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Myöhässä 
mutta 
kuitenkin...
Nöyrin anteeksipyyntöni tämän joulukuun 
numeron viivästymisestä, jonka pääsyynä on 
marraskuinen matkani Pyhälle Maalle. Satoa 
saatte lukea tässä lehdessä. 

Tämä numero painottuukin selkeästi tuo-
hon maahan, joka herättää useimmissa meissä 
vahvoja tunteita.

Kannattaa muistaa, että Israel on paljon 
muutakin kuin vain joukko Raamatun kerto-
muksista tuttuja paikkoja vieri vieretysten. 

Tuo pieni ja piskuinen maa Välimeren 
rannalla on vaikuttanut myös tämän päivän 
musiikkiin, elokuviin ja kirjallisuuteen, kuten 
tästäkin numerosta voitte lukea.

Antoisia lukuhetkiä 
– ja siunattua loppuvuotta 2015!
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Iikka Löytty

Vaikka suomalaiset 
tunnetusti ovat 
seisseet Israelin kansan 
rinnalla vuosikausia ja 
jakaneet pienen maan 
kokemuksia isompiensa 
puristuksessa, 
ei maassamme 
ole ollut Israelin 
kunniakonsulaattia. 
Mutta nyt on, kun 
Fredrik Ekholm 
nimitettiin syyskuussa 
Israelin kunniakonsuliksi 
Vaasaan.

T uskin arvasi pienessä 
Sundomin kylässä Vaasan 
kupeessa syntynyt Fredrik 

Ekholm ottaessaan ensiaskelia 
rakennusalalla isänsä jalanjäljis-

sä, mihin elämä vielä veisi ai-
kaansaavan nuorukaisen.

Jumalan valtakunnan 
rakentaja

Fredrik Ekholmin Henrik-isä oli 
rakennusurakoitsija, mutta myös 
aktiivinen Vaasan ruotsinkielisen 
helluntaiseurakunnan johtoeli-
missä ja lähetystyössä.

Lisäksi hän oli Gideonien joh-
totehtävissä ja osallistui erilaisiin 
puhe- ja jakelutehtäviin.

Myös Fredrik Ekholm kertoo 
kokeneensa jo nuorena poikana 
vetoa rakennusalalle, ja niinpä 

hän aikanaan siirtyikin vetämään 
isänsä perustamaa Vaasan Ra-
kennuskorjaus Oy:tä.

Uskoon hän kertoo tulleensa 
14-vuotiaana ja kuuluneensa 
siitä lähtien Vaasan Sion seu-
rakuntaan, jonka seurakunnan 
puheenjohtajanakin toimi 17 
vuotta.

– Olen aina vastustanut aja-
tusta, jonka mukaan maallinen 
ja hengellinen työ täytyy pitää 
erillään, Ekholm sanoo. – Kaikki 
mitä teemme elämässämme, on 
se sitten päivätyötä tai vapaa-
aikaa, pitäisi olla kunniaksi Ju-

malalle. 
Meidän uskovien pitäisikin 

hänen mielestään olla Jumalan 
suurlähettiläitä maailmassa.

Ekholm tietää yrittäjän pai-
neet, tälläkin hetkellä yhtiöllä on 
viitisentoista työmaata käynnissä 
yhtä aikaa.

– Mutta minä saan Jumalan Sa-
nasta voimaa painaa pitkääkin 
päivää. Olenkin joskus sanonut 
olevani myös Jumalan valtakun-

Israelille ensimmäinen 
kunniakonsuli Suomeen

nan rakentaja, hän naurahtaa.

Israel asettuu sydämelle
Hengellisen heräämisensä ai-
kana Ekholm kertoo saaneensa 
Jumalalta kutsun palvella juuta-
laisia ja Israelia ja nostaa esille 
Raamatun profetaaliset sanat.

– Meidän täytyy ymmärtää 
Raamatun lupaukset, sillä ne 
täyttyvät päivittäin, Hän toteaa.

Vuonna 1990 Fredrik Ek-
holm sai kutsun järjestää Israel 
-kokouksia ja -juhlia. Vastaavat 
tapahtumat olivat vielä tuohon 
aikaan harvinaisia Vaasan seu-
dulla, mutta Ekholm tiimeineen 
onnistui saamaan kirkon täyteen 
ihmisiä kuuntelemaan kansain-
välisiä puhujia ja esiintyjiä.

– Silloin koin tärkeäksi haastaa 
kaikki mukanaolijat kylvämään 
taloudellista tukea, että saamme 
juutalaiset kotiin pohjoisesta 
maasta eli Venäjältä.

Fredrik Ekholm kertoo saa-
neensa niin kovan poltteen sy-
dämeensä juutalaisten kotiutta-
misesta, ettei mikään panostus 
tuntunut riittävän. Rakennusyri-
tys vei oman aikansa, valtuusto 
oman aikansa, mutta vielä riitti 
ruutia Exodus-työn tukemiseen 
koko 1990-luvun.

Kutsu 
konkretisoituu

Kun Suomeen perustettiin suo-
malais-israelilainen kauppayh-
distys, Finland-Israel ry, istui 
Ekholm yhdistyksen ensimmäi-
sessä hallituksessa.

Myös perheenä Ekholmit sai-
vat kutsun entistä kiinteämpään 
yhteistyöhön Israelin kanssa, 
kun Kansainvälinen Kristilli-
nen Kauppakamari ICCC järjesti 
vuonna 1992 Jerusalemissa kon-
ferenssin.

– Kysyimme Israelin viran-
omaisilta, miten järjestömme 
voisi siunata Israelia, he vasta-
sivat, että auttamalla luomaan 
työpaikkoja kotiin palaaville 
juutalaisille, Ekholm muistelee.

Samana vuonna Kerstin ja 
Fredrik Ekholm perustivat isra-
elilaisen kosmetiikan maahan-
tuontiyhtiön, Tabita Products 
Oy yhtenä tarkoituksenaan olla 
omalta osaltaan kehittämässä 

Israelin elinkeinoelämää ja luo-
massa hyviä suhteita juutalaisiin. 
Tänä päivänä Ekholmien tytär 
Monica Rantala johtaa mm. En 
Gedi -tuotteita markkinoivaa 
yritystä. Usein Tabita Productsin 
jälleenmyyjilleen järjestämissä 
koulutustilaisuuksissa ovat olleet 
myös Israelin suurlähettiläät pu-
humassa.

Korkeampi kutsu
Vaikka kaikki Israelin Suomen 
suurlähettiläät ovat vuodesta 
1991 lähtien olleet Fredrik Ek-
holmin hyviä ystäviä, kesällä 
2013 tullut kutsu tapaamaan 
Pohjanmaan kierroksella olevaa 
uutta suurlähettiläs Dan Ashbelia 
yllätti hänet täysin. 

– Ashbel kertoi minulle, että 
jostain syystä meillä Suomessa 
ei ole vielä Israelin kunniakon-
sulia, vaikka monissa muissa 
maissa on. Hän kysyi, haluai-
sinko minä ruveta historian en-
simmäiseksi Israelin kunniakon-
suliksi Suomeen.

Kunniakonsulin tehtävänä on 
luoda, edesauttaa ja ylläpitää 
maiden välisiä liikekontakteja 
sekä edistää kulttuuriyhteistyö-
tä.

Ehdotus yllätti Fredrik Ek-
holmin täysin, sillä kertomansa 
mukaan tällainen ajatus ei ollut 
koskaan edes käväissyt hänen 
mielessään. Ja realisti kun on, 
hän myös epäili, ettei voisi ot-
taa tehtävää vastaan, koska oli jo 
entuudestaan länsiafrikkalaisen 
Beninin kunniakonsuli – perin-

teisestihän sama henkilö ei voi 
edustaa kahta maata. Ristiriitaa 
tehtävien välillä ei kuitenkaan 
ollut, painottuivathan tehtävät 
Beninissä lähinnä humanitääri-
seen työhön.

Niinpä prosessi pantiin alul-
le, ja viime kesänä nimityksen 
olivat hyväksyneet niin Israelin, 
Beninin kuin Suomenkin halli-
tukset.

– Tällainen asia on tietenkin 
monen vuoden prosessi, ei se 
tule itsestään. Kun kuljet Her-
ran kanssa niin myötä- kuin 
vastamäissäkin, Hän näkee us-
kollisuutesi. Vaikka olen ääret-
tömän kiitollinen Israelin viran-
omaisille, uskon myös Jumalan 
vaikuttaneen tähän nimitykseen. 
Hän näkee sydämemme ja sen, 
seisommeko Israelin vieressä ja 
kannalla silloinkin, kun tulee 
myrskyjä – ja niitä varmasti tulee, 
toteaa Fredrik Ekholm.

Hän ei usko, että kyseessä 
olisi pelkkä nimitys vaan mah-
dollisesti myös korkeampi kutsu 
hänelle itselleen astua seuraaval-
le tasolle palvelutehtävissään.

– Tapanani on ollut sanoa, 
että jos olet uskollinen pienes-
sä, niin Herra antaa aina lisää. Ja 
mitä sinä kylvät, sitä myös saat 
niittää, Ekholm huomauttaa ja 
lupaa panostaa Israel-työhön 
entistä enemmän uusi mantteli 
harteillaan.

C    Fredrik ja Kerstin Ekholm jakavat 
näyn Israel-työstä.

C    50-vuotiasta Vaasan Rakennuskorja-
us Oy:tä johtaa tänä päivänä Ekholmien 
vävy, Tom Rabb.

A    Syyskuussa Vaasassa järjestetyssä 
juhlassa Fredrik Ekholm esitteli Israel-
työtä.

D    Lokakuun lopulla kokoontuivat Je-
rusalemiin kaikki Israelin kunniakonsulit 
eri maista.
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Kimmo Janas

Israelissa tehdään 
vuosittain noin 50.000 
aborttia, joista puolet 
laittomissa klinikoissa. 
Elämän Puolesta -työ 
tähtää äitien ja heidän 
syntymättömien 
lastensa suojelemiseen. 
Efraim ja Rachel Naggari 
kiertävät järjestön 
neuvonantajina ympäri 
Israelia.

Efraim Naggari tutustui tu-
levaan vaimoonsa, Isra-
elissa asuvaan Racheliin 

Suomessa. Rachel oli tullut Suo-
meen opiskelemaan musiikkia 
vuodeksi.

Lyhyen seurustelun jälkeen 
vietettiin häitä, ja Naggarit kä-
vivät yhdessä 4-vuotisen raa-
mattukoulun Keuruulla. Pian 
tämän jälkeen he saivat Patmos 
Lähetyssäätiön kautta kutsun 
juutalaistyöhön Brysseliin syys-
kuussa 1999. Paikka oli tuttu en-
tuudestaan, sillä he olivat olleet 
siellä jo kolme kuukautta jatko-
opiskelun merkeissä.

Profetia 
Israelissa

Nelisen vuotta vierähti Brysse-
lissä, kun 7-vuotishääpäivä alkoi 
lähestyä. Efraim ja Rachel eivät 
olleet koskaan käyneet Israelissa 
yhdessä, joten he päättivät lähteä 
viikoksi Israeliin.

Muutamien Jerusalemissa 
vietettyjen päivien jälkeen pa-
riskunta matkasi Nataniaan (is-
raelilaisittain Netanya).

– Ensimmäisenä iltana kävel-
lessämme Natanian katuja huo-
masin sanovani puoliääneen, 
että Jumala, jos joskus haluat 
johdattaa meidät Israeliin, tämä 
Natania voisi olla sopiva paikka, 
muistelee Efraim.

Elämän puolesta  
Parin päivän jälkeen Efraim ja 

Rachel palasivat Jerusalemiin ja 
heidät kutsuttiin sapattiaterial-
le perheen luo joihin he olivat 
tutustuneet Jerusalemin keskus-
tassa. Kun he nauttivat sapatti-
ateriaa ystäväperheen luona ja 
rukoilivat, perheen äiti profetoi, 
että Belgia ei tulisi olemaan Nag-
garien lopullinen paikka.

– Me olimme jo keskustelleet 
pankissa asuntolainasta ja suun-
nitelleet muutenkin asettumista 
lopullisesti Brysseliin, joten tämä 
profetia oli todellinen shokki 
meille molemmille. Mutta so-

vimme, ettemme puhuisi siitä 
kenellekään.

Pikku-Pariisi 
kutsuu

Kaksi viikkoa Brysseliin paluun 
jälkeen alkoivat Jumalan tuulet 
puhaltaa.

– Me vain katselimme, mitä 
ympärillä tapahtui – ihmissuh-
teitakin katkesi. Mutta joskus 
Jumala joutuu tekemään radi-
kaalejakin leikkauksia suunni-
telmiensa toteuttamiseksi. Mutta 
me luotimme Jumalan johdatuk-
seen, kertoo Efraim.

Puolitoista vuotta aikaisemmin 
Rachel oli nähnyt unen, jossa 
heidät siirrettiin raketilla Israe-
liin. Toisaalta jo Isossa Kirjassa 
opiskellessaan Rachel oli myös 
nähnyt unen, jossa pariskunta 
oli istunut kapeassa kanootissa, 
joka puikkelehti mutkittelevaa 
jokea pitkin mereen. Efraim ja 
Rachel olivat nähneet tuolloin 
silmiensä edessä Israelin maan.

Aikaa kului vähän yli puoli-
sen vuotta, kun palaset alkoivat 
loksahdella paikoilleen, ja Nag-
garit jättivät messiaanisen seu-
rakuntansa Belgiassa ja tekivät 
juutalaisina alijan  eli maahan-
muuton Israeliin, helmikuussa 
vuonna 2003.

– Emme tienneet vielä muut-
taessamme, että Nataniaa kut-
suttiin ”Pikku-Pariisiksi” siellä 
asuvien lukuisten ranskalaisten 
takia. Me kummatkin puhuimme 
ranskaa, Rachel äidinkielenään 
ja minä opiskeltuani sitä, joten 
tunsimme olomme todella ko-
toisaksi siellä.

Naggarit liittyivät paikalliseen 
messiaaniseen seurakuntaan ja 
alkoivat tehdä nuoriso- ja lapsi-

työtä samalla tutustuen paikalli-
seen ranskalaiseen yhteisöön.

Hedelmää 
ajallaan

Pariskunta oli jo vuosia rukoil-
lut Jumalaa siunaamaan heitä 
lapsella, kun Rachel tuli 10,5 
vuoden avioliittovuoden jälkeen 
raskaaksi.

3,5 kuukauden kuluttua joutui 
Efraim kuitenkin kiidättämään 
vaimonsa paikalliseen uskon-
nolliseen Laniadon sairaalaan. 
Verenpaine oli yli 200, ja veren-
vuoto oli runsasta.

– Eikä mennyt kauaa, kun 
näin lääkärin heittävän lapsem-
me kuin paperipallon roskiin 
silmieni edessä. 6.1.2006 on 
jäänyt järkyttävänä muistona 
mieliimme.

Eteen tuli ratkaisun paikka, 
kääntääkö Jumalalle selkänsä 
vai heittäytyä Jumalan kasvojen 
eteen ja ymmärtää tapahtunut-
ta.

– Siinä oli varsinainen tosi-
miehen paikka, huomauttaa 
Rachel.

– Tulimme siihen tulokseen, 
että jos nyt käännämme sel-
kämme Jumalalle, emme kos-
kaan saa nähdä sitä päämäärää, 
jonka Hän on meille varannut, 
lisää Efraim.

Naggarit sulkivat kaikki säh-
köiset viestimensä ja hiljentyivät 

Herran kasvojen eteen viikoksi. 
Ja Jumala alkoi puhua. Paljon 
oli tapahtunut vuosien varrella, 
mutta Naggarit eivät olleet huo-
manneet Jumalan viestejä.

Rachel oli esimerkiksi nähnyt 
vuosi ennen raskaaksi tuloaan 
unessa äitienkelin, joka oli odot-

tanut lasta yhtä kauan kuin Nag-
garitkin. Lapsi siirrettiin enkelil-
le paratiisiin, ja hän otti lapsen 
syliinsä ja karkeloi suukotellen 
vauvaa. Äitienkelin kasvoilta nä-
kyvä syvä rakkaus oli painunut 
Rachelin sydämeen. Aamulla he-
rättyään hän oli kertonut unensa 

Efraimille ja todennut tulevansa 
vielä raskaaksi.

Seurakunnan kokouksessa 
eräs ystäväpariskunta antoi Nag-
gareille kortin, johon oli kirjoi-
tettu Psalmin 1 jakeet 2-3. “…
Hän on kuin puu, vetten äärelle 
istutettu: se antaa hedelmän ajal-
laan, eivätkä sen lehdet lakastu. 
Hän menestyy kaikissa toimis-
saan.”

– Me olimme ymmärtäneet 
tuon hiljaisen viikon aikana, että 
jos me kestämme tämän, me tuo-
tamme hedelmää ja Jumala saa 
viedä meitä eteenpäin palvelu-
tehtävässämme.

– Me saimme myös sanoman, 
että menettämämme lapset tule-
vat tuottamaan hedelmää. Emme 
silloin ymmärtäneet sanomaa, 
mutta tajusimme, että jos ei ni-
sunjyvä putoa maahan ja kuole, 
siitä ei voi syntyä uutta, kertoo 
Rachel. 

– Minulla oli tuona vuonna 
2006 kolme keskenmenoa ja 
myöhemmin vielä kolme lisää, 
eli meillä on kuusi pientä lasta 
taivaassa kasvamassa.

Seuraava 
askel

Vuonna 2007 Naggarit astuivat 
mukaan Be’ad Chaim eli Elämän 
Puolesta -työhön. Se  on vuon-
na 1988 rekisteröity israelilainen 
järjestö, jonka tavoitteena on 
suojella äitejä ja heidän synty-
mättömiä lapsiaan. Järjestöllä on 
toimistoja ja päivystyspalvelunu-
meroita kautta koko Israelin.

Efraim kertoo heidän istuneen 
kolme vuotta aikaisemmin len-
nolla Pariisista Tel Aviviin ky-
seisen järjestön johtotehtävissä 
toimivan lääkärin vieressä. Nai-
nen oli selvittänyt koko lennon 
ajan heidän toimintaansa, mutta 
Jumala ei ollut vielä silloin val-

B   Rachel kertoo ostaneensa Keuruulla 
opiskellessaan paikallisesta R-kioskista 
nuken, ja pyytäneensä Jumalaa joskus 
siunaamaan häntä samannäköisellä 
poikavauvalla. Kuvassa nukke ja Elnatan 
-poika (Jumala antaa)…

A   Vuosittain Elämän Puolesta -toi-
minnan kautta Naggarit ovat saaneet 
todistaa noin 150 lapsen pelastumisen, 
mutta korostavat, että yhdenkin lapsen 
pelastuminen aborttikuolemalta on mer-
kittävää. – On sanottu, että kun pelastat 
yhden lapsen, pelastat koko maailman.

A

A   Mevasseret Zion kylässä, aivan Jerusa-
lemin kupeessa asuvat Rachel ja Efraim 
Naggari tekevät Elämän Puolesta -työ-
tä Israelissa ja tarjoavat vapaa-aikana 
majoitusta omakotitalonsa viihtyisissä 
huoneistoissa.

B   – Jumalan rakastava sydän on näiden 
lasten puolella, ja Hänen rakkautensa on 
saanut meidänkin sydämemme rakasta-
maan näitä pieniä lapsia, joita surma-
paikalle viedään. Meidän tavoitteemme 
on lopettaa abortit varustamalla kriisi-
raskaana olevat mahdollisuudella pitää 
lapsensa, kertoo Rachel Naggari.
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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.

mistanut Naggareita astumaan 
palvelukseen.

Seuraavana vuonna Jumala 
siirsi Naggarit Nataniasta Mevas-
seret Zioniin, kylään noin seitse-
män kilometrin päähän Jerusale-
mista, jossa Be’ad Chaimilla on 
Agrippakadulla noin 400 neliön 
avarat tilat.

Naggarit ovat järjestön ainoat 
kiertävät neuvonantajat. Eli he 
vierailevat asiakkaiden kotona, 
jossa he voivat olla rennommin 
eikä tarvitse jännittää toimistoon 
tuloa.

– Näiden vuosien aikana 
olemme päässeet todella hedel-
mällisiin ja syvällisiin keskus-
teluihin. Ja uskaltaisin sanoa, 
että olemme nähneet lähes 100 
prosenttisesti voittoja. Vaikka 
nainen olisi tilannut abortin 
seuraavaksi päiväksi, hän on 
kuunneltuaan Rachelin tarinan 
perunut toimenpiteen. Naiset 
ymmärtävät paremmin elämän 
arvokkuuden, jota he kantavat 
sisällään, selostaa Efraim.

Leijonan asenteella
Naggarit joutuvat kohtaamaan 
paljon erilaisia elämäntilanteita; 
on taloudellisia murheita, mies 
saattaa olla vankilassa, poikaka-
veri on jättänyt kuultuaan ras-
kaudesta jne.

Rachel kuvailee itseään tee-
pussiksi, joka uitetaan kuu-
massa vedessä asiakasvierailun 
aikana. Hän menee asiakkaana 
olevan naisen sielunmaisemaan 
ja auttaa näkemään valoa edes-
säpäin.

– Se on tavallaan puhetta sy-
dämen tasolta sydämelle. Naiset 
huomaavat, että heidän lähel-
lään on ihmisiä, jotka välittävät 
ja sitoutuvat huolehtimaan lap-
sesta vuoden tämän syntymän 
jälkeen, Rachel toteaa.

Elämän Puolesta -järjestö an-
taa käytännössä kaiken tarvitta-
van vaipoista vauvan sänkyyn 
ja rattaisiin sekä kuukausittain 
kupongin, jolla äiti voi hakea 
vauvalle korvikemaitoa ym. tar-
vittavaa.

– Me kerromme myös avoi-
mesti olevamme messiaani-
sia juutalaisia, jotka uskomme 
Yeshuaan (Jeesukseen). Usein 
myös kysymme, jos saamme ru-
koilla heidän puolestaan. Ja joka 
kerta on lupa myös annettu. Jos 
on ollut sairautta, rukoilemme 

tietenkin myös parantumisen 
puolesta. Jokainen, jolle olemme 
tarjonneet Raamattua, on myös 
ottanut sen vastaan. Väittäisin, 
että Israel on Eurooppaa avoi-
mempi evankeliumille, arvioi 
Efraim.

– Me menemme vierailuille 
leijonan asenteella. Emme val-
miiksi taistelun menettäneinä 
vaan voitosta käsin. Asenne on 
hyvin tärkeä, mehän emme mene 
omassa voimassamme vaan Ju-
malan antamassa voimassa. Me 
tiedämme, missä seisomme ja 
kuka on kanssamme, selventää 
Rachel. – Eli asenteemme on voi-
tosta voittoon, ja kunnia tulee 
Jumalalle. 

On tärkeä löytää avain naisten 
sydämiin, että hän näkee toivoa 
elämässään.

– Rukoilen aina etukäteen, 
että avaa Jumala sieluni silmät, 
että näkisin ydinongelman kul-
loisessakin tapauksessa. Monesti 
asiat ovat näillä naisilla ja nuoril-
la tytöillä todella solmussa, pai-
neita tulee niin perheen kuin esi-
merkiksi anopin taholta. Mutta 
Pyhä Henki avaa pahimmatkin 
solmut, Rachel huomauttaa.

Entä vauvan 
ihmisoikeudet?

Abortti on kiperä aihe Israelissa, 
eikä siitä useinkaan puhuta kriit-
tisesti tiedotusvälineissä. Halli-
tuskaan ei Naggarien mukaan 
paheksu sitä.  Laillinen abortti 
vaatii lääketieteellisen komite-
an hyväksynnän. Hyväksynnän 
ehdot ovat kuitenkin niin väljät, 
että yli 98 prosenttia haetuista 
aborteista hyväksytään. Laitto-
mia abortteja ei raportoida, eikä 
niistä joudu maksamaan sakkoja. 
Arvioiden mukaan noin neljäs-
osa kaikista raskauksista päättyy 
raskaudenkeskeytykseen.

– Vuosittain noin 50 000 naista 
palauttaa Jumalan lahjan avaa-
mattomana, Rachel huokaisee.

Raskauden voi keskeyttää hä-
nen kertomansa mukaan jopa 
9. raskauskuukauden loppuun 
saakka. Terveysministeriön mu-
kaan vauvalla ei ole ihmisoike-
uksia siihen asti kun häntä ei ole 
irrotettu napanuorasta. Sotilailla 
on oikeus kahteen aborttiin. 

Naggarit painottavat olevan 
tärkeää, että he voivat kertoa 
erityisesti nuorille naisille koh-

dussa kehittyvästä elämästä, 
hedelmällisyyteen vaikuttavista 
tekijöistä, abortin ja esiaviollisen 
seksin negatiivisista seurauksista 
ja elämän pyhyydestä.

– Kysytäänkö lapselta äitin-
sä kohdussa, haluaako hän 
tulla abortoiduksi? ihmettelee 
Rachel.

– Jumalan rakastava sydän on 
näiden lasten puolella, ja Hänen 
rakkautensa on saanut meidän-
kin sydämemme rakastamaan 
näitä pieniä lapsia, joita surma-
paikalle viedään. Meidän tavoit-
teemme on lopettaa abortit va-
rustamalla kriisiraskaana olevat 
mahdollisuudella pitää lapsensa, 
lisää Efraim.

Elämän Puutarha
Latrunin luostarin ranskalaiset 
munkit lahjoittivat Be’ad Chaim 
-järjestölle runsaat neljä vuotta 
sitten 1,7 hehtaarin maa-alueen 
historiallisesti kuuluisassa Ai-
jalonin laaksossa, jossa kulki 
aikoinaan Meren tie, tärkeä 
kauppakulkureitti Egyptistä Da-
maskoon. 

– Aijalonin laaksossa käytiin 
myös sen kuuluisin taistelu, kun 

Joosua käski auringon seistä pai-
kallaan,  ja aurinko seisoi alal-
laan päiväkauden kiirehtimättä 
laskemaan kunnes, Joosua oli 
voittanut amorilaiset, kertoo 
Elämän Puutarhan kordinaattori 
Efraim.

Alueelle perustettuun Ganei 
Chaim eli Elämän Puutarhaan 
voi istuttaa puun keskenmenon 
tai abortin takia menetetyn lap-
sen muistoksi. Perustamisensa 
jälkeen puutarhaan on istutettu 
jo 850 sypressipuuta.

Elämän Puutarha on Nagga-
rien kertoman mukaan uuden 
kasvun paikka, uudistetun elä-
män paikka maaperässä, minkä 
monet sodat ovat kerran tahran-
neet. 

– Se on todiste siitä, miten me 
palvelemme Herraa, joka kutsuu 
meidät ‘’valitsemaan elämän että 
eläisimme! tarkentaa Rachel.

– Jumala on varannut erityisen 
tapaamisen, restauraation pui-
den istuttajille. Olemme todista-
neet jopa kymmenien vuosien 
takaisten kipujen jäävän puu-
tarhaan, kertoo Efraim. – Jotain 
syvällistä tapahtuu istutuksen 
yhteydessä.

C   Moni on astunut Elämän Puutarhan portista surullisin sydämin, mutta lähtenyt iloisin, kevein sydämin – vain Herra voi tehdä 
sen, korostavat Naggarit.

A

D   Ganei Chaim eli Elämän Puutarhaan voi istuttaa puun keskenmenon tai abortin takia menetetyn lapsen muistoksi.
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Huolestuneena 
länsimaisen median 
varsin yksipuolisesta 
uutisoinnista Israelin 
ja Gazan tapahtumista 
viime kesänä, kutsui 
Israelin Valtion 
Turistitoimisto 
kristittyjä lehtimiehiä 
Pohjoismaista viikon 
tutustumismatkalle 
Israeliin loka-
marraskuun vaihteessa.

Elokuisten yhteenottojen 
jälkeen oli Gazan alueella 
pitkään rauhallista, kun-

nes marraskuun alussa sieltä 
ammuttiin ensimmäinen raketti 
Israelin puolelle. Samoihin ai-
koihin alkoi myös Jerusalemissa 
tuntua selvästi kiristyvä ilmapiiri 
juutalaisten ja palestiinalaisten 
välillä.

Juutalaisten pääsyä Temppe-
livuorelle vaatinut aktivistirabbi 
Yehudah Glick ammuttiin Mena-
chem Beginin kulttuurikeskuk-
sen edessä keskiviikkoiltana 
29.10. Me suomalaislehtimiehet 
olimme illastaneet juuri pari tun-
tia aikaisemmin naapurikorttelis-
sa, mutta saimme kuulla välikoh-
tauksesta vasta aamu-uutisista.

Ampuja saatiin kiinni kahdek-
san tuntia myöhemmin, jolloin 

poliisit surmasivat hänet käydys-
sä laukausten vaihdossa.

Ampujan hautajaiset aiheutti-
vat entistä kireämmän ilmapiirin 
Jerusalemissa seuraavana perjan-
taina. Kaupungin kaduilla partioi 
tavallista enemmän normaalien 
poliisien lisäksi rajapoliiseja ja 

sotilaita.
Kotiin paluumme jälkeen ti-

lanne näytti todella ryöstäyty-
vän käsistä. Palestiinalaisjohtaja 
Mahmud Abbas kutsui ihmisiä 
‘raivon päivään’ Jerusalemissa. 
Se johti neljän juutalaisen rab-
bin kylmäveriseen murhaan 

jerusalemilaisessa synagogassa. 
Samoihin aikoihin kuoli myös 
israelilaissotilaita ja siviilejä näi-
den jäätyä väkijoukkoihin ajettu-
jen autojen ja bussien alle.

Turusta 
Israeliin

Suomalaisryhmän oppaaksi ja 
matkanjohtajaksi oli toimisto val-
jastanut jo yli 40 vuotta Israelissa 
asuneen Dave Hasensonin, joka 
syntyi ja varttui Turussa. Kibbut-
zilla vietetty kesä 17-vuotiaana 
herätti nuoressa miehessä kiin-
nostukseen Israeliin.

Hän muuttikin Israeliin vuon-
na 1970 saatuaan koulun pää-
tökseen ja käytyään armeijan 
Suomessa. Viisi vuotta myö-
hemmin seurasivat vanhemmat 
poikaansa.

Suomessa välissä vietettyä 
vuotta ja puoltatoista vuotta 
Ruotsissa lukuunottamatta Isra-
elissa on kuitenkin vierähtänyt 
jo pitkä tovi.

El Salvadorista kotoisin olevan 
vaimonsa kanssa heillä on neljä 
lasta, joista poika suorittaa par-
haillaan asepalvelustaan Israelin 
armeijassa.

Viipurista 
ruisleipää

Dave Hasenson kertoo saaneen-
sa ystävänsä Pentti Holin kanssa 
ajatuksen Israeliin perustettavas-
ta Viipuri-keskuksesta eräällä 
automatkalla Parikkalaan, Holin 
kotiseudulle.

– Meitä oli pikkuautoon ah-
tautuneena Pentin ja minun li-

Dave Hasenson 
miehemme 

Jerusalemissa

säkseni myös hermoille käynyt 
pässi takapenkillä, hän muiste-
lee naurahtaen.

Ajatus lähti nopeasti kehitty-
mään, ja vuonna 1979 Hasenso-
nin vanhemmat avasivat Jerusa-
lemiin Viipuri -nimeä kantavan 
keskuksen, jonka yhteydessä 
toimivasta kaupasta he myivät 
suomalaistuotteita niin suoma-
laisturisteille kuin maassa asuvil-
le emigranteillekin aina vuoteen 
2000 saakka.

Miehenä 
Israelissa

Yhteiskunta on tasa-arvoistunut 
neljässäkymmenessä vuodessa 
varsin rajusti. Monet erilaiset 
naisjärjestöt ovat saaneet ää-
nensä kuuluviin, mutta ainakaan 
omaa asemaansa miehenä Ha-
senson ei tunne uhatuksi.

Naisten ongelmista kuullaan ja 
puhutaan julkisuudessa entistä 
enemmän. Esimerkiksi seksu-
aalista häirintää on varmaankin 
ollut aina armeijassa, mutta niis-
tä ei ole aikaisemmin puhuttu 
julkisesti.

– Nythän upseerit tuntuvat 
pelkäävän jo omaa varjoaankin, 
Dave Hasenson naurahtaa.

Vaikka alkoholin käyttö on li-
sääntynyt nuorison keskuudes-
sakin, se ei varsinaisesti ole vielä 
ongelma, sitä vastoin huumeet 
ovat. Myös erilaisten peliriippu-
vuuksien on nähty lisääntyneen 
viime vuosina.

Oikeaoppisen juutalaisen pi-
täisi toteuttaa Hasensonin mu-
kaan jokapäiväisessä elämässään 
niin monia 613 määräyksestä 
kuin mahdollista. Sitä kutsutaan 
mitzvahiksi. Ripillepääsyä kut-
sutaan nimellä ’bar mitzvah’ eli 
mitzvah-kelpoinen.

– Isän velvollisuus on näiden 
määräysten opettaminen po-
jilleen, hän toteaa ja lisää, että 
kunnollisen ihmisen ydin on 
Kymmenessä käskyssä, jotka 
löytyvät Raamatusta. 613 mää-
räystä sitä vastoin kuuluvat peri-
mätietoihin, jotka osittain perus-
tuvat Mooseksen lakeihin.

Perinteisesti äiti on kuitenkin 
juutalaisperheen sydän. Yksi 
hänen tärkeimpiä tehtäviään 
on lasten kasvattaminen ja kou-
luttaminen. Siksi naisten osalli-

suus uskonnollisissa menoissa 
on hyvin rajoitettu. Tämä pitää 
Hasensonin mukaan paikkansa 
ääriortodoksisissa perheissä tä-
näkin päivänä.

Maailma on kuitenkin muuttu-
nut vuosien mittaan ja perheen 
sisäiset painotukset ovat tulleet 
myös juutalaiseen yhteiskuntaan 
ja kulttuuriin.

– Mitä maallistuneempia mie-
het ovat, sitä enemmän juutalais-
perinteistä ollaan luopumassa, 
hän tarkentaa.

Yksityisyritteliäisyys 
kiinnostaa

Turismi on varsin herkkä ja 
haavoittuvainen ala Israelissa, 
oppaan on käytännössä otetta-
va kaikki työtarjoukset vastaan, 
koska ei voi tietää, milloin kaikki 
romahtaa. Koskaan ei tiedä, mil-
loin Gazassa paukkuu tai Jerusa-
lemissa on jotain hässäkkää.

– Jos on vuosikaudet rauhal-
lista, vetää helposti itsensä piip-
puun. Tietysti myös ikä tulee 
jossain vaiheessa vastaan, Ha-
senson toteaa.

Ensimmäisen turistitaksinsa, 
7-paikkaisen Oldsmobilen hän 
kertoo hankkineensa vuonna 
1979, jolloin alkoi myös panos-
taa yksityisyrittäjyyteen. Kun 
Oldmobile hajosi lopullisesti, 
seuraava auto oli 4-paikkainen 
Peugeot 505. Mutta kun se ka-
tosi varkaiden matkaan, oli aika 
hankkia 6-paikkainen Peugeot 
505. 7-paikkainen Mitsubishi 
Van puolestaan palveli muuta-
man vuoden, ennen kuin Ha-
senson hankki 11-paikkaisen 
Peugeot Boxerin.

11-paikkaisuus perustuu pit-
kälti suomalaisryhmiin, jossa 
pappi tai muu matkanjohtaja 
kerää mukaansa 10 matkalaista. 
Dave Hasenson järjestää kaikki 
maapalvelut, hotellit, retket, si-
säänpääsymaksut jne.

Israelin lain mukaan 11 paik-
kaa on raja, jossa vielä kuski saa 
opastaa ryhmää. Jos on suurem-
pi ryhmä, täytyy olla erillinen 
opas matkassa.

– Tämä on ollut hyvä ratkai-
su, työtä ja ryhmiä on riittänyt 
mukavasti viime vuosina. Ja pa-
kettihinta on erittäin kilpailuky-
kyinen, kun monia välikäsiä jää 
pois. Ja kyllähän siinä myös laatu 
on eri tasoa kuin 40-50 hengen 
bussimatkoilla.

C  – Hamas nousi Gazassa valtaan demokraattisten vaalien jälkeen, mutta toisaalta 
niin teki Kansallis-sosialistinen puolue Natsi-Saksassakin. Tärkeää ei ole niinkään, 
mitä vaaleissa tapahtuu vaan niiden jälkeen. Eli mitä sillä demokratialla tehdään, 
muistuttaa matkaoppaamme Dave Hasenson.

D   Sotilaat ovat tuttu näky pyhilläkin 
paikoilla.

C   Tämäkin portti avataan jälleen, kun Jeesus tulee takaisin ja astuu Jerusalemiin.

A   Tällä tasangolla tullaan aikanaan käy-
mään Harmageddonin taistelu.

D   Nasaretilaisen kadun varrella on var-
sin yllättävä viesti meille kristityille.
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Israelin Valtion 
Turistitoimiston 
järjestämälle 
lehdistömatkalle 
viime vuonna loka-
marraskuun vaihteessa 
osallistui kaksi miestä, 
jotka vierailivat 
nyt ensimmäistä 
kertaa Israelissa, Kai 
Kortelainen ja Tommi 
Hakkari.

I srael on useimmille kristi-
tyille maa, johon he toivovat 
pääsevänsä edes kerran elä-

mässään. Ja niinhän siinä usein 
myös käy, että kun kerran on 
käynyt Israelissa, sinne kaipaa 
yhä uudelleen ja uudelleen. Sii-
tä ovat todisteena jo pelkästään 
Suomesta vuosittain tulevat tu-
hannet turistit.

On pakko myöntää, että jotain 
ihmeellistä tapahtuu tavallisen 
matalaprofiilisenkin uskovaisen 
mielessä Raamatusta tutuilla pai-
koilla käyskennellessä. Onhan 

Pyhä Maa koskettaa
maailmalla lukuisia historialli-
sesti kiehtovia maita ja paikkoja, 
mutta juuri tuo Raamatun sanan 
läsnäolo Israelissa tekee siitä 
niin ainutlaatuisen. 

Itse olin muutama vuosi aikai-
semmin kiertänyt Raamatusta tut-
tuja paikkoja pipostaan tunnetun 
rovasti Pentti Holin opastuksella. 
Hänhän on varsinainen kävele-
vä Raamatun tietosanakirja ja 
löytää Raamatusta askelmerkit 
jokaiseen tilanteeseen – useim-
miten vieläpä hyvällä huumorilla 
ryyditettynä.

Nyt olikin mielenkiintoista 
vierailla monilla tutuilla paikoil-
la nelisenkymmentä vuotta sit-
ten Turusta Israeliin muuttaneen 
Dave Hasensonin opastuksella. 
Sen mitä Holi oli kertonut lute-
rilaisesta näkökulmasta, valotti 
Hasenson nyt juutalaisin silmin. 
Täytyy myöntää, että omalla 
kohdallani ainakin Raamatun 
jakeet aukenivat aivan uudella 
tavalla.

Jeesuksen jalanjäljissä
Radio Dein ohjelmajohtaja Kai 

Kortelaisella ei kertomansa mu-
kaan ollut mitään varsinaisia 
ennakko-odotuksia, vaan häntä 
pikemminkin jännitti ensivisiitti 
Pyhällä maalla.

– Tietenkin raamatullisista pai-
koista oli luonut itselleen jon-
kinlaisen mielikuvan niin Raa-
mattua lukemalla kuin erilaisista 
elokuvista ja kirjoistakin. Ehkä 
jännitin eniten sitä, että mitä 
jos tämä koettu ei vastaakaan 
ennalta luotua kuvaa. Eli tulee-
ko sellainen pettymys, etteihän 
tämä niin  ihmeellinen paikka 
ollutkaan, Kortelainen toteaa.

Lopputulos oli kuitenkin täysin 
päinvastainen. Vierailukohteet 
tekivät todella vaikutuksen.

– Kristinuskoonhan liittyy his-
toriallisia tapahtumia, se ei ole 
abstraktia ideaa tai pelkkää filo-
sofiaa. Ja kun huomaa, että tässä 
nyt on tämäkin tapahtumapaikka 
ja löytyy arkeologisia löydöksiä 
niin ja niin monta tuhatta vuot-
ta vanhoista teksteistä, se tekee 
todella vaikutuksen. Vaikka ne 
useimmiten ovat vanhoja kirkko-
ja tai kivenjärkäleitä ja pylväitä, 

se tuo sen hyvin konkreettisesti 
julki – tämä on todellakin tapah-
tunut.

Liikkeellä on paljon erilaisia 
teorioita, onko alkuperäinen 
Golgata ollut tässä vai tuossa 
eikä asiaa pysty aina aukotto-
masti ratkaisemaan. 

– Mutta kun ajattelee paik-
kojen määrää, jolla me olemme 
ehtineet viikon aikana vierailla, 
voi kyllä varmuudella sanoa, että 
jossain kohtaa olemme varmasti 
kävelleen Jeesuksen jalanjäljillä. 
Siitä ei ole epäilystäkään, huo-
mauttaa Kai Kortelainen.

Kun olemme lukeneet Raa-
mattumme ja nähneet, mitä seu-
raavina 2000 vuonna on tapah-
tunut, voisi hänen mielestään 
jälkiviisaasti todeta, että totta kai 
minä olisin uskonut Jeesukseen 
ja liittynyt hänen seuraansa, jos 
olisin elänyt tuolloin.

Mutta sitten tajuaa ihmisten 
eläneen silloin normaalia elä-
mää, eivät paikat silloin olleet 
pyhiä vaan tavallisia, arkisia 
kauppa- ja kohtaamispaikkoja. 
Tuskin se uskominen olisi ollut 

yhtään helpompaa aikalaisena 
ehkä jopa päinvastoin.

– Tajusin myös matkalla, ettei 
tämä kristinusko ole mitään re-
liikkiuskoa, pyhien asioiden tai 
paikkojen palvomista. Mutta on 
vahva kokemus päästä sinne, 
missä on tapahtunut historial-
lisia tositapahtumia, jotka ovat 
muuttaneet sen jälkeistä maail-
maa, Kai Kortelainen lisää.

Vaarana Jerusalem 
syndrooma

Pyhien paikkojen näkemisellä 
voi olla myös negatiivisia vaiku-
tuksia. Psykiatrit ovat antaneet 
Jerusalem-syndrooma -nimen 
ilmiölle, joka usein vaatii jopa 
terapeuttista hoitoa. Siihen sai-
rastuvat etupäässä turistit, jotka 
kokevat kaupunkiin tullessaan 
uskonnollisia tai mystisiä elä-
myksiä, jopa ilmestyksiä. Jeru-
salem koetaan raamatullisena 
pyhänä kaupunkina, suorastaan 
taivaallisena paikkana eikä niin-
kään nykyaikaisena kaupunkina. 
Silloin tällöin kaupungilla saat-
taakin viipottaa vastaan henkilö, 
joka sanoo olevansa Jeesus tai 
Neitsyt Maria tai joku muu Raa-
matun henkilö.

Osa syndrooman valtaan jou-
tuneista on voinut tarvita psyki-
atrista hoitoa jo ennen matkaa, 
mutta osalle paikan raamatul-
lisuus vain yksinkertaisesti lyö 
yli.

Tutkimusten mukaan kaksi 
kolmasosaa Jerusalem-syndroo-
masta kärsivistä on ollut juutalai-
sia ja yksi kolmasosa kristittyjä.

Matkan aikana Nuotta.comin 
päätoimittajana toiminut, sittem-
min uraputkessaan seurakunta-
lainen.fi:n päätoimittajaksi eden-
nyt Tommi Hakkari naureskelee 
pelänneensä etukäteen juuri tuo-
ta Jerusalem syndroomaa.

– Monilla ihmisillä on paljon 
odotuksia, itsekin olen tutkinut 
Raamattua vuosikausia ja raken-
tanut koko elämäni sen uskon 

varaan, joka löytyy Raamatusta, 
Hakkari aprikoi.

Kun ajattelee, että pääsee vie-
railemaan lukemillaan paikoilla, 
pelko on hänen mielestään ehkä 
väärä sana, pikemminkin kunni-
oittava asenne kuvastaa parem-
min etukäteistilannetta.

– Kieltämättä itsekin jännitin, 
kuinka hyvin etukäteisodotukse-
ni tulevat toteutumaan.

Lisää Tommi Hakkarin ajatuk-
sia matkasta voi lukea osoittees-
ta:  http://nuotta.com/toimitta-
jalta-israel

Jeesus historiallisena 
henkilönä

Hakkari myöntää matkan aikana 
heränneen myös kiinnostuksen 
pyhiinvaelluksiin, jossa pyhiin 
kirjoituksiin perehtyen kulje-
taan paikasta toiseen ajan kans-
sa – ottaen useita viikkoja jopa 
kuukausia.

Nyt toteutettu viikon matka-
ohjelma oli varsin tiivis lukuisi-
ne vierailukohteineen ja antoikin 
hyvän läpileikkauksen Israelin 
tarjoamista raamatullisista näh-
tävyyksistä. Syvällisempään pe-
rehtymiseen ja jopa kyseisillä 
paikoilla suoritettaviin hiljenty-
misiin tarvittaisiin toki runsaasti 
enemmän aikaa, mutta sen vuoro 
on ehkä seuraavalla matkalla.

– Tämä ei ollut niinkään Jee-
sus Jumalan poika -matka vaan 
pikemminkin historian Jeesus ja 
historian Raamattu -matka, huo-
mauttaa Kai Kortelainen.

Kaiken viikon aikana nähdyn 
todistusaineiston jälkeen onkin 
hänen mukaansa vaikea ym-
märtää ihmisiä, jotka eivät usko 
Jeesukseen edes historiallisena 
henkilönä.

Israeliin matkaa suunnittelevat 
voivat ammentaa hyvää tietoutta 
tuleville matkoilleen Israelin Val-
tion Turistitoimiston nettisivuilta 
osoitteessa www.goisrael.fi.

Tommi Hakkari (vas.) ja Kai Kortelainen 
myöntävät ensivisiitin Israeliin olleen 
todella koskettava elämys. 

B   Israelin ja palestiinalaisten välistä 
monimutkaista ongelmatilannetta tar-
kastelee nyt aivan uusin silmin, tilanne 
ei suinkaan ole musta-valkoinen. Viikon 
matkan aikana varmistui käsitys, että 
pienen ja piskuisen Israelin pärjäämi-
nen kaiken myllerryksen keskellä täytyy 
olla ainoastaan Jumalan suuren armon 
ansiota.

C   Arabien suhtautumista kristittyjen pyhiin paikkoihin kuvastaa tämä ns. Gordonin 
Golgatan viereen pystytetty bussivarikko CO2-päästöineen.

A   Qasr El-Yahudiin Jordan-virran var-
teen on pari vuotta sitten avattu uusi 
kastepaikka, josta ei ainakaan vielä ole 
tullut turistirysää rihkamakauppoineen 
ja ravintoloineen. Virran toisella puo-
lella on vastaava kastepaikka Jordanian 
puolella.

C   Angry Birdseihin voi törmätä myös 
Jerusalemin vanhassa kaupungissa.

C   Tätä lähemmäksi Johannes Kastajan 
roolia Tommi Hakkari ei päässyt...
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EXODUS: GODS AND KINGS
Käsikirjoitus: Adam Cooper, Bill Collage, 
Jeffrey Caine, Steven Zaillian
Ohjaus: Ridley Scott
Pääosissa: Christian Bale, Joel Edgerton, 
Aaron Paul, John Turturro, Sigourney 
Weaver, Ben Kingsley

MOOSEKSEN 
MATKASSA 

Suosikkiohjaaja Ridley Scottin 
(Gladiaattori, Prometheus) uusi 
eeppinen seikkailuelokuva Exo-
dus kertoo tarinan yhden mie-
hen uhkarohkeudesta nousta 
imperiumin mahtia vastaan. 

Käyttäen hienoimpia nyky-
tekniikalla tehtäviä visuaalisia 
efektejä ja 3D-ulottuvuutta Scott 
herättää eloon vuosituhansien 
takaisen tarinan uhmaavasta 
johtajasta Mooseksesta (Christi-
an Bale), joka nousee Egyptin 
Faarao Ramses II:ta (Joel Edger-
ton) vastaan johdattamalla 600 
000 orjaa historialliselle matkalle 
Egyptistä.

Aivan aluksi on pakko tode-
ta Scottin onnistuneen luomaan 
varsin näyttävän elokuvan. Mut-
ta toisaalta tuntuu, että itse tari-
na hautautuukin juuri runsaiden 
digitaalitehosteiden ja kolmi-
ulotteisuuden jalkoihin. Ei silti, 
kyllähän se tuntuu mahtavalta, 
kun Jumalan lähettämien vitsa-
usten aikana tuntuu heinäsirk-
koja ja muita ötököitä lehtävän 
valkokankaalta suoraan katsojan 
silmille.

Toinen elokuvan uskottavuu-
teen vaikuttanut tekijä on tieten-
kin Christian Balen edelliset roo-
lit Batmanina, jotka väistämättä 
nousivat mieleen elokuvateatte-
rin pimeydessä.

Vaikka tarina pohjautuukin 
Raamattuun, on käsikirjoituksen 
tekemiseen tarvittu neljä mies-
tä... mistähän syystä?

Elokuvan nimeen jouduttiin 
kuulemma lisäämään nuo 'juma-
lat ja kuninkaat', koska pelkän 
Exodus -nimen oikeudet kuu-
luvat vielä 1960 valmistuneelle 
Israelin itsenäistymistaistelusta 
kertovalle, Paul Newmanin täh-
dittämälle elokuvalle.

Hieman ihmetyttää kuningatar 
Tuyaa näyttelevän Sigourney 
Weaverin sekä Ben Kingleyn 
vähäiset osuudet – no ehkä Scot-
tilla on ollut hieman ylimääräistä 
rahaa käytettävänään...

Ridley Scott ei ole kristitty, 

mikä näkyy tarinan toteutuk-
sessa.

Siinä missä Cecil B. Millen 
vuonna 1956 ohjaama Kymme-
nen käskyä painottaa Raamatus-
sa kerrottuja tapahtumia Jumalan 
ihmeinä ja Jumalan puuttumise-
na israelilaisten kohtaloon, Rid-
ley Scott pyrkii järkiperäistämään 
kaikki tapahtumat ja etsimään 
niille tieteellisiä selityksiä.

Esimerkiksi Niilin veden 
muuttuminen vereksi selitetään 
kalastajia syövien krokotiilien 
hyökkäyksellä.

Omalla kohdallani odotin 
jännittyneenä Punaisenmeren 
ylitystä eli ilmestyisikö mereen 
kuiva kangas kahden korkean 
vesimuurin väliin kuten aikai-
semmissa filmatisoinneissa on 
tapahtunut, vai kuinka Mooses 
joukkoineen pääsisi meren toi-
selle puolelle.

No ei jakautunut meri vaan 
vetäytyi pois kuten vuorovesi-
ilmiössä. Faaraon sotajoukot 
puolestaan saivat niskaansa 
kunnon tsunamin ja hukkuivat 
sen tien.

Eli Jumalalla ei ollut osaa eikä 
arpaa tapahtumiin Scottin tulkin-
nan mukaan.

Ja Jumala, joka puhutteli Moo-

sesta aika ajoin... ei suinkaan ole 
jumalanpelkoa aikaansaava per-
soona vaan hieman näsäviisas 
8-vuotias pojanvesseli.

Omissa Raamatun tulkinnois-
sani olen kuvitellut Mooseksen 
vanhurskaana, Jumalaan luotta-
vana ja Häntä tottelevana mie-
henä. Christian Balen esittämä 
Mooses tuntuu pistävän hanttiin 
Jumalalle viimeiseen asti.

Elokuva ei niinkään kuvaa 
juutalaisten orjuudesta irtipääsyä 
vaan Mooseksen ja velipuolen-
sa Ramses II:n välistä nahistelua. 
Käsikirjoitus paneutuu Raamat-
tua tarkemmin kertomaan faa-
raon kipuilusta menetettyään 
lapsensa vitsausten johdosta.

Tällaisiin Raamattuun pohjau-
tuviin elokuviin voi suhtautua 
kahdella tavalla; joko tarkastel-
laan hyvin yksityiskohtaisesti, 
missä elokuva vääristelee alku-
peräistä käsikirjoitusta tai sitten 
voidaan katsoa elokuva yhtenä 
taiteellisena tulkintana Raama-
tun kertomuksesta.

Varsinkin Amerikassa kristilli-
nen yleisö nousee herkästi taka-
jaloilleen ja uhkailee boikoteilla, 
jos elokuva ei vastaa heidän tul-
kintaansa Isosta kirjasta.

Meillä Suomessa ei onneksi 
olla liian ahdasmielisiä, vaikka 
tietenkään asioiden vääristelyä 
ei pidä suvaita.

Minusta Ridley Scott tiimei-
neen on kehittänyt näyttävän ja 
mielenkiintoisen elokuvan – jos-
kin ehkä hieman liian pitkän, 2 
tuntia 31 minuuttia alkaa puu-

duttaa istumalihaksia.
Toivoisinkin tällaisten eloku-

vien herättävän ihmisten kiin-
nostuksen Raamattuun ja tar-
kistamaan kirjahyllyssään usein 
pölyttyvästä vihkiraamatusta, 
miten alkuperäinen käsikirjoi-
tus etenee.

Kimmo Janas
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B   Ristin Voitto -lehden päätoimittaja 
Leevi Launonen tarkasteli seminaarissa, 
millaisten eettisten ja teologisten kysy-
mysten edessä kristillinen media on Israel 
-uutisoinnissa.

Tenhunen
torstaisin 
klo 20.00 Tosimies testaa Filminurkka American

Outdoorsman

Uutiskauha

torstaisin 
klo 20.45

perjantaisin klo 19.30
perjantaisin

klo 19.00

perjantaisin
klo 21.30

C   Pitkän linjan toimittaja Rony Smolar 
peräänkuulutti medialta vastuuntuntoa 
uutisoinnissa.

C   Lähetysjärjestö Avainmedian toimin-
nanjohtaja Niilo Närhi painotti, ettei Lä-
hi-Idän tilanteita tarkasteltaessa kannata 
lähetä etsimään syyllisiä.

B   Uusi Tie -lehden toimituspäällikkö 
Vuokko Vänskä kysyi puheenvuorossaan, 
onko kristilinen media kannanotoissaan 
liian yksipuolisesti Israelin puolella?

Kimmo Janas

Palataan vielä toviksi 
elokuiseen Avainmedia 
Lähetysjärjestön 
järjestämään seminaarin, 
jossa pohdittiin, miten 
media on käsitellyt Lähi-
Idän konfliktia.

K esällä Lähi-Idässä leimah-
taneet väkivaltaisuudet 
nostivat tapetille Israelin 

ja Hamasin välisen kriisin. Syitä 
ja syyllisiä tilanteeseen etsittä-
essä tunteet kävivät kuumina 
puoleen jos toiseenkin.

Medialla 
vastuunsa

Seminaariaamuna oli Gazaan 
saatu tulitauko, mutta nähtäväksi 
jää, kuinka hyvin ja pitkään se 
tulee pitämään.

Lähi-idässä yli 20 vuotta toimit-
tajana työskennellyt Rony Smolar 
huomautti Israelin selviytyneen 
aina kriiseistä ja yhteenotoista 
voittajana, mutta hävinneen PR-
sodan joka kerta.

– Täytyy myös muistaa, että 
melkein kaikki nämä sodat, joi-
ta Israel on joutunut käymään 
kerran vuosikymmenessä, ovat 
olleet puolustuksellisia. Israel on 
provosoitu vastaamaan hyökkä-
yksiin, se ei ole koskaan oma-
aloitteisesti lähtenyt sotimaan, 
Smolar tähdentää.

Israel ja Lähi-Itä yleensäkin 
Raamatun alueena herättää 
meissä useimmissa tunteita, on 
ihmisiä, jotka näkevät tilanteen 
hyvinkin mustavalkoisena – ol-
laan joko puolesta tai vastaan.

– Kun tähän soppaan sotkeen-
tuu vielä media omalla asen-
teellaan ja manipuloinnillaan 
pyrkien muuttamaan ihmisten 
mielikuvaa alueesta, on kyseessä 
hankala prosessi, Rony Smolar 
muistuttaa.

Helsingin Sanomien sunnun-
tainumerossa 28.2.1988 julkais-
tiin Matti Pulkkisen kirjoitus otsi-
kolla ”Kuinka länsilehdistö meni 
PH:n ansaan?”. Smolar toteaa, 
että aivan samalla tavalla voitai-
siin nyt kysyä, kuinka länsileh-
distö meni Hamasin ansaan?

Lehtimiehenä Rony Smolar 
peräänkuuluttaa taustojen tun-
temusta, tosiasioiden tuntemusta 

ja hyväksymistä sekä suhtautu-
mista työhön ilman ennakko-
asenteita.

Hän muistuttaa, että katsojat, 
kuuntelijat ja lukijat odottavat 
medialta oikeaa, totuudenmu-
kaista, tasapuolista tietoa.

Smolarin mukaan on tänä 

Lähi-Idän uutisointi 
tarkastelun alla
Lähi-Idän uutisointi 
tarkastelun alla

päivänä Suomessa valitettavasti 
kahden totuuden uutisointia – 
Helsingin Sanomien ja YLEn.

Sylkikuppiko?
Kun Israel itsenäistyi vuonna 
1948, se sai maailman sympa-
tiat osakseen pienenä valtiona, 

joka kuvattiin pienenä Daavidi-
na arabimaailman suurta Goljatia 
vastaan.

Täytyy muistaa, että jo silloin 
Israel oli Lähi-Idän ainoa demok-
raattinen valtio, joka nopeasti 
omi länsimaiset opit itselleen 
sivistysvaltiona.

Maan kansainvälinen asema 
kuitenkin muuttui radikaalisti 
kuuden päivän sodan jälkeen 
vuonna 1967. Israel ei ollutkaan 
enää heikko Daavid, vaan osoitti 
sotilaallisesti voimansa.

– Israelhan löi kuudessa päi-
vässä ylivoimaisen vihollisen. 
No miksi kuudessa päivässä? 
Jumalahan oli määritellyt, että 
seitsemäntenä päivänä sitten le-
vätään, Rony Smolar huomaut-
taa ja toteaa, että jokin Suurempi 
Käsi varmasti varjeli Israelia, sen 
verran suhdeluvut olivat Israelia 
vastaan tuolloin.

Tuon lyhyen, mutta sitäkin kii-
vaamman sodan jälkeen Israel 
joutui miehittämään sekä Länsi-
rannan, Gazan että Golanin.

– Muistan, kuinka tuolloin 
YK:n turvallisuusneuvoston ko-
kouksessa Israelin silloinen ul-
koministeri Moshe Dayan kertoi 
Israelin olevan erittäin halukas 
vaihtamaan nuo valtaamansa 
alueet pysyvään rauhaan. Mutta 
sehän ei onnistunut, ja siitä alkoi 
pitkä miehitys, joka on maksanut 
Israelille sekä diplomaattisesti 
että poliittisesti ja pirstonut maan 
omaakin yhteiskuntaa monella 
tavalla, Smolar selvittää.

Niin kristitty maailmaa kuin 

juutalaisetkin kysyvät, kuinka 
Jumalan silmäterästä, Israelista  
on voinut tulla maailman sylky-
kuppi? Mikään muu maa ei ole 
saanut YK:ssa yhtä paljon vas-
taansa päätöslauselmia ja tuomi-
oita kuin Israel.

Olisiko tilanne toinen, jos Is-
raelin puolelta olisi esimerkiksi 
kuollut enemmän ihmisiä kesän 
yhteenotoissa Gazassa?

Israel rakensi ohjuspuolustuk-
sensa, Rautakupolin turvatak-
seen oman vestönsa, kun taas 
Hamas piti siviiliväestöä omien 
asemiensa suojana.

Olemassaolon 
oikeutus

– Jos palloittelemme tilanteella 
Israel vastaan palestiinalaiset, 
me emme puhu koko totuudes-
ta! Smolar painottaa.

Jotta tilanteeseen löytyisi rat-
kaisu, täytyisi hänen mielestään 
kääntää koko asetelma päälael-
leen. Ensiksi pitäisi löytyä rat-
kaisu Israelin ja koko arabimaa-
ilman välille.

– Eli arabimaailman pitäisi 
tunnustaa Israelin olemassaolo, 
jolloin Israel tuntisi olonsa ter-
vetulleeksi ja turvalliseksi Lähi-

Idässä. Tätä Israel on koko ajan 
ajanut takaa näissä piireissä.

Vasta siinä tilanteessa voidaan 
Smolarin mielestä vaatia Israelil-
ta joustavuutta palestiinalaisten 
suhteen. Palestiinalaiskysymys-
tä vakavampi asia on kuitenkin 
Iranin uhka koko Israelin ole-
massaololle.

– Ihmettenkin, miksi kansain-
välinen yhteisö ylipäänsä vielä 
kyseenalaistaa Israelin olemas-
saolon oikeutuksen? Kun muis-
telemme Suomen tilannetta yhtä 
pitkän itsenäisyyden jälkeen, me 
olimme etabloitunut länsimai-
nen sivistysvaltio, oikeusvaltio 

Euroopassa. Mikään ei horjut-
tanut Suomen asemaa täällä. 
Miksi Israelin kohdalla tilanne 
on päinvastainen?

Rony Smolar myöntää, että 
Israelilla on omat vikansa ja 
puutteensa valtiona siinä missä 
muillakin, ja niistä sitä voidaan 
kritisoida. Mutta miksi Israelia 
moititaan poikkeuksellisen ra-
justi tilanteessa, jossa monet 
muutkin valtiot ovat tai ovat 
olleet?

– On pakko myöntää, että 
media epäonnistui tämän vii-
meisimmän kriisin käsittelyssä 
niin täällä meillä Suomessa kuin 
muuallakin maailmassa. Media 
on antanut kuvan, että Hamas 
on uhri ja vapautusjärjestö.

Erittäin harvoin Smolarin mie-
lestä on media muistuttanut, että 
länsimaat ovat julistaneet Ha-
masin terroristijärjestöksi, joka 
kuuluu samaan perheeseen 
mm. Boko Haramin ja Al-Qaidan 
kanssa.
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Kimmo Janas

Risto Huvila ja 
lauluyhtye Uusi 
Laulu herättelivät 
Minttukirkossa, 
Tikkurilassa keskustelua 
Israelille annetuista 
lupauksista ja niiden 
täyttymisestä.

R isto Huvila muisteli liike-
miestapaamista Shang-
haissa kesäkuussa 2009, 

jossa häntä pyydettiin kertomaan 
yksi asia, joka todistaa Raamatun 
olevan totta.

– Sanoin, että katso Israelia. 
Sen jälkeen kävin läpi vanhan 
liiton profeettojen lupauksia 
hajottaa Israelin kansa neljälle 
ilmansuunnalle ja aikojen lopus-
sa kerätä tuo kansa taas takaisin 
Israelin maahan.

– Noin 15 minuutin keskus-
telun jälkeen tuo kiinalainen 
liikemies vastasi minulle, että 
sain hänet todella lukemaan 
Raamattua.

Tunnetko 
kirjoituksia?

Hotelliin palattuaan ja katsel-
lessaan öisen Shanghain neon-
valoviidakkoa, Huvila kertoo 
saaneensa Jumalalta sanat: "Te 
kuljette eksyksissä, koska te 
ette tunne kirjoituksia, ette Ju-
malaa."

– Silloin tajusin tilanteen, jossa 
Jeesus vastasi häntä tapaamaan 
tulleille publikaaneille. Nuo 
miehet olivat kyselemässä aivan 
tyhjänpäiväisiä asioita. Siinähän 
keskusteltiin mm. että kun on 
ollut monta kertaa naimisissa, 
miehiä on tullut ja mennyt, niin 
kuka on sitten se oikea.

Jeesuksen vastaus oli paljon 
selittävä. Koska ette tunne kirjoi-
tuksia, olette eksyksissä, ettekä 
voi tuntea Jumalan Poikaa.

Moni voi ajatella, että Jumalan 
voima tulee ylistyksessä. Että Ju-
malan voima on tunnettava hen-
kilökohtaisesti. 

– Niin se varmaan onkin, mut-
ta se on vain pieni osa Jumalan 
voimaa, Huvila huomauttaa.

Jeesus sitoi Jumalan voiman 
kirjoituksiin. 

– Jos me sukellamme kirjoi-
tuksiin ja katsomme Jeesuksen 
viittaamiin kirjoituksiin – Hänhän 
ei puhunut Matteuksen evanke-
liumista ja Ilmestyskirjasta, vaan 
laista ja profeetoista. Siitä kirjoi-
tusten kirjastosta, joka tuon ajan 
juutalaisilla oli käytettävissä.

Jeesus totesi, että ellette tun-
ne noita kirjoituksia, niitä ta-
pahtumia ja niitä profetioita, 
niitä käänteitä, joita historia on 
tähän päivään mennessä tuo-
nut mukanaan, te olette aivan 
eksyksissä, ettekä te voi tuntea 
Jumalan Poikaa.

Se todellinen voima isossa 
mittakaavassa kertoo Risto Hu-

vilan mukaan siitä voimasta, jolla 
Jumala on hajottanut juutalaisen 
kansan ympäri maanpiirin, ja se 
kertoo siitä voimasta, jolla Hän 
kerää ja palauttaa juutalaisen 
kansan takaisin Israeliin.

Tulkintaeroja
Tänä päivänä on paljon keskus-
telua juutalaisen kansan, Israelin 
merkityksestä. Vallalla on Hu-
vilan mukaan kaksi toisistaan 
eroavaa tulkintalinjaa.

On ns. perinteinen, raama-
tullinen linja, joka käsittää, että 
Jumalan Israelille antamat lupa-
ukset ovat toteutuneet ja toteu-
tumassa juutalaisen kohdalla ja 
erityisesti siinä, kun he palaavat 
omaan maahansa. Ja valmistau-
tuvat näin ottamaan vastaan ja 
tunnustamaan Messiaan.

Toinen linja edustaa ajatus-
ta, että seurakunta on korvan-
nut Israelin ja puhutaankin ns. 
korvausteologiasta. Se perustuu 
Raamatun jakeisiin, jossa Juma-
la kertoo suuttuneensa Israelin 
kansaan ja hylkäävänsä sen ja 
lähettävänsä kansan hajaannuk-
seen. Korvausteologit peruste-
levat kantaansa sillä, että kos-

ka Israel on ollut tottelematon, 
kaikki lupaukset ovat siirtyneet 
seurakunnalle, joka nyt noiden 
lupausten täysivaltainen omis-
taja.

Juutalaiset 
odottavat

Raamatusta löytyvä punainen 
lanka ei ala ensimmäisestä jou-
lusta ja itämaan tietäjistä, vaan se 
alkaa jo muutama tuhat vuotta 
aikaisemmin. Se lähtee Huvilan 
mukaan liikkeelle ainakin siitä, 
kun Abraham sai kutsun ja lupa-
uksen suuresta kansasta ja maas-
ta, johon Jumala kehotti häntä 
kulkemaan.

Monet Vanhan Testamentin 
kirjoista kertovat juutalaiselle 
kansalle, että teistä syntyy Mes-
sias, joka tulee vapahtamaan 
maailman. Juutalaiset osasivat 
ja osaavat edelleen odottaa Mes-
siasta.

– Vaikka kristinusko on kes-
keisesti käynnistynyt Jeesuksen 
syntymästä, uskon Jumalan halu-
avan meidän näkevän Jeesuksen 
edeltävän ajan tulevan niistä kir-
joituksista, joista Hän sanoi, että 
te kuljette eksyksissä, koska ette 

tunne kirjoituksia.
Apostolien tekojen 1. luvussa 

opetuslapset kysyvät Jeesuksel-
ta, että onko nyt tullut se aika, 
jolloin sinä palautat ennalleen 
Israelin valtakunnan? Tähän 
Jeesus vastasi: ”Ei teidän asian-
ne ole tietää aikoja eikä hetkiä, 
jotka Isä oman valtansa nojalla 
on asettanut.”

Eli Jeesus ei torjunut ajatusta 
Israelin valtakunnan uudelleen 
rakentamisesta, vaan huomautti, 
että Pyhän Hengen vastaanotta-
minen oli siinä hetkessä tärkein-
tä, Isä pitäisi kyllä huolen Israe-
lin valtakunnan palauttamisesta 
ennalleen.

– Jeesus antoi indikaation, 
että valtakunta rakennetaan uu-
delleen, mutta se ei ole tämän 
hetken asia.

Tuosta hetkestä kesti 1915 
vuotta, ennen kuin Israelin val-
tio uudelleen muodostettiin – jos 
oletetaan tuon keskustelun käy-
dyn noin vuonna 33.

Miksi me emme 
jaksa odottaa?

– Jos Jumalan lupaukset eivät 
toteudu meidän elinaikanam-

A   ”Jerusalemiin, Daavidin kaupunkiin, 
sydämeni taas tahtoo uudestaan”, lau-
lavat Risto Huvila ja lauluyhtye Uusi 
Laulu.

A   – Niin monet asiat ovat jätetty luke-
matta ja ymmärtämättä, koska enää ei 
eletä Sanan mukaan ja tutkita kirjoituk-
sia, toteaa Risto Huvila.

MIKSI OLEMME 
EKSYKSISSÄ?

me, vaikka me niitä niin kovasti 
odotamme ja rukoilemme, että 
tule Herra Jeesus – se ei tee tyh-
jäksi Jumalan lupauksia. Hänelle 
on yksi päivä kuin tuhat vuotta 
ja tuhat vuotta kuin yksi päivä, 
muistuttaa Risto Huvila. – Juma-
lan lupaukset ovat lupauksia, 
vaikka me emme näe niitä tai 
emme satu ymmärtämään niitä. 
Ja tuo ymmärtämättömyys joh-
tuu vain ja ainoastaan yhdestä 
asiasta, me emme tunne kirjoi-
tuksia.
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CMN
Kristittyjen Miesten Verkosto –

Christian Men’s Network Finland

Kimmo Janas

kimmo.janas@faktapro.fi

puh. 050 912 7332

GIDEONIT
www.suomengideonit.fi 

puh. 045 128 38 31

PAREMPI AVIOLIITTO
www.parempiavioliitto.fi

Aarni Kontturi

aarni.kontturi@estanc.fi

puh. 050 535 7191

www.miesseminaari.fi

HELSINGIN 
RAAMATTUKOULUN
MIESFOORUMI
www.helsinginraamattukoulu.fi/mies-

foorumi

Jorma Reinikainen

jorma.miesfoorumi@kolumbus.fi

puh. 040 559 0925

KANSANLÄHETYS
www.sekl.fi

miestyön yhdyshenkilö

Arto Hukari

arto.hukari@sekl.fi

puh. 040 546 73 98 

kenttäsihteeri Matti Hernesniemi

matti.hernesniemi@sekl.fi

KANSAN 
RAAMATTUSEURA
www.kansanraamattuseura.fi

Kalle Virta

kalle.virta@sana.fi

puh. 0207 681 619

Jukka Mattsson

jukka.mattsson@sana.fi

puh. 050 587 07 51

MIESSAKIT
www.miessakit.fi 

Tomi Timperi

timo.timperi@miessakit.fi

puh. (09) 612 662 11

ONE WAY MISSION
www.onewaymission.fi

Martti Kinnunen

viestinta-tuote@co.inet.fi

puh. 0400 556 620

STELK
Suomen Täyden Evankeliumin Liike-

miesten Kansainvälinen Veljesliitto

www.stelk.fi

Jari Hytti

jari.hytti@aatsto.inet.fi

puh. 040 511 4080

www.stelk.fi/espoo

Pentti Kautto

pentti.kautto@anlix.fi

puh. 040 849 2224

MIESTYÖTÄ TEKEVIÄ ORGANISAATIOITA

LUONNOSSA 
LIIKKEELLÄ
Jukka Ylävuo

Joulunpyhinä  vaelsin  kameraani  ulkoiluttamas-
sa  Sipoonkorven kansallispuiston pohjoisilla ra-
jamailla. Toiveissani oli taas päästä  kuvaamaan 
suurten salometsien pohjantikkaa sen reviirillä.
Rajapolulla pöristelikin vastaanienduroa harrasta-
va metsänomistaja.
– On Suomen niemellä vielä tilaa kaikille liikkujil-
le, kunhan jokainen osaltaan noudatamme yhdes-
sä sovittuja pelisääntöjä, päädyimme kiteyttämään 
tuumaustaukomme.
Sipoon Moottorikerhossa harrastus oli vienyt tuon-
kin isännän kotimetsästään kiertämään mualiman 
ajoratoja... Ja minut on luontokuvaus laittanut sa-
moamaan jo yli neljäkymmentä vuotta...
Pohjantikkaa tällä kertaa en tavoittanut, mutta 
Katronsträskin tuoreella luonnonjäällä kiiti luis-
telijoita. 
Lunta alkoi tuiskuttaa; salometsän  hiljaisuudessa 
pystyi  kuulemaan  lumisateen äänen.

Uskonnollisilla 
yhteisöillä tärkeä rooli 

maahanmuuttajien 
kotoutumisessa 

pääkaupunkiseudulla
Helsingin, Espoon ja Vantaan 
monikulttuurisuusasiain neuvot-
telukunnat sekä Etelä-Suomen 
etnisten suhteiden neuvottelu-
kunta tapasivat marraskuussa 
yhteiskokouksessa Helsingissä. 
Tilaisuuteen osallistui yhteensä 
noin 80 kuntien, järjestöjen ja 
luottamuselinten edustajaa. Ko-
koukseen osallistui myös Dia-
konissalaitoksen Jyvä-hanke, 
jolla edistetään järjestöjen teke-
mää kotouttamistyötä.

Tänä vuonna kokouksen tee-
mana oli kaupunkien yhteistyö 
kotouttavaa työtä tekevien us-
konnollisten yhdistysten kanssa. 
Tilaisuudessa kartoitetaan nykyi-
set yhteistyömuodot ja -kumppa-
nit sekä pohditaan konkreettisia 
toimia entistä vaikuttavamman 
yhteistyön saavuttamiseksi.

– Uskonnollisten yhteisöjen 
johtajahahmojen ja kunnan 
edustajien hyvä yhteistyö on 
yksi olennainen tekijä maahan-
muuttajien kotouttamisessa. Yh-
teisöjen vaikutusvalta on usein 
suuri, ja niiltä saa monenlaista 

tukea ja ohjausta eri elämäntilan-
teissa, joten avoin vuoropuhelu 
on erittäin tärkeää, Helsingin 
kaupungin maahanmuutto- ja 
työllisyysasioiden päällikkö Ilk-
ka Haahtela sanoo.   

– Suomeen muuttaja tarvitsee 
elävän yhteyden omaan kulttuu-
riinsa ja uskonto tuo sitä. Mutta 
on tärkeätä, että myös me tutus-
tumme eri kulttuureihin ja us-
kontoihin. Uskontojen dialogi on 
yksi yhteiskuntien rauhanomai-
sen kehityksen merkittävimpiä 
takeita, Helsingin sivistystoimen 
apulaiskaupunginjohtaja Ritva 
Viljanen toteaa.

Delta Auto avaa uusien 
autojen verkkokaupan

Delta Auto lisää myyntikanaviin-
sa verkkokaupan. Joulukuusta 
lähtien uuden Kia Rion on voi-
nut ostaa myös verkosta.

Delta Auton verkkokauppa 
on osa Santanderin All in One 
-autorahoituspalvelua. Verkosta 
ostava asiakas tietää jo osamak-
susopimuksen solmiessaan au-
tonsa tulevan hyvityshinnan.

Verkkokaupassa on kolme 
palvelutasoa. Tason 1 sopimus 
kattaa taatun hyvityshinnan. Ta-
sot 2 ja 3 tuovat sopimukseen 

lisää mm. määräaikaishuoltoja ja 
rengashotellipalveluita.

Verkkokaupasta ostetut Kia 
Riot voi ostaa myös ilman kä-
sirahaa. Vaihtoauton hyvitys 
hoituu normaalisti Delta Autos-
sa, ja vaihtoauton voi halutessa 
käyttää käsirahana All in One 
-palvelussa.  Verkkokaupasta os-
tetun Kia Rion hinta on noin 10 
% edullisempi kuin myymälästä 
ostetun vastaavan auton.

Delta Auto lähtee liikkeel-
le verkkokauppaan maltillisin 
tavoittein kokoluokkansa os-
tetuimmalla Kia-mallillaan. Tu-
levaisuudessa verkkokaupan 
valikoimaa voidaan laajentaa 
muihinkin merkkeihin.

Uusi verkkokauppa on avoin-
na osoitteessa 

www.delta.fi/verkkokauppa.

Outdoors Finland on tehnyt 
luonnossa liikkumisen 

helpoksi
Luonnolla on elvyttävä vaikutus 
ihmisten hyvinvointiin. Tutki-
musten mukaan ihmisten tulisi 
viettää päivittäin metsässä tai 
luonnossa vähintään 20 minuut-
tia. Outdoors Finland Etelä -han-
ke innostaa luontoretkeilyyn 
tuotteistamillaan reiteillä. 

Maaseuturahaston tukema 
Outdoors Finland Etelä -hanke 
on tuotteistanut eteläiseen Suo-
meen yli 100 vaellus-, pyöräily- 
ja melontareittiä helposti saavu-
tettaviksi ja hyvin opastetuiksi 
reiteiksi. Reitit löytyvät Suomen 
suurimmasta retkeilyportaalista 
outdoorsfinland.fi:stä, jonne on 
koottu tarkat kuvaukset reiteis-
tä.

– Hankkeen tavoitteena on 
ollut lisätä tietoisuutta Suomen 
upeista luontomatkailukohteista 
ja tuoda luontomatkailu kaikkien 
saavutettavaksi. Tässä olemme 
onnistuneet yli odotusten, sanoo 
hankkeen projektipäällikkö Pirjo 
Räsänen.

Outdoorsfinland.fi -sivustolta 
löytyviin matkaehdotuksiin on 
koottu kaikki valmiit retkeily-
matkat Etelä-Suomessa. Niistä 
löytyvät päiväretken pituudet ja 
kuvaukset sekä runsaasti tietoa 
majoitusvaihtoehdoista ja muista 
palveluista, onpa sitten kyseessä 
pyöräily-, melonta- tai vaellus-
matka.

Sivustolta voi ladata mukaan 
sähköiset reittioppaat tai/ja lada-
ta mobiiliversiot älypuhelimeen. 
Mobiilisovellus toimii offline-
tilassa ja navigoi reitillä liikut-
taessa. Kaikki reitit kohteineen 
on tallennettu paikkatietoon, 
mikä mahdollistaa tiedon siirron 
vaivattomasti älypuhelimeen ja 
GPS-laitteeseen.
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Guardians of the Galaxy
Käsikirjoitus: James Gunn ja 
Nicole Perlman
Ohjaus: James Gunn
Pääosissa: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave 
Bautista
Kesto 1 h 56 min
Valmistusvuosi 2014
Walt Disney Company Nordic

The Sacrament
Käsikirjoitus ja ohjaus: Ti West
Pääosissa: Joe Swanberg, AJ Bowe, 
Kentucker Audrey, Amy Seimetz ja Gene 
Jones
Kesto 1 h 35 min
Valmistusvuosi 2013
Future Film Oy

MENOA JA MEININKIÄ 
AVARUUDESSA 

Marvel-studio, joka on tuonut 
valkokankaalle maailmanlaajui-
sesti suositut elokuvasarjat Iron 
Man, Thor, Captain America ja 
The Avengers, marssittaa nyt 
yleisön eteen ihan uuden ryh-
män – Guardians of the Gala-
xy. 

Kun Chris Prattin esittämä 
seikkailijanrenttu Peter Quill 
varastaa mystisen pallon, hän 
joutuu yllättäen palkkionmet-
sästyksen kohteeksi. Paetakseen 
vihollisiaan hän joutuu lyöttäyty-
mään yhteen pesukarhu Rocke-
tin, puunkaltaisen humanoidi 
Grootin, salamurhaaja Gamoran 
ja kostonhimoisen Drax Tuho-
ajan kanssa. Tämän sekalaisen 
sakin käsissä on koko galaksin 
kohtalo.

Elokuvan alkumetreillä katso-
ja ei oikein osaa päättää, onko 
kyseessä örkkejä vilisevä jännäri 
vai jonkin sortin parodia muista 
avaruuselokuvista.

Mutta kun tajuaa, että huoli-
matta – tai ehkä juuri siksi – ko-
vista näyttelevästä pesukarhusta 
ja elävästä puusta, tarina voi olla 

varsin menevä jännäri.
Kyseessä on siis avaruusseik-

kailu kaikkine asiaan kuuluvine 
juonikäänteineen ja taistelui-
neen, mutta menoa ryydittää 
hillitön huulenheitto.

Pesukarhu Rocketin ääneksi 
on valjastettu mm. Kauhea kank-
kunen -elokuvista tuttu Bradley 
Cooper, joka suoriutuu roolis-
taan varsin hyvin. Vin Dieselin 
kiinnittämistä puuolio Grootin 
rooliin en täysin ymmärtänyt, 
tuntuu hieman kykyjen haas-
kaukselta – mutta toisaalta, eihän 
Vin Diesel mikään luonnenäyt-
telijä olekaan, joten ehkä valinta 
oli ihan osuva. Ellei kyseessä ole 
sitten joku sisäpiirin huuli...

Elokuvan sankari Peter Quill 
on avaruusolijoiden lapsena 
kaappaama veijari, joka pari-
kymmentä vuotta myöhemmin 
huseeraa galaksia ristiin rastiin 
hieman Star Warsista tutun Hans 
Solon tyylisesti. 

Star-Lordiksi itseään kutsuva 
Quill kantaa mukanaan äidiltään 
lahjaksi saamaansa c-kasettia, 
josta raikuvat ilmoille 70-luvun 
poppibiisit – kolahtavat muuten 
ainakin vanhempiin katsojiin.

Kyseessä ei ole mikään pienen 
budjetin elokuva, siinä on mm. 
monia kuuluisia näyttelijöitä, ku-
ten Benicio Del Toro ja Glenn 
Close, joiden roolisuoritukset 
jäävät kuitenkin yllättävän pie-
niksi.

Kimmo Janas

KAUHUA SAKRAMENTIN 
VARJOSSA

Tuottaja Eli Roth on tunnettu 
usein varsin hyytävistäkin kau-
huelokuvistaan, eikä mies jätä 
kylmäksi tälläkään tuotoksel-
laan.

Elokuvassa muotikuvaaja Pat-
rick Carter etsii päihdeongel-
maisten kommuunin mukaan 
lähtenyttä sisartaan Carolinea.  
Patrick saa sisareltaan kirjeen, 
jossa tämä pyytää veljeään vie-
railulle kommuuniin.

Alunperin Mississipin taka-
mailla sijainnut kommuuni on yl-
lättäen muuttanut maasta pois.

Mukaansa Patrick saa toimitta-
ja Sam Turnerin ja kuvaaja Jake 
Williamsin VICE-multimediayh-
tiöstä New Yorkista. Miesten on 
tarkoitus tehdä matkasta uutis-
video.

Kolmikon etsinnät johtavat 
uskonnollisen yhteisön pariin 
Eden Parish -nimiseen paikkaan 
todennäköisesti jossain päin Ete-
lä-Amerikkaa. Helikopteri jättää 

miehet vuorokaudeksi salaperäi-
selle leirille.

Yhteisön asukkaan luonneh-
tivat Eediniään taivaaksi maan 
päällä, yhteisö elää täysin eril-
lään muusta maailmasta kasvat-
taen itse elintarvikkeensa jne. 

Pikkuhiljaa kavereille alkaa 
kuitenkin paljastua seurakun-
taansa luotsaavan karismaatti-
sen johtajan, Isän, pimeä puoli. 

Kaiken ylistyksen ja rukoushet-
kien keskellä on jotain pahasti 
pielessä.

Ja kuten arvata saattaa, loppu 
ei olekaan kaunista katseltavaa. 
Viidakosta selviytyvät elävinä 
vain toimittaja ja kuvaaja.

Mielenkiintoisen tästä Ti West 
ohjaamasta ja käsikirjoittamasta 
elokuvasta tekee sen pitkälti 
käsivaralta kuvattu materiaali. 
Katselija tempautuu dokument-
tityylisen elokuvan vietäväksi, 
eikä välttämättä aina muista kat-
selevansa "vain" elokuvaa.

Elokuvasta tulee uskotta-
vampi myös siinä esiintyvien 
tuntemattomien näyttelijöiden 
ansiosta. Jos päärooleissa olisi 
joku Hollywoodin kestosuosik-
ki, näkemäänsä suhtautuisi aivan 
eri tavalla.

Elokuvan jälkeen alkaa her-
kästi pohdiskella, kuinka paljon 
maailmassa saadaankaan aikaan 
pahaa, kun se verhoillaan us-
konnollisuuden verhoon. Ja 
kuinka paljon vastaavanlaisia,  
jonkun häiriintyneen johtajan 
luotsaamia suljettuja yhteisöjä 
löytyykään tiettömien taipalten 
takaa.

Elokuvan lopputeksteissä 
huomautetaan, että tarina on 
täysin sepitteellinen, mutta kiel-
tämättä nousee mieleen muistot 
takavuosien lahkojohtajasta Jim 
Jonesista ja hänen The People 
Temple -yhteisönsä suorittamas-
ta joukkoitsemurhasta Jonestow-
nissa vuonna 1978.

Kimmo Janas
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Kokemuksia Jumalasta 
sanoin ja sävelin
VIESTIAITIO 3 2014
Viestiveljet
Kesto 96 min
Tuotanto: Iikka Löytty

ISRAEL – MAAILMAN 
KESKIPISTEESSÄ
Käsikirjoitus: Ulla Ingman-Ronkainen
Kustantaja: Finjari Oy
Kesto: 60 min
Extrat: 30 min

MAAILMAN 
KESKIPISTEESSÄ

Israel – maailman keskipistees-
sä -dvd antaa katsojalle varsin 
perusteellisen läpileikkauksen 
Israelista ja sen tarjoamista mah-
dollisuuksista turistille. Video vie 
katsojan mm. Tel Aviviin, Jeru-
salemiin, Välimeren rannalla si-
jaitseviin kaupunkeihin ja Punai-
senmeren rannalle Eilatin loma-
paratiisiin sekä Pohjois-Israelin 
vehreään Galileaan unohtamatta 
tietenkään terveyskylpyjä Kuol-
leessa meressä.

Ajatus Israeli-videosta syntyi 
laulajina tunnettujen Ullan ja 
Peten keskusteluissa, joista Jari 
ja Anne Räsänen innostuivat. Rä-
säsiä ja Ronkaisia yhdistää ystä-
vyyden lisäksi rakkaus Israeliin 
ja Israelin Messiaaseen. 

tettävästi.
Uskovien tekemillä Israel-

matkoillahan on taipumus ku-
lua pyhien paikkojen kiertelys-
sä – usein vielä varsin tiukalla 
aikataululla, jolloin muu maa jää 
näkemättä ja kokematta. Tietysti 
toisessa vaihtoehdossa lähdetään 
Eilatiin aurinkolomalle, jolloin 
tyydytään löhöämään rannalla 
kaiken muun mielenkiintoisen 
jäädessä taaskin kokematta.

Anne Räsäsen ja Pete Ron-
kaisen juontamaa tunnin kierto-
matkaa ryyditetään Ulla ja Peten 
lauluilla. Videon taustamuusi-
koiksi on saatu valjastettua alan 
huippuosaajia; Leo Kunnas, Jun-
nu Aaltonen sekä Valfrid Åker-
lund.

30 -minuuttisessa lisämateri-
aalipaketissa voi tutustua vaikka 
Israelin valtion syntyhistoriaan 
tai katsella kokonaisuudessaan 
suurlähettiläs Dan Ashbelin 
haastattelun.

DVD on omistettu Ullan ja 
Peten tekemää Israel-työtä tu-
keneen Ullan äidin, Pirkko 
Ingmanin muistolle, joka pääsi 
taivaan kotiin ennen dvd:n val-
mistumista.

Mielestäni tämän dvd:n pitäisi 
kuulua jokaisen ensivisiittiään Is-
raeliin suunnittelevan ohjelmis-
toon – ei silti, toki useamman 
kerran maassa vieraillutkin saa 
siitä varmasti myös arvokasta 
lisätietoutta.

Kimmo Janas

Neljän hengen tehotiimi ker-
too halunneensa tehdä filmin, 
joka kuvaisi Israelia poikkeuk-

sellisesti ilman vahvaa poliittista 
tai uskonnollista latausta. Ja siinä 
he ovat onnistuneet todella kii-

KOKEMUKSIA 
JUMALASTA

Viestiveljet on Jarmo Ojanperän 
johtama tamperelainen mies-
kuoro, joka on kiertänyt esiin-
tymässä eri puolilla Suomea jo 
yli 20 vuotta.

Tällä järjestyksessään jo kol-

mannella Iikka Löytyn ohjaamal-
la taltioinnilla Viestiveljet jatka-
vat todistuspuheenvuorojensa 
sarjaa.

Todistukset ovat varsin kos-
kettavia eivätkä jätä varmasti yh-
tään katsojaa kylmäksi. Samalla 
tulee jälleen kerran todistettua, 
kuinka Jumala voi toimia meidän 
ihmisten kautta.

Viestiveljet ansaitsee hatun 
noston rehellisestä, usein varsin 
henkilökohtaistenkin kokemuk-
siensa jakamisesta.

– Olen vajaa ihminen, mutta 
uskon, että kun saan olla uskossa 
Kristuksessa, niin minäkin saan 
omistaa sen uuden luomuksen 
Hänessä, Hänen pyhän henken-
sä kautta, toteaa Ojanperä omas-
sa puheenvuorossaan.

Todistuspuheenvuorojen vä-
lissä Viestiveljet esittävät kaik-
kien tuntemia ja rakastamia 
hengellisiä lauluja.

Kimmo Janas
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Tilaa ICEJ:n uusi juhlaäänite itsellesi tai lahjaksi!
Mukana mm. Serguei Popov, 
Jukka Leppilampi, Nina 
Åström, Ulla & Pete sekä etu-
rivin muusikoita Virosta.

Hinta 20 € 
Tuotto ICEJ:n työhön. 

Tilaukset: ICEJ:n toimisto, 
p. 040 740 6166 tai 
icej@icej.fi

Ovatko herätysliikkeet 
jumittuneet perinteeseen?

Teologian tohtori Teemu Kak-
kuri kärjisti Teologisten opinto-
päivien esitelmässään, että he-
rätysliikkeet tarjoavat nykyään 
muutoksen sijaan turvallisuutta.

– Vaikuttaisi karkeasti yleistä-
en siltä, että nykyisissä herätys-
liikkeissä on luovuttu yrittämästä 
vaikuttaa epäuskoisten ihmisten 
kääntymiseen, Kakkuri sanoi.

– Kun evankelioimistyössä ei 
kohdata evankelioitavia, aletaan 
puhua evankeliumista, hän jat-
koi.

– Herätysliikkeen olemukseen 
kuuluu perinteen vaaliminen, 
Kakkuri pohjusti.

Kakkuri vertasi herätysliikkei-
den nykytilaa jääkiekkojoukku-
eeseen, joka ”laittaa pitkän kie-
kon vastustajan päätyyn, mutta 
kukaan ei lähde perään teke-
mään maaleja”.

– Osittain tämä johtuu rymi-
näevankelioimisen krapulasta. 
Kansanlähetyskin pyysi anteeksi 
hengellistä väkivaltaa ja uusien 
vahinkojen tekemistä varotaan.

– Osittain tämä johtuu kristil-
listen järjestöjen rakenteista Yl-
läpitävää toimintaa täytyy olla 
paljon, koska eletään vähenevi-
en ja vanhenevien kannattajien 
varassa. Eteenpäin heittäytyvän 
toiminnan tilalle tulee rakenteita 
vahvistavaa toimintaa. Se vaikut-
taa myös sananjulistuksen sisäl-
töön, Kakkuri analysoi.

Hänen mukaansa herätysliik-
keiden retoriikassa korostuu 
turvallisuus.

– ”Saamme ystävät kalliit jää-
dä turvallisesti armon suojaan” 
voisi olla minkä tahansa liikkeen 
puhetta. Puheissa ei pyritä vai-
kuttamaan muutosta vaan pitäy-
tymään vanhaan.

– Näin on tahdottu tietysti tor-
jua teologista liberalismia, mutta 
samalla säilyttämisestä on tullut 
hyve ja ilmapiiristä uninen.

Kakkurin mielestä herätysliik-
keet ovat nyt hieman ”hajanaisia 
ja tehottomia”. Syynä tähän on 
niiden ”monitouhuisuus”. 

– Pitääkö kristillisten järjestö-
jen olla koko valikoiman tavara-
taloja? Eivätkö ne voisi keskittyä 
Raamatun opettamiseen ja maal-

likkojulistukseen?
– Meillä ei ole keinoja eikä val-

tuuksia synnyttää uusia herätyk-
siä, mutta voimme vaikuttaa ole-
massa olevan järjestötoiminnan 
linjauksiin, Kakkuri sanoi.

Kenttäpiispa: Raamatussa 
perusteet vain miehen ja 

naisen väliselle liitolle
Kenttäpiispa Pekka Särkiö vasta-
si kysymyksiin Teologisten opin-
topäivien piispan kyselytunnilla. 
Piispa kommentoi muun muassa 
kirkon kantaa samaa sukupuolta 
olevien parisuhteisiin.

– Itse en halua, että kirkon 
kanta avioliittoon miehen ja 
naisen välisenä liittona muut-
tuu. Avioliitto ei ole tasa-arvo 
kysymys, vaan se on teologinen 
kysymys, Särkiö sanoi.

– Avioliitto ei ole myöskään 
pelkästään eettinen kysymys. 
Avioliitossa on kyse instituutios-
ta, jolla on raamatulliset perus-
teet. Niiden mukaan avioliitto on 
lahja miehelle ja naiselle. Mikä 
olisi raamatullinen pohja avio-
liitolle, jos se ei olisi miehen ja 
naisen välinen, Särkiö kysyi.

Kenttäpiispan mukaan kirkon 
kanta sukupuolineutraaliin avio-
liittoon on kaksinainen.

– Avioliitto on miehen ja nai-
sen välinen, Jumalan säätämä 
järjestys. Toisaalta kaikilla ihmi-
sillä on luovuttamaton ihmisar-
vo sukupuoliseen suuntautunei-
suuteen katsomatta. Kun nämä 
ovat yhtä aikaa voimassa, syntyy 
painotuseroja ja ristiriitoja, Sär-
kiö totesi.

– Nyt tilanne on vaikea ja mo-
net kirkot ovat kriisissä. ELCA 
(Evangelical Lutheran Church in 
America) on menettänyt seura-
kuntia, samoin anglikaanikirkko 
Afrikassa.

– Toivon, että Suomessa kirk-
ko voisi säilyttää yhtenäisyyten-
sä uskon ytimen kautta.

Särkiö muistutti, että ”paperil-
la” kirkko seisoo Suomessa edel-
leen sanan ja tunnustuskirjojen 
pohjalla. Kirkon ykseyteen riit-
tää yksimielisyys evankeliumin 
opista.

– Koen yhteyttä siellä, missä 
apostolinen uskontunnustus on 
totta.

M enöö erelle; mää-
ritelmää käytetähä 
palio,useemmiten se 

miälletähä jonkunkaltaasihi ki-
lipaalutilanteehin/lajiihi.

Terveyskeskuksis ja sairaaloos 
menöö erelle ne joilla on akuutti 
hätä ja pikkutenavat joiren jonot-
taminen hoitoho on tuskallista 
vanhemmalleki jonka kipiän 
tenavan kans kuuluukin mennä 
erelle orotusvuaros.

Omakohtaanen kokemus on 
se ku oman poian pituuskasvua 
on mitattu ovenkarmihi veretyyl-
lä viivoolla jolloonka viimeenen 
mitta merkattihi 14 -vuatisena ja 
mittanauhaa ettiimmä miälen-
kiinnosta eikä löytyny nii mä 
tuumasin notta oon itte 176 cm 
joten paas ny kiria ja kattotaha 
mihinkä asettuu vertaalus ja... 
katoppa vaan, oltihi yhtä pitkiä, 
elikkä kohta poika menöö erelle 
ku 15sta vuasi tuli täytöhö.

Muinaasista ritariistaha sanota-
ha sen kohteliaasuuren kaapuhu 

F oortti ei oo auto eikä mar-
kariini voita. Tätä fraasia 
on palio vilielty...  tua 

väittämä mitä Foorttihin tuloo 
pitääs paikkansa, niin meitä on 
milioonia Foortilla ajelevia, joita 
on fiilattu pahoon linssihi.

Ainakin rekisteriottees mun 
omistukses ollehet ja nykyynen 
kyllä ainakin kaikkien osalta 
on rekisterööty autooksi. Onko 
viranomaasiakin huijattu? Aika-
nansa ku Henry Foort kehitti T 
Foortin, halavan, kaikenkansan 
auton, joka oli ensimmäänen sa-
riavalamisteenen, elikkä liukuhi-
hinamenetelmällä tuatettu... niin 
uskallan käyttää omavaltaasesti 
sanaa auto.

Siitä on huvittava kertomus 
länneltä, ku jonkun Hoppa, siis 
T-Foortti oli teheny tenän tiän-
päälle ja paikalle oli pysähtyny 
tyyppi, joka oli kertonu Foortin 
omistajalle, että tämäpä sattuu, 
minoon Foortin tehtahalla töis 
ja eiku kävääsi avaamen kans 
auton alla ja nousi siältä mele-
ko pian pois, johonka omistaja 
hämmentynehenä tiarusteleme-
ha, notta nuanko heleppo remp-
pa se oli?

"No ei toki", vastas Foortin 
tyäntekijä, se ruuvi minkä mä 
liukuhihnalla ruuvaan oli pai-
kallansa. Thäts it.

Mitäs otsikon markariini osuu-
tehe, siitä saa tyästettyä sanalei-
kin: Eikä markariini voita... nii 
mitä markariini ei voita; mille se 
häviää, jos se kerran ei voita?

Markariini joka muuten aluun-
perin on kehitetty sotilahien ja 
vankien erulliseksi leviterasvaksi 
korvaamahan tyyrihimmän voin 
ja joka on heilunu ravintoasian-
tuntijooren mälipitees milloon 
voittamalla voin nuan niinku 
tervehellisyysnäkövinkkelistä, 
milloonka taas välillä on tullu 
skarppaamisen myätä suaras-
tansa terveysvaikutteeseksi tu-
atteheksi.

Mulla on yks moottoriturpa 
rahtarikaveri, joka aikanansa 
kuskas markariinitehtahalle 
raaka-aineeta ja oli varmaha 
kyllästyny kysymyksihi, notta 
mitä matskua siihe markariinihi 
laitetaha, mitä mäkin tiarustelin 
ja vastaukseksi tärähytti, notta 
kaikkia muuta muttei koloraa-
rokuariaasia!

Sitä joutuu välillä tyästämähä 
näitä tervehellisyyskysymyksiä ja 
miälehen tuli yx tuttava, jonka 
vaimo oli patistanu miästänsä 
lenkille terveyren kohentami-
seksi, johonka tämoli tuuman-
nu, että ei täältä niin mukavalta 
tuntuusi tervehenä kualla.

Kehonkuliettimenkin suhtehe 

on valinnanvaraa, joirenkin tar-
pehet tuloo täytettyä yksinoma-
ha sillä, että saa siirrettyä ittensä 
pisteetä A pisteehin B.

Jokku haluaa ylellisyyttä ajele-
misehensa ja sitte oma lukunsa 
on väestönosa, joka on valinnu 
siitä ittellensä harrastuksen.

Jokatapaukses elämä on ra-
kentunu niin, että apostolinkyyt-
ti ei yksinomaha riitä täyttämähä 
kulukemistarpehia, pitemmälle 
matkalle vaatii polokupyäränn-
motskarin, auton, venehen tai 
junan. Ilimaaluhu nii meillä ku 
ei oo siipiä seliäs, nii tarttoo len-
tokonetta summuuta härpäkestä, 
minkä avulla maan vetovoimaa 
uhumataha.

Jos avaruutehe miälii, niin 
silloon se vaatii raketin. Tähän 
sitte loppuuki ihimisen jalosta-
mat konstit; meinaan ku on se 
päämäärä, joka on taivas, sinne 
ei kukaan meistä kualevaasista 
pääse teknolokiaa käyttämällä, 
sinne tiän on valamistanu Jeesus 
Kristus Jumalan lihaksi tullu Poi-
ka ristinsovitustyän; kertakaikki-
sen uhurin, jokahitten pualesta 
joka hänehen uskoo. Hänen pu-
alehen kääntymällä saamma me 
syntiset kääntyä tunnustamalla, 
että tartten Sua Jeesus syntieni 
sovittajaksi, tuu mun syrämeni 
ja elämäni Herraksi.

puetun naiselle oven-aukaasun 
perustuvan siihe, notta jos siälä 
toisella pualen väijyy joku lyä-
mä-aseen kans, nii nainen oliki 
se joka mentaliteetilla: Menöö 
erelle; sarias: Äkkilähtö tästä 
aijasta.

Ku oikeen kova kiirus isköö, 
niin tiukka aikataulu teettää 
sellaasia päätöksiä, että tärkiim-
mästä päästä toteutettavat asi-
at menöö erelle ja vähemmän 
oleelliset jätetähä taka-alalle, 
niinkunnyvvaikka kirkos käyn-
ti, äijät jää esimerkiksi lätkämat-
sia summuuta penkkiurheelua 
seuraamaha ja naisväki menöö 
erelle kirkoskäynniillä mittaroo-
tuna... jostakin syystä miähet 
kumminkin saa kuulla enemmän 
saarnoja...

Kuuntelin koskettavan Count-
rykappalehe: Kolome puista 
ristiä tiän oikialla pualen, siinä 
lähti Teksasista Meksikoho linia-
auton kyytis farmari,opettajatar 
ja kaks rakkauren kauppiasta; 

prostituootu ja saarnamiäs. Tör-
mäys rekan kans päätti kolo-
men matkustajan maallisen kei-
kan; kualeva saarnamiäs purotti 
prostituoorun sylihi Raamatun 
ja sanoo: Näethän Vapahtajan; 
tälle ainualle henkihinjääne-
helle, jonka elämäs rakkauren 
kauppaaminen omalla krupilla 
jäi ja erelle meni Rakastuminen 
Kristuksehe.

Meirän jokahitten kuuluu täs 
aijas päättää se, mikä menöö kai-
ken erelle, kun kerran tiimalasi 
jokahitten kohoralla tyhyjenöö; 
onko se Ristihinnaulittu Juma-
lan Poika Jeesus Kristus, meirän 
syntisten erestä kertakaikkisen 
uhurin myätä taivaspaikan lu-
nastanehena kuka vaan haluaa 
vastahanottaa tämän lahajavan-
hurskauren.

Jeesus on menny erellä vala-
mistamahan kortteerin jokahit-
telle joka on lyättäytyny Hänen 
kimppahansa elinpäivinänsä.
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Arkkipiispa Kari Mäkinen teki 
rajun irtioton kristillisen kirkon 
opista ja perinteestä. Kun edus-
kunta oli 28.11. äänin 105-92 
päättänyt avioliittolain muut-
tamisesta homoliitot salliviksi, 
arkkipiispa ilmoitti julkisuu-
teen iloitsevansa äänestyksen 
tuloksesta. Hän totesi lisäksi, 
että ”avio- liittokäsityksemme 
tarvitsee perusteellista tarkas-
telua ja siinä on uudelleen ar-
vioimisen paikka”.

Se, ettei kyse ollut hetkelli-
sestä innoituksesta, kävi ilmi 
hänen äänestyksen jälkeisestä 
TV-haastattelustaan, jossa hän 
mainitsi seisovansa sanojensa 
takana. Hänen kantansa voi-
daan näin ollen katsoa olevan 
vakaan harkinnan tulos.

Arkkipiispan lausunto on 
herättänyt kirkon piirissä voi-
makkaita vastalauseita. Muun 
muassa kahdeksan eteläpohja-
laista kirkkoherraa esitti Ilkka-
lehdessä yhteisen julkilausu-
man avioliiton säilyttämisestä 
Jumalan ilmoitukseen, Raa-
mattuun perustuvana miehen 
ja naisen välisenä liittona.

Kirkkohallitus on toistuvas-
ti muistuttanut tämän olevan 
edelleen kirkon virallisen 
kannan. Jopa maallinen media 
Wikipedia toteaa, että kristin-
uskon mukaan Jumala on aset-
tanut avioliiton miehen ja nai-
sen välille. Tätä taustaa vasten 
arkkipiispan irtiottoa voidaan 
luonnehtia rajuksi.

Tavallinen, Raamattuun 
luottamaan oppinut kristitty 
on hämillään ja ihmettelee, 
miten kirkon ylin johtaja voi 
omin päin ryhtyä murtamaan 
vuosituhantisen avioliittoperin-
teen. Mikä on saanut aikaan 
näin radikaalin muutoksen? 
Arkkipiispa on lausunnoissaan 
tässä ja muissa kysymyksissä 
selittänyt  Raamatun tulkitse-
mista Kristuksesta käsin. Selitys 
tässä kysymyksessä ontuu pa-
hemman kerran, koska Kristus 
nimenomaan vahvisti opetuk-
sessaan miehen ja naisen väli-
sen avioliiton.

Olisiko vuoropuhelu mui-
den kirkkokuntien tai uskon-
tojen edustajien kanssa ollut 
vaikuttamassa irtiottoon? Ei 
todellakaan. Omassa maas-
samme ortodoksit ja katoliset 
ovat vahvasti nykyisen avioliit-
toinstituution kannalla. Islam, 
hinduismi ja buddhismi tun-
nustavat vain miehen ja naisen 
välisen avioliiton.

Ei tule apua ihmisoikeus-
sopimuksistakaan, kun nekin 
takaavat oikeuden vain mie-
hen ja naisen väliseen avioliit-
toon. Vaikka Länsi-Euroopassa 
useassa valtiossa onkin viime 
vuosina hyväksytty sukupuoli-
neutraali avioliittolaki, Euroo-
pan Unionin 28 valtiosta vain 9 
valtiota on lähtenyt tälle tielle. 
Esimerkiksi Unioinin johtava 
maa Saksa ei ole niiden joukos-
sa. Useat valtiot, viimeisimpinä 
Slovakia (2014), Kroatia (2013) 

ja Unkari (2012) ovat päinvas-
toin perustuslaissaan määri-
telleet avioliiton vain miehen 
ja naisen väliseksi liitoksi. On 
merkille pantavaa, että yhdes-
säkään Aasian maassa ei ole 
homoavioliitot sallivaa lakia. 
Muinaisessa Roomassa homo-
seksuaalisuus oli yleistä, mutta 
silloinhan elettiinkin pakanuu-
den aikaa. Kun meillä on mark-
kinoitu uuden lain perusteek-
si muun muassa ”siirtymistä 
sivistysvaltioiden joukkoon”, 
voidaan kysyä, mistähän sivis-
tyksestä oikein on kyse ja näh-
dä, ettei idästäkään tule valoa 
muutoksen tueksi.

Arkkipiispan irtiotolle ei 
tunnu löytyvän perusteita yli-
paimenen omasta uskonnosta, 
muiden uskontojen opetuksis-
ta, ei ihmisoikeussopimuksista 
eikä maailman kansojen vuosi-
tuhantisesta sivistysperinnöstä. 
Mistä ajatus ja into kristillisen 
avioliittokäsityksen romuttami-
seen tulee, jää valistuneiden 
arvailujen varaan. Koko asi-
an saama miltei hurmokseen 
yltynyt into kertoo  siitä, että 
väkevistä voimista on kyse. 
TV-ohjelmassa arkkipiispa sa-
noi olevansa surullinen niiden 
puolesta, jotka olivat hänen 
lausuntojensa vuoksi eronneet 
kirkosta. Heillä taas ja lukemat-
tomilla muilla on perusteltu 
syy olla surullisia hänen kan-
nanotostaan.

Timo Hakanen

lakimies, Jyväskylä

ARKKIPIISPAN  
IRTIOTTO

Hienoista yhteyttä ilmaantumassa 
Israelin ja arabi-/muslimimaailman välille

Israelin suhteet sunni-arabimaailman kanssa ovat ko-
hentuneet dramaattisesti lähes neljä vuotta sitten al-
kaneen niin sanotun arabikevään jälkeen. Edistystä 
ei ole kuitenkaan tapahtunut tarpeeksi, että se olisi 
pelastanut israelilaiset purjelautailijat Shahar Zubarin ja 
Ma’ajan Davidovichin jäämästä Abu Dhabin maailman-
cupin finaalin ulkopuolelle tällä viikolla sen jälkeen, 
kun Arabiemiirikuntien viranomaiset eivät onnistuneet 
myöntämään heille viisumeita ajoissa. Kuitenkin mus-
limimaista Israeliin tulevien turistien määrä on lisään-
tynyt räjähdysmäisesti viime vuosina. Näihin maihin 
lukeutuvat Egypti, Indonesia, Jordania, Turkki, Malesia 
ja jopa Saudi-Arabia, Qatar, Oman, Arabiemiirikunnat 
sekä Kuwait. Useimmat heistä tulevat uskonnollisille 
pyhiinvaelluksille, mutta monet tulevat myös ostoksil-
le ja liikemiehet asioimaan israelilaisten kollegoidensa 
kanssa.

Israelille tunnustusta 
tieteessä ja taiteessa

Ika Chocolate, Tel Avivissa sijaitseva makeiskauppa 
sai kultaisen mitalin ”maustettujen tummien ganachien 
ja tryffeleiden” osiossa vuoden 2014 kansainvälisessä 
suklaapalkintogaalassa Lontoossa tällä viikolla. Aiem-
min toukokuussa kauppa sai kultaisen mitalin Euroo-
pan semifinaaleissa. Israelissa syntynyt ja Ranskassa 
kouluttautunut suklaamestari Ika Cohen kehitti tämän 
tunnustusta saaneen makeisen, joka on menestynein 
hänen hienostuneessa makeislinjassaan. Samaan aikaan 
tällä viikolla YK:n koulutuksen, tieteen ja kulttuurin 
organisaatio (UNESCO) myönsi Tel Aviville tittelin 
”luova kaupunki” mediataiteen kategoriassa. Tämä oli 
tunnustus rannikkokaupungille, joka menestyy digitaa-
lisen kuvauksen ja elektronisen taiteen piirissä edistäen 
kaupungin asukkaiden elämää.

Israel siunauksena maailmalle
Israelilainen Yossi Kabessa, fysiikan tohtorikoulutetta-
va voitti hiljattain 100 000 dollaria kilpailussa nimeltä 
Singaporen haaste 2014, maailmanlaajuisessa nuorten 
tiedemiesten huippukokouksessa Singaporessa (GYSS). 
Hän sai palkinnon projektista, jossa hän käyttää ge-
neettisesti tuotettua bakteeria selvittääkseen kunnalli-
sen vesijohtoverkoston laatua. Metodi soveltuu hyvin 
mittaamaan saasteita vesivarannoissa. Kiitospuheessaan 
Kabessa kertoi tarkemmin työstään. ”Työskentelemme 
puolustusministeriön kanssa mielenkiintoisen projektin 
parissa tavoitteenamme kartoittaa maamiinoja käyttä-
en tätä bakteerisyntyistä biosensoria. Kun bakteereja 
levitetään miinakentälle, ne havaitsevat räjähteet, ja 
ilmassa liikkuva laite havaitsee niiden tuottaman opti-
sen signaalin”, Kabessa selitti. Hän suunnittelee käyt-
tävänsä voittamansa palkintorahat jatkotutkimuksiin, 
jotka toisivat hyötyä maailmanlaajuisesti.

Sotakamreerin 
mietteitä

Reino Lehväslaiho kunnostautui vuonna 1944 Tali-
Ihantalan kiivaissa taisteluissa tuhoamalla kahdessa 
päivässä, 25.-26.6. viisi neuvostopanssaria T-34 76 
mm:n kanuunallaan.

L ehväslaiho oli viime joulukuussa ottamassa itsenäisyyspäivän 
paraatia vastaan puolustusvoimien komentaja Jarmo Lindber-
gin sekä Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 

Iisakki Kiemunkin kanssa.
Itsenäisyysparaatin vastaanottamista hän pitää kunniana, joka 

tulee vain muutamien kohdalle. Soturin korkein kunnianosoitus 
rauhan aikana.

YLE:lle antamassaan haastattelussa sotakamreeri Reino Lehväs-
laiho näkee sotilaskoulutuksen tärkeänä myös tämän päivän Suo-
messa.

– Vaikka kaikissa maanosissa kohta ammutaan, meidän ei tarvitse 
pelätä, että jotkut tulevat panssarivaunulla talonnurkalle ja vaativat 
rahat, maat ja vallat. Joten jokainen voi aivan rauhassa kuokkia 
omat kivipeltonsa Napapiirin molemmin puolin. Ja istahtaa pöydän 
ääreen ja syödä silakat ja juoda päälle pitkät piimät. Mutta nuorison 
on erityisesti muistettava – miksei muidenkin – kunnia, mitä kaikille 
onkaan, on annettava niille etulinjojen sotureille, joille kunnia kuu-
luu ikuisiin aikoihin ja sotainvalideille ja kaatuneille, joiden kunnia 
on milloinkaan katoamaton, Lehväslaiho toteaa.
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35 euroa!Kielletyn  kansan
 karua todellisuutta

Tuomas Mustikainen on tarttunut 
todella haastavaan aiheeseen. 
Hän pyrkii kirjassaan Kielletty 
kansa –elämää palestiinalais-
alueilla, valottamaan Israelin ja 
palestiinalaisten vuosikymmeniä 
jatkuneen konfliktin syitä ja to-
dellisuutta tavallisten ihmisten 
kannalta.

On oikeastaan sama, aloite-
taanko konfliktin ajanlasku vuo-
desta 1948, jolloin kovia kokenut 
juutalainen kansa sai oman ko-
timaansa, vai jo vuodesta 1896, 
jolloin Theodor Herzl julkaisi 
Der Judenstaat –kirjan, jossa hän 
perustelee juutalaisvaltion tärke-
yttä kamppailussa antisemitismiä 
vastaan.   Niin ideassa kuin sen 
toteutuksessakin oli se ongelma, 
että juutalaisten pyhällä maalla 
asusti jo muitakin – arabeja, jot-
ka tunnetaan palestiinalaisina.

Kielletty kansa nivoo alueen 
historian osaksi nykyisyyttä ja 
antaa puheenvuoroja sekä Israe-
lin sotilaille että palestiinalaisak-
tivisteille. Miltä sotilaasta tuntuu 
osoittaa aseella lasta, jonka lau-
kussa epäillään olevan pommin? 
Mitä Hamas-johtaja sanoo pales-
tiinalaisten vapaustaistelusta? Ja 
millaista on tavallisten ihmisten 
elämä käytännössä jatkuvasti 
päällä olevassa sotatilassa?

Tilannetta yksilötasolla kuvaa 
hyvin Mustikaisen haastattele-
man Avneriksi nimetyn entisen 
sotilaan haastattelu. ” Lopulta  
Avner  toistaa kaksi sanaa: isän-
maa  ja velvollisuus. Seuraa pitkä 
hiljaisuus, jonka jälkeen hän sa-
noo ymmärtävänsä palestiinalai-
sia. Tavallaan ymmärrän, miksi 
he heittelivät intifadan aikana 
kiviä ja polttopulloja. Kyllä vä-
lillä teki tiukkaa katsoa, kuinka 
he olivat köyhiä eikä heillä ollut 
juuri vettäkään.”

Tai kuinka Mustikainen kertoo 
viime heinäkuussa Gazan pom-
mitusten aikana tapaamisestaan 
al-Batshin suvun päämiehen 
kanssa, sen jälkeen kun tämä 
oli menettänyt  Israelin ilmais-
kussa  seitsemäntoista perheen-
jäsentään.

Toimittaja Tuomas Mustilai-
sella on ollut hyvät lähtökohdat 
kirjoittaa kirjaansa, sillä hän on 
toiminut vuodesta 2009 kahdesti 
mediakasvattajana palestiinalais-
alueilla ja vieraillut alueella lu-
kuisia kertoja.

Palestiinalaiskysymykseen on 
haettu ratkaisuja kymmeniä ja 
taas kymmeniä kertoja, mutta 
tilannetta kuvaa hyvin tämän-
kin kirjan alaviite: kaksi kansaa, 
yksi maa – sovittamaton ristiriita. 
Joka tapauksessa on hyvä, että 
tällaisia kirjoja julkaistaan.  Sillä, 
kuten Mustikainen kirjan alku-
sanoissa toteaa: ” uutiset näyttä-
vät vain vähän ihmisten arkea, ja 
sen vuoksi vain harvat jaksavat 
kiinnostua tästä ikuiselta tuntu-
vasta konfliktista. Tätä tavallisten 
ihmisten todellisuutta Kielletty 
kansa pyrkii avaamaan.

Tuomas Mustikainen
Kielletty kansa –
elämää palestiinalaisalueilla
Atena Kustannus Oy, 2014

Tosimiesten matkassa
Vahva ehdokas vuoden sota-
kirjaksi olisi ollut myös Patrik 
Berghällin Päämajan kaukopar-
tiomies. Kirja kertoo kaukopar-
tiomies Karl-Johan Norrgårdin 
kolmestatoista  retkestä viholli-
sen linjojen taakse ja palvelusta 
legendaarisessa osasto Kuisma-
sessa.

Erityisen arvokkaaksi teoksen 
tekee se, että kirjan päähenkilö 

elää edelleen ja on voinut kuvata 
tekijälle sen todellisuuden jossa 
hän ja nämä muut tosimiehet toi-
mivat. Kaukopartioretkien ja nii-
den aikaisten tapahtumien sekä 
tähän toimintaan muuten liittyvä 
kirjallinen aineistohan pääosin 
tuhottiin sodan jälkeen.

Kaukopartiomiehistä on kir-
joitettu todella paljon niin tarua 
kuin tottakin, mutta tämä teos 
poikkeaa edukseen useimmista 
muista. Päähenkilö itsekin toivoi, 
ettei kirjassa liiaksi keskityttäisi 
sissisodan verisimpiin tapah-
tumiin, mutta kuvattaisiin rea-
listisesti sitä todellisuutta, jossa 
nämä miehet sotaansa kävivät. 
Nykyisin voi vain kuvitella, mil-
tä tuntuu hiihtää päivätolkulla 
paukkuvassa pakkasessa, umpi-
hangessa 35 kilon reppu selässä 
ja olla jatkuvasti varuillaan vihol-
lisen yllätysten varalta. 

Berghäll oli sikälikin sopiva 
mies tällaisen teoksen kirjoitta-
jaksi, koska hän itsekin toimii 
erä- ja henkiinjäämiskoulutta-
jana. 

Koska kaukopartiotoiminnasta 
on siis kirjoitettu niin muistelmia 
kuin muitakin teoksia runsaas-
ti, on eräitä tässäkin teoksessa 
kuvattuja tapahtumia käsitel-
ty jo aiemminkin. Esimerkiksi 
”taistelupartio Kalevan” retkestä 
tuhomaan Suopassalmen huol-
tokeskusta 70 kilometrin pääs-

sä linjojen takana, Esa Anttala 
kertoo vuonna 1984 ilmesty-
neessä Onni Palasteen kokoo-
mateoksessa  Aina Hangosta 
Petsamoon. Anttalan kuvaus on 
paikoin Berghällin teosta lyyri-
sempää tyyliin ” Kevättalvinen 
ilta -44 alkoi hämärtää, ja mus-
tansinisenä kaartuva taivaanlaki 
oli kuin niitattu kirkkailla tähti-
nauloilla paikoilleen ennustaen 
kiristyvää pakkasta”.

Tehtävästä Anttala toteaa ly-
hyesti, että ”oli tuhottava Suo-
passalmen huoltokeskus Ruka-
järven suunnalla”.

Berghäll/ Norrgård kertovat 
tarkemmin: Osasto Kaleva läh-
tee Nuokkijärven eteläpuolelta 
ja jatkaa Jyskyjärvelle. Osaston 
päällikkö määrää reitin tarkem-
min. Jyskyjärven ja Suopassal-
men kylät tiedustellaan ja tu-
hotaan. Suopassalmen ilmaval-
vonta-asema tuhotaan. Osasto 
ottaa vankeja ja selvittää onko 
vihollinen ryhmittynyt uudelleen 
Rukajärvelle tai Uhtualle. Muut 
tarkistettavat tiedot: vihollisen 
ryhmittyminen Haikolassa ja 
Sommassa, Rajavartiorykment-
ti 72:n ja Rajapataljoona 100:n 
varmistuslinjat. Tutkitte myös, 
miten vihollisen ilmavalvontajär-
jestelmä toimii. Jos Jyskyjärven  
ja Suopassalmen kylissä on si-
viiliväestöä,  jätätte sille riittävän 
määrän rakennuksia.”

200 miehen partioretki toki 
onnistui, mutta ei aivan niin 
hyvin kuin kuuluisa Petrovs-
ki Jamin huoltokeskuksen tu-
hoaminen. Erikoisinta oli, että 
poikkeuksellisesti retkellä mu-
kana ollut majuri Kuismanen 
itse haavoittui oman pistoolinsa 
laukeamisesta.

Patrik Berhällin teos Pääma-
jan kaukopartiomies on realis-
tisuudessaan ja havainnollisuu-
dessaan (lisänä vielä runsaasti 
aikaisemmin julkaisematonta 
kuvitusta Norrgårdin partiomat-
koilta) todellinen kunnianosoitus 
kaukopartiomiehille, jotka olivat 
oman aikansa erikoisjoukkoja. 
Saksalaisetkin sotilaat kuvasivat 
Lapin sodan aikana suomalaisso-

Patrik Berghäll
Päämajan kaukopartiomies
13 retkeä osasto Kuismasen matkassa
Atena Kustannus Oy, 2014

tilaiden kykyä liikkua erämaassa 
suorastaan maagiseksi. 

Norrgårdkin muistelee: Kyl-
lä meitä kerran ajettiin takaa. 
Hiihdettiin 36 tuntia ja taitettiin 
taivalta 138 kilometriä (siis um-
pihangessa, maastosuksilla, rep-
pu selässä, konepistooli rinnalla 
roikkuen ja hiki noroina valuen 
vihollisen seuratessa kannoilla). 
Kyse oli todella elämästä tai kuo-
lemasta.

Antti Kyynäräinen

Juhani Happonen (toim.)
Portista vapauteen
Päivä Osakeyhtiö, 2014

Päivi Häkkinen (toim.)
Armo jää
Kalevi Lehtisen sanja vuosien varrelta
Kustannus Oy uusi Tie, 2014

Katriina Järvinen
Kaikella kunnioituksella
Irtiottoja vanhempien vallasta
Kirjapaja Oy, 2014

Rajujen elämien 
rajuja muutoksia

Kuopiolainen opettaja ja evan-
kelista Juhani Happonen on 
koonnut varsin puhuttelevan 
paketin selviytymistarinoita.

Kahden naisen ja seitsemän 
miehen koruttomille muutos-
tarinoille ovat yhteistä alko-
holi, huumeet, parisuhteiden 
rikkoutuminen, usein myös 
vankilakierre. Varsin monessa 
tapauksessa myös lähtökohdat 
ovat olleet puutteelliset, lap-
suuskodissa on ollut väkivaltaa 
ja alkoholiongelmia eikä kou-
lussakaan edistyminen ole ollut 
toivotun kaltaista.

Ja kun vaikeuksia kasaantuu 
vaikeuksien päälle, putoaa her-
kästi sosiaalisesta turvaverkosta 
ulos, ja mielessä alkavat pyöriä 
itsetuhoiset ajatukset.

Happonen toteaa alkusanois-
saan, että joiltakin osin tarinoita 
on jopa vaikea uskoa todeksi, 
sen verran riipaisevia ihmiskoh-
taloita ne ovat.

Yhteistä kuitenkin kaikille ta-

rinoiden esittelemille ihmisille 
on kuitenkin Jumalan astuminen 
heidän elämäänsä ja aiheutta-
malla täydellisen käännöksen 
parempaan suuntaan.

64-sivuisen kirjasen kieli on 
korutonta eikä Happonen lähde 
kikkailemaan fraaseilla.

Kirjasta on tarkoitus jakaa mm. 
kaikkiin Suomen vankiloihin 
sekä erilaisiin hoitolaitoksiin.

Yhdeksän muutoksen koke-
nutta ihmistä kertovat rehellisesti 
elämänsä karikoista, mutta myös 
Jumalan mukanaan tuomasta pe-
lastuksesta varsin toivottomista-
kin tilanteista.

Kissa pöydälle
Sosiaalipsykologi ja antropolo-
gi, psykoterapeutti ja kouluttaja 
Katriina Järvisen uutuuskirja nos-
taa esiin aiheen, josta kulttuuris-
samme on etupäässä vaiettu eli 
aikuisten lasten ja vanhempien 
suhteen kipukohdat.

Sanotaan, ettei omia vanhem-
piaan voi valita. Omat arvot ja 
elämänvalinnat voivat olla vah-
vastikin ristiriidassa vanhempien 
näkemysten kanssa. Vanhempi 
puolestaan käyttää valtaansa 

ja pyrkii hallitsemaan lastensa 
elämää, vaikka nämä olisivat jo 
vuosia aikaisemmin muuttaneet 
kotoa pois.

Kulttuurissamme elää voimak-
kaana vaatimus vanhempien 
kunnioittamisesta, mutta entä 
jos kanssakäyminen on yksin-
kertaisesti mahdotonta?

Mielenkiintoista Järvisen esit-
telemissä tapauksissa on niin 

monien nivoutuminen perheen 
hengellisiin kuvioihin, kuinka 
ahdasmielinen suhtautuminen 
Raamatun sanaan johtaa välien 
rikkoutumiseen ja anteeksianta-
mattomuuteen.

Järvisen kirja on ehdottomas-
ti lukemisen arvoinen vaikka 
omalla kohdallaan ei olisikaan 
ongelmia suhteessa vanhempiin-
sa. Kirja nostaa esille kysymyk-
siä, joita on hyvä pohdiskella.

Loputonta armoa
Päivi Heikkinen on tehnyt aika-
moisen kulttuuriteon kahlaamal-
la läpi rakastetun ja kunnioitetun 
evankelista Kalevi Lehtisen lä-
hettäjäkirjeet neljältä vuosikym-
meneltä.

Muistokirja ei ole Lehtisen 
elämänkerta vaan kokoelma 
evankelistan ajatuskatkelmia, 
joukossa jopa runoja.

Teos pyrkii valottamaan Ka-
levi Lehtistä persoonana. Suuri 
yleisö tunsi hänet yksinkertaista 
armoa julistavana evankelistana 
ja opettajana. Hänen arkeaan 
värittivät kuitenkin taiteelliset 
harrastukset, ja ajatukset saivat 
usein runomuodon.

Teoksen loppusanoissa Lee-
na Lehtinen kiteyttää miehensä 
mentaliteetin: "Kalevilta opin, 
että katoliset ja ortodoksit ovat 
veljiämme ja siskojamme, jotka 
pitää ottaa vakavasti, että Suo-
mi ei ole maailman napa ja että 
hengelliset johtajat ovat ihmisiä, 
jotka tarvitsevat tukea ja esiru-
kousta."

Kimmo Janas
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C  Audi Forum Neckarsulmissa on esillä 
tehtaan mallit.

Metallituote Lahtinen Oy
Kyyjärvi

puh. 0400 564 958

Audeja 
liukuhihnalta

B  Hopeanvärisen Audi R8 5.2 FSI quat-
tron konepellin alla murahtelee 550 
-hevosvoimainen V10. Hintaa tällä kau-
nokaiselle kertyy 174.400 euroa (Huom! 
hinta tietenkin Saksassa).

A  Museon suojista löytyy tämä hellyttä-
vän näköinen NSU Prinz II.

C  Audi S8 4.0 TFSI on varustettu 520 he-
vosvoiman moottorilla ja hinta Saksassa 
vain 115.800 euroa.

Audeja 
liukuhihnalta

Kimmo Janas

Lähes 27.000 asukkaan 
Neckarsulmin vireän 
kaupungin tärkein 
työnantaja on Audi AG:n 
tehdas tarjoten työtä 
lähes 16.000 henkilölle.

A udin ehkä tunnetum-
pi tehdas sijaitsee In-
golstadtissa, mutta 

Neckarsulmin tehdas on tullut 
tunnetuksi varsinkin Audi R8:n 
valmistuksestaan.

Vieraileepa sitten kummassa 
tahansa paikassa, puitteet ovat 
yhtä hulppeat. Jos sinne men-
nessään ei ole kiinnostunut 
autoista, niin sieltä poistuessa 
sitten viimeistään.

Audilla on käynnissä histori-
ansa suurin investointiohjelma 
vuosille 2014-2018. Pyöreästi 
22 miljardia euroa on tarkoitus 
uusien mallien kehittelyyn, in-
novaatioihin ja tuotantoverkos-
ton kehittämiseen. Yli puolet 
suunnitelluista investoinneista 
toteutetaan juuri Ingolstadtin ja 
Neckarsulmin tehtailla.

A  Audin Neckarsulmin tehdasalue kattaa 
noin miljoona neliötä, josta 90 prosenttia 
on rakennettua pinta-alaa.

B C  Korkeasta automaatioasteestaan 
huolimatta tehdas työllistää tänä päivä-
nä 15.700 työntekijää.

Vieraita riittää
Neckarsulmin tehtaan käynti-
kortti on vuonna 2005 avattu 
Audi Forum, johon on tutus-
tunut jo runsaat 1.7 miljoonaa 
kävijää. 

Pelkästään omia uusia Au-

dejaan tulee päivittäin nouta-
maan noin 120 asiakasta. Audi 
Forumin autonäyttely ja museo 
vetävät myös vierailijoita sekä 
tietenkin lähes 30 erilaista kult-
tuuritapahtumaa vuosittain.

Tehtaalla järjestetään myös 
kuusi eri teemaista kokemus-

kierrosta, eikä tietenkään sovi 
unohtaa Audi Forumissa toi-
mivaa The Nuvolari ravintolaa, 
jonka herkuista vieraat pääse-
vät nauttimaan – eikä kyseessä 
suinkaan ole mikään sämpylä & 
currywurst -linja.

Rakenteet kevenevät
Audi on viime vuosina panos-
tanut voimakkaasti entistä ke-
vyempien rakenteiden kehit-
tämiseen. Vuonna 1994 yhtiö 
lanseerasi ensimmäisen sarjatuo-
tantona syntyneen alumiinikori-
sen auton, eli Audi A8:n. Tänä 
päivänä hiilikuiturakenteet ovat 
valtaamassa alaa.
Esimerkiksi Neckarsulmissa val-
mistettu Audi A6 on versiosta 
riippuen noin 80 kg edeltävää 
mallia kevyempi, ja se kuluttaa 
jopa 21 % vähemmän polttoai-
netta kuin edeltäjänsä. Audin 
edustajien kertoman mukaan 
noin 20 % tästä säästöstä johtuu 
kevytrakenteista.

Ompelukoneista 
R8:aan

Neckarsulmin tehtaan juuret 
juontavat vuoteen 1873, jolloin 
Christian Scmidt aloitti ompelu-

koneiden valmistuksen.
1886 tuotanto-ohjelma laajeni 

polkupyöriin, ja vuonna 1900 
valmistui ensimmäinen saksa-
lainen moottoripyörä tehtaas-
ta. Kuusi vuotta myöhemmin 
kuvaan tulivat jo autot, mutta 
niiden valmistus hiipui laman 
kourissa. Toisen maailmansodan 
aikana tehdas tuhoutui täysin, 
mutta rakennettiin vaiheittain 
uudelleen 1945 alkaen.

Vuonna 1969 Neckarsulmissa 
aloitettiin Audien valmistus, ja 
tänä päivänä tehtaalla valmistuu 
kuutta eri Audi -mallia, päiväs-
sä noin 1200 autoa, jotka kaikki 

ovat valmiiksi myytyjä eli varas-
toon ei autoja valmisteta.

Vuonna 2013 Neckarsulmin 
tehdas palkittiin Euroopan par-
haimpana tuotantolaitoksena.

Tehtaan yhteydessä toimii 
myös lähes 900 henkeä työl-
listävä quattro GmbH, joka on 
keskittynyt suorituskykyisem-
pien mallien kehittämiseen ja 
valmistamiseen.

Vaikka moottoripiireissä ko-
vasti huhutaan Audin hankki-
masta formula-osaamisesta, ei 
tehtaan edustaja ainakaan myön-
nä Audin edes kaavailevan tuloa 
formula 1 -sirkukseen.
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Tällä kertaa meillä onkin aikamoinen plä-
jäys Israeliin ja hebrealaisuuteen liittyvää 
musiikkia esiteltävä.

KÄVELYÄ 
JERUSALEMISSA

Liisa Moliis, joillekin ehkä tunnettu vielä Nii-
ninen -nimellä, yhdistelee uutuuslevyllään 
"Walk in Jerusalem" hebrealaisia lauluja ja 
perinteisiä negrospirituaaleja varsin mielen-
kiintoisella ja onnistuneella tavalla. 

Ja eihän tuo yhdisteleminen ole suinkaan 
kaukaa haettua, ottivathan Yhdysvaltojen 
mustat orjat laulujensa aiheet nimenomaan 
Vanhasta testamentista samoin kuin Israe-
lin historiasta ja Egyptissä vietetyistä orjuus-
vuosista.

Äänitteellä kuullaan mm. vanhoja tuttuja 
negrospirituaaleja kuten "Go Down Moses" 
ja "Joshua Fit the Battle of Jericho" sekä 
hebrealaispuolelta esim. "El Shaddai".

MINÄ 
USKON

Ulla Ingman-Ronkainen on miehensä Pet-
ri Ronkaisen kanssa kiertänyt runsaan 20 
vuoden ajan eri puolilla Suomea laulamassa 
hengellisiä ja Israel-henkisiä lauluja.

Rakkaus Israeliin pulppuaa heidän upe-
asti yhteensointuvista äänistään, ja haikeat, 
osittain surumielisetkin kappaleet tuovat 
historiallisen Israelin lähelle kuulijaa. Juu-
talaisissa sävelissä soi kaihoisana valitun 
kansan kärsimys, mutta toisaalta myös toi-
veikkaana Messiaan odotus.

Tälle kokoomalevylle "Ani ma'amin – I 
believe" on kerätty pariskunnan laulamia 
hebrean- ja englanninkielisiä kappaleita 
vuosina 2011 ja 2013 ilmestyneiltä äänitteiltä 
"Kuljen kanssasi" ja "Hyvä näin".

Koosteella on laaja kattaus mahtavia tul-
kintoja hengellisistä klassikoista ja hebrea-
laisesta musiikista.

ARMO 
KOSKETTAA

Vuonna 1980 perustetun hengellisen palve-
lujärjestö ICEJ:n eli Jerusalemin kansainvä-
lisen suurlähetystön työ tavoittaa tänä päi-
vänä yli 140 valtiota ja kansallisia osastoja 
on perustettu jo runsaat 70.

ICEJ Suomi julkaisi vuoden 2014 lopul-
la 30-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi levyn 
"Mercy". 

Toiminnanjohtaja Kari O. Niemi kertoo 
levyn kansiteksteissä levyn nimen laskeu-
tuneen hänen sydämelleen rukouksessa. 
Ilman Jumalan meille osoittamaa armeli-

aisuutta, armoa, jokainen meistä olisi ka-
dotettu. Samaa armon ilmenemistä Niemi 
peräänkuuluttaa myös ihmisten välisiin 
suhteisiin.

Levyn tuottajana toiminut virolainen 
kapellimestari Lehari Kaustel toivoo le-
vyn kappaleiden johdattelevan kuulijan 
rukoilemaan Israelin puolesta. Kappaleet 
muistuttavat hänen mukaansa meitä myös 
Jumalan rakkaudesta ja vielä vallitsevasta 
armon aikakaudesta.

Tunnettujen artistien musiikki kansainvä-
lisessä korkeatasoisessa paketissa on kuin 
iloinen synttäriyllätys vuonna 1984 perus-
tetulle järjestölle.

Mukana on muusikoita Suomesta, Viros-
ta ja Israelista: Lasse Heikkilä, Anni Kaisa 
Ojala, Nina Åström, Joonatan Rautio, Ulla 
ja Pete, Elina Vettenranta, Liisa Moliis-Niini-
nen, Serguei Popov, Mihkel Metsala, Andrus 
Lukas ja Ray Ramirez.

Kappaleita on heprean, viron, suomen, 
ruotsin ja englannin kielillä.

Levyllä on sekä perinteisiä heprealaisia 
lauluja että aivan uutta artistien omaa ma-
teriaalia.

PIANOGOSPELIA
Suomenjuutalainen pianisti, laulaja ja lau-
luntekijä Hillel Tokazier ammentaa musiik-
kinsa aineksia juutalaisesta perinteestä ja 
vahvasta uskosta isiensä Jumalaan.

Tokazierin laulut ovat syntyneet surusta 
ja ilosta, tuskasta ja toivosta sekä uskosta 
ja rakkaudesta.

Ne kertovat Jumalan hyvästä huolenpi-
dosta, joka saa sydämen laulamaan: kiitos 
Herralleni! Tokazier kertoo levyn kansiteks-
teissä kokeneensa elämän olevan jyrkkää 
ylä- ja alamäkeä, kulkua kipujen kautta 
ylistyksen bulevardille.

Uutuusäänitteellä kuullaan Tokazierin 
virtuoosimaisen pianotyylittelyn lisäksi 
mm. jousikvartettia, käyrätorvia ja puhal-
timia. Mukana on myös kaksi instrumen-
taalikappaletta, mm. Tokazierin sovittama 
'Hava nagila'.

Kahdella kappaleella kuullaan myös An-
neliina Koskisen heleään ääntä, toisessa 
soolona ja toisessa duettona Hillel Toka-
zierin kanssa.

RAJALLA
Venäläinen Lavrenchukin taiteilijaperhe on 
koonnut levyllisen suomen- ja hebreankie-
lisiä hengellisiä lauluja.

Perheen vanhemmat, harmonikkaa soit-
tava Igor ja pianoa soittava Svetlana ovat 

ammattimuusikoita, ja perheen kuudesta 
lapsesta neljä on jo valinnut oman instru-
menttinsa.

Venäjältä ja Ukrainasta lähtöisin olevat 
Lavrenchukit tulivat Suomeen seitsemän 
vuotta sitten ja asettuivat Pohjois-Karjalaan, 
Liperiin.

Lavrenchukit ovat kertoneet lehtihaastat-
telussa Jumalan valinneen heidät palvele-
maan Häntä kokonaisena perheenä. Kun 
kaikki panostavat perheeseen, jokainen saa 
kokea Herran läsnäoloa ja siunausta elä-
mässään.

Levyn lauluosuuksista pitävät huolen 
perheen tyttäret Alena ja Anastasia, joiden 
hennot, lievällä aksentilla väritetyt tytön 
äänet antavat kappaleisiin mielenkiintoi-
sen efektin.

Levyn kappaleista voisi mainita "Valkea 
ratsumies" ja takavuosien Euroviisu "You 
raise me up".

EVANKELISTASTA ARTISTIKSI
Monien mittavien evankeliointitapahtumien 
taustalla vaikuttanut Mika Jantunen yllätti 
joulun alla julkaisemalla vaimonsa Mirkkan 
sekä Milka Laineen kanssa joululevyn "Sä 
lohtu ihmisten", jolla trio esittää tuttuja ja 
tunnettuja joululauluja uusina, paikoitellen 
varsin rokahtavinakin sovituksina.

Jantuset toteavat, että joulu voi olla suuren 
ilon, mutta myös yksinäisyyden aikaa. He 
haluavatkin äänitteellään koskettaa kuulijaa 
ja avata uusia näköaloja tämän elämään.
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www.hkinstruments.fi

KASVA 
KRISTUKSESSA

Tilaa Airut!

Airut-lehti, Kuusitie 7 A 3, 37500 LEMPÄÄLÄ

www.airut.net
Puh. 03-3142 2300

Ohjaa kristilliseen elämään
Rohkaisee odottamaan 

Kristuksen paluuta

Kirjoja, jotka jättävät 
jälkensä lukijaan!

Tapani Suonto

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

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

kokouksissa pitämistäni puheista noin 15 

vuoden ajalta. Oikeastaan sain näyn tämän 

kirjan kirjoittamisesta melkein 20 vuotta sit-

ten, mutta en pystynyt uskomaan, että se jos-

kus olisi todellisuutta.

Tämän kirjan raamattutunnit ovat syntyneet 

pääosin tilanteissa, joissa olen lukenut Raamattua ja Juma-

la on puhunut Sanansa kautta minulle ja avannut kirjoituksia. 

En ole opiskellut teologiaa enkä itse asiassa edes lukenut us-

koontuloni jälkeen kuin muutaman hengellisen opetuskirjan 

enkä ole käynyt muuta raamattukoulua kuin helluntaiherätyk-

sen kolmen ja puolen kuukauden syyskurssin. Mutta jo pian 

uskoontuloni jälkeen sydämeni oli usein palava, kun Jumala 

puhui minulle Raamattua lukiessani ja Pyhä Henki piti minulle 

henkilökohtaisia raamattutunteja. 

Kerran kun Jumala puhui minulle hyvin voimakkaasti, sanoin 

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

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

si että jonain päivänä sinä opetat näitä asioita muille. Silloin 

pelästyin ja sanoin Jumalalle: Tästä ei sitten puhuta kenelle-

kään. Vasta jos seurakuntani koko vanhimmisto tulee luokse-

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

näin sanonut.

Sitten eräänä päivänä aamupäiväkokouksen jälkeen, kun nos-

tin pääni loppurukouksesta, ympärilläni seisoi koko seura-

kuntani vanhimmisto. He sanoivat minulle: Olemme kokeneet, 

että Jumalan on puhunut sinulle ja uskomme, että Jumala ei 

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

taisit myös muita. 
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Tämä kirja on syntynyt One Way Missionin kokouksissa pitämistäni puheista noin 15 vuoden ajalta. Oikeastaan sain näyn tämän kirjan kirjoittamisesta melkein 20 vuotta sit-ten, mutta en pystynyt uskomaan, että se jos-kus olisi todellisuutta.
Tämän kirjan raamattutunnit ovat syntyneet pääosin tilanteissa, joissa olen lukenut Raamattua ja Juma-
la on puhunut Sanansa kautta minulle ja avannut kirjoituksia. 
En ole opiskellut teologiaa enkä itse asiassa edes lukenut us-
koontuloni jälkeen kuin muutaman hengellisen opetuskirjan 
enkä ole käynyt muuta raamattukoulua kuin helluntaiherätyk-
sen kolmen ja puolen kuukauden syyskurssin. Mutta jo pian 
uskoontuloni jälkeen sydämeni oli usein palava, kun Jumala 
puhui minulle Raamattua lukiessani ja Pyhä Henki piti minulle 
henkilökohtaisia raamattutunteja. 
Kerran kun Jumala puhui minulle hyvin voimakkaasti, sanoin 
Hänelle: Miksi puhut minulle näistä asioista, miksi et puhu niil-
le, jotka opettavat muita? Silloin Jumala sanoi minulle: Sik-
si että jonain päivänä sinä opetat näitä asioita muille. Silloin 
pelästyin ja sanoin Jumalalle: Tästä ei sitten puhuta kenelle-
kään. Vasta jos seurakuntani koko vanhimmisto tulee luokse-
ni ja sanoo tämän saman, niin kerron muille, että olet minulle 
näin sanonut.

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

Pikkupoikana menin äitini kans-
sa Kiuruvedellä kirkkoon. Istuin 
pyörän ritsillä. Välillä kysyin, jak-
satko polkea. Erityinen huomio 
kirkossa kiinnittyi alttaritauluun: 
Siinä Jeesus seisoi ovella ja kol-
kutti. Tulihan tuolle tilanteelle 
selitystä äitini toimesta. Silloisen 
käännöksen mukaan Jeesus sa-
noo: Katso, minä seison ovella ja 
kolkutan; jos joku kuulee minun 
ääneni ja avaa oven, niin minä 
käyn hänen tykönsä sisälle ja 
aterioitsen hänen kanssaan, ja 
hän minun kanssani.

Saarnasta jäi mieleen kalliolle 
ja maan pinnalle rakennetut ta-
lot. Toinen kesti, toinen ei. 

Kerronpa. Jeesus sanoo: ”Jo-
kainen, joka tulee minun tyköni 
ja kuulee minun sanani ja tekee 
niiden mukaan - minä osoitan 
teille, kenen kaltainen hän on. 
Hän on miehen kaltainen, joka 
huonetta rakentaessaan kaivoi 
syvään ja laski perustuksen kal-
liolle; kun sitten tulva tuli, syök-
sähti virta sitä huonetta vastaan, 
mutta ei voinut sitä horjuttaa, 
sillä se oli hyvästi rakennettu. 
Mutta joka kuulee eikä tee, se on 
miehen kaltainen, joka perustus-
ta panematta rakensi huoneensa 
maan pinnalle; ja virta syöksähti 
sitä vastaan, ja heti se sortui.”

Kotioloissa
Ukkini, mummuni ja äitini huo-
lehtivat hengellisten asioiden 
ylläpidosta. Sotainvalidi-isä oli 
eronnut perheestämme ollessa-
ni viisivuotias. Kotimme oli köy-
hä. Lehmien ummessaollessa piti 
uusia vekseleitä syömävelkaan. 

Yleensä pienempänä ja nuo-
rempana ollessa radiokirkko, 
pyhäkoulu ja herännäisseurat 
kyläkunnalla olivat vaalittuja 
asioita. Varsinaiseen kirkkoon 
kun oli 11 km. Koulupoikana 
kävin aika usein kirkossa. Ja-
guaari. Rippikoulussa joitakin 
kysymysmerkkejä tuli, mutten 
tohtinut jutella vetäjäpapille. 

”Niin alhaalla 
kenkään ei kulje”

Olen elämäni varrella ährännyt 
kaikenlaista tietokoneilla. Yhden 
asian tietokoneella toimiminen 
havainnollisti: Voin lähettää sa-
man viestin yhtä aikaa eri puolille 
maailmaa. Tämä on kalpea kuva 
Jumalasta, joka voi ottaa yhteyttä 
ihmisiin yhtä aikaa kenelle ta-
hansa missä puolilla maailmaa 
tahansa. Erona on se, että viesti 
on aina henkilökohtainen. 

Siitä omakohtaista näyttöä.
Tuli opiskeluaika Tampereella. 

Olin käynyt herännäisseuroissa 
ja yhteiskristillisissä opiskelijail-
loissa. Eräällä opiskelutoverilla 
oli taito houkutella hengellisiin 
sitseihin. Niinpä kerran marssim-
me Pyynikille erääseen kotiin. 
Sinne oli kokoontunut muitakin 
opiskelijoita. Mehua, juttelua. 
Sitten menimme polvirukouk-
seen. Rouvan rukouksen aikana 
koin, että nyt puhutaan minun 
asioistani, joista kukaan muu ei 
tiennyt. Pyhän Hengen kautta 
rouva sai sanat.

Yllättävästi paukahti päälle 
synnintunto, mutta myöskin tie-
toisuus, että Kristus on kantanut 
syntini ristinpuulle. Ryhmä lau-
loi polvillaan ollessamme laulun 
Niin alhaalla kenkään ei kulje, 
etteikö siellä Jeesus ois. Sanoma 
puhutteli syvästi.

Jos kulku Pyynikille oli ripe-
ää, vetävin askelin, paluu toi-
sen opiskelutoverin kanssa oli 

rauhallista. Sain purkaa synnik-
si kokemaani. Kumppani julisti 
synninpäästön. Rauhoitti, muttei 
tyystin. Piti ruveta kirjeitse selvit-
telemään asioita muiden kanssa. 
Taisi olla vuosi 1966, mutta sitten 
koinkin aivan poikkeuksellisen 
sisäisen rauhan pitkän aikaa. 
Luontokin uhkui kauneuttaan 
ja mieli oli herkkä.

Virta on 
soljunut

Vuosien, vuosikymmenten virta 
on soljunut aivan kuin humauk-
sessa. Sinä aikana olen saanut 
puolison, useita lapsia ja lasten-
lapsia. Toivomus on ollut, että 
kotona lapset olisivat saaneet 
vastaavan pohjavireen, kuin 
minä sisaruksinemme Savos-
sa. Miten olemme onnistuneet, 
kysyttää. Parhaamme yritimme 
tehdä. 

Elämän kulku on ollut seu-
rakuntaläheistä. Kun opettajan 
työssä katsoivat täysinpalvel-
leeksi, muutimme Raahesta 
Tampereelle. Pääsin heti Viesti-
veljiin heinäkuussa 2007. Yksi-
ääninen hengellinen mieskuoro 
on hyvin sopiva. Kolme ääntä ei 
sekoita laulamista, kuten muissa 
kuoroissa kokisin.

Esirukouksin 
kannettiin

2011 vasen puoli halvaantui ai-
vorungon infarktin myötä. 40 
vuorokautta meni sairaalassa, 

Jäljellä enää Jumalan 
armo Kristuksen ansiosta

sen jälkeen kotosalla opettelin 
vasemman puolen käyttöä. Ju-
malan ihmettä paranemiseni on. 
Ainakin esirukouksin kannettiin 
ja mikä osuus lienee ollut Tam-
pereen terveydenhoidolla. Nyt ei 
juurikaan oireita ole.

Vaikka Tampereella koin ih-
meellistä ns. ensirakkauden rau-
haa sisimmässäni 1960-luvulla, 
nyt 2014 täytyy yhtyä Niilo Tuo-
menoksan vaellusvirteen: 

Sä suostut mahdottoman, 
mun luona asumaan,
ja aivan tällaisena, mua 
kaikes` kantamaan.
Et väsy, vaikka usein, mä
väsyn kokonaan.
Sun armos rakkautesi, ei
lopu milloinkaan.

Missä synti on tullut suureksi, 
siellä on armo tullut ylenpaltti-
seksi.

Toive kohdallamme?
Wilhelmi Malmivaaran rakaste-
tun virren sanoin.

Oi Herra, suothan sä minulle
sun armos voimaksi 
matkalle.
Anteeksi anna,
mua nosta, kanna,
vie perille.

Oi saanhan joukkoon 
autuaitten
kanss’ ystäväini ja omaisten
mä päästä kerran
luo armon Herran,
oi saanhan sen.

Eikö tässä olisi hyvä toive koh-
dallamme?

Ortodoksinen kirkko sai 
uuden piispan

Arkkimandriitta Elian piispaksi 
vihkiminen toimitettiin Karja-
lan ja koko Suomen arkkipiispa 
Leon johdolla Pyhän Kolminai-
suuden katedraalissa Oulussa 
sunnuntaina 11. tammikuuta.

Vihkimiseen osallistuivat ark-
kipiispan ohella Suomen orto-
doksisen kirkon piispat, Hel-
singin metropoliitta Ambrosius, 
metropoliitta Panteleimon ja 
Joensuun piispa Arseni.

rasvamaksavaurioon ja maksa-
kirroosiin. Alkoholihepatiitti on 
pitkäkestoiseen ja runsaaseen 
alkoholinkäyttöön liittyvä mak-
sasairaus. Suomessa arviolta 90 
prosenttia maksakirrooseista on 
alkoholin aiheuttamia, HYKS:n 
gastroenterologian klinikan yli-
lääkäri, professori Martti Färkkilä 
kertoo.

Alkoholimaksasairaudet 
lisääntyvät uhkaavasti

Jatkuvan alkoholinkäytön ai-
heuttamat maksavauriot eivät 
ole ainoastaan suurkuluttajien 
ongelma. Suomessa arviolta 90 
prosenttia maksakirrooseista on 
alkoholin aiheuttamia. Alkoho-
limaksasairauteen kuolevien 
määrä kasvaa jatkuvasti. Asen-
teisiin voidaan vaikuttaa laajalla 
ja avoimella yhteiskunnallisella 
keskustelulla.

Munuais- ja maksaliiton järjes-
tämässä Round table -kokouk-
sessa pohdittiin joulukuun alussa 
alkoholin aiheuttamia haittoja ja 
erityisesti alkoholimaksasairauk-
sia Suomessa. Tilaisuuteen osal-
listui lääketieteen ja päihdetyön 
asiantuntijoita ja viranomaisen 
edustajia. Mukana oli myös Eu-
roopan maksapotilasjärjestöjen 
kattojärjestö Elpa (European Li-
ver Patient Association).

– Suomessa puhutaan paljon 
yleisistä alkoholin aiheuttamista 
haitoista, mutta alkoholiperäis-
ten maksasairauksien lisäänty-
misestä ja niiden aiheuttamasta 
kuolleisuudesta keskustellaan 
liian vähän, sanoo Munuais- ja 
maksaliiton toiminnanjohtaja 
Sari Högström.

Vuonna 2012 alkoholimaksa-
sairauteen kuoli 1099 henkilöä. 
Määrä kasvaa jatkuvasti. Kaikki-
aan alkoholikuolemia oli 2532. 
Alkoholiperäiset sairaudet ja 
tapaturmainen alkoholimyrky-
tys on Suomessa työikäisten 
kolmanneksi yleisin kuolinsyy, 
vuonna 2012 näihin menehtyi 
yhteensä 1 484 henkilöä (Ti-
lastokeskus). Naisilla alkoholi-
peräisten kuolemien määrä on 
kaksinkertaistunut 20 vuodessa. 
Suomessa kuolleisuus alkoholi-
maksakirroosiin on EU-maista 
suurimpia.

– Kokous toi esiin, että Suo-
messa tarvitaan kokonaisvaltai-
nen lähestymistapa estämään 
alkoholin aiheuttamia haittoja 
ja alkoholimaksasairauksia. Ti-
lanne Suomessa on huolestutta-
va, Elpan puheenjohtaja Tatjana 
Reic sanoo.

– Jatkuva alkoholinkäyttö joh-
taa rasvamaksan kehittymiseen. 
Jos alkoholinkäyttö jatkuu, se 
voi johtaa tulehdukselliseen 

Suomen ortodoksisen kirkon 
kirkolliskokous valitsi Vaasan 
seurakunnan kirkkoherran Mat-
ti Wallgrénin Oulun hiippakun-
nan piispan tehtävään viime 
marraskuussa. Pastori Wallgrén 
vihittiin munkiksi ja arkkimand-
riitaksi viime joulukuussa Vala-
mon luostarissa. Vihkimyksessä 
hän sai uuden nimen Elia, py-
hän profeetta Elia Tisbeläisen 
mukaan.

Suomen ortodoksinen kirkko 
jakautuu kolmeen hiippakun-
taan, joista nuorin on vuonna 
1980 perustettu Oulun hiippa-
kunta. Sen viisi seurakuntaa 
kattavat koko Pohjois-Suomen 
alueen. Hiippakunnan alueella 
on 30 pyhäkköä ja sen seura-
kuntiin kuuluu yhteensä noin 6 
000 ortodoksia. 
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Katso Cactuksen esittely 
Tosimies testaa -ohjelmassa.

www.alfatv.fi/arkisto 
-> tosimies

Kaktus ilman piikkejäKimmo Janas

Citroenilta on totuttu 
odottamaan aina 
silloin tällöin yllättäviä 
malleja, eikä tehdas petä 
tälläkään kertaa.

C itroen on tuonut kilpail-
tuun C-segmenttiin au-
ton, joka ainakin tehtaan 

edustajien mukaan aloittaa ko-
konaan uuden aikakauden au-
tomuotoilussa.

Citroen C4 Cactus on varsin 
mielenkiintoinen auto – kuka 
tietää vaikka se olisi perimässä 
legendaarisen rättisitikan paikan 
klassikkomallien joukossa.

Kun kilpailijat lisäävät uusiin 
malleihinsa kilpaa erilaisia omi-
naisuuksia ja tingelitangeleita, 
Citroen on lähtenyt uutuutensa 
kanssa liikkeelle varsin pelkiste-
tyistä lähtökohdista – kaikki tur-
ha tuntuu karsitun ja asiakkaalle 
tarjotaan vain ja ainoastaan sitä, 
millä on merkitystä päivittäisessä 
käytössä.

Turvatyynyt 
pehmittävät

Ensimmäinen silmäänpistävä 
asia ulkokuoressa ovat auton 
kylkiä koristavat Airbump-tur-
vatyynyt. Samanlaiset tyynyt 
löytyvät myös puskureista.

Neljässä värissä saatavia Air-
bump-tyynyjä voidaan valita 
kymmeneen korin ja kolmeen 
sisätilojen värivaihtoehtoon so-
piviksi. Tyynyt eivät kuitenkaan 
ole pelkkää muotoilukikkailua. 
Joustavat ja ilmatäytteiset TPU-
tyynyt vaimentavat iskuja ja suo-

C    Ovenkahvat ovat nahkahihnat, hieman samaa henkeä kuin aikanaan rättisiti-
kassa. Tuollainen vanhanajan matka-arkku tulee ovikahvojen lisäksi myös tavaratilan 
saranoista ja kojelaudan yläosan kuvioinnista.

C   Kun Cactusta katsoo takaapäin, 
tuntuu että muotoiluosasto on hieman 
väsähtänyt kesken homman. Etuosan ja 
sivujen muotokieli ei oikein yllä taakse 
asti eli tästä kulmasta katsottuna loppu-
tulos on hieman tylsän oloinen.

C   Sisätiloissa huomaa ensimmäiseksi muhkean etupenkin tai paremminkin sohvan, 
josta tulee mieleen takavuosien amerikanraudat.

D   Kaikki hallintalaitteet on keskitetty 7-tuuman kosketusnäytölle. Eikä mittaristo-
kaan ole tietenkään perinteinen. Se on korvattu digitaalinäytöllä. 

C   C-pilarin päällä kelluva katto tuo 
auton koriin keveyttä. Myös selvästi 
katosta erilleen muotoillut kattokaiteet 
korostavat kattolinjan mukavasti kaar-
tuvaa muotoa.

C   Mutta missäs tässä on vaihdekeppi? 
Tässä Cactuksessa on ns. automatisoitu 
ETG-vaihteisto, joka ei sisällä vaihdetan-
koa. Tässä ns. Easy Push –järjestelmässä 
haluttu vaihtoehto otetaan nappia pai-
namalla. 

B   Takamatkustajien jalkatilaa voi verrata 
C-segmentin tilavimpiin autoihin.
Itse asiassa Cactus tarjoaa yhtä paljon 
tilaa kuin C4-malli, mutta kompaktim-
massa paketissa.

C   Cactusta kuljettamaan on valittavissa 
3 bensiinikonetta ja kaksi dieseliä. Tässä 
kokeiltavana olevassa Cactuksessa on 
92-hevosvoimainen diesel. Iskutilavuut-
ta on 1,6 litraa.

C   Takaikkunat aukeavat menneiden 
vuosien tapaan salvoilla.

jaavat siis autoa kolhuilta vaikka-
pa ahtaissa parkkihalleissa.

Citroen on onnistunut vähen-
tämään Cactuksen painoa jopa 
200 kiloa perinteiseen C4 –mal-
liin verrattuna. 

Kun takaoviin ei ole tarvinnut 
asentaa ikkunakoneistoja, on 
painonsäästöä tullut 5,5 kg/ovi 
ja toisaalta takaoviin on voitu ra-
kentaa isommat säilytyslokerot.

Laihdutuskuurin ansiosta on 
myös Cactuksen käyttökustan-

nuksia saatu pienennettyä. Kun 
painon pudotus yhdistetään 
optimoituun alustaan ja uusiin 
tehokkaisiin moottoreihin, on 
esimerkiksi tämän meidän ko-
keilemamme e-HDi 92 –mallin 
kulutus vain 3,5 litraa satasella ja 
hiilidioksidipäästöt 92 g/km.

Cactuksen mitat on pyritty 
optimoimaan tyyliä, tilavuutta 
ja ajomukavuutta ajatellen. 2,6 
metrin akseliväli korostaa au-
ton tilavuutta. Muuten auton 
mitat antavat varsin kompak-
tin hatchback-paketin: pituus 

4,16 ja leveys 1,73 metriä. Eikä 
korkeuskaan ole kuin 1,48 m. 
Etuylitys on C4:ää lyhyempi, eli 
pyörät ovat korin kulmissa.

6-pykäläinen ETG-vaihteisto 
vaihtaa vähän liian tuntuvasti. 
Viikon koeajon aikana en oppi-
nut ajamaan niin, ettei nykäystä 
olisi tuntunut joka kerran, kun 
automaatti vaihtaa isommalle.

Mukava 
ajokokemus

Ajaminen on todella mukavaa 
tällä Cactuksella. Alusta on rans-
kalaiseen tyyliin mukavuuspai-
notteinen, mutta ei todellakaan 
lähelläkään saksalaista jämäk-
kyyttä.

Mielenkiintoinen erikoisuus – 
tai siis yksi niistä – ovat tuulila-
sinpyyhkijät.

Pesinten suuttimet eivät ole-
kaan kiinteästi ikkunan alareu-
nassa vaan pyyhinten kärjessä. 

Eli nyt käytetään vain juuri tar-
vittava määrä nestettä kerrallaan 
ja näkyvyys säilyy myös pesun 
aikana.

Entäpä nimi Cactus?
Niin, mistä auto on saanut ni-
mensä?

– kaktus-kasvi ei tarvitse pal-
jon nestettä, auto puolestaan tar-
vitsee vähemmän polttoainetta ja 
lasinpesunestettä.

– kasvi suojelee itseään ym-
päristöltä piikeillään, auto Air-
bump-tyynyillään.

– kasvi kestää, auto on samoin 
kestävä ja huoltovapaa.

Simppeliä, mutta silti yksin-
kertaista...




