tuiskahda jyrk-
kää vuorenrinnettä alas.

Tosimiehet Kanarialla
Perinteisesti Kanarian saaria on 
pidetty pelkkänä rantalöhöilyyn 
soveltuvana lomaparatiisina, 
mutta itse asiassa saarirykelmä 
on paljon muutakin kuin vain 
aurinkoa, mittaamattomia hiek-
karantoja ja hotellirykelmiä.

Kanarian saarilla lomailevaa 
hellitään jopa kahden oppaan 
voimin. Gran Canarialle on oma, 
40 retkeilyreitin retkeilyopas ja 
Kanarian suurimmalle saarel-
le, Teneriffalle omansa, joka 
esittelee peräti 70 erilaista 
reittiä.

Oppaiden avulla niin yk-
sinään, kaveriporukalla tai 
perheen kanssa lomaileva 
tosimiesmatkailija pääsee 
tutustumaan saarten tun-
temattomampiin kolk-
kiin, joista rannalla makoilijat 
eivät tiedä tuon taivaallista. 

Reittikuvaukset sisältävät kai-
ken tarpeellisen tiedon, jotta 
matkailijan on helppo valita itsel-
leen sopivin kokonaisuus olipa 
sitten retkeilykokemusta kuinka 
paljon tai vähän tahansa. Jokai-
sen reitin yhteydessä kerrotaan 
perustiedot reitin vaativuudesta, 
korkeuseroista, reittien kestosta, 
joukkoliikenteestä, palveluista 
ja esimerkiksi eri reittien yhdis-
telymahdollisuuksista. Vaikka 
vastuu turvallisuudesta onkin 
aina viime kädessä vaeltajalla 
itsellään, reittikuvausten yhte-
ydessä kerrotaan myös varsin 
selkeästi mahdollisista vaarapai-
koista ja varoitetaan esimerkiksi 
vaelluksista, jotka eivät sovellu 

vähänkään huonommalla kelillä 
tehtäviksi jne.

Kaikki edellä kuvatut kolme 
retkeilyopasta ovat Eeva Mäke-
län rautaisella ammattitaidolla 
suomentamia.

Lapsiperhe retkeilemään
Jos perheessä vaimo on se joka 
vie, ja mies joka vikisee, niin nyt 
on tosimiehillä oiva tilaisuus yl-
lättää naisväki aktiivisuudella. 
Ja mikäli perheenpää ei jostain 
syystä jaksa vääntäytyä kirja-
kauppaan, voi sukeltaa käte-
västi Karttakeskuksen kotisivulle 
osoitteessa www-karttakauppa.
fi tekemään hankintoja.

Retkeilyyn erikoistunut tieto-
kirjailija ja vapaa toimittaja Jouni 
Laaksonen on paketoinut kaikille 
retkeilijöille, varsinkin lapsiper-
heille tarkoitetun oppaan, jonka 
pääsisältönä ovat Suomen par-
haat päiväretkikohteet. Laakso-

nen esittelee kuvin, kar-
toin ja tekstein 80 hyvää 
reittiä lapsiperheille.
Kirjan alussa hän antaa 

myös ohjeita, mitä lasten 
kanssa liikkuvan kannattaa 

ottaa huomioon retkeä suun-
nitellessaan.
Oppaassa on kohteita eri 

puolilta Suomea, löytyy suur-
kaupunkien lähimetsiä kuin 
rauhallisia erämaapolkujakin. 
Pääosa reiteistä soveltuu kevät-
syyspatikointiin, mutta ohjei-
ta löytyy myös hiihtoretkiin ja 
vaikkapa melontaretkiin.

Joten ei kun opas taskuun, 
perhe kainaloon ja menoksi!
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Vaikka perinteisesti 
pirtin nurkassa ollut 
keinutuoli kuului 
talon isännälle, 
keinutuoli mielletään 
nykyään hyvin usein 
naisten kalusteena; 
olipa sitten kyseessä 
vastasyntyneen lapsen 
imetys keinutuolissa tai 
ikäneidon tv-uutisten 
katselu kissa sylissä.

A janhenki on hyvin vin-
tage-painotteinen; suo-
sittuja ovat niin pappa-

mopot, Reino-tossut kuin Jopo-
pyörätkin. Eimi Kaluste Oy:n 
toimitusjohtaja Hannu Tuukka-
nen uskoo keinutuolipuolellakin 
olevan vielä paljon kehittymis-
mahdollisuuksia. Hän toivoisi 
keinutuoleja näkyvän enemmän 
myös julkisissa tiloissa, saattaisi 
budjettisopukin löytyvän hel-
pommin, kun neuvottelut käy-
täisiin keinuen…

Suomessa toimii puolenkym-
mentä keinutuolivalmistajaa. Ku-
vaavaa alan koolle on, että va-
jaan miljoonan euron liikevaih-

toa Padasjoella pyörittävä Eimi 
Kaluste Oy hallitsee maamme 
keinutuolimarkkinoita runsaan 
50 prosentin markkinaosuudel-
la. 

Keinutuolikulttuuri
– Varsinaisia keinutuoleja ei Suo-
meen tuoda, eikä itse asiassa kil-
pailua käydäkään keinutuolien 
välillä, vaan me kilpailemme pi-
kemminkin keinuvien istuimien 
kanssa, Hannu Tuukkanen pai-
nottaa.

Vientiä on pienessä määrin 
ollut vuosien mittaan, mutta 
suuremmassa mittakaavassa se 
on Tuukkasen arvion mukaan 
hankalaa, koska muualla ei ole 
samanlaista keinutuolikulttuuria 
kuin Suomessa.

Tarkkaa tietoa keinutuolin 

alkuperämaasta ei ole, mutta 
Tuukkanen muistelee Bostonis-
sa aloitetun ensimmäisenä kei-
nutuolien teollinen valmistus 
1800-luvulla.

Suomen vahva keinutuolikult-
tuuri selittyy osittain varmaan 
sillä, että meillä on säilynyt kei-
nutuolien valmistus. Esimerkiksi 
Ruotsissa valmistus on lähes ko-
konaan loppunut, mikä näkyy 
välittömästi myös keinutuolien 
menekkinä.

Keinutuoli 
liikuntavälineenä

Hannu Tuukkanen kertoo is-
tuskelleensa 2000 -luvun alussa 
pitkän tovin mietiskellen jotakin 
jousikeinun tuotannossa olevaa 
ongelmaa.

– Istuin siinä varmasti pari tun-

tia jousikeinussa kunnes tajusin, 
että vaikka istuin täysin staatti-
sesti paikallani, puristin tietyssä 
rytmissä vatsalihaksiani ja kei-
nu keinui. En muista, ratkesi se 
alkuperäinen ongelma, mutta 
tämä oivallus lähti viemään.

Samaan aikaan Eimi Kaluste 
oli mukana Vierumäen opistolla 
tehtävässä kuntoprojektissa.

– Kerroin havainnostani into-
piukeena eräälle kunto-ohjaa-
jalle, jolla vielä sattui olemaan 
kotonaan meidän jousikeinum-
me. No hän palasi asiaan kuu-
kauden kuluttua innoissaan, että 
se toimii, Tuukkanen muistelee 
naureskellen.

Seuraava askel oli yhteyden-
otto fysioterapeutteja koulut-
tavaan ammattikorkeakouluun 
Lahdessa.

– Varmaankin kolmas tai nel-
jäs henkilö, jolle minut ohjattiin 
oli Ilkka Väänänen. Tunsin pu-
helimessa, kuinka hän pidätteli 
nauruaan kuullessaan ideani 
keinutuolista kuntovälineenä, 
mutta hän kuitenkin innostui 
projektista, Tuukkanen kertoo.

Kesti kuitenkin vielä tovin, 
ennen kuin oppilaitoksen johto-
henkilöt saatiin hankkeen taak-
se, mutta viimein Eimi Kaluste 
sai toimittaa 20 jousikeinua op-
pilaitokseen testejä varten. Koe-
henkilöille asennettiin vatsaan, 
selkään sekä etu- ja takareisiin 

Keinuen keskivartaloa 
kehittämään

anturit, joissa näkyi lihasten jän-
nittyminen sähköpulssina.

Testituloksia esiteltiin Habita-
re-messuilla vuonna 2001.

Keinutuolijumppaa Kaunialan 
sotavammasairaalassa kehitellyt 
terapeutti Marju Huuhtanen näki 
lehdistötiedotteen ja ehdotti yh-
teistyötä Hannu Tuukkaselle. 
Tällä hetkellä Kaunialassa on jo 
75 Eimin keinutuolia sotavete-
raanien kuntoutuksessa.

Myös Kaunialan silloinen tut-
kimuspäällikkö Kristiina Niemelä 
innostui aiheesta ja jopa väitteli 
vuonna 2011 liikuntalääketieteen 
tohtoriksi yhtenä tutkimusaluee-
naan juuri keinutuolijumppa.

Arvomaailmaa 
esille elämällä

Hannu Tuukkanen kertoo tul-
leensa uskoon rukoillessaan 
äitinsä kanssa 9-vuotiaana ja 
olleensa vapaakirkon piirissä 
koko elämänsä. Tänä päivänä 
hän istuu mm. Päivä Oy:n hal-
lituksessa.

Hengelliseksi kodikseen 
Tuukkanen mainitsee Lahden 
vapaaseurakunnan, jonka yllä-
pitämän kristillisen päiväkodin 
puheenjohtajana hän myös toi-
mii. Muutaman vuoden hän on 
myös vetänyt seu-

rakuntansa partiotoimintaa.
– Koen nämä tehtävät erittäin 

tärkeiksi, sillä lapset tarvitsevat 
tänä päivänä yhä enemmän isän 
mallia, Hannu Tuukkanen to-
teaa.

Paras tapa tuoda arvomaa-
ilmaa esille on hänen mieles-
tään elää sitä.

– Kun olet rehellisesti 
sitä, mitä olet, etkä yritä 
esittää mitään muuta, sitä 
kunnioitetaan. Toisaalta 
jos puheet ja toiminta 
ovat ristiriidassa, syntyy 

ongelmia.
Ajatus maailman valona ole-

misesta on hänen mielestään 
enemmän olemista kuin puhu-
mista. Tietenkin meitä muistute-
taan myös olemaan aina valmiina 
kertomaan toivon perustasta.

– Haluaisin, että uskoni näkyi-
si minusta ja elämästäni. Miten 
suhtaudun toisiin ihmisiin. Eli 
miten ihmiset kokevat minut 
ilman sen kummempaa julista-
mista.

Näkyykö se sitten aina, on tie-
tenkin eri asia, hän hymähtää.

Viisautta ylhäältä
Yksi selkeä esimerkki sisäisestä 
rauhasta on Tuukkasen kerto-
man mukaan se, ettei hän her-
mostu kovinkaan helposti ongel-
matilanteissa tehtaalla.

– Yksi varma hengen hedel-
mä on, että olen saanut lehmän 
hermot. Olen pitkäpinnainen ja 
yleensä hyvällä mielellä. Elämäni 
perusasiat ovat kohdallaan; kun 
herään aamulla, mihinkään ei 
satu, ruokaa on ollut joka aamu 
pöydässä ja vieressä on oma 
vaimo. Suihkusta tulee lämmintä 
vettä, katto ei vuoda, sisällä on 
lämmin, auto lähtee käyntiin ja 
on työpaikka, johon lähteä aa-
muisin. Minulla on hyvä perhe, 
vaimo ja ihanat lapset. Ei se bu-
siness toki aina herkkua ole, ja 
varmaan muitakin murheita on, 
mutta perusasiat ovat kohdal-
laan, hän luettelee.

Onnellisuus tulee Hannu 
Tuukkasen mukaan siitä, että 
perusta on kunnossa, synnit on 
annettu anteeksi ja ollaan mat-
kalla taivaaseen. On määrätty 
varmuus, joten ei tarvitse mu-
rehtia kohtaloaan. 

– Taivaaseen pääsy ei ole kiin-
ni Raamatun lukemisestani tai 
rukouselämästä, vaan kyse on 
yksinomaan armosta. Tietenkin 
yritysjohtajana pyydän Jumalalta 
jatkuvasti viisautta ja ymmärrystä 
tehdä oikeita ratkaisuja niin päi-
vittäisrutiineissa kuin isommissa-
kin  asioissa, hän tilittää.

D  Eimi Oy järjesti pari vuotta sitten keinutuolien tuunauskilpailun. Maria Laiho (vas.) 
ja Petra Innanen & Bettie Blackheart kehittelivät monille Tosimiehen lukijoillekin 
sopivat versiot perinteisestä kiikkustuolista...

D  Marju Huuhtanen ja Marjut Kautto ovat koonneet Keinutuolijumppa -kirjaansa monipuolisen treeniohjelman 
mm. meille sohvaperunoille. Joten ei kun kuntoilemaan!

Keinuen keskivartaloa 
kehittämään

B   – Taivaaseen pääsy ei ole kiinni Raa-
matun lukemisestani tai rukouselämäs-
tä, vaan kyse on yksinomaan armosta, 
toteaa Eimi Oy:n toimitusjohtaja Hannu 
Tuukkanen.
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Reippaasti uudistunut 
Lexus CT 200h 
saapui maahamme 
viime toukokuussa. 
Muotoilua on laitettu 
hieman uusiksi, samoin 
teknologiaa kehitetty. 
Hinnoittelua on myös 
muutettu entistä 
houkuttelevammaksi.

U usi Lexus CT 200h voitti 
heti vuoden 2014 Ekolo-
gisin Auto -tittelin Sak-

san liikenneyhdistyksen VCD:n 
elokuussa julkaisemassa tutki-
muksessa. Edellinen CT 200h 
-versio voitti muuten saman tut-
kimuksen vuonna 2011.

Kokonaan uutta Lexus luo täs-
sä luokassa hybridipaketilla, jon-
ka sieluina ovat 1,8 -litrainen, 99 
hevosvoiman bensiinikone,  60 
kW:n sähkömoottori ja ajoakku. 
Hybriditekniikka on tuttua Toyo-
ta Priuksesta ja Auris HSD:stä.

Auton tyyliä on haettu hyö-

dyntämällä Lexuksen perinteisiä 
vahvuuksia, joista tunnetuimpia 
on laatu. Sitä löytyykin niin ma-
teriaaleista kuin erittäin tarkkuu-
della tehdyistä sovituksista.

Kori on entistä jäykempi, jou-
situsta on uudistettu ja auton 
aerodynamiikkakin on edellistä 

versiota parempi. 
Yleiskuvaltaan ohjaamo on 

melko sporttinen ja yksityis-
kohtia on hieman lainattu mer-
kin muista, osa huomattavastikin 
kalliimmista malleista. 

Penkit olivat oikein mieluisat 
ja varsinkin penkkien hyvä si-

vuttaistuki miellyttää.
Ajettavuudeltaan Lexus CT 

200h oikein näppärän oloinen. 
Tasaista ja hiljaista kyytiä. Vaih-
teisto empi liian kauan, varsin-
kin ohitustilanteissa tai kiihdy-
tyksissä. 

Äänimaailma voisi olla hieman 

D  CT 200h:n sisätilojen uudistuksessa on keskitytty parempaan ajomukavuuteen 
ja laadukkaampiin materiaaleihin. Ohjauspyörä on nykyään sama kuin uudessa IS 
300h:ssakin. Taakse ei auta laittaa kovin pitkää miestä istumaan.

C  Taloudelliseen ajamiseen opastava 
näyttö neuvoo kojetaulun päältä.

B   CT 200h:n tavaratila on yllättävän 
matala, mutta onneksi lattian alta löytyy 
kaksi kannellista lisälokeroa ylimäräisille 
tilperööreille.

C  Uudistuneen CT 200h:n sivuprofiili on 
hillitty. Takapuskuri on muotoiltu aikai-
sempaa leveämmäksi.

C  Ulkomuotoilussa voi aistia Lexuksen 
uutta muotoilulinjaa varsinkin keulan 
ilmeessä.

D  Sähköisesti ohjattu portaaton auto-
maattivaihteisto sijaitsee keskikonsolissa 
muiden säätimien kanssa.

möreämpikin.
CT 200h on kuitenkin ko-

tonaan kaupunkiajossa, jossa 
sähkönkäytön hiljaisuus ja hy-
briditekniikan  taloudellisuus 
pääsevät oikeuksiinsa. Eikä tämä 
hybridi jää jalkoihin moottori-
tielläkään, sen verran iloisesti 
moottorien 181 yhteenlaskettua 
hevosta potkivat menemään.

Eikä karvan vajaa 33.000 eu-
ron hintakaan tunnu pahalta. 
Uudistunut CT 200h tulee tais-
telemaan ainakin Audin A3:n ja 
BMW 1-sarjalaisten kanssa. 

Lexus CT 200h 
– ekologista menoa
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Smartpen Kosketus-
näyyökynä alk.0,86 e

Pyydä tarjous omalla Logolla ja määrällä!

Heijassmet
LOGO 
paineyuna
alk.0,69 e

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

Mainoskynät
LOGO 
paineyuna 
alk. 0,49 e

Yhteiskristillinen mieskuoro
Tallennemyynti, vierailut ja info

www.viestiveljet.fi
tai soita Matti Silekoski 

040 543 0588

Vies  iveljet

Mäntsälän seurakunnas-
sa harjoitetaan varsin 
aktiivista miestyötä, 

eikä into laske kesälomien ai-
kaankaan.

Totuus ei 
pala tulessakaan

Jouni Koskela oli valinnut pu-
heensa aiheeksi totuuden ja 
muistutti heti aluksi

Pilatuksen ja Jeesuksen kes-
kustelusta Johanneksen evanke-
liumissa (Joh. 18:37-38). ”Sinä 
siis kuitenkin olet kuningas?” 
Pilatus sanoi. Jeesus vastasi: ”Itse 
sinä sanot, että olen kuningas. 
Sitä varten minä olen syntynyt 
ja sitä varten tullut tähän maa-
ilmaan, että todistaisin totuuden 
puolesta. Jokainen, joka on to-
tuudesta, kuulee minua.” ”Mitä 
on totuus?” kysyi Pilatus.

– Siinä ympärillä seisovat papit 
ja fariseukset olivat liian varmo-
ja. He eivät olleet avoimia sille 
uudelle tiedolle ja uudelle sano-
malle, jota Jeesus julisti, vaan he 
olettivat, että ainoastaan heillä 
oli totuus. Kyllä he toisaalta oli-
vat sitä mieltä, että on olemassa 
absoluuttinen totuus, mutta he 
hylkäsivät sen sisällön, Koskela 
painottaa.

Pilatus puolestaan oli toden-
näköisesti liian kyyninen. Hän 
hylkäsi koko totuuden käsit-

Mäntsälän miehet 
saunoivat

teen.
Toiseksi lainaukseksi Koskela 

valitsi Aristoteleen varsin moni-
mutkaisesti ilmaistun lausahduk-
sen: ”Joka sanoo, ettei sitä ole ja 
on tai joka sanoo sen olevan 
mikä ei ole, sanoo väärin. Joka 
sanoo sen olevan mitä on, ja 
ettei sitä ole, mikä ei ole, sano 
totuuden. Joten joka sanoo mis-
tä tahansa sen olevan tai sanoo 
ettei sitä ole, sanoo joko totuuden 
tai väärin.”

Jos ajattelemme totuutta käsit-
teenä, niin siihen liittyy Koske-
lan mukaan neljä ominaisuutta. 
Ensiksi totuus on objektiivinen, 
ihmisten tunnetiloista ja vaihtu-
vista mielipiteistä riippumaton. 
Se on myös universaalinen, 
totuus on sama niin Mäntsälän 
sivukylässä kuin Papuallakin. 
Totuus on myös ikuinen ja se 
on myös ymmärrettävä.

– Tällainen totuus oli Euroo-
passa yli tuhat vuotta. Se tuli 
tänne kristinuskon myötä, Jou-
ni Koskela tarkentaa. – Vasta 
1700-luvulla tulivat ensimmäiset 
haasteet totuuden sisältöä vas-
taan. Silloinkin uskottiin, että 
totuus on kyllä olemassa, mutta 
olisiko se toisenlainen kuin mitä 
kristinusko opettaa.

Tuota valistuksen aikaa tai 
ns. modernia aikaa kesti aina 
1900-luvun alkupuolelle asti. 

Saavuttamaton 
totuus

– Nythän me elämme jälkimo-
dernia, postmodernia aikaa, 
joka haastaa koko totuuden kä-
sitteen. On minun totuus, sinun 
totuus, mutta ei yhtään ainutta 
totuutta.

Lähtölaskennan tälle uudelle 
ajattelumallille antoivat saksa-
laiset ja englantilaiset ajattelijat, 
kuten Marx, Freud, Nietsche ja 
Darwin.

Tänä päivänä vallalla olevaan 
totuuskäsitykseen liittyy myös 
neljä ominaisuutta.

Ensiksi se on subjektiivinen 
ja yksilöllinen, minulla voi olla 
täysin erilainen totuus kuin naa-
purillani, ei ole yhtä ja ainutta 
totuutta. Toisaalta totuus voi olla 
nykyhetkessä täysin erilainen 
kuin vaikkapa viiden vuoden 
kuluttua. Se on myös saavutta-
maton, ihminen ei koskaan saa-
vuta sitä totuutta.

Tähän postmoderniin aikaan 
liittyy myös se, että siitä puuttuu 
tuonpuoleinen. Näkökulma on 
naturalistinen, on vain luonto 
eikä mitään muuta.

Jumalan 
ilmoittama totuus

– Näkemys Jumalasta on myös 
saanut vaikutteita tästä, Koskela 
huomauttaa. –  Ruotsin taannoi-

nen arkkipiispa K.G. Hammar 
on kirjoittanut: ”Onko Jumala 
olemassa? Kysymys on väärin 
muotoiltu, Jumala on mielen 
tuolla puolen. Meidän tulee 
tehdä ero Jumalan ja jumalan 
välillä.”

On toki toisenlaisiakin näke-
myksiä. Eräs tunnettu raamatun-
opettaja on todennut: ”Kristilli-
nen usko ei ole totta siksi että se 
toimii, vaan se toimii, koska se 
on totta. Se ei ole totta, koska ko-

C   Jouni Koskela toimii Suomen Raamat-
tuopistolla seurakuntakoulun vetäjänä.

C   Mikä miesten kokoontuminen se olisi, missä ei autoista puhuttaisi? Tällä kertaa 
arvosteltavana Keppis Karjalaisen punainen avo-Corvette.

C   Päivän ruumiillisesta hyvinvoinnista vastasi Veikko maittavine paistettuine muik-
kuineen.

D   Ja tilaisuuden päätteeksi nautittiin kunnon löylyt.

C   Kimmo Janas vetäisi kipan päähän-
sä ennen miesjoukon eteen astumista. 
Omassa puheenvuorossaan hän ihmetteli 
kristittyjen vaisua osallistumista uskonsa 
ja arvojensa puolustamiseen nyky-yhteis-
kunnassa.

C   Miespiirin priimusmoottori Marko 
Näätänen syventyi alustusten kuunte-
luun.

emme sen. Me koemme sen syväs-
ti ja kirkkaasti, koska se on totta. 
Se ei ole ainoastaan totta meille, 
vaan se on totta jokaiselle, joka 
etsii löytääkseen. Koska totuus 
on totta silloinkin, kun kukaan 
ei sitä usko ja vääryys on vää-
ryyttä, vaikka siihen uskoisivat 
kaikki. Siksi totuus ei taivu mieli-
piteisiin, muotiin, lukumääriin, 
tehtävään tai vilpittömyyteen. Se 
on yksinkertaisesti totta.”

Veli Johansén

Heinäkuisena 
lauantaina kokoontui 
joukko Mäntsälän 
miehiä viettämään 
iltapäivää Aarno Aholan 
pihamaalle Sanan 
kuulon ja saunomisen 
merkeissä.
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LUONNOSSA 
LIIKKEELLÄ
Jukka Ylävuo

Helsingin Silakkamarkinoilla  liikkuessani sain maistella  
ammattikalastajien Suomenlahden vesiltä pyytämiä  

luomutuotteita monenlaisilla resepteillä valmistettuna...  

Markkinat juontavat alkunsa aina vuodelta 1819, 
jolloin ne tunnettiin nimellä 

Helsingin Mikkelinpäivän markkinat.
   Kaupunkilaisten merellistä menoa vauhditti 

Wanhojen purjelaivojen Tynnyri-kisa.

Uusi Tie –lehti 
viisikymmentä vuotta

Viisikymmentä vuotta täyttä-
vää Uusi Tie  -lehteä juhlittiin 
marraskuun alussa Helsingissä 
kutsuvierastilaisuudessa, johon 
osallistui eri kristillisten medioi-
den edustajia ja lehden syntyyn 
vuonna 1964 vaikuttaneita hen-
kilöitä.

Lehden pitkäaikainen luki-
ja, sisäministeri Päivi Räsänen 
toi valtioneuvoston  ja oman 
henkilökohtaisen tervehdyksen 
juhlaan.

– Uusi Tie-lehdessä otetaan 
rohkeasti kantaa hengellisiin, 
kirkollisiin ja yhteiskunnallisiin 
aiheisiin. Yhtiön kirjakustan-
nus on nostanut esille sellaisia 
aiheita, jotka eivät silitä yhteis-
kunnan eetosta myötäkarvaan. 
Uutta Tietä tarvitaan aikana, kun 
yhteiskunta on irtautunut kris-
tillistä juuristaan, Räsänen sanoi 
puheessaan.

Lehden perustivat joukko vii-
desläisen herätysliikkeen vai-
kuttajia, joukossa kouluneuvos 
Martti E. Miettinen. Lehden pe-
rustajat olivat huolissaan kirkon 
tilasta ja yhteiskunnassa vaikut-
tavasta kristillisten arvojen pol-
kemisesta. 29.10. 1964 julkaistun 
näytenumeron painosmäärä oli 
60 000.

Lehden tehtävää ovat alusta 
asti ohjanneet kolme iskusanaa, 
“Raamattu, herätys ja lähetys”.

– Olemme hyvin tietoises-
ti Raamattuun ja luterilaiseen 
tunnustukseen sitoutuva lehti. 
Emme häpeä sitä, koska kaikki 
lehdet ovat sitoutuneet johon-
kin. Tämä nyt on meidän läh-
tökohtamme, päätoimittaja Leif 
Nummela sanoo.

Uusi Tie  -lehti tunnetaan sen 
suorista kannanotoista liittyen 
kirkkoon ja yhteiskunnallisiin 
epäkohtiin.  Se on puolustanut 
myös vainottuja kristittyjä. Syys-
kuussa 1970 lehti teki poliittisesti 
epäkorrektin teon kutsuessaan 
romanialaisen pastorin, Richard 
Wurmbrandin Suomeen. Uskon-
sa tähden vainottu pappi puhui 
Helsingin jäähallissa 9000 kuu-
lijalle. 

Tehojuoma virkistää ja 
puhdistaa kehoa

Naturmat on uusi viher-marja-
hedelmäjuomajauhe, josta val-
mistuu nesteeseen sekoittamal-
la kehoa virkistävä ja puhdistava 
smoothie. 

Superruokia, kasviksia, he-
delmiä, marjoja sekä kasvient-
syymejä sisältävä tuote tarjoaa 
ihanteellisen yhdistelmän ai-
neenvaihdunnan vilkastuttami-
seen, kehon emäksisyyden lisää-
miseen sekä elimistön puhdista-
miseen tarvittavia ainesosia.

Naturmat sisältää 24 erilaista 
hyvinvointia edesauttavaa ai-
nesosaa: Kasvisten, hedelmien 
ja marjojen sisältämät antioksi-
dantit, vitamiinit ja kivennäisai-
neet ravitsevat tehokkaasti eli-
mistöä ja vaikuttavat emäksisesti. 
Naturmat-valmisteessa käytetyt 
superruoat chlorella, spirulina 
ja pinaatti tunnetaan ravintorik-
kaudestaan, ja nokkonen, kaali 
ja persilja puolestaan elimistön 
kuona-aineita tehokkaasti pois-
tavista vaikutuksistaan.

Retkeily Etelä-Suomessa 
on nyt helppoa  

Luonto liikuttaa. Erinomainen 
todiste on Outdoors Finland Ete-
lä -hanke, joka on nelivuotisen 
toimintakautensa aikana tavoit-
tanut sekä luontomatkailijat että 
luontomatkailua kehittävät toi-
mijat ja yrittäjät eteläisessä Suo-
messa. Hankkeen tuloksena on 
syntynyt kymmeniä reittioppaita 
ja karttoja, tuhansia reittilatauk-
sia sekä lukuisia luontokuvia ja 
-tarinoita. 

Joulukuussa päättyvä Out-
doors Finland Etelä -hanke on 
luontomatkailun kehittämishan-
ke, jonka tuloksista voivat naut-
tia paitsi hankkeen rahoittajat ja 
hanketoimijat, myös tuhannet 
suomalaiset ja kansainväliset 
matkailijat ja retkeilijät. Hanket-
ta hallinnoi Lahden ammattikor-
keakoulun matkailun ala ja se on 
osa kansallista Outdoors Finland 
-kesäaktiviteettien kehittämisoh-
jelmaa.

Outdoors Finland Etelä -hank-
keen myötä Etelä-Suomeen on 
kehitetty yli 100 pyöräily-, vael-
lus- ja melontareittiä. Hankkeen 
tuloksena luontokohteiden saa-
vutettavuutta on kehitetty en-
nennäkemättömässä mittakaa-
vassa. Hanke on tuottanut myös 
Suomen kattavimman pyöräilyn, 
melonnan ja vaelluksen aktivi-
teettiportaalin, jonne on koottu 
tarkat kuvaukset Etelä-Suomen 
viiden maakunnan retkeilyrei-
teistä sekä niiden varrella si-
jaitsevista matkailupalveluista. 
Portaalia tukee monikanavai-
nen viestintäkokonaisuus, joka 
sisältää tulostettavat ja painetut 
reittioppaat, reittitietojen lataus-
mahdollisuuden GPS -laitteisiin 
sekä älypuhelimiin ladattavan 
mobiilisovelluksen.

Luontomatkailijoille suunna-
tun informaation lisäksi hanke 
on tuotteistanut yrittäjien ja alu-
eiden hyödynnettäväksi luonto-
matkailukohteiden kokonaisval-
taisen suunnittelun mallin, joka 
kattaa pyöräily-, vaellus- ja me-
lontareittien lisäksi myös mui-
den luontomatkailukohteiden 
suunnittelun perusteet.

Veitsenteräviä kuvia 
ennätyksellisellä 79 vaiheen 
automaattitarkennuksella 

Sonyn uusi a77 II tallentaa liik-
kuvaa kohdetta tarkasti – oli 
sitten kyse urheilutapahtumasta 
tai äkillisesti lentoon lähteneestä 
linnusta. 

a77 II seuraa pidettyjen edel-
täjiensä a77- ja a700-kameroiden 
jalanjälkiä tarjoamalla ammatti-
laisten toivomia jännittäviä lisä-
toimintoja jykevässä ja säänkes-
tävässä rungossa. Tämä kamera 
on valmis haasteeseen kuin 
haasteeseen!

Edeltäjäänsä a77 verrattuna 
kuvanlaatua on paranneltu sa-
malla kuin herkkyyttä on vähen-
netty noin 20 prosentilla. 

Ylpeyden aihe on kuitenkin 
se, että a77 II uudistaa täysin 
vaihetarkennuksen aiemmat 
säännöt. Edeltävään malliin 
verrattuna uudessa a77 II -ka-
merassa on jopa kaksi kertaa 
laajempi kattavuusalue ja sen 
automaattitarkennus jyrää myös 
useat ammattikamerat.

a77 II esittelee ensimmäis-
tä kertaa koskaan 79 vaiheen 
automaatti-tarkennuksen 15 
tähtäintunnistimella. Tämän an-
siosta tarkentaminen on erittäin 
tarkkaa myös kuvatessa vaaka-
tasossa olevia kohteita, jotka 
normaalisti aiheuttaisivat pään-
vaivaa.

Sisäänrakennettu Wi-Fi-yhteys 
mahdollistaa yhden kosketuk-
sen yhteyden, minkä ansiosta 
kuvien jakaminen Xperia™-
älypuhelimilla sekä NFC-teknii-
kalla varustetuilla Android-äly-
puhelimilla, tableteilla ja VAIO-
tietokoneilla on helppoa. Yksi 
kosketus aktivoi myös Smart 
Remote Control -toiminnon, 
jolloin mobiililaite muuntuu 
kaukosäätimeksi, jolla voi ottaa 
kuvia kameralla etäältä.

Naturmat soveltuu sekä puh-
distuskuuriluontoisesti käytetty-
nä että täydentämään päivittäistä 
ruokavaliota.

Naturmat-juoma valmistuu 
sekoittamalla juomajauhe noin 
2 dl:aan vettä tai mehua. Se on 
maustettu luontaisella omena-
aromilla ja makeutettu vähä-
kalorisilla stevioliglykosideilla. 
Tuote sopii vähäkaloriseen, 
gluteenittomaan, maidottomaan, 
soijattomaan sekä hiivattomaan 
ruokavalioon, eikä se sisällä 
eläinperäisiä ainesosia.

Noin 17 euron hintainen pak-
kaus sisältää seitsemän annos-
pussia.
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Kimmo Janas

Joulukuussa 2013 
käynnistynyt AlfaTV on 
alkanut vakiinnuttaa 
paikkaansa kaupallisten 
televisiokanavien 
joukossa ja tullut 
vuoden aikana tutuksi 
yhä useammalle 
katsojalle.

K un nykyistä televisioka-
navien tarjontaa tarkas-
telee kriittisesti, on sieltä 

puuttunut selkeästi arvoperustei-
nen, perinteisiä suomalaisia ar-
voja – koti, uskonto ja isänmaa 
– korostava kanava. Kanavien 
ohjelmapaletti tarjoaa enem-
mänkin perhearvoja murenta-
via, kuin niitä tukevia ohjelmia. 
Useimmat viihdesarjat sisältävät 
syrjähyppyjä ja intiimejä kohta-
uksia, joissa yhä useammin on 
kaksi samaa sukupuolta olevaa 
henkilöä.

Tunteiden 
ja järjen tasolla

– Me haluamme kuvailla 
AlfaTV:tä kolmella sanalla; ra-
kentava, vaikuttava ja piristä-
vä, kertoo kanavan operatiivi-
nen johtaja Risto Huvila. – Me 
haluamme rakentaa perhettä, 
vanhemmuutta, nuoruutta, 
vanhenemista ja vanhuutta. Eli 
sitä perhekäsitystä, joka meillä 
Suomessa tuntuu olevan todella 
hukassa nykyään.

Televisiohan vaikuttaa sekä 
silmän että korvan kautta, jolloin 
vaikutus on usein tunteellista.

– Me haluamme toki vaikuttaa 
tunnetasolla mutta myös ratio-
naalisella päätöksenteon tasolla 
ja mielipiteiden muodostami-
sen tasolla. Me toivomme oh-
jelmiemme vaikuttavan myös 
yhteiskunnalliseen keskuste-
luun, Huvila jatkaa. – Mutta me 
haluamme myös piristää. Vaikka 
ohjelmisto olisi kuinka arvope-
rusteista, mutta jos se on puu-
duttavaa, eihän kukaan jaksa 
sellaista katsoa.

Konservatiivit ja 
arvoliberaalit

YLE julkaisi tämän vuoden tam-
mikuussa Taloustutkimuksen 

tekemän arvotutkimuksen, jos-
sa suomalaiset jaettiin neljään eri 
arvokategoriaan.

Viidennes (20 %) kansasta on 
tutkimuksen mukaan yksilökes-
keisiä talousliberaaleja ja toinen 
viidennes (21 %) vasemmistolai-
sia arvoliberaaleja.

– Nämä vasemmistolaiset ar-
voliberaalit edustavat tänä päi-
vänä mediassa kaikkein vahvim-
min yhteiskunnan ääntä. Nämä 
ihmiset ovat ammentaneet ar-
vopohjansa hyvin pitkälle Tam-
pereen yliopiston tiedotusopin 
laitokselta. He kertovat mediassa 
mikä on oikeaa ja hyväksyttävää 
ja mikä taas ei ole sitä, Risto Hu-
vila selvittää.

Tutkimuksen mukaan kuiten-
kin yli puolet kansasta on jossain 
mielessä konservatiiveja; 25 % 

ns. yksilökeskeisiä konservatii-
veja ja 33 % lakia ja järjestystä 
korostavia konservatiiveja.

– AlfaTV haluaa olla vahvista-
massa niitä perinteisiä käsityksiä 
ja arvoja, joiden me uskomme 
olevan hyödyksi tälle kansalle. 
Ja jos muut kanavat ovat jät-
täneet tämän konservatiivisen 
väestönosan huomiotta syöttä-
en heille väkisin arvoliberaalia 
maailmankuvaa, meillä on po-
tentiaalikatsojia ihan mukavasti, 
Huvila huomauttaa.

Arvoihin 
ankkuroituna

– Meiltä on monesti kysytty, 
onko mitään järkeä rakentaa 
tämän kokoiseen maahan toista 
kristillistä kanavaa. Tähän me 
olemme joka kerta vastanneet, 

ettei todellakaan ole mitään jär-
keä, emmekä ole rakentamassa-
kaan kristillistä kanavaa, Risto 
Huvila kertoo.

TV7 on kristillinen kanava, 
jolla on hyvin vahva asema ja 
vahva katsojapohja.

AlfaTV puolestaan haluaa olla 
arvoihin ankkuroitu yleiskanava, 
jolla on päivittäin myös jonkin 
verran kristillistä ohjelmatar-
jontaa. Siinä missä perinteinen 
kristillinen kanava rakentaa seu-
rakuntaa ja yksilökristittyjä vah-
valla hengellisellä opetuksella, 
AlfaTV haluaa olla rakentamassa 

valtatietä erämaahan.
Visio perustuu Jesajan kirjan 

40. luvun kolmanteen jakeeseen 
- ”Huutavan ääni kuuluu: Rai-
vatkaa autiomaahan tie Herralle, 
tasoittakaa arolle valtatie meidän 
Jumalallemme.”

– Me rakennamme sellaista 
valtatietä, jota pitkin uskomme 
voivamme viedä sekä hengelli-
siä arvoja että hyvän ja kauniin 
elämän arvoja suomalaisiin ko-
teihin.

Tarjonta kasvaa
Perinteisten kotimaisten arvojen 
lisäksi AlfaTV haluaa seisoa Israe-
lin rinnalla. Esimerkkinä voi mai-
nita kanavalla pyörineen Rony 
Smolarin Monitor-ohjelman, 
joka keskittyi Lähi-Idän asioihin. 
Muutama viikko sitten käynnis-
tyi yhteistyö CBN:n (Christian 
Broadcasting Network) kanssa. 
Heiltä tulee viikottain puolen 
tunnin mittainen ”Jerusalem 
Dateline”, joka lähetetään alku-
viikosta AlfaTV:n englanninkie-
lisessä osiossa ja torstai-iltaisin 
suomeksi tekstitettynä.

Kuluneen syksyn aikana on 
kanavalla käynnistetty perjantai-
iltaisin lähetettävä ”Uutiskauha”. 
Huvilan kertoman mukaan ta-
voitteena on tihentää uutislähe-
tyksiä ensi vuoden aikana.

– Uskomme kunnon uutistoi-
mituksen merkityksen olevan 
koko kanavan profiilin ja kiin-
nostavuuden kannalta merkittä-
vä, hän painottaa.

Huvila kertoo AlfaTV:n suun-
nittelevan ensi keväälle myös 
päiväsaikaan lähetettävää ma-
kasiiniohjelmaa, joka paneutuu 
eläkkeelle päässeiden ja sitä 

C   Tammikuussa AlfaTV:n operatiivise-
na johtaja aloittanut Risto Huvila kertoo 
Israelin näyttelevän hyvin tärkeää roolia 
niin hänen henkilökohtaisessa elämäs-
sään kuin AlfaTV:n toiminnassakin.

Valtatietä 
erämaahan

odottavien tarpeisiin ja harras-
tuksiin.

– Eli puhumme konserteista, 
teatterista, hyvinvoinnista, mat-
kailusta, sijoittamisesta, pukeu-
tumisesta, kodista, ruoanlaitosta 
jne.

Yrityskummeja 
haetaan

AlfaTV on perinteisen TV-mai-
nonnan ohella käynnistämässä 
uutta yrityskummi-konseptia, 
joka mahdollistaa myös pk-
yrityksille kustannustehokkaan 
näkyvyyden, josta ei muilla ka-
navilla voi edes unelmoida.

Alkaen sadasta eurosta yritys 
saa omalle logolleen kymmeniä 
toistoja kuukaudessa ns. kummi-
tarjottimella, jossa yritys esiintyy 
muiden kummien kanssa.

– Eikä tavanomaisetkaan tv-
mainokset niin kalliita ole, Huvi-
la kertoo. – Halvimmillaan esim. 

20 sekunnin mainos parhaaseen 
katseluaikaan maksaa n. 30 eu-
roa. 

Miksi en näe Alfaa?
Medialähetysjärjestö IRRTV:n 
omistama kaupallinen tv-kana-
va AlfaTV aloitti aikanaan koe-
lähetykset BC-TV:n (Brilliance 
Communications Oy) nimellä 
valtakunnan verkossa, josta 
moni muistaa vielä mm. Hannu 
Nymanin isännöimän Pulssi -oh-
jelman tai Markku Tuppuraisen 
luotsaaman ”Astu Tarinaan”.

Kun AlfaTV sai varsinaisen 
toimiluvan 1.12.2013, lähetykset 
siirtyivät Digitan D-kanavanip-
puun, jonka lähetysalue kattaa 
n. 85 % Suomen talouksista. 
Ohjelmien katseleminen edel-
lyttää kuitenkin ns. HD Anten-
na Ready -standardia vastaanot-
timilta. Käytännössä television 
tai erillisen digiboxin on oltava 

alle 3 vuotta vanha. Eli näin osa 
vanhemman kaluston omistajista 
tippui pois. Myös yksi syy siihen, 
ettei AlfaTV näy antennitalouk-
sien kanavapaikalla 15, voi olla 
että digiboxin kanavapäivitys 
on yksinkertaisesti unohtunut 
tehdä.

Risto Huvilan kertoman mu-
kaan neuvotteluja käydään koko 
ajan eri toimijoiden kanssa, että 
kanavan näkyvyysalue laajeni-
si.

– DNA Welhon kaapeliver-
kossa (kanava 64) tavoitamme 
n. 660.000 taloutta ja Anvian kaa-
peliverkossa (kanava 15) noin 
130.000 taloutta. Ja tietenkin 
lähetyksiämme voi seurata kel-
lon ympäri suoratoistona netissä 
osoitteessa www.alfatv.fi.

D   Tosimies -lehti käynnisti syksyllä joka 
toinen torstai lähetettävän Tosimies tes-
taa -auto-ohjelman.

A   Risto Huvila osallistuu myös ohjelmien 
tekoon. Tässä hänen vieraanaan AlfaStu-
diossa Israelin Suomen-suurlähettiläs 
Dan Ashbel. (Kuva AlfaTV:n arkisto). 
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OIKEUDEN PUOLUSTAJA
Elokuvassa The Equalizer – Oi-
keuden puolustaja aina yhtä ka-
rismaattinen Denzel Washington 
esittää entistä salaisten operaa-
tioiden kommandoa Robert Mc-
Callia, joka on lavastanut oman 
kuolemansa voidakseen viettää 
rauhallista elämää Bostonissa 
paikallisen ’K-Raudan’ raken-
nustarvikemyyjänä. Mies ei ole 
ylpeä salaisten operaatioiden 
tahrimasta maineestaan ja koet-
taakin sovittaa syntejään puolus-
tamalla heikompiaan.

Iltaisin pienessä kulmakup-
pilassa kahvia juova ja Ernest 
Hemingwayn kirjaa lueskeleva 
McCall tutustuu nuoreen prosti-
tuoituun Teriin, jolle hän kertoo 
”Vanhus ja meri” tarinan etene-

The Equalizer –
 Oikeuden puolustaja

Käsikirjoitus: Richard Wenk
Ohjaus: Antoine Fuqua
Pääosissa: Denzel Washington, Marton 
Chokas, Cloe Grace Moretz, David Har-
bour, Bill Pullman ja Melissa Leo.

mistä. Eräänä iltana Teri istuu 
mustelmille hakattuna kahvilassa 
ja herättää McCallin oikeuden-
janon. Pian hän huomaa joutu-
neensa tekemisiin mm. tyttö- ja 
huumekauppaa pyörittävän erit-
täin väkivaltaisen venäläismafian 
kanssa.

Kuten arvata saattaa, eläköi-
tyneestä kommandosta kuoriu-

tuu tehokas ja armoton yhden 
miehen sotakone, joka alkaa 
niittää venäläispahiksia viimei-
sen päälle.

Vaikka Denzel Washingtonin 
näyttelemistä on aina mukava 
seurata, tällä kertaa tarinan hen-
kilökuva on kirjoitettu sen verran 
ohueksi, etteivät Washingtonin 
kyvytkään riitä elävöittämään 

sitä. Ohjaaja Antoine Fuquan ja 
Denzel Washingtonin yhteistyön 
edellinen hedelmä, ”Training 
Day” kolmetoista vuotta sitten 
oli aivan eri luokkaa, saihan 
Washington roolistaan parhaan 
näyttelijän Oscarinkin.

Muistan, kuinka kolmisenkym-
mentä vuotta sitten seurasin iltai-
sin televisiosta Kutsukaa McCall 
–televisiosarjaa, jossa pääosaa 
näytteli vähäeleinen brittiläinen 
Edward Woodward.

Valitettavasti tämä amerikka-
laispäivitys ei yllä lähellekään 
televisiosarjan syvyyttä. Siinä 
missä Woodwardin esittämä Mc-
Call panosti enemmän psykolo-
giseen tulkintaan, Washingtonin 
roolihahmo mättää menemään 
paikoitellen yllättävänkin väki-
valtaisesti. Olisi mukava tietää, 
miltä kyseisen roolin näyttele-
minen tuntui hartaana kristitty-
nä tunnetusta Denzel Washing-
tonista. Pahiksien eliminointi 
alkaa jossain vaiheessa tuntua 
jopa puuduttavalta. Elokuvaa 
olisi voinut hyvin lyhentää puo-
lisen tuntia itse tarinan siitä kär-
simättä.

Kimmo Janas

www.hkinstruments.fi

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

Eero Sorila
    

Italialainen säveltäjä ja ooppe-
ralaulaja  Eduardo Di Capua ( 
1865-1917)  oli konserttimatkalla 
Odessan kaupungissa. Mies oli 
matkustanut tähän Mustan Me-
ren kohteeseen siinä toivossa, 
että saisi esitysten lisäksi naut-
tia etelän auringosta.  Di Capua  
avasi asuntonsa  ulko-oven joka 
aamu toivoen näkevänsä aurin-
gon, mutta turhaan. Aurinko 
ei suvainnut näyttäytyä pilvien 
takaa Napolissa syntyneelle tai-
teilijalle.  Nukkumaan mennessä 
hän oli lähes toivoton tietäen, 
että seuraavana päivä konserrti-
kierros loppuisi. 

Viimeisenä aamuna  Di Ca-
pua meni tapansa mukaan ulos. 
Odessan aurinko paistoi täydeltä 
terältä. Musiikkimaailman jätti-
läinen levitti käsivartensa ikään-
kuin hyväillen kotiin palannut-
ta lastaan ja huudahti: – O Sole 
Mio!- Minun Aurinkoni. 

Maailman kuulu "O Sole Mio" 
laulu syntyi ja sai nimensä tämän 
kokemuksen vaikutuksesta. 

Isältään perityillä musiikkigee-
neillä, Porvoon Musiikkiopiston 
ja professori Gerhand Kahryn 
opissa ollut oopperalaulaja Reijo 
Ikonen saapui syksyisestä Pohjo-
lasta Vancouveriin esiintymään. 

Samalla hän toivoi saavansa 
pidentää kesää lännen aurin-
gossa. 

Vancouverin Bethel Kotikir-
kossa pidetty konsertti alkoi 
kello 11:00 sunnuntaina 12. 
lokakuuta. Lyijynharmaa pilvi-
kerros kuin suuri huopavälly 
peitti läntisen tyynenmeren ja 
Vancouverin taivaan. Aurinko 
pysytteli piilossa Uudenmaan 
Myrskylässä vuonna 1959 syn-
tyneelle oopperalaulajalle, kuten 
teki Odessassa Di Capualle.

Sielun silmin Ikonen tiesi to-
simiehenä, ettei elämä ole kiin-
ni pelkästään ulkonaisista olo-
suhteista, kuten aurinkoisista 
ilmoista. Hän kiinnitti katseensa 
toisenlaiseen aurinkoon. Kuului-
sa tenori kertoi esitysten välissä 
siitä auringosta, jonka valoa ei 
raskaimmatkaan pilvet  peitä.       

Sateisessa Vancouverissa vie-
raileva taiteilija kantaa sisimmäs-
sään Jumalan armon aurinkoa, 
joka tuli esille hänen kasvoiltaan 
ja musiikin kautta.

Laulaessaan italiankielellä "O 
Sole Mio" kappaleen tuntui kuin 
Kotikirkko olisi muuttunut vuon-
na 1778 valmistuneeksi Milanon 
Alla Scala oopperataloksi. 

Luciano Pavarotin kaltaiset 
äänivarat pääsivät täysin palkein 
esille. Ikonen tulkitsi saman lau-
lun myös hengellisellä sanoituk-
sella alkaen: “Oi rakkautta mua 
kurjaa kohtaan.” 

Loistavasti tenoriäänellä esi-
tetty kappale ja sen sanoma 
kosketteli suuren kuulijakun-
nan sydämiä, joitten ikä vaihteli 
sylivauvoista 102 -vuotiaaseen 
kuulijaan. 

Jäykempikin peräpenkin suo-
malainen tosimies yhtyi aplodi-
en vyöryyn, kun Reijo Ikonen, 
tosimies lauloi O Sole Mio.

 
Kirjoittajan matkat vähillä va-
roilla pilvisellä ja aurinkoisella 
säällä ovat tallennettu "Kengän-
nauhakassalla maailman ym-
päri"  kirjaan, joka on verraton 
lahja kaikille ikäluokille.
BoD – Helsinki  
ISBN: 978-952-498-769-1 

Tosimies lauloi 
O Sole Mio                                   

C  Reijo Ikosen tutkisteleva ilme ker-
toi  siitä Jumalan armon valosta, joka 
tunkeutuu raskaimpienkin pilvien läpi. 
Hän  toi laulullaan auringon O Sole Mio 
-konserttiin.
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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

PAREMPI AVIOLIITTO
www.parempiavioliitto.fi

Aarni Kontturi

aarni.kontturi@estanc.fi

puh. 050 535 7191

www.miesseminaari.fi

HELSINGIN 
RAAMATTUKOULUN
MIESFOORUMI
www.helsinginraamattukoulu.fi/mies-

foorumi

Jorma Reinikainen

jorma.miesfoorumi@kolumbus.fi

puh. 040 559 0925

KANSANLÄHETYS
www.sekl.fi

miestyön yhdyshenkilö

Arto Hukari

arto.hukari@sekl.fi

puh. 040 546 73 98 

kenttäsihteeri Matti Hernesniemi

matti.hernesniemi@sekl.fi

KANSAN 
RAAMATTUSEURA
www.kansanraamattuseura.fi

Kalle Virta

kalle.virta@sana.fi

puh. 0207 681 619

Jukka Mattsson

jukka.mattsson@sana.fi

puh. 050 587 07 51

MIESSAKIT
www.miessakit.fi 

Tomi Timperi

timo.timperi@miessakit.fi

puh. (09) 612 662 11

ONE WAY MISSION
www.onewaymission.fi

Martti Kinnunen

viestinta-tuote@co.inet.fi

puh. 0400 556 620

STELK
Suomen Täyden Evankeliumin Liike-

miesten Kansainvälinen Veljesliitto

www.stelk.fi

Jari Hytti

jari.hytti@aatsto.inet.fi

puh. 040 511 4080

www.stelk.fi/espoo

Pentti Kautto

pentti.kautto@anlix.fi

puh. 040 849 2224

MIESTYÖTÄ TEKEVIÄ ORGANISAATIOITA

AHTAALTA AVARALLE
Miesten päivät 23.1. – 25.1.2015
Kiponniemen toimintakeskus, Jyväskylä.
Tapahtuman juontajina: Pertti Nieminen ja Arto Malmberg. Musiikista 
vastaa “Kiponniemi House Band”.
Välillä on hyvä kokoontua ja jutella miesten kesken.
Miestapahtumassa on luentojen lisäksi musiikkia, ryhmäkeskusteluja 
ja rukousta. Seminaarin tavoite on, että miehet voisivat kohdata:
• Itsensä • Toisensa • Jumalan.
Tapahtuman hinta on 110 euroa  31.12.2014 mennessä ilmoittau-
tuneille, tämän jälkeen ilmoittautujille maksu on 120 euroa. Hinta 
sisältää leirikeskustasoisen majoituksen omin liinavaattein, ruokailun 
ja opetuksen.
Ilmoittautumiset ja majoitustoiveet 15.1.2015 mennessä.
Lisätietoja tapahtumasta antavat: Risto Jarva puh. 040 7168 200, ris-
to@jarva.fi • Martti Jantunen puh. 040 5011 762  (arkisin klo 18-22 
ja viikonloppuisin), martti.jantunen@kolumbus.fi.

ENVISION 2015
Jerusalemin kansainvälinen kristillinen suurlähetystö (ICEJ) järjes-
tää tammikuun loppupuolella pastoreille ja hengellisille johtajille 
suunnatun Envision 2015 -konferenssin Jerusalemissa. Konferens-
si on innoittava tapa käynnistää vuosi 2015. Konferenssin aikana 
vierailemme mm. Knessetissä, Israelin pääministerin toimistossa 
sekä päärabbinaatissa. Toivon, että tutustuisit oheisen linkin takaa 
löytyvään Envision 2015 -esittelymateriaaliin ja rukoillen miettisit 
mahdollisuuttasi osallistua tähän mielenkiintoiseen tapahtumaan 
26-29.1.2015. Ehkäpä haluaisit myös varmistua, että johtajaystävä-
sikin tietävät Envision 2015 -konferenssista? Ja tämähän olisi myös 
loistava mahdollisuus lähettää seurakuntanne pastori virvoittumaan 
Pyhässä maassa. 

Lisätietoa konferenssista sekä rekisteröityminen 
Jerusalemin sivujen kautta:

http://envision.icej.org
Tiedustelut: Kari O. Niemi, puh. 050 501 0007

Sisältää: :::::::::::: ::::: :: ::::::::::::::::
:::: ::::::::::::::

Y:::y:ti:d::
www:g::p::r:::::fi  :  P::: 050 4629440

Täydenpalvelun liikkuva esiintymislava!
GOSPELREKKA OY

Miesseminaareja – parasta miehille – tule ja koe! 
12.-14.9.2014 Miesseminaari Sastamala Karkun evankelinen opisto 

17.-19.10.2014 Miesseminaari, Paltamo, Kainuun opisto  

23.-25.1. 2015 Miestenpäivät Kiponniemen kurssikeskus, Vesanka 
  
21.-22.3. 2015 Miestenpäivät Seurakuntaopisto, Pieksämäki 
 
www.parempiavioliitto.fi 
http://www.miesseminaari.fi (ent. HNMKY:n miestyö) 

facebook: https://www.facebook.com/parempiavioliitto 

twitter: https://twitter.com/parempiavio 
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Perheen terveystiedot 
käden ulottuville 

Helsinkiläisen Solarch Oy:n ke-
hittämä uudentyyppinen verkko-
palvelu mahdollistaa terveys- ja 
hoitotietojen omatoimisen hal-
linnan turvallisessa verkkoym-
päristössä. Palvelun ytimessä on 
perhekeskeinen lähestymistapa, 
joka mahdollistaa käyttäjälle sekä 
omien että tämän perheenjäsen-
ten terveyden ja hoidon vaivat-
toman seurannan.

– Halusimme luoda ratkaisun, 
joka ei ole vain väline tietojen 
ylläpitoon vaan joka antaa per-
heille eväät edistää aktiivisesti 
omaa hyvinvointiaan ajantasais-
ten ja kattavien terveystietojen 
pohjalta, Solarch Oy:n perustaja 
ja toimitusjohtaja Alireza Hasan-
pour sanoo.

– Kehitystyön lähtökohdat 
ovat olleet hyvin yhteisöllisiä 
ja käytännönläheisiä, sillä huoli 
sairastuneiden omaisten tilan-
teesta ja halu osallistua heidän 
hoitoonsa on ydintiimimme jä-
senten arkea. Tavoitteena onkin 
parantaa sekä potilaiden että 
heidän lähipiirinsä elämänlaatua 
innovatiivisen informaatiotekno-
logian keinoin.

Tallennus- ja ylläpito-ominai-
suuksien lisäksi ActiveMEDI -pal-
veluun kuuluu hätätilannekortti, 
johon liitetyn QR-koodin avulla 
esimerkiksi ensihoidon henkilö-
kunta saa henkilön kriittiset ter-
veystiedot nopeasti käyttöönsä. 
Pian palvelun kautta voi myös 
seurata sairastuneelle omaiselle 
tehtyjä hoitotoimenpiteitä ja pi-
tää yhteyttä hänen hoitajiinsa.

Palvelun käyttäjien yksityi-
syys on Solarchille ensiarvoisen 
tärkeä asia. Henkilökohtaiset 
tiedot salataan varmistetuilla 
palvelimilla ja SSL-suojatuilla 
yhteyksillä. Tiheä varmuusko-
piointi takaa, ettei tietoja pääse 
katoamaan.

ActiveMEDI -palvelu toimii 
ensi vaiheessa suomen, ruotsin 
ja englannin kielellä.

Lexus NX-crossover
Lexus astuu uudella NX-mallil-
laan ensimmäistä kertaa keski-
kokoisten premium-crossoverei-
den luokkaan, ja malliston hin-
nat alkavat 53 765,83 eurosta.

Voimakkaalla olemuksellaan 
erottuva ja tunteisiin vetoava NX 
on Lexuksen avaus keskikokois-
ten premium-crossovereiden 
luokassa. Kaikki Suomen NX-
mallit ovat täyshybridiversioita. 
Saatavilla on sekä etuvetoisia 
että nelivetoisia AWD-malleja.

NX-crossoverin ulkodesign 
luo mielikuvan siitä, että auto on 
valmistettu yhdestä yhtenäisestä 
metallikappaleesta. NX:n vanteet 
ovat näyttävän maskuliiniset ja 
renkaat kooltaan 17” tai 18”. Ai-
nutlaatuisen särmän crossoverin 
ulkomuotoiluun tuovat Lexuksen 
tunnuksenomainen etusäleikön 
ritilä ja voimakkaasti muotoillut 
LED-päiväajovalot. 

Etusäleikkö sulautuu saumat-
tomasti veistettyyn konepeltiin, 
ja yhdessä ne antavat crosso-
verille yksilöllisen ja helposti 
tunnistettavan ilmeen. NX:n 
sivuprofiili on coupé-tyylinen, 
mikä antaa sulavuutta auton ul-
komuotoon. 

Takaosaa tehostettiin Lexuk-
sen L-kirjaimen muotoisilla LED-
yhdistelmävaloilla. Takaosan 
muotoilu myötäilee näyttävän 
keulan ainutlaatuisesti erottuvan 
etusäleikön vahvoja piirteitä.

Uusi NX-crossover tuo muka-
naan innovatiivista teknologiaa 
kuten esimerkiksi Executive-
varustetasosta alkaen löytyvän 
matkustamon langattoman QI-
laturin, jonka avulla yhteenso-
pivat kannettavat laitteet voi 
ladata ilman erillisiä johtoja. 
Crossoverissa esitellään myös 
uusi Lexus Remote Touch Inter-
face -järjestelmä, joka toimii kos-

ketuslevyltä ohjaamalla. Lisäksi 
varustukseen kuuluvat kuolleen-
kulmanvaroitin, peruutusvahti ja 
uusi Lexus-mediakeskus.
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M aailiman sivu niin on 
käyty, takki on tyhy-
jenny, on taisteluväsy-

mystä, tyäuupumista, äireet uu-
puu tenavaanhoirosta ja tenavat-
tomat lastenpuutteen tuamaha 
tyhyjyytehe. Kilipaurheelulajiis 
tuloo keskeytyksiä, kesken ra-
vintolaillan saattaa simahtaa tai 
ryyppyputki saara aikaha notta 
sisuskalut hyytyy. 

Takki voi tyhyjetä kellä hyvän-
sä syystä jos toisestaki. Vastamä-
kehe hyytyminen liittyy monihin 
valitettavihi muatoohi nii ihimis/
eläänkunnas ku ihimisen suun-
nittelemis menopeliiski, joskin 
viimeeteksi mainituulla saateta-
ha kisatakki millä voimakoneella 
pääsöö jyrkintä ylämäkiä.

Muistuu miälehe ku vuan-
na kirves ja kypärä lähärimmä 
mun 4vetoChevy-maasturilla jo-
honkuppäin Suamia maasturien 
voimaankoitoksehe aivan vaan 
seuraamaha, ei kisaamaha vaik-
ka sillä vehkehellä olis saattanu 
menestyäkkin. Mutta ku sitoli 
korootettu nii sen seuraamuk-
sena siitä tuli kartaaninnivelsy-
äppöö eikä viittiny riskeerata, jos 
kesken jyrkäntehennousun olis 
jommastakummasta päästä nivel 
kilahtanu kesken koitoksen. 

No mun moottoriturpa-kaveri 
kyllä kovaha äänehe tiarootti sii-
tä sellaasella repliikillä, notta ei 
me viitti osallistua, ettei muilta 
menisi maharollisuus  voittaa 
kisaa. Niimpä niin... mutta pa-

Sitolliikkeellä, meinaan tuata uupumusta
latahampa ihimisen kokemihin 
tällä uupumus-otsikolla – kun 
voimat/elämänhalu katuaa eikä 
ittetunnostakaan oo rippehiä-
kään jäliellä, masennus painaa 
päälle ja jonkullaanen päämää-
räämättömyys isköö, nii silloon 
ollaha koko ohkaases kohoras 
elämän taipalehella jos vaikka 
niin syvälle on vajonnu elämän 
lutakkopaikkaha, ettei valua 
tunnelinpääskään oo näkyvis, 
nii silloon kallihikkin neuvot 
on hyviä taikka hyväkki neuvot 
kallihia.

Onhan siihen apuja tariolla, 
ammattiauttajaa löytyy, mutta ku 
tahtoo kynnys olla korkia mennä 
apua hakemaha, mentaliteetilla 
notta nykkö saa hullunleiman 
ottahansa.

Mitä sitte, jos joutuu joirenki 
vääräleukojen ivattavaksi, nii aia-
noloho ne vääräleuat saattaa olla 
keräämäs ne kivet raskahan kaa-
van kautta, joilla ovat heitellehet 
kärsivää lähimmäästä. Paree ma-
harollisuus pysyä eläväänkirioos 
on ku hakeutuu johonku mistä 
apuja siihen tilanteehin saa, on 
se sitte hoitoalan ammattilaaset 
taikka reilut ja uskolliset kave-
rit, on siinä vaihees kultaa kalli-
himpia rinnallakukukioota, kellä 
vaan sellaasia on.

Seurakunnista löytyy sialun-
hoirollisesti mitattuna päteviä 
henkilöötä, jokka kykenöö aut-
tamaha, mutta tällä alueella pitää 
olla tarkkana ku rukouspalave-

luus ei kaikilla oo sitä oikial-
laasta otetta, kolome minuuttia 
kuuntelua ja kättä päänpäälle 
kiiruhun rukaasun jäläkehe viälä 
tokaasu: ”Kippaa Riapamit hyy-
sikänpönttööhi”.

Seuraamus siitä: parin päivän 
sisällä psykoosis lasareettihi pil-
liautolla. Näitä kokemuksia on 
mulle kertonehet ne, joille näin 
on oikiasti käyty.

Ihimisen sialunelämän rik-
koontues prosessi vaatii pääsään-
töösesti pitemmän hoitosuhteen 
ja asioohin voi ittekki vaikuttaa 
jonkunverran  tapauskohtaasesti 
riippuen syistä, mikkä on ajanu 
elämän ikäänku pois raiteelta...

Jos tätä kuunteloo/lukoo joku 
joka tuntoo olevansa särkyny ja 
miälen on vallannu ajatus, ettei 
musta oo mihinkään, nii mee 
ja laita pikkulinnuulle ruakaa 
ja sano ittelles, että ny mä oon 
Jumalan asialla, ku Raamatus 
sanotaha, notta Jumala ruakkii 
varpuusenki, mutta ku Hänellä 
ei oo käsiä maanpäällä, nii saat 
olla Hänen käsinänsä.

Sanan lupaus: Matteus 12.20 
”Säriettyä ruakua Hän ei muser-
ra ja suittevaasta kynttilänsyräntä 
Hän ei sammuta”.

Toinen hoitava Sananpaik-
ka löytyy Matteus 11.28 Jee-
suksen sanat: ”Tulukaa Minun 
tyköni kaikki tyätätekevääset 
ja raskautetut,niin minä annan 
teille levon.”

Jussi Kosola

Miksi näet Jeesuksen kahviku-
pissa – tai et näe? Syynä voi-
vat olla kognitiiviset piirteesi. 
Helsingin yliopistossa väittellyt 
Tapani Riekki tutki väitöskirjas-
saan kognitiivisia syitä uskoa tai 
olla skeptinen yliluonnollisen 
suhteen. Tutkimuksessa hyö-
dynnettiin ensimmäistä kertaa 
aivotutkimusta.

Ensimmäinen tuore tulos liittyi 
sosiaalisen tiedon käsittelyyn ja 
uskomiseen. Yliluonnolliseen 
uskovat ovat Riekin mukaan 
herkempiä havaitsemaan kas-
vojen kaltaisia kuvioita luon-
nossa ja ympäristössä – myös 
siellä, missä niitä ei ole. Lisäksi 
he ovat taipuvaisia tulkitsemaan 
herkemmin satunnaisen liikkeen 
tarkoitukselliseksi, ja tämä hei-
jastuu aivotasolla aktivaatioina, 
jotka yleensä liittyvät ihmisten 
mielentilojen tulkitsemiseen. 
Riekin tutkimukset korostavat, 
että yliluonnollisiin uskomuksiin 
vaikuttavat erilaiset tiedonkäsit-
telytapamme – niin intuitiiviset 
kuin analyyttisetkin.

Toinen tulos on, että voimakas 
kognitiivinen inhibitio, eli kyky 
joustavasti vaihtaa ajattelun koh-
teita ja tarvittaessa hylätä ja eh-
käistä ajatuksia, on yhteydessä 
skeptisyyteen. 

Lisäksi Riekki käytti ensim-
mäistä kertaa tällaisessa tutki-
muksessa aivosähkökäyrämit-
tausta. Tuloksena oli, että yli-
luonnolliseen uskovien ihmisten 
käsitys psyykkisistä, biologisista 
ja fyysisistä ilmiöistä poikkeaa 
skeptikkojen käsityksistä siten, 
että skeptikoilla psyykkisten, 
biologisten ja fyysisten ilmiöiden 
ominaisuudet ovat tarkemmin 
rajautuneita. 

Toisin sanoen, kun yliluonnol-
liseen uskovan mielestä esimer-
kiksi mieli itsessään voi olla kir-
jaimellisesti elävä tai joki haluaa 
kirjaimellisesti virrata, skeptikon 
mielestä mieli ei ole elävä itses-
sään ja joki on fysikaalinen pro-
sessi, jolla ei voi olla omaa halua. 
Erityisen voimakkaasti yliluon-

nollisiin uskomuksiin näyttivät 
olevan yhteydessä intuitiiviset 
ja tietoiset dualistiset käsitykset 
mielestä eli esimerkiksi se, että 
mieli voi itsessään elää ja liikkua 
ilman fyysistä kehoa.

Tapani Riekin tutkimus lisää 
ymmärrystä siitä, miksi uskom-
me tai emme usko. Uskomukset 
vaikuttavat maailmankuvaamme 
ja yhteiskuntaamme, ja on tärke-
ää ymmärtää, mistä ne kumpua-
vat – tai miksi ne eivät kumpua. 
Emme yleensä tunnista hyvin 
itsekään, miksi uskomme: esi-
merkiksi uskovalle uskomus voi 
olla hyvin intuitiivinen eikä se 
vaadi analyyttisia tai opillisia pe-
rusteita. Toisin sanoen on usein 
epäselvää, mistä nämä intuitiot 
kumpuavat. 

Toisaalta uskovan voi olla vai-
kea ymmärtää, miksi skeptikko 
ajattelee niin eri tavoin hänelle 
itselle selvistä asioista. Hieman 
yleistäen voisi sanoa, että tutki-
muksen yksi keskeisiä ajatuksia 
on, että se mihin uskot, on osit-
tain kiinni siitä, miten käsittelet 
tietoa – ei pelkästään siitä mitä 
tiedät. Toisin sanoen yksilölliset 
kognitiiviset ominaisuudet oh-
jaavat sitä, kuka uskoo herkem-
min ja kuka on skeptisempi.

Yliluonnolliseen uskomista ohjaavat 
ihmisen kognitiiviset piirteet

Uusi BMW X6
Suomessa ensi tammikuussa lan-
seerattava uusi BMW X6 luo ko-
konaisvaltaisen ajokokemuksen, 
joka perustuu houkuttelevaan 
muotoiluun, urheilullisuutta ja 
ajomukavuutta täydentäviin tek-
nologioihin sekä innovatiiviseen 
ylillisyyteen.

Auton muotoilussa yhdistyy 
BMW X-mallien voimakkuus 
ja monipuolisuus sekä BMW 
Coupé –mallien urheilullinen 
eleganssi.

BMW X6 lanseerataan seu-
raavilla moottorivaihtoehdoilla: 
BMW X6 xDrive50i –mallissa on 
uusi 450 hv:n V8-moottori, BMW 
X6 xDrive30d –mallissa kuusi-
sylinterinen 258 hv:n diesel-ri-
vimoottori sekä BMW X6 M50d 

–mallissa kolmella turboahtimel-
la varustettu 381 hv:n kuusisylin-
terinen diesel-rivimoottori.

Keväämmällä mallisarja kas-
vaa BMW X6 xDrive35i:llä ja 
BMW X6 xDrive40d:llä.

Uuden BMW X6:n vakiovarus-
teisiin kuuluvat esim. bi-xenon 

–ajovalot, 19 tuuman kevytme-
tallivanteet ja automatisoitu ta-
kaluukku. Uusi BMW Driving 
Assistant –turvallisuusjärjestel-
mä ja BMW ConnectedDrive 
–toiminnot tekevät ajamisesta 
vaivatonta.

Classic Motorshowssa tullaan 
jatkossa näkemään uudenlai-
nen osastokokonaisuus, jossa 
esitellään ajoneuvoja eri vuosi-
kymmenten takaa. Kokonaisuus 
rakentuu otsikolla “Oi niitä aiko-
ja” ja se esittelee neljä ryhmää 
ajoneuvoja, jotka ovat tasan 60, 
50, 40 ja 30 vuoden takaa.   

– Kokonaisuudella ilmenne-
tään sitä muutosta, mikä ajo-
neuvoalalla on kymmenen vuo-
den välein tapahtunut, kertoo 
tuottaja Petri Niemenmaa. Ensi 
kevään esittelyvuodet ovat siis 
1955, 1965, 1975 ja 1985. Ajo-
neuvojen yhteydessä tuodaan 
esiin myös ajankuvaa yleisesti 
meillä ja maailmalla.   

– Ajoneuvot esitellään siinä 
kulttuurisessa ilmapiirissä, jossa 
ne aikanaan ovat olleet, Nie-
menmaa selvittää.   – Vallitse-
vaa henkeä tuodaan esiin mm. 
ottamalla mahdollisuuksien mu-
kaan joukkoon kyseisen vuoden 
´Vuoden auto´. Se kertoo alan 
arvomaailmasta juuri tuona ai-
kana. Arvostettiinko pientä ja 
kompaktia, vai ehkä teknisiä 
huippuinnovaatioita.

Uusi osastokokonaisuus Classic Motorshowssa
“Oi niitä aikoja” esittelee alan muutoksia 

vuosikymmenen välein
Tarkasteltavana olevat vuodet 

tarjoavat herkullisen läpileikka-
uksen ajoneuvokulttuurista juuri 
kyseisenä vuonna. 

Vuosi 1955 oli meillä Suo-
messa vielä säännöstelyn aikaa 
ja autokanta oli itäautovoittois-
ta. Maailmalla esiteltiin kuitenkin 
kiinnostavia uutuuksia “laatikon 
ulkopuolelta”, kuten Citroën 
DS.

Vuonna 1965 Euroopan au-
totoimittajat valitsivat Ministä 
edelleenkehitetyn Austin 1800:n 
vuoden autoksi. 

Vuonna 1975 oltiin Suomes-
sa pitkällä autokulttuurissa kun 
nuorisokin oli jo päässyt autoi-
lun makuun. Lisäksi mopoilu 
mullistui, kun ensimmäiset Hon-
da Monkeyt tulivat Suomessa 
saataville. 

Vuosi 1985 saattaa näyttelykä-
vijästä tuntua vielä nykypäivältä, 
mutta siitäkin on kuitenkin jo 30 
vuotta aikaa. 

 “Oi niitä aikoja” -osasto tul-
laan jatkossa näkemään vuosit-
tain, vuodethan vierivät ja aina 
ovat käsittelyssä uudet vuosilu-
vut.
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ISRAEL SIUNAA MAAILMAA
 

Israelilaisperäinen SYS Tecnologies on tuottanut steriilin, 
puhallettavan teltan, joka auttaa huomattavasti taistelemaan 
Ebolan leviämistä vastaan Länsi-Afrikassa. ”Ebolan hoitoon 
ei tällä hetkellä ole olemassa lääkettä, joka tehoaisi, joten te-
hokkain keino on eristää potilaat, jotta toiset eivät sairastu”, 
sanoo yrittäjä Yossi Yonah, joka markkinoi tätä israelilaista 
ratkaisua. ”Meidän tuotteemme ovat helpommin saatavil-
la kuin muut liikuteltavat rakenteet. Ne ovat ilmatiiviitä ja 
suojelevat ympäröivää maailmaa potilailta.” Telttoja on jo 
tilattu niihin useisiin Afrikan maihin, jotka kamppailevat 
epidemian kanssa.

ICEJ ON MAHDOLLISTANUT 1000 
BNEI MENASHE –HEIMOLAISEN KOTIINPALUUN

Jerusalemin kansainvälinen kristillinen suurlähetystö toi-
votti torstaina 13.11. tervetulleeksi lennon, jolla 50 Intian 
Bnei Menashe -heimon jäsentä teki alijan Israeliin ICEJ:n 
avustuksella. He ovat osa viimeisintä aaltoa, jossa 250 Bnei 
Menashe –heimoon kuuluvaa saapuu Israeliin marraskuun 
aikana meneillään olevassa alija-operaatiossa, jota johtaa 
Shavei-Israel ja jota valvovat päärabbinaatti sekä muita Isra-
elin viranomaisia.  Mukaan lukien nämä hiljattain saapuneet, 
ICEJ on sponsoroinut tuhannen Bnei Menashen alija-lentoja 
viimeisten 24 kuukauden aikana, mukaan luettuna ennä-
tys tältä vuodelta: 680 alijan tehnyttä Bnei Menashea. Bnei 
Menashejen väitetään polveutuvan israelilaisesta Manassen 
sukukunnasta ja pyrkivän tulemaan kotiin Israelin maahan 
2700 maanpaossa vietetyn vuoden jälkeen. Noin 3000 Bnei 
Menashe –heimon jäsentä asuu nyt Israelissa. 6000 heimon 
jäsentä odottaa vielä muuttoa Israeliin.

HAMASIN JOHTAJAN TYTÄR 
SAIRAALAHOIDOSSA ISRAELISSA

 
Terroristijärjestö Hamasin johtajan, Ismail Haniyehin tytär 
oli sairaalahoidossa israelilaisessa Ichilovin sairaalassa Tel 
Avivissa. Sairaalan edustaja vahvisti tiedon sunnuntaina 19. 
lokakuuta. Sairaalasta huomautettiin, että yli tuhat Gazan 
alueen palestiinalaista saa sairaalahoitoa tässä sairaalassa 
joka vuosi ja myös muut israelilaiset sairaalat hoitavat saman 
verran palestiinalaisia 

Samanaikaisesti Hamas julkaisi sunnuntaina Internetissä 
kirjoituksen, jossa se ilmoitti jatkavansa tunneleiden kaiva-
mista Israeliin, tarkoituksenaan kidnapata ja hyökätä isra-
elilaisia vastaan. Tunneleiden kaivaminen jatkuu siitäkin 
huolimatta, että Hamas koki operaatio Suojaavassa kärjessä 
karvaan tappion. 

– Totta, tämä on kovaa työtä, mutta pidämme mieles-
sämme, että jumala palkitsee meidät, sanoi Hamasin sotilas 
nettisivuilla.

Miesteniltaa vietettiin 
Orisbergin saunalla 
Isossakyrössä 
syyskyyn puolessa 
välissä. Illan hyvänä 
isäntänä toimi Jukka 
Niemi.

Meillä oli lämminhenkinen 
tapaaminen. Saunassa oli hy-
vät löylyt ja puheetkin saivat 
syvyyttä illan edetessä.

Miesten mieleiset makkarat 
ja kahvit lisukkeineen mais-
tuivat ja tekivät osaltaan lisää 
mielihyvää.

Vieraana oli diakoniajohtaja 
Otto Savolainen Seinäjoelta. 
Hän esitti puheenvuoronsa 
lisäksi myös omia kappalei-
taan, laulaen ja kitaralla säes-
täen.

Puheissa eräs mies kertoi 
kokemuksensa, kuinka oli 
käynyt taivaassa, mutta en-
kelivalon omainen Jeesus oli 
sanonut, ettei vielä tänne. Vie-
lä on tekemistä maan päällä. 
Hän oli ollut yli 10  minuutin 
sydänpysähdyksessä.

Toinen mies kertoi myös 
sydänpysähdyksensä aikana 
kokemuksen. Jälkeenpäin 
tuntui, kuin olisi ollut taivaan 
eteisessä, mutta nyt ei ollut 
aika mennä pidemmälle. Vie-
lä ei ollut se aika, kun Herra 
kutsuu taivaaseen.

Lisäksi eräs mies kertoi tyy-
tyväisenä, kun oli saanut olla 
äitinsä omaishoitajana.

Näistä asioista puhuminen 
ja keskustelu toi elämän tär-
keimmän asian esille.

Me olemme Jumalan viljaa. 
Siinä on  rukouksen ja rak-
kauden ihmeellinen voima.

C   Otto Savolainen esitti puheenvuoronsa lisäksi myös omia 
kappaleitaan kitaralla säestäen.

MIESTENILTA 
ORISBERGISSA

Teksti: Iikka Löytty, kuvat: Mauri Maunuksela

Israelille ensimmäinen 
kunniakonsulaatti 

Suomessa 
Israelin ulkoministeri Avigdor 
Lieberman on nimittänyt yrittäjä 
Karl Fredrik Ekholmin Israelin 
kunniakonsuliksi Vaasaan toimi-
piirinään Keski-Suomen, Keski-
Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, 
Pohjanmaan, Pirkanmaan, Sa-
takunnan ja Varsinais-Suomen 
maakunnat.   

Vaasassa 15. syyskuuta viral-
lisesti avattu Israelin kunnia-
konsulaatti on ensimmäinen 
Suomessa. 

Israelin suurlähettiläs Dan 
Ashbel luovutti nimityskirjan 
kunniakonsuli Ekholmille viralli-
sessa juhlatilaisuudessa Vaasassa 
lauantaina 13. syyskuuta. 

Kunniakonsulin tehtävä on 
luoda, edistää ja ylläpitää isra-
elilais-suomalaisia suhteita elin-
keinoelämän ja kulttuurin alalla.  
Kunniakonsuli Fredrik Ekhol-
min yhteydet Israeliin alkoivat 
jo 1980-luvun lopulla. Hän on 
edistänyt maiden välisenä suh-
teita monilla eri osa-alueilla, 
mm. Suomi-Israel -kauppayhdis-
tyksen hallituksessa. Hän on har-
joittanut jo pitkään liiketoimintaa 
israelilaisyritysten kanssa, sekä 
järjestänyt ja johtanut monia hy-
väntekeväisyysprojekteja. 

Egyptin turistiministeriö 
panostaa uskonnolliseen 

matkailuun
Egyptin matkailuelinkeino on 
ollut koetuksella viime vuosina, 
ja siksi Egyptin turistiministeriö 
pyrkii jatkuvasti kehittämään 
uusia keinoja matkailun edistä-
miseksi. 

Egyptillä on merkittävä us-
konnollinen kulttuuriperintö ja 
turistiministeri Hisham Zaazou 
esitteli lokakuussa uuden mat-
kailuohjelman, jossa seurataan 
Pyhän perheen jalanjälkiä Egyp-
tissä. Tämän toivotaan lisäävän 
kiinnostusta uskonnollista mat-
kailua kohtaan Egyptissä.

Raamatun mukaan Neitsyt Ma-
ria ja Jeesus viettivät Egyptissä 
42 kuukautta ja vierailivat 20 eri 
paikassa.

Tämä on ollut turistiministeri-
ön inspiraation lähteenä suunni-
teltaessa viikon mittaista Pyhän 
perheen matka Egyptissä -kier-
rosta. Vierailukohteiden jou-
kossa ovat vanha Kairo, Maady, 
Wadi El Natroun ja Al-Minya.

Egyptillä on ollut eri aikoi-
na historian kuluessa rooli niin 
juutalaisten, kristittyjen kuin isla-
minuskoisten turvapaikkana.

– Matkailu on elintärkeää 
Egyptin kansataloudelle. Jee-
sus Kristus on kautta historian 
merkittävin Egyptissä vieraillut 
henkilö, sanoo Aleksandrian 
paavi Tawadros II. Paavi onkin 
luvannut, että luostarit avataan 
ennakkoon sovittaville vierai-
lulle, jotta matkailijat voivat tu-
tustua Egyptin uskonnolliseen 
kulttuuriperintöön.

Ministeri Zaazoun mukaan 
turistiministeriö valmentaa kirk-
kojen ja luostarien edustajat 
vastaanottamaan matkailijat. 
Tärkeänä osana uskonnollisen 
matkailun kehittämistä on siten 
myös koulutus ja dokumentaa-
tio. Ministeriö päivittää muun 
muassa yhdessä Egyptian Ge-
neral Tourist Guide Syndicaten 
kanssa tiedot, jotka liittyvät kris-
tillisiin pyhättöihin, joissa Pyhä 
perhe vieraili.

Egyptin koptien historia on 
jäänyt melko tuntemattomaksi, 
vaikka uskonnollisia matkoja 
on järjestetty ennenkin Egyptiin. 
Nyt turistiministeriö on valmis 
panostamaan uskonnolliseen 
matkailuun ja koptien perinnön 
tunnettuuden lisäämiseen. Tä-
män toivotaan omalta osaltaan 
elvyttävän matkailuelinkeinoa ja 
lisäävän entisestään kiinnostusta 
Egyptin monipuoliseen kulttuu-
ritarjontaan.

Lue lisää Egypt Travel -sivus-
tolta: www.egypt.travel/attracti-
on/index/holy-family-journey
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James Bondin esi-isien
seikkailuja Suomessa

James Bondin varsinaisena esi-
kuvana pidetty kuuluisa brittiva-
kooja Sidney Reilly osallistui jo 
vuonna 1918 Neuvosto-Venäjällä 
salaliittoon, jonka tarkoitukse-
na oli murhata Lenin ja kaataa 
bolsevikkihallinto. Suunnitelma 
epäonnistui, mutta Reilly pääsi 
pakenemaan Tallinnan kautta 
Helsinkiin. 

Reillyn lopullinen kohtalo oli 
synkempi kuin Bondin, sillä 1925 
hän jälleen ylitti rajan Suomesta 
Neuvostoliittoon, mutta tällä ker-
taa Tsekan agentit olivat virittä-
neet ansan, saivat hänet kiinni ja 
Reilly teloitettiin Moskovassa.

 Reillyn ja monen muunkin 
Bondin suoremman tai kaukai-
semman esikuvan toimintaa ja 
kohtaloita käsitellään Juho Ko-
takallion kirjassa Hänen majes-
teettinsa agentit – Brittitiedustelu 
Suomessa 1918 -1941.

Miksi sitten brittivakoojat tou-
husivat juuri Suomessa? 

Ensimmäisen maailmansodan 
ja lokakuun vallankumouksen 
jälkeen Britannia oli vielä suur-
valta ja sen tiedusteluorgani-
saatio SIS (Secret Intelligence 
Service) halusi tietoja siitä, mitä 
kuohuvalla Neuvosto – Venäjällä 
oikein tapahtuu. Brittilähetystö 
oli joutunut poistumaan sieltä ja 
Suomi nousi tärkeäksi näköala- 
ja sillanpääpaikaksi tietojen han-
kinnassa. Suomi vilisi venäläise-
migrantteja ja olihan mailla pitkä 
yhteinen ja vielä monin paikoin 
helposti ylitettävä raja.

Lisäksi briteillä ja suomalaisilla 
oli yhteinen tavoite: bolsevismin 
vastustaminen. Näin Suomi an-
toi sekä passiivista että aktiivista 
apua ja toivoi toisaalta brittien 
tunnustavan juuri itsenäistyneen 
valtion.  

Varsinkin 1920 –luvulla, mut-
ta aina toiseen maailmansotaan 
saakka Suomessa vaikutti lukui-
sia brittivakoojia, kuuluisimpina 
mainittu Reilly ja sir Paul Dukes. 
Englantilaiset liikkuivat Suomes-
sa usein peitetehtävien turvin – 
oli passitoimiston virkailijoita ja 
erilaisia liikemiehiä. 

Kotakallion kirja keskittyy siis 
viime vuosituhannen alkuvuo-
sikymmenien brittivakoiluun, 
jolloin Suomi oli ennen kaikkea 
vain läpikulkumaa ja turvalli-
nen tukikohta agenteille, jotka 
vakoilivat Neuvostoliittoa. Tilan-
ne muuttui dramaattisesti toisen 
maailmansodan aikana, kun Iso 
–Britannia julisti Suomelle sodan 
joulukuussa vuonna 1941. Vaik-
ka epävirallisia suhteita tiedus-
teluväen keskuudessa pidettiin 
yllä sodanjulistuksen jälkeenkin, 
oli Suomi nyt muuttunut tiedus-
telutukikohdasta varsinaiseksi 
tiedustelukohteeksi.

Kotakallion kirja perustuu hä-
nen väitöskirjaansa (mikä näkyy 
mm. tavallista laajempana läh-
deluettelona)  ja on mielenkiin-
toinen paitsi tiedusteluhistoriaa 
avaavana tutkimuksena myös 
tuodessaan lisävalaistusta siihen, 
miten vastaitsenäistynyt Suomi 
haki paikkaansa Euroopan kan-
sojen joukossa myös tiedustelun 
ja vakoilun yleensä vähemmän 
julkisissa kuvioissa. Vaikka Ko-
takallio kuvaa tapahtumia ja toi-
mintaa vuosikymmenien takaa, 
ei tiedustelu ja vakoilu ole me-
nettänyt merkitystään vähääkään 
tänä päivänäkään.  

Niin Ukrainan kriisi, ISIS –ter-
rorismi Lähi-Idässä tai Edwrd 
Snowdenin paljastukset ovat 
osoittaneet, että valtioiden pitäisi 

Juho Kotakallio
Hänen majesteettinsa agentit – Brittitie-
dustelu Suomessa 1918 -1941,
Atena Kustannus Oy

aina olla selvillä siitä mitä todella 
tapahtuu ja varautua tulevaan – 
ja todellisen tiedon saaminenhan 
edellyttää tiedustelua. 

Onko oikeutettua sotaa ja
saako luvallisesti tappaa? 

Miten tulkita kristillisyyttä, kun 
esivalta käskee tappamaan? 

Sitä, kuinka papisto käsitteli 
tätä ristiriitaa, selvittää  yhteis-
kuntatieteiden tohtori Jouni Tilli 
teoksessaan ”Suomen Pyhä Sota. 
Papit jatkosodan julistajina”. 

Papistolla oli talvisodan aika-
na rooli paitsi lohduttajina, myös 
maanpuolustustahdon herättäji-
nä ja ylläpitäjinä. Sodan aikana 
saarnoissa poliittinen tilanne oli 
läsnä. Talvisodassahan kyse oli 
oikeutetusta puolustautumisesta, 
mutta jatkosodassa Suomi hyök-
käsi ja valtasi uusia alueita. 

papit tasapainoilivat poliittisten- 
ja sotilasjohtajien sekä tavallis-
ten rivisotilaiden välissä: loivat 
taistelutahtoa ja lohduttivat vas-
toinkäymisissä, mutta muokka-
sivat myös sotilaiden mielialoja 
tukemaan Suomen kulloisiakin 
tavoitteita.

Sotatapahtumien kääntyessä 
Suomelle tappiolliseksi, alettiin 
taas puhua Jumalan rangaistuk-
sesta, joka johtui tehdyistä syn-
neistä. 

Tilli kuvaa teoksessaan eläväs-
ti ja runsain esimerkein pappien 
tilannetta jatkosodassa. Miten 
papit perustelivat hyökkäämistä 
Neuvostoliittoon ja minkälaisen 
kuvan he antoivat vihollisesta.

Myös aseveljeyttä Saksan 
kanssa selitettiin. Eräs pappi esi-
merkiksi näki tilanteen niin, että 
Suomen ja Saksan liitti yhteen 
pyhä taistelu vääryyden saata-
nallisia valtoja vastaan. Piispa 
Juho Mannermaa puolestaan 
sanoi suoraan, että koska sota 
on Jumalan sotaa ja siten pyhää 
sotaa, Suomen omituinen ase-
ma diktatuurin liittolaisena on 
hyväksyttävää.

Tillin kirja on todella mielen-
kiintoinen paitsi historiallisen 
antinsa puolesta myös valottaes-
saan uskonnon ja uskonnollisten 
johtajien asemaa sodassa. Ajan-
kohtainenkin se on, sillä käy-
däänhän parhaillaankin Allahin 
nimissä veristä ja raakaa sotaa 
paitsi ”suurta saatanaa” myös lä-
heisiä  uskonveljiä vastaan.  

Yhteiskuntatieteiden tohtori 
Jouni Tilli on väitellyt papiston 
retoriikasta sodan aikana, ja hä-
nen tietokirjansa ”Suomen pyhä 
sota” pohjaa väitöskirjan aineis-
toon. Kirjan vankka tieteellinen 
pohja selittää myös tavallista 
muhkeamman ja perusteellisen 
lähdeluettelon. 

Antti Kyynäräinen

Jouni Tilli
Suomen Pyhä Sota, 
Papit jatkosodan julistajina
Atena Kustannus Oy

Kun viides käsky kieltää tap-
pamisen, niin voiko sota olla 
oikeutettu? Papiston retoriikassa 
hyökkäyssota rinnastui Jumalan 
armeijan taisteluksi antikristus-
ta, bolsevismia vastaan – se oli 
myös ristiretki Itä-Karjalaan.

Tilli kuvaa teoksessaan miten 

TOTUUTTA
ISRAELISTA

netissä

ISRAELUPDATE

21,50 €

autokalat

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

EKSAKTI-RAKENNE OY
Rantatie 17, 07600 Myrskylä

	 •	Rakennamme	omakoti-	ja	rivitalot
	 •	Avaimet	käteen	palvelu
	 •	Remontit	ja	saneeraukset
	 •	Rakennuspuusepän	työt
	 •	Kalusteasennukset
	 •	Märkätila	rakentaminen
Teemme	kaikki	rakennustyöt	laadukkaasti,	hyväl-
lä	viimeistelyllä.	Tavoitteenamme	on	tyytyväinen	
asiakas.

KYSY TARJOUSTAMME
Puhelin:	 0400	887	331
Faksi:	 	 (019)	677	0638
E-mail:	 kari.kankkunen@er.inet.fiTurtumiseen asti saamme seu-

rata mediasta, miten joka päivä 
siviilit eri maailman kolkissa 
kärsivät sodan seurauksista. 
Vuosia on muun muassa seu-
rattu asetelmaa Israel vastaan 
Hamas. Vaaleissa 2006 vallan-
pitäjäksi Gazan alueelle valitun 
Hamasin demokratia poikkeaa 
länsimaisesta demokratiasta sii-
nä, että heidän peruskirjassaan 
mainitaan naapurimaan Israelin 
tuhoaminen. Perin outo ajatus 
ns. demokratiasta.

Israel on joutunut vuosikausia 
Hamasin ja Hamasia lähellä ole-
vien ryhmittymien Gazan alueel-
ta tekemien raketti-iskujen koh-
teeksi. Kohteena ovat koulut, 
päiväkodit ja kodit. Raketit kan-
tavat suurimpiin kaupunkeihin, 
kuten Tel Aviv ja Haifa, joissa 
väestö on ympärivuorokautisen 
pelon vallassa.

Usein media puhuu suurin 
otsikoin alueen uhreista, joita 
syntyy Israelin vastahyökkä-
yksissä. Israel pyrkii kuitenkin 
suorittamaan vastaiskut Gazaan 
yöaikaan, asevarastoihin ja tun-
neleihin, jolloin niiden olevan 
tyhjiä.

Israelin puolella rakettihälytys 
voi tapahtua monta kertaa vuo-
rokaudessa. Lapset kouluissa ja 
päiväkodeissa keskeyttävät työs-
kentelyn, ja kaikki on opastettu 
hakeutumaan lähimpään turva-
tilaan. Asukkailla, jotka asuvat 3 
km päässä rajasta, on aikaa vain 
15 sekuntia hakeutua turvapaik-
kaan. Ymmärrämmekö me tur-
vallisessa Suomessa asuvat tätä? 

Onko pääuutisissa haastateltu 
perheenäitiä, jolla on huoli lap-
sistaan?

Mediassa ei myöskään puhu-
ta siitä, että Israelin sairaaloissa 
hoidetaan Syyrian sisällisodan 
haavoittuneita siviilejä ja sotilai-
ta. Humanitäärinen työ toimii, 
vaikka YK ei aina kykene puut-
tumaan tilanteisiin. Israelhan ei 
ole Syyrian sodan osapuoli.

Jokainen tajuaa, että jatkuva 
pelko ja varuillaan olo kuor-
mittaa elimistöä psyykkisesti. 
Israelilaisilla onkin todettu li-
sääntyneen posttraumaattisen 
stressihäiriön (PTSD) merkkejä, 
jotka vaativat osalla sairaalahoi-
toa. Kun lapsi elää jatkuvassa 
turvattomuuden tilassa, miten 
se vaikuttaa aikuisiässä?

Media keskittyy iskuun ja 
vastaiskuun ja menehtyneiden 
määrään, ei siihen, kuinka sivii-
liasukkaat jaksavat psyykkises-
ti. Tilanne on sama Gazan rajan 
molemmin puolin, niin kauan 
kunnes rauha saavutetaan.

Sotatraumojen hoitaminen on 
pitkäjänteistä työtä, jota ei ole 
aina helposti edes saatavilla ke-
hittymättömissä maissa. Tälläkin 
hetkellä käydään sotia eri puo-
lilla maailmaa ja peloille altistuu 
miljoonia ihmisiä, niin siviilejä 
kuin sotilaitakin. Hoitoon tarvi-
taan runsaasti alan asiantunti-
joita, joita ei ehkä koskaan tule 
olemaan riittävästi.

Arto Perämäki, Oulu

Sota-
traumojen 
hoitoa on 
tuettava
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Joko sinä olet 
tilannut pojallesi 

Tosimies -lehden?

www.tosimies-lehti.fi

6 numeroa 

vuodessa VAIN 

35 euroa!

Polariksen mönkijöillä metsään
A  Nato-joukoille kehitetty mönkkäri 
voidaan pudottaa laskuvarjolla keskelle 
kriisialuetta. Kyydissä kulkee neljä mies-
tä ja paarit.

C  Kotimaisetkin puolustusvoimat kul-
kevat tiettömiä taipaleita Polariksen 
mönkijöillä.

B  Telamatoilla varustetut mönkijät päi-
hittävät jopa moottorikelkat monikäyt-
töisyydessään.

D  Suomalaisten viehtymystä muoviseen 
aluspanssariin ihmetellään Jenkeissä.

D  Dieselmoottorilla Polaris Ranger on varsin tuttu näky monilla kunnossapitoyhti-
öillä. Kuljettajan ajomukavuus alkaa lähennellä jo auton ajettavuutta. Ja lisäosia eri 
töihin löytyy vaikka toisille jakaa...

D  Mönkijän perään on valittavana varsin 
monenlaista työkonetta ja apuvälinettä 
niin maa- kuin metsätöihinkin.

Teksti: Kimmo Janas

Kuvat: KP Juurikkala

Meillä Suomessa on tänä 
päivänä käytössä noin 
95 000 mönkijää.

T äällä myydään vuosittain 
noin 6 800 mönkijää, jois-
ta valtaosa eli noin 75 % 

on ns. traktorimönkkäreitä.
Arviolta vähintään 80 % 

maamme mönkijöistä on hyö-
tykäytössä. Eli ne ovat mukana 
metsätöissä ja muissa maatilan 
töissä, niillä tehdään lumitöitä 
tai muita kiinteistöhuollon töitä. 
Toisaalta myös kalastus- ja met-
sästysseurueet käyttävät niitä 
tiettömillä taipaleilla. 

Polaris on maailman ja myös 

Suomen myydyin mönkijämerk-
ki.

Vuodesta 1994 lähtien on 
Suomeen myyty jo reippaasti yli 
30.000 Polaris-mönkijää.

Kiistattomat Polaris-tuotteiden 
edut ovat niiden hyvät ajo-omi-
naisuudet, markkinoiden par-
haaksi todettu nelivetotekniik-
ka, reilu veto- ja kuormauskyky, 
turvallinen, mukava ja helppo 
ajettavuus sekä urheilullinen 
suorituskyky.

Myös Polariksen tarjoama li-

sävarustevalikoima sekä erittäin 
laaja ja monipuolinen mallisto 
ovat suosion takana.

Yksityispuolella Suomen osto-
voima lisääntyy voimakkaimmin 
50-70 -vuotiaiden ikäluokassa.

Polariksen mönkijöitä käyt-
tävät yksityisten lisäksi myös 
monet ammattikäyttäjät. Ensim-
mäisenä huomasivat palo- ja 
pelastuslaitokset, kuinka tar-
peellinen mönkijä on heidän 
tehtävissään.

Sen jälkeen mönkijäasiakkaik-

si ovat liittyneet sähköyhtiöt, kai-
vosyhtiöt, kunnat ja kaupungit 
sekä puolustuslaitos.

Traktorimönkijät tulivat mah-
dollisiksi vuonna 2007 ja siitä 
lähtien mönkijöiden suosio on 
kasvanut tasaisesti.

Asiakkaat eivät halunneet ajaa 
mönkijöillään pitkiä asfalttitie-
matkoja vaan laillisesti lyhyem-
piä siirtymiä paikasta toiseen.

Traktorirekisteröinti mahdol-
listi sen, ja kun traktorimönki-
jöiden käyttökustannukset ovat 
muutoinkin varsin edulliset, nii-
den suosio on edelleen kasvus-
sa. Traktorimönkijän käyttöön 
tarvitaan vähintään T-ajokortti.



34TOS I M I E S   5 / 2014 35 TOS I M I E S   5 / 2014

Leijonaa mä metsästän
Sain etuoikeuden olla kuuntelemassa maailmakuulua puhujaa 
Angus Buchania Lehtimajanjuhlilla Jerusalemissa tänä syksynä. 
Mies on perunanviljelijä, jonka Jumala kutsui työhönsä. Hänen 
puheissaan on voima, joka koskettaa. Ja jumala vahvistaa sa-
nansa ihmeiden  ja merkkien kautta. Angus puhuu mielellään 
miehille. Kymmenettuhannet jopa sadattuhannet miehet tulevat 
kuuntelemaan hänen suoraa, anteeksipyytelemätöntä ja vahvaa 
julistustaan.  Ei saarnaa tämä mies korvasyyhyyn, ei.

Kun Angus puhui leijonan tappamisesta eräissä Afrikan kult-
tuureissa ja haastoi miehet  tekemään omat miehuuskokeensa 
tappamalla niitä leijonia, joista Pietari kirjoittaa kirjeessään, Pyhä 
Henki puhui vahvasti sydämessäni. ”Pitäkää mielenne valppaa-
na ja valvokaa. Teidän vastustajanne Saatana kulkee ympäriinsä 
kuin ärjyvä leijona ja etsii, kenet voisi niellä.” (1 Piet 5:8)

Saatana ei ole mikään lastenlaulun leijona, jota leijonanmet-
sästäjä vaanii. ”Leijonaa mä metsästän, tahdon saada suuren..” 
Tämä on todellista sotaa. Saatanalla on tuhannet keinot ärjyä 
kristitylle tosimiehelle saadakseen tämän tuhottua. Hän vihaa 
periaatteistaan ja uskostaan kaikissa olosuhteissa kiinnipitävää 
miestä.

Meille länsimaisille kristityille miehille Saatana ärjyy usein 
sordiino päällä, jopa kuiskaillen. Ehkä eniten tuhoa saanut lei-
jona on kompromissien tekemisen leijona. ”Ei kai Jumala ihan 
tosissaan ole tarkoittanut. Ei Hänen ohjeensa sovi tähän aikaan. 
Me olemme moderneja, laajasydämisiä ja suvaitsevia kristittyjä.” 
Alamme käydä kauppaa arvoistamme,  periaatteistamme, elä-
mäntavoistamme, käytöksestämme. Kompromissien tekeminen 
johtaa hampaattomaan uskoon, jossa kaikenkarvaiset uskomuk-
set ottavat Raamatun selkeän sanoman paikan ja yksittäiset 
Raamatunjakeet  korvaavat kokonaissanoman. 

Olen nähnyt vuosien mittaan, mihin kompromissien teke-
minen johtaa. Elämästä häviää voima.  ”He ovat ulkonaisesti 
hurskaita mutta kieltävät uskon voiman. ” Näin kirjoittaa Paavali 
oppipojalleen Timoteukselle. Ja tätä lausetta edeltää kuvaus siitä, 
millaisia ihmiset ovat viimeisinä päivinä(2 Tim 3:1-5). Silmät 
auki mediaa ja maailman/seurakunnan/kirkon menoa katsel-
lessa yhtäläisyys Paavalin sanoihin on täydellinen.

Muina ärjyvinä leijonina miehen ympärillä kiertävät porno, 
uskottomuus, laiskuus, valehteleminen, varastaminen, petok-
set, velallisen epärehellisyys, taloudelliset vääryydet, rahanpesu. 
Onhan noita ja varmasti käyvät kiinni, jos mies ei ole valpas 
eikä valvo. Monet jo leijonan raatelemat jatkavat ulkonaista 
hurskauttaan, hengelliset puheenparret, laulut ja fraasit suus-
saan. Näyttelijöinä jumalallisessa näytelmässä. 

Veljet, metsästetään oikeasti ympärillämme kiertäviä leijonia. 
Tapetaan surutta. Vaikka se vaatisi omien kasvojen menettämis-
tä, oman suuruuden ja hyvyyden katoamista, todellisen elämän 
maku on tyydyttävämpää kuin ulkonainen hurskaus. Meille on 
luvattu mahtava  asearsenaali.  Ei omin voimin, vaan Hänen 
voimassaan. 

Cat® lanseeraa jykevän 
Cat® S50 

Puhelin on suunniteltu erityi-
sesti käytettäväksi ulkoilmassa 
ja haastavassa ympäristöissä, 
mikä tekee siitä erinomaisen 
kumppanin äärilajeja ja ulkoil-
matyöskentelyä varten.

Uudet vesitiiviit focus-
taskulamput

Xglow on Tanskalainen valai-
sinvalmistaja, joka panostaa 
ensiluokkaiseen laatuun ja uu-
siin innovaatioihin. Erityisesti 
viranomais- ja ulkoilukäyttöön 
valmistetut uudet mallit ovat 
EMC-sertifioituja, joten ne eivät 
aiheuta häiriöitä partioautossa. 

S50 on vedenpitävä, ja näyttöä 
on mahdollista käyttää myös mä-
rin sormin. Se on naarmuuntu-
maton ja kestää enemmän kuin 
muutamia kolhuja ja naarmuja. 
Siinä on myös neliyhdinsuoritin 
(1,2 Ghz), joka käyttää Androi-
din uusinta versiota (KitKat) ja 
josta on pääsy Google Play -so-
vellukseen. Tämä tarkoittaa, että 
tehon ja suojauksen välillä ei ole 
tehty kompromisseja. 

S50 on myös ensimmäinen 
Cat-puhelin, joka lanseerataan 
yli 1000 huolellisesti valitun Cat 
Phones App Storen kanssa. Ko-
koelma tarkoittaa, että Cat-puhe-
limen käyttäjien ei tarvitse selata 
yli 1,2 miljoonan sovelluksen 
läpi Google Play -sovelluksessa 
löytääkseen haluamansa, vaan 
saavat ne valmiiksi puhelimessa. 
Sovelluksia ovat mm. Skype ja 
Endomondo pienemmälle koh-
deryhmälle, mutta yhtä hyödyl-
liset sovellukset, kuten CHECD. 
1000 heidän työtään ja vapaa-
aikaansa varten merkitykselli-
sintä sovellusta ovat nyt yhden 
napsautuksen päässä Cat Phones 
App Store -myymälässä. 

S50-puhelimessa on nopeam-
pi suoritus, suurempi näyttö, pa-
rempi valmiusaika ja paremmat 

kuvannus- ja yhdistettävyysomi-
naisuudet, mukaan lukien 8MP-
kamera ja 4G-yhteensopivuus. 
Se on saatavilla erivärisenä, 
mukaan lukien Forest ja Slate, 
ja kaikki toimitetaan iskunkes-
tävästä kumista ja hinnoitellaan 
hintaan 479 euroa.

Valaisimissa on patentoitu yh-
dellä sormella toimiva valokei-
lansäätö, jota on helppo käyttää 
hanskatkin kädessä. Menetel-
mällä, jossa valokeilansäätö lii-
kuttaa valonlähdettä lampun si-
sällä, on valaisimista saatu myös 
täysin vesitiiviitä (IPX7) ei vain 
roiskevesitiiviitä. Lampuissa on 
myös patentoitu käännettävä vir-
tapistokkeen suoja likaa ja vettä 
vastaan. Ladattavassa R1 mallissa 
on 440lmn valotehoa ja paristo-
käyttöisessä F1 370lmn. Kaikki 
tekniset tiedot ja valotehot ovat 
ANSI-standardin mukaan mitat-
tuja. 

Ladattavan mallin suositushin-
ta on 129,00 euroa ja paristokäyt-
töisen 69,00 euroa.

KAIKEN MATKAA
Japanin lähettinä monille tutuksi tulleen Rei-
jo Blommendahlin uutuusäänite sai nimensä 
"Kaiken matkaa", koska äänitteen lauluissa 
on elämän matkanteon aiheita.

Blommendahl toteaa levyn kansilehdellä, 
kuinka ihmisillä on tänä päivänä monen-
laisia pelkoja, joihin laulut voivat tuoda 
rohkaisua.

– Itse sain nuorena kuulla suurkuoron 
laulamana laulun "Poispelko", ja se rohkaisi 
valtavasti. Näinä päivinä ihmisten luottamus 
varmoiksi pidettyihin asioihin on romahta-
nut. Laulu "Mä luotan Herraan" osoittakoon, 
mihin kannattaa laittaa luottamuksena. Ja 
koska emme tiedä, mitä huominen tuo tul-
lessaan, mukaan sopii luottamusta Juma-
laan herättävä laulu "Huomispäivää en mä 
tunne".

Hän kertoo lempilaulunsa olleen varhais-
nuoruudestaan saakka "Jeesus, ristin juurel-
la suo mun pysytellä", joka myös kuullaan 
tällä levyllä.

SYVÄ RAUHA
Mieskuoro Graniitti on Suomen helluntai-
seurakuntien valtakunnallinen kuoro, johon 
kuuluu noin 30 laulajaa.

Vuonna 2004 perustetun kuoron jäsenet 
tulevat eri puolilta Suomea ja ovat eri seu-
rakuntien aktiivilaulajia. Monet heistä ovat 
tulleet tutuiksi solisteina ja lauluyhtyeiden 
jäseninä levyäänitystensä kautta.

Kuoron musiikillisesta ilmaisusta vastaa 
musiikkialan ammattilaisten joukko. Kuo-
ronjohtajana on alusta lähtien toiminut 
musiikinopettaja Sakari Kokkonen. Pia-
nosäestyksestä ja soitinsovituksista vastaa 
diplomipianisti Pirkko Hyttinen, urkurina 
ja kuorolaulajana toimii diplomiurkuri Matti 
Pesonen. Äänitteellä vierailee solistina mez-
zosopraano Maria Kettunen.

Mieskuoro Graniitin toimintaperiaatteena 
on välittää hengellistä sanomaa musiikillisin 
keinoin. Koko toimintansa ajan kuoro on 
esiintymistensä ohella tehnyt kokonaisval-
taista hyväntekemistyötä auttamalla vähä-
osaisia ja syrjäytyneitä mm. Virossa. Kuoro 
on konsertoinut useilla paikkakunnilla ja 
esiintynyt hengellisillä kesäjuhlilla kymme-
nille tuhansille kuulijoille.

Kuoronjohtaja toteaa kuoron olevan vielä 
"poikaiässä", mutta löytäneen kymmenen 
vuoden aikana oman laulullisen sointinsa 
ja miehekkään raikkaan ilmaisunsa.

PAREMMALLE RANNALLE
Wonderful Land on varsinainen ilmiö suo-
malaisessa hengellisessä musiikissa. Se on 

lunastanut paikkansa gospelklassikoita si-
sältävällä ohjelmistollaan, retrohenkisellä 
tyylillään ja tyylilleen uskollisella lavaesiin-
tymisellään. Yhtyeen musiikillinen tunnus-
piirre on aito kunnioitus vanhoja gospelin 
helmiä kohtaan.

Esikoisäänitteen "On kaita tieni" tavoin 
myös tämä yhtyeen toinen äänite "Parem-
malle rannalle" liikkuu 1950- ja 1960-luvun 
tunnelmissa. Äänitteelä kuullaan sekä nou-
sevan suomigospelin ensimmäsiä hittejä että 
englannista suomeen käännettyjä gospel-
standardeja, joista pari kappaletta yhtyeen 
solisti Tiina Kemiläinen tulkitsee alkuperäi-
selle kielellä.

Nostalgiaa soivat sävelmät ovat osa hen-
gellisen musiikkikulttuurin historiaa, mutta 
ne koskettavat aitoudellaan myös nykykuu-
lijoiden sydämiä. Sovitukset ja soundit mu-
kailevat alkuperäisiä sävelmiä, ja Wonderful 
Landin raikas tulkinta saa ne puhkeamaan 
uuteen eloon.

Siinä missä hengellisessä musiikissa usein 
vajotaan paatoksen puolelle, Wonderful 
Land pistää ns. jalalla koreasti ja antaa 
varsinaisen energiapiikin maamme musiik-
kielämään.

POISTETTU
Maailma on täynnä melua, joka hukuttaa 
alleen monenlaiset tarinat ja tunteet. Lau-
la-lauluntekijä Apa Ala-Löytyn uusin levy 
"Poistettu" on syntynyt halusta kokea jo-
tain pelkistettyä ja yksinkertaista, antaa ti-
laa tarinalle, vuorovaikutukselle ja aidolle 
kokemukselle. 

Apa esittää laulunsa mahdollisimman 
alkuperäisinä, sellaisina kuin ne ovat syn-
tyneet kotisohvalla kitara kädessä. Ne kut-
suvat pohtimaan erilaisia elämänkohtaloita 
ja läsnä olemisen taitoa.

Kaikki levyn 13 kappaletta ovat Ali-Löy-
tyn sanoittamia, sävellyspuolesta ovat vas-
tanneet hänen lisäkseen Samuli Saarinen, 
Antti Hirviniemi ja Jarkko Luhtala.

Levyn pääpaino on tarinoissa, joita laulut 
välittävät. Apa Ali-Löytty kuvaa ajatuksiaan 
levyn kansilehdellä:  – Laulut ovat puhetta, 
tarinankerrontaa. Tarvitsen sitä jäsentääkse-
ni elämää ja sen tapahtumia kokonaisuuk-
siksi. Tarinoihin liittyy vuorovaikutus, ne 
on tehty kerrottaviksi. Siksi halusin tehdä 
live-äänityksen, jossa kerron tarinani oikeil-
le ihmisille.

Ali-Löytty kertoo omistavansa levynsä kai-
kille niille, jotka kokevat itsensä tarpeetto-
miksi tai turhiksi - aivan kuin heihin olisi 
lyöty "Poistettu" -leima, niin kuin poisto-
kirjoihinkin.
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KASVA 
KRISTUKSESSA

Tilaa Airut!

Airut-lehti, Kuusitie 7 A 3, 37500 LEMPÄÄLÄ

www.airut.net
Puh. 03-3142 2300

Ohjaa kristilliseen elämään
Rohkaisee odottamaan 

Kristuksen paluuta

Kirjoja, jotka jättävät 
jälkensä lukijaan!

Tapani Suonto

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

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

kokouksissa pitämistäni puheista noin 15 

vuoden ajalta. Oikeastaan sain näyn tämän 

kirjan kirjoittamisesta melkein 20 vuotta sit-

ten, mutta en pystynyt uskomaan, että se jos-

kus olisi todellisuutta.

Tämän kirjan raamattutunnit ovat syntyneet 

pääosin tilanteissa, joissa olen lukenut Raamattua ja Juma-

la on puhunut Sanansa kautta minulle ja avannut kirjoituksia. 

En ole opiskellut teologiaa enkä itse asiassa edes lukenut us-

koontuloni jälkeen kuin muutaman hengellisen opetuskirjan 

enkä ole käynyt muuta raamattukoulua kuin helluntaiherätyk-

sen kolmen ja puolen kuukauden syyskurssin. Mutta jo pian 

uskoontuloni jälkeen sydämeni oli usein palava, kun Jumala 

puhui minulle Raamattua lukiessani ja Pyhä Henki piti minulle 

henkilökohtaisia raamattutunteja. 

Kerran kun Jumala puhui minulle hyvin voimakkaasti, sanoin 

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

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

si että jonain päivänä sinä opetat näitä asioita muille. Silloin 

pelästyin ja sanoin Jumalalle: Tästä ei sitten puhuta kenelle-

kään. Vasta jos seurakuntani koko vanhimmisto tulee luokse-

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

näin sanonut.

Sitten eräänä päivänä aamupäiväkokouksen jälkeen, kun nos-

tin pääni loppurukouksesta, ympärilläni seisoi koko seura-

kuntani vanhimmisto. He sanoivat minulle: Olemme kokeneet, 

että Jumalan on puhunut sinulle ja uskomme, että Jumala ei 

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

taisit myös muita. 
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C  Teologian tohtori Juha Ahvion alustus 
"Miten tähän on tultu?" oli herättelevä 
puheenvuoro historiasta ja tästä päiväs-
tä, mihin perhearvojen ja -roolien rap-
peutuminen johtaa ja mikä on miesten 
vastuu asiassa.

B  Risto Huvila kyseli puheenvuorossaan, 
mitä voisimme oppia Jeesuksen johtajuu-
desta.

C  Seminaarin avausosiossa pastori Kyös-
ti Frestadius siteerasi Efesolaiskirjettä 
"..kunnes me kaikki pääsemme yhtey-
teen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemi-
sessa, täyteen miehuuteen." 

D  Abraham Maldonado painotti, että 
positiivisten kristillisten mallien puute 
luo arvokriisejä nyky-yhteiskunnassa.

C  Seminaarin pääpuhuja Abraham Mal-
donado (oik.) puhui kristittyjen miesten 
roolin vahvistamisesta ajassamme. Tulk-
kina toimi Risto Huvila.

Täyteen miehuuteen
Espoon helluntaiseurakunta järjesti lokakuun 

alussa kaksipäiväisen seminaarin "Täyteen 
miehuuteen" hotelli Siikarannassa Espoossa.

Kimmo Janas

S eminaarin järjestäjät ker-
toivat tunnistaneensa 
miehisen johtamisvajeen 

sekä terveiden Jumalan asetta-
mien roolien ja niiden mukaisten 
tehtävien sekoittumisen olevan 
laajalle levinnyt ilmiö niin per-
heissä, seurakunnissa kuin koko 
yhteiskunnassakin. Sen seurauk-
sena yleinen arvomaailma on 
alkanut rapistua. Asia voidaan 
kuitenkin korjata, mutta muutos 
alkaa miehistä, jotka ottavat Ju-
malan antaman mandaatin joh-
tamisesta vastaan. Vastuu johta-
misesta ei ole koskaan poistunut 
miehiltä.

Erikoisagentin 
opissa

Paikalle hotelli Siikarantaan 
oli saapunut nelisenkymmentä 
miestä, eikä suinkaan pelkästään 
pääkaupunkiseudulta, vaan mie-
hiä oli myös Lahdesta, Laukaasta 
ja Mikkelistäkin.

Seminaarin pääpuhujaksi oli 
kutsuttu entinen USA:n meri-
jalkaväen kapteeni ja entinen 
FBI:n erikoisagentti Abraham 
Maldonado. Miehen meriittei-
hin kuuluu myös liike-elämän 
kokemusta terveydenhuoltoalal-

ta Puerto Ricossa ja 13 vuotta 
helluntaiseurakunnan pastorina 
San Juanissa. 2000 -luvun alussa 
hän muutti perheineen Espan-
jaan, jonne perusti vuonna 2006 
European Christian Leadership 
Academyn, jonka missiona on 
kouluttaa eurooppalaisia kristit-
tyjä elämänhallintaan, johtajuu-
teen ja evankeliointiin.

Identiteettikriisi
Maldonado muistutti, että yh-
teiskunnassa on vallalla monia 
erilaisia kriisejä, viime vuodet on 
puhuttu talouskriisistä, mutta on 
myös erittäin vakava moraalikrii-
si. On perhekriisiä, avioliittokrii-
siä jne.

– Mutta on myös identitetti-
kriisi. Ihmiset eivät tiedä, keitä 
he ovat. Vastauksia etsitään kol-
meen peruskysymykseen. Kuka 
minä olen, miksi olen olemassa 
ja minne olen menossa?

Joku voi peilata itseään tun-
temiensa vaikutusvaltaisten ih-
misten avulla tai omaisuutensa 
avulla tai vaikkapa tekemänsä 
työn avulla.

– Mutta Raamattu kertoo kei-
tä me olemme Kristuksessa. Ja 
koska olemme Kristuksessa, me 
olemme Jumalan lapsia.

Tämän lisäksi meillä on hänen 
mukaansa erilaisia rooleja, jotka 
myös kuvastavat keitä me olem-
me. Olemme poikia, isiä, avio-
miehiä, yksityisyrittäjiä jne.

– Mutta vaikka epäonnistui-
simme joissakin noista rooleis-
tamme, sen ei pitäisi vaikuttaa 
meidän identiteettiimme, Mal-
donado huomautti.

Me katsomme helposti mies-
rooliamme vääränlaisten linssien 
lävitse, mutta uudet, oikeat lins-
sit me saamme Raamatusta.

Evankeliumi on 
muutosvoima

Nykymaailma ajaa meitä kohti 
individualismia, yksilöllisyyttä, 
jossa vain meillä itsellämme on 
merkitystä, ei muilla ihmisillä.

Se on kuitenkin väärä suunta. 
Me tarvitsemme toisiamme.

– Meidän ei pidä mukautua 
maailman menoon, vaan mei-
dän on muututtava Kristuksen 

kaltaiseksi. Evankeliumissa on 
mahtava muutosvoima. Se joka 
on kohdannut Jeesuksen Herra-
na Pelastajana, ei enää koskaan 
ole entisellään.

Me muutumme ymmärryk-
semme kautta, emme minkään 
filosofian tai tieteen kautta. Tuon 
muutosprosessin kautta me ym-

märrämme myös Jumalan hyvän 
tarkoituksen elämässämme.

Opetuslapseus
Abraham Maldonado painot-
ti, että meidän tulee ymmärtää 
Jumalan tahto elämässämme. Ja 
tuo tahto on opetuslapseutta-
misemme. Jeesus kutsui meidät 
opetuslapsikseen.

– Moni on tyytyväinen elä-
määnsä uskovaisena, mutta se 
on vasta ensimmäinen askel. 
Kun me opimme elämään Sa-
nan mukaisesti, me voimme 
tulla opetuslapsiksi. Niin kuin 
Sanassa sanotaan, totuus tekee 
teidät vapaiksi. Eli vapaiksi pal-

velemaan Jumalaa.
Ennen kuin voimme kunnol-

la miettiä elämäämme miehenä, 
meidän tulee hänen mielestään 
ensin pohtia elämäämme ope-
tuslapsina.

– Kun me kasvamme opetus-
lapseudessa, kun kypsymme, 
kehitymme varmasti sinä mie-
huudessa, josta Jeesus puhuu 
Johanneksen evankeliumissa. 
Kun me olemme opetuslapsia, 
me muutame käyttäytymistäm-
mekin, emme enää elä kuin 
pelkästään uskovina, Abraham 
Maldonado tarkentaa.

– Kutsumme usein ihmisiä 
ottamaan Jeesuksen Pelastajak-

seen, mutta emme Herraksi. Jee-
suksen on oltava ensin Herra ja 
sitten Pelastaja. Kun kuolemme 
lihalliselle itsellemme, maallisille 
himoillemme, Jumalan tahto voi 
ottaa vallan meistä.

Täyteen miehuuteen
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B   Lasikatto avartaa mukavasti V40:n 
tilantunnetta.

www.deplicque.net
Worldwide Distribution: www.talkingmusic.se  •  Internet Web Sales: www.deikauppa.fi

Also available on: iTunes, Spotify, Amazon.com 

NEW CD “LIVE IN FINLAND!” IS RELEASED!
SPECIAL LIMITED LP EDITION ALSO AVAILABLE

D   Taakse mahtuu istumaan hätätilan-
teessa toki kolme, mutta varsinaisesti 
auto on nelipaikkainen.

D   Kaksiväriset nahkaistuimet antavat 
ylellisen vaikutelman.

CD   Muotoilussa Volvon insinöörit ovat 
onnistuneet todella hyvin, lopputulos 
suorastaan hivelee silmää.

D   Konepellin alla murisee todella pirteä 2,0 -litrainen, 5-sylinterinen bensiinitur-
bomoottori, josta irtoaa 180 hevosvoimaa ja vääntöä 300 Nm.

C   Volvon säätimet ja näppäinrykelmä 
vaativat hetken, ennen kuin niitä oppii 
käyttämään myös ajossa.

C   Tavaratilaa voisi luonnehtia jopa yllättävän isoksi, mukaan mahtuu pari matka-
laukkua muun tarpeellisen lisäksi.

C   Mukautuva digitaalimittaristo tarjo-
aa kaiken tarpeellisen tiedon, mutta ei 
saa aikaan informaatioähkyä.

Kimmo Janas

Näin talven 
alkumetreillä on mukava 
muistella Volvo V40 
Cross Countryn kesäistä 
koeajoa Kalajoen 
hiekkasärkillä.

V olvo on panostanut viime 
vuosina voimakkaasti 
ajoturvallisuuden kehit-

tämiseen, ja muutenkin tehtaan 
tuotokset ovat yllättäneet toinen 
toisensa jälkeen – siis positiivi-
sesti.

Volvo V40 on toki ihan muka-
van oloinen menopeli, mutta nyt 
kun kuitenkin olemme tosimie-
hiä, päätimme ottaa koeajoon 
hieman krouvimpaankin me-
noon soveltuvan Cross Count-
ry -version. Maavaraa on mm. 

nostettu perusversioon nähden 
ja auton haavoittuvimmat kohdat 
on suojattu mustalla korielemen-
tillä.

Heti liikkeelle lähdettyä huo-
maa tämän auton tehdyn ajajaa 
varten. Moottori vetää mukavasti 
ja 6-vaihteinen Geartronic auto-
maatti vaihtaa sulavasti. Kau-
niisti muotoillun auton huippu-
nopeuskin, 210 km/h on aivan 
riittävä Suomen oloihin.

Kaikki hallintalaitteet ovat so-

ainakin meidän testiryhmämme 
kaasujalat olivat sen verran ras-
kaat, että kulutus liikkui 9 litran 
paikkeilla koko ajan.

Toinen, se varsinainen iso mii-
nus, on auton hinta. Vaikka V40 
Cross Countryn hinnat lähtevät 
liikkeelle 31.000 eurosta, meillä 
kokeiltavana ollut versio maksoi 
kaikkine herkkuineen 56.800 eu-
roa, jota voi pitää kyllä hieman 
rasvaisena hintana tämän koko-
luokan autolle. Ei silti, kyllähän 
mukana oli jos jonkinlaista tur-
vasydeemiä, mutta silti...

Volvo V40 Cross CountryVolvo V40 Cross Country

pivasti hyppysten ulottuvilla, ja 
tekniikka pelittää.

Mutta, mutta...
Kaiken positiivisen keskeltä pin-
taan nousi kuitenkin kaksi pahaa 
miinusta.

Tehdas lupaa yhdistetyksi ku-
lutukseksi 8 litraa satasella, mutta 




