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C   – UNESCOn ratkaisut ovat täysi fars-
si. Mutta enemmän olen huolissani siitä, 
kuinka monet länsimaat, sivistysvaltiot 
tukevat näitä päätöslauselmia. Ja miksi? 
Poliittisista syistä tietenkin, toteaa Isra-
elin suurlähettiläs Dov Segev-Steinberg. 
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Kiitollisella 
mielellä

Samalla kun itsenäisyyspäivä lähestyy ja 100 -vuotisjuh-
lavuosi huipentuu, on hyvä omistaa ajatuksia kaikelle, 
mistä saamme olla kiitollisia.

Uskoisin nuoremmankin polven ymmärtävän itsenäi-
syytemme merkityksen viimeistään käytyään katsomas-
sa uusimman Tuntematon sotilas -elokuvan. Siinä missä 
Edvin Laineen mustavalkoversio saattaa nuorista tuntua 
liiankin historialliselta, uusi Aku Louhimiehen väriversio 
saa varmasti ymmärtämään sodissa taistelleiden miesten 
ja naisten antaman panoksen tärkeyden. Taistelu itsenäi-
syydestämme on ollut kovaa, eikä saavutettua olotilaa 
saa missään nimessä pitää itsestäänselvyytenä.

Mutta tietenkin on pakko myöntää, että kaikkien so-
taveteraanien tekemien uhrausten lisäksi on maamme 
päällä ollut – ja toivottavasti säilyy jatkossakin – selvä 
Jumalan siunaus. 

Oikeastaan vasta keskustellessani Israelin suurlähet-
tilään Dov Segev-Steinbergin kanssa ja vertaillessamme 
kahta pientä maata ja niiden selviytymistarinoita, havah-
duin ajattelemaan, kuinka hyvin meillä todellakin asiat 
ovat. 

Ainahan tietenkin löytyy jotakin valiteltavaa, mutta 
kuinka usein se sittenkin on turhaa nurinaa.

Toivoa vain sopii, että osaisimme elää kansakuntana 
Jumalan mielen mukaisesti, emmekä menettäisi siunaavaa 
kättä maamme päältä turhien maallistumis- ja suvaitse-
vaisuushankkeiden takia.

Kiitollisella 
mielellä
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Kimmo Janas

Dov Segev-Steinberg 
kertoo tunteneensa 
jo pikkupoikana 
vetoa Suomeen. Ja 
viime syksynä haave 
viimein toteutui hänen 
aloittaessaan Israelin 
suurlähettiläänä 
Helsingissä.

K un Dov Segev-Steinberg 
tuli esittämään 1.9.2016 
valtuuskirjansa presi-

dentti Niinistölle, Presidentin-
linnan edessä soitettiin Suomen 
ja Israelin kansallislaulut. 

– Katsoin ylös taivaalle kyy-
neleet silmissä ja ajattelin, mihin 
kahden holokaustista selviyty-
neen juutalaisen jälkeläinen on-
kaan edennyt. Palannut Euroop-
paan, missä ei tarvitse kertoa ih-
misille, mitä tapahtui juutalaisille 
sodan aikana. Ja saan edustaa 
itsenäistä Israelin valtiota. Paluu 
Eurooppaan merkitsee myös tie-
tyn henkilökohtaisen ympyrän 
sulkeutumista, hän kertoo.

Segev-Steinbergin molemmat 
vanhemmat syntyivät Euroopas-
sa – isä Puolassa ja äiti Unkaris-
sa. He selviytyivät holokaustista 
teini-ikäisinä ja muuttivat Israe-
liin heti sen itsenäistyttyä. 

Lappi 
kiehtoo

– Kun kasvoin 1960-luvun Isra-
elissa, minulle ja monille ikäto-
vereilleni nimi ”Suomi” oli paljon 
tutumpi kuin vaikkapa Ranska 
tai USA – ja ehkä erityisesti nimi 
”Lappi”, suurlähettiläs Dov Se-
gev-Steinberg muistelee.

Hän kertoo kasvaneensa las-
tenkirjojen parissa. Erityisen vai-
kuttava oli ruotsalaisen naiskir-
jailijan ja valokuvaajan tekemä 
kirjasarja, joka kertoi lapsista eri 
puolilla maailmaa. Yksi kirja ker-
toi Noriko-sanista, Japanin tytös-
tä. Oli kirjat myös afrikkalaisesta 
pojasta ja israelilaisesta lapsesta. 

– Mutta oli myös kirja Elle 
Karista, Lapin tytöstä. Siinä oli 
mustavalkoisia kuvia saamelais-
tytöstä. Minusta se oli todella 
erikoista Tel Avivin rannoilla 
kasvaneena. Tyttö oli saame-
laisvaatteissa, oli lunta, poroja, 

saamelaiskota jne.
Lappi oli yhtä kuin Suomi. 

Tuon kirjan välityksellä israe-
lilaiset lapset oppivat Lapista, 
poroista, saamelaisista, järvistä, 
saunasta jne.

– Ajattelin, että joku päivä mi-
nun pitää päästä tuonne. Se on 
tosi erilaista ja ainutlaatuista.

Ja täällä minä olen nyt, suur-
lähettiläs Dov Segev-Steinberg 
toteaa hymyillen tyytyväisenä.

Israelilaiset ovat nyt löytämäs-
sä Suomen matkakohteena. Täl-
lä hetkellä Lappi on todella suo-
sittu israelilaisten matkailijoiden 
keskuudessa. Itse asiassa israeli-
laiset ovat toiseksi suurin ryhmä 
Lapissa kiinalaisten jälkeen.

– Olin viime joulukuussa 3 
päivää Rovaniemellä ja olin to-
della haltioissani ja ymmärrän, 
mikä vetää israelilaisia sinne; 
lumi, revontulet jne. Ja kun he 
tulevat Lappiin, he pian löytävät 
myös Suomen muut osat. Mei-
dän on nyt vain tartuttava tähän 

tilaisuuteen, Segev-Steinberg 
kannustaa.

Israelilainen 
cowboy

Diplomaattiuransa alussa Dov 
Segev-Steinberg oli ensin muu-
taman vuoden kadettina, jonka 
jälkeen siirtyi politiikan tutki-
muskeskukseen. Ensimmäinen 
ulkomainen komennuspaikka 
kadettina vuonna 1990 oli Tek-
sas, jossa hän toimi mm. mu-
siikinopettajana amerikanjuuta-
laisten lasten kesäleirillä neljänä 
kesänä. 

– Opetin heille juutalaisia 
kansantansseja ja heprealaisia 
lauluja säestäen haitarilla. Olen 
opiskellut ja soittanut pianoa 
monia vuosia; jazzia, klassista 
jne., suurlähettiläs paljastaa.

Toiminta-alue käsitti Teksasin 
lisäksi New Meksikon, Arkansa-
sin, Lousianan ja Oklahoman, 
jossa hän kierteli kertomassa 
juutalaisesta kulttuurista ja Is-

raelista eri seurakunnissa ja eri 
tapahtumissa. – Teksasista sain 
siirron Kairoon 1993, jossa olin 
talousneuvonantajana kaksi 
vuotta. Se oli todella mielen-
kiintoista aikaa nähdä alueella 
tapahtuvia muutoksia. Vaikka 
emme ole aina olleet hyvissä 
väleissä keskenämme, voimme 
silti elää rauhassa rinta rinnan, 
Segev-Steinberg toteaa.

Elämme 
mielenkiintoista aikaa

– Moni piti minua hulluna ha-
kiessani tänne, missä on lunta, 
kylmää ja pimeää suuren osan 
vuotta.

Olen syntynyt Tel Avivissa, 

missä on todella kuumaa, ja 
useimmat ulkomaisista asema-
paikoistani kuten Intia, Egypti, 
Etelä-Afrikka ja Qatar ovat olleet 
hyvin kuumia maita. Halusin 
edes kerran elämässäni kokea 
jotain erilaista. Minkälaista on 
asua Pohjois-Euroopassa, miltä 
lumi tuntuu, minkälaista on elää 
kylmässä. Millaista on kävellä 
metsissä. Katsoin kartasta, että 
Helsingissä on Israelin pohjoisin 
lähetystö, Dov Segev-Steinberg 
muistelee.

Toinen syy, oikeastaan pää-
syy, liittyy politiikkaan. Hän al-
koi tutkia maamme historiaa ja 
huomasi, kuinka paljon Suomel-
la ja Israelilla on yhtäläisyyksiä. 

– Tämä on todennäköisesti 
diplomaattiurani viimeinen maa, 
vietin jokin aika sitten 60-vuotis-
päivääni ja kello käy… 

Hän kertoo halunneensa tulla 
maahan, jossa voi hyödyntää tie-
touttaan Lähi-Idästä, mutta myös 
oppia meidän kokemuksistam-
me. Miten tällainen pieni maa 
ja kansa selviytyy ja kukoistaa 
vastoin kaikkia todennäköisyyk-
siä ja jopa menestyy. 

Uradiplomaatin ammatin yksi 
hyvä puoli on hänen mukaansa, 
että on koko ajan oppimispro-

sessissa. 
– Aivan kuten vanhempani 

painottivat minulle ja veljilleni 
lapsina – opiskele ja kysele jat-
kuvasti, älä koskaan pidä mitään 
itsestään selvänä.

Suurlähettiläs kertoo tulleensa 
Suomeen ja Eurooppaan hyvin 
mielenkiintoiseen aikaan; on li-
sääntyvää pakolaisvirtaa, on Bre-
xit – maailmassa tapahtuu nyt 
paljon suuria muutoksia, joita on 
vaikea ennustaa.

 – Vaikka tulenkin Pyhästä 
maasta, en ole profeetta, hän 
naurahtaa.

Kaapattuja 
organisaatioita

– Jo ensimmäinen pääministe-
rimme Ben Gurion totesi, että 
YK on tärkeä kansainvälinen 
organisaatio, mutta se on täysin 
politisoitunut, Segev-Steinberg 
kertoo.

Niin YK:n yleiskokous kuin 
turvallisuusneuvostokin ovat 
tehneet lukemattomia päätös-
lauselmaa, jotka koskevat Isra-
elia – aivan kuin ainoa ongelma 
maailmassa olisi Israel. 

– Monet maat, joilla itsellään 
on vakavia ihmisoikeuspuut-
teita ja sananvapausongelmia, 

vaikuttavat YK:n toimintaan. 
Aivan samoin on UNESCOssa, 
jonka pitäisi olla kulttuuriin ei 
politiikkaan kytketty organisaa-
tio. UNESCO on itseasiassa hyvä 
esimerkki organisaatiosta, jonka 
ovat kaapanneet radikaalit ele-
mentit.

Vuoden kuluessa on julkaistu 
kaksi päätöslauselmaa, joista en-
simmäisen mukaan juutalaisilla 
ei ole mitään tekemistä Jerusa-
lemin pyhien paikkojen kanssa. 
Segev-Steinbergin mielestä on 
aivan sama kuin väitettäisiin, 
ettei kiinalaisilla ole mitään teke-
mistä Kiinan muurin kanssa tai 
egyptiläisillä pyramidien kanssa. 
Historiaa vääristellään ja kirjoite-
taan kokonaan uusiksi. 

– Kuka oikein perusti Jeru-
salemin aikoinaan Israelin pää-
kaupungiksi? Kuningas Daavid! 
Ja viimeisin päätöslauselma kos-
ki Hebronia. Hebron on muka 
vain muslimien pyhä paikka, 
eikä juutalaisilla tai kristityillä 
ole osaa eikä arpaa sinne, suur-
lähettiläs toteaa selvästi närkäs-
tyneenä.

Itse asiassa nämä päätöslau-
selmat eivät ole Israelin vas-
taisia vaan juutalaisuuden ja 
kristinuskon vastaisia. Ja ketkä 

kannattivat tätä päätöstä? Monet 
ei-muslimimaat… Tämä osoittaa 
hänen mielestään vallalla olevan 
tekopyhyyden. 

– UNESCOn ratkaisut ovat 
täysi farssi. Mutta mikä ei ole 
farssi ja josta olen enemmän 
huolissani, on se kuinka monet 
länsimaat, sivistysvaltiot tukevat 
näitä päätöslauselmia. Ja miksi? 
Poliittisista syistä tietenkin. Ja 
vielä enemmän ihmettelen val-
tioita, jotka ovat hiljaa – sillä se 
on myöntymisen merkki. Kun 
näkee jotain, joka on moraali-
tonta ja väärää, mutta pysyy vaiti 
– se on huolestuttavaa.

Me olemme pettyneitä ja 
huolestuneita näiden maiden 
suhteen, Dov Segev-Steinberg 
huomauttaa.

Kristillistä 
anteliaisuutta

Suurlähettiläs Segev-Steinbergin 
isä syntyi Puolassa 1920-luvulla 
hyvin varakkaaseen juutalaisper-
heeseen. Isoisä oli viljakauppias 

Suomi 
sydämessä

C   Lähettilään tavoite on edistää suh-
teita niin poliittisella, taloudellisella kuin 
kulttuurisellakin tasolla. – Tahdon myös 
vahvistaa suhteita kohdemaan juuta-
laisyhteisöön samoin kuin kristilliseen 
yhteisöön, toteaa suurlähettiläs Dov 
Segev-Steinberg. 

C   – Olen hyvin toiveikas. Tulee  varmasti 
päivä, jolloin Raamatun profetiat toteu-
tuvat. On yksi profetia, jonka mukaan 
aseet taotaan auran teriksi. Se päivä tu-
lee vielä, huomauttaa Segev-Steinberg. 

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

Keren Kajemet Finland (KKF) - 100 vuotta Suomessa

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

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

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

HALUATKO SÄÄSTÄÄ 
RAHAA?

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

Patentoitu
OPTIMI -kaukolämpökeskus

Patentoitu
AIDABLOW 
-oviverhopuhallin

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

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

Terveysprojekti Karpalo ry -
www.terveysprojektikarpalo.fi

– tähtää kokonaisvaltaiseen 
elämäntapamuutokseen

Ohjelman tarkoituksena on vähentää monia 
elämäntavoista johtuvia riskejä kuten 

ylipainoa, verenpainetta, korkeaa kolesterolia 
ja kohonneita sokeriarvoja. Peruskoulutus 

kestää neljä vuorokautta, jonka jälkeen 
osallistujat jatkavat ohjelmaa kotonaan viiden 

viikon ajan. 

Tunnetko tarvetta muutokseen? Ota yhteyttä.   

Terveysprojekti Karpalo ry – Arto Hyvönen 
p. 040 581 6155

ja omisti myllyjä Varsovan lähel-
lä. Hän oli myös yksi sikäläisen 
juutalaisyhteisön johtajista.

– Eräänä aamuna eräs maan-
viljelijä, harras katolinen, tuli 
isoisäni ovelle kyyneleet silmis-
sään. Hän totesi olevansa köyhä 
maanviljelijä ja hänen poikansa 
oli menossa naimisiin muutaman 
viikon kuluttua. Koska vuosi oli 
ollut huono, isällä ei ollut ra-
haa ostaa pojalleen edes pukua 
häihin. Hän pyysi lainaksi muu-
tamaa zlotya, että saisi ostettua 
puvun pojalleen.

Isoisä tuli kosketetuksi. Hän 
avasi piirongin laatikon, otti siel-
tä setelitukon ja antoi sen naa-
purilleen. Tämä pelästyi, että ei 
hän voi koskaan maksaa takaisin 
sellaista rahamäärää.

– Isoisäni sanoi, että hänellä 
on tarpeeksi rahaa, eikä hän voi 
syödä rahojaan. Hän käski naa-
purin ottaa rahat, hän ei haluaisi 
niitä takaisin. ”Osta perheellesi 
hääpuvut ja järjestä pojallesi par-
haat mahdolliset häät kirkossa-
si. Nauti elämästäsi. Elämä on 
lyhyt.”

Isoisä teki sen puhtaasti ante-
liaisuudesta ja lähimmäisenrak-
kaudesta. Hän oli erittäin avoin 
ja hyväsydäminen mies.

Kolme vuotta myöhemmin, 
syyskuussa 1939 syttyi sota ja 
natsit hyökkäsivät Puolaan. En-
simmäisiksi kohteiksi joutuivat 
juutalaisyhteisöjen johtajat ja 
vauraat jäsenet. Segev-Stein-
bergin isoisä pakeni muutami-
en ystäviensä kanssa metsään 
ja onnistui piilotella siellä pari 
kuukautta, ennen kuin joutui 
kiinni. Miehet ammuttiin kau-
pungin torilla kaupunkilaisten 
silmien edessä.

– Isäni oli todistamassa oman 
isänsä surmaamista, Dov Segev-

Steinberg toteaa.
Juutalaiset vietiin joukkosiir-

roilla keskitys- ja kuolemanlei-
reille. Yhtenä yönä Segev-Stein-
bergin isä ja neljä hänen sisa-
rustaan pakenivat metsään. He 
piilottelivat päivisin metsässä ja 
kiersivät öisin maanviljelijöiden 
ovilla pyytämässä apua.

Yhtenä yönä isä sisaruksineen 
tuli edellä mainitun katolisen 
maanviljelijän ovelle anoen it-
kien häneltä apua. Tämä pyysi 

heidät sisälle ja antoi heille ruo-
kaa ja juomaa.

”Isänne ja hänen anteliaisuu-
tensa takia kätken teidät vaikka 
jäisin kiinni ja natsit tappaisivat 
minut ja perheeni. Nyt on minun 
vuoroni auttaa”.

Mies halasi heitä ja piilotti hei-
tä 2,5 vuotta natseilta.

Sota päättyi lopulta ja he pa-
kenivat Saksaan USA:n miehi-
tysvyöhykkeelle. Ja jäivät odot-
tamaan Israelin perustamista 

muuttaakseen sinne.
– Kahden miehen anteliaisuu-

den ansiosta minä olen olemassa 
ja toimin tänä päivänä Israelin 
suurlähettiläänä Suomessa, Se-
gev-Steinberg lausuu ylpeänä.

Miten kristityt 
voivat tukea Israelia?

Työskennellessään eri maissa 
suurlähettiläs Dov Segev-Stei-
berg kertoo nähneensä paljon 
rakkautta kristittyjen yhteisöjen 
keskuudessa. Hän arvostaa sitä, 
eikä pidä sitä suinkaan itsestään 
selvänä.

Esimerkiksi Etelä-Afrikassa 
kristityt tajusivat, että auttaak-
seen Israelia pitää olla äänek-
käämpiä.

– Ei pidä pelätä, sillä rakkau-
den osoittaminen Israelille on 
periaatteessa itsensä tukemista. 
Sillä ne jotka siunaavat Israelia, 
saavat itse siunauksen, hän huo-
mauttaa ja ehdottaa: – Jatkakaa 
hyvää työtä, älkää pelätkö. 
Iloitkaa, laulakaa ja rukoilkaa 
jatkossakin äänekkäämmin. Äl-
kää vaietko.

Toiseksi hän kannustaa hank-
kimaan mukaan nuoria. 

– Koen, että saamme tukea 
todella monilta ihmisiltä Suo-
messa – he ovat rakastavia ja 
välittäviä, mutta mukaan pitäisi 
saada lisää nuoria. Heille pitää 
selostaa, mistä Israelissa on kyse 
ja miksi hyvät suhteet Israeliin 
ovat tärkeitä.

B   B   Ja vielä lopuksi se valtiomiesten pa-
kollinen kättelykuva...
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Reino Karjalainen

”Veri Jeesuksen meidät 
taivaaseen täältä 
murheiden maasta vie. 
Sana ilmoittaa aivan 
tarkalleen, että sinne 
vain yks on tie. Muuta 
tietä ei ole taivaaseen, 
ikivanha vain armontie 
on. Minut, myöskin 
se, kodin autuuteen 
kera uskovanjoukon 
vie.” Viestiveljien 
kansiosta erään laulun 
ensimmäinen säkeistö.

O len syntynyt perhee-
seen, jossa oli isä, äiti 
ja kaksi veljeä, sodan 

loppumisesta oli vajaa vuosi ai-
kaa. Meidän kotimme oli pienel-
lä kylällä Pieksämäen maalais-
kunnassa. Lapsuudesta on ihan 
hyviä muistoja, elämä oli aika 
vaatimatonta aineellisesti, mutta 
niinhän se oli monella muullakin 
1950-luvulla. Mutta kuitenkin 
ruokaa oli aina. Vaatteista äiti piti 
huolta, niitä kyllä paikattiin, rei-
kiä ei saanut olla vaikka nykyään 
se näyttää olevan muotia. Leikki-
kalutkin tehtiin aika paljon itse. 
Äiti piti meille pojille komennon 
ja yritti opettaa elämisen tapoja, 
piti olla rehellinen eikä saanut 
kiroilla eikä muutenkaan käyttää 
sopimatonta kieltä. Välillä kyl-
lä saatiin tukkapöllyä ja vähän 
vitsaakin, ei tosin kovin paljon, 
eipä ole jäänyt mitään traumoja, 
päinvastoin, hyvä kun pidettiin 
komentoa. Isän aika meni pelto- 
ja metsätöissä. 

Meidän kylällä asui uskovai-
nen perhe, he pitivät pyhäkou-
lua sunnuntaisin. Se kiersi aina 
talosta taloon, minäkin kävin 
siellä, oikeastaan siellä kävivät 
lähes kaikki kylän lapset. Näin 
jälkeenpäin ajateltuna sehän oli 
tosi tärkeää, aina sieltä jotain jäi 
lapsen mieleen itämään. Katekis-
muksessa kerrotaan, että Juma-
la antaa ihmiselle etsikkoaikoja, 
jolloin Hän erikoisesti vetää ih-
mistä puoleensa, useimmiten Ju-
mala kutsuu meitä jo nuoruudes-
sa, minäkin voin tunnistaa omal-
la kohdallani niitä kokeneeni. 

Äidilleni tuli Herää valvomaan 
-lehti, luin sitä aina joskus, sieltä 
koskettivat erikoisesti artikkelit, 
joissa käsiteltiin Jeesuksen tois-
ta tulemista. Katselin taivaalle, 
tajusin että jos nyt Jeesus tulisi, 
en varmaan pääsisi mukaan. Se 
ahdisti, olinkohan ensimmäises-
sä etsikkoajassa? 

Kansakoulu kun oli käyty, 
täytyi ruveta töitä tekemään, 
kesällä peltotöitä ja talvella met-
sätöitä. Aika nuorena piti lähteä 
savotoille, ei sieltä kyliltä pal-
jon lähdetty kouluja jatkamaan. 
Saatiinhan sieltä kuitenkin omaa 
rahaa, muuten elämä oli tavallis-
ta nuorenmiehen elämää. Sisim-

mässäni kuitenkin oli tietoisuus 
Jumalan olemassaolosta, oli jos-
kus Jumalan pelko. Välillä aina 
rukoilinkin, kun oli vaikeita het-
kiä. Äiti opetti iltarukoukset, oli 
se jotenkin turvallisempaa ruveta 
nukkumaan. Olin siinä 22-vuo-
tias, kun äiti sairastui syöpään, 
joka vei hänet ennenaikaiseen 
kuolemaan. Äidin viimeiset sa-
nat olivat: ”Jumala auta minua, 
Jumala auta minua”. Mietin mistä 
nuo sanat tulivat, kun äiti ei enää 
pitkään aikaan puhunut mitään. 
Surin kovasti äidin menetystä, 
mietin kyllä elämän tarkoitusta, 
olinko toisessa etsikkoajassa?

Minulla oli jo kuusitoistavuo-
tiaana alkanut moottoripyö-
räharrastus. Se oli kyllä aivan 
ykkösasia, ja se oli aina pääl-
limmäisenä, varsikin poikamie-
henä. Oikeastaan se harrastus on 
kulkenut mukanani koko elämä-
ni ajan, ja kun täytin 70 vuotta, 
ajattelin että kai se nyt riittää. 
Oli sillä 20 vuotta taukoa, kun 
perheen kanssa liikuttiin autolla. 

Sitten taas tuli ostettua mootto-
ripyörä ja harrastus jatkui, tosin 
vähäisempänä.  Yhdeksänkym-
mentäluvulla  ajeltiin Gospel 
Riders -moottoripyöräkerhon 
mukana jonkin aikaa. Kyllä 
täytyy kiittää Jumalaa, että Hän 
varjeli varsinkin silloin nuorena, 
kun oli välillä vauhtia ja tiukkoja 
tilanteita.

Kun suru äidin kuolemasta al-
koi hellittää, niin rupesivat taas 
taivasasiat jäämään taka-alalle. 
Siihen vaikutti ehkä myös se, 
kun olin muuttamassa kotoa 
pois. Olin hakenut metalliko-
neistajan kurssille Tampereelle, 
ja sain kutsun sinne, vuosi oli 
1970. Oli se melkoinen muutos 
pikkukylän pojalle tulla isoon 
Kaupunkiin. Kurssilla olin yh-
deksän kuukautta, sieltä Valme-
tille töihin, jossa olin 35 vuotta, 
yrityksen nimi vaihtui muutaman 
kerran, paikka pysyi samana. 
Elämä alkoi uudessa ympäris-
tössä lähteä hiljalleen käyntiin, 
keväällä 1971 tavattiin vaimo-
ni Riitan kanssa Tampereella 
tansseissa. Saman vuoden ju-
hannuksena mentiin kihloihin, 
ja 1973 vietettiin häitä. Meille 
syntyi kaksi tytärtä, jotka elävät 
perheineen uskossa Jeesukseen, 
kiitos Jumalalle. 

Elettiin vuotta 1980. Vaikka 
asiat olivat ihan muuten kunnos-
sa, molemmilla oli työpaikat ja 
terveytäkin oli, kuitenkin tuntui, 
että jotain tästä puuttuu, mikä 
tarkoitus tällä elämällä on. Silloin 
oli voimakasta hengellistä liikeh-
dintää, mm. Niilo Ylivainion ko-
kouksista kirjoiteltiin lehdissä. 
Ne tekivät suuren vaikutuksen 
minuun, ajattelin että jospa al-
kaisinkin lukea Raamattua. Otin 
hyllystä vihki-Raamatun, joten-
kin se jo tuntui käsissä niin Py-
hältä kirjalta, kuinka minä voin 
sitä alkaa lukea. Aloitin aivan 
alusta, ajattelin että luen sen 
kokonaan, vaikka en kaikkea 
ymmärtänytkään, luin kuitenkin 
Vanhan testamentin läpi. Kaikki 
se mitä olin lukenut, teki minuun 
valtavan vaikutuksen, kuinka 
Jumala on Pyhä ja kuinka suu-
ri Hän on. Hän joka on luonut 
kaikki ja pitää kaiken hallinnas-
saan, tuli aivan selväksi, tämä 
kaikki on totta. Se pisti hiljaiseksi 
ja nöyrälle paikalle, miten tästä 
eteenpäin, minähän olen synti-
nen ihminen. Nyt ei tarvinnut 

epäillä, olinko etsikkoajassa.
Aloin myös käydä hengellisis-

sä tilaisuuksissa, ne suorastaan 
imivät mukaansa. Raamatun lu-
keminen jatkui, siirryin Uuden 
testamentin puolelle. Sieltä alkoi 
hiljalleen avautua, kuka Jeesus 
on, ja mitä Hän on tehnyt Gol-
gatan ristillä, sovittanut kaikkien 
synnit, siis minunkin. Koin aivan 
selvästi, minun olisi annettava 
elämäni kokonaan Jeesuksel-
le. Alkoi sisäinen kamppailu, 
tietenkin siinä sielunvihollinen 
yritti lyödä kapuloita rattaisiin, 
mitä menetän, mitä muut sa-
novat mitä työkaverit ym. Tu-
lin tilanteeseen, nyt on pakko 
tehdä päätös, rauhaa ei ollut, 
tuli ajatus, onko minulla voi-
maa elää uskovan elämää. Pyhä 
Henki avasi tärkeän paikan 
Raamatusta, ymmärrän sen näin 
jälkeenpäin. Luin Johanneksen 
evankeliumista, ensimmäinen 
luku jae 12. ”Mutta kaikille, jotka 
ottivat hänet vastaan, hän antoi 
voiman tulla Jumalan lapsiksi, 
niille, jotka uskovat hänen ni-
meensä”. Tässähän Jumala lupaa 
antaa voiman, eihän se olekaan 
minun yrittämisestä kiinni. Us-
koin tähän sanaan, mielessäni 
sanoin Jeesukselle, tässä olen 
ilman ehtoja, ota minut ja anna 
minun syntini anteeksi. Sen jäl-
keen alkoi tapahtua. Tunsin, 
kuinka vapauduin taakoista, 
olin saanut kaikki anteeksi, Jee-
suksen nimessä veressä, sain pe-

”Jumala auta minua”

lastusvarmuuden. Nyt jos Jeesus 
tulisi, ei enää pelottaisi, voisin 
todeta, tule Herra Jeesus. Kaikki 
tämä on suurta Jumalan armoa, 
kuinka Hän sanansa kautta joh-
datti minut uskoon. Antoi Hän 
minulle kokemuksiakin, kuinka 
Hän vahvisti missä on pelastus. 
Työpaikalla kun kävelin tehtaan 
käytävää, kysyin mielessäni, että 
onko se Jeesuksen veri ainut tie 
pelastukseen. Samassa meni niin 
kuin sähkövirta lävitseni, häm-
mästyin, toistin kysymyksen, 
sama toistui. Jatkoin vielä muu-
taman kerran, aina vastattiin, 
olin aivan ihmeissäni, kuinka 
Jumala vastasi kysymykseeni. Ei 
ollut enää epäselvää, missä on 
pelastus. Kiitos Jumalalle.

Vuosi oli joko 1991 tai 1992, 
olin Nokian kirkossa kun siellä 
järjestettiin niitä kuuluisia No-
kian iltoja. Siellä eräs ihan tun-
tematon mies tuli luokseni ja 
sanoi: ”En tiedä kuinka suhtau-
dut, minulla olisi sinulle viesti.” 
Minä sanoin hänelle, kerro vaan, 
ymmärsin heti, nyt varmaan tu-
lee profetiaa. Hän alkoi kertoa: 
”Sinä tulet saamaan tehtävän, 
sinulla tulee olemaan paljon 
menemistä ja tulemista, jos nyt 
tietäisit, sinun olisi vaikea uskoa 
sitä.” Kyllä siinä tuli ajateltua mi-
tähän se voisi olla, aikaa meni, 
välillä se tuli aina mieleen. 1995 
olimme vaimoni kanssa Ilmajo-
ella avioliittoleirillä, siellä tutus-
tuttiin Muhosten pariskuntaan, 

Ristoon ja Elnaan. Risto kertoi, 
että Tampereella on perustettu 
laulukuoro Viestiveljet, joka lau-
laa vanhoja hengellisiä lauluja, 
voisitko sinäkin tulla mukaan. 
En heti osannut vastata, se jäi 
hautumaan. Jonkin ajan kuluttua 
taas Risto kysyi, että joko olisit 
valmis tulemaan. Lupasin lähteä 
yrittämään, vuosi oli 1995 syksy 
eli aika tarkasti 22 vuotta sitten. 

Oli jo muutama vuosi mennyt 
Viestiveljissä, kun tuli mieleen se 
Nokian profetia. Silloin oikein 
hätkähdin, sehän on toteutunut, 
tämähän on juuri sitä, on me-
nemistä ja tulemista.  On ollut 
rikasta aikaa, kulkea reissuilla 
veljien kanssa, eri seurakunnis-
sa, kauppakeskuksissa ja toreilla 
laulamassa. Tilaisuuksia on ollut 
paljon, sanaa on kuultu ja saatu 
yhdessä kasvaa Jumalan sanan 
tuntemissa. 

Uskon alkuvuosina välillä tuli 
mieleen, että kuinka Jumala an-
toi juuri minulle armon tulla us-
koon. Kotipuolessani käydessä-
ni sain kuulla, että minun mum-
moni oli ollut elävässä uskossa ja 
oli rukoillut mm. hänen tulevien 
sukupolviensa puolesta. Minä 
en koskaan saanut tavata hän-
tä, hän oli jo muuttanut Taivaan 
kotiin ennen minun syntymääni. 

Kaikesta tästä mitä Jumala on 
elämässäni tehnyt, suuressa ar-
mossaan, kuuluu kiitos ja kunnia 
Hänelle. 

”Jumala auta minua”
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BETONIELEMENTIT

Iikka Löytty

 Lähes 100 miestä oli 
Vanhassa Karhumäessä 
Lapualla jakamassa 
Sanaa puhein ja lauluin 
30.9.2017. Pääpuhujina 
olivat Jussi Kosola 
Ylihärmän Kosolan 
kylästä ja Pekka 
Keltto Alahärmästä. 
Miesten aamun 
juontajana oli Kari 
Lahti ja uruissa Mikko 
Tienhaara. Lapuan 
Tuomiokirkkoseurakunta 
oli järjestäjänä.

O n riemu kun saan tulla, 
Herra sun temppelii-
si”, kuului todella kos-

kettavan voimakkaana, kun se 
laulettiin aluksi yhdessä. Pekka 
Keltto lauloi seuraavaksi muuta-
man laulun, mm. Jaakko Löytyn 
Tuuli työntää kulkijaa ja Kahden 
maan kansalainen.

Tunnon tuskia 
ja synnin tuntoa

Jussi Kosola kertoi, että tänne 
ajoi nahkatakkinen rakkari Hon-
da -moottoripyörällä ja yläasteen 
mukaisesti, ei ollut mikään hy-
mypatsaan mukainen mälkki. 
Silloin rokki, moottoripyörät ja 
tyttölapset veivät enemmän ai-
kaa, kuin koulunkäynnit.  

– Koulu oli silloin välttämätön 
paha ja siitä selvisin rimaa hi-
poen. Tullessa nojailin mootto-
ripyörään ja vetelin paperossia, 
ihmettelin, että mihinkähän sitä 
oli tullut tultua. Siihen käveli 
mies, osoittautui Rantalan Onni, 
opettaja. Lykkäs kättä, minä oon 
Onni, kukas sinä sitten olet. 
Minä meni ihan takalukkoon 
En ollut tottunut, että tällaista 
nahkatakki-pärinäpoikaa tuol-
laiset opettajat tuolla lailla inhi-
millisesti kohtaavat. Siinä jotakin 
sydämestä suli heti. Onnihan oli 
sellainen opettaja, mistä ei ole 
muuta, kuin vain hyvää muis-
teltavaa.

Omalla kohdalla se oli var-
maankin Jumalan vaikuttama. 
Oltiin jo eletty noin 30 vuotta, 
kun rokkibändin keikalla kul-

jettiin, moottoripyörillä kave-
ritapahtumissa ja minä siellä 
rumpujen takana. Oli Pitkäper-
jantai ja meillä keikka Seinäjoella 
Moottorikerhon tapahtumassa. 

Olen ollut aina uskonnollinen 
ja tämäkin paikka vaikutti niihin 
asioihin, kun se Jumalan pelko 

oli olemassa, mutta yhtä minä 
en tuntenut, sitä että tänä päi-
vänä saan tunnustaa Herrakseni 
Jeesusta Kristusta. Joka tapa-
uksessa Pitkänperjantain iltana 
keikka sellaiseen paikkaan, jos-
sa se toinen isäntä on varmaan-
kin läsnä. Olin kovissa tunnon 

tuskissa ja synnin tunnossa. Ei 
tämä ole oikein. Uskonnollinen 
ihminen ajattelee, kun pannaan 
vaakakuppiin vähän toistakin 
tavaraa, niin eiköhön se tästä 
tasoitu. Tuumasin, että menen 
kirkkoon aamulla. Siellähän mi-
nut sitten lopultakin pidätettiin. 

Kirkkoherran ensimmäiset 
sanat olivat, että tällaisena päi-
vänä jota vietetään Jeesuksen 
Ristin kuoleman muistoksi, niin 
kirkossakaan ei soiteta urkuja. 
Silloin kirkonpenkissä kutistui 
rokkibändin rumpali pienen 
kokoiseksi. Tajusin syntisyyte-
ni, mihin tämä elämä johtaa ja 
ne sanat pysäyttivät, ne sanat 
pysäyttivät minut. 

Silloin tuli se muutos. Lähdin 
suullani tunnustamaan Jeesus-
ta Kristusta Herrakseni. Tämä 
sakki tänään täällä on varmaan 
samaa mieltä, ja ollaan  mietitty 
että kunnioittamani Malmivaaran 
virren sanoilla: ”Päiväni rientää 
kohti loppuaan ja ilo maallinen 
on, kuin varjo vaan." 

Soitin yhdelle miehelle pitkäs-
tä aikaa kysyä, mitä kuuluu? Nyt 
on sellainen tilanne, että tiimala-
sissa on hyvin vähän. Minä teen 
kuolemaa. 

Jouduin kysymään, joko si-
nulla on sinunkaupat Jeesuksen 
kanssa kunnossa. Hän vastasi, 
että asiat on kunnossa. Se on 
ihan sama millaiset hautajaiset 
on ja millainen kirstu. Se on tär-
keä mihin me menemme tääl-
tä. Pääsemmekö siihen taivaan 
iloon. Siihen ei ole annettu, kuin 
yksi tie Jeesus Kristus, muisteli 
Jussi Kosola.

Ja sitten veisattiin komiasti:”Ei 
mikään voi niin virvoittaa…”

Miksi juuri minä?
Pekka Keltto on ollut virrenvei-
saamisen lahjasta kiitollinen jo 
niiden sisällönkin takia. 

– Sillä on niin paljon käyttöä 
ja kaikki parhaat puheeni olen 
pitänyt huutamalla lujaa. Kun 
on saanut punnittua tiiviiksi lai-
tettua kokemusta rukousta tai 
sanaa laulaa. Siinähän se on, 
kanttoritkin saavat soittaa aina 
samoja virsiä tai kappaleita, mik-
sihän pappien tarvitsisi keksiä 
aina jotain uutta. Varsinkaan, 
kun ei mitään uutta ole. Äsken, 
kiitos Jussi niistä sanoista. Siinä 
oli sitä paljon, mitä on palava 
julistus. Siinä oli paljon sitä. 

Olen jäänyt eläkkeelle vuosi 
sitten kehitysvammaisten papin 
virasta. Sen 25-vuoden aikana 
jos jotain oppii, niin opin itses-
täni sen, etten ymmärrä mitään. 
Minä en osaa mitään, mutta on 
tällaisia välineitä, joita Jumala 
voi käyttää ja Taivaan Isä teh-
dä työtänsä. Niitä on Raamatun 
kohdat, yksinkertaiset ja tutut. 
Niitä ovat yksinkertaiset tutut vir-
ret ja laulut. Niiden kanssa olen 
kiertänyt maakuntaa, vanhaa 
Vaasan lääniä. Aina siinä on tun-
tenut olevansa itsekin hoidossa. 

Jotenkin muistelen parikym-
mentä vuotta taaksepäin aja-
telleeni, että kyllä tuo Taivaan 

Isä on suuri humoristi. Laittaa 
nyt meikäläisenkin tällaiseen 
vaativaan tehtävään tehdä ym-
märrettäväksi sitä, mitä ei voi 
ymmärtää. Eihän näitä Jumalan 
töitä ja teitä voi ymmärtää. En 
minä ainakaan. 

Tämä talo on tosiaankin lap-
suuskotini lähin naapuri. Sen 
vuoksi täällä lapsena tuli käytyä 
ja tänne tuotiin. Pyhäaamuisin, 
kun oli talvikurssi menossa. En 
muista oliko Jussin aikana enää, 
sitä en muista mitään. 

Joka pyhäaamu oli ympäristön 
lapsille pyhäkoulu. Silloin ennen 
kirkonmenoa, joka oli klo 10. 
Sitä piti milloin joku oppilas tai 
opettaja. En muista Onnin pitä-
neen yhtään, mutta muistan sen, 
kun Onni ihmetteli, kun poiki-
en kaappien ovien pitäisi tehdä 
tuuman plootusta. Ei ne muutoin 
kestä. Tärkeitä asioita. 

Miksi juuri minua on kulje-
tettu tällä tavalla tässä asiassa ja 
tässä elämässä. Yksi lähtökohta 
oli Psalmista 100, kun tätä mie-
tiskelin. Hän on meidät tehnyt, 
Hänen me olemme, Hänen laitu-
mensa lampaat, Hän on meidät 
tähän elämään laittanut ja yksi 
tärkeimpiä Raamatun kohtia oli 
Jumala sinä olet minut luonut. 
Minä ole ihme, suuri ihme ja kii-
tän Sinua siitä. Ennen kuin olin 
elänyt  päivääkään, oli kaikki 
päivät jo luodut. Pieninkään luu-
ni, kehitysvammatyössä geeni, 
ei ole Sinulta salassa. Sinä olet 
kanssani. Minun elämäni tässä 
maailmassa ei ole omani, ei ole 
äitini, ei ole isäni keksintö, vaan 
se on Luojani keksintö, pohdis-
keli Pekka Keltto.

Miestenaamu LapuallaMiestenaamu Lapualla

C   Jussi Kosola on monille tuttu lehdes-
sämme julkaistuista pakinoistaan. D   Pekka Keltto on jäänyt eläkkeelle 

kehitysvammaisten papin virasta.

B   Miestenaamun juontajana toimi Kari 
Lahti.
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Teksti: Iikka Löytty

Kuvat: Pauliaukusti Haapanen

Vuonna 1946 Töysässä 
opettajaperheen 
nuorimmaksi pojaksi 
syntynyt Pauliaukusti 
Haapanen on nykyisin 
pyhäjärveläinen 
kuvataiteilija. 

Pauliaukusti Haapanen ker-
too olevansa onnellinen 
mies tällä hetkellä. Eniten 

siihen on kuulemma vaikuttanut 
elämänmuutos vuonna 1989. 

– Kaikki on varmaankin alka-
nut siitä, kun äiti aloitti rukoi-
lun sillä hetkellä, kun hän alkoi 
odottaa minua. Äiti jaksoi rukoil-
la 43 vuotta. Sitten lyötiin halolla 
päähän, tähtiä näkyi ja Jumala 
pelasti, Pauliaukusti muistelee.

Äiti oli juuri silloin Seinäjoen 
sairaalassa pienen aivoinfarktin 
takia. Poika soitti äidilleen, joka 
piti pienen paussin kesken pu-
helun ja huusi lujaa: ”Kiitos Jee-
sukselle”. Hän parani infarktis-
taan ja pääsi seuraavana päivänä 
kotiin. 98-vuotiaaksi asti elänyt 

äiti oli kiitollinen elämänsä lop-
puun asti. 

Rukousvastauksia 
riittää

Pauliaukusti Haapasen elämä-
kertakirjassa nousee yhtenä tär-
keimpänä asiana miehen suhde 
rukoukseen. 

– Olen huomannut, että kun 
olen rukoillut, niin Jumala onkin 
vastannut hyvin nopeasti. Hän 
vastaa minun persoonani mukai-
sesti, sillä minä olen usein hyvin 
nopea päätöksissäni. Olen yrittä-
nyt vastata Jumalan kutsuihin ja 
tahtomisiin heti, kun tiedän sen 
tulleen Häneltä.

Jumala kutsuu meidät joskus 
meidän omasta mielestämme 
jopa ylivoimaisiin tehtääviin.

Pauliaukusti toteaa, että raja-
mailla on oltu montakin kertaa. 
Mutta hän on sen luonteinen, 
ettei voi eikä uskalla olla to-
teuttamatta sitä, mitä Jumala sa-
noo. Esimerkiksi hän mainitsee 
muuton Seinäjoelta Pyhäjärvelle 
takaisin. 

– Nostin käteni pystyyn ja sa-
noin: ”Tapahtukoon Sinun tahto-
si”, en uskaltanut olla lähtemättä.

Hän kertoo saaneensa ruko-
usvastauksia aika usein. Niitä ei 

välttämästi heti edes huomaa, 
mutta vähän ajan päästä tajuaa, 
että se olikin rukousvastaus. 

– Siitä tulee sellainen auto-
maattinen kiitosmieli välittö-
mästi.

Jumala johdattaa niitä, jotka 
rukoilevat. 

– Minusta on tärkeää vielä se, 
että me voimme rukoilla täsmä-
rukouksia. Pikkulapsikin, jos 
siltä kysytään, niin sanoo mie-
lellään, mitä haluaa. Sitä sitten 
annetaan. Näinhän se Jumalakin 
tekee.

Virheistä huolimatta 
rakastettu

Marketta ja Pauliaukisti Haapa-
sella ei ole yhteisiä lapsia, mut-
ta kaikki kymmenen lastenlasta 
ovat syntyneet heidän avioliit-
tonsa aikana. Marketta on näin 
kaikkien oma ”Tössimummo”. 

– Perhe on yksi tärkeimmis-
tä asioista, mikä minulla on ilo 
omistaa. Aikoinaan olin potkinut 
oman elämäni palapelin täysin 
hajalle. Uskoontulo muutti kai-
ken. Tänä päivänä olen kiitol-
linen siitä, Jumala on koonnut 
rikkimenneen elämäni, tuon ns. 
palapelini täydellisesti kokoon. 
Kaikki palaset ovat löytäneet 

oman paikkansa, toteaa Pauli-
aukusti.

Marketan kanssa hän on saa-
nut viettää yhteistä elämää kohta 
28 vuotta. Kolmentoista vuoden 
aikana, muutettuaan Pyhäjärvel-
tä Seinäjoelle, silloinen kotiseu-
rakunta rakasti armossaan hei-
dät molemmat tervehdyttävästi 
toimintakuntoon. Yhdessä he 
saivat palvella monissa eri teh-
tävissä. Vuosia pariskunta piti 
esimerkiksi ”Nuorten Raamista”, 
”Vanhusten päiväpiiriä” ja ”Päi-
värukouskokouksia”. 

– Elämäni tekee erityisen rik-
kaaksi se, että minulla on neljä 
lasta ja kymmenen lastenlasta.  
Lapset ja lastenlapset ovat siu-
naus. Oma perhekuntani on mi-
nulle suunnattoman tärkeä. Vä-
lit lapsiin ja heidän perheisiinsä 
ovat olleet aina moitteettomat. 
Olen saanut kokea läheisteni 
taholta suurta anteeksiantoa. 
Tiedän, että minua rakastetaan 
monista tekemisistäni virheistä-
ni huolimatta. Näin toimii armo 
käytännössä, Pauliaukusti tilit-
tää.

Ei turhan tuputtaja
Pauliaukusti Haapanen on liik-
kunut Kristuksen joukoissa yli 

rajojen. Se on hyvin mielenkiin-
toista ja ainoa hyvä tapa tänä 
päivänä hänen mielestään. 

– Täytyy aina muistaa mitä 
Jeesus sanoi: ”Siitä teidät tun-
netaan minun opetuslapsikseni, 
että teillä on keskinäinen rakka-
us”. Tämä on ollut minulla siitä 
lähtien, kun tulin uskoon ja ava-
sin ensimmäisen kerran Raama-
tun, lähes 30 vuotta sitten. Ava-
sin sen tästä kohdasta, ja Jumala 
jo silloin ilmoitti tuonne sisälle 
minulle: ”Sinä tulet joskus teke-
mään yhteistyötä yli rajojen.” Se 
on myös pitänyt paikkansa.

Haapanen myöntää, että sen 
lisäksi, että hän on taidemaalari, 
hänellä on myös evankelistan ja 
sielunhoitajan kutsu. Kun Haa-
paset muuttivat Seinäjoelta ta-
kaisin Pyhäjärvelle, niin entisiä 
oppilaita alkoi käydä keskuste-
lemassa asioista ja rukoilemassa. 
Hyviä merkkejä on kuulemma 
seurannut jäljestäpäin. 

– Syntyi hyviä ihmissuhteita. 
Ne saatiin Jumalalta. On turha 
lähteä omassa voimassa ja vii-
saudessa yrittämään mitään. 
Kyllä minä koen, että olen myös 
evankelista. En ole sellainen tu-
puttaja, mutta jos joku minulle 
vihjaisee, niin sitten tulee. Sitten 
tehdään peli selväksi. 

Haapasen pariskunta on jär-
jestänyt Pyhäjärvellä, muutettu-
aan Seinäjoelta sinne takaisin 3,5 
vuotta sitten, joka keskiviikko 
yhteyden iltoja, jotka perustu-
vat evankeliumin levittämiseen 
ja Raamatun sanan opettami-
seen. Näitä  tilaisuuksia pidet-
tiin myös  useita vuosia ennen 
muuttoa Seinäjoelle. Puhujia on 
omasta, Haapasten ja heidän ys-
tävien perustamasta yhteiskristil-
lisestä Keitaasta sekä myös eri 
seurakunnista. Vieraana on ol-
lut mm. Ilkka Puhakka ja useat 
Seinäjoen helluntaiseurakunnan 
pastorit. Tärkeää on, että puhuja 
puhuu Kristusta. Sitten on ollu 
isoja musiikkitapahtumia mm. 
Excetera kuoro.

Luomista vettä ja väriä 
yhdistellen

– Taiteilijauran alkukin liittyy 
jotenkin äitiini. Olin pitämässä 
yhtä näyttelyä Töysässä. Lehdis-
tön edustaja kysyi vanhalta äidil-
täni: ”Kuinka kauan tuo poikasi 
on maalannut?” Äitini vastasi, 
että aina se on sutannut, muis-

telee Pauliaukusti. – Eli se on 
lähtenyt aivan tuolta lapsesta. 
Olin opettajan poika ja oli mah-
dollisuus saada paperia ja väriä, 
niitä oli talossa aina. Myös isä 
oli taiteesta kiinnostunut. Hän 
maalasi kanssa jossain vaihees-
sa, mutta ei ammatikseen.

Haapasella oli siten heti alusta 
alkaen hyvät olosuhteet taiteen 
tekemiseen. 

– Näin kymmenien vuosien 
jälkeen voin sanoa, että minua 
on aina kannustettu. Minä en ole 
koskaan saanut kotoa mitään ne-
gatiivista evästä, vaan kaikki on 
ollut positiivista.

Mutta minkälainen on se het-
ki, kun uskova taiteilija maalaa 
taulua? Se on Pauliaukustin mu-
kaan työtä, niin kuin uskovaisel-
la voi olla. 

– Se lähentää tätä muuta elä-
mää. Siihen kuuluu rukous, Ju-
mala siunaa ja sitä kautta antaa 
myös elannon tekijälle. Kyllä 
siinä Jumalaa tarvitaan näissäkin 
asioissa, hän toteaa.

Pauliaukusti Haapanen muis-
tuttaa, ettei akvarelleja tehdessä 
koskaan tiedä lopputulosta. Sii-
nä on vettä ja väriä, ja ne ai-
heuttavat keskenään eri sävyjä, 
valumia ja niin sanottuja ”sattu-
miakin”. Ne pitää vaan käyttää 
hyväksi ja ymmärtää, että niitä 
tulee. 

– Kun on kysymys vedestä ja 
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väristä, niin haluaisin taltuttaa 
vielä joskus veden ja värin. Saat-
taapi olla, ettei niitä voikaan tal-
tuttaa. Ne toimii niin kuin toimii.

Triangelieloa
Pauliaukustilla on kolmio, mitä 
hän tekee työkseen tänä päi-
vänä. Yksi on hengellinen työ, 
toinen on taide ja kolmas on 
politiikka. Hän sai KD:n ehdok-
kaana Pyhäjärven valtuustoon 
neljänneksi eniten ääniä. 

– Se on ollut kiinnostavaa olla 
uskovaisena siellä ja koenkin, 
että se on minun evankelistan 
kenttäni tänä päivänä – hallituk-
sessa, valtuustossa ja sivistyslau-
takunnassa. Se on oikein muka-
va kenttä kaiken tämän hengelli-
sen työn ja taiteen lisäksi. Enhän 
minä ole kuin vasta 71-vuotias, 
niin eiköhän sitä voi tehdä vaik-
ka mitä, mies naurahtaa.

Usein tapaa ihmisiä, jotka 
sanovat, ettei politiikka sovi 
uskovaiselle. Se oli määrätyn 
ajan opetus, ainakin vapaissa 
suunnissa. 

– Sanottiin, ettei politiikka 
kuulu uskovaisille. Mutta mis-
säs me ollaan, jos ei ihmisten 
keskellä. Tavallisten ihmisten 
keskellä, päättämässä asiois-
ta omalla vakaumuksellamme. 
Puhun ehkä enemmän vapaiden 
suuntien ajatuksista, kun niistä 
enemmän tiedän. 

Voimia tilanteen 
mukaan

Jumala on antanut uuden liiton 
mukaan hyvin rakkaudelliset hy-
väksyvät ohjeet. Aina pitää kui-
tenkin luottaa siihen Armoon. 

– Armo on asia, jonka kerto-
misesta en halua koskaan luo-
pua. Aina siihen puhuessaan 
päätyy, alkaisi sitten mistä Raa-
matun kohdasta hyvänsä. Olen 
joutunut aikaisemmin vuosien 
varrella yksin selvittämään tai 
kyselemään, minkä takia minä 
en saanut uskoontulon alkuvuo-
sina armollisuutta, kun kaikki 
muut saivat? Minun puolestani 
rukoiltiin paljon, että kun tuo tu-
lisi uskoon. Ja sitten kun se tuli, 
se ei ollutkaan hyvä. Mutta kyllä 
Jumala on niin armollinen, ettei 
minulla eikä sinulla ole syntiä, 
jota ei olisi annettu anteeksi.

Haapanen toivoo, ettei sortuisi 
koskaan pitämään itseään muita 
puhtaampana. Ylhäältä puhumi-
nen koskee.

– On se ihmeellistä, kun Ju-
mala on antanut uusia mahdol-
lisuuksia. Olen aikoinani elänyt 
sellaista elämää, joka olisi lop-
punut hyvin pian, jos en olisi 
tullut uskoon. Uskossa ollessa 
olen sairastanut vakavan syövän, 
josta selvisin. Olen nyt tavallaan 
jo jatkoajalla. Se, jos mikä, on 
uusi mahdollisuus. Jumala antaa 
kyllä voimaa jokaiseen päivään. 

– Ja vaikka olen läpeensä sai-
ras mies, niin siitäkin huolimatta 
tuntuu siltä, että joka aamu on 
armo uus ja voima myös sen 
mukana.

Pauliaukusti myöntää luotta-
vansa siihen, että voimat anne-
taan tilanteen mukaan. 

– Niinkuin on päiväsi, niin 
on voimasi, iso totuus. Kyllä-
hän se joskus tuntuu, että voisi 
helpomminkin eläkkeellä olla. 
Minulla on ollut mielenkiintoi-
nen elämä, enkä tiedä miksi se 
vielä muuttuu. Elämä jatkuu, 
kunnes Taivaan koti häämöttää. 
Kyllähän sitä tällä ikää välillä 
on taivaskaipuuta. Sellainen ih-
minen, joka ei ole löytänyt Kris-
tusta, elää huolettomasti, mutta 
meillä on taas huoleton elämä 
sen takia, että meillä on tieto, 
mihin me olemme menossa. En 
jaksaisi millään vielä luovuttaa. 
Tällainen on onnellisen miehen 
tarina, Pauliaukusti hymähtää.

B    Taiteilu jatkuu...

TUHANSIEN TAULUJEN 
TAIDEMAALARI
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Blade Runner 2049
Kolmekymmentä vuotta ensim-
mäisen elokuvan tapahtumien 
jälkeen LAPD poliisi K (Ryan 
Gosling) saa selville kauan hau-
tautuneena olleen salaisuuden, 
joka saattaa syöstä viimeisetkin 
yhteiskunnan rippeet kaaok-
seen. K:n löytö johdattaa hänet 
etsimään Rick Deckardia (Harri-
son Ford), entistä LAPD:n blade 
runneria, joka on ollut kateissa 
viimeiset 30 vuotta.

Denis Villeneuven ohjaama 
ja alkuperäisen Blade Runnerin 
ohjaajan tuottama jatko-osa maa-
laa kauniilla kuvauksella, leik-
kauksella, musiikilla ja väreillä 
mahtavan teoksen. Se yltää al-
kuperäisen vuonna 1982 ilmes-
tyneen rinnalle tai jopa sen yli. 
Jatko-osaan on saatu enemmän 
syvyyttä ja kerroksia sekä juo-
nenkäänteitä, jota ei edeltävässä 
elokuvassa ollut. Blade Runner 
2049 toimii myös itsenäisenä 
elokuva, vaikka ei olisi nähnyt 
alkuperäistä elokuvaa.

Elokuva on elämys aisteille ja 
tunteille. Dystooppinen elokuva 
tuo kaiken synkkyyden, toivot-
tomuuden ja nykyaikamme ah-
distuksen keskelle myös toivoa. 
Toivoa siitä, mikä elämän ydin 
on eli toisistamme välittäminen. 

Edellisen elokuvan tavoin se 
tutkii – Mitä tarkoittaa olla ih-

Blade Runner 2049
Käsikirjoitus: Hampton Fancher ja 
Michael Green
Ohjaus: Denis Villeneuve
Näyttelijät: Ryan Gosling, Harrison 
Ford, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Ro-
bin Wright, Mackenzie Davis, Carla Juri, 
Lennie James, Dave Bautista ja Jared Leto

minen? Mikä loppujen lopuksi 
erottaa ihmiset androideista? 
"Jos ihmiset uneksivat lampais-
ta, näkevätkö androidit unta 
sähkölampaista?" kuten Philip 
K. Dickin vuonna 1968 ilmesty-
nyt tieteisromaani alkuperäisen 
nimen mukaisesti kysyy.

Elokuvan uskomattomasta 
musiikista vastaa elokuvamusii-
kin veteraani Hans Zimmer.

Ryan Goslingin roolitus elo-
kuvaan osuu loistavasti nappiin, 
Harrison Ford taas vahvana kon-
karina, jonka tarvitsee olla mu-
kana vain tuomassa karismansa 
kohtauksiin. Myös nukkemaisilla 
kasvoilla siunattu kuubalainen 
Ana de Armas tuo hahmoonsa 
sopivasti lämpöä ilman liiallista 
siirappimaisuutta. Luvia esittävä 
Sylvia Hoeks ei jätä kylmäksi 
roolisuorituksellaan.

Pienessä sivuroolissa nähdään 
muun muassa kotimaan tähti-
kaartiin lukeutuva Krista Koso-
nen, joka sanoo muutaman lau-
seen ihan omalla äidinkielellään.

Petri Janas

The Case for Christ
Käsikirjoitus: Brian Bird
Ohjaus: Jon Gunn
Pääosissa: Mioke Vogel, Erika Christen-
sen, Robert Forster, Faye Danaway, L. 
Scott Caldwell, Frankie Faison, Jordan 
Cox

The Case for Christ
Viime huhtikuussa ensi-iltansa 
USA:ssa saanut ’The Case for 
Christ’ perustuu tositapahtumiin 
1980-luvulla. Tarinan päähenki-
lö on kovaksi keitetty toimittaja, 
ateisti Lee Strobel, jonka palkin-
toja ansainneet tutkivat artikkelit 
ovat kiidättäneet miehen uransa 
huipulle Chicago Trubune -leh-
den lakiosaston toimittajaksi.

Asiat eivät kotona ole kuiten-
kaan aivan yhtä hyvällä mallilla. 
Vaimo Leslie on vastikään tullut 
uskoon, ja se koettelee yhteistä 
avio-onnea. Lee päättää käyttää 
tutkivan toimittajan kykyjään 
todistaakseen kristinuskon vää-
räksi ja pelastaakseen vaimonsa 
joutumasta kultin vietäväksi.

Metsästäessään uransa suurin-
ta juttua Lee joutuu ”yllättäen” 
kasvotusten odottamattomien 
tulosten kanssa, jotka kyseen-
alaistavat kaiken, mihin hän on 
uskonut. 

Lähes kaksi vuotta kestäneen 
tutkinnan, asiantuntijoiden ta-
paamisten ja todistusaineiston 
punninnan jälkeen Lee tulee 
lopputulokseen, ateistina, että 
todisteiden vyöry osoittaa Jee-
suksen Kristuksen todeksi ja hän 
päättää laittaa uskonsa Kristuk-
seen.

Mm. Enkelin kosketus -sarjas-
ta tunnetun Brian Birdin tekemä 
käsikirjoitus perustuu Lee Stro-
belin bestseller-romaaniin (The 
Case for Christ), jota on taidettu 
myydä maailmalla jo yli 6 mil-
joonaa kappaletta.

Elokuva on saanut Yhdysval-
loissa erittäin positiivisen vas-
taanoton, ja esimerkiksi Christi-
anity Today -lehti on kehunut 
sitä yhdeksi koko kristillisen elo-
kuvateollisuuden parhaimmaksi 
teokseksi. Eikä ihme, sen verran 
ammattitaitoisesti paketti on ra-
kennettu. Pääosaa esittää tele-
visiosarjasta ’Under the Dome’ 
tuttu Mike Vogel. Mukaan on 
saatu myös huipputason näyt-
telijöitä kuten esimerkiksi Faye 
Dunaway ja Robert Forster. 

Tänä päivänä Woodlands 

Church -seurakunnan pastorina 
Teksasissa toimiva Lee Strobel 
on kiertänyt viimeiset 25 vuotta 
puhumassa ympäri USA:ta ja to-
distamassa Jeesuksesta. Hän on 
myös toiminut televisiossa 'Faith 
Under Fire' ohjelman isäntänä 
vuosia.

Ai niin, se koeteltu avio-onni-
kin palasi, ja Strobelit ovat olleet 
naimisissa jo yli 40 vuotta.

Kimmo Janas
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HAMMASTEKNIIKKA OY
TANDTEKNIK AB

30 v.

Puh. 06-3226 300 Tel.

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
SPECIALTANDTEKNIKER
TIMO NIEMINEN
Vastaanotto:
Raastuvankatu 21b krs 4, Wasaborg Vaasa
Mottagning:
Rådhusgatan 21b vån 4, Wasaborg Vasa 
- Korjaukset, pohjaukset  — Reparationer, påfyllningar
- Uudet kokoproteesit — Nya helproteser

Betjäning även på svenska.

EKSAKTI-RAKENNE OY
Patomäentie 48, 15610 Lahti

	 •	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
kari@eksaktirakenne.fi

Iikka Löytty

Mielestämme 
puusorvaus on 
suomalaista 
käsityökulttuuria. 
Vaikka koulutusta 
ollaan vähentämässä, 
niin emme halua taitoa 
kuitenkaan kadottaa. 

M eitä on muutamia eri-
ikäisiä naisia ja miehiä 
yhteisen harrastuksen 

piirissä. Olemme kiinnostuneita 
suomalaisille perinteisestä puu-
työstä ja tarkemmin puusorva-
uksesta. 

Sorvituotteitamme on ollut 

Pohjanmaan puusorvarit
esillä  Seinäjoen Apila-pääkirjas-
tossa, näyttelyitä on ollut myös 
kansalaisopiston kevätnäyttelys-
sä ja koko kesän sairaalamme 
Y-talon vitriinissä, josta kuvia. 
Näyttelyissä on käynyt paljon 
kiinnostuneita ihmisiä ja heidän 
palautteensa on ollut mieltä läm-
mittävää.

Kyseinen kokoelma muo-
dostuu pääasiassa sorvatuista 
esineistä, joiden materiaaleina 
käytetyt lukuisat puulajit ovat 
lähes kaikki kotimaisia, kuten 
esimerkiksi koivu, mänty, visa-
koivu, haapa, raita, omenapuu, 
tuomi, pihlaja, tervaleppä, vaah-
tera, kataja ja jalava.

Sorvareitten opettajana on 
puuseppämestari Kari Kulma-
korpi.

KYSY TARJOUSTAMME
0400 887 331, kari.kankkunen@er.inet. 
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Fredrik Ekholmin Israel -kronikka

C  Seinäjoen helluntaikirkossa lääkäri Ismo Anttila (vas.), suurlähettiläs Dov Segev-Steinberg, Ismo Anttilan vaimo, Seinäjoen 
Helluntaiseurakunnan pastori Markku Tuppurainen, Kerstin ja minä.

Syystapahtumia

A  Seinäjoen keskussairaalan lääkäreitä.

M onet ovat ilolla ihas-
telleet sitä suurta kun-
nioitusta, jota korkeat 

tahot Israelissa ovat osoittaneet 
kristityille. ”Jotakin positiivista 
on tapahtumassa”, ovat monet 
lausuneet minulle. 

Lokakuun 15. päivänä jär-
jestettiin Israelissa kristillinen 
mediakonferenssi, jonne oli 
kutsuttu kristillisiä medioita eri 
puolilta maailmaa. Pääministeri 
Benjamin Netanyahu kunnioitti 
tilaisuutta pitämällä lämmin-
henkisen puheen. Lisäksi hän 
vastaili kysymyksiin. Tämä on 
myös otettu huomioon kristilli-
sissä TV-kanavoissa. Mainitsen 
muutaman lauseen pääministeri 
Netanyahun puheesta, josta nä-
kee, että hän tietää kristittyjen 
olevan Israelin todellisia ystäviä. 

”Haluan toivottaa teidät kaikki 
tervetulleiksi Jerusalemiin, juuta-
laisen kansan ikuiseen, yhdisty-
neeseen pääkaupunkiin. 

Te olette mukana, koska juh-
limme 50 vuotta sitten tapahtu-
nutta pyhän kaupungin vapau-
tusta ja yhdistymistä; kaikkien 
ihmisten 50-vuotista uskonnol-
lista vapautta. Tiedät sen, koska 
kun kuljet siellä täällä, menet py-
hille paikoille, kirkkoihin, toiset 
menevät moskeijoihin ja, kuten 
näin huomaat, tämä on vapaa 
kaupunki. 

Haluan myös, että tulette mu-
kaan odottamaan sitä päivää, 
kun kaikkien maidenne suurlä-
hetystöt muuttavat Jerusalemiin. 

Israelilla ei ole parempia ystä-
viä koko maailmassa kuin kristi-
tyt yhteisöt eri puolilla maailmaa. 
Ja tarkoitan sitä todella. Israel on 
myös valtavalla alueella maa, 
jossa kristityt eivät ainoastaan 
selviydy, vaan he menestyvät.”

Lisäksi pääministeri Netanya-
hu vastasi CBN News:n toimitta-
jan Chris Mitchellin kysymyksiin, 

joka mm. kommentoi sitä, että 
ihmiset eivät tiedä, miten Isra-
el auttaa luonnonkatastrofeissa, 
maanjäristyksissä ym. Hän kysyi, 
miksi Israel kokee tarvetta aut-
taa ja viedä humanitaarista apua 
katastrofialueille, vaikka sillä it-
sellään on ongelmia.

Pääministeri Netanyahun vas-
taus:

”Koska me olemme kansakun-
tien valo. Se on uskomattoman 
profetian uskomaton toteutumi-
nen ja tosiasia siitä, mitä Israel 
tekee. Olimme esimerkiksi Hai-
tissa, Filippiineillä ja Meksikossa. 
Teidän olisi pitänyt kuulla, mitä 
meksikolaiset sanoivat Israelista. 
Puhuin jokin aika sitten Meksi-
kon presidentin Pena Nieton 
kanssa, kun hän soitti minulle. 
Hän sanoi, että haluaa minun 
tietävän, kuinka kiitollisia mek-
sikolaiset ovat. Ja jos olet nähnyt 
Meksikon mediassa, kuinka he 
rakastavat Israelia.

Missiomme Meksikossa oli vii-
meisin; menimme sinne ensim-
mäisinä ja lähdimme viimeisinä. 
Missiomme Nepalissa oli maail-
man toiseksi suurin. Ensimmäi-
nen oli Intia; se on lähempänä 

ja, kuten tiedätte, se on isompi 
maa. Mutta meidän missiomme 
oli maailman toiseksi suurin. Ja 
ihmiset sanovat, no, mitä te teet-
te? Mitä saatte siitä? Ja vastaus 
on: emme saa siitä mitään. Me 
täytämme ainoastaan suurimmat 
arvomme: Israel on valo kansa-
kunnille.”

Tiedän, että Netanyahu on 
positiivinen kristittyjä kohtaan 
ja tiedän myös, että hänellä on 
ystävinä vaikutusvaltaisia kristit-
tyjä. Toki Israelista löytyy myös 
ortodokseja, jotka eivät ole yhtä 
positiivisia Netanyahun tapaan. 
Mielestäni hän on Israelin joh-
taja, joka ymmärtää, mikä vaa-
ra piilee siinä, jos luovutetaan 
maata. Esimerkiksi Juudean ja 
Samarian alue (Länsiranta) ja Itä-
Jerusalem. Se olisi yhtä väärin  
kuin silloin, kun Gaza annettiin 
pois vuonna 2005 rauhan vasti-
neeksi. Miten kävi? He eivät voi 
neuvotella niiden kanssa, jotka 
toivovat Israelin tuhoa.

Myös Israelista löytyy poliitik-
koja, jotka ovat valmiita luovut-
tamaan maata. Tämä on kuiten-
kin väärin myös poliittisesti ja 
turvallisuusnäkökulmasta katsot-

tuna. Maa kuuluu Herralle. 

Viikonloppu Israelin 
merkeissä Seinäjoen 

seudulla
Olin tehnyt aloitteen järjestää ko-
koukset Israelin suurlähettilään 
kanssa Seinäjoella ja Lapualla 
lokakuun 20.-22. päivänä. Olen 
todella iloinen saamastamme hy-
västä vastaanotosta Israelin vi-
rallisen edustajan, suurlähettiläs 
Dov Segev-Steinbergin kanssa. 

Ilkka-lehti kirjoitti todella asi-
anmukaisesti ja totuudenmu-
kaisesti siltä osin, kuin juttuun 
mahtui. Etusivulla oli jopa suuri 
kuva suurlähettiläästä, eli siitä 
tuli positiivinen pääuutinen. 

Oli hyvä asia, että hän sai 
myös tavata kaupunginjohtajan 
sekä Etelä-Pohjanmaan kaup-
pakamarin edustajan. Lisäksi 
kävimme EPTEK:lla, Etelä-Poh-
janmaan terveysteknologian 
kehittämiskeskuksella ja sen 
jälkeen tapasimme juhlallisesti 
keskussairaalan johtoa. Koko-
ustapaamiseen tuli ylilääkäri ja 
eri osastojen johtajia noin 10 
henkilöä. 

Mikä kunnianosoitus Israelia 

kohtaan! Tarkoitus oli konkreet-
tisesti luoda suhteita sairaalan ja 
Israelin vastaavien tahojen vä-
lille, kuten Haifassa sijaitsevan 
Rambam yliopistollisen sairaalan 
ja sen erityisosastojen välille, 
traumakeskuksen, maanalaisen 
sairaalan ym. paikkojen välille, 
joissa Israel on edelläkävijänä. 
Keväälle on jo suunnitteilla vii-
kon matka, joka on suurimmaksi 
osaksi opinto/tutustumismatka.    

Tämä oli lähes uskomaton 
kytkentä, jonka avulla saimme 
levittää tietoutta. Tämän Israel-
rakkaus saa aikaiseksi. Kiitän 
Jumalaa tästä yhteistyöstä, joka 
on kukoistamassa. 

Kokoukset, joissa Lapuan ja 
Seinäjoen seurakunnat isännöi-
vät olivat todella hyviä ja juh-
lallisia. Lapuan kokouksessa oli 
kaupunginjohtaja Ahti Latvala 
mukana kokouksessa ja toi 
kaupungin tervehdyksen. Suur-
lähettiläs toi minun tervehdyk-
seni jälkeen esille ajankohtaista 
sanomaa mm. siitä, että nyt on 
100 vuotta Balfourin julistuk-
sesta ja 50 vuotta Jerusalemin 
yhdistymisestä. Suurlähettilään 
oma henkilökohtainen todistus 
oli koskettava.

Olimme kaikki kiitollisin ja 
tyytyväisin mielin hedelmällisen 
viikonlopun jälkeen. 

 The Holyland 
Experience

Olin hiljattain lomamatkalla Flo-
ridassa, eli saavuimme matkalta 
vain pari päivää ennen Seinäjoen 
vierailua suurlähettilään kanssa. 
Vietimme vaimoni kanssa viikon 
Orlandon läheisyydessä, aivan 
Disneylandin vieressä. Emme 
kuitenkaan käyneet siellä tällä 
kertaa. Sen sijaan kävimme kol-
mannen kerran paikassa nimeltä 
”the Holyland Experience”. Se 
on paikka, joka osittain vie vie-
raat Raamatun aikaan sekä Israe-
liin. Käytössä on huipputeknolo-
giaa. Henkilökunta oli kohtelias 
ja tervehti vieraita sanomalla 
”shalom”. He olivat myös pukeu-
tuneet samalla tavalla kuin isra-
elilaiset 2000 vuotta sitten. Alue 
on suuri ja ainutlaatuinen. Kaikki 
kävelyalueet ja portaat on maa-
lattu kullan/kuparin väriseksi. 
Jopa WC-tiloissa hanat ym. ovat 
kullan väriset. Joka paikka on 
maalattu sillä tavalla. Joka pai-
kassa on kaiuttimia, joista tulee 

rauhallista, hengellistä ylistys-
musiikkia. Alueen reuna-alueilla 
on kauniita istutuksia, kasveja 
ja pensaita, joihin on piilotet-
tu kaiuttimia. Tämä saa vieraat 
kokemaan rauhaa ja jotakin tai-
vaallista. Siksi on nautinto viet-
tää paikassa vaikka koko päivä. 
Alueella on n. 35 rakennusta, 
myymälöitä ja ravintoloita. 

Yhdessä rakennuksessa esite-
tään Raamatun syntymä ja myös 
se, miten kirjan painamista vas-
tustettiin. Kirjapaino jopa pol-
tettiin. Vieraat käyvät n. tunnin 
vaellusmatkalle kronologisesti 
vuosilukujen mukaan huoneesta 
huoneeseen, joita on 15. Jokai-
sessa huoneessa on pieni esi-
tys ja kun kertomus on loppu, 
avautuu seuraava huone. Tässä 
Raamattu-museossa esitetään 
myös, millaista vastustusta on ol-

lut Raamatun syntymää kohtaan.
Alueella on myös samanlainen 

puutarhahauta kuin missä Jee-
sus oli, ”Hän on ylösnoussut”. 
Lisäksi löytyy mini-Jerusalem, 
eli pienoismalli Jerusalemista; 
samanlainen kuin 2000 vuotta 
sitten. Sieltä löytyy temppelit, 
muurit ja sen aikaiset talot.

Ohjelmaa on koko päivän 
ja se alkaa avoimella esiinty-
misalueella ylistyshetkellä, jota 
johtaa henkilökunnan laulaja. 
Monissa alueella olevissa audi-
torioissa ja esiintymispaikoissa 
esitetään raamatullisia kerto-
muksia elävästi ja taidokkaasti. 
Suurin auditorio on pyöreä, iso 
rakennus, johon mahtuu 2000 
ihmistä, ”Church of all Nations”, 
eli kaikkien kansakuntien kirk-
ko. Siellä oli päivän aikana n. 4 
esiintymistä, joita johtivat taitavat 

artistit. Esiintymislavalla on eri 
näyttämöitä, kuten teatterissa. 
Lisäksi alueella on muutamia 
pienempiä auditorioita, joissa 
on myös ohjelmaa.

Me näimme viimeksi ”Tuhlaa-
japojan”, Luukas 15 (kesto 45 
min). Sanoman ydin oli Isän/
Jeesuksen ehdoton rakkaus 
poikaa kohtaan. Toinen esitys 
oli Jeesuksen kärsimys ristillä 
sekä ylösnousemus todella vai-
kuttavalla tavalla (kesto 40 min). 
Muita aiheita lisäksi ”Rakkaus ei 
koskaan häviä”, Jeesuksen elä-
mä; sairaiden paraneminen ym.

Paikka on TBN, Trinity Broad-
cast Networkin omistuksessa. Se 
on ehkä suurin ja vanhin kris-
tillinen TV-kanava. Tämä on 
varteenotettava käyntipaikka 
Orlandossa, kun käyt Floridassa. 
www.holylandexperience.com 
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Teksti: Teemu Nyyssönen

Kuvat: KP Juurikkala

25 vuotta sitten 
kaverukset Risto 
Hirvonen ja Kari-Pekka 
Juurikkala päättivät 
lähteä Lappiin. Reissusta 
tuli perinne ja nyt 
neljännes vuosisata 
myöhemmin Pohjoisessa 
on tullut käytyä 
joka vuosi. Välillä 
kahdestaan, välillä 
isommalla porukalla. 
Tämän vuoden 
juhlareissulle saatiin 
testiin Volkswagen 
Amarok.

T estasimme Volkswagen 
Amarokia Norjan tuntu-
ristossa. Amarok tarjoaa 

miellyttävän pehmeän ajonau-
tinnon niin maantiellä kuin so-
ratielläkin. 

Ensimmäisen kerran kaasua 
painaessa nousee pieni ihmetys 

Amarok DC Highline 3,0 TDI 
165 kW Autom. 

Moottori 3.0 l 165 kW/224 hv 
CO2 päästöt 204 g/km 
EU-yhdistetty 7.8 l/100 km 
EU-kaupunki 8.6 l/100 km 
EU-maantie 7.3 l/100km 

Amarokilla jänkhälle

suupielille: “No mutta tämähän 
lähtee yllättävän hyvin.” Amaro-
kin 3,0 litran turbodiesel ja 165 
kW:n tehot sopivat tähän au-
toon erinomaisesti. 2470 kiloa 
liikahtaa yllättävänkin jouhe-
vasti nollasta 100 km/h vauhtiin 
eikä perässä vedettävä asunto-
vaunukaan hidasta vauhtia jyr-
kemmässäkään Norjan vuoriston 
ylämäessä. 

Maantieajossa Amarok on 
erinomainen. Pehmeä kulku, 
hiljainen ääni ja voimakkaalta 
tuntuva ajo-ominaisuus tekevät 
ajamisesta nautintoa. Ohituk-
sissakaan ei tarvitse jännittää, 
etenkin kun laittaa sporttivaih-
teen päälle. Rallivaihteet (eli 
manuaaliset rattivaihteet) ovat 
myös hauska lisäominaisuus, 
josta saa entisestään helpotusta 
niin ohituksiin kuin maastossa-
kin ajamiseen. 

Kuoppaisessa maastossa 
Amarokia on varsin helppo ja 
pehmeä ajaa. Neliveto vetää 
vaivattomasti ja rallivaihteet hel-
pottavat raskaammassakin mu-
dassa ryömimistä. Vaikeimpaan 
maastoon Amarok ei kuitenkaan 
sovellu suhteellisen matalan 
maavaransa johdosta. 

Testaamamme Amarokin 
Highline Chrome sisätilat ovat 
varsin mukavat. Nahkapenkit 
ovat normaalia laadukkaammat 
ja nahka sopii tähän autoon hy-
vin myös sen vuoksi, että niitä 
on helpompi pitää puhtaina. 
Äänentoisto on hyvä ja puhdas. 
Takapenkki voisi olla kuitenkin 
isompi, sillä yli 182-senttisel-
lä kaverilla polvet osuvat etu-
penkkiin. USB-paikkoja autossa 
oli vain yksi, mikä oli selkeä 
ihmetyksen aihe varsinkin, kun 
samaan aikaan 12 volttisia tupa-
kansytytin paikkoja on 5 kap-
paletta (joista yksi on lavalla). 
Lavalla on riittävästi remmipaik-
koja, joilla saa tavarat taatusti 
kiinni. Auto on muotoiltu siten, 
että tuuli ei puhalla lavalle juuri 
lainkaan. 

Amarokia testatessa tulee lo-
pulta mieleen: “Kenelle tämä 77 
000 euron auto on tehty.” Tämä 
on tuskin paras vaihtoehto ra-
kennusammattilaiselle tai vastaa-
valle työmiehelle rajallisen säily-
tystilan ja avolavan vuoksi. Varsi-
nainen maastoautokaan tämä ei 
ole pienen maavaran johdosta. 
Hinta-hyöty -suhde ei ole tässä 
autossa korkein mahdollinen, 

vaikka “hyötyautosta” onkin ky-
symys. Mieleen tulee, että tämä 
on ehkä tarkoitettu enemmänkin 
lava-autoista fiilisteleville maan-
tiecowboylle. Tämän testin jäl-
keen on kuitenkin selkeää, että 
tämä on erinomainen lava-auto. 

Plussat 
- Pehmeä ja vahva ajo-ominai-
suus 
- Hiljainen ääni isosta koneesta 
ja väännöstä huolimatta 
- Lavalla remmipaikkoja 
- Nahkapenkit 
- Hyvin toimiva neliveto 
- Rallivaihteet 
- Yllättävän pieni kulutus, vaikka 
perässä olisi asuntovaunu (noin 
11-12 l/100km asuntovaunu pe-
rässä) 

Miinukset 
- USB-paikkoja on vain yksi. 12 
voltin tupakansytytin paikkoja 
on sen sijaan viisi kappaletta, 
joista yksi lavalla 
- Hinta suhteutettuna 
- Pieni takapenkki 

Amarokilla jänkhälle
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Kristillinen Kirja- ja Musiikkikustannus Oy     03 475 3030       050 526 8398
Meijeritie 14 - 34800 Virrat            www.kkjmk.net    kirjakauppa@kkjmk.net

On aika rakentaa
Fredrik Ekholm
Vaasalaisen rakentajan ihmeellinen 
elämäntehtävä.

Näky, uskollisuus, johdatus... Kirja on 
käytännön raamattutunti, se pursuaa innoitusta 
ja rohkaisee jokaista lukijaa eri elämänvaiheissa 
ottamaan uskon askelia ja luottamaan Jumalan 
johdatukseen sekä huolenpitoon. 
Kovakantinen. 271 sivua.     

32€

TILAA OMASI WWW.KKJMK.NET

Pelastusarmeijan 
Joulupadan anti on ollut 
jo toistasataa vuotta 
meidän suomalaisten 
ilona.

• Pelastusarmeija on tunnettu 
toimija

• tekee  mitä lupaa
• keräyskustannukset ovat 

todella pienet, alle 5 %. Suurin 
osa niistä menee jätemaksuihin

• padoille toivotaan tuotteita, 
jotka  ovat ehjiä ja toimintakun-
toisia.

• meillä kaikilla on mahdolli-
suus auttaa lähimmäistä

• parempaa joululahjaa on 
vaikea löytää.

Joulumieltä löytyy
Yrittäjä Vesa Rauttu on ollut 
pyyteettömästi organisoimassa 
Keski-Uudellamaalla Joulupato-
jen käyttöä. Hän on ottanut ohje-
nuorakseen, että kun on rehdisti 
hengellisistä asioista kysymys ja 

apua pyydetään, niin sellaista 
estettä ei voi tulla, että kieltäy-
dytään. Kertomalla Pelastusar-
meijan tekemästä sosiaalisesta 
työstä  Vesa sai paikalliset  Lions 
-klubilaiset innostumaan asiasta. 
Järvenpään kaduille padat il-
mestyivät 1995, sitä seuraavina 
vuosina myös laajemmin Keski-
Uudellemaalle. Koko tämän ajan 
on Vesa Rauttu toiminut  Lion-
sien Joulupata-koordinaattorina. 
Ihmisten organisoiminen padalle 
ei ole kovinkaan haasteellista. 
Hyvä sanoma on kiertänyt pa-
tavahdilta toiselle ja joulumieltä 
löytyy. Vesa kokee saaneensa 
tämän palvelutehtävän Herralta. 

– Siksi minun on turha edes 
miettiä, onko aikaa tai onko sii-
tä vaivaa. Sillä, mitä jos minulla 
olisi elämässäni paha tilanne ja 
rukoilisin apua ja vastauksena 
tulisi: ”Ei minulla ole nyt tällai-
seen aikaa”.

Vesa on toiminut itse myös 
patavahtina. Se on erittäin pal-
kitsevaa. Lahjoittajien silmistä 
heijastuu hyvän olon tunnetta, 

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

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

Sen upeasti kuvitetut, värilliset sivut tekevät siitä 
julkaisun, jota ihmiset haluavat lukea. Onko Sinun 
tuttavapiirissäsi nuoria, joiden usko on evoluuti-
on vuoksi koetuksella? Ostaisitko heille lahjaksi 
palan Totuutta? Tilaukset: kauppa.luominen.fi
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Pelastusarmeijan Joulupata
onnellisuutta ja auttamisen iloa. 
Ihminen pitää kohdata oikealla 
tavalla. Erityisen koskettavana 
Vesalle on jäänyt mieleen, kun 
hän eräänä vuonna oli jakamas-
sa padalle tullutt ruoka-apua 
paikallaoleville. 

– Se oli sydäntä sykähdyttä-
vä kokemus. Siinä täytyy olla 
nöyrä. Sellaiseen tilanteeseen ei 
voi mennä rinta rottingilla, että: 
”Minä autan”. Sillä minä en auta, 
vaan Hän auttaa. Ilman rukousta 
ei elämästä tulisi yhtään mitään. 

Merkitystä 
myös henkisesti

Seinäjoen seurakunnan dia-
koniatyö on mukana Pelastus-
armeijan Joulupatakeräyksessä.

Diakoniajohtaja Otto Savolai-
nen näkee joulupatakeräyksessä 
mukana olemisen ”hyvän ket-
juun” liittymisenä ja myös toisin 
päin joulupatakeräys toteuttaa 
hyvällä tavalla kristillisestä ih-
miskäsityksestä nousevaa aja-
tusta ja toimintatapaa: ”Tee it-
sellesi, niin kuin toivoisit sinulle 
tehtävän.”  

Savolainen jatkaa: – Kuka ta-
hansa meistä voisi olla tietyssä 
elämäntilanteessa siinä tilantees-
sa, että tarvitsee lähimmäisen tu-
kea ja apua. Diakoniatyö iloitsee 
mahdollisuudesta olla mukana 
toteuttamassa tämän vuoden 
joulupatakeräystä ja ottaa  kii-
toksella vastaan keräyksestä saa-
dun tuoton. 

Savolainen toteaa, että monien 
diakoniapiirissä olevien ihmisten  

arjessa pienelläkin lahjoitetulla 
vastaantulolla on merkittävä vai-
kutus henkisesti. Se kertoo siitä, 
että kaikista vaikeuksista huoli-
matta on aina toivoa ja valoa, 
josta joulun sanomakin syvim-
miltään ennen kaikkea kertoo. 

– Vastasyntyvä Jeesus -lapsi on 
Joulun Herra ja Hänen valonsa 
loistaa myös ennen kaikkea 
auttavien lähimmäisten kautta. 
Ja toisin päin kärsivässä lähim-
mäisessä voimme aina samalla 
kohdata kärsivän Kristuksen.

Joulupata on Joupin Citymar-
ketissa 18-23.12.2017 klo 12-18 
Seinäjoella.

Terveisin,
joulupatavahti  Iikka Löytty

C   Diakoniajohtaja Otto Savolainen.
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Jorma Wilponen

aivan erityismaininnan ansaitsee 
portaikko toiseen kerrokseen; se 
on huippuluokan taidonnäyte 
erään veljen puusepäntaidoista. 
Kun katselin kaikkea tätä, ihan 
murruin todetessani, että Herra 
antoi meille mahdollisuuden olla 
mukana tässä työssä.

Sunnuntaina olimme Vilnas-
sa, mikä on lääni pääkaupunki, 
seurakunnankokouksessa. Myös 
siellä pisti huomioon erityisesti 
rukoushuoneen rakennustyön 
hieno viimeistelytaso. 

Tulkkia ei meillä tällä mat-
kalla ollut lyhyen matka-ajan 
vuoksi. Siksi oli nyt toimittava 
vaatimattomalla saksankielen-
taidollani, mutta laulaa voi aina 
omalla äidinkielellä, ja se näytti 
ylittävän kielirajat. Sunnuntaina 
oli myös toisessa seurakunnassa 
Malodetsckwnessa iso tilaisuus, 
talo täynnä ja siellä sain jo roh-
keutta kertoa edellisen vuoden 
kokemuksestani ja miten Herra 
teki sen, mitä lääkärit eivät ehkä 
uskaltaneet yrittää tehdä, kiitos 
siitä Herralle. Tulkkikin selviytyi 
mielestäni hyvin tehtävästään, 
hänelläkin se oli ensimmäinen 
kerta tulkata yleisön edessä 
saksasta venäjäksi. Seurakunnat 
elävät vakaasti Valko-Venäjällä, 
nytkin oli ollut tilaisuus, jossa 16 
aikuista otti ”upotuksen” Jeesuk-
sen nimeen.

Perheissä on paljon lapsia ja 
se näkyy ja kuuluu. Lapsikuorot 
toimivat ja 7-8 vuotiset puhuvat, 
lausuvat runoja, laulavat ja soit-
tavat tottunein ottein käyttäen 
mikrofoneja. Myös valtion tahol-
ta tuetaan perheitä. Esim. kun 
perheeseen syntyy viides lapsi, 
saa perhe ilmaiseksi 3 huonetta 
ja keittiön kaupunkiasunnoksi.

Rajatulliin on tullut uudet nuo-
ret ihmiset, jotka osaavat olla 
kohteliaita ja avuliaita ja myös 
kielitaitokin on lisääntynyt. On 
muitakin kieliä kuin venäjä tai 
englanti.

Kouluissa on alueittain kielet, 
englanti, saksa, ranska, espan-
ja, italia 3-5 päivänä viikossa. 
Kielten oppimiseen on todella 
paneuduttu koulusysteemissä.

Yllättävää oli, että valuutan 
kurssi oli muuttunut melko ra-
justi. Edellisellä matkalla 1 euro 
oli 23000  ruplaa, nyt kurssi oli  
2,3 ruplaa 1 euro.

V uosia on kulunut siitä, 
kun ensi kerran Valko-
Venäjälle matkustimme. 

Se tapahtui 1991. Siitä olenkin 
muistaakseni kertonut jo aikai-
semmin, ainakin kirjoittanut 
niistä vaiheista. Viimeinen oli 
poikkeuksellinen sillä Valko-
Venäjän ja Romanian matkan 
jälkeen oli mentävä sairaalaan 
ja olemuksestani poistettiin 
operoimalla ja myös muita lää-
ketieteen menetelmiä käyttäen 
yhteensä 7,5 kg kuollutta verta. 
Tuo vaihe kesti 4 kk, ja se vei 
minut todella heikoksi. Enempää 
ei lääketieteen keinoilla noita 
tehdä, oli liian suuri riski yrittää 
ottaa loppuosaa hematoomasta 
leikkaamalla pois. En myöskään 
halunnut enää sitä riskiä ottaa. 
Ei se osa n. 1kg sieltä koskaan 
mihinkään katoa, oli kahden 
lääkärin lausunto asiasta, ja niin 
minut lähetettiin kotiin. Olin hy-
vin heikossa kunnossa. Kykenin 
nipinnapin kävelemään joka toi-
nen päivä postilaatikolle n. 110 
m matka. Painoa oli pudonnut 
n. 30 kg. Punaverisoluja oli an-
nettu n. 600 g. Muutaman päivän 
kuluttua uskova perhe naapuri-
kunnasta kutsui heille, menim-
me, vaimo ajoi. Siellä kokoontui 
muutamia uskovia ja rukoilim-
me, eräs veli tuli takaapäin ja las-
ki kätensä kylkeeni juuri  tuohon 
luiden murtumakohtaan, mikä 
oli sisäisen vuodon aiheuttanut 
10 kk aikaisemmin. Hän rukoili 
voimakkaasti ”puhuen kielillä”. 
Mitään voimavaikutuksia en tun-
tenut, mutta käsitin, että muu-
tos oli alkanut. Koska seuraavan 
päivän aikana ruumiinlämpö 
pomppi normaalisti lähes +40 

oC ja takaisin ylös alas 2 tunnin 
sisällä ja sitten asettui normaa-
liksi. Käsitin, että paraneminen 
oli alkanut.

Kun olin vajaan kuukauden 
kuluttua kontrollissa, lääkäri to-
tesi, että hematooma oli selvästi 
pienentynyt ja kun jälleen olin 
kontrollissa kuukautta myöhem-
min, ei ultraäänitutkimuksella-
kaan löydetty mitään, lisäksi hän 
otatti vielä röntgenkuvat sivulta 
ja edestä. Mitään ei kuitenkaan 
löytynyt ja hän kirjoitti raporttiin 
”mitään ei ollut enää havaittavis-
sa. ”Kiitos Herralle”!

Tämä Valko-Venäjän matka 
siirtyi, näitten syiden vuoksi ja 
myös monien töiden, jotka piti 
saada määräaikaan tehdyksi. 
Yhteytemme Valko-Venäjälle 
ovat olleet varsin kiinteät kaik-
ki nämä vuodet. Viimeisten 15 
vuoden aikana on ollut luke-
mattomia avustusmatkoja, on 
viety rekkalasteittain kaikkea 
mitä jokapäiväisessä elämässä 

tarvitaan, myös sairaalatavaroi-
ta, kun Härmän sairaalaa ajettiin 
alas ja Seinäjoen keskussairaalaa 
korjattiin. Erityisesti on jäänyt 
mieleen suuressa sairaalassa vie-
railumme. Ylilääkäri otti meidät 
vastaan ja vei työhuoneeseensa 
9, missä tarjottiin teetä ja kah-
via voileipien ja leivonnaisten 
kanssa. Siinä keskusteltiin sai-
raalan aineellisista tarpeista, 
mutta sitten ylilääkäri otti esille 
”uuden Asian” jonka kaltaista ei 
aikaisemmin ole esiintynyt. Hän 
kertoi, että varakkaat äidit hyl-
käävät lapsensa ja jättävät hei-
dät synnytyksen jälkeen heille 
sairaalaan. He yrittävät löytää 
näille hyljätyille lapsille adoptio-
vanhemmat, mutta nytkin heillä 
on lastensairaalassa 5 hylättyä, 
joille he eivät ole vielä löytäneet 
adoptiovanhempia. Sitten tämä 
ylilääkäri sanoi yllättäen: ”Voisit-
teko te tulla tuonne tapaamaan 
ja siunaamaan näitä lapsia?” Tot-
takai  me olimme siihen valmiit. 

Kuljimme eri osastoilla ja laskim-
me kätemme näiden lasten pääl-
le ja siunasimme heitä Jeesuksen 
nimessä. Kierroksella oli muka-
na myös ylilääkäri ja ylihoitaja. 
Kun siunauskierros hylättyjen 
lasten luona oli tehty, pyysi yli-
hoitaja varovasti vielä, että hoi-
tohenkilökunta on kokoontunut 
erääseen suureen huoneeseen ja 
toivoo, että tulisimme sinne ja 
rukoilisimme heidän kanssaan 
ja siunaisimme heitä. Tietenkin 
menimme ja rukoilimme heidän 
kanssaan. Ajattele, tämä kaikki 
maassa, josta sanotaan, että se 
on viimeinen kommunistimaa 
Euroopassa. Tämä tapahtui Val-
ko-Venäjän suurimmassa lasten-
sairaalassa.  Miten meillä Suo-
messa, josta sanotaan, että on 
lähes 100 % kristitty maa/kansa?

Lauantaina 30.9.2017 kävim-
me tervehtimässä veljeä, jos-
ta voidaan sanoa ”Tosimies” 
myöskin. Tämä veli asuu vaa-
timattomasti ja aikana, jolloin 

oli mahdollista lunastaa asunto, 
jossa on asunut vuokralla tietyn 
määrän vuosia alhaisella  hinnal-
la omaksi, mutta juuri tuolloin 
seurakunnalla oli rukoushuo-
neen rakentaminen menossa ja 
tuo veli pani siihen kaikkensa, 
työssä ja talouden hoitamisensa, 
eikä voinut silloin tuota edullis-
ta lunastusoikeutta hyväkseen 
käyttää. 

Aika meni, oli jo vapautunei-
den huoneistojen hinnat hypäh-
täneet korkeuksiin, eikä seura-
kuntaa palvelevan veljen tuloilla 
asuntoa enää voinut lunastaa. 
Hän sai kuitenkin perintönä 
maapalstan, jossa oli ehkä 200 
vuotta vanha hirsimökki ja lähes 
½ hehtaaria maata. Se tuotti ja 
tuottaa ahkeralla työllä kaikkea 
mitä maa kasvaa, omenoista, 
päärynöistä ja luumuista peru-
noihin, juurikasveihin ja moni-
naisiin maustekasveihin saakka, 
kananmunia ym. Ja sitten Her-
ra muisti tätä veljeä ja toimitti 
ulkomailta hänelle rahat, joilla 
voi ostaa vuokra-asunnon omak-
seen. Tämä veli oli saanut erityi-
sen lahjan toimia myös ulospäin 
hoitamalla  asioita viranomaisten 
kanssa seurakuntien puolesta.

Kaksi vuotta sitten he esitteli-
vät meille hankkimansa vanhan 
koulun ja kertoivat visiostaan 
tehdä siitä lastenkeskus erityi-
sesti jo mainitsemiani orpolapsia 
varten. Saimme silloin sydämel-
lemme, että meidän tulee toimit-
taa sitä varten kaikenlaisia heille 
tarvittavaa tavaraa ja aloimme 
kerätä huonekaluja,

ruokailuvälineitä ym. Niitä 
saimmekin, keneltäkään mitään 
pyytämättä, esimerkiksi tuo ra-
kennus oli mitoitettu 60:lle lap-
selle, saimme heille uudet nyky-
materiaaliset patjat ja patjapussit 
juuri tuon määrän. Kuorma-au-
ton pakkaamisessa tuli varmasti 
ennätys ahtaamisessa.

Veljet olivat purkaneet huo-
non rakennuksen tasakertaan 
ja tekivät höylähirrestä 2. ker-
roksen ja niin tuli kaikille yöpy-
mistilat. Suunnittelija oli todella 
onnistunut.

Alakerrassa olivat huippuhie-
nosti  toteutetut keittiö, ruokai-
luhuone, saniteettitilat ja iso lu-
entohuone. Minua hämmästytti  
erityisesti korkeatasoinen ja am-
mattitaitoisten rakennusmiesten 
viimeistelytaso, huippuluokkaa; 

Tosimiehiä 
tapaamassa 
Valko-Venäjällä

Bangladeshin monet kasvot 
40 kertomusta – 40 vuotta työtä
Elämää, työtä, juhlaa ja surua värikkäässä 
maassa kurjuuden ja kauneuden keskellä. 
Lähde nojatuolimatkalle Bangladeshiin! 265 s.

Muistakaa hänen ihmetyötään
Ebenezer-koti ensimmäiset 40 vuotta
Ebenezer-kodin asukkaiden kiehtovaa elämää 
vainoista Israeliin muuttoon ja yhteiseen 
vanhuuteen Haifassa. 257 s.

Lukemista syksyyn: www.palamaailmalta.fi

20 €

20 €
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Fast & Furious 8
Käsikirjoitus: Chris Morgan
Ohjaus: Gary Gray
Pääosissa: Vin Diesel, Dwayne "The 
Rock" Johnson, Jason Statham, Michelle 
Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludac-
ris" Bridges, Nathalie Emmanuel, Elsa 
Pataky, Kurt Russell, Charlize Theron, 
Helen Mirren, Scott Eastwood.
Pituus: 2 h 16 min

The Rally
Käsikirjoitus: Rick ja Nettie Reyna
Ohjaus: Rick Reyna
Pääosissa: Kenneth Copeland, T-bone, 
Rick Reyna, Danny Martinez, Lyndsey Rae
Pituus: 1 h 45 min
Lisämateriaalia toisella DVD:llä.

Fast & Furious 8 
Fast & Furious 8 on toimintaelo-
kuvien kuningasliigaan nous-
seen elokuvasarjan uusin osa, 
joka ei säästele kierroksissa.

Maassa tuntuu vallitsevan rau-
ha, kun vauhdikas tiimi viettää 
viimein tavallista arkea: Dom ja 
Letty nauttivat kuherruskuukau-
destaan ja Brian ja Mia ovat jät-
täneet entisen elämän taakseen. 
Kaikki kuitenkin muuttuu, kun 
salaperäinen nainen (Oscar-voit-
taja Charlize Theron) viettelee 
Domin rikollisuuden ja petoksen 
pyörteisiin alamaailmaan, josta 
ei näytä olevan pakokeinoa.

Uhkarohkean eliittijoukon 
on matkattava niin Kuuban 
rannoille, New Yorkin kaduille 
kuin Barentsinmeren hyisille 
lakeuksillekin estääkseen vaa-
rallista anarkistia syöksemästä 
maailmaa kaaokseen ja pelas-
taakseen miehen, joka teki heistä 
perheen.

Vin Dieselin ohella rooleihin-
sa ovat palanneet Dwayne ”The 
Rock” Johnson, Jason Statham, 
Michelle Rodriguez, Tyrese Gib-
son, Chris “Ludacris” Bridges, 

Nathalie Emmanuel, Elsa Pataky 
ja Kurt Russell. Theronin lisäksi 
näyttelijäkaartiin liittyvät Scott 
Eastwood ja Oscar-voittaja He-
len Mirren.  Elokuvan on ohjan-
nut F. Gary Gray (Straight Outta 
Compton) ja tuottajiksi palaavat 
Neal H. Moritz, Michael Fottrell 
sekä Vin Diesel.

Tällä kahdeksannella osalla 
on aika vähän tekemistä niiden 
ensimmäisten Fast & Furious 
-elokuvien kanssa.

Mitä pidemmälle sarja ehtii, 
sitä utopistisemmiksi tarinat 
käyvät. Siinä missä alkuaikoina 
Vin Dieselin johtama porukka 
piti hauskaa kisaamalla ja kur-
vailemalla autoilla lähes henkeä-
salpaavissa tilanteissa, nykyään 
varsinainen autoilla iloittelu on 
jäänyt taustalle ja james bond-
maiset erikoistehosteet vallan-
neet sijaa.

Perusajatus perheestä ja tois-
tensa tukemisesta on säilynyt 
punaisena lankana, mutta muu-
ten mopo on livennyt tekijöiden 
käsistä.

Kimmo Janas

The Rally
Mukavaa, että myös kristilliseltä 
pohjalta tehdään ns. jännäreitä. 
Ja kun kyseessä ovat jenkit, niin 
tietenkään kustannuksissakaan 
ei säästellä; kalustoa ja henki-
lökuntaa on riittävästi, että saa-
daan aikaan laadukasta jälkeä. 
No, ehkä käsikirjoitukseen olisi 
voinut tässä tapauksessa panos-
taa hieman enemmän, mutta 
hyvä näin.

Elokuvan nimi "Rally" ei nyt 
viittaa Latvalan ja kumppanei-
den ajokisoihin vaan evankeli-
ointitapahtumaan.

Teksasilainen saarnamies 
Kenneth Copeland on tehnyt 
aikaisemmin muutaman län-
nenelokuvan, jossa hän sheriffi 

Wichita Slimina ensin ampuu 
roistot hengiltä ja sitten rukoi-
lee heidän sielujensa puolesta.

Tällä kertaa Copeland esit-
tää eteläamerikkalaista ma-
fiosoa, joka pitää hallussaan 
amerikkalaisen kaupungin 
alamaailmaa;on huumekaup-
paa, suojelurahoja, prostituuti-
ota yms.

Elokuvan alussa Antonio Mi-
guel Sarka Sr. tulee uskoon ja ve-
täytyy toiminnasta jättäen jatkon 
Sarka Jr:n hoidettavaksi. Junioria 
näyttelee paremmin räppäripii-
reistä tunnettu T-bone.

Evankelista Rick Reynan ja 
hänen vaimonsa Nettien alku-
peräistarinaan perustuva juoni 
kertoo kaupunkia hallitsevien 
ganstereiden ja periksiantamat-
toman pastorin taistelusta kau-
punkilaisten sieluista.

Mukaan on saatu  sivullisten 
ampumista, huumekoukussa 
kamppailevaa äitiä, raskaana 
olevaa teiniä, aviorikosta hau-
tovaa liikemiestä, vanhempansa 
menettänyttä nuorta miestä ym. 
ym. Kaikkien elämät kuitenkin 
kietoutuvat Reynan järjestämän 
toritapahtuman ympärille – ja 
tietenkin anteeksiantavaan ja 
rakastavaan Jumalaan.

Toisella DVD:llä olevat ekstrat 
ovat myös varsin mielenkiintoi-
sia; sieltä löytyy niin Kenneth 
Copelandin kuin Rick Reynan-
kin puheenvuorot, haastatteluita 
punaiselta matolta, kulissien ta-
kaisia kohtauksia ja The Queens 
yhtyeen esittämä musiikkivideo 
Finally Now.

Kimmo Janas
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Arto Perämäki

Kaikki israelilaiset 
tietävät Golanin alueella 
kultaisensäännön, 
pysy ajouralla tai tiellä 
koska alueella on 
runsaasti tutkimattomia 
miinakenttiä teiden 
varsilla.

O n arvioitu, että pelkäs-
tään Golanin kukkuloi-
den alueella on ainakin 

2 000 miinakenttää peittäen alu-
eelle satoja tuhansia panssari- ja 
henkilömiinoja.

Alueelle on suoritettu miinoi-
tuksia jo toisesta maailmanso-
dasta lähtien brittien hallinnoi-
dessa aluetta. Syyria miinoitti 
alueen Israelia vastaan ja kol-
mannenpolven  miinoituksen 
suoritti Israel Syyriaa vastaan. 
Osa alueen miinakartoista on 
kadonnut, ja osaa ei luovuteta 
sotatilan vuoksi esim. Israelille.

Molemmat osapuolet ovat 
miinoittaneet aluetta. Osa on 
asetettu armeijan tukikohtien 
läheisyyteen ja osa muualle. 
Varma sääntö on, että Israelin 
armeijan kaivamista miinaken-
tistä on olemassa kartat, Syyri-
an miinoittamat kentät ovat sen 
sijaan arvoitus.

Maassa on myös runsaasti 
miinakenttäalueita Jordanin-
laaksossa ja Aravan alueella. Yh-
dysvaltain ulkoministeriö on ar-
vioinut, että em. alueiden lisäksi 
myös Libanonin raja-alueella on 
miinoitus. He arvioivat kaiken 
kaikkiaan, että Israelia ympä-
röivillä raja-alueilla olisi arviolta 
260 000 miinaa. Tämä on arvio, 
koska kukaan ei tarkkaa määrää 
pysty arvioimaan.

Israelin armeija IDF on pyr-
kinyt kartoittamaan miinaken-
tät vuosittain, alueet on rajattu 
piikkilanka-aidoin ja merkitty 
miinavaaraa ilmoittavalla kyltillä 
hebreaksi ja arabiaksi.

Miinakentät ovat suuri riski 
siviileille ja myös karjatalouden 
harjoittajille, koska lehmät lau-
kaisevat vieläkin vuosien jäl-
keen miinoja Golanin alueella. 
Sama ongelma on myös Syyri-
an puolella rajaa, YK-operaatio 
UNDOF:n alueella.

Golanin kukkulat ovat erittäin 
suosittua patikka-alue varsinkin 
keväällä lumien sulamisen jäl-
keen. Vaikka patikka-reitit on 
raivattu vapaaksi miinoista, silti 
miinaonnettomuuksia alueella 
sattuu siviileille. Kansalaisjärjes-
tö Ladmine and Gluster Munition 
Monitor, maamiinoja valvova jär-
jestö kertoo, että 15 siviiliä louk-
kaantui miina-onnettomuuksissa 
vuosina 1999-2015.

Miinaonnettomuuksia on sat-
tunut Mt. Avitalla, jonka lähei-
syydessä sijaitsee Mt. Bental, 
sammunut tulivuori luonnon-
suojelualueen läheisyydessä. 
Arviolta 1-2 ihmistä vammautuu 
Israelissa vieläkin vuosittain alu-
een miinaräjähdysonnettomuuk-
sissa.

Armeijalla on ohjelmia, joilla 
tarkistetaan vuosittain miina-
kenttien varoituskylttien mer-
kinnät ja aidat, varsinkin kentät, 
jotka rajautuvat siviiliasutusten 
viereen. Keväällä lumien su-
laessa suuri vaaratekijä,  joka 
muuttaa miinakenttiä ovat tul-

vat, jotka saavat miinat ”ajeleh-
timaan” tai muuten liikkumaan 
maa-aineksen mukana. Tämä 
vaarantaa vuosittain patikoijien 
harrastuksia. Toinen riskiryhmä 
on alueen viljelijät, esim. druusit, 
joita on loukkaantunut miinaon-
nettomuuksissa Golanilla.

Vuonna 1999 valtion kontrol-
li raportti näki puutteita IDF:n 
miinakenttien tarkistuksissa, 
joita pitäisi suorittaa useammin, 
vuosittain. Ongelmana nähtiin 
tuolloin, että merkinnät sivii-
likarttoihin olivat olleet myös 
puutteellisia. Nyt asian tilaa on 
pyritty korjaamaan.

Mitä pitäisi sitten tehdä tar-
peettomien miinojen poista-
miseksi? Riippuu hyvin paljon 
keneltä asiaa kysytään.

Golanin alueen tuolloinen 
pormestari vuonna 2010 Eli Mal-
ka totesikin: ”Jos alueella vierai-
lee vuosittain kolme miljoonaa 
ihmistä, on se maan kierretyin 
alue”. Samalla hän kritisoi IDF:n 
miinakenttien raivauksien hita-
utta. Tuolloin alueelle tuli sivii-

liyrittäjä miinakenttien raivaus-
toimintaan mukaan. Armeija ei 
silloin hyväksynyt yritystä, eikä 
alueita voinut julistaa ”miinoista 
vapaaksi”. Raivaus vaatii myös 
paljon suunnitelmallisuuta ja 
budjetoitua rahaa vuosiksi 
eteenpäin.

Avidgor Kahalani, tankkipa-
taljoonan vuoden 1973 silloinen 
komentaja, myöntää osan miina-
kentistä tarpeettomiksi. Mutta 
kertoo, että osalla Israelin miina-
kentistä on selvä tarkoitus hidas-
taa hyökkääjää, kunnes reservit 
ehtivät apuun. Hän mainitsee 
Mt. Avitalin tärkeksi strategiseksi 
paikaksi 800 m Syyrian rajasta.

Maavoimien aiempi komen-
taja Yiftah Rontal, sanoo toivo-
vansa päivää, jolloin Israel ei 
tarvitsisi miinoja Golanilla. Hän 
kertoo kuitenkin uskovansa, 
ettei se päivä ole vielä lähellä, 
vaan päinvastoin.

Israelin hallitus on perusta-
nut INMAA (Israeli Mine Action 
Authority) vuonna 2011, vastuu-
alueenaan raivata maa miinois-
ta. Kesällä 2017  INMAA aloitti 
kolmevuotisen projektin raivata 
miinoja Golaninalueella. Asias-
ta kertoi Israelin parlamentissä 
Knessetissä varapuolustusminis-
teri Eli Ben-Dahan.

”Suunnitteilla on  raivata 700 
hehtaarin alue miinakenttää 
tai aluetta, jota epäillään mii-
noitetuksi. Tämä on monivuo-
tinen projekti viranomaisille”, 
Ben-Dahan toteaa. ”Tavoite on 
raivata vuodessa 150-200 heh-
taaria, riippuen viranomaisten 
vuosittaisesta 27 miljoonan NIS:n 
budjetista. Vaikka tiedossa ole-
vaa miinakenttää on 825 hehtaa-
ria, silti on noin 9000 hehtaaria 
epäiltyä miinakenttä-aluetta pää-
osin avomaalla Golanin kukku-

loillla, Aravassa Israelin rajalla”, 
hän jatkaa.

Miinanraivaus on hidasta ja 
taloudellisesti kallista toteuttaa, 
ja siksi on kehitelty uusia ja jopa 
turvallisempia menetelmiä sen 
toteuttamiseen. Perinteinen tapa 
raivata, paikallistamisen jälkeen 
poistaminen tai esim. suoma-
laisten rauhanturvaajen muka-
na liikkunut Raisu-merkkinen 
raivausajoneuvo, joka tamppasi/
hakkasi pyörivillä ketjuilla ole-
tettua miinakenttää, räjäyttäen 
miinat.

Uusin tapa, jota on tutkimuk-
sissa todettu, että miinojen ke-
mikaalit reagoivat ympäristöön 
jättäen siihen ns. typpioksidi-
sormenjäljen, joka ilmenee maa-
perän ja kasvillisuuden värien 
muutoksina. Israelilainen Geo-
mine-yritys käyttää satelliitti- ja 
maakuvausta kaukoilmaisimi-
neen analysoimaan algoritmeja 
tunnistamaan ja tulkitsemaan 
muutokset ja paikallistaen sa-
malla miinakentät.

Geomine-yhtiö kertoo voivan-
sa erottaa 30 x 30 metrin miina-
kentän satelliittikuvilla ja neliö-
metrin lentokuvilla, lentokoneen 
tai ns. dronen avulla. Koneiden 
käyttö kuvauksiin ei vaaranna 
ihmishenkeä, aina niin vaaralli-
sessa miinanraivaustyössä.

Yhtiö kertoo testanneensa niin 
Israelissa kuin Afrikassa, eli eri 
ilmastoissa, sekä geologisissa 
ympäristöissä. Kaiken tämän 
pohjalta yhtiö kertoo tehneensä 
”miinakentän kemiallisen sor-
menjäljen mallin”.

Israelin armeija onkin kiinnos-
tunut tekemään yhteistyötä yh-
tiön kanssa, onhan kymmenien 
miljoonien neliömetrien tutkimi-
nen miinaharavalla aikaa vievää 
ja vaarallista työtä.

Samansuuntaisia miinan maa-
han tekemiä kasvullisia muutok-
sia tutkimuksissaan hyödyntää 
myös Jerusalemin hebrealainen 
yliopisto. Tutkimuksissa on löy-
detty tapa, millä kasvava baktee-
ri ja laser havaitsevat räjähtämät-
tömät maamiinat.

Yliopiston kehittämällä mene-
telmällä rajattiin bakteeri pienek-
si pisaroiksi, jotka hajotettiin tes-
tikentän ylle jossa oli todellisia 
maamiinoja kaivettuna. ”Käyttä-
mällä laserpohjaista skannausta 
testialueelle, tutkijat pystyivät 
määrittelemään räjähteen sijain-

nin, läheisyyden hehkun/loista-
misen perusteella. Nämä luovat 
ns. fluorisoiva-signaalin miinan 
sijainnin osoittaen”, kertoo pro-
fessori Shimshon Belkin Alexan-
der Silberman instituutista.

Koska maahan haudatut mii-
nat vahingoittavat ja invalisoi-
vat aina uhreja räjähtäessään, 
on keksittävä uusia menetelmiä 
estää nämä 15 000-20 000 tuhan-
nen ihmisen vammautuminen tai 
kuoleminen vuosittain kaikkialla 
maailmassa.

Israel on jäsenenä tavanoma-
sia aseita käsittelevässä yleisso-
pimuksessa, mutta ei ole allekir-
joittanut 1997 Ottawan sopimus-
ta. Israelin lausunnosssa 2007 
todetaan: ”vaikka Israel tukee 
humanitääristä tavoitetta yleis-
sopimuksessa, se ei voi jättää 
huomioimatta erityisiä sotilaalli-
sia ja puolustuksellisia tarpeita, 
eikä voi täysin sitoutua luopu-
maan jalkaväkimiinoista, koska 
ne ovat laillinen tapa puolustaa 
rajoja esimerkiksi terrorihyökkä-
ykseltä”.

Lähitulevaisuudessa Israel tu-
lee tarvitsemaan miljoonia NIS:a 
miinanraivaustyöhön kuuden 
päivän sodan 1967 takaisin val-
taamiin alueisiin. Nykytekniik-
ka helpottaa tätä suurta ja myös 
vaarallista työtä Golanin alueel-
la, Aravan-laaksossa ja Jordanian 
laaksossa.

Osa miinoista tulee jättää maa-
han puolustuksellisessa tarkoi-
tuksessa kuten IDF on todennut, 
mutta niistä on olemassa kartat, 
siviili uhrien välttämiseksi. Alu-
eet tulee merkitä, myös siviili-
karttoihin.

Mietitään miten miinanraivaus 
esim. Golanilla vapauttaa tuhan-
sia hehtaareja maata viljelys- ja 
virkistyskäyttöön. Israelin pinta-
alasta arvioidaan miinakenttien 
olevan reipas 1%:n luokkaa.

                                                    
Lähteet: 
• Tv7, ”Miinakenttien Israel”, esitetty 
7.1.2012.
• Los Angeles Times: ”ISRAEL-Land of 
landmines”/February 8. 2010.
• The Jerusalem Post:”Golan mine-
clearing project to begin this sum-
mer”/17.3.2017.
• The Jerusalem Post:”Keeping civilians 
away from 260,000 mines a tough task”/
by Mark Rebacz, 02/08/2010.
• The Times of Israel:”Glowing bacteria 
are used hunt landmines in Hebrow U 
study”/by Shoshanna Solomon,12.4, 
2017.

ISRAEL – 
maamiinojen maa
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Jussi Kosola

Naula on hyvä keksintö, 
tohtiisko arvella notta 
tärkiimmästä päästä, 
mitä ihiminen on 
kehittäny.

H istoria on pitkä siitä, ku 
seppä ne aikanansa ta-
koo vrt. tähän päivähä, 

ku ne teollisesti valamistetaha.
Lukemattoon on se väkimäärä, 

minkä tämä keksintö on ruakki-
nu ja tuloo ruakkimaha maaili-
man tappihi asti.

Kaivostyäälääset hakoo raaka-
aineet ja toisespääs elionkaarta 
se ruakkii viälä kiärrätystä.

Mitä kaikkia siinä välillä, nii 
ei tähän marginaalihi sovikkaan.

Onhan sitä yritetty jollaki ke-
mikaaliilla teherä kiinnitysvaih-
toehtoja, mutta ei oo naulaa 
mikään pystyny korvaamaha 
ainakaan täysin.

Timpuri käyttää naulapussia; 
joskin se nimi on korvattu nyt-
temmin tyäkaluvyä-sanalla aina-
kin myyntiesittehis.

Naulaamisen eri muatoja/vai-
keusasteeta on lukemattomasti.

Hankalimmasta päästä on 
naulata ylähäppäin esim. levyjä 
kattoho, mikä toki on jääny vä-
hemmälle, ku on naulapyssyt ja 
ruuvit on korvannu tämän erko-
noomisesti hankalan tyän.

Poltettaas naulaasia puita pe-
säs suasittelen mangneetin käyt-
tyä tuhkan käsittelyhy.

Silloon ne ei kulukeuru lu-
antoho, jos tuhka käytetähä lu-
amunomaasesti lannoottehena 
vaikka mitä kasvilajia hyvänsä. 
Sanoovat että naulan häviämi-
nen luannos nimittäin kestää 
julumetun kauan, eikä se puska 
enää välttämätä oo siinä enää, 
minkä juurelle tuhka on heitetty 
ja on näinollen vaarallinen tekijä 
monella tapaa.

Lentäviä lauseeta on vilielty 
otsikosta: Osuut naulan kantaha. 

Toisahalta jos ei osukkaa nauala-
ha nii sanonta kuuluu; vasaralla 
ei voi lyärä salaa sormehe.

Rakennustyämailla on sattunu 
lukematoon määrä naulahan as-
tumisia ja meistä jokahinen joka 
sen on kokenu, tiätää tuntehen.

Kaveri joka oli ollu Canaras 
timpurina, sanoo että siälä oli 
sellaanen sääntö tyämaalla, että 
joka jätti esim. lauran johona 
törrötti naula ylähäppäin, joutuu 
kaharenviikon palakattomalle 
pakkolomalle.

Meleko ankara tuamio, mutta 
eresauttoo varmaha tavallansa 
hualellisehe tyäskentelyhy niil-
täosin.

Tosiaan se naulahan astumi-
nen tuattaa palio tuskaa, ja mo-
net on joutunehet lekurille ja 
tehostetun jäykkäkouristuspiikin 
ottamaha.

Se piikittäminenkin on tapaus-
kohtaasesti kipukynnyksestä 
riippuen vähemmän miällyt-
tävä, ja hoitoalan väki istuttaa 
isoommankin miähen lavittaha, 
ku seisahaltansa piikittääs isooki 
karpaasi voi ottaa lukua.

Maailman tunnetuun puu-
seppä; Jeesus Nazaretilaanen 
wörkkii raksamiähenä nuan ko-
lomekymppiseksi, ja oon mo-
naasti miättiny, että mitenkähä 
Hänen kohoralla oli se vasaralla 
sormehen paukahuttaminen, ja 
oon tullu siihen tuloksehe, että 
ku hän oli ainut täyrellinen, joka 
maanpäällä ihimisen muaros eli, 
nii eihän täyrellinen timpuri va-
sarookkaa hutihi.

Osattomaksi Hänkään ei jääny 
naulanpistoosta, ku ilimoottaas-
nansa uravaihron myätä olevan-
sa Jumalan Lihaksi tullu Poika, 
nii kansa jakaantuu kahtia.

Toiset uskoo ja viälä uskon-
vahavistusta antoo ne lukuusat 
ihimeteot, mitä Hän toteutti; häis 
vesi muuttuu viiniksi, käveli vet-
ten päällä eikä kuallehekkaan 
ollu Hänelle ku piis of keik, lyh-
kääsen lausahruksen jäläkehe oli 

vainaja taas eläväänkirioos.
Kaikki meni pulukkaha, mitä 

Hän toteutti, paitsi että oli vas-
tustajat jokka oli kiriaviisahia, 
mutta kaikkiin hankalin porukka 
ymmärtämähä lukemaansa mihi-
nä Messiahan tulosta maanpääl-
le oli lupauksia.

Laittoovat kovan vastuksen, 
tyylihi: kaikki konstit on sal-
littuja, että tuasta Jeesuksesta 
pääsisivät erillensä ja niinhän 
se päättyy ristihinnaulittemisehe.

Tämä kualemansa ei olluk-
kaan uran loppu Hänen ko-
horalla niinku useemmat asian 
ymmärtivät.

Sellaanen lentävä legenra, elää 
että ku rikas miäs oli luavuttanu 
kalliohautansa Jeesuksen lepo-
sijaksi, nii vaimonsa oli torunu, 
että ku ny tuallalailla meet te-
kemähä.

Vastaukseksi miähen kerro-
taha sanonehe: Älä hualehri, ei 
hän siälä kauaa oo!!!

Näinhän siinä justihi käytihin-
ki: kolomantena päivänä  nousi 
haurastansa ilimestyen omillensa 
ja kun oli saanu Piatarinki kuk-
kooneuroosista entisellensä, nii 
antoo lähetyskäskyn: ”Minulle 
on annettu kaikki valta taivaas-
sa ja maan päällä. Menkää siis 
ja tehkää kaikki kansat minun 
opetuslapsikseni, kastamalla 
heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hen-
gen nimeen ja opettamalla heitä 
pitämään kaikki, mitä minä olen 
käskenyt teidän pitää. Ja katso, 
minä olen teidän kanssanne joka 
päivä maailman loppuun asti.” 

Tätä lähetyskäskyä nourattaan 
saa nykkin varmistella meistä jo-
kahinen, että onko tämä sano-
ma jo omalla kohoralla hoirettu 
kuntoho.

Nimittäin se lupaus pitää taik-
ka paremminki saa henkilökoh-
taasesti vastahanottaa: Jumala on 
rakastanut maailmaa niin paljon, 
että antoi ainoan Poikansa, jot-
tei yksikään, joka häneen uskoo, 
joutuisi kadotukseen, vaan saisi 
iankaikkisen elämän.

Osuutko 
naulan kantaha?Raamattu alusta loppuun 

on Vuoden kristillinen kirja 
2017

Vuoden kristillinen kirja 2017 
on Eero Junkkaalan toimittama 
Raamattu alusta loppuun. Kirja 
antaa hyvät perustiedot sille, 
jolle Raamattu on suhteellisen 
tuntematon. Kirja toimii myös 
hakuteoksena ja uusien näkö-
kulmien avaajana kokeneem-
mallekin Raamatun lukijalle. 
Kirjan perimmäinen tavoite on, 
että kirja saisi lukijan itse tarttu-
maan Raamattuun.

Lastenpsykiatrian erikoislää-
käri ja lääketieteen tohtori Jari 
Sinkkonen valitsi voittajan, joka 
julkistettiin Helsingin Kirjames-
suilla 29.lokakuuta 2017.

”Eero Junkkaalan toimitta-
massa teoksessa Raamattu alus-
ta loppuun käydään Ison Kirjan 
sisältö läpi kaikkiaan kuudessa-
toista luvussa. Kaikki kirjoittajat 
ovat raamatunopettajia, mutta 
heidän taustansa ovat erilaisia. 
Joukkoon kuuluu niin profes-
soreita kuin maallikkojakin. 
Tämä kirjavuus on ilman muuta 
rikkautta ja tarjoaa monenlaisia 
näkökulmia ja lähestymistapoja 
aiheisiin. Joissakin luvuissa on 
kyse lähinnä yhden tai useam-
man Raamatun kirjan sisällön 
tiivistämisestä, toisaalla taas 
assosioidaan hyvinkin lennok-
kaasti ja mukaansatempaavasti 
ja avataan lukijalle uusia näky-
miä. Vanhalle Testamentille on 
omistettu enemmän sivuja kuin 
Uudelle Testamentille. Tämä on 
perusteltua, koska Vanha Tes-
tamentti jää helposti vieraam-
maksi. 

Kirjan viritys on yleistajui-
nen, ja sen toivoisi tavoittavan 
laajan lukijakunnan. Se toimii 
erinomaisena johdatuksena ja 
innoittajana Raamatun lukemi-
seen ja siihen perehtymiseen. 
Tälle kirjalle on helppoa povata 
pitkää ikää”, Sinkkonen perus-
telee valintaansa.

Teoksen on kustantanut Ka-
ras-Sana Oy.

Voittaja palkittiin 2 000 euron 
rahapalkinnolla. Kristilliset kus-
tantajat ry:n järjestämä kilpailu 
oli avoin kaikille kustantajille.

”Ideologinen radio” pelotti 
viranomaisia 

Radio Dei täytti 3. marraskuuta 
kaksikymmentä vuotta. Helsin-
kiläisestä paikallisradiosta Suo-
men ainoaksi valtakunnalliseksi 
kristilliseksi radioasemaksi kas-
vaneella kanavalla on nykyään 
24 taajuutta, joiden kuuluvuus-
alueella asuu kolmeneljäsosaa 
suomalaisista. 

– Viranomaisia pelotti antaa 
lupaa ”ideologiselle radiolle”. 
Lopulta he suostuivat, koska 
enemmistö suomalaisista on 
kristittyjä ja lupasin vaalia kristit-
tyjen yhteyttä, antaa tilaa kaikille 
ja olla näin siltana seurakuntaan, 
kuvaa päätoimittaja ja Radio 
Dein toimitusjohtaja Kirsi Ros-
tamo radioaseman alkuvaiheita.

Viranomaisten karsastama 
”ideologisuus” ei syntynyt poliit-
tisista näkemyksistä tai halusta 
agitoida kansanryhmiä. Taustalla 
oli henkilökohtainen kriisi ja sitä 
seurannut elämänmuutos. 

– Olin menettänyt pitkän ih-
missuhteen lähestyessäni kol-
meakymppiä ja siinä elämän 
kriisissä löysin Jeesuksen, joka 
rakasti minut eheäksi. Se antoi 
elämääni toivoa, josta halusin 
kertoa myös muille etsijöille.

Radio Dei aloitti toimintansa 
3.11.1997 Helsingin taajuudella 
89 MHz. Suorassa lähetyksessä 
radion siunasi edesmennyt evan-
kelista Kalevi Lehtinen.

Radio Dei on ainutlaatuinen 
kristillinen media, sillä kaikki 
muut ovat tavalla tai toisella 
sidoksissa johonkin kirkkokun-
taan, herätysliikkeeseen tai lähe-
tysjärjestöön. Radio Deissä halu-
taan palvella koko kristikansaa 
ja yhteistyökumppanina on yli 
80 kristillistä yhteisöä.

Radio Dei kuuluu Suomen 
suurimpien radiokanavien yh-
teiseen Radiot.fi-palveluun. 
Nettipalvelussa voi kuunnel-
la kanavia suorana tai käyttää 
ajansiirtotoimintoa jo lähetetty-
jen ohjelmien kuunteluun. TNS 
Kantarin tekemän kyselytutki-
muksen mukaan Radio Dei on 
Suomen tunnetuin kristillinen 
media. Kanava on tuttu 55 pro-
sentille suomalaisista.

Arkeologit tekivät 
merkittäviä löytöjä Jerusalemissa

Israelin antiikkiviranomaiset ilmoittivat tällä viikolla, että Jeru-
salemin Vanhassakaupungissa työskentelevät arkeologit ovat 
kaivaneet esiin osia Länsimuurista, joka on ollut hautautunee-
na kahdeksan metrin syvyydessä vuosisatojen ajan. Arkeologit 
löysivät Jerusalemista hiljattain myös roomalaisen teatterin 
jäänteet. Teatterin raunioissa on muinaisia kirjoituksia, jotka 
kuvailevat toisen temppelin aikaista Jerusalemia.

Kristityt osoittivat 
solidaarisuutta Jerusalemille

Jerusalemin juhlavuosi toi tuhansia kristittyjä ympäri maailman 
Jerusalemiin ICEJ:n lehtimajanjuhlaan, jota vietettiin jo 38. 
kertaa. Tämän vuoden teemana oli ”Jumalan kaupunki”. Yli 
5 000 juhlijaa yli 100 eri kansallisuudesta saapui osoittamaan 
tukeaan 50 vuotta sitten yhdistyneelle Jerusalemille. Juhlaa 
oli seurannut internetin välityksellä 250 000 katselijaa sen 
puoliväliin mennessä.

Lehtimajanjuhla alkoi Ein Gedissä tähtitaivaan alla nauti-
tulla erämaa-aterialla täysikuun luodessa pehmeää valoaan 
juhlijoiden ylle. ICEJ:n toiminnanjohtaja Jürgen Bühler puhui 
Pais Arenalla pidetyssä avajaisillassa. Hän kertoi, että Jumala 
lupasi Jerusalemin, Jumalan kaupungin, juutalaiselle kansalle 
syystä ja että tämä on säädetty taivaassa. ”Jos Jumala lupaa 
jotain taivaassa, mikään ei voi muuttaa sitä… sanoivat maal-
liset hallitukset mitä tahansa.”

Israelin väkiluku jälleen kasvussa
Israelin tilastokeskus julkaisi jälleen vuosiraporttinsa Rosh 
Hashanan, juutalaisen uudenvuoden, kynnyksellä. Israelissa 
asuu uuden vuoden alussa noin 8 743 000 ihmistä (tästä 
juutalaisia noin 6,5 milj.) ja väkiluku on noussut 156 000:lla 
viime uuteen vuoteen verrattuna. Israeliin muutti kuluneen 
vuoden aikana noin 25 000 uutta maahanmuuttajaa. Suurin 
osa heistä saapui entisen Neuvostoliiton alueelta, Ranskasta 
ja Yhdysvalloista.

Israelissa naiset synnyttävät keskimäärin 3,11 lasta, mikä on 
korkein määrä OECD-alueella. Jopa 88 % israelilaisista sanoo 
olevansa erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä omaan elämäänsä.

Israelin ja joidenkin arabivaltioiden väliset  
kauppasuhteet kukoistavat

Bloombergin hiljattain julkaisema tiedote paljastaa, että kaup-
pasuhteet Israelin ja sen monien arabinaapureiden välillä 
kukoistavat, vaikka asiasta ei juurikaan puhuta. Arabivaltiot 
ovat edelleen varovaisia, etteivät he pitäisi liian kovaa ääntä 
suhteestaan Israeliin, koska muslimiväestö on opetettu vi-
haamaan juutalaisia viimeisen 65 vuoden ajan. Suhteet ovat 
kuitenkin olemassa ja ne vahvistuvat joka päivä.

Israelilaisen ohjelmistoyrityksen IntuViewin johtaja Shmuel 
Bar on sanonut, että Israelin vastaista boikottia ei esiinny 
kaikissa arabimaissa. Bar tapaa vapaasti ja säännöllisesti saudi-
arabialaisia, egyptiläisiä ja muita arabivaltioiden edustajia sekä 
kauppakumppaneita konferensseissa ja muissa tapahtumissa 
ulkomailla.
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markkinoinnin johtamistoimisto

Kasvata myyntiäsi!
Tarjoamme parempia tuloksia kokonais

valtaisilla markkinoinnin ratkaisuilla

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

m

Tilaa 
vaimollesi  

Christina-
lehti

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

Media Missio ry

Israel rukouskalenteri 2018 
Rukoile rauhaa Jerusalemille.
Israel-rukous siunaa Suomea! 
Rukousaihe tai Raamatun kohta
joka päivälle vuoden 2018 lop-
puun asti. Mukana Israel-tietoa
& juutalaiset ja kristilliset pääjuh-& juutalaiset ja kristilliset pääjuh-
lapäivät. Erityisaihe Israelin 70-
vuotisjuhla. 32 sivua, koko seinäl-
le ripustettuna 31x48 cm. 14 € +

tk 2 €. Hyvä lahjaidea! Tilaa: www.sananjarunontuoksua.fi . Puh/tekst
050 5375065, jaakob.auli@gmail.com . Kysy ale-hintaista ANCJ rukous-
konferenssimatkaa Israeliin 9.- 23.9. (tai 9.-16.9. tai 16.-23.9.2018). 
Nuorisoale alle 30 v: 300 € hinnasta pois! Aulin kirjat Katso totuutta 
silmiin ja Ainutkertainen matka ovat hyvät evankelioivat lahjat Jouluksi!  
Katso Sanan ja runon tuoksua TV7-ohjelma sunnuntaisin klo 19:15!

Kimmo Janas

Lahden 
Messukeskuksessa 
15.-17. syyskuuta 
järjestetyillä Caravan 
2017 -messuilla 
nähtiin satoja ensi 
vuoden uutuusmalleja, 
joissa näkyi vahvasti 
tulevaisuuden trendit. 

T oimintojen kännykkäoh-
jattavuus on yksi merkit-
tävä ominaisuus, joka on 

tänä päivänä jo yleistä uusissa 
matkailuajoneuvoissa. Tulevai-
suudessa ala tähtää yhä vah-
vemmin digitaalisten toimintojen 
kehittämiseen niin ajoneuvojen 
käytön ja huoltopalveluiden 
kuin myös käyttäjien yhteyden-
pidon helpottamiseksi. 

Omakotitalonkin hinnalla
Uuden matkailuauton yleisin 
hintahaitari on 55 000 -  75 000 
euroa. Edullisemmat mallit ovat 
ensiostajien ja ajoneuvonsa 
vuokrakäyttöön hankkivien suo-
siossa. Pakettiauton koriin teh-
dyt pienemmät matkailuautot, 
joita kutsutaan retkeilyautoiksi, 
edustavat kaikkein halvinta hin-
taluokkaa. Uuden retkeilyauton 
hankkii jopa alle 40 000 eurolla.  
Messujen kallein matkailu-auto 
puolestaan maksoi liki puoli mil-
joonaa euroa.

Caravan 2017

Uudet harrastajat mukaan
Caravan 2017 esitteli laajasti tu-
levan kauden uutuusmallistot 
sekä alan varusteet, tarvikkeet ja 
palvelut. Messujen Liikkuvaa va-
pautta -teema-alue sekä kattava 
ohjelmasisältö innostivat myös 
ensikertalaisia tutustumaan 
matkailuajoneuvojen monipuo-
lisiin mahdollisuuksiin. Harras-
teen monimuotoisuutta tuotiin 
tapahtumassa esille erilaisten 
käyttäjien omien matkatarinoi-
den muodossa. 

Matkailuajoneuvonostalgiaa 
jo 10 vuotta

Vuoden 2007 Caravan-messuil-
la esiteltiin ensimmäistä kertaa 
suomalaista matkailuajoneuvo-
historiaa. Tapahtumaan tuotiin 
näytille samoja vaunuja, joita 
oli ihailtu uutena neljä vuosi-
kymmentä aiemmin Suomen 

ensimmäisessä matkailuperä-
vaununäyttelyssä Helsingissä. 
Messuilla toteutettu nostalgia-
osasto herätti suurta kiinnostus-
ta messuvieraiden keskuudessa 
ja historiallisia matkailuajoneu-
vokaunottaria on tästä lähtien 

esitelty Caravan-messuilla vuo-
sittain. Tänä vuonna nostalgia-
osastolla nähtiin muun muassa 
legendaarinen SMV 10 -mun-
avaunu vuodelta 1963 vetoau-
tonaan upea Chevrolet Impala 
Sports Coupé vm. 1964.

C A   Caravan 2017 -messujen kallein 
ajoneuvo, Concorde Liner Plus 1136, 
oli kokoluokaltaan ja hinnaltaan 
massiivinen. Mercedes-Benz Atego 
1530 L -alustalle rakennetun mallin 
kokonaispaino on 15000 kg, ja se kät-
kee sisäänsä vaikkapa Fiat 500 -henki-
löauton. Valtavan Concorden sisätilat 
ovat huippuvarustellun kodin luok-
kaa luksuskeittiöineen ja ulosvedet-
tävine erkkereineen. Uutuusmallin 
saa omakseen noin 500 000 eurolla.

D   Ducato 2,3 MJET:n pohjalle rakennettu  Sunlight 600 on esimerkki varsin täydel-
lisestä retkeilyautosta. Hinta lisävarusteineen 62.320 euroa.

D   C'Joy edustaa Dethleffin pienempää vaunuluokkaa, soveltuu vaikkapa eläkeläis-
pariskunnan lomamatkailuun.

C   Kaben huippuluokkaa vaunumatkailuun.

C   Bürstnerin Harmony Line edustaa edullisempaa, mutta kuitenkin laadukasta matkailuautoluokkaa.
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Sydänääniä osa 5

Esko Tienhaara 

J ouluna vietämme Jeesuk-
sen syntymäjuhlaa, joka on 
jokavuotinen tarpeellinen 

muistutus hänen pelastavasta 
ilmestymisestään maan päälle. 
On aivan sama, onko Jeesus 
syntynyt syksyllä vai keväällä, 
pääasia on, että hän on synty-
nyt. Pidämme luonnollisena ja 
totena, että Jeesus on Jumalan 
Poika ja että Jumala lähetti hä-
net ihmiskunnan pelastajaksi. 
Siitä on tullut arkipäivän tieto, 
itsestäänselvyys, joka on lakan-
nut puhuttelemasta meitä. Miksi? 
Ehkä siksi, että tunnemme ni-
men mutta emme henkilöä. 

Ystävyys on toistensa läheistä 
tuntemista, siihen ei riitä pelkkä 
nimi. Meille sana - ystävä – on 
sana muiden joukossa emmekä 
ajattele siitä sen enempää. Ys-
tävä tavallisessa kielenkäytössä 
tarkoittaa henkilöä, jonka kanssa 
viihdymme ilman suuria erimie-
lisyyksiä. Ehkä ystävää kohtaan 
voi joskus olla vähän kriitti-
nenkin, eikä ystävyys ole heti 
katkolla. Lähinnä ymmärretään 
ystävyyden olevan lämmintä to-
veruutta ja myötäelämistä. Ystä-
vyys ei ole toisen hyväksikäyt-
töä, mutta ei myöskään kieltäyty-
mistä ystävän antamasta avusta.

Raamattu antaa ymmärtää, 
että ystäväksi kutsuttu on jo-
tain paljon enemmän kuin se, 
että pidämme jostakin ihmisestä 
erityisesti. Tai, että viihdymme 
ja olemme mielellämme hänen 
seurassaan. Ystävyys tunnetaan 
sydämen tasolla. Todellinen 

ystävä voi antaa henkensä toi-
sen puolesta. Uskon sen olevan 
mahdollista myös ihmisten väli-
sessä, todellisessa ystävyydessä. 
Varmaan niin on monesti tapah-
tunutkin. 

Jaakob sanoo kirjeessään, että 
joka tahtoo olla maailman ystä-
vä, siitä tulee Jumalan vihollinen. 
Emme siis voi olla maailman ja 
Jumalan ystäviä. Vaikka Jumala 
rakasti maailmaa niin, että antoi 
ainoan poikansa, ettei yksikään 
joutuisi kadotukseen, me emme 
voi rakastaa maailmaa. Jos joku 
maailmaa rakastaa, niin Isän 
rakkaus ei ole hänessä, kirjoit-
ti Johannes. Raamattu osoittaa, 
että ystävyys on sydämessä, josta 
se syrjäyttää kaiken ystävyydelle 
vahingollisen. 

Jeesus kutsui opetuslapsensa 
palveluasemasta ystävyyteensä. 
(Joh. 15:15). Hän oli avannut 
sydämensä opetuslapsilleen sa-
noen: -minä olen ilmoittanut teil-
le kaikki, mitä minä olen kuullut 
Isältäni. Jeesuksella ei ollut enää 
salaisuuksia opetuslapsiinsa 
nähden, ei edes taivaallinen Isä 
ollut enää kätkössä heiltä. Ehkä 
opetuslapset, jotka vielä siinä 
hetkessä olivat uudestisynty-
mättömiä, eivät käsittäneet mitä 
Jeesus heille antoi. 

Usein mekin torjumme hä-
net epäuskollamme. Sielun-
vihollinen on saanut meidät 
uskomaan, että Jeesuksella on 
parempaakin tekemistä, kuin 
kuluttaa aikaansa kanssamme 
ja että hänellä on paljon kii-
reellisempiä tapauksia kuin me. 

Meille on melkein mahdotonta 
pitää häntä niin inhimillisenä, 
kuin hän on. Kun hän kutsuu 
rukoilemaan, siis olemaan hä-
nen kanssaan, emmekä mene, 
hän on surullinen, aivan kuin 
joku ystävämme, jonka luokse 
lupaamme mennä mutta emme 
menekään. Ystävyys syntyy yh-
teisistä kiinnostuksen ja harras-
tuksen aiheista. Ne vetävät heitä 
yhteen, koska kumpikin tuo sii-
hen oman osuutensa. Se on sama 
myös Jeesuksen ystävyydessä.  

Jeesuksen ystävyydessä on 
jotakin käsittämättömän luotta-
muksellista. Hän antoi nimen-
sä opetuslasten käyttöön, että 
nämä voisivat pyytää hänen ni-
messään Isältä, mitä ikinä tahto-
vat. Se on kuin luottokortti, jolla 
ei ole maksukattoa. Hän on jo 
edeltä pyytänyt Isältään, että kun 
nämä - minun omani - tulevat 
pyytämään sinulta, niin anna 
heille mitä he tarvitsevat. 

Tässä on huomattava, että Jee-
sus antoi rajattoman luottamuk-
sensa ystävilleen – ei palvelijoil-
leen. Tämä on ystävien välinen 
salaisuus, joka ei ole tarkoitettu 
kaikkien kuultavaksi. Asiakkaille 
ja palvelijoille tästä ei kerrota, he 
käyttäisivät sitä väärin. 

Jeesus sanoi: - En minä anna 
teille, niinkuin maailma antaa. 
Ystävien yhteys on ajatusten 
ja syvien sisäisten tunteiden 
vuorovaikutusta. Se on hengen 
yhteyttä, sydämen avaamista 
ja salaisuuksien kertomista toi-
nen toisilleen. Ne eivät ole aina 
konkreettisia asioita, vaan sydä-

men lyöntejä, joista virtaa lepo ja 
rauha elämäämme. Ystävyyteen 
kuuluu ehdoton luottamus toi-
nen toisiinsa ja toisensa tapaa-
minen mahdollisimman usein. 
Opetelkaamme sen tähden ”tuh-
laamaan kallista aikaamme” par-
haan Ystävämme kanssa.

Jeesus sanoi myös, että jos 
joku janoaa tulkoon hänen ty-
könsä ja juokoon, ja joka uskoo 
Jeesukseen, hänen sydämestään 
on juokseva elävän veden virrat. 
Eli hän siis yhdistää ystävänsä 
suoraan Elämän lähteeseen – 
Isään. Kuitenkin ihmissydämes-
sä oleva paatumus ja epäusko 
kieltävät usein tämän yhteyden. 
Siksi antakaamme Pyhän Hen-
gen repiä pois istutukset, joita 
Jumala ei ole istuttanut.

Ystävät pitävät yhteyttä toisiin-
sa. Rukous on suhde Jeesuksen 
kanssa ja usein se alkaa siitä, että 
hän ottaa meihin yhteyttä. Jos 
emme joskus jaksa olla ruko-
uksessa, se on hyvä kertoa Jee-
sukselle, hän kyllä odottaa. Hän 
ei jätä ystäväänsä, jos tämä on 
väsynyt, vaan auttaa löytämään 
levon ja rauhan. Toisinaan me 
otamme yhteyttä häneen. Jeesus 
ei tarvitse luetteloa siitä, mitä me 
tarvitsemme, hän tietää ne. Hän 
halajaa elävää suhdetta sinuun ja 
minuun. Joskus siinä on sanoja, 
joskus ei. Hän sanoi opetuslap-
silleen ja sanoo tänään meillekin:  
“Lähtekää mukaani johonkin 
yksinäiseen paikkaan, niin saat-
te vähän levähtää.” Mark. 6:31.  
Emme ole palkattuja palvelijoi-
ta, emmekä vain asiakkaita, vaan 
sydänystäviä Jeesuksen kanssa. 

IHMETEKOJA MUISTELLEN
Ajatus vanhainkodin perustami-
sesta juutalaisvanhuksille Israe-
liin syntyi esirukoilijalle ja per-
heenäidille norjalaisessa pikku-
kaupungissa. Haifassa toimivan 
Ebenezer-kodin juuret ja synty-
historia liittyvätkin keskeisesti 
Norjan Israel-lähetyksen toimin-
taan. Pastori Magne Solheimia 
voidaan pitää kodin todellisena 
isänä, joka oli koko hankkeen 
alullepanija. Yhdessä vaimonsa 
Cilgian ja sisar Olga Olaussenin 
kanssa vaikuttivat voimakkaasti 
kodin alkuvaiheissa.

Myös suomalaisilla on ollut 
merkittävä rooli Ebenezer-kodin 
historiassa, vuoteen 1995 asti 
kaikki kodin johtajat olivat suo-
malaisia ja Suomen Lähetysseu-
ran lähettämiä. 1995-2002 Norjan 
Israel-lähetys oli vastuussa johta-
jan lähettämisestä vanhainkotiin. 
Vuoden 2002 jälkeen kodista tuli 
israelilainen toimija, jolla on pai-
kallinen johtaja.

Vanhainkodin 40-vuotishis-
toriikki julkaistiin englanniksi 
huhtikuussa 2016, ja nyt uskon-
puhdistuksen juhlavuonna 2017 
Lähetysjärjestö Kylväjä, joka liit-
tyi Ebenezer-kodin työyhteyteen 
2014, on julkaissut kirjan suo-
meksi. Suomenkielisen version 
kääntäjänä ja toimittajana on toi-
minut Ulla-Maija Saarilahti Pirk-
ko Saidin ja Anna-Liisa Viidan 
avustuksella.

Kirja jakautuu kahteen osaan. 
Aluksi kerrotaan näystä kodin ta-
kana, muistellaan syntyhistoriaa 

Jeesuksen ystävä 

Pasi Turunen
Israel – Jumalan silmäterä, maailman 
silmätikku
Kuva ja sana, 2017

TIKKU SILMÄSSÄ
Patmos Lähetyssäätiön tuote 
toimitusjohtaja, tuottelias kris-
titty toimittaja Pasi Turunen on 
jälleen puristanut myllystään 
uuden ja varsin ajankohtaisen 
opuksen.

”Israel – Jumalan silmäterä, 
maailman silmätikku” tarkaste-
lee Israelin olemassaoloa nimen-
säkin mukaisesti kahdesta eri 
näkökulmasta, niin hengellises-
tä kuin maallisestakin. Eikä tuo 
hengellinenkään tarkastelu on 
ole mitään Raamatulla päähän 
hakkaamista vaan Turuselle tut-
tua hyvin analyyttistä tutkimista, 
vieläkö Jumalan lupaukset Israe-
lin kansalle ovat voimassa.

Turunen toteaa kirjassaan, että 
vaikka hän on historian valos-
sa täysin vakuuttunut Israelilla 
olevan kiistaton moraalinen ja 
historiallinen oikeutus olemassa 
oloonsa, hän uskoo myös, että 
sen kansalaisilla on myös Juma-

Hilary Falk, Helene Johansson, Vibeke 
Lukatz, Ulla-Maija Saarilahti ja Pirkko 
Said
Muistakaa Hänen ihmetöitään
Ebenezer-koti – ensimmäiset 40 vuotta
Lähetysyhdistys Kylväjä, 2017

ja esitetään Ebenezer-kodin tu-
levaisuuden näkymiä. Toisessa 
osassa pääsevät ääneen kodin 
asukkaat. Päähenkilöt edustavat 
noin kolmannesta niistä liki 150 
asukkaasta, joita koti on palvel-
lut vuoden 1976 jälkeen.

Lähi-idän nykyistä poliittista 
ei selvitellä kirjassa tarkemmin, 
vaan on pitäydytty Ebenezer-
kodin asukkaiden elämäntari-
noihin ja niiden taustatekijöihin. 
Esimerkiksi nimeä Palestiina 
käytetään ainoastaan viittaa-
maan turkkilaiseen ottomaanien 
hallintoon vuosina 1516-1918, 
jota seurasi brittihallinto ja Pa-
lestiinan mandaattialue vuodesta 
1920 alkaen aina 14.5.1948 saak-
ka, jolloin Israelin valtion syntyi.

Ebenezer-kodin asukkaita 
näyttää yhdistävän yhteisen us-
kon lisäksi kärsimys eri muodois-
saan, takana on niin holokausti, 
kommunismin sortotoimet kuin 
Israelin itsenäisyyssotakin. Kir-
jan tarkoituksena on muistaa, 
mitä Jumala on tehnyt näiden 
juutalaisten ja ei-juutalaisten, 
monia eri kieliä puhuvien asuk-
kaiden elämässä.

ÄIJÄT SYÖMÄÄN
Televisiostakin tuttu kokki Janne 
Pekkala koki tyytymättömyyttä 
oman jaksamisensa kanssa ja 
päätti etsiä muutosta asiaan lii-
kunnan ja terveellisemmän ruo-
kailun kautta. Hän kertoo päivä-
kirjan muodossa kokemuksiaan 
tässä muutosprosessissa tunnus-
taen avoimesti myöskin tappioi-
taan tällä uudella linjallaan.

Kirjan ulkoasu tekee jo äijä-
mäisen vaikutuksen ja kautta 
teoksen Pekkalan linja on kepeä 
ja humoristinen. Tosimiehen ei 
ole kuitenkaan syytä pelätä, et-
tei kirjan reseptiosastolta löytyisi 
”miehekkäitä” ruokavaihtoehto-
ja kuten esimerkiksi: Pulled Pork 
tai beef tai piimään marinoidut 
karitsan kyljykset.

lan heidän esi-isilleen antamiin 
lupauksiin perustuva oikeus 
asua maassaan.

Kirjan alkuosan mediakriitti-
nen näkökulma antaa lukijalle 
ymmärrystä, millä tavoin ja miksi 
Israelia koskeva uutisointi niin 
usein on kielteisesti värittynyttä 
ja jopa puutteellista. Tapahtumi-
en todelliset syy-seuraussuhteet 
häviävät helposti vääristelevän 
uutisoinnin ja esimerkiksi val-
heellisten valokuvamanipulaa-
tioiden taakse.

Ensi vuonna 70 vuotta täyttä-
vä valtio on jatkuvasti suuren-
nuslasin alla mediassa. Koko 
olemassaolonsa ajan Israel on 
joutunut puolustamaan oikeu-
tusta olemassaololleen niin tais-
telukentillä kuin kansainvälisillä 
foorumeilla.

Kirjan loppusanoissa Pasi Tu-
runen vastaa monia kristittyjäkin 
askarruttavaan kysymykseen, 
”Miksi siunata Israelia?” Hän 
painottaa, että kristityn pitäisi 
siunaamisessaan pyrkiä vilpit-
tömästi hyvään ja tosiasioihin 
perustuvaan tukee. Tämä tuki 
voi merkitä esimerkiksi esiru-
kousta Israelin kansan puoles-
ta, matkoja Israeliin ja vaikkapa 
Israelia tukevien tapahtumien 
järjestämistä ja oikean tietouden 
levittämistä. 

”Mutta Israelin siunaaminen ei 
silti saa merkitä arabien ja pales-

tiinalaisten vihaamista”, Turunen 
huomauttaa. ”Jumala rakastaa 
kaikkia kansoja, samoin tulisi 
kristittyjenkin.”

Pasi Turusen uutuuskirja on 
ehdottomasti lukemisen arvoi-
nen kirja, katsoitpa sitten Israelia 
Raamatun valossa tai olet pel-
kästään kiinnostunut Lähi-Idän 
tilanteesta.

Kimmo Janas

Pekkala sai avukseen omaan 
kuntoremonttiinsa personal trai-
ner Toni Väyrysen, joka itsekin 
oli aikanaan tuskastunut omaan 
jaksamiseensa ja ravintoasioihin 
tutustuttuaan perinpohjaisesti on 
alkanut opettaa myös muita tällä 

Janne Pekkala
Äijäruokaa
Syömällä hyvä olo
Ruokakirja  MIEHILLE          
Fitra, 2017
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EI KUN LIIKKUMAAN!
Tukholman Karoliinisen Insti-
tuutin ylilääkäri Anders Hansen 
oli vierailulle elokuun lopulla 
Suomessa, samoihin aikoihin 
kun hänen kirjansa Aivovoimaa 
ilmestyi suomenkielisenä Atena 
kustannusyhtiön tuotoksena. 

Hansen julistaa liikunnan mer-
kityksestä aivojen hyvinvoinnil-
le. Muistin suhteen muun mu-
assa hän mieluummin patistaa 
ihmisiä liikkumaan kuin täyttä-
mään sanaristikoita tai sudokuja.

Hän toteaa liikunnan:
- parantavan stressinsietoa,
- auttavan keskittymisessä nosta-
essaan dopamiinitasoja,
- lisäävän aivosolujen määrää,
- kasvattavan otsalohkoa, aivo-
jen kehittyneintä osaa,
- vahvistavan lasten oppimisky-
kyä,
- parantavan luovuutta ja muis-
tia,
- hidastavan aivojen vanhene-
mista ja rappeutumista.

Ruotsissa kirja on ollut myyn-
timenestys ja toivon mukaan 
Suomessakin löydetään kirjan 

Eero Sorila
Taskurahalla maailman ympäri
Books on Demand GmbH, 2017

TASKURAHALLA
MAAILMAN

YMPÄRI

Taskurahalla M
aailm

an Ym
päri

Eero Sorila

EERO SORILA

William Woodsworth (1770-1850) sanoi; “Runous on rauhassa koot-
tuja tunteita.”  Taskurahalla maailman ympäri teos kätkee rauhassa 
koottuja  matkamuistoja elämän varrelta. 

Se alkaa v.1946 jolloin pieni poika Suomessa karkaa saunasta ja päätyy 
Afrikan Swazimaan rinteelle v.2017, jossa yöpaikka löytyy öljulampun 
valaisemasta majasta.

Kirja vie lukijan Chilestä kiipeämällä Andivuoriston yli Argentiinaan, 
Suomesta junalla Siperian kautta Hong-Kongiin, kiipeämällä Kiliman-
jaron huipulle Tanzaniassa, tuhansien kilometrien pyörämatkalle Japa-
niin, katamara veneellä Pirun Saarelle Ranskan-Guayanalle, kumive-
neellä rantautuminen Etelämantereelle, linja-autolla Pohjois-Koreaan, 
Swazimaan kuningaskuntaan ja moneen muuhun matkakohteeseen.

Teoksen 326 sivua ja 72 valokuvaa kertovat vähillä varoilla matkusta-
misen taiteilusta, uskomattomienkin vaikeuksien keskellä.

— Dr. Stuart Pidocke (London School of Economics)

Kirjoittaja Viktorian putouksella
Kuva: Femke Camps

KEVYELLÄ VARUSTUKSELLA 
MAAILMALLE

Kansainvälisesti tunnettu maise-
mavalokuvaaja-kirjailija Eero So-
rila kertoo matkaseikkailuistaan 
35 vuoden aikana eripuolilla 
maapalloa juuri ilmestyneessä 
kirjassaan, Taskurahalla maail-

saralla. Hänet esitellään kirjas-
sa hyvinvoinnin moniottelijana. 
Asialistalla on kuntoremontis-
sa muun muassa riittävä uni ja 
palautuminen, ravintoasiat ja 
liikunta.

Kirjan loppuosassa terveys-
asiantuntija Janne Leino antaa 
vinkkejä keski-ikäiselle suo-
malaiselle miehelle, kuinka 
on hyvä investoida itseensä ja 
tulevaisuuteensa esimerkiksi 
luopumalla nikotiinista ja ole-
malla kohtuuslinjalla suhteessa 
alkoholiin. Leino kehottaa myös 
laittamaan tavoitteita tulevaisuu-
teen elämän eri alueille ja kertoo 
omista tavoitteistaan.

Pekkala ei niuhota reseptiosi-
ossa, mutta on lähtenyt muutta-
maan omaa ruokailuaan terveel-
lisempään suuntaan vähentäen 
niitä tuotteita ruoassa, joiden 
liiallinen käyttö on todettu epä-
terveelliseksi. Nyt lukijalla on 
mahdollisuus lähteä testaamaan 
Pekkalan reseptien toimivuutta 
ja maistuvuutta henkilökohtai-
sesti.

Samuel Saresvirta

man ympäri. Tämän Suomessa 
syntyneen maailmanmatkaajan 
käyttökieliä ovat suomi, eng-
lanti, ranska, italia, espanja ja 
japani. Ne ovatkin reissuilla tär-
keitä työkaluja, jotka eivät edes 
täytä repputilaa. Eipä siellä So-
rilan repussa tosin kulje mukana 
sen paremmin kännykkä kuin 
kellokaan. Mutta kummasti on 
miekkonen selviytynyt jos jon-
kinlaisista kommelluksista – ja 
vaikeuksista.

Taskurahalla maailman ympä-
ri kirja vie lukijan yli 30 maahan 
ja myös tavallisista poikkeaviin 
matkakohteisiin kuten Pohjois-
Koreaan, Kiribatille ja Eteläman-
tereelle.

Ensimmäisen seikkailunsa 
Sorila teki karkaamalla yleisestä 
saunasta kahden vuoden ikäise-
nä. Poliisilaitokselle ilmoitettu 
katoaminen ei tuottanut tuloksia. 
Epätoivon keskellä uskovainen 
äitini rukoili. Se oli oikea ratkai-
su pelon ja hädän keskellä. Äiti 
ja poika löysivät toisensa kau-
pungin sillalla.

Tämän ensimmäisen seik-
kailun jälkeen seikkailumatkat 
ovat yltäneet lähes kahteensa-
taan maahan. Eikä seikkailuis-
ta todellakaan puutu vauhtia ja 
vaarallisia tilanteita. Eero Sorila 
kuljettaa tarinaa varsin elävästi 
ja huumorintajulla höystettynä.

Kirjassaan Eero Sorila huo-
mauttaa, että matkustamisessa 
tahdonvoima on tärkeämpi kuin 
rahanvoima, ja matkanteko on 
useasti antoisampaa kuin perille 
saapuminen. 

”Koen myös, ettei suurin on-
gelma elämässä ole naapurissa 
tai yhteiskunnassa. Löydän sen 
kun katson peiliin.”

”Taskurahalla maailman ym-
päri” on tavallisuudesta poikkea-
va matkakirja, joka sisältää 326  
informoivaa sivua ja 72 tietenkin 
maestron itsensä ottamaa valo-
kuvaa. Kirjan viimeinen lause 
viestittää: ”Tätä kirjaa paljon ar-
vokkaampi kirja löytyy melkein 
jokaisen kodin kirjahyllystä. Se 
on perheraamattu. Tämä kirjojen 
kirja antaa ilmaiseksi ohjeet elä-
män matkalle ja myös viimeiselle 

matkalle”.
Tämänlehden ilmestyessä So-

rila on jälleen uusilla maailman 
valloitusmatkoillaan Lähi-Idässä. 
Toivottavasti saamme lukea niis-
tä ensi vuonna Tosimiehenkin 
sivuilla.

Kimmo Janas

sanoma ja hyödytään laajalti lii-
kunnan tuomista eduista tervey-
den saralla. Jari Sarasvuo puhui 
taannoisilla Trainer4you päivillä 
liikkumattomuuden tuhoisista 
seurauksista Suomen kansan 
kohdalla ja Hansenin sekä sen 
sanoma on jälleen ”herätyshuu-
to” kansalaisten saamiseksi am-
mentamaan terveyttä liikunnan 
kautta.

Samuel Saresvirta

Anders Hansen      
Aivovoimaa       
Näin vahvistat aivojasi liikunnalla     
Atena-kustannus, 2017

Guillermo Maldonado
Kuinka vaeltaa Jumalan yliluonnollisessa 
voimassa
Liekkikustannus Oy, 2017

Lk. 25.3

ISBN 978-952-68534-3-7

Jumalan yliluonnollinen voima ja auktoriteetti ovat tarjolla tämän päivän 
uskovalle – aivan kuten Raamatun aikoina.

Apostoli Maldonado tarjoaa Raamattuun perustuvia näkökohtia ja val-
tavia todistuksia auttaakseen sinua saamaan täyden ilmestyksen Jumalan 
yliluonnollisesta voimasta. Hän näyttää sinulle kuinka voit:

• kokea Jumalan voitelun tehokkaammin palvelutyössäsi
• saada ilmestystä ja toimia yliluonnollisessa
• palvella parantaen sairaat
• kuulla Jumalan äänen
• kehittää ihmeitä tekevän uskon

”Hänen kirjansa sisältää valtavaa ilmestystietoa. Olen saanut nähdä 
hänen työtään niin ulko- kuin sisäpuoleltakin ja pidän sen tuottamasta 
hedelmästä.”

–Marilyn Hickey, Marilyn Hickey Ministries

Jos haluat kokea ihmeitä, merkkejä ja tunnustekoja  
– lue tämä kirja! –Tri Myles Munroe

KUINKA VAELTAA 

JUMALAN 

VOIMASSA
yliluonnollisessa 

GUILLERMO MALDONADO

Koe 

“Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat…” -Mark.16:17

tänään
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IHMEITÄ JA MERKKEJÄ 
TÄNÄ PÄIVÄNÄKIN

Viime kesänä Suomessakin 
vierailleen amerikkalaispastori 
Guillermo Maldonadon laajasta 
kirjatuotannosta on suomennet-
tu uusimpana jo vuonna 2011 
ensi kertaa ilmestynyt ”Kuinka 
vaeltaa Jumalan yliluonnollises-
sa voimassa”.

Maldonado kertoo saaneen-
sa Jumalalta sanoman: ”Olen 
kutsunut sinut tuomaan minun 
yliluonnollisen voimani tälle su-
kupolvelle”. Tuota tehtävää hän 
on tehnyt siitä lähtien opettamal-
la, kouluttamalla ja varustamalla 
seurakunnan johtajia ja uskovia 
ilmentämään tuota voimaa maan 
päällä. Samaa tehtävää hän halu-
aa suorittaa tällä kirjallaan.

Länsimaisessa kulttuurissa 
tieteellinen ajattelu on syrjäyttä-
nyt tietoisuutemme jumalallisen 
ilmestyksen tarpeesta. Niinpä 
meidät on Maldonadon mukaan 
koulutettu torjumaan kaikki, 
mitä ei voi selittää ihmisjärjellä. 
Hän huomauttaakin, että järjen 
käyttö ja inhimillinen järkeily ei-
vät saa koskaan aikaan ihmeitä. 
Jos antaudumme luonnolliselle 
mielelle, päädymme epäilemään 
Jumalan yliluonnollista voimaa.

Voimme päästä luonnollisen 
alueen ulkopuolelle kolmella 
tavalla. Ensiksikin voimme har-
joittaa uskoamme, jonka kautta 
astumme hengelliseen maail-
maan. Me voimme myös ottaa 
vastaan ilmestystä tai Jumalan 
ilmestystietoa Pyhän Hengen 
kautta. Kolmas tapa on käyttää 
omaa uskoamme vastakaikuna 
saamaamme ilmestykseen, min-
kä kautta aktivoimme Jumalan 
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TAIVAALLISTA 
RAKENNUSOPPIA 

YRITTÄJILLE
Vaasalainen rakennusyrittäjä, yli-
rakennusmestari Fredrik Ekholm 
avaa kirjassaan ”On aika raken-
taa” elämäänsä niin yrittäjänä 
kuin aktiivisena kristittynäkin.

Punaisena lankana kirjassa on 
”Kun kylvät, saat myös niittää”. 
Ekholm onkin antanut monis-
sa liikemiesten kokouksissa ja 
seurakunnissa – niin Suomessa 

yliluonnollisen voiman itsemme 
tai toisten hyväksi.

Vaikka ihmiset menevät kirk-
koon tai seurakunnan tilaisuu-
teen etsimään yliluonnollista, 
he eivät välttämättä löydä sitä, 
koska Maldonadon mukaan 
monissa kirkoissa saarnataan 
Jeesuksesta ainoastaan historial-
lisena henkilönä tai pyhäkoulun 
kertomusten laimeana hahmona.

Seurakuntien voimattomuu-
den vuoksi monet nuoret ovat 
kääntyneet maailmaan etsiäk-
seen toista yliluonnollisen voi-
man lähdettä, kuten huumeet, 
alkoholi, ennustukset ja noituus.

Maldonado haluaa opettaa 
kirjansa lukijaa kappale kappa-
leelta tuntemaan yhä enemmän 
yliluonnollista, voimakasta ja 
muuttumatonta Jumalaa, jolle 
kaikki on mahdollista – vielä 
tänä päivänäkin.

kuin kansainvälisilläkin aree-
noilla – ”taivaallisia sijoitusneu-
voja” painottaen, että Jumala 
ei jää kenellekään velkaa. Jos 
muistamme huolehtia Raama-
tussa ohjeistetusta kymmenys-
ten maksamisesta, Jumala kyllä 
siunaa meille jäävät 90 %.

Normaalin päivätyönsä ohella 
Fredrik Ekholm on tullut tunne-
tuksi Kansainvälisen Kristillisen 
Kauppakamarin, ICCC:n prii-
musmoottorina sekä kansallisel-
la että kansainvälisellä tasolla. Li-
säksi hän on afrikkalaisen Beni-
nin sekä Israelin kunniakonsuli. 

Ja kuten kirjasta käy selville, 
mihin tämä mies tarttuu, jälkeä 
myös syntyy. Kaikista saavutuk-
sistaan hän kuitenkin antaa kun-
nian Jumalalle, jota hän myös 
kiittää uusien ovien avaamisesta 
ja työnäyn vahvistamisesta.

Olen tuntenut Fredrik Ekhol-
min jo parikymmentä vuotta, 
mutta luettuani tämän kirjan 
avautui ystävästäni aivan uusia 
ulottuvuuksia.

Helposti voidaan todeta, että 
kyllä uskovaisilla on helppoa, 
kun Jumala pitää huolen. Mutta 
onneksi Ekholmin teksti valot-
taa myös niitä vaikeuksia, joita 
uskoivaisten tielle kerääntyy. 
Eli vaikka kuljemmekin Juma-
lan siunaavien kätten alla, kyllä 
alakerran isäntäkin osaa heittää 
tarvittaessa kapuloita rattaisiin.

Oletpa sitten pienyrittäjä tai 

KANSAINVÄLISTÄ 
ASEKAUPPAA JA 

JUUTALAISTA MYSTIIKKAA
Yhdysvaltalainen diplomaatti 
saa surmansa tarkka-ampujan 
luodista Helsingissä, Kauppa-
torin laidalla. Murha keskeyttää 
rikostutkija Leo Askon kesäisen 
vapaapäivän. Syyllinen löytyy 
yllättävän nopeasti, mutta jokin 
on pielessä. Asko alkaa epäillä, 
ettei pidätetty olekaan murhaaja. 
Alkaa paljastua, että juttuun voi 
liittyä kansainvälisiäkin kuvioita.

Askon työpariksi siirretty Da-
niel Janovsky on saanut kuol-
leen rabbi Klugmanin perinnön, 
mittavan kirjaston sekä mm. iki-
vanhan kolikon. Kaikki viittaa 
Jerusalemin temppelin vanhaan 
kynttelikköön, menoraan, joka 
on kadonnut lopullisesti. Arvoi-
tuksen selvittely vie Janovskyn 
Israeliin, jossa hän herää sidot-
tuna Kuolleestamerestä.

Askon ja Janovskyn tutkimuk-
set herättävät edetessään yhä 
uusia kysymyksiä, eikä mikään 
tunnu olevan sitä, miltä näyttää.

Varsin mielenkiintoinen ja 
houkutteleva lähtökohta hel-
sinkiläisen Samuel Davidkinin 
363-sivuiselle romaanille.

Tarina kuljettaa kirjan henki-
löitä Helsingin lisäksi Jerusale-
miin, Tel-Aviviin ja Berliiniin. 
Oltiinpa sitten missä kaupun-
gissa tahansa, kirjailija kuvailee 
tarkoin ympäröiviä näkymiä, ta-
lojen arkkitehtuuria yms. Tuntuu 
kuin lukija istuisi turistibussissa 
kuunnellen matkaoppaan selvi-
tystä.

Mielenkiintoinen piirre Sa-
muel Davidkinin tekstissä on 
myös hänen tapansa kuvailla 
säätä jopa yllättävän yksityis-
kohtaisesti tarinan henkilöiden 
astuessa autosta, porraskäytä-
västä tai vaikka lentokoneesta 
ulos; aurinko sokaisee, sade-
pisarat kostuttavat kasvot, tuuli 
on puuskaista, pilvet roikkuvat 
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matalalla jne.
Davidkin kuljettaa tarinaa 

todella mukaansa tempaavalla 
tavalla. Jos joku suomalainen 
romaani ansaitsee tulla filma-
tuksi, niin tässä se on. Jokohan 
elokuvaoikeudet on myyty esi-
merkiksi jollekin israelilaiselle 
tuotantoyhtiölle – vai jopa hol-
lywoodilaiselle?

Kirjailija ei tyydy käsittelemään 
ainoastaan selvitettävänä olevaa 
diplomaatin murhaa, vaan vie 
lukijan myös sisälle juutalaiseen 
kulttuuriin ja perinteeseen sekä 
Lähi-Idän tilanteeseen.

Kirjassa viitataan monessa 
kohdassa Davidkinin viime 
vuonna ilmestyneessä esikoisro-
maanissa, ”Esikoisten lunastus” 
kerrottuun tarinaan, mikä herät-
tää lukijassa tietenkin kiinnos-
tuksen hankkia myös kyseinen 
kirja luettavaksi. Mielenkiintoi-
nen markkinointikikka.

Kirjan loppuratkaisu tapah-
tuu varsin nopeasti, aivan kuin 
kirjailija olisi pelästynyt sivujen 
loppuvan kesken… Monitasoi-
nen juoni jää hieman kesken, 
sopivasti herättämään lukijan 
kiinnostuksen kirjasarjan seu-
raavaa (?) osaa kohtaan. Tie-
dättehän tunteen, kun pitkään 
seurattu televisiosarja jää tauolle 
ja viimeisessä osassa jää monta 
kysymystä vaille ratkaisua.

Kimmo Janas

suuren yrityksen johtaja, ”On 
aika rakentaa” kannattaa ehdot-
tomasti lukea ja saada vahvistus-
ta (ja oppia) omalle taipaleelle.
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On aika rakentaa
Fredrik Ekholm
Vaasalaisen rakentajan ihmeellinen 
elämäntehtävä.

Näky, uskollisuus, johdatus... Kirja on 
käytännön raamattutunti, se pursuaa innoitusta 
ja rohkaisee jokaista lukijaa eri elämänvaiheissa 
ottamaan uskon askelia ja luottamaan Jumalan 
johdatukseen sekä huolenpitoon. 
Kovakantinen. 271 sivua.     

32€
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Kimmo Janas

Nissan Micran 
ensimmäinen sukupolvi 
rantautui Suomeen 
1980-luvulla, ja siitä 
lähtien tuota pikkuautoa 
on myyty meillä runsaat 
40 000 kappaletta.

raimoperakylaoy.fi

B   90-heppainen, 0,9-litrainen turbo kul-
jettaa Micraa ihan mukavasti, kunhan 
muistaa painaa kenkää lattiaan.

Nissan Micra IG-T 90 Tekna
Sylinteritilavuus: 899 cm3
Teho: 90 hv (66 kW) / 5500 rpm
Vääntö: 140 Nm / 2250 rpm
Kiihtyvyys 0-100 km/h: 12,1 s
Huippunopeus: 175 km/h
Yhd.kulutus: 4,6 l/100 km
CO2 päästöt: 104 g/km
Kokonaishinta: 21 632,94 euroa.

D  Sisätilat ovat jopa yllättävän tyylikkäät tämän kokoluokan menopeliin.

C  A   Muotoilun särmäkkyys antaa au-
tolle mukavan ilmeen.

C  Tavaratilaa löytyy perusasennossa 300 
litraa eli ihan mukavasti viikonlopun os-
toksille.

C  Takaovien kahvat on piilotettu muka-
vasti ikkunapilariin.

Nissan Micra uudistui 
– ja ihan aikuisten oikeesti

K un koeajoimme Nissan 
Micran toistakymmentä 
vuotta sitten, moni lu-

kija koki myötähäpeää puoles-
tamme. Pyöreät – hellyttävät? – 
muodot tekivät autosta korkean 
ja kapean, eikä Micra muuten-
kaan vastannut silloin mieliku-
vaa näppärästä menopelistä.

Mutta kun nyt kesän lopulla 

otimme ajoon uusimman, vii-
dennen sukupolven Micran, 
vaikutelma on täysin toinen.

Eurooppalaiseen 
makuun

Uusi muotoilu on todella silmiä 
hivelevä. Pyöreät muodot ovat 
vaihtuneet särmikkäänmiksi, 
auto on pidentynyt, leventynyt 
ja madaltunut edelliseen suku-
polveen verrattuna. Todellinen 
herkkupala. Ja kun meillä ko-
keiltavana olevan Micran väri-
tys on vielä personoitu Ener-
gy Orange –metallivärillä, on 
lopputulos napakymppi. Siitä 

osoituksena ovat myös lukuisat 
kadunvarsilta luodut ihailevat 
katseet.

Yksi syy tähän hyvään ulko-
näköön on, että Nissan halusi 
suunnitella tämän uusimman 
sukupolven Micran juuri tänne 
eurooppalaisille markkinoille, 
jotka ovatkin B-segmentin suu-
rin markkina-alue. Nissan otti 
asiakastutkimustensa tulokset 
vakavasti ja teki Micrasta entistä 
menevämmän näköisen ja joka 
osa-alueella entistä laadukkaam-
man.

Ja kun sisään istahtaa, koko-
naisvaikutelma laadukkuudesta 
säilyy ennallaan. Myös sisätiloja 
on ehostettu tuolla energisellä 

oranssilla.
Kaikki namiskuukkelit ovat 

sopivilla kohdilla ja niitä on 
helppo käyttää. Mittaristo, ohja-
uspyörä ja multimediajärjestelmä 
ovat tuttuja Nissanin isommista 
malleista.

Sisätilojen materiaaleihin ja 
viimeistelyyn on selvästi panos-
tettu. Suurin osa näkyvistä pin-
noista on pehmeitä materiaaleja.

Tilaa on sopivasti isommille-
kin tosimiehille, tosin takapen-
killä laskeva kattolinja hieman 
supistaa pääntilaa.

Jos puutteita etsitään, niin 
ristiselän tukea olisin kaivannut 
lisää. Ainakin pidemmällä jotok-
sella selkä alkoi puutua.

Muista 
käskyttää

Mutta sitten käynnistys ja tien 
päälle.

Ajettavuus on varsin miellyt-
tävä, ohjaus on tarkka ja alusta 
mukavan jämäkkä. Autoa on 
helppo pyöritellä niin kaupunki-
liikenteessä kuin mutkateilläkin. 
Viisiportainen manuaalilaatikko 
pelittää nätisti. Useimmissa ny-
kyautoissa on jo kuusi vaihdet-
ta, joten välillä hapuilin vaisto-
maisesti sitä seuraavaa pykälää, 
mutta tietenkin turhaan…

0,9 litran moottorikin vetää yl-
lättävän hyvin, joskin 90 hevos-
voimaa on tänä päivänä hieman 
alikanttiin mitoitettu. Micra kul-
kee, kun muistaa käskyttää ko-
nehuonetta tarpeeksi. Parhaim-
millaan Micra on maantieajossa, 
jossa meno on tasanopeuksista. 
Oikeastaan ongelma on aino-
astaan liikkeellelähtö, jolloin 
moottorin heikko alavääntö tu-
lee esille.

Keskikulutus Espoo-Kolho-
Espoo välillä oli 7 litran pinnas-
sa eli aivan en päässyt tehtaan 
ilmoittamaan alle viiteen litraan. 
Yksi syy tietenkin turhan raskas 
töppönen kaasupolkimella.

Kaiken kaikkiaan erittäin po-
sitiivinen kokemus, niin visu-

aalisesti kuin ajokokemuksena. 
Hyvä Nissan!

Nissan Micra uudistui
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