
Kristillinen      miestenlehti

6/ 17  6,00 €

4

12

20

Juutalaiskanttori kohtasi Jeesuksen

Vuoden urheiluvalmiste

Apteekissa kohdataan lähimmäinen

Juutalaiskanttori kohtasi Jeesuksen

Vuoden urheiluvalmiste

Apteekissa kohdataan lähimmäinen



2 TOS I M I E S   6 / 2017

16. vuosikerta

 KUSTANTAJA

Faktapro Oy 

Jänismäki 1 A

02940 Espoo

puh. (09) 54 79 74 10 

info@faktapro.fi

 TOIMITUS

Jänismäki 1 A

02940 Espoo

puh. (09) 54 79 74 10w

toimitus@tosimies-lehti.fi

 PÄÄTOIMITTAJA

Kimmo Janas

puh. 050 912 7332

kimmo.janas@tosimies-lehti.fi

 ISSN 1458-3224

 KUVANKÄSITTELY

Faktapro Oy/Petri Janas

 PAINO

Oy Arkmedia Ab

PL 180

65101 Vaasa

 ILMOITUSHINNAT 2017 

(+ a lv  24%)

 mv  2-väri  4-väri

1/1  1.150 e 1.350 e  1.600 e

1/2 670 e 850 e 1.000 e

1/4 400 e 500 e 570 e

1/8 240 e 270 e 350 e

 TILAUKSET

Kestotilaus: 35 e (6 numeroa/vsk)

Määräaikaistilaus: 40 e (12 kk)

tilausmaksut sis. alv 10 %

tilaukset@tosimies-lehti.fi

www.tosimies-lehti.fi

puh. (09) 54 79 74 10

 KANSI

Sonkajärven Jyrkällä Ruukin ulkoilmakap-

pelissa elää alttaritaulu vuodenaikojen 

mukaan. © Kimmo Janas

Sisällys    6 / 2017

  3   Pääkirjoitus

  4  Juutalaiskanttori kohtasi Jeesuksen

  6  Rukouksessa on voimaa

  8   Fredrik Ekholmin Israel-kronikka
  Kunniakonsulikonferenssi Jerusalemissa

12  Vuoden urheiluvalmiste 2018

14  Tosikuvat
  • The Foreigner
  • Justice League

16  Toivottamasta tapauksesta 
  Jumalan juoksupojaksi

18  Onnellinen taiteentekijä

20   Apteekissa kohdataan lähimmäinen

24  DVD-elokuvia
  • In Our Hands – The Battle of Jerusalem

26  Tosimies kuuntelee
  • Cantor Alan Friedman: The Temple of Life
  • Leevi Ahopelto: Jumalan kaupunki

27   Pohojammaan kautta...

28  Gazan rajan haasteet

30  Tosimiehiä etsimässä

31   ICEJ NEWS

  
32  Lyhyestä virsi kaunis

34   Tosimies lukee
  • John Simon: mahdoton sota
  • Pekka Sartola: S.O.S. Pelastakaa sielumme!
  • Katri Kuusikallio: Taivaan ja maan välillä
  • Päivi Räsänen: Eutanasia

  
36  Seitsemän pappia vihittiin 
  Lapuan tuomiokirkossa

37   Uusi musiikkimuseo avataan syksyllä 2019

38   Alfa Romeo Stelvio

C   Heikki Jaskari kertoo olleensa aina 
yhteydessä Taivaan Isään päivittäisen ru-
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C   Vuoden urheiluvalmisteeksi 2018 valit-
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nen Jeesuksen kanssa muutti koko hänen 
elämänsä.
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Kuluneen vuoden aikana on kristillisen kansamme 
perusarvoja ravisteltu useammankin kerran. Eikä 
tuo ravistelu varmaan lopu ainakaan lähiaikoina…

Oli muuten mielenkiintoista huomata, että samaan 
aikaan, kun eduskunnassa kansallisten etujemme 
vartijat keskustelivat salissa uudesta alkoholilaista, 
osa porukkaa joi itsensä sairaalakuntoon samassa 
talossa… Hyvissä käsissä on kansamme tulevaisuus.

En nyt muistuta sukupuolineutraalista avioliitto-
laista, ettei joku turhaan taas pahoita mieltään, mutta 
tuo sukupuolineutraalisuuden ihannointi on saanut 
muutenkin aivan naurettavia mittasuhteita niin meil-
lä kuin muuallakin.

Vasta jokin aika sitten uutisoitiin, kuinka Ruotsin 
kirkko olisi suunnittelemassa Isä Meidän -rukouk-
sen uudistamista ja muutenkin kirkossa käytettävän 
kielen muokkaamista sinne sukupuolineutraaliin 
suuntaan.

Ja sitten on tietenkin näiden perheen pienimpien 
koulunkäynti ja Opetushallituksen laatiman varhais-
kasvatussuunnitelman uudet linjaukset. Tuon VA-
SUn mukaanhan ei päiväkodeissakaan saisi enää 
järjestää esimerkiksi ruokarukousta. Tuon suunni-
telman mukaan uskontokasvatus on muutettu kat-
somuskasvatukseksi ja kaikkia uskontoja pidetään 
tasavertaisina. Eli kristityssä maassa ei saisi enää 
lukea päiväkodissa ruokarukousta, ettei jonkun 
maahanmuuttajan lapsi saa traumoja… Ensin vietiin 
kouluista suvivirsi ja joulukuvaelmat, nyt isketään 
jo päiväkoteihin.

Kaikesta huolimatta, 
parempaa uutta vuotta toivottaen,

Voi meitä...Voi meitä...
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Jeesuksen

WWW.CALEBTOURS.FI   /   +358 452 227 766

ISRAEL 70 -KEVÄÄN JUHLAMATKA  
Jerusalem-Eilat 6.-13.3.2018. Tarjous 1340,-  
Huom. sisältää myös retket, puolihoidon ja suorat lennot.  
Matkalla mahdollisuus osallistua Jerusalem Maraton  
- tapahtumaan 9.3.2018.
(Ilmoittaudu matkalle viimeistään  31.12.2017)

ISRAEL 70 -KEVÄÄN JUHLAMATKA  
Netania-Jerusalem 7.-15.5.2018. Tarjous 1390,-  
Huom. sisältää myös retket, puolihoidon ja suorat lennot. 

KRAKOVA, PUOLA 25.-29.5.2018.  
Auschwitz, Schindlerin tehdas ja Krakova 25.-29.5.2018. Kts. erillinen ilmoitus.  
Krakova, kaupunkimatka 24.-27.5.2018. Erillisretket mahdollisia.

KATSO TARKEMMAT TIEDOT MATKOISTAMME WWW.CALEBTOURS.FI TAI SOITA!

LÄHDE ISRAELIIN!

Kimmo Janas

Kanttori on synagogassa 
henkilö joka laulaa 
rukouslauluja. 
Mielenkiintoista on, 
ettei kyseisen musiikin 
nuotteja ole tallennettu, 
vaan kanttori laulaa ne 
ulkomuistista. Musiikki 
kulkee sukupolvelta 
toiselle perimätietona.

A lan Friedman syntyi 
ortodoksijuutalaiseen 
perheeseen toisen maa-

ilmansodan jälkeen Kansasissa, 
USA:ssa. Kanttori-isä opetti ylpe-
änä synagogamelodiat pojalleen. 
Synagogakäyntien yhteydessä 
Alanille heräsi halu tutustua 
entistä paremmin Jumalaan, ja 
niinpä hän varsin nuorella iäl-
lä päätti lähteä opiskelemaan 
New Yorkiin juutalaiseen hen-
gelliseen kouluun (yeshiva). 
Nuorempi veli seurasi häntä ja 
pojat aloittivat koulun yhdessä.

Ihmeparantuminen
Yllättäen nuorempi veljeksistä 
sairastui aivokalvontulehduk-
seen, eivätkä lääkärit antaneet 
mitään toipumistoiveita.

Alan järkyttyi saatuaan tiedon 
veljensä diagnoosista. Hän lähti 
kesken koulupäivää synago-

Juutalaiskanttori 
kohtasi

gaan, jossa hän huusi Jumalan 
puoleen ja pyysi Jumalaa paran-
tamaan veljensä. Rauha laskeu-
tui Alanin sydämeen, ja hän lähti 
huojentuneena kotiinsa. 

Muutaman päivän kuluttua 
veli parantui yliluonnollisesti. 
Veli eli vielä pitkän elämän ja 
kuoli muutama vuosi sitten.

Taivaallinen 
kohtaaminen

Alanilla oli nälkä Jumalan puo-
leen koko elämänsä ajan. Hän 
valmistui New Yorkista kantto-
riksi ja rabbiksi. Hän meni nai-
misiin ja tuoreeseen perheeseen 
syntyi jonkin ajan kuluttua poi-
kavauva.

Laulaessaan eräänä päivänä 
synagogassa sapattirukouslaulua 
Alanin eteen ilmestyi valkoinen 
hehkuva hahmo, jonka hän tiesi 
olevan Jumala. Hän koki valta-
van rakkauden lähtevän tuosta 
hahmosta. Vaikka kaikki hänen 
epäpuhtautensa tulivat ilmi, tuo 
hahmo rakasti häntä.

Alan kysyi: ”Kuka sinä olet, 
minä haluan oppia tuntemaan 
sinut.”

Pian tämän kohtaamisen jäl-
keen Alan Friedmanin elämä 
muuttui traagisesti. Hän erosi 
vaimostaan ja heidän kaksivuo-
tias poikansa menehtyi yliajon 
uhrina. Miehen kaikki liiketoi-
met epäonnistuivat ja elämä lähti 
rajuun syöksyyn.

Alan etsi epätoivoisesti ratkai-
sua ja helpotusta oloonsa. Hän 

kokeili joogaa, hinduismia, Hare 
Krishnaa ja hän juoksi gurulta 
gurulle, mutta apua ei löytynyt 
ahdinkoon.

Jeesus rakastaa 
ilman rajoja

Alan Friedman lähti vieraile-
maan sukulaistensa luona Isra-
elissa. Hänellä oli sisimmässään 
tunne, että on pakko olla joku 
totuuden kirja. Sukulaisten kir-
jahyllystä pomppasi yksi kirja 
hänen silmiinsä, ja se oli Raa-
mattu. Alan otti kirjan käteensä 
ja avasi sen Vuorisaarnan koh-
dalta (Matt 5:3-8) ”Autuaita ovat 
hengellisesti köyhät, sillä heidän 
on taivasten valtakunta. Autuaita 
ovat murheelliset, sillä he saavat 
lohdutuksen. Autuaita ovat ne, 
jotka isoavat ja janoavat van-
hurskautta, sillä heidät ravitaan. 
Autuaita ovat laupiaat, sillä he 
saavat laupeuden.  Autuaita ovat 
puhdassydämiset, sillä he saavat 
nähdä Jumalan.”

Sanat koskettivat Alania, ja 
hän tiesi ne Jeesuksen sanoiksi, 
vaikka tuossa kohdassa ei mai-
nittu Jeesuksen nimeä.

Alan alkoi mietiskellä, että 
Jeesuksen täytyi olla ainakin 
profeetta, mutta miksi hänet ta-
pettiin.

Alanin etsikkoaika jatkui, ja 
hän luki edelleen Raamattua 
saaden siitä rauhaa. Kuitenkin 
vielä pieni epävarmuus kaiher-
si hänen sisikuntaansa. Niinpä 
Alan päätti lähteä viiden päivän 
intensiivimatkalle Englantiin löy-
tääkseen totuuden.

Englannissa hän tapasi uskon-
nollisen juutalaisen, Jehovan to-
distajan ja gurun, mutta kukaan 
ei pystynyt auttamaan häntä.

Kun hän lopulta päätti avautua 
Jumalalle ja purkaa kaikki haa-
vansa ja elämänsä pettymykset, 
hän näki näyn ihmisistä taivaas-
sa. Nämä itkivät hänen puoles-
taan ja tunsivat hänen tuskansa. 
Näiden ihmisten eteen ilmestyi 
mies, joka rakasti Alania ilman 
mitään rajoja. Mies oli Jeesus.

Siinä tilanteessa Alan tiesi Ju-
malan olevan hänen kanssaan.

Apostolinen kutsu
Jatkaessaan Raamatun tutkimis-
ta Alan huomasi, kuinka monet 
Vanhan testamentin profetiat 
toteutuivat Jeesuksen (Yeshua) 
elämässä, ja kuinka Jeesuksen 

täytyi olla Messias. Pian tuon 
näyn jälkeen Alan Friedman 
antoi elämänsä Jeesukselle ja 
otti Hänet vastaan pelastajana. 
Vihdoinkin hän oli oppinut tun-
temaan etsimänsä Jumalan. 

Vuosia myöhemmin Alan avi-
oitui suomalaisen naisen kanssa 
ja kävi Teksasissa raamattukou-
lun, jossa hänet siunattiin hen-
gelliseen työhön.

Alan Friedman toimi vaimon-
sa kanssa lähetystyöntekijänä 

USA:ssa, Suomessa, Baltiassa, 
Venäjällä, Intiassa ja Israelissa 
sekä Keski-Euroopassa.

Hänellä oli apostolinen kutsu 
avustaa messiaanisten seurakun-
tien perustamisessa Israelissa ja 
Itä-Euroopassa. Alan toimi myös 
epävirallisena kanttorina Prahan 
ja Budapestin synagogissa.

Hän menehtyi yllättäen sydän-
kohtaukseen helmikuussa 2015.

Isänsä muistoksi tytär Elisa-
beth Friedman on julkaissut 

levyn ”Temple of Life” isän-
sä synagogalauluista. Monet 
suomalaisetkin muistavat Alan 
Friedmanin hänen voidellusta 
laulustaan, uskonsa jakamisesta 
ja lähimmäisen rakkaudestaan.
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A   Jaskarin perhe: Terttu (oik.), Tarja, 
Elina ja Heikki.

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

Keren Kajemet Finland (KKF) - 100 vuotta Suomessa

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

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

Iikka Löytty

Elämänsä alkuaikojen 
tärkeitä muistoja on 
Heikki Jaskarilla ollut, 
kun vanhemmat veivät 
lähes naapurissa olevalle 
Karhumäen opistolle 
jumalanpalveluksiin. 
– Mummi oli 
hyväsydäminen ihminen, 
hänen läsnäolostaan 
oikein tunsi, että hän 
oli uskovainen ihminen. 
Hän piti lapsille myös 
pyhäkoulua, muistelee 
Jaskari.

V uonna 1953 syntyneen 
Heikki Jaskarin lapsuu-
den perheeseen kuului 

kahdeksan lasta. Osa heistä on 
käynyt Karhumäen opiston, Hei-
kiltä se jäi jotenkin käymättä. 

– Kyllähän se opistolla käynti 
muuten jatkui niin kauan, kuin 
opisto oli toiminnassa. Kun me-
nimme naimisiin ja lapset syn-

tyivät, niitä vietiin seurakunnan 
tilaisuuksiin, päiväkerhoihin, 
pyhäkouluun ja käytiin kirkossa. 

Lapset olivat mukana seura-
kunnan toiminnassa rippikou-
lussa ja isosena. 

Heikki kertoo 20-30 -vuotiaa-
na työn olleen se tärkein asia. 

– Minä olin omassa työssäni 
yrittäjänä, eikä niitä työtunteja 
paljoakaan laskettu. Työtä vaan 
tehtiin pyöreitä päiviä.

Monessa 
mukana

Jaskarin perheeseen kuuluu 
vaimo ja kaksi aikuista tytärtä, 
jotka ovat menestyneet omassa 
elämässään. Heikki on toiminut 
moniala-ammatilaisena. Hän 
on tehnyt melkein mitä vaan. 
Hän aloitti työt jo 15-vuotiaana 
traktorin kuljettajana, sitten oli 

vuorossa maanrakennustöitä, 
aukesipa hänelle myös peltojen 
salaojituskin. Heikki teki sitä 20 
vuotta ja ojitti 10.000 hehtaaria 
peltoa. 

Hän on ruostesuojannut auto-
ja ja korjannut niitä samoin kuin 
muitakin koneita. Heikki on 
tehnyt kaikkea, mitä koneiden 
ja kulkuneuvojen toimiminen 
tarvitsee. 

Nyt vapaampana aikana 
myös vanhojen museo-autojen 
kunnossapitäminen on saanut 
enemmän jalansijaa.

Kodin 
perintö

Heikki Jaskari kertoo olleensa 
aina yhteydessä Taivaan Isään 
päivittäisen rukouksen kautta. 
Iltaisin hän on kiittänyt kulu-
neesta päivästä ja sen tapahtu-

Rukouksessa on 

VOIMAA
mista. Vaikeina hetkinä Heikki 
on rukoillut Isältä apua ja myös 
saanut sitä. 

Heikille on tärkeätä, että per-
hepiiri ja läheiset voivat hyvin. 
Seurakunta ja hengelliset asiat 
ovat olleet aina lähellä sydäntä. 

– Ne ovat kodin perintöä. Ei 
siellä ole koskaan pakotettu 
tähän. Aina kuitenkin sunnun-
taisin klo 10 kuunneltiin juma-
lanpalvelus radiosta. Sen jäl-
keen oltiin muuten vaan, mutta 
varsinaisia töitä ei tehty. Ajatus 
oli, ettei pyhäpäivänä tehdyille 
töille tule siunausta. Raamatun 
mukaankin se on lepopäivä. 

Totisesti
uskotaan

Omasta uskostaan ei tule ker-
rottua vieraammalle kovinkaan 
helposti. 

– Onkohan se vähän pohja-
lainen tapa? Uskotaan vaan, to-
tisesti uskotaan. Hengellisyys on 
suuri lahja, kun sen on saanut 
itselle, kun on saanut olla siinä 
uskossa mukana. Ihminen käy 
ikääntyessään enemmän hengel-
lisissä tilaisuuksissa. Onko sitten 
enemmän aikaa, kun työ kiireet 
ovat takanapäin? Heikki Jaskari 
pohdiskelee.

Tällä hetkellä hän on hyvin 
kiitollinen elämäänsä ja että saa 
olla terve vähäisestä astmasta 
huolimatta.
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Fredrik Ekholmin Israel -kronikka

I sraelin ulkoasiainministeriö 
järjesti marraskuussa maail-
manlaajuisen kunniakonsu-

likonferenssin, johon saapui n. 
50 kunniakonsulia, joista suurin 
osa vaimoineen eri puolilta maa-
ilmaa. 

Jerusalemiin tulijoille oli jär-
jestetty mahdollisuus osallistua 
mielenkiintoiseen tapahtumaan. 
Ulkoasianministeriön ulkopuo-
lelta lähti ”Diplomatic Race” 
-juoksu/kävely, joka kulki tietyn 
reitin Jerusalemissa. Koska olim-
me hyvissä ajoin Jerusalemissa, 
ilmoittauduin tähän. Oli mielen-
kiintoista osallistua numerolap-
pu rinnassaan, saada t-paita ja 
lakki logoineen. Kun saavuin 
maaliin, minut esiteltiin ja sain 
hienon mitalin kaulaani. Maali-
paikalla oli hyvät järjestelyt, n. 15 
hierontapenkkiä ja 20 hierojaa 
meitä hieromassa. Myös tarjoilu 
oli hyvä.  Arvioni mukaan tapah-
tumaan osallistui yli 400 henkeä. 
Ulkoasiainministeriön päällikkö, 
yksi ulkomaan suurlähettiläs 

Kunniakonsulikonferenssi 
Jerusalemissa

sekä Israelin takavuosien paras 
juoksija pitivät lyhyet puheet. Oli 
mukavaa ja juhlallista.   

Pormestarilla visioita
Kaksi seuraavaa päivää vietim-
me ulkoasianministeriön tilois-
sa, jossa meitä palvelivat mi-
nisteriön eri osastojen päälliköt 
ja saimme hyvää ajankohtaista 
tietoa. Yksi osastonjohtaja selitti, 
kuinka he tutkivat kaikki media- 
ym. tiedotteet, jotka käsittelevät 
Israelia koskevia asioita, ja ker-
toi, kuinka haastavaa heidän on 
saada julkisuuteen oikeaa ja to-
tuudenmukaista Israel -tietoutta.  

Michael B. Oren (USA:n en-
tinen suurlähettiläs, nykyään 
varaministeri pääministeri Ben-
jamin Netanyahun toimistolla), 
puhui Israelin haasteesta elää 
vihollisten ympäröimänä. Hän 
kertoi myös heidän pyrkimyk-
sistään aktiivisesti luoda suhteita 
eri suuntiin. Israelilla on myös 
monia ystäviä.

Kävimme myös tapaamassa Je-

rusalemin pormestari Nir Barka-
tia. Hän on mies, jolla on suuret 
visiot kaupungin kehittämisessä. 
No, eihän Jerusalem ole mitään 
tavallinen kaupunki. Se on Daa-
vidin kaupunki, Jumalan omista-
ma kaupunki, Rauhan kaupun-
ki jne . Pormestari toivoo, että 
Israeliin ja samalla Jerusalemiin 
tulisi lisää turisteja. Turistien 
määrä on tänä vuonna nousussa, 
joka on hyvä asia. Ollessamme 
konferenssissa tuli maahan 3. 
miljoonas turisti, nuori nainen 
Romaniasta. Turistiministeri otti 
hänet vastaan lentokentällä ja 
tarjosi hienon kyydin limusiinilla 
Jerusalemiin, joissa pääministeri 
Benjamin Netanyahu otti hänet 
ja hänen poikaystävänsä vastaan 
ja esitteli heille kaupunkia.

Pormestari kertoi, että Jerusa-
lemissa on jo 9500 hotellihuo-
netta, mutta lisää on rakenteilla. 
Pian niitä on 17.000.  Hän kertoi 
myös, että Jerusalem on rauhal-
linen kaupunki, sillä kaupungis-
sa on vähemmän henkirikoksia 
per 100.000 asukasta verrattuna 
muihin suurkaupunkeihin ja 
varsinkin USA:n kaupunkeihin. 
Syy tähän on se, että Jerusale-
missa ollaan aina varuillaan, ja 

saavat toimia vapaasti ja turval-
lisesti. Pormestari tapaa käydä 
tervehtimässä seurakuntien ja 
kristillisten järjestöjen johtajia 
ennen joulua ja kysyä, onko 
jotain, jota hänen pitäisi tehdä 
heidän suhteensa.

Näyttää siltä, että Israelin vi-

jos jotain tapahtuu, he katkai-
sevat tilanteen heti, eikä sille 
anneta niin paljon huomiota, 
vaan elämä jatkuu normaalisti. 
Tätä ei uskoisi, kun tietää miten 
terroristit ja vihamieliset ryhmät 
yrittävät puukottaa, pommittaa 
ym. ja jopa tuhota koko Israelin. 

Monet uskovat median yksipuo-
lisen uutisoinnin johdosta, että 
Jerusalem on vaarallinen paikka. 

Pormestari haluaa myös kehit-
tää rauhaa kaikkien uskonnollis-
ten ryhmien välillä kaupungissa. 
Hän kertoi, että Jerusalemissa, 
kuten koko Israelissa, kristityt 

Euroopan kunniakonsulit Israelin 
ulkoasianministeriössä.

A

D  Galilean matkan yhteydessä kävimme ”National Park” Beit She´anissa, joka on yksi Israelin tärkeimmistä arkeologisista nähtävyyksiä. Sijaitsee Jordaninlaaksossa n. 20 
km Tiberiaksesta etelään. Katsomme miniatyyriluonnosta tästä muinaisen historian suuresta kauppakeskuksesta. 

C  Kunniakonsulikonferenssin vastuuhenkilöt, valtion protokollapäällikkö Meron Reuben ja Rachel Blitzer ulkoasianministeriössä.
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HAMMASTEKNIIKKA OY
TANDTEKNIK AB

30 v.

Puh. 06-3226 300 Tel.

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

Betjäning även på svenska.

EKSAKTI-RAKENNE OY
Patomäentie 48, 15610 Lahti

	 •	Rakennamme	omakoti-	ja	rivitalot
	 •	Avaimet	käteen	palvelu
	 •	Remontit	ja	saneeraukset
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vali sanoo vahvoja asioita meil-
le ei-juutalaiselle seurakunnalle. 
Jumala ei ole hylännyt valittua 
kansaansa, niin kuin korvaus-
teologia opettaa. Paavali sanoo 
myös, että jos sovitus tuli maa-
ilmaan Israelin lankeemuksen 
kautta, miten paljon ihanampaa 
on, kun he pelastuvat. Se on elä-
mä kuolleista! Monet meistä ovat 
ylpeitä perhejuuristamme. Osa 
käyttää todella paljon aikaa tut-
kiakseen sukupuunsa historiaa, 
jopa vuosia etsien omia juuriaan, 
tutkien oman sukunsa mennei-
tä vaiheita.  Samalla tavalla, jos 
emme tutki meidän kristittyjen 
juuria liittyen Raamattuun, voi-
simme menettää rikkauksia, joita 
Jumalan sanassa on.

Ajattele juutalaista, jonka äi-
dinkieli on heprea ja joka tuntee 
Vanhan testamentin kirjoitukset. 
Jos tällainen henkilö lukee Uut-
ta testamenttia, hän tulee näke-
mään tekstistä paljon sellaista, 
mitä me kristityt emme edes 
huomaa. Juutalaisuuteen liittyy 
niin paljon kielen rikkautta, kult-
tuuria ja tapoja, jotka rikastutta-
vat sanomaa. Kristittyjen tulisi tä-
män vuoksi tutustua hyvin myös 
Vanhaan testamenttiin ja juuta-
laisiin juuriin. On rohkaisevaa, 
kun yhä useampi juutalainen 
uskaltaa tutustua Uuteen testa-
menttiin. Silloin heillä on todel-
la mahdollisuus innostua tästä 
asiasta. He ymmärtävät todelli-
set juurensa ja näkevät, kuinka 
Vanha ja Uusi testamentti sopivat 
yhteen. Vuosisatojen ajan kristi-
tyt ovat yrittäneet saada juuta-
laisia löytämään Yeshuan. He 
ovat pyrkineet käännyttämään 
heidät kristityiksi ja luopumaan 
juutalaisuudesta sekä liittymään 
uskonnollisiin järjestelmiin, jot-

meille Jumalan viestin, sanoman 
Jeesuksesta sovittajana ja antaen 
liittolupaukset omaisuuskansalle 
Israelille.  Muistakaamme myös 
esi-isien Abrahamin, Iisakin ja 
Jakobin tekemää liittoa, joka on 
ikuisesti voimassa (juutalaisille).

Meidän on mahdotonta ym-
märtää ilmestystä Jeesuksesta, 
jos emme ensin ymmärrä Israelin 
tärkeyttä. Jos halveksimme Isra-
elia ja leikkaamme juutalaisen 
kansan pois pelastushistoriasta 
ja väheksymme Vanhaa testa-
menttia, niin silloin leikkaam-
me juuremme pois. Ja jokainen 
puu, joka leikataan juurestaan 
irti, kuolee. Siksi emme saa hal-
veksia juuriamme, vaan meidän 
täytyy kunnioittaa niitä. Juuret 
kantavat meitä, emmekä me 
juuria. Emme voi ylpeillä, kos-
ka Jumala armossaan on antanut 
meille mahdollisuuden tulla ok-
sastetuksi Jumalan Israeliin.  Jos 
luemme koko Roomalaiskirjeen 
luvun 11, huomaamme että Paa-

ranomaiset ja juutalaiset koke-
vat, että Raamatun uskovat kristi-
tyt ovat heidän todellisia parhai-
ta ystäviään maailmassa.  Tämä 
sen mukaan, mitä pääministeri 
Netanyahu sanoi Kristillisessä 
mediakonferenssissa lokakuun 
puolessa välissä. Mainitsin tästä 
edellisessä Tosimies -lehdessä. 

Jeesuksen jalanjäljissä
Kunniakonsulikonferenssin 
päätteeksi lähdimme bussimat-
kalla pohjoiseen, Galileaan. Kä-
vimme katsomassa Jeesuksen 
jalanjälkiä suomalaisten sekä 
muiden turistien tapaan. Olen 
nähnyt suurimman osan näistä 
paikoista, paitsi Bet Shean.  Ul-
koasiainministeri oli järjestänyt 
meille hyvän juutalaisen op-
paan. Meitä ihmetytti, kuinka 
tämä opas niin kirkkaasti selitti 
Uudesta testamentista ulkoa ja 
elävästi Jeesuksen teoista. Kä-
vimme Tiberiaksen pohjoispuo-
lella, jossa on rakenteilla uusi 
nähtävyys hotelleineen aivan 
Galilean järven läheisyydessä. 
Myös arkeologiset kaivaukset, 
jotka paljastavat paikan histori-
an, jatkuvat edelleen. Turisteille 
on avautunut Magdala, Migdalin 
kylän vieressä. Paikka on tuttu 
Raamatun Maria Magdalenasta. 
Kyseisen paikan kirkkoraken-
nuksen arkkitehtuuri on erikoi-
nen ja puhutteleva. Se kertoo 
Raamatun sanomasta kuten 
myös upeat seinämaalaukset. 

Saimme vaimoni kanssa tava-
ta matkan aikana kaksi kertaa 
entisen Suomen Israelin suurlä-
hettilään Dan Ashbelin vaimon-
sa Zehavan kanssa. Myös ystä-
vät Albert ja Heli Veksler, jotka 
vetävät Jerusalemin rukousaa-
miaista. Rukousaamiainenhan 
järjestettiin ensimmäistä kertaa 
viime kesäkuun alussa.

Terveysprojekti Karpalo ry -
www.terveysprojektikarpalo.fi

– tähtää kokonaisvaltaiseen 
elämäntapamuutokseen

Ohjelman tarkoituksena on vähentää monia 
elämäntavoista johtuvia riskejä kuten 

ylipainoa, verenpainetta, korkeaa kolesterolia 
ja kohonneita sokeriarvoja. Peruskoulutus 

kestää neljä vuorokautta, jonka jälkeen 
osallistujat jatkavat ohjelmaa kotonaan viiden 

viikon ajan. 

Tunnetko tarvetta muutokseen? Ota yhteyttä.   

Terveysprojekti Karpalo ry – Arto Hyvönen 
p. 040 581 6155

B   ka tosiasiassa jättävät Israelin 
olemassaolon ulkopuolelle ja 
siirtävät sen pois omasta tarkoi-
tuksestaan Jumalassa.  Onneksi 
tänä päivänä ymmärretään jo 
paremmin, että he saavat juuri 
juutalaisina tulla Jeesuksen luo. 
Kyseessä on messiaaninen liike. 
Me saamme oppia ja tutkia juu-
talaisia juuriamme pyrkimättä tu-
lemaan juutalaisiksi. Me olemme 
pakanakansa, joka pyrkii aktiivi-
sesti luomaan hyvät, luotettavat 
suhteet juutalaisiin. Olemme 
mukana edesauttamassa profe-
tioiden täyttymistä. Tiedämme, 
että olemme yhtä. Meillä on sama 
Jumala. Jeesus oli juutalainen ja 
Raamatun kirjojen kirjoittajat 
olivat pääsääntöisesti juutalaisia. 
Efesolaiskirje 2:14 ”Sillä hän on 
meidän rauhamme, hän, joka 
teki molemmat yhdeksi ja purki 
erottavan väliseinän, nimittäin 
vihollisuuden.” 

On erittäin tärkeää, että tun-
nemme tässäkin asiassa Juma-
lan ilmoituksen niin juutalaista 
kansaa koskien kuin kaikkia 
kansoja. Kuinka muuten me 
pakanakansat voisimme olla ka-
dehdittavia juutalaisten silmissä? 
Olemme tehneet maahantuontia 
yli 10 yrityksen kanssa Israelissa 
ja olemme huomanneet, kuinka 
näiden juutalaisyritysten johtajat 
ovat kiinnostuneita viettämään 
aikaa meidän kanssamme, ja he 
ovat olleet kiinnostaneita kuule-
maan meidän elämästä. Uskon 
että meidän suhteemme Juma-
laan kiinnostaa.  Heidän tulee 
nähdä uskomme, suhteemme 
Jeesukseen ja Pyhän Hengen 
todellisuuteen elämässämme. 
Kantakaamme tätä totuutta mu-
kanamme.

Juuret kannattavat
Roomalaiskirjeen 11. luvussa, ja-
keessa 18 sanotaan: ”Älä ylväste-
le alkuperäisten oksien rinnalla! 
Mutta jos ylvästelet, muista, ettet 
sinä kannata juurta vaan juuri 
kannattaa sinua.” Roomalais-
kirjeen 15. luvussa, jakeessa 27 
sanotaan: ”Niin he ovat halun-
neet, ja he ovatkin sen heille 
velkaa; sillä jos pakanat eli me 
ovat tulleet osallisiksi heidän 
hengellisistä aarteistaan, niin he 
puolestaan ovat velvolliset aut-
tamaan heitä maallisilla.” Tämän 
vuoksi meillä on velvollisuus 
auttaa juutalaisia aineellisesti. 
Itse olen harrastanut sitä monil-
la eri käytännön alueilla ja näen 
sen suurena etuoikeutena.

Roomalaiskirje 11: 17 - 18 ”Jos 
jalosta oliivipuusta on katkaistu 
oksia ja jos sinut, joka olet peräi-
sin villistä oliivipuusta, on oksas-
tettu oikeiden oksien joukkoon 
niin että olet päässyt osalliseksi 
puun juurinesteestä, älä ylväste-

le alkuperäisten oksien rinnalla! 
Mutta jos ylvästelet, muista, ettet 
sinä kannata juurta vaan juuri 
kannattaa sinua.” Kaikilla elä-
villä kasveilla on myös juuret.

Jerusalemissa, Getsemanen 
puutarhassa, on hyvin vanha 
öljypuu. Oppaat kertovat, että 
öljypuun juuret ovat Jeesuksen 
ajalta, noin 2000 vuotta vanhat. 
Se Öljypuu ei ole kuollut, vaan 
se versoo jopa kannosta uutta 
vartta ja lehtiä, koska puun juu-
ret ovat syvällä. 

Näin on myös Kristuksen 
ruumiin kanssa. Se versoo jat-
kuvasti uusia oksia ja lehtiä. 
Kristuksen ruumis elää sukupol-
vesta sukupolveen. Kun ihmiset 
kohtaavat Jeesuksen, he saavat 
uudestisyntyä ja heidät oksaste-
taan oikeiden oksien joukkoon. 
Puu kasvaa ja kantaa hedelmää 
kaikkina ajanjaksoina. Jokainen 
meistä on oksa tässä elävässä 
puussa. Mutta, mistä tulevat juu-
ret? Jumalan sanasta, joka kertoo 

Beit She´anilla kävelemässä.
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Kimmo Janas

Olemme kertoneet 
lehdessämme 
jo aikaisemmin 
klaukkalaisen Masajo 
Oy:n kehittämästä 
bolivialaisen 
Intiaanisokerin 
ja Ruususuolan 
yhdistelmästä, jolla 
saadaan niin ihmisten 
kuin hevostenkin 
mineraalitasot 
kohdalleen. Nyt 
on alkanut tulla jo 
julkistakin arvostusta.

S uomen Terveystuotekaup-
piaiden Liitto valitsee vuo-
sittain vuoden terveystuot-

teen, superruoan, hoitotuotteen 
ja urheiluvalmisteen. Valinnalla 
halutaan antaa tunnustusta laa-
dukkaille ja terveyttä edistäville 
tuotteille.

Liitto valitsee tuotteet seuraa-
vin kriteerein:
• takana on tutkimustietoa ja 

onnistunutta tuotekehitystä
• laaja positiivinen
• tuote on terveystuotealan ta-
voitteiden ja hengen mukainen 
eli se soveltuu itsehoitotuotteek-
si terveydestään huolehtivalle 
kuluttajalle
• tuote on laadukas ja luotet-
tava.

Vuoden 2018 terveystuote va-
littiin NivelActive (Valioravinto 
Oy)
Vuoden 2018 superruoka: Mik-
roveda Life (HCA Health Con-
cept Oy)
Vuoden 2018 hoitotuote: Silmä-
tipat (A. Vogel Oy)
Vuoden 2018 urheiluvalmiste: 
Jaksamisjuoma (Masajo Oy)

Palkinnon perusteluissaan 
Suomen Terveystuotekauppiai-
den Liitto toteaa: ”Masajo Oy:n 
Jaksamisjuoma on täysin luon-
nollinen urheilu- ja palautumis-
juoma. Jaksamisjuoman raaka-
aineet ovat todella laadukkaita ja 
hyvä kombinaation mineraaleja, 
adaptogeenejä ja hyvässä muo-
dossa olevaa energiaa. Raaka-
aineina aito Intiaanisokeri ja Bo-
livian Ruususuola, joiden lisäksi 
makuvaihtoehdot tuovat joko 
macajauhe (keltainen, punainen 

ja musta maca) ja inkiväärijauhe 
tai lakritsijuuri- ja vaniljajauhe. 
Ravintosisällöltään ja raaka-
aineiltaan tehokas vaihtoehto 
perinteisille urheilujuomille”.

Kuumaa kesää 
odotellen

Jaksamisjuoman kanssa on tehty 
vuosia kehitystyötä, ja viime ke-
väänä siihen saatiin uusi maku, 
inkivääri-maca (GingerMACA) 
valmiiksi. 

– Pakko myöntää, että menim-
me haasteista haasteisiin, mutta 
usko tuotteisiin oli kuitenkin 
koko ajan hallitsevana, kertoo 
Masajo Oy:n toimitusjohtaja 
Johannes Kuosmanen. – Neljä 
kuukautta sitten sain puhelin-
soiton, että meidän tuotteem-
me on valittu vuoden 2018 ur-
heiluvalmisteeksi. Olin todella 
yllättynyt, mutta samalla nousi 
pintaan tunne pärjäämisestä ja 
onnistumisesta.

Voittajat julkistettiin 20.10. 
Helsingin Messukeskuksessa 
järjestetyssä I Love Me –messu-
tapahtumassa.

Kuosmanen toteaa olevansa 
iloinen, että niin monet tun-
netut urheilijat ovat käyttäneet 
Masajon tuotteita ja antaneet 
mukavasti tukea. Terveisiä tuli 

jopa Hawaijilta asti eräältä MM 
exterra -maastotriatlonkisoissa 
olleelta suomalaisurheilijalta. 

– Paikan päällä meillä oli 
olympiaurheilija Jaakko Ojanie-
mi, joka oli Ateenan olympia-
laisissa kymmenottelijana. Hän 
huomautti messuilla, että olisipa 
hänen urheiluaikanaan ollut Jak-
samisjuomaa.

Palkinto on selvästi vilkastut-
tanut kaupankäyntiä. Luontais-
tuote- ja hyvinvointituoteketjut 
ovat aktivoituneet. Kun palkinto 
on ensi syksyyn asti voimassa, 
on hyvää aikaa hyödyntää sitä. 

– Toivottavasti ensi kesästä tu-
lee kuuma, koska silloin juoman 
tehot huomaa parhaiten, Kuos-
manen huomauttaa.

Tasoittaa 
stressiä

Viime syksynä julkistettiin mie-
lenkiintoinen japanilainen tutki-
mus. Siinä todettiin, että sokeri-
ruokossa on määrättyjä aineita, 
jotka laskevat stressitasoa.

– Tämän vuoden stressikäyri-
en perusteella uskallan kyllä väit-
tää, että tämä Jaksamisjuomakin 
laskee stressikäyrää, huomauttaa 
Johannes Kuosmanen viitaten 
mm. alkuvuoden vastoinkäymi-
siin tavarantoimituksissa.

Vuoden urheiluvalmiste 2018

Ruususuolakontti makasi 
Bolivian satamassa puoli vuot-
ta paperiepäselvyyksien takia. 
Vientilupiin oli tullut uusia mää-
räyksiä, joista ei ollut kuitenkaan 
tiedotettu hyvissä ajoin.

– Iso osa asiakkaista lupasi 
tilata, kunhan lasti saapuu, eli 
tilaukset loppuivat siihen paik-
kaan. Stressi painoi päälle oikein 
kunnolla. Jossain vaiheessa ru-
koilin ahkerammin, jolloin tuli 
mieleen sanat ”Älä pelkää sinä 
piskuinen lauma”. Taivaan Isällä 
on selvästi huumoriakin pelissä, 
Kuosmanen hymyilee.

Myös hevospuolelta on tullut 
palautetta, että hevosen ratsas-
tettavuus paranee, kun hevonen 
juo hevosille kehitettyä Green 
Stallion -juomaa. Hevosen lihak-
set rentoutuvat ja ratsastaminen 
käy luonnekkaammin.

Apua 
joka lähtöön

Varsinkin urheilupiireissä on 
kiinnostusta Jaksamisjuomaa ja 
imeskeltävää Jaksamismineraa-

Viime keväänä Masajo aloitti 
yhteistyön myös Pääkaupun-
kiseudun diabetesyhdistyksen 
kanssa. Jaksamisjuoman yksi 
ominaisuus on, että sokeriarvot 
pysyvät tasaisena sen avulla. Sik-
si juoma toimii maratoonareilla-
kin, koska he saavat energiaa 
pitkäksi aikaa.

Myös lomamatkoilla
Bakteerikanta on erilainen eri 
maissa. Varsinkin Kauko-idässä 
matkailevilla on usein vatsatauti- 
ja ripuliongelmia. 

– Olemme saaneet kaksi ker-
taa kiitosta Aasian matkalaisilta, 
että Jaksamisjuomamme esti 
ripulin ja oksentamisen pitäes-
sään mineraalitasot kohdallaan. 
Apteekista saatava tuote on 
myös tavallaan sekoitus soke-
ria ja suolaa, mutta se on täy-
sin keinotekoinen, ei tällainen 
luonnontuote kuin meillä, ker-
too Kuosmanen ja huomauttaa 
hymyillen: – Jaksamisjuomajau-
heesta saa muuten erinomaisen 
marinadin vaikka broilerille.

Valmiiksi pullotettuna Jaksa-
misjuomaa ei vielä saa, koska 
silloin tuotetta pitäisi valmistaa 
valtavia määriä ja toisaalta säily-
vyys olisi ongelma, koska Mas-
ajossa ei haluta käyttää mitään 
säilöntäaineita. Mutta tulevai-
suudessa pullotettuakin tuotetta 
varmaan löytyy.

lia kohtaan. Tällä hetkellä esi-
merkiksi varsin kovatasoinen 
suomalainen jääkiekkojoukkue 
testaa jaksamistuotteita.

Syksyn aikana eräs saliban-
dyn liigatason urheilija, joka on 
voittanut 3 kultaa, 2 hopeaa ja 
2 pronssia, kertoi kärsineensä 
vuosikaudet krampeista ja suo-
nenvedoista, mutta nyt lähes 
kaikki ovat hävinneet. Jo pelkkä 
Jaksamismineraali auttaa usein 
kramppeihin. Kuosmanen huo-

mauttaa, että paras lopputulos 
tulee tietenkin yhteiskäytöllä.

Hän neuvoo ottamaan puoli 
tuntia ennen urheilusuoritusta 
jaksamisjuomaa – jos kyseessä 
on maraton, kannattaa aloittaa 
käyttö jo aikaisemmin, että saa 
neste- ja mineraalitasapainot 
kuntoon. Ja urheilusuorituksen 
aikana aina tarvittaessa mineraa-
likide kielen alle sulamaan.

Tietenkin voi tehdä juomasta 
tuplalaimean.

B  I Love Me 2017 -messutapahtuman 
yhteydessä järjestetystä vuoden 2018 
terveystuotealan valintojen julkistamis-
tilaisuudessa lavalla vuoden 2018 urhei-
luvalmisteeksi palkitun Jaksamisjuoma-
valmisteen Masajo Oy:n toimitusjohtaja 
Johannes Kuosmanen (oik.) ja Ateenan 
2004 olympialaisten kymmenottelija 
Jaakko Ojaniemi.
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THE FOREIGNER
Nöyrä ravintolanomistaja yrittää 
jäljittää joukkoa irlantilaisia ra-
dikaaleja, jotka ovat vastuussa 
hänen tyttärensä kuolemasta 
lontoolaisen muotiliikkeen rä-
jäytyksessä. 

Paljastaakseen totuuden, hä-
nen on ylitettävä niin moraaliset 
kuin fyysisetkin rajansa. Pieni 
kiinalaismies herättääkin teko-
sillaan ihmetystä terroristien pa-
rissa, kunnes paljastuu miehen 
tausta USA:n armeijassa.

Jackie Chanin elokuvista on 
totuttu odottamaan kovaa ry-
mistelyä, vakuuttavaa akrobati-
aa ja konnien lahtaamista, mutta 
aina pieni pilke silmäkulmassa. 
Mutta ei tällä kertaa. Elokuvan 
perussävy on erittäin tumma – 
ehkä jopa hieman ahdistava. Ja 
sitä huumoria ei löydy lainkaan.

 Voisi jopa sanoa elokuvan 
olevan yllättävän raaka ja väki-
valtainen, eivätkä ravintoloitsijaa 
näyttelevän Chanin kaikki teko-
set ole välttämättä puolustelta-
vissa. Katsojalle herätetäänkin 
moraalisia kysymyksiä, mitä saa 
ja voi tehdä rakkaittensa puo-
lesta.

Pierce Brosnan puolestaan 
on totuttu näkemään sankari-
rooleissa, mutta tällä kertaa en-
tisenä IRA-aktivistina, nykyisenä 
Irlannin varaministerinä hänen 
sankariutensa on tipotiessään 
ja viittaa kovasti jopa pahisten 
suuntaan. Tietty salaperäisyys 
roolihahmon suhteen säilyy yl-

JUSTICE LEAGUE
Supermanin epäitsekkään teon 
siivittämänä Bruce Wayne, joka 
on saanut takaisin uskonsa ih-
miskuntaan, värvää avukseen 
uuden liittolaisensa Diana Prin-
cen heidän kohdatessaan entis-
täkin vaarallisemman vihollisen. 

Yhdessä Batman ja Wonder 
Woman kokoavat pikavauhdilla 
supersankariryhmän, joka käy 
taisteluun uutta uhkaa vastaan. 
Vaikka koossa on nyt ennen-
näkemätön nippu sankareita – 
Batman, Wonder Woman, Aqu-
aman, Kyborgi ja Flash – voi olla 
jo liian myöhäistä yrittää pelastaa 
maapallo katastrofaalisen hyök-
käyksen kourista…

Ja kun kyseessä ovat super-
sankarit, niin elokuvasta sopii 
odottaa todellista menoa ja mei-
ninkiä.

Itseltäni jäi elokuvasarjan edel-
linen osa näkemättä, joten kesti 
tovin ennen kuin pääsin kiinni 
juoneen – kaikki vain muistelivat 
Supermania kaihoisin tuntein. 
Minä muuten olen sitä ikäpol-
vea, että minun lapsuudessani 
puhuttiin Teräsmiehestä eikä 
mistään Supermanista.

Kun digitaaliset tehosteet ovat 
jo täyskäytössä kaikissa super-
sankarielokuvissa – niin näissä 
DC:n kuin kilpailevan tuotanto-
yhtiön Marvelinkin (Avengers, 
Captain America yms.) eloku-
vissa, täytyy taas palata perus-
asioihin eli käsikirjoitukseen. 
Hahmoista on luotava entistä 
mielenkiintoisempia, jotta ylei-
sö jaksaisi istua pimeässä salissa 
monta tuntia.

Batman esitellään yllättävän 
vaisuna, lähinnä itsesyytösten 
parissa pyöriskeleväksi möhkä-
leenä.

Kyborgi ja Aquaman eivät vie-
lä tässä elokuvassa pääse kun-
nolla esittelemään luonteenpiir-
teitään, mutta ehkä seuraavassa 
elokuvassa sitten. 

Porukan kuopus eli Flash on 
puolestaan varsin riemastutta-
va hölösuu, joka sekoilee niin 

omalla kuin muiden kustannuk-
sella.

Ehdottomasti nautittavinta 
on kuitenkin Wonder Womanin 
osuus – sen lisäksi että Gal Ga-
dot on tietenkin entinen Miss Is-
rael, näytteleminen sujuu todel-
la uskottavasti. Wonder Woman 
pesee mennen tulleen joukku-
een miesköriläät.

Elokuvan pahikset sen sijaan 
ovat alle kaiken arvostelun, kä-
sikirjoitus niiden kohdalla sen 
paremmin kuin näyttelijäsuori-
tukset eivät ole hääppösiä.

Kimmo Janas

lättävän pitkälle.
Lontoon ja Dublinin välillä 

kulkeva tarina pitää kuitenkin 
otteessaan elokuvan loppumet-
reille saakka.

Kimmo Janas

The Foreigner
Ohjaus: Martin Campbell
Käsikirjoitus: David Marconi ja Stephen 
Leather
Näyttelijät: Jackie Chan, Pierce Brosnan, 
Orla Brady, Dermot Crowley, Ray Fearon, 
Rory Fleck Byrne

Justice League
Ohjaus: Zack Snyder
Käsikirjoitus: Chris Terrio ja Zack Snyder
Näyttelijät: Gal Gadot, Jason Momoa, 
Ben Affleck, Henry Cavill, Ezra Miller, 
Ray Fisher, Connie Nielsen, Robin Wright, 
Billy Crudup, Amber Heard, Amy Adams, 
Diane Lane, Willem Dafoe



17 TOS I M I E S   6 / 201716TOS I M I E S   6 / 2017

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

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

Sen upeasti kuvitetut, värilliset sivut tekevät siitä 
julkaisun, jota ihmiset haluavat lukea. Onko Sinun 
tuttavapiirissäsi nuoria, joiden usko on evoluuti-
on vuoksi koetuksella? Ostaisitko heille lahjaksi 
palan Totuutta? Tilaukset: kauppa.luominen.fi
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Kukkia juhlaan ja arkeen –
iloon ja suruun

• Myös kukkatoimitukset
 • Pitopalvelumme ruoka on hyvää...

– kannattaa kysyä!

Joensuun Hautaustoimisto
Leo Vatanen

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

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

Kari Kolehmainen

”Mä muistan selvään 
vuodet nuoruuteni, 
kun teillä maailman mä 
kuljin, etsin tyydytystä 
kaivoista kuoleman. 
Ei varoitukset rakkaan 
äitini, ei kyyneleesi 
hyvät neuvosi auttaneet 
poikaasi, auttaneet 
poikaasi. On varjo  illan 
hämärässä tiellä, äiti jo 
näkee sen. 
Mun poikani hän 
tulee siellä, voi tulee 
hoippuen. Se koskee, se 
koskee äidin sydämeen. 
Mut äiti laittaa pojan 
vuoteeseen. Rukoillen 
itkien.” Tässä on 
muutama säkeistö 
Viestiveljen kansiossa 
olevasta laulusta.

O len syntyjäni paljasjal-
kaisesta tamperelais-
perheestä. Meitä sisa-

ruksia syntyi kaikkiaan kuusi 
1940-1950 luvuilla. Kuopus 
syntyi 1965.

Meidän perheessä ei puhuttu 

Toivottomasta tapauksesta 
Jumalan juoksupojaksi

Jumalan Sanaa, koska synnyin 
täysin taistolaisperheen  lapsek-
si.

Aloitin työurani setäni yrityk-
sen juoksupoikana 15-vuotiaana. 
Silloin elossa ollut isäni sanoi, 
että kun annan tietyn markka-
määrän kotiin ruokarahaksi, niin 
lopulla saan tehdä mitä tykkään. 
Ja minähän tykkäsin ostaa olutta 
mitä vanhemmat kaverit hakivat 
kaupasta, kun antoi vähän ha-
kiaisia.

Ensimmäisestä kaljapullosta 
alkoi alkoholistinen elämäntapa-
ni. Se tiesi synkän polun alkua. 
Homma lähti heti pahenemaan, 
kun pääsin alkoholin makuun. 
Tuolla betonifirmassakin oli juo-

via työnjohtajia, joita kannettiin 
välillä ruokaparakin lattialle 
nukkumaan. Muistan, kun isä-
vainajakin sanoi minulle, kun 
olin parikymppinen nuorimies: 
”Sinua ei pysäytä kuin vankila tai 
kuolema”. Betonimiehen hom-
mat vaihtuivat raksahommiksi. 
Ajattelin, että paikkakunnan 
muutto tuo ratkaisun elämääni. 
Ajattelin, että se jää pois, mutta se 
seurasi, kuin takiainen takissani. 
Pystyin jotenkin käymään töis-
sä, mutta työpäivän jälkeen kä-
velin yleensä kantakapakkaani. 
Viikonloputkin kuluivat yleensä 
viinaksia kitatessa. Hoidin työni 
sovitusti, mutta alkoholi oli silti 
kokoajan läsnä. Silloin jouduin 

ensimmäiselle kolmesta vankila-
reissusta. Olin silloin noin pari-
kymppinen. Soitin sieltä isälleni, 
että arvaa mistä poikasi soittaa? 
Toisessa päässä oli hyvin hiljais-
ta. Se  oli isälleni kova järkytys. 
Ensimmäinen vankilareissuni ei 
vaikuttanut minuun mitenkään, 
sillä pitihän minun näyttää ”ko-
vaa jätkää”. 

Edessä 
ennenaikainen hauta

Vuonna 1985 elämäni vei minut 
todelliseen rotkoon. Asuin silloi-
sen naisystäväni kanssa pienellä 
paikkakunnalla. Olin päättänyt 
lähteä Tallinnaan tienaamaan 
osakevaroja. Koska meillä oli 

yhteinen tili, hän oli imuroinut 
tilini tyhjäksi ja pakannut matka-
laukkuni valmiiksi eteiseen, kun 
palasin takaisin tuolta Tallinnan 
komennukselta. Se oli minulle 
lopullinen niitti.

Elämäni repesi täysin. Up-
posin yhä enemmän lasiseen 
lentokoneeseen, joka tosin oli 
muuttunut synkäksi sukellusve-
neeksi. Olin valmis kuolemaan. 
Odotin pimeänä syysiltana ison 
mäen alla bussipysäkillä. Odotin 
joka bussin tai rekan ajavan ohi, 
aioin hypätä alle ja tällä tavalla 
päättää päiväni. En nähnyt mi-
tään syytä enää elää, olin ihan 
lopussa. Paikalle tuli tuttavani, 
joka sai minut puhuttua toisiin 
ajatuksiin. 

Jälkeenpäin olen ajatellut, että 
Jumala varjeli minua tässä tilan-
teessa. Muutin tämän jälkeen 
asumaan Kouvolaan alkoholi-
soituneen naisen asuinkumppa-
niksi. Paikkakunnan vaihdosta 
oli vielä vähemmän apua kuin 
aikaisemmin. Aloimme juoda 
oikein urakalla. Kuusi vuotta 
jaksoin tätä elämää, kunnes ta-
jusin, että edessä on ennenaikai-
nen hauta.

Jumala puuttuu peliin ja alkaa 

järjestellä asioita. Halusin lähteä 
tuosta asunnosta, kun en jaksa-
nut sellaista elämää elää. Silloin 
elettiin vuotta 1990 ja sain asun-
non Tuohikotista, joka sijaitsee 
Kouvolan takamailla. Uskon 
varmasti siihen, että tämä oli 
Jumalan suunnitelma, vaikka en 
silloin tiennyt vielä uskonasioista 
mitään. 

Uusi asunto oli paikassa, joka 
oli puolen kilometrin päästä 
Tuohikotin helluntaiseurakun-
nasta ja kilometrin päässä Kan-
kodista. Seurakunnan väki ja 
Kan-kodin henkilökunta jou-
tuivat kulkemaan väkisin sen 
talon ohi, missä minä asuin. 
Nämä Jumalan soturit seurasivat, 
kun mankka raikasi ja viina ja 
olutpullot pyörivät nurmikolla. 
He piipahtivat ohi kulkiessaan 
kertomassa, että Jeesus rakastaa 
Karia ja että antaisin elämäni Jee-
sukselle. Sitten kerran polvistuin 
sinne Kan-kodin lattialle ja sa-
noin, että Jeesus haluan seurata 
sinua. Mutta se oli vain huulien 
havinaa, se ei vielä lähtenyt täy-
sin sydämestä.

Vuonna 1992 palasin takaisin 
kotikaupunkiini Tampereelle. 
Silloin elämäni oli synkillä rai-

teillaan. Päädyin nukkumaan 
purkutalon lattialle, jossa oli 
yhtä paljon pakkasta sisällä 
kuin ulkonakin. Ainoa lämmön 
lähde oli viisi täkkiä päällekkäin 
ja viina. Elämän lipuminen nä-
kyi konkreettisesti päiväkeskus 
Mustan lampaan seinässä. Siel-
lä seinään liimattiin kortti aina 
kun joku asiakkaista oli ottanut 
viimeisen ryypyn ja siirtynyt ra-
jan taakse. Muistan katselleeni 
kortteja, joita oli toistasataa ja 
ymmärsin olevan vain ajan ky-
symys, kun oma korttini olisi 
mukana. Myöhemmin toimin 
tuuraajana vahtimestarille sa-
massa paikassa.

Isäntä vaihtuu
Kaikkien elämän vaiheiden ja 
koettelemusten jälkeen pääsin 
asumaan erään päihdetyötä te-
kevän yksikön tukiasuntoon 
asumaan. Elämä näytti olevan 
mallillaan. Näin meni toista vuot-
ta viettäen raitista elämäntapaa. 
Sitten sain ihan oman asunnon ja 
työpaikan. Täytyihän sitä laittaa 
tupaantuliaiset pystyyn ja niitä 
kesti noin kolme kuukautta, 
kunnes isännöitsijä sanoi, että 
nyt riittää. Onneksi oli vielä yksi 

oljenkorsi käyttämättä ja pääsin-
kin Parkanoon Kirjaskotiin, joka 
toimi kristillisellä pohjalla. Siellä 
sanoin vihdoinkin koko täydellä 
sydämelläni, että jos vielä Jeesus 
olet olemassa, muuta minun elä-
mäni ja tule minun sydämeeni 
asumaan.

Heinäkuun lopusta 1996 olen 
saanut viettää raitista elää ja 
saanut toimia päihdetyöntekijä-
nä. Jäin viettämään eläkepäiviä 
1.1.2016. 

Olen saanut uuden elämän. 
Erilaisia haasteita on elämässä 
edelleen, mutta saan kohdata 
ne Jeesuksen kanssa ja Hänen 
voimassaan. Jumala haluaa pa-
lauttaa minut sellaiseksi, kuin on 
minut luonut, enkä halua Hänen 
työtään vastustaa. 2 Kor. 5:17 
”Siis, jos joku on Kristuksessa, 
niin hän on uusi luomus, se mikä 
on vanhaa on kadonnut, katso 
uusi on sijaan tullut.” 

Viestiveljissä olen saanut olla 
mukana vuodesta 2000. Aloitin 
urani juoksupoikana ja juoksu-
poikana jatkan, mutta isäntäni 
on vaihtunut. En ole enää maa-
ilman ruhtinaan orja, vaan Juma-
lan juoksupoika ja palkka mak-
setaan kerran perillä taivaassa.
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Iikka Löytty

Yistarolainen Heikki 
Kaukoranta on 
saanut vanhempiensa 
kautta kiinnostuksen 
luovuuteen. Heikki 
itse ei kuitenkaan osaa 
sanoa kummalta on 
saanut enemmän, ehkä 
molemmilta yhtä paljon. 
Tämän hetken ”niitti” 
kopterilla kuvaaminen.

H eikki Kaukoranta kertoo 
olleensa aika kovapäi-
nen ja uskaltanut kiivetä 

puihin, joskus jopa tikapuitakin 
apuna käyttäen, mutta nyt ei pu-
hettakaan. Oli parempi hankkia 
kuvaukseen drone-kopteri. Se 
käy helpommin ja turvallisem-
min. Erityisesti nyt Heikin koh-
teena ovat kirkot.

Kovaa ja korkealta
Isän kautta on tullut musikaali-
suus Heikin elämään. Pienem-
pänä hän aloitti nokkahuilulla 
soiton ja 15-vuotiaana teki mieli 
soittaa trumpettia. 

– Isä sanoi, ettei siitä tule mi-
tään. Siihen pitää osata puhaltaa 
oikein, ja kun siinä tarvitaan niin 
korkeita ääniäkin. Äänet ovat 
vaikeita ottaa, ettet sinä varmaan 
niitä saa, Heikki muistelee.

Sitten löytyi soitinkaupasta 
saksofoni. Heikki alkoi harjoitel-

Onnellinen 
taiteentekijä

la ja kysyi tarvittaessa naapurilta, 
minkälainen asteikko tässä on? 
Hän kertoi siinä olevan saman-
lainen kuin nokkahuilussakin. 

– Olihan siinä nyt vähän eri-
laisia poikkeamia, mutta kyllä ne 
äänet siitä löytyivät.

Soitto oli helppoa, mutta os-
tettu saksofoni ei ollut ihan siinä 
kunnossa, kuin olisi pitänyt. 

– Siinä oli liian suuret aukot, 
joten hajoitin soittimen ja korja-
sin sen. Nyt olivat äänet kohdal-
laan, Heikki naurahtaa.

Saksofoni oli hopeinen, silti 
vähän rumannäköinen. Heikki 
ajatteli vähän kiillottaa sitä ja 
sittenhän se oli, kuin uusi värkki. 

– Aloin soittaa nuoteista. Kä-
vin keskikoulun, jossa oli opetta-
jana Arvo Aarnio, myös tunnettu 
Ylistarossa ”Komian kirkon kant-
torina”. Hänellä oli hyvä taito 
opettaa musiikkia. Soittaminen 
oli helppoa, kun siihen syventyi.

Koristeveistokuume
Vanhemmiltaan Heikki on saa-
nut myös lahjoja käsillä tekemi-
seen. Teuvalla käydessään hän 
kiinnostui koristeveistoon. Hän 
ei kuitenkaan saanut sieltä opis-
kelupaikkaa vaan jäi varasijoille. 
Heikki päätti silloin, että menee 
sellaiseen paikkaan mihin pää-
sen. Hän löysikin Ylistaron kan-
salaisopistosta Mutenian Janin, 
joka opetti aluksi koristeveiston 
saloihin. 

Teuvalla käynti oli kuitenkin 
antanut Heikille ”koristeveisto-
kuumeen”, jota hän sitten alkoi  
toteuttaa. Veistäminen alkoi su-

jua, eikä tuntunut edes vaikealta. 
Sitten tuli ymmärrystä, millaisia 
kuvioiden pitää olla ja miten ne 
tulee tehdä. Heikin koristeveis-
tosta tuli ”yhtä juhlaa”, tietysti 
aina tekemiseen liittyy omat 
vaivansa. 

Koristeveiston Heikki aloitti 
1980-luvulla. Ensimmäinen työ 
oli Morsiuskello. 

– Sain Teuvalta idean, piirsin ja 
hain lisävinkkiä Nurmosta. Tein 
kellon ja maalasin helmiäisväril-
lä. Se heijastaa omia värejään. 
Värit ovat kuin sateenkaaressa. 
Ne maksoivat silloin tuhansia 
markkoja. Ylioppilaspeilit ovat 
myös taidokkaita hyvänäköisiä. 
Näitä Heikki on tehnyt yli 30 
kappaletta.

Lasi taipuu taiteeksi
Heikki Kaukoranta on myös 
innostunut tekemään lasista 
eri menetelmillä ainutlaatuisia 
taide-esineitä.  Lakeuden Ristin 
50-vuotislahjaksi hän teki lasi-
peilin. Peilissä on kuvattu Lakeu-
den Risti ja se on kirkon sakastin 
seinällä. Heikin tekniikka näis-
sä teoksissa on hiekkapuhallus. 

Samalla tekniikalla Heikki on 
tehnyt myös lasiin tähden, joka 
valaistuna loistaa pimeässä. Teos 
on vajaa metri kanttiinsa. Yksi 
tällainen on Ylistaron rukous-
huoneessa. 

Heikki on saanut Jeesuksen 
jalanjälkiä kulkiessaan myös 
innoituksen puunsorvaukseen. 
Erityisesti Heikkiä kiinnostaa 
eri jalopuiden käyttäminen ky-
nien tekemiseen. Niitäkin hän 
on ehtinyt tehdä jo toista sataa 
kappaletta. Maljat, vaasit, lauta-
set yms. kuuluvat myös Heikin 
arsenaaliin. 

Jumala johtaa elämää
Uskovaisen perheen lapsena 
Heikki Kaukoranta on saanut 
hyvän opin siitä, kenen puoleen 
voi kääntyä elämän jokaisessa 
hetkessä. Onpa elämä sitten 
myötäistä, vastaista tai tasaista. 
Äidin sisar kuoli, kun Heikki oli 
18-vuotias. Silloin Heikki koki 
voimakkaan herätyksen. Hän 
alkoi tunnistaa, miten Jumala 
johtaa hänenkin elämäänsä. 

Teuvalla ollessaan Heikki ta-
pasi uskovaisen naisen. 

– Olin silloin jo lähdössä, kun 
tämä nainen ehdotti, että rukoil-
laan vielä. Hän sanoi rukoukses-
sa, että lähtisin ulkomaille. Itse 
en sellaista ollut ajatellutkaan. 
Mutta sitten Teuvalta lähti iso 
joukko Englantiin ja minä jou-
kossa mukana. 

Myöhemmin Heikille tuli vai-
kea mahatukos. Sama nainen ru-
koili ja sanoi, että Heikki selviää. 
Sen jälkeen ei ole ollut tukoksia. 
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Apteekissa kohdataan 
lähimmäinen

B   

Kimmo Janas

Reilut puolitoista vuotta 
Kihniön apteekkarina 
toiminut Petteri 
Pietikäinen haluaa 
kohdata asiakkaansa 
ihmisinä, joiden elämää 
voi helpottaa muutenkin 
kuin vain pillerien 
myymisellä.

P ielavedellä, Pohjois-
Savossa syntynyt Petteri 
Pietikäinen kirjoitti yli-

oppilaaksi vuonna 1985, ja kun 
lukion todistuksen perusteella 
kemia oli vahva, hän ajatteli 
apteekkialan voivan kiinnostaa.

1980-luvun lopulla Pielavedel-
lä paikallinen apteekkari tarjosi 
kesätöitä, mikä lisäsi nuoren 
miehen intoa alaa kohtaan.

Kutsu kävi 
jo nuorella iällä

Pietikäisen isä oli ns. perusluteri-
lainen ja äiti Karjalasta evakkona 
muuttanut ortodoksi. Perheessä 
eri kirkkokunnat olivat kuiten-
kin sulassa sovussa ja harmonia 
säilyi. Kun isä kuoli vuonna 
2008, hänet jopa haudattiin or-
todoksiselle hautausmaalle.

Petteri Pietikäisen vanhempi 
sisko tuli uskoon perinteisellä ta-
valla, joka aiheutti jonkin verran 
epätietoisuutta perheen sisällä. 
Körttisaarnaaja Paavo Ruotsa-
laisen kotipaikkana  tunnetulla 
Nilsiän Aholansaaressa käyty 
rippikoulu oli Petterille puoles-
taan ratkaiseva tekijä. Siellä ei 
uskonratkaisua korostettu, mutta 
kun Sana kävi kohti ja puhutteli, 
hän halusi lisää ”valoisaa ja mu-
kavaa” uskoa.

– Tein ratkaisuni konfirmaati-
ossa. Siinähän kysytään, ”tahdot-
teko lähteä seuraamaan Herraa 
Jeesusta Vapahtajana ja Herra-
na?” - Minä vastasin, että totta 
kai minä haluan.

ojennukseen, joten lähdin hei-
dän tilaisuuteensa Johanneksen 
kirkkoon Tulifestivaaliin. Pu-
humassa oli helluntaisaarnaaja 
Raimo Rahnasto, ja laulamassa 
oli Christian-Charles de Plique. 
Menin alttarille saadakseni asiat 
Jumalan kanssa kuntoon, kertoo 
Petteri Pietikäinen.

Rakkaus 
Israeliin syttyy

Opiskelut eivät kuitenkaan läh-
teneet liikkeelle aivan toivotulla 
tavalla, ja mieleen tuli mahdolli-
sen välivuoden pitäminen. YK-
joukot nousivat yhdeksi varteen-
otettavaksi vaihtoehdoksi, sillä 
Pietikäisen Eino-setä oli palvel-
lut 1960-luvulla YK-joukoissa 
Kyproksella.

Pietikäinen kertoo laittaneen-
sa Jumalalle villoja vuonna 1990, 
että jos hän pääsee helluntai-
herätyksen syyskurssille, hän 
lähtee YK-joukkoihin. Ja niin 
tapahtui, Pielaveden helluntai-
pastori suositteli ja Petteri Pie-
tikäinen pääsi viimeiselle Kati-
nalassa järjestetylle syyskurssille. 
– Silloin olin varma, että pääsen 
myös YK-joukkoihin, hän muis-
telee hymyillen.

Samana päivänä, kun isä-
Bushin uhkavaatimus Persi-
anlahden sodan aloittamisesta 
umpeutui tammikuun 15. päivä 
1991, Pietikäisen postiluukusta 
tippui kirje, jossa kerrottiin hä-
nen tulleen hyväksytyksi YK:n 
valmiusjoukkoihin.

Helmikuun alkuun mennes-
sä Saddamin joukot oli lyöty ja 
sota oli sillä erää ohi. Valmius-
joukkojen koulutus alkoi vasta 
huhtikuun alussa Niinisalossa, 
ja uudeksi sijoituspaikaksi tuli 
Etelä-Libanon.

Palvelusaikana syttyi rakkaus 
Israelia kohtaan. 

– Oli valtava hengellinen ko-
kemus vierailla Raamatusta tu-
tuilla paikoilla. Nämä paikat ovat 
todella totta. Pataljoonan alu-
eelle näkyi päivittäin lumihuip-

Kotipaikkakunnalla kirkon 
toiminta tuntui enemmänkin 
harrastelulta – lentopalloilua 
ja kitaran soittoa. Henkilökoh-
tainen usko ei päässyt oikeuk-

puinen Hermon-vuori. Talvella 
1991-1992 satoi Jerusalemissa 
lunta, kaikki on jäänyt hyvin 
mieleen, Petteri Pietikäinen ker-
too. – Vuosi oli aivan huippu. 
En ole koskaan katunut lähtöäni 
sinne. Samalla sain omia ajatuk-
siani selvitettyä.

Mielenkiintoista oli, että hä-
nellä oli YK-komennuksella so-
tilaspastorina sama mies, joka oli 
jo varusmiespalveluksen aikana 
ollut sotilaspastorina eli Veijo 

Lauronen Kajaanista. Lauronen 
oli reissannut Israelissa jo ai-
kaisemmin ja toimi hyvänä op-
paana Libanonin komennuksen 
aikana.

– Ensimmäinen Israelin mat-
kani oli vuonna 1991 Sahnen 
lähteelle, joka on vähän kuin 
maanpäällinen paratiisi. Kaikki 
mahdolliset lomat kiersimme 
Israelia ristiin rastiin, kävimme 
Egyptissä mm. Kairossa ja Ale-
xandriassa yms. Meillä oli val-

koinen bussi, jossa oli kylkeen 
maalattu UN eli United Nations. 
Kuskit teettivät t-paitoja, joiden 
rinnassa luki hieman vitsailevasti 
Unto Nurminen Tours Ltd., Pie-
tikäinen naureskelee muistoil-
leen.

Profetia säikäyttää
Kotiin palattuaan Libanonista 
Pietikäinen sai siirrettyä opiske-
luoikeutensa Helsingistä Kuopi-
oon, ja valmistui farmaseutiksi 

C   Petteri Pietikäinen ja perheen esi-
koinen Ville kouluttautuvat Personal 
Trainereiksi palvellakseen apteekin asi-
akkaita entistä paremmin. 

A   –  Minun mielestäni kaikkea ei pitäisi 
hoitaa pillereillä, vaan tulisi löytyä niitä 
vierellä kulkijoita, käytäisiin keskuste-
luja. Ihmisen pitäisi kohdata ihminen, 
toteaa Petteri Pietikäinen.

siinsa.
Pielaveden vapaissa suunnis-

sa oli herätystä, joten Pietikäinen 
lähti paikalliseen helluntaiseura-
kuntaan. Siitä lähtien hän onkin 

ollut kotonaan yhtä hyvin kirkon 
kuin helluntaiseurakunnankin 
puolella.

Opinnot eivät sujuneet aivan 
odotetusti, ja jo varusmiesaikana 
hän kertoo olleensa hengellisesti 
kylmällä paikalla. 

– Koin että Jumala otti siunaa-
van kätensä päältäni pois.

Mies aloitti proviisorikurssin 
Helsingissä 1988, mutta keskit-
tymisvaikeudet saivat ihmettele-
mään, mikä on vikana.

1980-luvulla oli Helsingissä 
Perjantai Kristukselle -toiminta 
voimissaan. 

– Halusin saada uskonasiani 
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Auschwitz,  
Schindlerin tehdas  

ja Krakova  
25.-29.5.2018.

Matkanjohtajina ovat  
päätoimittaja Kimmo Janas ja  
Suomi-Israel Yhdistysten Liiton  
varapj. Risto Huvila, joka toimii  

myös Holokaustin uhrien  
muisto ry:n hallituksessa.

Matkapaketin hinta 695,- 1.2.2018 mennessä varattuna.  

2.2 alkaen varauksissa hinta 745,-. Paikkoja rajallinen määrä. 

Matkapaketti sisältää: Finnairin suorat lennot,  
lentokenttäkuljetukset, kokopäivän retki Auschwitziin,  
Schindlerin tehdasmuseokäynnin, luennot,  
4 vrk Hotel Regent  2hh. (1hh lisä 120,-).

Matkan tekninen järjestäjä:  
Caleb Tours Oy

ILMOITTAUTUMINEN JA INFO:  
>> Risto Huvila 0400755661 / risto@truman.fi ja 

>> Kimmo Janas 0509127332 / kimmo.janas@faktapro.fi

>> Lähde ennen kokemattomalle matkalle toisen maailmansodan  

historiallisille paikoille, jossa asumme vanhassa Kazimierzin,  

juutalaisten toisen maailmansodan aikaisessa korttelissa Krakovassa,  

näemme "7 synagogan" ympäristön, Auschwitzin keskitysleirin,  

Schindlerin vanhan tehtaan, sekä jo 1257 perustetun  

Krakovan keskiaikaisen toriaukion.

B   1994. Elettiin kuitenkin pahinta 
lama-aikaa, joten töitä ei tahto-
nut löytyä.

Mutta kun opiskelut viimein 
sujuivat, hän päätti jatkaa provi-
soriksi ja valmistuikin 1999.

Nokian nousun imussa alkoi 
töitä löytyä ja uusia apteekkeja 
perustettiin lisää.

Muutamassa pikkuapteekis-
sa harjoittelun jälkeen avautui 
Petteri Pietikäiselle vakituinen 
työpaikka Helsingistä Vuosaa-
ren apteekista vuoden 2001 
alussa. Siellä kuluivat seuraavat 
15 vuotta.

2011 apteekin otti hoitoon-
sa uusi apteekkari ja käynnisti 
myöhemmässä vaiheessa YT-
neuvottelut jopa proviisoritasol-
la. Vaikka työpaikka säilyi sillä 
kertaa, alkoi Pietikäisen mielessä 
pyöriä oman apteekin etsiminen.

Petteri Pietikäinen on ollut 
KD:n kansanedustajaehdokkaa-
na Helsingissä kahdesti, vuosina 
2011 ja 2015.

Vuoden 2015 vaalisunnuntai 
oli lähestymässä, ja Pietikäinen 
lähti kahta päivää aikaisemmin 
Vuosaaren seurakunnan järjestä-
mään Kuninkaan iltaan.

– Ehkä siinä oli taustalla myös 
halu näyttäytyä potentiaali-ää-
nestäjille, hän naurahtaa.

Ollessaan rukoiltavana Petteri 
Pietikäinen sai profetian yhdeltä 
esirukoilijoista: ”Sinut siirretään 
parempaan paikkaan”.

– No minä tietenkin ajattelin, 
että pääsenköhän nyt Eduskun-
taan.

Saman vuoden marraskuussa 
ajaessaan pääkaupunkiseudulta 
Pielavedelle hän sai puhelun 
työtoveriltaan, joka onnitteli 
uutta Kihniön apteekkaria.

– Säikähdin silloin, kun muis-
tin saamani profetian, hän toteaa 
ja kertoo ottaneensa Kihniön ap-
teekin vastaan sitten vapunpäi-
vänä 2016.

Ekumenia toimii 
Kihniössä on Pietikäisen kerto-
man mukaan paljon tunnustavia 
uskovia, ja KD on kunnan kol-
manneksi suurin puolue noin 
15 % kannatuksella. Kunnassa 
on hieman vajaa 2000 asukasta, 
joista noin 10 % on vapaiden 
suuntien edustajia. 

Kihniön apteekki on varsin 
pieni, ja muutaman vuoden 
kuluttua Pietikäinen voisi ha-

kea isompaa apteekkia, mutta 
hän haluaa toimia Kihniön par-
haaksi. Lähimmät apteekit ovat 
25 (Parkano) ja 35 km (Virrat) 
päässä.

– Täällä on niin paljon Juma-
lan ihmisiä, ja kunta sinnittelee 
itsenäisyytensä kanssa – vaihto-
ehtona liittäminen todennäköi-
sesti Parkanoon. Vaikka vietin-
kin Helsingissä hyvät 15 vuotta, 
en kaipaa sinne. Täällä saan 
hengittää vapaasti.

Paikkakunnan kristityt har-
rastavat paljon yhteistyötä. Esi-
merkiksi Turussa järjestettyyn 
Kristus-päivään lähti yhteiskul-
jetus, johon osallistuivat niin 
luterilaiset, helluntailaiset kuin 
vapaaseurakuntalaisetkin. Ker-
ran kuussa kokoonnutaan myös 
yhteistilaisuuteen vuoron perään 
paikkakunnan eri seurakunnis-
sa.

Pienen paikkakunnan etu on 
myös se, että ihmiset tuntevat 
toisensa, ja saattavat apteekissa 
käydessään toivottaa ovella läh-
tiessään Jumalan siunausta.

Elävinä lähimmäisinä
Vuoden kuluessa on keskustel-
tu julkisuudessa lääkekorvaus-

ten leikkaamisesta. Esimerkiksi 
suun kautta otettavat diabetes-
lääkkeet korvattiin aikaisemmin 
lähes kokonaan, mutta nyt enää 
65 %. Tämä on johtanut heik-
kotuloisempien kohdalla koko-
naan lääkkeistä luopumiseen 
rahapulan takia.

Toisaalta esim. mielialalääk-
keiden 100%-korvattavuus on 
säilynyt lähes entisellään. Pal-
jon on myös huomauteltu, että 
mielialalääkkeitä määrätään liian 
herkästi.

– Erik Ewalds, joka on ollut 
minulle hengellinen isähahmo 
ja oli myös vihkipappini, sanoi 
että meidän jokaisen pitäisi olla 
elävä lähimmäinen toisillemme, 
ja aina kun me kohtaamme toi-
semme, pidämme toinen tois-
temme psyykkeen kasassa, niin 
sitten kyllä ne muutamat erittäin 
vaikeat tapaukset voidaan jättää 
lääkäreille, Pietikäinen muistelee 
ja valittelee, kuinka nykyään on 
yhä vähemmän ihmisten välistä 
kanssakäymistä.

– Työ apteekissa on hyvin pit-
källe tuota ihmisten rinnalla kul-
kemista. Sanotaan ystävällinen 
sana, tervehditään, kysellään 
kuulumiset jne. Pankkikonttorit 

häviävät ja sinun on keskustel-
tava vain automaattien kanssa. 
Onneksi apteekit ovat vielä 
säilyneet. Meillä saa purkaa sy-
däntään farmaseutille – meillä 
on oltava ihmisille aikaa, hän 
painottaa.

Kihniön apteekki kuuluu Liik-
kujan apteekin -konseptiin, jon-
ka ideana on tarjota asiakkaille 
myös liikunnan mahdollisuutta. 
Jos alat aktiivisesti tehdä käve-
lylenkkejä tai jotain kuntosali-
harjoitteita, niin terveysliikun-
nalla voi parantaa elämänlaatua 
– voi lisätä hyvien päivien mää-
rää hamaan tulevaisuuteen.

– Minä olen vanhimman poi-
kani Villen kanssa Trainer4Youn 
koulutuksessa, meistä tulee Per-
sonal Trainereita. Meillä on jo 
kuntosalivalmentajan tutkinto 
suoritettu, mutta koulutus jat-
kuu ensi toukokuuhun saakka. 
Kuusi lähijaksoa Tampereella 
vielä jäljellä.

Pietikäisen mielestä on ap-
teekin uskottavuuden kannalta 
tärkeää, että ei myydä lääkkeitä 
vain siksi, että apteekkarit ri-
kastuisivat, vaan on toimittava 
kansanterveyden ja ihmisten 
hyvinvoinnin puolesta.

C    – Ei tarvitse miettiä uusien turvaverkkojen rakentamista, vaan käytetään jo olemassa olevia verkkoja, kannustaa apteekkari 
Petteri Pietikäinen.
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The Battle 
for Jerusalem

Mitä tapahtui 50 vuotta sitten, 
voidaan pitää ihmeenä. Israel 
kukisti niin kutsutussa kuuden 
päivän sodassa kimppuunsa 
hyökänneet naapurit ja yhdisti 
Jerusalemin ensimmäistä kertaa 
2 000 vuoteen.

Toukokuun 23. päivänä, jol-
loin juutalaiset ympäri maailman 
juhlivat Yom Yerushalayim’ia 
(Jerusalem Päivä), sai ensi-il-
tansa CBN:n tuottama elokuva 
”In Our Hands” runsaassa 700 
teatterissa USA:ssa.

Christian Broadcasting Net-
workin toimitusjohtaja Gordon 
Robertsonilla oli visio luoda 
dokudrama perustuen alkupe-
räisiin asiapapereihin, uutisku-
viin ja taistelusta selvinneiden 
veteraanien haastatteluihin sekä 
näyteltyihin osuuksiin. Yhtenä 
elokuvan kommentaattorina on 
USA:n entinen Israelin suurlähet-
tiläs Michael Oren.

Elokuva kuvaa Israelin 55. las-
kuvarjoprikaatin toimintaa Jeru-
salemin valtaamisessa Jordanian 
armeijan joukoilta. 

Mielenkiintoista on huomata, 
että Temppelivuoren valloittanut 
osasto ei ollutkaan mikään eliit-
tijoukko vaan itse asiassa reser-
viläisistä koottu joukko-osasto.

Kaksi päivää kestäneiden tais-
teluiden aikana kuoli Jerusale-
missa 97 laskuvarjosotilasta ja 
430 haavoittui.

Keskeisenä hahmona eloku-
vassa on eversti Motta Gur, joka 

päristössä.
Mielenkiintoinen piirre eloku-

vassa on myös se, että vaikka 
sen on tuottanut kuuluisan tele-
visioevankelista  Pat Robertsonin 
vuonna 1961 perustama  kristil-
linen tuotantoyhtiö CBN, eloku-
va ei ole suinkaan evankelioiva. 
Ohjaaja Zimmerman on toden-
nut, että kuuden päivän sota ei 
ole kristillinen vaan juutalainen 
ja israelilainen tarina, ja hän ha-
lusi kunnioittaa sitä. 

Tämä halu kunnioittaa Israelia 
ilman mitään kytkoksiä ja taka-
ajatuksia, onkin yksi kristillisen 
sionismin uusimmista suuntauk-
sista.

Nyt myyntiin tulleella DVD:llä 
on lisäbonuksena ”Operation 
Focus”, joka kertoo autenttisiin 
nauhoitteisiin ja veteraanien 
haastatteluihin perustuen oman 
koskettavan tarinansa siitä, kuin-
ka Israelin hävittäjien yllätysis-
ku tuhosi kolmen arabivaltion 

In Our Hands
The Battle for Jerusalem

Käsikirjoitus ja ohjaus: Erin Zimmerman
Näyttelijät: Sharon Friedman, Idan 
Barkai, Yishay Ben Moshe, Yehoyachin 
Friedlander, Yitzhal Laor, Ori Zaltzman, 
Rami Baruch
Tuotanto: CBN, 2017
Pituus: 1 h 48 min
Bonus: Operation Focus, 20 min

In Our Hands

ilmavoimat heti kuuden päivän 
sodan alkumetreillä.

Kaiken kaikkiaan todella kat-
somisen arvoinen dokument-
tielokuva. On hyvä palauttaa 
mieleen, mitä tuo pieni ja pis-
kuinen kansakunta on joutunut 
tekemään itsenäisyytensä eteen.

Kimmo Janas

lähetti aamulla 7.6.1967 radio-
viestin: ”The Temple Mount is in 
our hands. I repeat: the Temple 

Monut is in our hands.” (Temp-
peli vuori on hallussamme).

Varsin mukaansa tempaava 

elokuva on kuvattu kokonaan 
alkuperäisillä tapahtumapai-
koilla Jerusalemissa ja sen ym-
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Jussi Kosola 

Mittarihi on Suamineirolla tullu kunniootettavat 100 v.
Yleensä neiroolta ei ikää kysellä, mutta täs tapaukses ei kainos-

teluja oo ilimenny.
On aihetta juhulaha.
Moninaaset vaiheet Isänmaamma vuasisataha mahtuu.
Ittenääsyyttä ei oo saatu nuavvaan kaunihis lahajapaketis vaan 

ereltävien polovien uhuraukset ansaattoo kiitoksensa, kun ponnis-
telivat Isänmaamma etehe mittaamattomilla uhurauksilla –  monet  
antoo jopa kaikkensa.

Millään mittariilla ei voi ymmärtää sitä äitien tuskaa, jokka synnyt-
tivät ja kasvattivat  poikansa, jokka nuaruutensa parahina vuasina 
sankarivainajina rintamalta arkuus tuatihi Isänmaamma multihin 
siunattavaksi.

Tänäpäivänä meillä on niin palio aihetta kiitollisuutehe.
Vaikka monella tapaa on milloon henkselit paukkunu, milloon 

on vyätä kiristetty. nii saamma joka tapaukses elää maas. mihinä ei 
vuasikymmenihi oo ollu sotaa mistä Tuntematoon sotilas -elokuva 
kuitenki meitä jäläkipolovia muistuttaa! 

Äkkiää unohretaha, että näläänhätääkin on tuahon sataha vua-
tehen mahtunu.

Jonkullaanen tukiverkko on kehitetty valtion, seurakuntien ja 
vapaaehtoosjäriestöjen tahoolta, että leipää silti jokahittelle on.

Ei välttämättä nii leviää, mutta kuitenki näliäntunnetta kukista-
maha jotaki on tariolla.

Meistä jokahinen kohorallansa voi miättiä sitä omaa asennetta 
oommako kiitollisia 100v. Suamestamma vai pistämmäkö valitta-
jaaset pystyhy.

Molempihi on aihetta riippuen mistä perspektiivistä aihetta tar-
kasteloo.

Paratiiksi ei mikään maa yllä, mutta kärkipääs hyvinvoininnil-
la jotensakki Suami kuitenki on nuan niinku maailmanlaajuusesti 
mittarootuna.

Elämänmittaasen matkani aikana oon saanu lukemattomat kerrat 
olla nostamas maailman komiinta lippua salakohoohi niin moninaa-
sis yhteyksis ja niihin hetkehihi on aina liittyny syvällistä tunnetta... 
Tämän Siniristilipun, jonka symboliikkaa; kaharellaasta ei kumpaa-
kaan voi ohittaa köykääsesti...

Näitä molempia määritelmiä yhyristää Raamattu.
Suamen syntyvaiheehin liittyy käytännön teoloogia; kansamma 

on syntyhistoriansa aikana teheny sitä mitä Raamattu opettaa, ru-
koollu maamma pualesta ja monet lait ja ohojeet on Kiriojen Kiriasta 
ammennettu.

Tärkiin symbooli, joka Raamatusta löytyy on risti!
Siinon se tärkiin, henkilökohtaanen määritelmä elämämmä päi-

vinä: Minkä kannan otamma ittekukin tähän elämän tärkiimmän 
virstanpylyvähän kohoralla?

Golgatan keskimmääsen ristin sanoma on ilimootettu interna-
tionaalisesti:
Joh. 3:16-17 ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että 
antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi 
kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ei Jumala lähettänyt 
Poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen.”

TÄRKIIN 
SYMBOOLI 
ON RISTI

Cantor Alan Friedman
The Temple of Life
Music from the Jewish Liturgy
Macklebee Publishing House/Elisabeth Friedman, 2017

Leevi Ahopelto
Jumalan kaupunki
Via Music Production Oy & ICEJ/Lasse Heikkilä, 2017

Juutalaisia 
rukouslauluja 

Vuonna 2011 oli joulukuinen ilta, kun 
Elisabeth Friedman oli äänitysstudiossa 
isänsä, kanttori Alan Friedmanin kanssa. 

Synagogan rukouslauluja sisältävä 
nauhoite oli muutaman vuoden varas-
tossa, mutta kun Alan Friedman kuoli 
kaksi vuotta sitten, tytär koki ajan ole-
van kypsä levyn julkaisulle.

Koossa oli kokoelma äänitettyjä ru-
kouslauluja, mutta ei ollut mitään tietoa, 
mitä ne koskivat.

Elisabeth oli opiskelemassa hepre-
aa Kalliolassa, ja opettaja tuli yllättäen 
kysymään oppitunnin jälkeen voisiko 
hän auttaa levytysprojektissa, josta oli 
kuullut perheystävältään. Niin alkoi 
varsinainen etsiväntyö laulujen sanojen 
löytämiseksi. Haastavin oli CD:n viimei-
nen laulu, joka oli arameaksi, muut lau-
luthan olivat hepreaksi.

Musiikki on sen verran ainutlaatuista, 
että pelkkä pop-miksaaja ei välttämättä 
olisi tullut kyseeseen. Onneksi löytyi Eli-
sabethin työtoveri Otso Salminen, joka 
on muusikko mutta on myös miksan-
nut musiikkia. Hankaluutena oli, että 
uusintaottoja ei voinut tehdä, vaan oli 
tultava toimeen jo valmiiksi äänitetyillä 
raidoilla.

Levyn kansikuvaksi valikoitui espan-
jalainen synagoga Prahassa, jossa Alan 
Friedman oli myös aikanaan esiintynyt.

Vaikka valtaosa levyn kymmenestä 
laulusta on perinteisiä juutalaisia syna-
gogalauluja, on joukossa myös lauluja, 
joilla Friedman kertoo uskostaan Jee-
sukseen Messiaana. Nämä eivät tieten-
kään ole ortodoksijuutalaisten mieleen, 
mutta kieltämättä mahtavia evankelioin-
tilauluja.

Laulussa "Ram Venisa Ha'Mashiach"  
sanotaan: "Korkealla korotettu on Messi-
as. Pukeutunut kirkkauteen ja loistoon.

Tässä on sydämeni Messiah, joka asuu 
nyt temppelissään.
Kuin teuraskaritsa Hän maksoi kaikki 
syntini. Jokainen polvi kumartaa Häntä, 
jokainen kieli sanoo."

Levy on todella mielenkiintoinen ää-
nite ja mahtavaa, rentouttavaa kuunnel-
tavaa kaiken kiireen keskellä.

Jerusalemia 
siunaten

Hengellisen musiikin monitaho Lasse 
Heikkilä on Suomalainen Messu -juh-
lakiertueen lomassa koostanut Leevi 
Ahopellon kanssa äänitteen "Jumalan 
kaupunki".

Levy on toteutettu yhteistyössä ICEJ:n 
E-Compass -järjestön kanssa, joka on 
kasvatuksen ja opetuksen tukijärjestö. 
Sen tavoitteena on tukea lapsia, nuoria 
ja perheitä kasvatuksen haasteissa.

Levyn 11 kappaletta ovat menevää, 
vauhdikasta, latinovaikutteista musisoin-
tia. Voisi sanoa, että yhdistelmä tuollaista 
heprelaista ja romanimusiikkia. Mukana 
on mm. sikermä tuttuja juutalaisia kap-
paleita "He veinu shalomista" alkaen.

Siinä missä Alan Friedmanin levyä 
kuunnellessa voi sukeltaa juutalaiseen 
jumalanpalvelukseen synagogassa, tä-
män levyn myötä pääsee ilakoimaan 
ja juhlistamaan Jerusalemia juutalaisten 
pyhänä kaupunkina – ja monien mie-
lestä jopa Israelin jakamattomana pää-
kaupunkina.

Oma suosikkini tällä levyllä on Mar-
git Knuuttilan säveltämä Jesaja 62:een 
pohjautuva "Tulisoihtu", jossa lauletaan. 
"Siionin vuoksi vaieta en voi, ja Jerusa-
lemin tähden en lepoa saa, ennenkuin 
vanhurskaus nousee niin kuin aamun-
koi autuus soihtuna leimuaa."

Kimmo Janas
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D  Hamasin tunneli.

C  Erezin rajanylityspaikka, Gaza.

Arto Perämäki
 

Israelin vetäytyminen 
pois Gazasta 2005 
kansainvälisen 
yhteisön osittaisesta 
painostuksesta ja 
valvottava 60 km 
pitkä yhteinen 
maaraja Gazan kanssa 
aiheuttaa ongelmia. 
Operaatiolla 8500 
juutalaisen siirtämisellä 
pois alueelta pyrittiin 
tasoittamaan rauhaa 
alueelle.

V etäytymisen eräs päätar-
koitus oli, että ”maata 
saamalla palestiinalais-

osapuoli sitoutuisi rauhaan”. 
Tämä hyväuskoinen ajatus 
”maata-rauhaa-vastaan”, osoitti 
varsin pian että Israel oli joutu-
nut harhaanjohdetuksi asiassa. 
Raketteja Gazasta on ammuttu 
viimeisen kymmenen vuoden 
aikana runsas 16 000  Israelin 
eri siviilikohteisiin, Hamasin ja 
Islamic Jihadin toimesta.

Palestiinalaisosapuolten kah-
desta järjestöstä maltillisena pi-
detty Fatah otti Gazan alueen 
hallintaansa. Pian kuitenkin 
vaalit voittanut Hamas, otti Ga-
zan alueen takaisin hallintaansa 
syrjäyttäen verisesti Fatahin hal-
linnon alueelta vuonna 2007.

Palestiinalais presidentti Ab-
basin hallinto jäi siis Länsiran-
nalle (Juudea, Samaria ja Itä-Je-
rusalem), ja valta Gazan alueella 
siirtyi länsimaidenkin terroristi-
järjestöksi julistamalle Hamasille.

Hamas alkoi välittömästi soti-
laallisen varustaumisen Israelia 
vastaan hankkimalla aseita ja 
räjähteitä. Järjestö kävi kaup-
paa tunnelien kautta tuomalla 
aseita Egyptistä ja samalla alkoi 
sotilaiden koulutus. Muslimi-
veljeskunta joka on lähtöisin 
Egyptistä, toimi aktiivisesti aut-
tamassa aseistusta hankkiessa 
tälle sunnimuslimi -taustaiselle 
järjestölle. Hamasin peruskirja 

GAZAN RAJAN HAASTEET

ei tunnusta Israelia, eikä halua 
neuvotella rauhasta, ja järjestön 
tarkoitus onkin ajaa juutalaiset 
pois alueeltaan.

Rajan ylitys ruuhkautuu
Hyvin pian Hamasin otettua 
2007 vallan Gazan alueella, jou-
tui Israel sulkemaan kaksi raja-
nylityspaikkaa keskisen Israelin 
alueelta Gazaan turvallisuussyis-
tä. Aiemmin avustusrekat, joita 
päivittäin kulki Gazaan 700-800 
vuorokaudessa, joutuivat muut-
tamaan kulkureittejään.

Raja-asemat Karnissa ja Su-
fassa keskisellä alueella suljet-
tiin ja tavaraliikenne ohjattiin 
eteläiseen Kerem Shalomin ra-
janylityspaikkaan. Tämä aiheutti 
ylityspaikkaan vuosiksi ruuhkia, 
koska kaikki tavara (elintarvik-
keet, lääkkkeet, polttoaineet, 
sovitut rakennustarvikkeet jne), 
piti aina läpivalaista ilmitullei-
den salakuljetusyritysten vuok-

si. Pohjoisessa osaa Gazan ra-
jaa, ylityspaikka Erez toimi vain 
henkilöliikenteen ylityspaikkana 
tuolloin Gazaan, jossa toki tuli 
ilmi myös salakuljetusyrityksiä.

Ainut rajanylityspaikka Ga-
zasta Egyptiin sijaitsi eteläosassa 
Gazaa Rafahissa. Egyptin viran-
omaiset joutuivat kiristämään 
turvatoimia myös Rafahin yli-
tyspaikassa, koska maan halli-
tus ajautui turvallisuusongelmiin 
Pohjois-Siinailla toimivien terro-
risti- ja rikollisryhmien kanssa. 
Viimeisinä vuosina on ollut 
myös yhteenottoja ISIS:ä tuke-
vien ryhmien kanssa Siinailla. 
Vuonna 2016 Egypti tuhosi me-
rivedellä satoja Hamasin tunne-
leita, joiden kautta Hamas kävi 
kauppaa Egyptin alueella.

Salakuljetus lisääntyy
Hamas sai sotilaallista tukea 
ja aseistusta Iranista ja sala-
kuljetustunnelit toivat rahaa 

Hamasin hallinnolle. Egypti ja 
Israel joutuivat saman turvalli-
suusongelman eteen, Hamasin 
varustautuessa ja hankkimalla 
aseita. Yhdessä maat ottivat Ga-
zan aluevesirajat hallintaansa ja 
saartoon, tutkien kaikki Gazaan 
saapuvat alukset, jotka kuljetti-
vat aiemmin aseita Hamasille.

Hamas varustautui sotaan ja 
käytti kansainvälisen yhteisön 
palestiinalaisapuja asevarustelun 
ja maanlaisten hyökkäystunne-
leiden kaivamiseen, rajan alitse 
Israelin puolelle. Hamas valmisti 
asukkaitaan sotaan Israelia vas-
taan, ja aloitti raketti-ja kranaat-
tihyökkäykset Israelin siviilikoh-
teisiin. Israel puolustautui 2009, 
2012 ja 2014 vuosina käydyin 
taisteluin Hamasin terroristeja 
vastaan, jotka käyttivät omia 
siviilejään häikäilemättömästi 
ihmiskipinä Israelin tehdessä 
vastahyökkäyksiä alueella, josta 
raketit oli ammuttu.

Jo 2012 Israelille alkoi selvi-
tä Hamasin strategia rakentaa 
”maanalaista-infraa” 35-40 m 
syvyyteen hyökkäystunnelien 
muodossa, rajan ali Israelin puo-
lelle. Tunnelit oli vahvistettu be-
tonielementein ja betoniraudoi-
tuksella, juuri samaa rakennus-
materiaalia, jota kansainvälinen 
yhteisö vaati Israelia viemään 
alueella, vaikka niiden käyttö-
tarkoitus oli selvillä. Tunnelit oli 
suunniteltu ”sieppauskäytäviksi 
rajan ali”, tarkoituksena siepata 
israelilaissiviilejä tai sotilaista.

Kolmannessa Gazan sodassa 
2014, Hamas pääsi jo yllättämään 
Israelin armeijan (IDF) sotilaita, 
ja tunnelista hyökkäys Israelin-
maaperälle aiheutti israelilaisille 
tappioita. Isralin armeija löysi 32 
rajan ali Israelin puolelle kaivet-
tua tunnelia ja tuhosi ne. Mittava 
summa miljoonia oli kaivettu ja 
rakennusbetonilla vahvistettu, 
maan alle. Avustusrahaa joka 
oli tarkoitettu Gazan palestiina-
laisasukkaiden elintason kohot-
tamiseksi, oli Hamas käyttänyt 
sotilaallisiin valmisteluihin.

Tekniikka apuun
Tämä mittava ja jatkuva hyökkä-
ystunneleiden kaivaminen rajan 
ali Israeliin toi suuren  turval-

lisuusongelman rajaseudun kib-
butsien ja taajamien asukkaille. 
Ongelmaan oli pyrittävä saa-
maan asukasturvallisuutta lisää-
vä ratkaisu, paikallistaa tunnelit 
jonkinlaisen tekniikan avulla.

Israel alkoi kehittää maan-
alaista ”Iron dome”-järjestelmää, 
joka voisi seurata maan alla ta-
pahtuvaa kaivamistoimintaa.

Pian kehitettiin ”aita-järjestel-
mä” maanalaisin anturein, joka 
ilmoitti sensoreillaan maan alai-
set värähtelyt. Järjestelmä osoit-
ti toimivuutensa 30.10.2017, 
jolloin järjestelmä tunnisti ja 
löysi maanalaisen ”aktiivikai-
vannassa” olleen rajan alittavan 
Hamasin tunnelin ja räjäytti 
sen. Muutamia palestiinalais-
taistelijoita menehtyi tunnelin 
romahtaessa. Aitajärjestelmää 
rakennetaan kaiken aikaa, mil-
joonakustannuksista huolimatta.

Eräs mittava Gazan rajan on-
gelma on jo edellä mainittu sala-
kuljetus, jota oli jatkunut tunne-
leiden kautta Egyptin suunnasta 
jo vuosia. Alkuvuosina Egypti 
katsoi tätä ”mustanpörssin” 
kauppaa Hamasin kassaan läpi 
sormien. Myöhemmässä vai-
heessa maan turvallisuusongel-
mien lisääntyessä asioihin rajalla 
oli puututtava.

Kilpajuoksu jatkuu
Ongelmaksi Israelin puolelta yli 
rajan, ovat kansainvälisen yh-
teisön jatkuvat väitteet ”Gazan 
humanitäärisestä kriisistä”, josta 
Israelia syyllistetään. Vaikka Isra-
el auttaa Gazan aluetta mittavil-
la avustusrekkasaattueillaan, n. 
700-800 rekkaa vuorokaudessa, 
on kaikki tavara läpivalaistava 
salakuljetusongelman kitkemi-
seksi. Terroristijärjestö Hamas on 
vahvasti mukana bisneksessä, 
jota avustustarvikkeilla käydään.

On varmaa että Egyptin Sii-
nailla Al Rawdahissa tehty isku 
moskeijaan, jossa kuoli 305 ih-
mistä 24.11.2017, tulee kiristä-
mään myös Rafahin raja-aseman 
turvallisuustarkastuksia. Tietona 
on, että terroristit liikkuvat Gaza-
Siinai alueella, joko tunnelien tai 
rajanylityspaikan kautta.

Kilpajuoksu rajalla salakulje-
tuksen ja humanitaarisen autta-
misen kesken on jatkuvaa. Hu-
manitaariapu tekosyynä, josta 
Hamas saa hyödyn, kuljetuksista 
mm. rakennustarvikkeiden osal-

ta (betonin ja teräksen osuus) 
terroristiorganisaatio ottaa osan 
hallintaansa avutusjärjestöjen ja 
Yk:n kuormista. Hamasilla on 
jopa oma betonielementtitehdas 
Gazan alueella.

Israel avasi pohjoisessa Erezin 
rajanylityspaikan vuonna 2016 
jälleen tavara-kuljetuksille ruuh-
kia helpottamaan. Lisäksi Israel 
on avannut etelän Kerem Sha-
lomin rajanylityspaikalle Gazaan 
kemiallisen laboratorion, joka 
tarkastuksin pyrkii estämään rä-
jähteiden ja materiaalien joista 
voi tehdä räjähteitä, kulkeutumi-
sen Gazan alueella. Laboratorio 
tunnistaa mm. kaasuja, nesteitä, 
jauheita, metalleja jne.

Salakuljettajat jotka ovat mu-
kana tavaran toimituksissa Isra-
elista käsin, käyttävät mittavasti 
luovuuttaan ja mielikuvitustaan 
saada salakuljetettua tuotteita 
aluetta jo kymmenen vuotta 
hallinneelle Hamasin sotilassii-
velle. Yhteistyötä rajalla tekevät 
puolustusministeriön rajaviran-
omaiset, Shin Bet, tulli ja poliisi 
Israelin puolella rajaa ongelmaa 
kitkiessä.

”Ammattimaisella työllä pys-
tymme tunnistaa kaikki kielletyt 
aineet, jotka voivat  vahvistaa 
terroristiryhmiä Gazassa”, sanoo 
rajaviranomainen (res) kenraali 
Kamil Abu Rukun. Terroristiryh-

millä Gazassa hän viittaa Hama-
siin, Islamic Jihadiin ja Kassamin 
prikaatiin.

Salakuljetusyrityksissä on 
yritetty tuoda kuorma-auton 
moottorinesteiden seassa kiel-
lettyjä nesteitä, tossuihin sisäl-
le ommeltuna sotilasjalkineita 
Hamasin sotilassiivelle, kuor-
miin piilotettuna sotilaskäsinei-
tä, sotilassukeltajan tarvikkeita, 
kuulalaakereita (tuhovaikutus 
rakettiin), Droneja (sotilastar-
koituksiin), ammoniukloridia 
tuhansia kiloja (joko lannoitus-
käyttöön tai räjähde-aine osana). 
Suolan sekaan piilotettuna on 
tarkastuksissa löytynyt  muitakin 
kemikaaleja.

Israelin raja-viranomaisten, 
yhteistyössä eri toimijoiden 
kanssa tapahtuneen tarkastus-
toiminnan voidaan sanoa toimi-
neen tehokkaasti, kun vuonna 
2016 estettiin 1226 tapauksessa 
laittoman tavaran päätyminen 
Hamasille. Kasvua edellisestä 
vuodesta on Karem Shalomin 
rajanylityspaikan osalta 165 % 

estetyissä yrityksissä.
Eräs ”rajat ylittävä” kaupalli-

suuden muoto on internet, jos-
ta saapuu valtavat määrät Gazan 
palestiinalaisalueelle paketeissa 
mm. sotilaskiikareita, sotilastäh-
täimiä aseisiin, infrapuna laitteita 
mm. AliExpress toimittajan kaut-
ta. Miten tämä kaupallinen tar-
jonta Hamasille saadaan rajoilla  
kuriin?

Uusin skenario
Nyt on mielenkiintoista seu-
rata, kun Abbasin hallinnon 
viranomaiset ovat ottaneet Ga-
zan rajavalvonnan marraskuun 
2017 alussa hallintaan, sopi-
musneuvotteluissa sovitulla ta-
valla. Muuttaako tämä humani-
tääriavustuskuljetuksiin liittyvää 
salakuljetuksien tasoa, Fatahin 
virkamiesten nyt varioidessa 
Gazan rajoja?

Hamas ei aio luopua sotilaal-
lisesta siivestään eikä tunnelien 
rakentamisesta Israelin puolelle, 
ja kestääkö Hamasin ja Fatahin 
sopu loppuun saakka? Länsi-
mailla on paljon kysymyksiä 
tämän sovun suhteen. Miten 
länsimainen apu nyt jaetaan ta-
sapuolisesti että Gazan alueen 
asukkaatkin siitä hyötyvät?

Uusin skenario on Hamasin 
johtaja Khalil al-Hayya, joka sa-
noi puheessaan 27.11.2017, että 
Hamas siirtää Gazasta aseitaan 
Länsirannalle. Hän kertoi näin: 
”jatkavansa taistelua miehittäjää 
vastaan” Länsirannalta käsin. Mi-
ten aseet siirrettäisiin ohi IDF:n 
onkin mielenkiintoinen kysy-
mys?

Lähteet:                                                         
• Jerusalem Post: ”Israel thwarts smug-
gling attempt at Gaza border crossing”/
by Anna Ahronheim, 23.10.2017
• Jerusalem Post: ”Israel thwarts attempt 
to smuggle tons of explosive into Gaza”/
by Eytan Halon 22.11.2017
• Jerusalem Post: ”Slippers under the ra-
dar: Gaza army boot smuggling foiled”/
by Anna Ahronheim, 08.10.2017
• The Times of Israel: ”Gaza terrorists 
buing gear online, Defense Ministry 
says”/by Stuart Winer 14.11.2017
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Jorma Wilponen

Tosimiehiä 
etsimässä

Kun tällaisesta aiheesta 
kirjoittaa, asettaa 
otsikon sisältö jo raamit 
tai kehyksen, jonka 
sisälle esille tuotavan 
henkilön tulisi mahtua 
tai täyttää ainakin 
joltain osalta tuon 
tosimies-käsitteen. 

U seimmissa tapauksissa, 
joista olen kirjoittanut, 
on ajatus tuotu esiin 

niin, että oikeastaan jää lukijan 
pääteltäväksi, missä määräin ko. 
henkilö täyttää tosimiehen mi-
tat. On muistettava, että kaikki 
ne parhaimmatkin ovat enem-
män tai vähemmän vajavaisia, 
mutta se ei saisi estää sitä, että 
jos kuitenkin joltakin osalta elä-
mäntyötä on tullut esille asioita 
tai saavutuksia, niin onhan pai-
kallaan tuoda niitä esille hyvä-
nä ja rohkaisevana esimerkkinä 
meille, jotka kilvoittelemme tällä 
elämän kilparadalla.

Tätä kirjoittaessani nousi mie-
leeni Saarnaajan 7. luvun mie-
telmä jae 29. ”Mitä sieluni on 
yhäti etsinyt, mutta mitä en ole 
löytänyt, on tämä; olen löytänyt 
tuhansista yhden miehen, mutta 
en koko siitä luvusta ole löytänyt 
yhtäkään naista.”

Älköön tämä Raamatun laina-
us saako tasa-arvo kiihkoilijoita 
barrikaadeille. Siirrymme Uuden 
Testamentin ilmoitukseen, joka 
sai aikansa kirjanoppineet ja 
fariseukset kiihtymään ja pois 

tolaltaan.  
Joh. 2:18-19-21.
Jeesus ajoi lammasten ja här-

kien myyjät ulos temppelistä (= 
kreikaksi Hieron), kaatoi rahan-
vaihtajien rahat maahan  ja työn-
si heidän pöytänsä kumoon. Jae 
16 ”Viekää pois nämä täältä. Äl-
kää tehkö minun Isäni huonetta 
markkinahuoneeksi, niin juuta-
laiset sanoivat hänelle: ”Minkä 
merkin sinä näytät meille, koska 
näitä teet?”

Jae 19 ”Hajoittakaa maa-
han tämä temppeli (= kreikaksi 
Naos), niin minä pystytän sen 
kolmessa päivässä.” Jae 21 ”Hän 
puhui ruumiinsa temppelistä”. 
Jae 20 ”Niin juutalaiset sanoi-
vat: 46 vuotta on tätä temppeliä 
(Hieron) rakennettu ja sinäkö 
pystytät sen kolmessa päivässä.”

Tässä näemme ”tosimiehen” 
Jeesuksen, ihmisen Pojan, jolla 
nimellä Häntä kutsutaan Uu-
dessa Testamentissa ainakin 78 
kertaa. Hän on Hän, joka on 
rikkipolkeva käärmeen pään 
(1.Moos.3:15). Hän on esikuvis-
sa Karitsa, jonka verellä Egyp-
tissä siveltiin oven pihtipielet ja 
kamanat. Hän on, joka vuodatti 
vettä kalliosta, onhan kirjoitet-
tu: ”Kallio joka heitä seurasi, 
oli Kristus” (= Voideltu hepr. 
Messias). Hän, kärsivä Herran 
palvelija Jes.53 ”Karitsa, joka 
teuraaksi viedään” Hän = Liiton 
Arkki = Armoistuin; Ilmestysma-
jan kaikkein pyhin” Se erityinen 

Pyhä, Pyhistä Pyhin, Hän, jota 
Johannes osoitti huutaen kansal-
le: ”Katso Jumalan Karitsa, joka 
pois ottaa maailman synnin”. 
Hän, josta Daniel kirjoittaa kan-
salleen ”70 vuosiviikkoa on sää-
detty sinun kansallesi ja Pyhälle 
kaupungillesi: Liiton rikkominen 
loppuu, synnit otetaan pois, syyl-
lisyys sovitetaan, iankaikkinen 
vanhurskaus tuodaan, näky ja 
profetia täyttyy ja kaikkien Py-
hin voidellaan.”

Hän, Ihmisen Poika = Jeesus, 
tuli Johanneksen luo Jordanille 
pyytäen tulla upotetuksi (hepr. 
mikve, saksaksi taufen, ruotsik-
si döpa, kreikaksi babtizoo) ”Ja 
Hänen noustua vedestä, taivas 
avautui ja Pyhä Henki laskeu-
tui Häneen ja taivaasta kuului 
ääni: ”Tämä on minun rakas 
poikani, johon olen mielistynyt, 
kuulkaa Häntä.” Tässä tapahtui 
kaikkein Pyhimmän voitelu, mis-
tä Daniel kirjoitti, ja myös Jeesus 
puhuessaan Nasaretin synago-
gassa lainasi Jes.61:1 ”Herran, 
Herran Henki on nyt päälläni, 
sillä Hän on Voidellut minut ju-
listamaan Ilosanomaa...”

Keskellä viikkoa (= 70. vuo-
siviikko) täyttyi tuo Danielin 
profetia, vuoden, kuukauden, 
viikon, päivän ja hetken tark-
kuudella, niin kuin oli esikuvissa 
ja profetioissa esille tuotu, alka-
en Aadamista tuohon vuoden 
4000 loppuun. Mutta tuo viimei-
simmän profetian täyttyminen 

jatkuu vielä. Se on Naoksen = 
Kristuksen ruumiin voitelu = Py-
hän Hengen Vuodatus.

Paavali kirjoittaa korinttilai-
sille (1. Kor.3:16) ”Ettekö tiedä, 
että te olette Jumalan temppeli 
(= Naos) ja että Jumalan Henki 
teissä asuu.” Jae 17 ”Joka turme-
lee Jumalan temppelin, Naos, on 
Jumala turmeleva hänet.”

Sillä Jumalan temppeli on 
Pyhä ja sellaisia te olette.

Kor.6:19 ”Ruumiinne on Py-
hän Hengen temppeli”

Ef. 2:21 ”Kasvaa Pyhäksi 
temppeliksi Herrassa”

Kun Pyhä Henki avaa kir-
joituksia, avautuvat valtavat 
näköalat uudestisyntyneille Ju-
malan lapsille, minkälaiseen, 
käsittämättömän suureen perin-
töosaan perilliseksi on saanut 
syntyä, perintöosaan yhdessä 
Kristuksen kanssa. ”Me olemme 
kaikki yhdessä Hengessä kastetut 
yhdeksi ruumiiksi”. Room. 12:13 
(Naos) Ef.1:22-23 ”Kaikki Hän 
on asettanut Hänen, Jeesuksen 
jalkainsa alle ja antanut Hänet 
kaiken pääksi seurakunnalle, 
joka kaikki kaikessa täyttää”. 
Tässä asemassamme saamme 
”Armoa armon lisäksi” ja tulim-
me jo osalliseksi Hänen täydel-
lisyydestään, siis osalliseksi To-
simiehestä.

Teksti ja kuva: Eero Sorila

Jospa kaunis Suomi-neito ehjänä ois, 
käsivarsi vasen, sulta on riistetty pois.
Ylävartaloa vieras käsi kipeästi viilsi,          
rajaviivat uudet Suomi-neitoon piirsi.              

Vienan laulumaat, temmaten sylistä vei,          
kaikki otetaan säälimättä, neito sanoi ei.      
Helma hyväili säihkyvää Laatokan pintaa, 
sen varjelulle ei rakkaasi laskenut hintaa.           

Neito syypää, sodan alkoi, vieras toisti,            
luottamuksen naapuriin, se täysin poisti.             
Rajan takaa, vei peltoja, järviä, metsiä,            
vain kodin kivijalkaa saa häädetyt etsiä.           

Vaikka raastettuna, sydämeni sä lumoat,               
kirkkain katsein kaikki tuskat kumoat.               
Sata vuotta nuorelle, onnittelut sinulle,               
annoit elämän, suuren aarteen minulle.             

Mummo, pappa, vaari sylissäsi lepää,               
Hautausmaalla muistot rakkaat herää.               
Rukous on, että Suomi-neito säilyy aina,
ettei raastot raskaat, mieltäsi enää paina.

Suomi-neito jalo, valoa huomiseen hohtaa.                               

Suomi-neito 
100 vuotta

Armoa armon lisäksi

Gazaan saapuvat laivat 
eivät hyödytä siviilejä

Jerusalemissa sijaitsevan Meir Amitin tiedustelun ja terroris-
min informaatiokeskuksen asiantuntijaryhmä julkaisi hiljattain 
raportin, jossa lainattiin britti-palestiinalaisaktivistin Zaher Bi-
rawin sanoja. Birawi on ollut vahvasti mukana monien eri 
maiden Israel-vastaisissa kampanjoissa ja hän antoi äskettäin 
haastattelun Hamasin päivittäiselle sanomalehdelle Felesteenil-
le. Haastattelussa Birawi myöntää, että Hamasin hallinnoiman 
Gazan rannikon edustalle viime vuosina saapuneiden pienten 
laivojen ei ole tarkoitus tuoda avustuksia palestiinalaisille sivii-
leille, vaan ennemminkin tuottaa häpeää Israelille ja saavuttaa 
propagandavoittoja Hamasille sekä muille juutalaisen valtion 
vihollisille.

Israelin väkiluku 
jälleen kasvussa

Israelin tilastokeskus julkaisi jälleen vuosiraporttinsa Rosh Has-
hanan, juutalaisen uudenvuoden, kynnyksellä. Israelissa asuu 
uuden vuoden alussa noin 8 743 000 ihmistä (tästä juutalaisia 
noin 6,5 milj.) ja väkiluku on noussut 156 000:lla viime uuteen 
vuoteen verrattuna. Israeliin muutti kuluneen vuoden aikana 
noin 25 000 uutta maahanmuuttajaa. Suurin osa heistä saapui 
entisen Neuvostoliiton alueelta, Ranskasta ja Yhdysvalloista. 
Israelissa naiset synnyttävät keskimäärin 3,11 lasta, mikä on 
korkein määrä OECD-alueella. Jopa 88 % israelilaisista sanoo 
olevansa erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä omaan elämäänsä.

Israel vedenkäsittelyn 
edelläkävijä

Vesi-insinöörit, maatalousasiantuntijat, yrittäjät ja hallitustyön-
tekijät ympäri maailmaa kokoontuivat tiistaina Tel Aviviin Is-
raelin vesikonferenssin avajaisiin. ”Israel on todella hyvä esi-
merkki, ensinnäkin veden hallinnasta ja suolan poistamisesta 
ja toisekseen sen kierrättämisestä. Israel oli aiemmin paikka, 
jossa ei ollut vettä ja nyt Israel myy sitä myös naapurimaihin. 
Se on ihme”, sanoi Italian ympäristöministeriön viranomai-
nen Paolo Sabbadini.

Arkeologit löysivät 
kuningas Salomon aikaisia kangaspaloja

Arkeologit suorittivat hiljattain kaivauksia Israelissa Tim-
nan laaksossa, Punaisenmeren pohjoispuolella sijaitsevan 
lomakeskuksen, Eilatin läheisyydestä. He löysivät kasvi-
väreillä värjättyjä tekstiilejä, jotka antavat uutta tietoa ku-
ningas Salomon hallintakaudesta. Israelin antiikkiviran-
omaisista, Tel Avin yliopiston sekä Bar-Ilan yliopiston 
erikoisasiantuntijoista koostuva tiimi työskenteli yhdessä 
kaivauksilla ja julkaisi myöhemmin uusimmat löydöksen-
sä arvostetussa akateemisessa julkaisussa PLOS ONEssa. 
”Tekstiilit ajoittuvat kuningas Salomon hallintakaudelle, eli 
rautakaudelle (1100-1000 eKr.) ja jotkut niistä on koristeltu 
sinipunaisilla kuvioilla”, sanoi Tel Avivin tri Erez Ben-Yosef. 
”Nämä ovat varhaisimpia Israelista ja itäiseltä Välimereltä löy-
dettyjä esimerkkejä kasveilla värjätyistä kankaista.”
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markkinoinnin johtamistoimisto

Kasvata myyntiäsi!
Tarjoamme parempia tuloksia kokonais

valtaisilla markkinoinnin ratkaisuilla

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

raimoperakylaoy.fi

Vuoden diabetesteko
Vuoden diabetesteko -tunnus-
tuspalkinto on myönnetty kei-
nohaiman kehittelystä innostu-
neelle sisätautilääkäri Lorenzo 
Sandinille, joka työskentelee 
Etelä-Karjalan keskussairaalassa 
Lappeenrannassa.

Sandinin työpöydällä ja re-
pussa on aina mukana kämme-
nelle mahtuva mikrotietokone, 
jota hän mielellään esittelee 
kiinnostuneille diabeetikoille ja 
lääkärikollegoille. Vaatimatto-
man näköinen vekotin yhdessä 
insuliinipumpun ja jatkuvasti 
kudossokeria mittaavan veren-
sokerisensorin kanssa pyrkii 
matkimaan tervettä ihmisen hai-
maa: se ohjaa insuliinin annos-
telua glukoosisensorin arvojen 
mukaan, parhaimmillaan aivan 

automaattisesti.
Lorenzo Sandini on innostu-

nut keinohaiman kehittämis-
projektista, jossa on mukana 
tuhansia diabeetikoita, heidän 
omaisiaan, ja koodaajia eri puo-
lilta maailmaa. Aihetunnisteilla 
#wearenotwaiting ja #openAPS 
verkosta löytyvä projekti perus-
tuu vapaaehtoisuuteen ja ideoi-
den ja osaamisen maksuttomaan 
jakamiseen.

Arjen supersankareille
#paneparemmaksi oli miehille 
suunnattu kampanja, jolla Ma-
gisso ja Väestöliitto kutsuivat 
arjen supersankarit esiin. Kam-
panjan järjestäjät uskoivat, että 
jokapäiväisissä haasteissa pai-
nivilla karpaaseilla olisi paljon 
hyödyntämätöntä potentiaalia, 
joka pitäisi houkutella käyttöön. 

Väestöliiton ja Magisson järjes-
tämän #paneparemmaksi -kek-
sintökilpailun vuonna 2017 voitti 
HUPPU Kuusenalunen, jonka on 
suunnitellut sarjakeksijä Veli-
Pekka Piri. 

Tuote on ratkaisu kotita-
louksien jokajouluiseen har-
miin, eli joulukuusesta varise-
vien neulasten siivoamiseen. 
HUPPU-kuusenalunen koostuu 
kodin sisustukseen sopivasta 
tyylikkäästä alustasta sekä alus-
tan sisällä olevasta suojapussista. 
Alunen asetetaan joulukuusen 
jalan alle, ja kun kuusi viedään 
juhlapyhien jälkeen pois, vede-
tään suojapussi alustan sisältä 

kuusen ympärille. Näin kuusi 
voidaan viedä neulasia tiput-
tamatta suoraan kierrätykseen. 
Suojapussi ja alustan pahvi 
ovat kierrätettävää materiaalia. 
HUPPU kuusenalusen on val-
mistanut Suomessa kotimainen 
designyritys Magisso, jonka on-
gelmia ratkaiseva design-tuottei-
ta myy muun muassa Museum 
of Modern Art, Crate & Barrel 
ja Bloomingdale’s. Kampanja to-
teutettiin Väestöliiton ja Magisso 
Oy:n yhteistyönä.

Kilpailu järjestetään uudelleen 
ensi vuonna. Tutkimus: Harva suomalainen tietää kuoleman 

talousvaikutukset
Vain joka kymmenes suomalainen kokee kuoleman tärkeimmäksi 
itseensä tai perheeseensä kohdistuvaksi uhaksi, johon tulisi varau-
tua vakuutuksella. Ainoastaan neljänneksellä on henkilökohtainen 
henkivakuutus. Vakuuttamattomista 60 prosenttia ei ole harkinnut-
kaan henkivakuutusta viime aikoina. Silti suurin osa suomalaisista 
ennakoi, että kuoleman jälkeen yhteiskunta ei pysty huolehtimaan 
heidän perheestään tai läheisistään. Tulokset ilmenevät henkiva-
kuutusyhtiö Kalevan teettämästä kyselytutkimuksesta, johon vastasi 
1515 suomalaista.

Kalevan tutkimuksen mukaan henkivakuuttamattomista suoma-
laisista 60 prosenttia ei ole harkinnutkaan asiaa viime aikoina. Nel-
jännes on harkinnut, mutta minimaaliset kolme prosenttia sanoo 
päätyneensä ottamaan vakuutuksen. Kansaneläkeikäisistäkin vain 
27 prosentilla on henkivakuutus. 

Kuolema on aina monitahoinen muutos vainajan omaisille. Se 
on sitä myös taloudellisesti. Suomalaiset varautuvat tapaturmiin ja 
vakaviin sairauksiin, mutta vain joka kymmenes näkee kuoleman 
tärkeimpänä uhkana, johon täytyy varautua henkivakuutuksella. 

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

Lastenpsykiatrian erikoislää-
käri ja lääketieteen tohtori Jari 
Sinkkonen valitsi voittajan, joka 
julkistettiin Helsingin Kirjames-

tiivistämisestä, toisaalla taas 
assosioidaan hyvinkin lennok-
kaasti ja mukaansatempaavasti 
ja avataan lukijalle uusia näky-
miä. Vanhalle Testamentille on 
omistettu enemmän sivuja kuin 
Uudelle Testamentille. Tämä on 
perusteltua, koska Vanha Tes-
tamentti jää helposti vieraam-
maksi. 

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

Teoksen on kustantanut Ka-
ras-Sana Oy.

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

Vuoden kristillinen kirja 2017

suilla 29.lokakuuta 2017.
– Eero Junkkaalan toimitta-

massa teoksessa Raamattu alus-
ta loppuun käydään Ison Kirjan 
sisältö läpi kaikkiaan kuudessa-
toista luvussa. Kaikki kirjoittajat 
ovat raamatunopettajia, mutta 
heidän taustansa ovat erilaisia. 
Joukkoon kuuluu niin profes-
soreita kuin maallikkojakin. 
Tämä kirjavuus on ilman muuta 
rikkautta ja tarjoaa monenlaisia 
näkökulmia ja lähestymistapoja 
aiheisiin. Joissakin luvuissa on 
kyse lähinnä yhden tai useam-
man Raamatun kirjan sisällön 

Uudet SoundLink Revolve 
bluetooth -kaiuttimet 

Bose on julkistanut kaikkien 
aikojen parhaimmat Bluetooth-
kaiuttimensa – uudet Sound-
Link Revolve™ ja SoundLink 
Revolve+™. Aidosti 360 asteen 
äänellä ja täysin uudella akusti-
sella suunnittelulla Revolve-kai-
uttimien uskomaton ääni kuuluu 
saumattomaksi suunnitellusta 
alumiinikotelosta tasaisesti joka 
suuntaan. 

 Molemmat Revolve-mallit on 
tehty kulkemaan mukana. Niissä 
on IPX4-luokitus vesiroiskeiden 
ja sateen varalle sekä kestävyys 
kolhuja, pudotuksia ja iskuja 
vastaan. Pohjassa olevalla 1/4” 
kierteellä kaiuttimen saa helposti 
kiinni kamerajalustaan tai muu-
hun kolmijalkaan esimerkiksi 
ulkojuhliin sijoittamista varten.l

360 asteen live-lähetyksiä 
Samsungin Gear 360 -kameran 
uudistunut muotoilu ja suorien 
lähetysten tuki tekevät 360-ma-
teriaalin luomisesta ja jakamises-
ta helpompaa kuin koskaan. 

  Kamera tarjoaa ainutlaatuisia 
mahdollisuuksia tallentaa tapah-
tumia ja palata muistoihin 360 
asteen näkymällä ja 4K-tarkkuu-
della. Sisäänrakennetun suorien 
videolähetysten tuen avulla Gear 
360 mahdollistaa kokemusten 
jakamisen perheen ja ystävien 
kanssa heti tapahtumahetkellä. 
Teräväpiirtomateriaalia tuottavat 
älykkäät ominaisuudet yhdis-
tettynä kevyeen ja kompaktiin 
muotoiluun tekevät Gear 360:sta 
jännittävän lisän Samsungin 

ekosysteemiin. 
Nykyisin jaamme entistä use-

ammin kokemuksiamme ku-
vina ja videoina. Gear 360:n 
uusimmassa versiossa viedään 
innovaation astetta pidemmälle 
mahdollistamalla kokemusten 
jakamisen 360 asteen näkymänä 
heti tapahtumahetkellä. Käyttäjät 
voivat siis kutsua ystävät ja per-
heenjäsenet mukaansa riippu-
matta siitä, missä päin maailmaa 
he todella ovat.

Gear 360 toimii yhdessä mo-
nien kolmannen osapuolen 
lisälaitteiden ja muistikorttien 
kanssa. Kameran viimeisin ver-
sio on yhteensopiva Samsungin 
lippulaivapuhelinten kanssa. Li-
säksi Gear 360:n kanssa toimi-
vat iOS-laitteet, kuten iPhone 7, 
iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 
6s Plus, ja iPhone SE. Gear 360 
on yhteensopiva Windows- ja 
Mac-tietokoneiden kanssa.
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JARI HYTTIJUUTALAISET 
SUOMEN SODISSA

Kone Osakeyhtiön Pekka Her-
linistä kirjan ”Koneen ruhtinas” 
kirjoittanut John Simon on saa-
nut aikaiseksi jälleen aikamoisen 
tietojärkäleen (580 sivua).

New Yorkista kotoisin olevana 
juutalaisena Simon alkoi tutkia 
juutalaisten sotilaiden osuutta 
Suomen joukko-osastoissa vii-
me sotien aikana ja hämmästyi 
jopa itse useamman vuoden kes-
täneen taustatyönsä tuloksista.

Samaan aikaan kun saksalai-
set tuhosivat juutalaisia ympäri 
Eurooppaa, Suomessa he myön-
sivät rautaristit kolmelle sodassa 
ansioituneelle suomenjuutalai-
selle, joista kukaan ei kylläkään 
suostunut vastaanottamaan ko. 
mitalia. Pystyttivätpä juutalais-
sotilaat jopa telttasynagogan ai-
van saksalaissotilaiden telttojen 
lähelle.

Simon on luonut haastattelui-
densa pohjalta fiktiivisen juu-
talaissuvun ja seuraa kolmen 
sukupolven kautta juutalaisten 
elämää Suomessa. Samalla kun 
lukija kertaa Suomen kamppai-
lua itsenäisyyden alkutaipaleel-
la, hän pääsee sukeltamaan juu-
talaiseen kulttuuriin.

Kirja on todellakin varsinainen 
tiiliskivi – kaiken lisäksi jopa yl-
lättävän pientä tekstiä – joten 
sitä ei ”vain lukaista” ohimen-
nen. Lukeminen vaatii aikaa ja 

AJATUKSIA 
EUTANASIASTA

Eutanasia on asia, joka jakaa 
ihmisten mielipiteet. Siinä on 
kysymys kuolemasta ja kaikesta 
mitä siihen liittyy. Alkuperäinen 
hyvään saattohoitoon viittaava 
käsite on sittemmin muuttunut.

Eutanasialla on jo toistasataa 
vuotta tarkoitettu armomurhaa. 
Eutanasian sisältöä niin suoma-
laisessa kuin kansainvälisessä 
kielenkäytössä kuvaa parhaiten 
määritelmä: ”Lääkärin tarkoi-
tuksellisesti suorittama potilaan 
surmaaminen lääkkeitä antamal-
la tämän toistuvasta, vapaaehtoi-
sesta ja oikeudentoimikelpoises-
ta pyynnöstä”

Eutanasia
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Inhimillinen ja kivuton kuolema on jokaisen ihmisen perusoikeus. Kun 
puhumme hyvästä kuolemasta, tarkoitammeko itse asiassa elämää? 
Elämä ennen kuolemaa – viimeisiä sekunteja myöten– voi olla hyvää tai 
huonoa, mutta itse kuolema on raja, jota emme pysty arvottamaan.

Ihmisen on voitava tuntea olevansa arvokas viimeiseen hengenvetoon 
saakka. Ihmiselämän arvokkuus ei vähene avun tarpeen lisääntyessä. 
Kuoleva tarvitsee inhimillistä läsnäoloa ja tehokasta oireenmukaista 
hoitoa. Saattohoidon puutteita ei korjata eutanasialla.

Eutanasia ei tarkoita tarpeettomien hoitojen riisumista vaan potilaan 
tappamista. Potilasta ei tarvitse surmata, jotta kipu saadaan vaiennet-
tua. Potilaan kuolemantoive sisältääkin kysymyksen: ”Välittääkö ku-
kaan minusta? Olenko jo täysin tarpeeton?” Tällaiseen kyselyyn ei tule 
vastata kuolinpiikillä.

Tämä kirja on lääkäri, kansanedustaja Päivi Räsäsen puheenvuoro euta-
nasiakeskusteluun. Se avaa lääketieteen, terveydenhuollon nykytilan ja 
kristillisen ihmiskuvan näköaloja kuoleman ja kärsimyksen kysymyksiin.
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ISBN 978-951-619-627-8 
Lk. 17.1.

*9789516196315*
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ISBN 978-951-619-631-5 
lk. 59.01
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PEKKA SARTOLA

S.O.S
Pelastakaa sielumme!

S.O.S

Hätähuuto 
hukkuvan 

ihmiskunnan 
puolesta.

S.O.S on kansainvälisen radiosähkötysliiken-
teen hätämerkki. Se juontuu sanojen Save 
Our Souls – pelastakaa sielumme, etukir-
jaimista. Tänään huuto on enemmän, kuin 
vain ajankohtainen. Tunnistaako kristikunta 
aikaa, jota elämme? Huomaammeko me 
miten Raamatun arvovallan alasajo on eden-
nyt jo hälyttävän pitkälle? Onko islam syr-
jäyttämässä kristinuskon? Tunnistammeko 
edes kristityn nimen alla toimivia julistajia? 
Uus pakanuus. Okkultismi. Idän uskonnot. 
Noituus. Osaammeko lukea ajan merkkejä 
Lähi-idän tapahtumista? Jerusalem on jo nyt 
kaikkien kansojen kiistojen kohteena, kuten 
Raamatun profeetat ovat ennustaneet. Tämä 
kirja ravistelee niin kristikuntaa heräämään, 
kuin myös paljastaa väärät, ei-raamatulliset 
opit ja opettajat. 

Käyttämättä silkkihansikkaita ja sortumatta poliittisesti korrektiin hyssyt-
telyyn, Pekka Sartola paljastaa asioita, joista mediassa ei tavata kertoa. 
Kaiken sanomansa hän perustaa tiukasti Raamattuun ja todennettaviin 
tapahtumiin. Kirja perkaa läpi maailman suurimmat uskonnot, harhaopit 
ja eksytykset paljastaen niiden todelliset kasvot. Se tarjoaa myös hätkäh-
dyttävää tietoa YK:n ja UNESCO:n toimista, Roomalaiskatolisen kirkon 
todellisista vallankäyttäjistä, islamista, palestiinalaisesta korvausteolo-
giasta, sekä lännen kirkkojen ja median sinisilmäisyydestä.   

Reijo Telaranta. Talousneuvos. Sastamala.

Esipuhe rovasti Juhani Peltonen

Kahden vuosikymme-
nen aikana Pekka Sar-
tola on noussut sekä 
erääksi kaikkein lue-
tuimmista hengellisistä 
kirjailijoista, että suosi-
tuimmaksi julistajaksi, 
niin Suomessa kuin 
maamme rajojen ulko-
puolellakin. S.O.S on 
hänen 23. kirjansa, ja 
sen myötä hän vankis-
taa edelleen asemaansa 
niin Lähi-idän, kuin Raa-
matun eskatologiankin 
asiantuntijana.

ISBN 978-952-702-713-4

Kannen suunnittelu: Pekka Sartola / Iiris Kallunki Lk. 84

Tule lukumatkalle taivaan ja maan välille, kuumailmapallojen värikkääseen
ja seikkailurikkaaseen maailmaan! Mutta kuka on Korhonen?

Tässä kirjassa kerrotaan tarinaa miehestä, jonka elämään sisältyy monia huikeita
tarinoita. Sattumusten, tai kuten Ilkka itse uskoo, johdatuksen kautta vilkas ja
energinen nuorukainen aloitti sairaalalaitteiden myyntityön.

UpViser-yrityksen perustaminen oli käännekohta, joka avasi portit myös
kansainväliseen bisnekseen. Seikkailunhalu, impulsiivisuus sekä utelias
suhtautuminen erilaisiin ilmiöihin veivät Ilkan jo nuorena kuumailmapalloilun
harrastajaksi. Alkuaikojen joskus uhkarohkeat ilmailuseikkailut ja sattumukset
kehittivät Ilkasta vähitellen taitavan ja vastuuntuntoisen pilotin.

Tapahtumat ja paikat seuraavat kirjassa toisiaan niin nopeasti, ettei hitaampi
tahdo perässä pysyä. Ilkan tukena on kuitenkin henkilökohtainen usko
sekä rakastava perhe, jonka parissa on rauhoittumisen hetkiä ja lepoa,
joten vauhtia riittää yhä edelleen.

Ilkka Korhonen / Katri Kuusikallio
ISBN 978-952-264-912-6

keskittymistä, mutta se myös 
palkitsee.

Historian opiskelu ei ole vält-
tämättä ole kovin viihdyttävää, 
mutta John Simon on onnistunut 
paketoimaan runsaat sata vuotta 
historiaan sen verran mielenkiin-
toiseen pakettiin, että kirjaa ei 
henno laskea käsistään – muuta 
kuin tietenkin pakollisen jääkaa-
pilla käynnin takia.

Itselleni oli yllätys, että Suomi 
oli viimeinen Euroopan maista, 
joka myönsi juutalaisille kansa-
laisuuden. Ainahan me kuiten-
kin olemme julkisuudessa kerto-
neet, kuinka suomalaiset ovat tu-
keneet Israelia sen itsenäisyyden 
alusta lähtien, ja kuinka Suomen 
valtio tunnusti Israelin valtion 
ensimmäisten joukossa vuonna 
1949. Diplomaattisuhteet solmit-
tiin vuonna 1950 ja suurlähetystö 
avattiin Tel Aviviin vuonna 1952. 

No, Suomen viimeaikaiset 
äänestyskäyttäytymiset YK:ssa 
tietenkin ovat herättäneet hie-
man ristiriitaisia tunteita monen 
Israel-ystävän mielessä...

Tällaiselle ei-juutalaiselle lu-
kemisen sujumista hieman hi-
dastivat Simonin runsaasti käyt-
tämät heprealaiset tai jiddishin 
kieliset termit, joista osa oli toki 
selvitetty saman sivun alareunas-
sa, mutta valtaosa kirjan loppu-
osan liitteessä. 

Kimmo Janas

Päivi Räsänen
Mistä on kysymys?
Eutanasia
Uusi Tie, 2017

John Simon
Mahdoton sota
Kun suomenjuutalaiset taistelivat 
Natsi-Saksan rinnalla
Siltala, 2017

Ilkka Korhonen & Katri Kuusikallio
Taivaan ja maan välillä
Korhonen – kuka?
Omakustanne, 2017

Pekka Sartola
S.O.S – Pelastakaa sielumme!
Ajanteos, 2017

Eutanasia keskustelussa on 
usein käytetty termejä aktiivinen 
ja passiivinen eutanasia. Aktiivi-
sella eutanasialla on tarkoitettu 
henkilön tappamista jollakin 
suoranaisella teolla kuten kuo-
lettavalla myrkyllä. Eutanasia on 
tarkoituksellista surmaamista.

Käsitettä passiivinen eutanasia 
on käytetty tilanteissa, joissa po-
tilaan kuolemaa on tahallisesti 
joudutettu siten, että hänelle ei 
ole annettu hänen elämänsä jat-
kumisen kannalta välttämätöntä 
hoitoa.

Eutanasiassa ja avustetussa it-
semurhassa toiminnan päämää-
rä ja teon tarkoitus on potilaan 
kuolema. Hyödyttömien hoito-
jen lopettamisessa päämääränä 
ei ole potilaan kuolema, vaan 
hoidoista koituvan epämuka-
vuuden ja kuolinprosessin pit-
kittymisen välttäminen. Passii-
vinen eutanasia on käsitteenä 
ristiriitainen, ja siksi sitä suositel-
laan vältettäväksi. Samalla myös 
sana ”aktiivinen” on eutanasian 
yhteydessä tarpeeton, sillä mää-
ritelmällisesti eutanasia on aina 
aktiivista ja tahallista potilaan 
surmaamista.

Aika on syntyä, aika on kuolla. 
Armon syvintä sisältöä on mah-
dotonta yhdistää murhaamiseen. 
Armomurhassa ei ole kysymys 
armosta. Kuoleva ihminen koh-
taa armon, kun hän on sellaise-
naan, sairaana ja heikkona hy-
väksytty, hoivattu ja rakastettu.

Raamatun ihmiskuvaan kuu-
luu myös, että ihminen on ikui-
suusolento. Kuolema ei ole port-
ti ikuiseen uneen tai päätöspiste 
kärsimyksille. Kuoleman jälkeen 
ihminen tekee tiliä Jumalan 
edessä. ”Ihmisille on määrätty, 
että heidän kerran on kuulemi-
nen, mutta sen jälkeen tulee tuo-
mio” (Hepr.9:27). Armomurha 
siirtää ihmisen pois armonajasta. 
Jumalan kädessä kuolemakin voi 
kuitenkin kääntyä voitoksi. Kuo-
lemasta tulee silloin portti ikui-
seen elämään. Sen tähden sama 
Paavali, joka kutsui kuolemaa 
vihollisista viimeiseksi, saattoi 
sanoa, että kuolema on minulle 
voitto. (1 Kor. 15:26, Fil. 1:21)

Emme  tiedä  viimeistä  päi-
väämme, mutta sen tiedämme, 
että nyt on pelastuksen päivä. 
Elämme armon aikaa! Nyt on oi-
kea hetki turvautua ristillä ansait-
tuun armoon, ylösnousemuksen 
lupaukseen ja ikuisen elämän 
lahjaan.

Kuolema ei merkitse pistettä 
iltaan kallistuvalle, sairauksien 
ja kärsimystenkin varjostamalle 
elämälle, vaan kaksoispistettä. 
Siitä alkaa todellinen elämä, jos-
sa synnin, kärsimyksen ja kuole-
man kahleet eivät enää kiusaa. 
Elämä on jo voittanut kuoleman.

Näillä  ajatuksilla ja kokemuk-
silla voin suositella tutustumista 
tähän kirjaan.

Iikka Löytty 

AJANKOHTAINEN 
HÄTÄHUUTO

S.O.S on kansainvälinen radio-
sähkötysliikenteen hätämerkki ja 
tulee sanoista "Save Our Souls" 
eli pelastakaa sielumme.

Tänään tuo hätähuuto on 
enemmän kuin ajankohtainen.

Pekka Sartolan uusi kirja ra-
vistelee kristikansaa heräämään 
ja paljastaa samalla väärät, ei-
raamatulliset opit ja opettajat.

Sartola tykittää tuttuun tyy-
liinsä faktoja pöytään sellaisella 
vauhdilla, että heikompaa hen-
gästyttää. Eivätkä nuo faktat ole 
hänen omasta päästään, vaan 
perustuvat tiukasti Raamattuun.

Kirjasta löytyy yllättävää tietoa 
YK:n ja Unescon toiminnasta, 
roomalaiskatolisen kirkon to-
dellisista vallankäyttäjistä, pa-
lestiinalaisten korvausteologias-
ta, eri uskonsuunnista ym. Eikä 
sinisilmäinen mediakaan säästy 
Sartolan läksytykseltä.

Hän toteaa kirjassaan maail-
massa olevan kolmisen tuhatta 
Raamatusta poikkeavaa uskon-
tomallia. Ja kun ihmisiä on liki 
kahdeksan miljardia, jokaiselle 
löytyy oppi, jonka varaan voi 
toivonsa laskea. Sartola kuiten-
kin huomauttaa, että mikään toi-
nen uskonto ei kykene olemaan 
edes vertailukelpoinen Raama-
tun sanoman kanssa. Tulevien 
tapahtumien kertominen eli 
Raamatun profetointi on sekin 
omaa luokkaansa, myös isla-
miin verrattuna. Paljon on maa-
ilmassa eksytystä tänä päivänä, 
mutta Pekka Sartola muistuttaa 
Raamatun Sanaan turvautumisen 
tärkeydestä.

Kimmo Janas

UP, UP IN THE AIR
Kun ensimmäiset kuumailma-
pallot nousivat ilmaan, Suomi oli 
vielä osa Ruotsin kuningaskun-
taa. Suomalainen alan pionee-
ri Veikko Kaseva nousi ilmaan 
ensimmäisen kerran 1966. Ilkka 
Korhonen puolestaan koki tuon 
elämyksen vuonna 1979 Englan-
nissa.

Katri Kuusikallion kokoama 
muisteluteos "Taivaan ja maan 
välillä" kertoo Ilkka Korhosen 
elosta ja olosta lempiharrasteen-
sa parissa viimeiset vuosikym-
menet.

Kirja kertoo Ilkan olleen lap-
sena varsinainen velikulta ja 

monessa mukana. Aivan kuten 
tänäkin päivänä.

Olen tuntenut Ilkka Korhosen 
jo useamman vuoden – joskaan 
en ole vielä suostunut nou-
semaan lukuisista pyynnöistä 
huolimatta hänen kuumailma-
pallonsa kyytiin. 

Kirjaa lukiessani tuosta tutusta 
miehestä piirtyi aivan uudenlai-
nen kuva. Olen aina tiennyt hä-
nen olevan herkkä innostumaan 
uusista asioista, mutta se, kuinka 
paljon miekkosemme onkaan 
ehtinyt saada aikaan, yllätti. 

Kirjan sivuilla vilahtelee tuttu-
ja nimiä Mikko Kuustosesta Aki 
Hintsaan. Milloin Ilkka lentää 
kotimaassa, milloin Tansani-
assa tai Espanjassa. Mutta aina 
menossa. Ja niinhän se on, har-
vemmin olen saanut häntä kiinni 
puhelimella kotimaasta.

Kirjassa piirtyy myös kuva Ju-
malaan uskovasta liikemiehestä, 
joka ei uskoaan tyrkytä, mutta ei 
myöskään peittele. Hän kertoo 
kokeneensa vahvasti, että usko 
on merkinnyt konkreettista siu-
nausta ja varjelusta elämän ai-
kana. Auton mittariin kertyy 
vuosittain yli 55.000 km ja len-
totunteja kuumailmapallolla on 
tullut jo 1.700.

Kuusikallio on onnistumaan 
kirjaamaan lukuisia mielen-
kiintoisia tapahtumia vuosien 
varrelta ja monia koskettavia 
kohtaamisia ihmisten kanssa. Ja 
kaikkea tätä värittävät hienot va-
lokuvat niin ilmasta kuin maan 
päältäkin.

Mahtava kirja mahtavasta vei-
jarista. Kannattaa ehdottomasti 
hankkia ja lukea.

Kimmo Janas
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RAHAA?

HALUATKO
SÄÄSTÄÄ

ENERGIAA JA
RAHAA?

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

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

OTA YHTEYS, NIIN TEEMME TARJOUKSEN !

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

Iikka Löytty

Piispa Simo Peura vihki 
seitsemän uutta pappia 
Lapuan hiippakuntaan 
29.10.2017. Mukana 
oli myös tuomiorovasti 
Matti Salomäki, 
runsaasti muita pappeja 
ja seurakuntaväkeä. 
Kirkko ole melkein 
ääriään myöten täynnä.

J eesus lähettää seitsemän-
kymmentäkaksi opetuslas-
ta.

Tämän jälkeen Herra valitsi 
vielä seitsemänkymmentäkak-
si opetuslasta ja lähetti heidät 
kaksittain edellään jokaiseen 
kaupunkiin ja kylään, johon hän 
aikoi itse mennä. Hän sanoi heil-
le: ”Satoa on paljon, mutta sa-
donkorjaajia vähän. Pyytäkää siis 
Herraa, jolle sato kuuluu, lähet-
tämään väkeä elonkorjuuseen. 
”Menkää, minä lähetän teidät, 
kuin lampaat susien keskelle. 
Älkää ottako mukaanne raha-
kukkaroa, älkää laukkua älkääkä 
jalkineita. Älkää matkan varrella 
pysähtykö tervehtimään ketään. 
Ja kun tulette johonkin taloon, 
sanokaa ensiksi: ”Rauha tälle ko-
dille”. Jos siellä on joku, joka on 
rauhan arvoinen, hän saa teidän 
toivottamanne rauhan. Ellei ole, 
toivotuksenne palaa teille. Jää-
kää siihen taloon, ja syökää ja 
juokaa mitä teille tarjotaan, sillä 
työmies on palkkansa ansainnut. 
Älkää siirtykö talosta toiseen. 
Kun tulette kaupunkiin ja teidät 
otetaan siellä vastaan, syökää 
mitä teille tarjotaan, parantakaa 
kaupungin sairaat ja kertokaa 
kaikille: ”Jumalan valtakunta 
on tullut teitä lähelle”. Mutta jos 
teitä johonkin kaupunkiin tul-
tuanne ei oteta vastaan, men-
kää sen kaduille ja julistakaa: 
”Me pyyhimme pois pölynkin, 
joka teidän kaupungistanne on 
jalkoihimme tarttunut, pitäkää  
hyvänänne! Mutta tietäkää, että 
Jumalan valtakunta on tullut lä-
helle!” (Luuk.10:1-12 ) 

(virsi 111)
Oi Pyhä Henki, Herramme 

elämän lähde, Luojamme, nyt 

Seitsemän pappia 
vihittiin Lapuan 
tuomiokirkossa

täytä meidät armolla ja voimal-
lasi vahvista. Lohduttajamme 
ainoa ja runsas lahjain antaja, 
mielemme kovat pehmitä, ne 
liekilläsi lämmitä. Nyt kiitos ol-
koon Isälle ja ainoalle Pojalle. 
Hän Pyhän Hengen meille suo ja 
armon runsaat lahjat tuo.

(virsi917) 
Rukouksen liekki syttyy lois-

tamaan. Jeesus, sinä annat avun 
aikanaan.

(virsi 426) 
Menkää maitten ääriin asti, 

näin on käsky Kuninkaan. Jouk-
koaan hän itse johtaa taisteluun-
sa voittoisaan. Kerran vapah-
dettu maa kunnioittaa Karitsaa. 
Menkää julki julistamaan ristin 
riemu sanomaa. Voitonsanka-
rimme suusta Golgatalla kajah-
taa ”Täytetty jo kaikki on”. Siihen 
tyytyy rauhaton. Menkää, Jeesus 
pitää teitä joka päivä lähellään, 
vaikka veisi syviin vesiin, taik-
ka laaksoon pimeään. Kun vain 
Herra teitä vie, kirkastuu myös 
synkin tie.

(virsi 510) 
Sinä Jeesus ymmärrät parhai-

ten, kun katsot sydämeen. miten 
pelkään , valoa väistelen ja kai-
paan pyhyyteen.. Anna anteeksi, 
pese puhtaaksi, tee uudeksi ko-
konaan. Minä tahdon kuunnella 
ääntäsi, se kutsuu seuraamaan. 
Sinä Jeesus, vallasta riisuuduit ja 
suostuit nöyryyteen. Isän tahdon 
täyttäen antauduit maan kaik-
keen köyhyyteen. Sido, Jeesus, 
nyt minut itseesi, suo usko ja 
rakkaus.! Ota kaikki voimani 
käyttöösi, luo matkaan tarkoitus.

Suomalainen musiikki ja sen 
tekijät laidasta laitaan ovat pää-
osassa elämyksellisessä ja toi-
minnallisessa, nykyajan tekno-
logiaa monipuolisesti hyödyn-
tävässä museossa, joka avautuu 
syksyllä 2019 osana Helsingin 
Pasilan uutta Tripla kauppa- ja 
elämyskeskusta.

Uudenlaisen musiikkimuseon 
sydämessä on kunniagalleria, jo-
hon valitaan vuosittain joukko 
suomalaisten rakastamia ja kun-
nioittamia muusikoita. Lisäksi 
uusi museo tulee tarjoamaan 
mm. nostalgisia aikamatkoja 
soiviin muistoihin, musiikkitie-
toa hauskassa muodossa sekä 
monenlaisia mahdollisuuksia 
heittäytyä itse soiton, laulun ja 
tanssin vietäväksi.

Uusi musiikkimuseo liittyy 
osaksi pohjoismaisten musiikki-
muesoiden ketjua, johon kuulu-
vat mm. Ragnarock Tanskassa, 
Rockheim Norjassa ja ABBA-
museo Ruotsissa. Se vertautuu 

UUSI MUSIIKKIMUSEO 
AVATAAN SYKSYLLÄ 2019

myös maailmalla yleisiin kunnia-
gallerioihin eli Hall of Fame –
museoihin, mistä johtuu tulevan 
museon englanninkielinen nimi 
Finnish Music Hall of Fame.

Suomalainen versio kun-
niagalleriasta ja sen ympärille 
muotoutuvasta museosta on ai-
nutlaatuinen. Galleriaan kootaan 
kaikkien musiikkilajien huiippu-
ja kapellimestareista räppärei-
hin, hevibändeistä kansanmu-
siikkiyhtyeisiin ja sinfonikoista 
iskelmäartisteihin.
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saarnaa.
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0%
Rahoitus-korko

autotalopelttari.fi

Tarjous voimassa 31.12.2017 asti.

Rahoituskorko 0%.
Luoton perustamiskustannukset 199,00.
Käsittelymaksu 12,00 €/erä. 
Normaali luottopäätöskäytäntö.

kaikille vaihtoautoille
todella edullinen rahoitus

Autotalo Pelttarilta

Kimmo Janas

Italialainen Alfa Romeo 
on tunnettu sporttisista 
menopeleistään, mutta 
siltä on puuttunut 
mallistostaan nykyään 
niin suosituksi tullut 
SUV eli katumaasturi.

Mutta eipä puutu enää – 
tässä on 107-vuotiaan 
Alfa Romeon ensim-

mäinen katumaasturi Stelvio!
Stelvio perustuu samaan 

Giorgio-perusrakenteeseen kuin 
keväällä koeajamamme Giulia-
kin. Joku viisas tiesi kertoa, että 
Giulian farmarimallin suunnitte-
lu pistettiin jäihin, kun tehtaalla 

nen, 280-heppainen bensaturbo. 
Muita moottorivaihtoehtoja ovat 
200 -hevosvoimainen 2 litran 
bensakone ja 210 -hevosvoimai-
nen 2,2 litran diesel. Kaikki ovat 
nelivetoja.

Myös sisällä havaitsee Giulias-
ta tuttuja piirteitä.

First Edition -varustetasosta 
kielivät mm. tammiset koriste-
listat kojelaudassa, ovissa sekä 
keskikonsolissa. On myös Luxu-
ry -nahkaverhoilu ja Alfa Con-
nect 3D -navigaattori 8,8 tuuman 
näytöllä.

Istuimet ovat ihan napakat 
ja antavat mukavasti tukea. On 
mahdollisuus tallentaa kolme 
eri istuinasetusta auton muis-
tiin, että perheen isälle ja äidille 
löytyy valmiiksi omat säädöt ja 
juniorille vielä omat.

Ja kuten katumaastureissa 
yleensäkin, istumakorkeus on 
mukavan korkea, joten yleis-
näkymä liikenteeseen on hyvä. 
Tosin auton keulan hahmottami-
nen vielä hieman aikaa.

Ohjaus on erittäin nopea – 
aivan kuten se oli Giuliassakin. 
Mutta olisiko hieman liian kevyt. 

Alusta on sopivan jämäkkä, 
ja jousitus miellyttävä – hidaste-
töyssyjen yli ajaminenkaan ryt-
käytä liikaa takalistoon.

Ajettavuus on varsin hyvä ellei 
jopa erittäin hyvä.

Koeajoautomme kokonaishin-
ta on 76.674,66 euroa, mutta jos 
veronpalautuksia on vielä käyt-
tämättä – mikä ettei.

C  Todisteina First Edition -versiosta 
ovat  19 tuuman messevät kevytmetal-
livanteet.

ALFA ROMEO STELVIOALFA ROMEO STELVIO
huomattiin tämän Stelvion käyt-
tökelpoisuus.

Stelvion ulkokuoressa huo-
maa selvästi jo Giuliasta tuttuja 
piirteitä. 

Tämä meillä oleva Stelvio on 
First Edition -versio eli tätä löy-
tyy vain rajoitettu erä. 

Stelviolla on pituutta vähän yli 
4,6 metriä ja leveyttä 1,9 metriä. 
Korkeuttakin on 1671 mm eli 
tämä on aika massiivinen möh-
käle. Maavaraa on 20 cm, joka 
voisi tietenkin olla hieman kor-
keampikin, jos meinaa talvella 
lähteä ajelemaan mökille vievää 
tukkitietä pitkin.

B    Takakonttiin mahtuu mukavasti 
rompetta. Perusasennossa tavaratila 
on 525 litraa ja takapenkit kaadettuna 
1600 litraa.

D   Myös takana istuu pitkäkoipisempi-
kin mukavasti.

B  Konepellin alta löytyy 2-litrainen, 
280-heppainen bensaturbo, jossa on 
vääntöä 400 Nm.

Kokonsa puolesta lähimmät 
kilpailijat taitavat olla Audin Q5 
ja Volvon XC60.

Konepellin alta löytyy 2-litrai-

C  Kaksi pakoputkea kielivät menoha-
luista.

C  Alfamaisen tuima ilme.

C  Käynnistysnappula ratin vieressä.
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