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Päätöksiä on tehtävä!
Perustus on laskettu ja 

vahvaksi havaittu

Jeesuksen Kristuksen apos-
toli, valituille muukalaisille, 
jotka asuvat hajallaan ….
Ylistetty olkoon meidän 

Herramme Jeesuksen Kris-
tuksen Jumala ja Isä, joka 
suuren laupeutensa mukaan 
on uudestisynnyttänyt mei-
dät elävään toivoon Jeesuk-
sen Kristuksen kuolleista-
nousemisen kautta, …. 
Häntä te rakastatte, vaik-

ka ette ole häntä nähneet, 
häneen te uskotte, vaikka 
ette nyt häntä näe, ja rie-
muitsette sanomattomal-
la ja kirkastuneella ilolla,  
sillä te saavutatte uskon pää-
määrän, sielujen pelastuk-
sen. Sitä pelastusta ovat etsi-
neet ja tutkineet profeetat, 
jotka ovat ennustaneet teidän 
osaksenne tulevasta armos-
ta, ovat tutkineet, mihin tai 
millaiseen aikaan heissä ole-
va Kristuksen Henki viitta-
si, edeltäpäin todistaessaan 
Kristusta kohtaavista kärsi-
myksistä ja niiden jälkeen 
tulevasta kunniasta.  (otteita 
2.Piet. 1: 1-11)

Nyt kasvava sukupolvi saa 
hyvin suuren osan tiedois-
tansa Twitteristä ja Face-
bookista. Aikamme media 
on muuttunut hyvin kristil-
lisvastaiseksi, toisin mitä se 
oli sodan jälkeisinä vuosi-
kymmeninä, jolloin kunni-
oitettiin kristillisiä arvoja ja 
Jumalan Sanaa. Kristillinen 
kasvatus on määrätietoises-
ti haluttu minimoida myös 
oppilaitoksissa, jopa evätä 
kokonaan. 
Elämme aikaa jossa nou-

sevasta sukupolvesta mitä 
todennäköisimmin kasvaa 
juuretonta, heikolle perus-
tukselle rakentuva väestö 
ja kansa, joka viis veisaa 
Jumalan Sanan arvovallasta 
ja sen tarjoamasta vahvasta 
elämän perustuksesta. Koko 
valtamedia pyrkii tähän, - ja 
se haluaa olla pääkasvatta-
jan roolissa jopa kansamme 
päättäjiin vaikuttaen. Myös-
kään valtakirkostamme ei 
näytä löytyvän vastustajaa 
tälle ilmiölle. Joka taholla 
Jumalan Sanan arvovaltaa 
halutaan murentaa, se on 
valitettava ilmiö.

Siksi on syytä olla taho-
ja, jotka rohkenevat nostaa 
esiin todistettuja historial-
lisia ja profeetallisia faktoja 
jotka eivät ole yksin Raa-
matusta luettavissa, vaan 
löytyy myös aikansa muista 
dokumentoiduista lähteistä, 
hyvänä esimerkkinä mm. 
Israelin kansa-, ja valtio. 
Yksi todistetuimpia tapauk-
sia on Jeesuksen syntymän, 
elämäntyön, ristiinnaulit-
semiseen, hautaamisen ja 
ylösnousemukseen liittyvät 
tapahtumat. Kuitenkin, jos 
nuo em. aiotaan kumota, on 
sitä ennen tuhottava suu-
ri määrä historiaa ja vielä 
vanhempaa eKr. todistettua 

profeetalista aineistoa.
Pietarin, - kuin myös Paa-

valinkin kristillistä uskoa 
ja sen arvovaltaa vastaan 
hyökättiin heidän aikanaan, 
monesti rajusti jopa kuo-
lemanrangaistukseen asti. 
Mutta lujaksi havaittu perus-
tus kesti. Totuus ei pala 
tulessakaan!  

Pietari oli itse kiivaana, jos-
kus ailahtelevanakin nuoru-
kaisena ”vääntämässä kät-
tä” monista asioista, jopa 
siinä seurueessa joka kulki 
Jeesuksen matkassa mil-
loin missäkin. Seuraavassa 
Kesarean kokemuksessa kun 
jälleen Jeesuksen seurueessa 
etsittiin erilaisia vastauksia 
ja näkemyksiä Jeesuksen 
suoraan kysymykseen, Pieta-
ri oli saanut, tai sai kirkkaan 
uskon ilmaista kuka Jeesus 
todella on.

Kun Jeesus tuli Filippuk-
sen Kesarean tienoille, 
kysyi hän opetuslapsiltaan 
sanoen: ”Kenen ihmiset 
sanovat Ihmisen Pojan 
olevan?” Niin he sanoi-
vat: ”Muutamat Johan-
nes Kastajan, toiset Eli-
aan, toiset taas Jeremiaan 
tahi jonkun muun profee-
toista”. Hän sanoi heille: 
”Kenenkä te sanotte minun 
olevan?” Simon Pietari 
vastasi ja sanoi: ”Sinä olet 
Kristus, elävän Jumalan 
Poika”. Jeesus vastasi ja 
sanoi hänelle: ”Autuas 
olet sinä, Simon, Joonaan 
poika, sillä ei liha eikä veri 
ole sitä sinulle ilmoittanut, 
vaan minun Isäni, joka on 
taivaissa. Ja minä sanon 
sinulle: sinä olet Pietari, ja 
tälle kalliolle minä raken-
nan seurakuntani, ja tuo-
nelan portit eivät sitä voita. 
(Matt. 16: 13-18)

Nähtävästi toiset vielä tuol-
loin olivat yleisen mielipi-
teen vankeja, ollen hyvässä 
mukana silloin kun ei vaaraa 
näkynyt, mutta nyt Jumalan 
Henki auttoi ja antoi Pie-
tarille voiman ja viisauden 
kaverien kuullen sanoa sen, 
mitä Jumala oli hänelle pal-
jastanut. Hän muisti ne yli-
luonnolliset teot mitä Jeesus 
oli tehnyt. Mieli palautui 
muistamaan mitä profeetat 
jo ammoisina aikoina olivat 
tulevasta messiaasta ilmoit-
taneet. Pietarin vastaus oli 
kirkas: ”Sinä olet Kristus 
elävän Jumalan poika!” Tuo 
oli Jeesuksen sanoilla Isän 
ilmoittama viisaus ja tieto 
Pietarin sisimpään, - ei järjen 
päätelmä. ”Tälle kalliolle 
minä rakennan seurakun-
tani, ja tuonelan portit eivät 
sitä voita.” Siinä oli testin 
arvio siitä minkä varassa 
seurakunta seisoo. 

Mielipiteitä siitä kuka Jee-
sus on, niitä arvioita ihmis-
ten mielissä nykyisinkin 

elää, niille yritetään antaa 
mitä ihmeellisimpiä roo-
linimityksiä – jopa pilk-
karooleja. Niitä oli silloin 
jopa opetuslapsijoukossa, 
oli Pilatuksen edessä, oli 
Jeesuksen riippuessa ristil-
lä, ja lisää tulee kaikenaikaa 
meidän ajassammekin ole-
maan. Niitä saamme katsoa 
ja kuulla jatkuvasti mediasta. 
Pietarilla oli sekä Jumalal-
ta saatu usko, kuten Jeesus 
ilmaisi, sekä näkemänsä ja 
kokemansa lisäksi kymme-
nien jopa satojen ihmisten 
todistajalausunnot siitä mitä 
oli tapahtunut. Hän ei usko-
nut olettamuksiin tai taruihin 
kuten hän toteaa: ”Sillä me 
emme seuranneet viekkaasti 
sommiteltuja taruja teh-
dessämme teille tiettäväksi 
Herramme Jeesuksen Kris-
tuksen voimaa ja tulemusta, 
vaan me olimme omin sil-
min nähneet hänen valta-
suuruutensa. . Sillä hän sai 
Isältä Jumalalta kunnian ja 
kirkkauden, kun tältä ylhäi-
simmältä kirkkaudelta tuli 
hänelle tämä ääni: ”Tämä 
on minun rakas Poikani, 
johon minä olen mielisty-
nyt”. ” (2. Piet. 1:16-17) 

Mitä faktoja Paavalilla oli 
uskoa Jeesuksen Jumaluu-
teen?

 ”Veljet, minä johdatan 
teidät tuntemaan sen evan-
keliumin, jonka minä teille 
julistin, jonka te myöskin 
olette ottaneet vastaan ja 
jossa myös pysytte ja jonka 
kautta te myös pelastutte, jos 
pidätte siitä kiinni semmoi-
sena, kuin minä sen teille 
julistin, ellette turhaan ole 
uskoneet. Sillä minä annoin 
teille ennen kaikkea tiedok-
si sen, minkä itse olin saa-
nut: että Kristus on kuollut 
meidän syntiemme tähden, 
kirjoitusten mukaan, ja että 
hänet haudattiin ja että hän 
nousi kuolleista kolman-
tena päivänä, kirjoitusten 
mukaan, ja että hän näyt-
täytyi Keefaalle, sitten niille 
kahdelletoista. Sen jälkeen 
hän näyttäytyi yhtä haavaa 
enemmälle kuin viidellesa-
dalle veljelle, joista useim-
mat vielä nytkin ovat elossa, 
mutta muutamat ovat nuk-
kuneet pois. Sen jälkeen 
hän näyttäytyi Jaakobille, 
sitten kaikille apostoleille. 
Mutta kaikkein viimeiseksi 
hän näyttäytyi minullekin, 
joka olen ikäänkuin kesken-
syntynyt.” (1. Kor.15 1-8)

Pelastus Kristuksessa kes-
tää, ja uskossa se on omis-
tettavissa!

Ensimmäiset kuukaudet 
kaupungin päätöksenteossa 
valtuutettuna ovat olleet 
mielenkiintoisia. Olen jo 
huomannut miten moni-
syistä ja monikerroksisia 
päätöksentekoprosessit 
ovat. Monet asiat vaikutta-
vat esillä oleviin asioihin, 
joista pyritään tekemään 
päätös, joka olisi mahdol-
lisimman hyvä kaupungin 
ja sen asukkaiden kannalta. 
Olen myös huomannut, että 
jokainen tekee parhaansa 
tässä työssä. Toivottavasti 
kukaan ei rupea jatkossa-
kaan puoluepolitikoimaan, 
vaan mennään asia edel-
lä ja mietitään aina mitä 
mikin asia vaikuttaa yksi-
löihin kaupungissamme. 
Näin meidän kaikkien olisi 
hyvä olla ja koko Kokkola 
maakuntineen kehittyisi.

Haastetta riittää ja pää-
töksiä on tehtävä, vaikka 
Kokkola-lehden lukijoi-
den mukaan päätöksente-
kijöihin ei luoteta. Ihmistä 
haastetaan aina päätök-
sentekoon. Jokainen tekee 
päätöksiä päivittäin. Pää-
töksentekoa ei tarvita vain 
politiikassa, vaan ihmisen 
päivittäisessä elämässä. 
Itse päätät otatko röökin 
suupieleen, juotko kalja-
si ja toisen, vai lähdetkö 
juoksulenkille pitämään 
kuntoasi yllä.  –Sinä päätät.

Sinä päätät miten kas-
vatat lapsesi. Kyllä. Se on 
sinun tehtäväsi vanhimpa-
na. Annatko lapsesi tämän 
nykyaikaisen hullutuksen 
vietäväksi, jossa normaa-
lius väännetään epänor-
maaliksi – ideologioilla 
jotka eivät perustu reali-
teetteihin –  outoja suku-
puolirooleja myöten. 
Tiesitkö muuten, että voit 

ohjeistaa päiväkoteja kuin-
ka lastasi siellä kasvatetaan 
(linkki tekstin ohessa). 
On hyvä olla suvaitse-

vainen kaikkia ihmisiä 
kohtaan, mutta kenenkään 
ei tarvitse alistua järjettö-
myyksiin vastoin omaa-
tuntoaan ja ymmärrystään. 
On myöskin hyvä, että 

vanhemmat pitävät kristil-
lisen kulttuuriperinnön vaa-
limista tärkeänä ja antavat 
kasvattajille selkeän viestin, 
mikä on perheiden kulttuu-
riperintö.  

Myös Jumala teki pää-
töksiä sinun kohdallasi, 
itseasiassa kaikkien ihmis-
ten kohdalla. Hän päätti 
antaa ihmiselle iankaikki-
sen elämän Jeesuksessa. 
Hän päätti sovittaa maa-
i lman i t sensä  kanssa .  
Johannes 3:16
”Sillä niin on Jumala 

maailmaa rakastanut, että 
hän antoi ainokaisen Poi-
kansa, ettei yksikään, joka 
häneen uskoo, hukkuisi, 
vaan hänellä olisi iankaik-
kinen elämä.”
2. Korinttilaisille 5:19 
”Sillä Jumala oli Kristuk-

sessa ja sovitti maailman 
itsensä kanssa eikä lukenut 
heille heidän rikkomuk-
siaan, ja hän uskoi meille 
sovituksen sanan.”

Politiikassa voidaan pää-
tökset pyörtää, mutta Juma-
la ei vaihda lupaustaan ja 
päätöstään. Hän on totuus 
joka pitää. Tämä totuus 
naulatiin pitävästi Golgatan 
keskimmäiselle ristille. Jos 
me pistämme luottamuksen 
Jumalaan ja Hänen sanaansa 
ja ohjaukseensa meidän käy 
hyvin. -Tosi hyvin!

Johannes 11:25 (FINPR)
”Jeesus sanoi hänelle: 

”Minä olen ylösnouse-
mus ja elämä; joka uskoo 
minuun, se elää, vaikka 
olisi kuollut.”

Ystäväni, tee tänään elä-
mäsi paras ja tärkein päätös 
elämässäsi, anna elämäsi 
Jeesukselle Kristukselle, 
jolle ainoalle on annettu 
valta antaa syntisi anteek-
si. Uskoon tuleminen on 
hyvin yksinkertaista: Jos 
sinä sydämestäsi uskot, 
että Jeesus on kuollut puo-
lestasi ja suullasi tunnus-
tat Hänet Herraksesi, sinä 
pelastut. Rukoile omin 
sanoin, että hän voisi tulla 
elämääsi. 
Sinua siunaten ja oman 

päätöksen tehneenä sinua 
kehoitan tähän.

Reijo Ruotsalainen 

Jokaisella perheellä on oikeus omaan vakaumukseensa, 
sen harjoittamiseen ja sen välittämiseen tulevalle pol-
velle. Erheelliseen ja harhaanjohtavaan sukupuolikäsi-
tyksen opettamiseen omalle lapselle ei tarvitse alistua.
’Vanhemmilla on ensisijainen oikeus valita heidän 

lapsilleen annettavan opetuksen laatu’ (YK:n yleis-
maailmallinen ihmisoikeuksien julistus; art. 26, §3)

Lasta ei myöskään saa syrjiä sen perusteella, että hänen 
vanhempansa opettavat lapselle avioliiton olevan naisen 
ja miehen välinen liitto. Kaikilla lapsilla on yhtäläi-
nen oikeus perusopetukseen, riippumatta vanhempien 
uskonnosta tai vakaumuksesta.

Lisää infoa ja lomakkeet: 
http://aitoavioliitto.fi/materiaalit/

Jokaisella lapsella on 
oikeus kasvaa normaaliksi 

tytöksi tai pojaksi.
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• Usko, että Jumala on.
• Tunnusta, että tarvitset Jeesusta.
• Kadu tekojasi ja tee tietoinen 
   parannus.
• Usko Jeesuksen  ristinkuolemaan.

•Jos tunnustat uskosi suullasi ja 
  uskot  sydämessäsi Jeesuksen  
  ylösnousemukseen, sinä  pelastut  
  (Room.10:9).
•Rukoile Jeesusta tulemaan elämääsi.

Jotta voisit syventää alkanutta 
uutta elämääsi Jeesuksen kanssa tee 
seuraavasti: 

•Lue Raamattua, jotta oppisit tunte-
  maan Kristuksen. Aloita  Uudesta
  testamentista.
•Rukoile.
•Ota yhteyttä  muihin uskoviin.
•Osallistu jumalanpalveluksiin ja
  palvo Jumalaa muiden kristittyjen
  kanssa.
•Toteuta uskoasi myös käytännössä
  sanoissasi ja teoissasi.
•Kerro Jeesuksesta muillekin.

USKOONTULON 

  A
B

C

Pistäytyessäni elokuun lop-
pupuolella entisen työtove-
rini Harri Tiaisen ja hänen 
vaimonsa Maija-Liisan 
luona Himangalla, virisi 
keskustelu siitä, miten mie-
lenkiintoinen elämä heillä on 
ollut elettävänä. 

Harri on ollut aiemmin 
työelämässä liikealan moni-
toimiosaajana mm. myy-
mäläpäällikkönä,  auto-, ja 
työkalutarvikkeiden myyn-
titehtävissä toimien, kuin 
myöskin tiskin toisella puo-
lellakin, eli sisäänostajan 
roolissa. Tuona ajanjaksona 
osui kohdallemme muutamia 
yhteisiä liikematkoja Aasi-
an puoleen, mm. Kiinaan ja 
Hongkongiin. Taisipa siinä 
välillä työkuviot viedä jos-
sain välissä Harria myös 
tekstiiliryhmän puolellekin 
toviksi. Liikealan viimeiset 
vuodet kuluivat niin, että 
viikonloppuisin ja vapaa-
aikoina tuli hoidettua myös 
omantoimen ohella Himanka 
-Kalajoki alueella pienehkön 
baptistiseurakunnan erinäi-
siä tehtäviä sen mukaan mitä 
kulloinkin tarve vaati ja aika 
sekä voimat salli.
Mutta sitten tuli hetki, jol-

loin oli valittava jatkaako 
näin, vai lähteekö kokoai-
kaisesti seurakuntatyöhön, 
johon sisäinen kutsu veti 
voimakkaasti. Harri on tul-
lut nuorena uskoon ja halu 
oli kertoa myös laajemmal-
ti siitä miten Jumala voi 
muuttaa ihmisten elämää ja 
antaa heille tulevaisuuden 
ja toivon, kuten Jeremia 29 
luku kertoo. Siitä myöhem-
min lisää tämän haastattelun 
loppuosassa.

Maija-Liisa, eli ”Maik-
ku” ystävien kesken, on 
syntyisin paljasjalkainen 
Himankalainen, ihan kirkon 
juuressa kasvanut. Hänen 
työuransa on kulunut pit-
kälti hoitoalan tehtävissä. 
Lähihoitajaksi hän valmis-
tui vuonna 2006. Uskovan 
kodin tyttönä pyhäkoulu 
oli tärkeä asia lapsuudessa. 
Rippikoulun tuomasta ope-
tuksesta Maikku on kiitolli-
nen, myös isosena hän toimi 
sitten aikanaan rippikoulun 
käytyään. 

Unelma sai siivet – työkutsu Jumalalta

 — Koin uskoontulon ja 
halun seurata Jeesusta sil-
loin 12-vuotiaana, kun aloin 
kulkea nuortenilloissa jossa 
oli herätystä. Silloin erään 
nuortenillan jälkeen, kun 
olimme rukoilleet yhdes-
sä ja monet olivat tehneet 
itkien parannusta. Minäkin 
menin naapurin tytön luokse 
kertomaan tästä ihananasta 
uskosta. Varmaankin silloin 
tunnustin ensimmäisen ker-
ran uskoni. Sieltä nuortenil-
tojen Hengen läsnäolosta 
jäi minulle kaipuu tähän 
Pyhän Hengen alueeseen. 
Niinpä sitten myöhemmin 
erään hyvän ystävän kanssa 
aloimme rukoilla, että saisin 
Pyhän Hengen täyteyden, 
kuten Apt.2 luvussa selke-
ästi kerrotaan, ja ymmärsin 
että lupaus koskee minuakin 
tuon tekstin mukaan, jossa 
sanotaan, jae 39: ”Sillä teille 
ja teidän lapsillenne tämä 
lupaus on annettu.. ”. Ja 
niin tuo voima ja täyteys las-
keutui elämääni, Maija-Liisa 
kertoo tuosta omakohtaisesta 
kokemuksestaan.

Unelmista totta

Maikku palvelee seurakun-
taa myös musiikin lahjallaan 
joka hänellä on mm. kauniin 
lauluäänen muodossa, mut-
ta on lahjassa mukana myös 
muitakin elementtejä kuin 
vain lauluääni. 

— Niin, olen saanut useita 
lauluja sanoineen ja sävelin 
niin, että ne vain alkavat soi-
da sisälläni, kunnes lopuksi 
otan kitarani ja laulan ne 
”ulos”. Tietenkin kirjoitan 
ne aikanaan paperillekin. 
Kun aluksi yritin tehdä lau-
luja omasta halustani, kyniä 
siinä vain tuli pureskeltua 
rikki, mutta kun Pyhä Hen-
ki alkoi toimia minussa 
niin, että Hän antoi laulujen 
sanoman ja sävelen minulle, 
sen jälkeen kaikki on tullut 
aivan kuin itsestään. Olen 
tehnyt CD levynkin, ”Pääsen 
kotiin”, nimisellä äänitteellä 
on 6 omaa kappalettani ja 
yhteensä levyllä on 13 eri 
hengellistä musiikkikappa-
letta joiden toivon osoitta-
van myös kuulijoilleni tietä 
kotiin. Tätä CD äänitettä on 
vielä jäljellä, ja sitä voi tilata 
minulta, tai ostaa Haapave-
den Helluntaiseurakunnan 
kirjamyynnistä. (tilaukset 
sähköpostilla: maikku.t@
hotmail.com ) 

Kutsu evankeliumintyö-
hön paloi sisimmässäni heti 
uskoon tuloni jälkeen ja kun 
tapasimme Harrin kanssa 
niin seurusteluvaiheessa kes-
kustelimme nämäkin asiat 
selväksi ja oli tunne että nyt 
vain lähetyskentälle, - ja 
nopeasti! 
Myös Harri kantoi kutsua 

julistajan, eli saarnaajan teh-
tävään, mutta vanhemmat 

ja viisaammat sitten sii-
nä sivussa vähän jarrutteli 
meitä, - ja niin siinä ”läh-
dettiin” melkein 20 vuotta, 
kunnes tuli Jumalan aika 
lähteä. Merkittävä tekijä 
oman kutsumukseni vahvis-
tumiselle oli kirja: ”Elämän 
sankarit”, joka valoi uskoa 
siihen että on lupa epäon-
nistuakin. Nyt meillä on 
takana liki 40 vuotta avio-
liittoa, ja menemme eteen-
päin toisiamme rohkaisten, 
- ei kritisoiden. Uskoen, että 
esirukousten lapsena niin 
me, kuin monet muutkin, 
eivät joudu hukkaan. Haluan 
rohkaista sinuakin joka luet 
tätä: Jaksa odottaa Jumalan 
johdatusta, oikeaa aikaa, ja 
myös lukea Jumalan Sanaa 
rukoillen sen unelman puo-
lesta jonka Jumala on sinun 
eteesi asettanut, ja jonakin 
päivänä huomaat että tuo 
unelmasi saa siivet! Näin 
Jumala tahtoo johdattaa 
sinunkin elämääsi.
Näin kertoili Maija-Liisa 

Tiainen omasta uskostaan ja 
työnäystään.

Entäpä Harri?

Harri, te olette ottaneet nyt 
vastaan työtehtävät Haapa-
veden Helluntaiseurakun-
nassa, jossa toimit saar-
naajana ja Maikku vetää 
tuota musiikin puolta omas-
ta ”aisastaan” ja näin reki 

menee eteenpäin. Kuinka 
monta seurakuntaa olette 
saaneet olla palvelemas-
sa näiden, pian 20 vuoden 
jaksolla jonka olette olleet 
vahvasti mukana seurakun-
tatyössä?

– Aluksi palvelin jakson 
baptistiseurakunnan eri teh-
täväkuvioissa, sitten saimme 
kutsun Nilsiän Helluntaiseu-
rakuntaan, sieltä tiemme joh-
ti Haapajärvelle useaksi vuo-
deksi. Matka jatkui aikanaan 
Kaaville ja sen ympäristön 
työkentälle, josta nyt 1.6. 
-17 alkaen koimme Jumalan 
johdatukseksi siirtyä palve-
lemaan Haapaveden Hellun-
taiseurakuntaa  ja sen ympä-
ristön rukouspiirejä. Loma-
jaksot ja pitemmät viikkova-
paat vietämme Himangalla, 
jossa meillä on omakotitalo 
josta emme ole luopumassa. 
Se on hyvä hiljentymis-, ja 

latauspaikka silloin kun on 
taukopäiviä seurakunnasta. 
Tästä työkentästämme voitte 
kuunnella enemmän Radio 
Deissä olleista Aikamerkki 
ohjelmista, jossa kerrom-
me työstämme laajemmalti. 
Linkki josta pääsee ohjel-
maan suoraan: https://urly.
fi/OvF. 
Maija-Liisan radiohaastat-

telu on arkistoituna osoit-
teessa: https://urly.fi/OtB

Näin Harri ja Maija-Liisa 
Tiainen kertoivat nykyisestä 
elämäntilanteestaan, uskosta 
Jeesukseen, ja kutsusta joka 
on vienyt heidät palvele-
maan Herraansa, ja myös nii-
tä ihmisiä joiden nauravien 
kasvojen takaa löytyy niin 
useasti itkevä sydän joka 
kaipaa yhteyttä luojaansa.

Haastattelu: Keijo Niskala

Suorat lähetykset 
helluntaiseurakunnista

netissä!
Myös video-arkisto!

Harri ja Maija-Liisa Tiainen palvelevat yhdessä. Kuva: Katariina Anttila Haapavesi-lehti.
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Mirja Tähtinen katsoo 
edessään istuvaa keski-ikäis-
tä naista, kun tämä kertoo 
kysyttäessä kuulumisensa. 
He juovat yhdessä kahvia ja 
jutustelevat niitä näitä, välil-
lä syvällisiäkin. Nainen on 
ennenkin ollut ruoan haus-
sa Kokkolan helluntaiseu-
rakunnassa järjestettävässä 
ruokajakelussa, Hyväkel-
lossa. Vaikka sitä ei ääneen 
sanota, naisen kertomasta 
voi päätellä, että tämän omat 
rahat ovat loppuneet jo vii-
me viikolla ja syömiset ovat 
olleet kaapin perältä löy-
tyneitä kuivamuonia. Kau-
poista lahjoituksina saadut 
liha- ja leipätuotteet ovat 
enemmän kuin tervetulleita 
naisen ruokakaappiin. Pasi 
Tähtinen puolestaan ter-
vehtii seurakunnan eteises-
sä ruoan hakuun tulevia ja 
sieltä lähteviä ihmisiä. Ujona 
itseään pitänyt Pasi jututtaa 
tottuneeseen tapaan koh-
taamiaan ihmisiä ja yrittää 
välittää heille kokemuksen 
siitä, että he ovat tärkeitä, 
arvokkaita ihmisiä ja että 
Jumala rakastaa heitä.

Edellä mainittu tilanne on 
kuviteltu, muttei kaukana 
siitä todellisuudesta, missä 
Tähtisen pariskunta on vii-
kottain mukana. Nykyään 
Kokkolan helluntaiseuran-
kunta on Tähtisten kotiseu-
rakunta. Mirja ja Pasi elävät 
ajatukselle: Antaessaan toi-
selle, saa itselleenkin jotain. 
On se annettu sitten aikaa, 
ruokaa, rakkautta, tavaroi-
ta tms. ”Jos joku, jolla on 
maallista omaisuutta, näkee 
veljensä olevan puutteessa 
mutta sulkee häneltä sydä-
mensä, kuinka Jumalan 
rakkaus pysyisi hänessä? 
Lapset, älkäämme osoittako 
rakkautta sanoin ja kielellä 
vaan teoin ja totuudessa.” 
(1.Joh.3:17-18) 
Mirja on itse kokenut lap-

suuden perheessä köyhyy-
den, eikä aikuisiälläkään 
ole päästy kieriskelemään 
rahoissa, sillä Mirja on ollut 
vuosia työkyvytön työnha-
kija. Pasin tie ruokajake-
luun johti toisten ihmisten 

ANTAESSAAN SAA
kutsun kautta ja hän on 
löytänyt paikkansa sieltä, 
juttelemassa small talkkia 
tuntemattomien ja vähän 
tuttujenkin kanssa. Pasin 
rouhea ulkokuori partoineen 
ja nahkarotseineen luo katu-
uskottavuutta ja vetää ken-
ties puoleensa samanhen-
kisiä moottoripyörämiehiä.

Viimeinen kutsu

Pasin ja Mirjan menneisyy-
dessä on monenlaisia haavo-
ja: traumaattisia kokemuk-
sia, vaikeita ihmissuhteita 
ja eroja. He ovat kuitenkin 
löytäneet elämässään tär-
keimmän asian, henkilö-
kohtaisen uskon Jumalaan. 
Pasi tuli uskoon ensimmäis-
tä kertaa -75, mutta usko ei 
kestänyt paria vuotta kau-
empaa. Uskon asiat tulivat 
uudelleen ajatuksiin, kun 
hänen neljä vuotias tyttären-
sä kerran sanoi: ”Isi kuolee 
ensi kesänä.” Pasi ei tiennyt, 
mistä tytär oli tämän saa-
nut päähänsä, mutta se jäi 
mietityttämään häntä. Pasi 
päätti, ettei uskalla jäädä 
odottamaan ensi kesää, sillä 
pelkäsi, mihin joutuisi, jos 
kuolisi. Helsingissä vetu-
rinkuljettajaksi opiskelles-
saan opiskelutoverit ryyp-
päsivät, mutta se ei Pasia 
kiinnostanut. Hänellä alkoi 
toinen etsikkoaika, joka joh-
ti uskoontulemiseen vuonna 
1989. Pasi kokee, että tuo 
kutsu oli Jumalan suunnas-
ta viimeinen ja siihen oli 
tartuttava.

Soitellen sotaan

Sähkötolpissa olevat kyltit 
”Jeesus tulee pian, oletko 
valmis?” -kyltit herättivät 
Mirjan etsimään Jumalaa. 

Hänellä oli ollut uskovai-
nen evankelis-luterilaiseen 
kirkkoon kuuluva mummo, 
joka hänkin oli osaltaan 
saattamassa Mirjaa Juma-
lan puoleen. Mirja kertoo, 
että itse lähti nuorena tyt-
tönä maailmalle ”soitellen 
sotaan”- asenteella. Hän sai 
25 vuotiaana ensimmäisen 
lapsensa, pojan ja joutui kol-
me vuotta myöhemmin koh-
taamaan suuren järkytyksen, 
kun vuonna 1986 pojan isä 
tappoi itsensä. Mirjan mie-
lenterveys alkoi horjua ja 
poika alkoi teini-ikäisenä 
kokeilemaan huumeita. Siinä 
vaiheessa Mirja ilmoitti sosi-
aaliviranomaisille, että poika 
täytyy ottaa huostaan, ettei 
tämän elämä menisi aivan 

hunningolle. Poika pääsi 
hyvään kotiin ja hänen elä-
mänsä alkoi sujua. ”Avuk-
sesi huuda minua hädän 
päivänä” (Ps.50:15) onkin 
ollut yksi Mirjalle tärkeim-
piä raamatunkohtia. 
Myöhemmin Jumala, jolta 

Mirja oli rukoillut ongel-
miinsa apua, unohtui vähi-
tellen.  Kääntyminen uskon-
tielle tapahtui monen mutkan 
kautta vuonna 2004 ja Mirja 
kävi kasteella Kangasnie-
men helluntaiseurakunnassa 
vuonna 2009.

Naimisiin ja 
moottoripyörän kyytiin

Mirja ja Pasi kohtasivat 
toisensa 2012 Kotisatama 

-deittipalvelun kautta. He 
kertovat hymyillen, että 
ensin he menivät naimisiin 
ja seuraavana päivänä osti-
vat moottoripyörän. Haave 
moottoripyörästä oli ollut 
Pasilla jo 30 vuoden ajan 
ja sattuman kautta he saivat 
itselleenkin sellaisen hankit-
tua. Moottoripyöräkerhoon 
Gospel Riderseihin liittymi-
nen oli hyvin luontevaa. Mir-
ja ei itse pysty enää pyörän 
selkään istumaan terveyson-
gelmien takia, mutta pukeu-
tuu silti Gospel Ridersin lii-
viin välittäen sillä eteenpäin 
tärkeää sanomaa kohtaamil-
leen ihmisille.

Kitaralle käyttöä

Ruokajakelun lisäksi Pasi 
on löytänyt paikkansa myös 
lavalta, kitaran tai basson 
kanssa säestämässä seura-
kunnan kuoroa tai osana 
Elieser -bändiä. Musiikki 

on hänellä ollut elämässä 
mukana jo nuorena, kun kuu-
lui rock-bändiin. Ruuhka-
vuosien aikana kitara pölyt-
tyi huoneen nurkassa, mutta 
nyt sille on taas käyttöä. 
Pasi kokee, ettei ole musi-
kaalisesti erityisen lahjakas, 
mutta toteaa, että ehkä niin 
on parempi, ettei pääsisi 
ylpistymään. Pasi on myös 
katulähetyksessä mukana ja 
näyttäisi siltä, että askeleet 
johtavat kohti muslimien 
parissa tehtävä työtä. 

Ehjien ihmissuhteiden 
puolestapuhuja

Myös Mirja on käynyt seu-
rakunnan lavalla, mm. luke-
massa omia runojaan. Hän 
kokee kirjoittamisen ole-
van hänelle luonteenomais-
ta ja sen kautta on purettu 
monenlaisia tuntoja pape-
rille sanoiksi.  Mirjalla on 
edesmenneen äitinsä sanojen 
mukaan suuri sydän. Tämän 
takia Mirja kokee, että lapset 
yleensä ottavat hänet hyvin 
vastaan. Aikaisemmassa 
seurakunnassaan Mirja oli 
mukana Mummila Pappala-
kerhossa, johon lapsia ja 
varhaisnuoria tuli mukaan 
iltapäiväkerho-tyyppisesti. 
Tämänkaltaista toimintaa 
voisi kehittää kotiseurakun-
nassakin.

”Tämä on se sanoma, jon-
ka te alusta asti olette kuul-
leet: meidän tulee rakas-
taa toinen toistamme.” 
(1.Joh.3:11) 
Valitettavasti seurakunnan 

keskelläkään ei ole täydelli-
siä ihmisiä ja sen vuoksi rii-
toja ja kriisejä esiintyy siel-
läkin. Välillä Mirja ihmet-
teleekin, miten uskovainen 
ihminen voi olla niin itsekäs, 
ettei tule toimeen muiden 
kanssa? Oman kokemus-
tensa vuoksi Mirjan sydän 
kuitenkin palaa ehjille ihmis-
suhteille ja se on asia, jonka 
kanssa hän tekee edelleen 
töitä. Tässä asiassa meil-
lä kaikilla olisi  opittavaa. 
”Katsokaa, millaista rak-
kautta Isä on meille osoit-
tanut, että meitä kutsutaan 
Jumalan lapsiksi, joita me 
olemmekin. Rakkaani, nyt 
me olemme Jumalan lap-
sia, eikä vielä ole käynyt 
ilmi, mitä meistä tulee. 
Me tiedämme tulevamme 
hänen kaltaisikseen, kun 
hän ilmestyy, sillä me saam-
me nähdä hänet sellaisena 
kuin hän on. Jokainen, 
joka panee häneen tämän 
toivon, puhdistaa itsensä, 
niin kuin hän on puhdas.” 
(1.Joh.3:1-3)

Elisa Karhu

Pasi ja Mirja Tähtinen ovat motoristihenkinen auttava pariskunta joille läheiset  ihmiset 
merkitsevät paljon. –Elämässä me tarvitsemme toinen toisiamme, toteaa Mirja.

KYSY JÄÄTÄVÄT TARJOUKSET!
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Pastorin palsta

Rami Kaakinen

Per Stenberg
Kyrkoherde / Kirkkoherra
Karleby svenska församling

Mestarin kosketus

Luonto valmistautuu talveen ja syksy on faktaa. Sadonkor-
juu on meneillään ja moni maanviljelijä kamppailee liian 
kosteiden peltojen kanssa. Eräs Suomen erityispiirteistä on 
neljän vuodenajan sykli. Pimenevät illat saa meidät sytytte-
lemään kynttilöitä ja heti kun aurinko pilvien välistä pilkot-
taa niin olemme sitä imaisemassa itseemme jaksaaksemme 
pimenevässä todellisuudessa.
Yksi Jeesuksen ominaisuuksista on että hän on maailman 

valo. Hän on se aurinko joka paistaa elämäämme myös sil-
loin kun rankat ukkospilvet kerääntyvät yllemme.
Kerrotaan pojasta joka sai tehtävän kyntää pelto, se oli sii-

hen aikaan kun käytettiin härkää voimanlähteenä. Isä hetken 
seurasi pojan touhua ja pelto oli täynnä vinoja ja kouke-
roisia kyntöjälkijä. Isä antoi pojalleen neuvon että hänen 
tulisi löytää maamerkki jota kohti hän kynnöllä menisi 
jotta jälki olisi suorenpaa. Isä poistui hetkeksi ja tuli toven 
jälkeen takaisin. Pelto oli vieläkin sekavammalla mallilla 
ja isä kysyikin pojaltaan jos hän ei ollut seurannut hänen 
neuvoaan. Poika vastasi siihen myöntävästi. Mutta mikä 
oli sitten se maamerkki jota poika oli käyttänyt? Iloisena 
poika vastasi: ”Naapurin lehmä”
Pimenevässä maailmassa olemme valon tarpeessa. Tar-

vitsemme majakkaa joka johtaa meitä oikein, tarvitsem-
me valon joka loistaa niin että näemme minne olemme 
matkalla. Jeesus on maailman valo, ja sitä hänen valoaan 
riittää meillekin, meidän ohjeennuoraksi on Jumala antanut 
sanansa joka on valo meidän tiellämme. Hän on luvannut 
olla meitä ohjaamassa kun kuljemme eteenpäin rukoillen. 
Näin syksyn pimentyessä hakeutukaamme sanan kuulolle, 

avatkaamme raamattumme ja täyttykäämme sillä Jumalan 
antamalla valolla.

 
Naturen gör sig klar för vin-

ter och hösten är ett faktum. 
Bönderna håller på och skör-
dar och många får kämpa 
med våta marker. Det är en 
av rikedomarna i vårt land 
med de fyra årstiderna. De 
mörknande kvällarna driver 
oss att tända ljus och genast 
som solen tittar fram mellan 
molnkanterna vill vi ut och 
formligen suga i oss av lju-
set. En av Jesu egenskaper är 
att han är världen ljus. Han 
är det ljus som lyser in i våra 
liv också då åskmoln samlas 
på vår himmel.

Det berättas om en pojke 
som skulle ploga, det var på 
den tiden när man plogade 
med hjälp av oxar. Pappan 
följde med en stund och när 
han såg hur sneda och vin-
da spår han åstadkom så gav 
han pojken rådet att söka 
ett landmärke att plöja mot. 
Pappan gick bort en stund 
och kom sen tillbaka och 
åkern såg ännu mer bedröv-
lig ut. Han frågade sonen 
om han inte hade tagit nåt 
landmärke. Jo vist, svarade 
sonen, jag tittade på gran-
nens ko.

I en mörknande värld är 
vi i behov av ljus. Vi behö-
ver en fyr som kan leda oss 
rätt, vi behöver ett ljus som 
lyser så vi ser vart vi ska. 
Jesus är  världens ljus, och 
av det ljuset räcker det till 
också för oss. Gud har gett 
oss sitt ord som är ett ljus på 
vår stig. Han har lovat vara 
med oss och leda oss när vi 
går bedjande fram. Såhär när 
hösten mörknar så får vi söka 
oss inom hörhåll för ordet, 
vi får öppna våra biblar och 
låta Guds ljus fylla oss och 
våra sinnen.

Maamerkki Landmärke

Liikennekoulu Mikkola Oy
0500 889 565

www.liikennekoulumikkola.fi

B-kurssit alkaa!
Kälviällä 6.11, 4.12 ja 8.1. klo 17.00

Toholammilla 7.11, 5.12. ja 9.1. klo 17.00
B-kurssi Himangalla 17.10. klo: 18.00

Mopokurssi Himangalla 17.10. klo 16.00 

Kuulin joskus kauan sit-
ten mieleenpainuvan ker-
tomuksen huutokaupasta. 
Tyypilliseen tapaan ihmi-
set olivat kerääntyneet 
tekemään edullisia löytöjä 
ja meklari esitteli esineen 
toisensa perään. Innokkaat 
ostajat huusivat korotuk-
sia ja nuijan napautuk-
sen saattelemina tavarat 
vaihtoivat omistajaa. Vii-
meisten esineiden jou-
kossa lojui vanha, pölyi-
nen ja nuhjuinen viulu. 
Kun meklari nosti viulun 
esiin kehuen sitä aikanaan 

hyvin ja pitkään palvelleek-
si yksilöksi, laskeutui saliin 
hetken hiljaisuus. Kukaan ei 
näyttänyt osoittavan suur-
ta kiinnostusta vanhaa ja 
vähän kolhujakin saanutta 
instrumenttia kohtaan. Vii-
mein joku rykäisi ja avasi 
pelin tarjoamalla kympin. 
”Kaksikymppiä” vastattiin 
kotvan kuluttua salin toisel-
ta laidalta.

Ennen kuin seuraavaa tar-
jousta ehdittiin kuulla, kiin-
nittyi paikallaolijoiden huo-
mio vanhaan mieheen, joka 
lähti hiljalleen kulkemaan 
salin takaosasta kohti myyn-
tipöytää. Tarkkaavaisten 
katseiden seuraamana mies 
otti mitään sanomatta van-
han viulun käsiinsä. Ensi 
töikseen hän pyyhki hel-
lävaraisesti vuosien pölyt 
soittimen pinnalta. Sitten 
mies tarkasteli hetken viu-
lua eri puolilta, korjasi tar-
kalla kädellä tallan asentoa 
ja sääti kielten viereen koh-
dalleen. Tämän jälkeen hän 

kohotti soittimen olkaansa 
vasten ja tarttui varmoin 
ottein jouseen. Kauniit säve-
let täyttivät salin. Mykisty-
neenä huutokauppayleisö 
kuunteli, kuinka hylätty 
viulu heräsi elämään vanhan 
mestarin käsissä. Kun mies 
hetken päästä poistui vähin 
äänin paikalta, alkoi yleisös-
sä kova kuhina. Innokkaat 
tarjoukset seurasivat toisi-
aan. Mestarin kosketuksen 

ansiosta oli soittimen arvo 
satakertaistunut muutamassa 
hetkessä.

En tiedä pohjautuuko ker-
tomus todellisiin tapah-
tumiin vai onko kyseessä 
pelkkä legenda, mutta joka 
tapauksessa tarinaa voidaan 
käyttää kauniina vertausku-
vana maailmanhistorian suu-
rimman Mestarin, Jeesuksen 
Kristuksen kosketuksesta. 

Joskus todellisuus voi olla 
tarua ihmeellisempää. Sama 
Jeesus, joka kulki 2000 vuot-
ta sitten Galilean rantoja, 
kohdaten ja parantaen ihmi-
siä, tahtoo tänäkin päivänä 
koskettaa elämän eri tavoin 
kolhimia. Niin kuin synti-
nen, ympäröivän maailman 
silmissä arvottomana näh-
ty nainen sai fariseuksen 
talossa, Jeesuksen jalkojen 
juuressa, kokea elämän mul-
listavan kohtaamisen. Mes-
tarin kosketus palautti arvon 
arvottomalle. Nainen sai jat-
kaa elämäänsä armahdettu-
na, pelastettuna ja sisäisesti 
ajatus- ja arvomaailmaltaan 
uudistuneena. (Luuk.7:36-
50) Samalla tavoin tahtoo 
Jeesus kohdata edelleen nii-
tä, jotka hänen puoleensa 
kääntyvät.

Saatat tuntea olevasi kuin 
vanha, pölyinen ja epäviree-
seen joutunut, hyllylle unoh-
dettu soitin keskellä elämän 
huutokauppaa. Juuri sinua 
suuri Mestari etsii. Juuri 

sinut Hän haluaa nostaa 
käsiinsä, puhdistaa kaiken 
lian ja poistaa matkalla ker-
tyneet taakat, jos vain annat 
siihen tilaisuuden.  Edel-
leen on kuultavissa Hyvän 
Paimenen ääni: Minä sei-
son ovella ja kolkutan. Jos 
joku kuulee minun ääneni 
ja avaa oven, minä tulen 
hänen luokseen, ja me 
aterioimme yhdessä, minä 
ja hän (Ilm.3:20). Edel-
leen kaikuvat rakastavan 
Mestarin sanat todellisina 
ja ajankohtaisina: ”Minä 
olen elämän leipä. Joka 
tulee minun luokseni, ei 
koskaan ole nälissään, 
ja joka uskoo minuun, ei 
enää koskaan ole janois-
saan. Kaikki ne, jotka 
Isä minulle antaa, tulevat 
minun luokseni, ja sitä, 
joka luokseni tulee, minä 
en aja pois. (Joh.6:35,37). 
Salli Jeesuksen tulla luok-

sesi. Anna Mestarin kos-
kettaa elämääsi ja herättää 
sielusi taas soimaan uusia 
säveliä Luojasi kunniaksi.

Kokkolan Auto-Center Oy   
Rajaniityntie 2, Indola,  Kokkola 

Puh. 045-1118048 
Myös rahoitus järjestyy/vaihto.

AUTOJA!

w w w. n e t t i a u t o . c o m / y r i t y s /
k o k k o l a n a u t o - c e n t e r

KATSO VIIKON 
AUTO FACESTA

Toyota Avensis 1,8 Valvematic 
Active Edition Touring Sports Multid-
rive S Suomi-auto, runsaat varusteet. 
Sininen metalliväri farmari henkilöau-
to.  vm.2017,  3700 km 29 500 e

Opel Insignia Sports Tourer Edition 
2,0 CDTI ecoFLEX Start/Stop 103kW 
MT6 Suomi-auto runsaat varusteet, 
vm. 2015, 76000 km           21.500 e

Mercedes-Benz C 200 CDI A 
Elegance Suomi-auto, vm. 2010,               
90 000 km.                         21.900e

Mercedes-Benz E 220 d A Pre-
mium Business Avantgarde Navi, 
RGB Led, P-kamera YMS. vm. 2016,     
27 000 km.                       49 500 e

Citroen C5 THP 156 Dynamique 
Business Sedan, 1,6 bensa, vm 2010,                
220 000 km                       7 900 e
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Radio Deillä ja Patmos –
radiossa on viime viikkoina 
soinut ahkerasti 4Heaven 
–kokoonpanon uunituore 
levy, jonka tarttuvat ja täyn-
nä sanomaa olevat laulut 
jäävät nopeasti mieleen. 
Mutta mikä porukka tämä 
4Heaven oikein on? Ja mistä 
levy kertoo?

Kaikki alkoi siitä, kun noin 
kaksi vuotta sitten viisi-
toista laulamisesta ja soit-
tamisesta innostunutta, eri 
kokoonpanoissa säännölli-
sesti laulavaa ja soittavaa, 
päätti hypätä ikään kuin 
samaan veneeseen. Päätet-
tiin katsoa ja kokeilla, mitä 
yhdessä saadaan aikaan. 
Siinä vaiheessa levynteko ei 
juolahtanut vielä kenenkään 
mieleen, lähinnä keskustel-
tiin siitä, että olisi mukava 
laulaa ja soittaa yhdessä ja 
esiintyä eri seurakunnissa, 
sillä porukka koostui usean 
eri kristillisen seurakunnan 
jäsenistä. Sen perusteella 
kokoonpanon nimeksi olisi 
voinut tulla vaikkapa Seka-
lainen seurakunta, mutta 
ryhmä halusi korostaa enem-
mänkin yhteistä päämäärää 
kuin erilaisia lähtökohtia – 
niinpä nimeksi muotoutui 
4Heaven. Tästä päämäärästä 
kertoo myös uunituore levy: 
Taivasta varten. 

Levy alkaa vakuuttavasti:
Taivasta varten Jumala on 

itse sinut luonut. Hän juuri 
sinusta ilolla iloitsee, rie-
mulla riemuitsee. Taivasta 

Taivasta varten – 4Heaven
varten – sinut sisintä myö-
ten kutonut. Taivasta varten.

Levy kohtaa erilaiset kuu-
lijat. Sen punaisena lankana 
on kertoa arkipäivän uskos-
ta ja toivosta tavallisen tal-
laajan näkökulmista. Laulut 
eivät kerro ainoastaan koli-
kon kiiltävästä puolesta, 
vaan levyllä kysytään myös 
miksi –kysymyksiä:
Miksi maailmassa tässä, 

paljon kipua, kärsimystä? 
Missä Jumala on silloin, kun 
uneen itken illoin?

Kristittynä arjessa elämi-
nen ei ole aina helppoa. On 
monta kertaa todettava, että 
inhimillisen elämän varjot 
seuraavat polkujani siihen 
saakka, kunnes olen päässyt 
perille. Levy toteaa oivalta-
vasti: Taivaan tähtien isän 
luona mikään enää muutu ei. 
Ei valo vaihdu varjoksi. On 
kaikki saatu anteeksi.

Levy lohdullisesti myös 
kertoo, että Jumalan käsikir-
joituksessa on usein toisen-
lainen juoni kuin osaamme 
itse aavistaakaan: Ei kaikki 
hukkaan heitetyt vuodet tur-
hia olleetkaan. Niiden aika-
na sait tuntea, et yksin ole 
ollutkaan. Ei kaikki virheet, 
pimeys ja kaipaus turhia 
olleetkaan. Niiden aikana 
sait tuntea, ei ole armoa 
suurempaa.

Levy kuljettaa kuulijan 
herkistä balladeista hyvin-
kin rytmikkäisiin säveliin 
– tunteista toiseen. Laulut 
liikuttavat, lohduttavat ja 
saavat iloitsemaan. Sakso-
fonin melodiat, kitarasoolot 
ja viulu tuovat omat lisänsä 
bändin muutoinkin vahvaan 
ja ammattimaiseen soitan-
taan. Laulujen solisteina 
kuullaan eri-ikäisiä laulajia 
ja mukaan mahtuu myös 

omalta osaltaan olla kerto-
massa. 

Tahdon nähdä elämää 
muuttavan voiman. Päiväk-
si jo vaihtuvan yön. Tahdon 
nähdä sydämen täyttävän 
voiman ansiosta ristintyön. 
Tahdon nähdä elämää 

muuttavan voiman. Päiväk-
si jo vaihtuvan yön. Tahdon 
nähdä sydämen täyttävän 
rauhan ansiosta ristintyön.

Kaikki laulut ovat 4Hea-
venin omia sanoituksia ja 
sävellyksiä. Sanoituksista 
vastaa Marianne Brandt 
ja sävellyksistä Timo Vuol-
teenaho.

Levy on tilattavissa säh-
köpostitse 4heavenkuoro@
gmail.com verkkokaupas-
sa: kristillinenkirjakauppa.
fi. Se ilmestyy myös pian 
Deikauppaan.

rapin ja kuoron vuoropuhe-
luna toteutettu sävellys.
Levy on oiva käyntikortti 

seurakuntarajat ylittävästä 
halusta kertoa evankeliumia. 
4Heaven on keikkaillut pal-
jon erilaisissa seurakunnan 
tilaisuuksissa. Yhteiskris-
tillisyys on koettu upeana 
voimavarana, joka yhdistää 
ihmisiä tärkeän asian edessä: 
kristityillä on yhteinen sano-
ma, jota 4Heaven haluaa 

Iltapäiväkahvikutsu oli 
käynyt uudelle ystäväl-
le. Tapasimme seurakun-
nassa, ja pyysin hänet vierai-
lulle kotiini. Hän oli saapu-
nut kaukaa Maltan saarelle, 
jossa mekin asuimme. 
Ero perheestä ja ikävä 

kotiin, omaan kulttuuriin, 
heijastui iloisesta olemuk-
sesta. Hän kaipasi suvun 
sunnuntairuokailuja, joissa 
viivytään tunteja, rupatel-
len pöydän ääressä. Opiske-
lukuukaudet tuntuivat pitkil-
tä, ja yksinäisyys oli ennen 
kokematonta.

Katoin kahvipöydän kau-
niisti ja toivoin ystäväni ilah-
tuvan vierailusta. Pelkästään 
paikalle löytäminen vaati 
ponnisteluja. Neuvoin tie-
tä puhelimessa. Sieltä hän 
vihdoin saapuikin, ja menin 
vielä ulos vastaan, opasta-
maan vierastani perille asti.

”TEHKÄÄMME HYVÄÄ KAIKILLE”

Vuoden lopussa Maltalla 
tuulet olivat muuttumas-
sa kylmiksi, ja mietinkin, 
että ystäväni hihaton helle-
asu olisi sopinut paremmin 
trooppisille saarelle, josta 
hän oli kotoisin. 

Hän ei voinut peittellä 
iloaan siitä, että hänet oli 
kutsuttu jonkun kotiin vie-
railulle. Minusta siinä ei 
ollut mitään ihmeellistä, sillä 
olin saanut pitää eri maissa 
asuessamme vieraita kodis-
sani. Hänen kiitollisuutensa 

teki kuitenkin minut onnel-
liseksi, näin vähällä vaivalla, 
ajattelin.
  Meitä yhdisti yhteinen 

usko, ja vietimme mukavaa 
aikaa yhdessä. Yhteistä meil-
le oli myös muukalaisuuden 
tunne asuessamme vieraassa 
maassa. Ihonvärimme olivat 
tosin täysin vastakkaiset.

 Ystävyys ei olekaan ihan 
ilmaista, ja niinpä minulle 
alkoikin kertyä ”laskua” täs-
tä pienestä kahvitteluhetkes-
tä. Tiesin, että kun sydämeni 

ääni alkaa puhua, on ihan 
turha laittaa vastaan. Jätin 
ystäväni olohuoneeseen ja 
kävelin vaatekaapilleni. Kat-
selin takkejani, ja siinähän 
se oli. Kotimaasta tuotu ja 
itselle ostettu ykköstakki!
  Otin takin kaapista ja vein 

sen hänelle. ”Tarkenet men-
nä takaisin asunnollesi”. 
Sitten katseeni osui hänen 

kenkiinsä, kesäisiin lipok-
kaisiin. Seuraavaksi menin 
kukkarolleni. Kokemukses-
ta tiesin, että lähetystyön-
tekijän kukkarosta riittää 

moneen lähtöön. Valitsin 
sopivan setelin. ”Tällä 
voit ostaa itsellesi kengät”. 
Raha riittikin kenkien lisäksi 
myös vaatteisiin.

 Saattelen kiitollisen ystä-
väni bussille. Myöhemmin 
hän yllätti kertomalla ole-
vansa kotimaassaan pasto-
rin vaimo. Minulla oli ollut 
etuoikeus palvella Jumalan 
palvelijatarta. 
   Jonkin ajan kuluttua saim-

me vierailulle myös hänen 
miehensä, joka saapui hake-
maan vaimoaan kotiin. Opis-
keluaika päättyi ja sanoimme 
hyvästejä. Ymmärsimme, 
että emme enää tapaisi, sillä 
asuimme niin kaukana toisis-
tamme. Vakava sairaus sam-
muttikin  muutaman vuoden 
kuluttua pastori-isän elämän.
  Tänä syksynä Karibian 

merellä raivonneet hurri-
kaanit vavisuttivat ystäväni 
kotisaaria.
Tiedän, että Kaikkivaltias 

Jumala pitää huolen lapsis-
taan kaikissa elämän myrs-
kyissä.
  ”Niin kauan kuin meillä 

siis on vielä aikaa, tehkääm-
me hyvää kaikille, varsinkin 
uskonystäville.” (Gal. 6:10)

Marja Toukola
Espanja

40 m kourua, 4 alastuloa
alk.300€

Norm.
400,29€

Kokkola Jäniskatu 11, puh. Mauri 0400 568229, Kai 0400 563732

Kourut 100 mm, 125 mm,
150 mm myös puolipyöreä

• KATTOJEN ASENNUSPALVELU
• MYÖS RUUKIN KATOT 
• piipun pellitykset  ym. rak.pellit

KOSKI-KOURU

alk. 7€/m2 
noutohinta, musta

Kattopeltiä 2,5 jm, 
3,5 jm ja 4,5 jm 

suoraan varastosta

Ethän maksa liikaa?
Ethän

tukku-/vähittäismyynti

Tarjoushinta

metsamarkkinointi.com
 PUHELIN 

LKV Manu Purola 
0400-564433   
06-8314175

mmoy@anvianet.fi
Pitkänsillank. 20C

Kokkola

LKV Manu Purola 
0400-564433 
MTI Pentti Etelämäki 
040-7277467

Useita pieniä ja isoja 
metsätiloja, tontteja ja 
maatiloja rakennuksi- 
neen tai ilman. 
Katso netistä kartat, arvi-
ot ja kuvat ja tee osto-
tarjous. 
Otamme uusia kohteita 
välitykseen kohteen koon 
mukaisin välityshinnoin; 
4,4 % tai sopimuksen 
mukaan, alkaen 744 € / 
kauppa, kauppa- ja lah-
jakirjat 160 €, veroilmoi-
tukset 30 € max 10 kuittia 
sen yli 60 €/h.
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Määräaikaiskatsastukset
Henkilö- ja pakettiautot 48,-
Bensiinipakokaasutesti 17,-
Dieselpakokaasutesti 27,-
OBD-testi 10,-

Meiltä myös rekisteröinnit ja vakuutukset

Indolantie 4, 
67600 Kokkola
puh. 835 2555
vipkatsastus.fi

Palvelemme
ma-ke 8-17
to 8-18
pe 8-16

Tervetuloa kotimaiselle
katsastusasemalle 

Kokkolaan!
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Kokkolaan!

DRIVE-IN  
ALENNUS 5€
(kevyet ajoneuvot) Alennusta ei voi liittää 
muihin alennuksiin, voimassa toistaiseksi.

Meiltä myös rekisteröinnit ja vakuutukset

MITSUBISHI
edustus Kokkolassa!
Tervetuloa kaupoille!

Myös laaja valikoima 
vaihtoautoja!

Indolantie 4 - KOKKOLA

TROPIIKIN AAMU
Sadekauden aamu on val-

jennut pilvisenä ja lintujen 
sirkutus täyttää pihapiirin.  
Moporiksat odottavat asi-
akkaitaan, vihannesmyyjät 
asettelevat tuotteitaan järjes-
tykseen ja skootterit sujah-
tavat ohi hämmästyttävällä 
nopeudella – katujen kun-
nosta huolimatta!  On uusi 
aamu.  Tropiikin lämmön ja 
monenkirjavien tuoksujen 
täyttämä uusi päivä.  Aasian 
toimiston ovea avatessa vas-
tassa on iloinen puheensori-
na.  Yksi näistä äänistä kuu-
luu nuorelle perheenisälle 
Sujithille, joka vastaa lukuis-
ten projektien talousasioista.  
Tie nykyiseen työtehtävään 
on kulkenut monien elämän-
vaiheiden lävitse.  Arasta 
pojasta on kasvanut tasa-
painoinen aikuinen, jonka 
tavoitteena on toimia oikein 
korruptoituneen yhteiskun-
nan keskellä.

RAKKAUDEN NÄLKÄ

-Viiden ensimmäisen elin-
vuoteni aikana näin harvoin 
isääni, kertoo Sujith.  Isä oli 
armeijan leivissä ja kuului 
erikoisjoukkoihin, joiden 
työtehtävät saattoivat kestää 
pitkiäkin aikoja.
-Kotona ollessaan isä purki 

turhautumisensa perheeseen.  
En saanut kokea isäni rak-
kautta – vain hänen vihansa.  
Pelkäsimme veljeni kanssa 
astua huoneeseen, jossa isä 
oli ja usein piilouduimme 
hänen vihanpurkauksiensa 
tieltä, jatkaa Sujith.
Eräänä päivänä paikallinen 

pastori pyysi perhettä seura-
kunnan tilaisuuteen.  Nimi-
kristillisyyteen tottuneelle 
perheelle tilaisuus oli kos-
kettava.  Äidin elämän tilai-
suus muutti ja hän luovutti 
elämänsä Jumalan käsiin.  
-Isä huolehti meidän koulu-

tuksesta ja arjen sujumises-
ta, mutta hänen läsnäolonsa 
ja rakkautensa puuttuivat, 
toteaa Sujith.  

TEININUOREN LÖYTÖ

Nuoren miehen tie Juma-
lan yhteyteen kulki syvien 
tunnemaailman myllerrys-
ten lävitse.  Rakkauden ja 
hyväksynnän puute loivat 
pintaa huonolle itsetunnolle 
ja itsetuhoisille ajatuksille.  
Seurakunnan tilaisuudessa 
lausutut sanat jättivät kui-
tenkin syvän jäljen Sujitin 
sydämeen.  Elämä muuttui!
-Annoin elämäni Jeesuk-

selle 15-vuotiaana.  Löysin 
Jumalan rakkauden, joka 
poisti itsetuhoiset ajatuk-
set elämästäni.  Tiesin, että 
Jumala on elämäni perusta 
siitäkin huolimatta, että jäi-
sin vaille muiden rakkautta, 
jatkaa Sujith.
Uskoontulon myötä syn-

tyi haave koulutuksesta, 
jota voisi käyttää Jumalan 

kunniaksi.  Opiskeluaika 
muodostui taloudellisesti 
tiukaksi.  Nuorimies omisti 
vain yhden vaatekerran ja 
yhdet kengät.  Lukuiset juh-
lat jäivät juhlimatta, mutta 
liiketalouden maisterin tut-
kinto tuli suoritettua – yhden 
vaatekerran omistaen!

TYÖ ALKAA 

-Suomalaisen liikemiehen 
elämä ja hänen antamansa 
kristityn miehen esimerkki 
olivat elämäni käännekohta, 
kertoo Sujith.  Näin miehen, 
joka oli antautunut Juma-
lalle.  Hänen esimerkkinsä 
innoittamana päätin toi-
mia oikein liikemaailmassa, 
vaikka elänkin korruptoitu-
neen yhteiskunnan keskellä, 
jatkaa Sujith.
-Alo i t in  suomala i sen 

liikemiehen palvelukses-
sa.  Perustin perheen ja sain 
kauniin tyttären vaimoni 
kanssa.  Työni ohessa olen 
voinut elää nuorten keskellä 
ja rohkaista heitä rehelliseen 
elämään toteaa Sujith.

Nuori perheenisä työsken-
telee vielä tänäänkin suoma-
laisten kanssa!  Sujith toimii 
Fidan Intian talouspäällikkö-
nä ja läheisessä yhteistyössä 
kumppaneiden kanssa, jotka 
toteuttavat kehitysyhteis-
työhankkeita.  Työtä teh-
dään köyhistä köyhimpien 
parissa.
-Tavoitteeni on olla avuksi 

koulutukseni avulla.  Halu-
an toimia eettisesti oikein ja 
mahdollisuuksien mukaan 
tukea yhteisöjä, jotka elävät 
moninaisten haasteiden kes-
kellä, kertoo Sujith haastat-
telun lopuksi.

Kaikki kebabit
ja pizzat lounasaikaan 

TARJOUS:
Perhekebab

Perhe-
pizzat

Kebab  
Nova burger  

40 v. 
kokemuksella

6,50e

12e 13e
novakebab.com

UUTUUS!
Pizzalista

Marraskuun ajan

Voimassa klo 11-20

PIZZA
PIZZA
PIZZA

---

Sujith haluaa toimia kristillisen etiikan mukaan liikemaailmassa, vaikka elääkin kor-
ruptoituneen yhteikunnan keskellä.

ÄITI KATSO MUA!
Alakouluikäinen poika sei-

soi eksyneen näköisenä ter-
veyskeskuksen oven lähellä. 
Hän vilkaisi välillä kännyk-
kää ja katseli taas ympä-
rilleen. Matkaa ala-asteen 
koululta oli muutama sataa 
metriä.
Lääkärin odotushuoneessa 

poika istui ja odotti. Pienen 
pöydän toisella puolella 
istui nainen, oletettavasti 
äiti. Pöydällä ollut naisten-
lehti kiinnosti naista. Hän 
paneutuikin sen lukemiseen. 
Hiljainen ääni kuului pöydän 
toisesta päästä: ”Äiti!” Nai-
nen jatkoi lehden lukemista 
ja murahti sen verran, että 
poika voi ymmärtää äidin 
kuulleen. Äidin silmät pysyi-
vät lehdessä. Poika yritti 
uudestaan samalla menes-
tyksellä. Hänen ilmeensä 
vajosi ja hän alkoi näprä-
tä puhelintaan alistuneen 
näköisenä.
Lääkäri kutsui pojan huo-

neeseensa. Äiti kulki muka-
na ilmaisten kehonkielel-
lään, ettei todellakaan voisi 
vähemmän kiinnostaa.
”Äiti, isä, katso mua!” Tämä 

huuto kaikuu nykyään aivan 
liian monen lapsen silmistä 

ja käytöksestä. Hiekkalaati-
kolla leikkivien lasten van-
hemmille on puhelimen 
näyttö tärkeämpi kuin leik-
kivä lapsi. Rattaita työntävä 
äiti katselee mieluummin 
kädessään olevaa ruutua 

kuin koko päivän hoidossa 
ollutta ja äitiään kaivannutta 
lasta. Esimerkkejä riittäisi.
Vanhemmat, laskekaa kus-

tannuksia! Mitä maksaa se, 
että lapsi pettyy vanhempiin-
sa, jotka eivät ole hänestä 

”TEHKÄÄMME HYVÄÄ KAIKILLE”

AJOISSA
HALVEMMALLA!
Nyt on koneiden 
huoltojen aika!

Varaa huolto HETI!
0400 266010

kiinnostuneita? Mistä hän 
hakee sen, joka häntä kat-
soo? Toivottavasti häntä 
katsoo silmiin joku jo ennen 
kuin se katsoja on poliisi. 
Miettikää, vanhemmat!
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Yrityksen nimi Aukioloajat
Osoite, puhelinnumero

www.nunnauuni.com

DEKO-tulisija on kodin sydän, jonka viipyilevä lämpö 
hellii vielä tulen hiipumisen jälkeenkin. Tämän saa ai-

kaan aito luonnonmateriaali Mammutti-vuolukivi.

DEKO-tulisija turvaa kodin lämmön ja tunnelman 
myrskyistäkin välittämättä vuoden  

jokaisena päivänä.

Aito NunnaUuni. Se lämmittää.

DEKO-uutuudet alkaen 1 750 €, sis. rahdin

Uunimestari Pentti Porrassalmi
Pitkänsillankatu 15, Kokkola p. 0400 866 180

pentti.porrassalmi@pp.kpnet.com

Tilaa ilmainen mitoituskäynti!

Levytie 7, KOKKOLA, puh. 06-781 6030
Teollisuustie 2, PIETARSAARI, puh. 06-781 6000

www.wikro.fi

TOIMIPISTEEMME 
JÄNISMAALLA ON 

JÄLLEEN LAAJENTANUT 
VALIKOIMAA!

MEILTÄ: 
• Teboil voiteluaineet
• Donaldson suodattimet
• Exide akut
• Hydrauliikkaletkut, liittimet  
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Hullutus vai 
Jumalan voima?

”Sillä sana rististä on hul-
lutus niille, jotka kado-
tukseen joutuvat, mutta 
meille, jotka pelastumme, 
se on Jumalan voima.” 
1.Kor.1:18 

Ajassamme kysellään usko-
vilta paljon todisteita Juma-
lan olemassaolosta.
Kaikkivaltiaan Luojan, 

Jumalan olemassaolosta 
voin esittää kaksi esimerk-
kiä, puuttumatta edes siihen 
minkä näen kaikessa luon-
nossa ja lähimmäisissäni 
ympärilläni.

Lauri Jakkila eli parikym-
mentä vuotta pahimman laa-
tuista alkoholistin elämää 
Helsingin seudulla. Lainaus 
kirjasta Lauri, Tapani Suon-
to: ”Kaikki tiesivät, että 
hän kulki kuoleman raja-
mailla eläessään edelleen 
jatkuvassa myrkytystilassa 
ja asuessaan eläimellisissä 
olosuhteissa siltojen alla ja 
roskalaatikossa Sörnäisten 
Rantatie 3-5:ssä.” 
Kuitenkin Laurille kävi 

niin, että hän kulkeutui vuo-
den 1989 lopulla erääseen 
hengelliseen iltatilaisuuteen. 
Siellä Lauri kohtasi elävän 
Jumalan, kun Lauri tunnusti 
syntinsä ja sai kuulla ihanan 
anteeksiannon julistuksen. 
Viina himoineen jäi siihen 
paikkaan. Laurille alkoi 
uusi elämä Jeesuksen, eikä 
minkään riihitontun seu-
rassa. Vuonna 1997 Lauri 
Jakkila sai kutsun Pohjois-
Korean hallintoviranomai-
silta saapua vierailulle Poh-
jois-Koreaan kertomaan 
siitä operaatiosta mikä oli 
käynnistynyt, kun Lauri oli 
vedonnut kaikkiin maailman 

kristittyihin, tulla auttamaan 
nälänhädän kourissa olevaa 
Pohjois-Korean kansaa. 
Tämä kaikki on dokumen-

toitua faktaa historiasta.

Oma kokemukseni.

Kaikki alkoholin orjuu-
desta Jumalan voimasta 
vapautuneet voivat todistaa 
Jumalan työstä heissä, niin 
minäkin. Myönnän, että joku 
on omalla päättäväisyydel-
lään päässyt eroon viinas-
ta, mutta heillä on jatkuva 

paimentaminen itsestään 
taakkana.
Läheiseni olisivat ehkä par-

haita kertomaan siitä toivot-
tomasta viinan orjuudesta, 
jossa elin. Omat päätökset 
eivät pitäneet kuin pari päi-
vää. Tuli sitten se päivä, kun 
Jumala näytti minulle minun 
syntieni seurauksen, tuska ja 
ahdistus ja pelko Helvetin 
tulessa ikuisesta kärsimi-
sestä. Kun minulle tarjot-
tiin syntieni tunnustamisen 
mahdollisuutta, niin tein sen. 
Kun sain kuulla sitten sen 
ilosanoman, että kaikki on 

anteeksi annettu Jeesuksen 
nimessä ja veressä, pääsin 
tuskastani.

Minulle kävi kuin Laurille, 
viina himoineen jäi siihen 
paikkaan ja sain uuden elä-
män Jeesuksen seuraajana 
ja Jumalan lapsena. Ja mikä 
ihmeellisintä tässä uudessa 
elämässä, niin saan joka päi-
vä viedä syntitaakkani, pie-
nen tai suuren, Herrani eteen 
jatkaakseni Hänen omanaan.
Usko Jeesukseen ja Juma-

laan annettiin minulle, en 
valinnut sitä itse, Jumala 
antoi sen. 
Siksi se onkin niin vaikeaa 

luonnollisessa tilassa eläväl-
le ymmärtää tätä hullutusta, 
Ristintien hullutusta. Hul-
lutus se on ylpeälle ihmis-
luonnolle.
 
Tätä tämä kristinusko on, 

Jumalalta saatu, ei itse valit-
tu. Ei se ole sokeaa uskomis-
ta johonkin olemattomaan 
kohteeseen. Ateistin usko on 
tosi vahvaa, mutta raskasta, 
kun siinä pitää koko ajan 
taistella ja todistaa kaikkea 
näkemäänsä vastaan ja se on 
itse valittu tie.
Testaa tiesi suunta. Mitä 

Jeesuksen risti sinulle mer-
kitsee, onko se hullutus vai 
Jumalan voima elämässäsi?

Risto Nikula, Kalajoki

Kristillinen usko on lahjaksi saatu, ei itse valittu, 
toteaa Risto Nikula.

Synnyin uskovaiseen kotiin 
90-luvulla ja minut kasvatet-
tiin kristityksi. Toisin kuin 
monilla muilla, minulla ei 
ole minkäänlaista päivämää-
rää, josta voisin sanoa, että 
tuona päivänä minä tulin 
uskoon. Olen siis uskonut 
Jeesukseen lapsesta lähtien.

Näin jälkeenpäin minun on 
helppo sanoa, että Jumala on 
johdattanut minua monissa 
eri tilanteissa. Ja vaikka jois-
takin aivan viimeisten vuosi-
en tapahtumista en sitä vielä 
näekään, niin se ei ole mitään 
uutta. Jos katson niitä kysei-
siä asioita esimerkiksi muu-
taman vuoden päästä, niin 
uskon, että näen ne sitten 
selvemmin. Koska Jumala 
on johdattanut minua tähän-
kin asti, minun on luonnol-
lisesti helppo luottaa siihen, 
että kyllä Jumala johdattaa 
minua jatkossakin.

Vaimoni syntyi 90-luvulla 
perinteiseen suomalaiseen 
luterilaiseen perheeseen. 
Hän uskoi pienestä asti Jee-
sukseen, mutta lapsuudenus-
ko hiipui vähitellen, kunnes 
hän tuli uskoon rippikou-
lussa. Sen jälkeen opiskelu 
hengellisessä ympäristössä 

Kalajoen Kristillisellä Opis-
tolla on vahvistanut hänen 
uskoaan merkittävästi.

Minulla ja vaimoni on nyt 
noin puolivuotias tytär. 
Tapasimme vaimoni kans-
sa ”nykyaikaisesti” Face-
bookissa. Minä olin niihin 
aikoihin Nuoren Uskovien 
Deittipalsta nimisen ryhmän 
toinen pääylläpitäjä vaikka 
en edes muista, miksi olin 
ylipäätään koskaan liitty-
nyt siihen, ja vaimonikin 

oli liitetty ryhmään ilman 
omaa suostumustaan. Emme 
kumpikaan etsineet puolisoa 
mitenkään aktiivisesti, mut-
ta ryhmän rento ilmapiiri ja 
hauskat jutut toivat meidät 
kerran yhtä aikaa samaan 
keskusteluun.

Erinäisten vaiheiden jäl-
keen päädyimme yhteen ja 
uskomme, että Jumala oli 
tarkoittanut niin. Varsinkin 
ennen avioitumistamme 
jouduimme käymään läpi 

Näyttää selkeämmältä

monia vaikeuksia ja koette-
lemuksia. Vaikeiden aikojen 
jälkeen palkinto oli myös sen 
mukainen: nimittäin tyttä-
remme on rauhallinen, iloi-
nen ja nukkuu yöt niin hyvin, 
että mekin saamme nukkua.

Nyt kun ajattelemme tule-
vaisuuttamme, niin olemme 
luottavaisella mielellä. Tai-
vas näyttää melko selkeältä 
ja uskomme, että nyt seuraa-
vana on vuorossa rauhalli-
sempi elämänvaihe.

- Niinaja Jukka Hyytiälä
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Markku Nahkuri Tanskan Odensessa sijaitsevan kotinsa kesäterassilla. 

Markku, olet joskus ker-
tonut, että teidän perhe 
joutui Karjalasta evak-
koon (Ajan Fakta nro 86 
Pako Karjalasta) ja kohta 
sen jälkeen uudelle taipa-
leelle, outoon maahan ja 
outojen ihmisten keskelle. 
Minkä ikäinen silloin olit 
ja onko sinulla siitä muis-
tikuvia? 

– Sodan päättymisvaihees-
sa, evakuoinnin jälkeen, 
antoi valtio äidilleni tuhan-
sien muiden äitien kanssa 
mahdollisuuden pelastaa 
lapset sodan jälkeiseltä pula-
kaudelta.  Päätös oli varmaan 
äidilleni niin kipeä, että hän 
ei voinut kertoa siitä minulle 
etukäteen ja siksi lähtöni oli 
minulle täysi yllätys. 
–Olin tuolloin kolme ja puo-

livuotias kun seurasin äitini 
mukana rautatie asemal-
le. Siellä sain suuren pah-
vi lapun kaulaani ja minut 
vietiin junaan. Vaunussa oli 
suuri sekasorto huuto ja itku. 
Katsoin vaunun ikkunasta 
ulos, näin kuinka äitini sei-
soi laiturilla ja itki yhdes-
sä monien muiden naisten 
kanssa. Kun huomasin, että 
juna alkoi hitaasti liikkua 
kysyin yhdeltä naiselta mik-
si äiti ei tule junaan? Lapset 
vaunussa alkoivat paniikissa 
huutaa ja rummuttaa vaunun 
ikkunoihin. Katsoin hätäise-
nä ulos, äitini seisoessa lai-
turilla kasvot käsiin haudat-
tuna. Kysyin toistamiseen: 
”Miksi äiti ei tule junaan?” 
Minua isompi tyttö vastak-
kaisella penkillä kiiruhti vas-
taamaan: ”Koska me kaikki 
lapset menemme Ruotsiin.”

Tajusin, että nyt menetän 
äitini. Tuntui aivan kuin 
vatsani olisi täyttynyt kyl-
mällä, kasvoni valahtivat 
valkoiseksi ja pyörryin sii-
hen penkille. Seuraava mitä 
muistan, oli että huolestunut 
nainen piti minua sylissään 
ja yritti lohduttaa. 
Lasten kollektiivinen itku 

vaikeni vähitellen junan 
yksitoikkoiseen kolkutuk-
seen kiskoilla. En puhunut 
mitään koko matkan aikana 
ja vastaanottava perhe sai, 
Storviikin asemalla Ruot-
sissa, mykän pojan luok-
seen, Markku muisteli tuon 
aikaisia raskaita lähtötun-
nelmiaan

Miltä tuntui kun saavuit 
päätepisteeseen? 

– Lapset toisten lasten kans-
sa on maailman paras integ-
raatio menetelmä ja leikki-
minen perheen lasten kanssa 
rauhoitti vähitellen mieleni. 
Perheen isä oli puuseppä ja 
hän kunnosti vanhan keinu-
hevosen ratsastus kuntoon. 
– En muista kuinka kauan 
meni mutta eräänä päivänä 
nousin keinuhevosen sel-
kään ja niin alkoi huima rat-
sastus tuuri tuvan lattialla ja 
huusin: ”Titta!” Siitä lähtien 
aloin oppia ruotsia. 
Sitten puolitoista vuotta 

Ruotsiin tuloni jälkeen tuli 
päivä jolloin Ruotsin äiti 
koko ajan käänsi selkän-
sä minulle ja hänen har-
tiansa hytkähtelivät tavan 
takaa. Oli taas yllättäen tul-
lut muuttopäivä. ”Isä” tuli ja 

Sotalapsen kohtalo 
- Markku Nahkurin lapsuudentarina

avasi pienen matkalaukun, 
joka oli täpötäynnä makei-
sia. Vähin puhein hän vei 
minut ulos ja kasvot totise-
na nosti minut polkupyörän 
takaistuimelle. Loppu osaa 
matkasta, jonka päätepiste 
oli Suomi, en muista mitään. 

Millaista oli palata Suo-
meen? Olitko jo ehtinyt 
vieraantua biologisista 
vanhemmistasi sekä täällä 
asuvasta perheestäsi?
  —Äitini oli Muhoksen ase-

malla ottamassa minut vas-
taan ja tapaaminen siellä oli 
dramaattinen. Oli kuin olisin 
herännyt unesta painajai-
seen ja yritin juosta pakoon 
tuntematonta henkilöä, joka 
yritti vangita minut.  Juoksin 
ja huusin paniikissa: ”Du är 
inte min mor, du är inte min 
mor!” (sinä et ole äitini) 
– Mutta hän sai minut kiin-

ni. Silloin alkoi pettyneen 
lapsen ja murtuneen äidin 
välinen kamppailu. Raa-
vin äitini kasvot kynsilläni 
ja hän sai lähtemättömiä 
haavoja myös sydämeensä. 
Minä puolestani sain yli-
pääsemättömän kuilun suh-
teessani äitiini, eikä ainoas-
taan häneen, vaan kaikkiin 
ihmisiin, joista olisi voinut 
tulla minulle läheisiä. Tämä 
traumaattinen tapahtuma, 
aiheutti sen, että psyykkinen 
kehitykseni hyppäsi takaisin 
kolmen ja puolen vuoden 
ikäisen lapsen tasolle. Jäl-
leen tuli aika opetella suo-
menkieltä uudestaan.
— Se oli raskasta aikaa, 

muisteli Markku noita vuo-
sia.

Kaiken tuon riepotuksen 
jälkeen, minkälainen oli 
suhteesi ja luottamuksesi 
Jumalaan nuoruudessasi? 
—Isä, äiti ja veljet ympäril-

läni muodostivat olosuhteet, 
jotka muistuttivat aikaa ruot-
sissa. Mutta kenelläkään ei 
ollut psykoloogista ymmär-
rystä hoitaa traumatisoitu-
nutta lasta. Traumani saivat 
kaikessa rauhassa kaivautua 
syvälle mieleni sopukkoi-
hin. Opin suomea uudestaan 

muutamassa kuukaudessa, 
mutta kotirauha keskeytyi 
aika pian. Isäni kuoli kohta 
Suomeen palaamiseni jäl-
keen. Äitini menetti asun-
non, jonka isäni oli saanut 
työpaikkansa ansiosta. 

– Hautauksesta ja muutosta 
uuteen asuntoon minulla on 
vain hajanaisia muistikuvia. 
Pian muutimme Leppinie-
mestä Kaipolaan, Pyhäkos-
ken varrella olevaan asun-
toon. Äitini kertoi, että kohta 
muuton jälkeen hän sai hau-
tauslaskun. Neljäkymmentä 
tuhatta, vuoden -47, Suomen 
markkaa! Säästöjä hänellä 
ei ollut ja siivoojan palkka 
kykeni juuri ja juuri peittä-
mään asunto-  ja ruoka kulut.  
– Mitäs nyt tehdä? Päivisin 
hänellä oli kaiken muun huo-
len lisäksi pelko minun ole-
massa olosta. Asuntomme 
sijaitsi mäen töyräällä noin 
300 – 400 metriä kuohuvasta 
Pyhäkoskesta. 
– Olin alle kuuden vuoden 

ikäinen ja psyykkiseltä kehi-
tykseltäni noin nelivuotiaan 
tasolla. Siihen aikaan ei ollut 
mahdollisuutta saada apua 
sosiaalihuollolta, eikä ollut 
päiväkotia minne jättää lap-
set, kuten nykyisin.  Hänellä 
ei ollut muuta mahdollisuut-
ta kuin polvistua sänkyni 
viereen ennen töihin lähtöä 
ja rukouksin jättää minut tai-
vaallisen Isän hoitoon. 
– Voit arvata, että äiti-

ni sydän vavahteli päivän 
mittaan. Olkoot ihmiset 
kuinka suuria uskon san-
kareita tahansa, niin pelko 

voi sittenkin löytää tiensä 
sydämeen tämän kaltaisessa 
olosuhteessa. Ei ollut kyse 
yhdestä tai kahdesta päiväs-
tä.  - Ei, sitä kesti viikosta 
toiseen ja vuodet läpi niin 
kauan kuin asuimme Kai-
polassa. 
– Kun hautauslaskun mak-

supäivä läheni, sai äitini 
eräänä päivänä kutsun tulla 
postitoimistoon. Matkalla 
sinne alkoi hänen sydämessä 
toistua sanat: ”Herra Sinä 
niität sieltä minne et ole kyl-
vänyt.” Tämä lause toistui 
kuin kiertonauhalta. Äitini 
ihmetteli, mitä ihmettä tämä 
tahtoo merkitä? 
Postikonttorilla hän esitti 

kutsukortin ja konttoristi 
antoi toisen kuitin ja pyysi 
äitiäni kuittaamaan. Sitten 
hän antoi äidilleni nipun 
seteleitä käteen ja selostus-
kirjeen mistä rahat olivat 
peräisin. Rahaa oli 40800 
vuoden -47 Suomen mark-
kaa. Selostuskirje kertoi, että 
isäni tuttavat olivat panneet 
keräyksen alkuun ja joka iki-
nen mies isäni tuttavapiiris-
tä oli antanut avustuksensa, 
esimiehetkin aivan ylimmäi-
seen johtajaan asti.
– Kova oli äitini koulutus, 

missä hän oppi käyttämään 
sanaa kiitos. Ei niin että se 
olisi kaikuna raikunut met-
sän halki, ei niin. Vaan se oli 
hiljainen kiitos Jumalalle sii-
tä, että pelko kerta toisensa 
jälkeen osoittautui tyhjäksi. 
Ehkä monikin tahtoisi kokea 
Jumalan asioihin puuttumi-
sen kohdallaan. Mutta kuka 
tahtoo maksaa hinnan, niin 

kuin äitini joutui maksa-
maan? Kaikella on hintansa. 
 —Lopuksi Markku jatkaa: 

Muistot Kaipolan vuosilta ja 
leikit Pyhäkosken tuntumilla 
ovat kauneimmat ja väke-
vimmät muistot koko elämä-
ni ajoilta. Tänään 75-vuoti-
aana Tanskan kansalaisena, 
voin todeta sinulle Keijo-
ystäväni kysymykseesi siitä, 
onko elämäsi ollut turvallista 
Jumalan kanssa seuraavasti:
– Elämäni on joskus ollut 

kuin kosken laskua, jossa 
väkevä virta ja tunteitten 
aallot ovat uhanneet nielais-
ta minut kuohuihinsa kysy-
mättä mitä minä tahdon. On 
tietenkin selvää, että omat 
valintani ovat osaltaan olleet 
suunnanantajia siihen, min-
ne kohtalo on minua sitten 
vienyt. 

– Kun nyt vanhana miehe-
nä luon silmäyksen elämäni 
kulkuun, niin näen kuin-
ka kohtalo on lapsuudesta 
alkaen heitellyt minua kuin 
lastua aallokossa. En kui-
tenkaan usko, että ihmisten 
paha tahto olisi ollut syy-
nä siihen, että minun, niin 
kuin tuhansien muidenkaan 

lasten osalle, muodostui dra-
maattinen lapsuus. En voi 
sanoa että olisin aina tun-
tenut elämääni turvalliseksi 
edes Jumalan kanssa. Sodan 
aiheuttamat lapsuuden vai-
keat olosuhteet jättivät liian 
syvät arvet elämääni. Mutta 
ilman Jumalaan luottamista 
se olisi ollut vieläkin turvat-
tomampaa. 
– Olen elänyt läpi monta 

synkkää vuotta joiden aikana 
niin maailma kuin Jumala-
kin ovat tuntuneet vierailta 
ja vieläkin olen kuin ”siir-
tolaispoika”. Tahtomatta-
ni minua ovat kohdanneet 
tällaiset elämän olosuhteet, 
näin minä sen ymmärrän. 
Luotan, että 5. Moos. 33:27 
lupaus kuuluu minullekin 
nyt vanhuuteni päivinä kun 
voimani vähenevät: ”Sinun 
turvasi on ikiaikojen Juma-
la, sinua kannattavat ian-
kaikkiset käsivarret.” 
Lukijani – sinäkin saat 

omistaa tuon lupauksen. 

Näin muistelimme Markku 
Nahkurin elämän lapsuuden 
kovia aikoja. Haastattelijana 
oli Keijo Niskala
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KULJETA MITÄ KULJETAT – AKULLA ONNISTUT

    Pakinapajan ikioma Konsta Pylkkänen on taas istahtanut pohtimaan syntyjä syviä. 

 TUNNERANNALLE
Miten paljon mamman 

kanssa ollaankaan puuhas-
teltu. Puuhaa on riittänyt 
sekä kotona että mökil-
lä aivan riittämiin. Joku-
nen aika sitten otettiinkin 
puheeksi lomallelähtö. Eikä 
nyt ollutkaan puhe mistään 
kotimaanmatkailusta tai 
pikavisiitistä aurinkoranni-
kolle. Nyt on tarkoitus läh-
teä jonnekin kauas, todel-
la eksoottiseen paikkaan. 
Jonnekin missä palmupuut 
huojuvat, suuren tai pienen, 
hiekkarannan laitamilla. 
Pieni matkakuumeen poika-
nenhan siinä heräsi. Haettiin 
matkatoimistosta jo esit-
teitäkin. Australia vaikutti 
molemmista parhaalta vaih-
toehdolta. Voidaan samal-
la tavata myös kaukaisia 
sukulaisia. Asuvat Sydneyn 
lähettyvillä. Lähellä on maa-
ilmankuulu Bondi rantakin. 
Mikään auringonpalvoja en 
ole koskaan ollut, mutta ehkä 
kerran eläissään voi käydä 
käristämässä ikääntynyt-
tä nahkaansa. Asumaan en 
sinne jää. 

Taidanpa taas istahtaa 
tuohon tutuksi tulleeseen 
kiikkustuoliini. Tuli näet 
mieleen eräs asia matkailun 
tiimoilta. Samaa matkakuu-
metta taidetaan potea hen-
gelliselläkin kentällä. Lukui-
sat auringonpalvonnasta 
innostuneet ovat matkanneet 
milloin minnekin nautiske-
lemaan. Useita matkatoi-
mistoja on ilmaantunut tyy-
dyttämään suurta kysyntää. 
Suosituin niistä taitaa olla 
nimeltään Bless Me. Täytyy 
todeta, että toimistojen hen-
kilökunnat mainostavat tuot-
teitansa yhä ammattimai-
semmin. Matkakohteeseen 
pääsee edullisesti suorastaan 
businessluokassa. Retket ja 
muu ohjelmatarjontakin on 
korkealla ammattimaisella 

tasolla. Kehitys on ollut 
kerrassaan huumaavaa. Yhä 
useampi miellyttävän karis-
man omaava hakeutuu näi-
den matkatoimistojen pal-
velukseen, erityisesti mat-
kaoppaan tehtäviin. Tehtävät 
ovatkin miellyttäviä. Oppaan 
on saatava turisti tuntemaan 
olonsa mukavaksi, rentou-
tuneeksi, sekä totaalisesti 
unohtamaan arkielämän 
haasteet ja vaikeudet. 

Voi jospa elämä olisikin 
aina ja alati tuollaista aurin-
gonpaistetta, liplattavia lai-
neita, miellyttävää ruokaa, 
makeita juomia ja eksoot-
tisia kokemuksia. Tokihan 
sellaisen mielikuvan ja fan-
tasiamaailman voi itselleen 
rakentaa. Eri asia tietenkin 
on se, miten sellainen raken-
nelma kestää elämän karut 
tosiasiat: ”Olkaa raittiit, 
valvokaa. Teidän vastusta-
janne, perkele, käy ympäri 
niinkuin kiljuva jalopeura, 
etsien, kenen hän saisi niel-
lä. Vastustakaa häntä lujina 
uskossa, tietäen, että samat 
kärsimykset täytyy teidän 
veljiennekin maailmassa 
kestää.” (1 Pt 1:8-9)    
Tosiasia on se, että Taivas-

ten valtakunnan kansalaisil-
le tämä nykyinen maailma 
on suurimmalta osin kuin 
kivikkoinen erämaa. Kauka-
na noiden matkatoimistojen 
loihtimasta ihannemaailmas-
ta. Sääliksi käy niitä poloi-
sia, jotka ovat joutuneet noi-
den mainostajien pauloihin. 
Tunnerannalle ei tosiaan-
kaan kannata jäädä asumaan: 

”Ja jokainen, joka kuulee 
nämä minun sanani eikä tee 
niiden mukaan, on verratta-
va tyhmään mieheen, joka 
huoneensa hiekalle raken-
si. Ja rankkasade lankesi, 
ja virrat tulvivat, ja tuulet 
puhalsivat ja syöksähtivät 
sitä huonetta vastaan, ja se 
sortui, ja sen sortuminen 
oli suuri.” Ja kun Jeesus 
lopetti nämä puheet, olivat 
kansanjoukot hämmästyk-
sissään hänen opetukses-
tansa, sillä hän opetti hei-
tä niinkuin se, jolla valta 
on, eikä niinkuin heidän 
kirjanoppineensa.” (Matt. 
7:27-29)

Ihannemaailma on ole-
massa, mutta me olemme 
vasta matkalle sinne. Muut 
saavat tietenkin tehdä par-
haaksi katsomallaan tavalla, 
mutta me olemme valinneet 
matkaoppaaksi vain Kunin-
kaan itsensä auktorisoiman 
matkaoppaan: ”Mutta kun 
hän tulee, totuuden Hen-
ki, johdattaa hän teidät 
kaikkeen totuuteen. Sillä 
se, mitä hän puhuu, ei ole 
hänestä itsestään; vaan 
minkä hän kuulee, sen hän 
puhuu, ja tulevaiset hän 
teille julistaa. Hän on minut 
kirkastava, sillä hän ottaa 
minun omastani ja julistaa 
teille. Kaikki, mitä Isällä 
on, on minun; sentähden 
minä sanoin, että hän ottaa 
minun omastani ja julistaa 
teille. Vähän aikaa, niin te 
ette enää minua näe, ja taas 
vähän aikaa, niin te näette 
minut.” (Joh. 16:13-16) 

Näen jo mielessäni suku-
laiseni, Sydneyn ooppera-
talon, ja tietenkin Bondi 
Beachin. Koska olen jo saa-
nut Taivasten valtakunnan 
passin, näen mielessäni jo 
ikuisen lomakohteen: ”Ja 
yksi vanhimmista puhui 
minulle ja sanoi: ”Keitä 
ovat nämä pitkiin valkei-
hin vaatteisiin puetut, ja 
mistä he ovat tulleet?” Ja 
minä sanoin hänelle: ”Her-
rani, sinä tiedät sen.” Ja 
hän sanoi minulle: ”Nämä 
ovat ne, jotka siitä suures-
ta ahdistuksesta tulevat, ja 
he ovat pesseet vaatteen-
sa ja valkaisseet ne Karit-
san veressä. Sentähden he 
ovat Jumalan valtaistuimen 
edessä ja palvelevat häntä 
päivät ja yöt hänen temppe-
lissään, ja hän, joka valtais-
tuimella istuu, on levittävä 
telttamajansa heidän ylit-
sensä. Ei heidän enää tule 
nälkä eikä enää jano, eikä 
aurinko ole sattuva heihin, 
eikä mikään helle, sillä 
Karitsa, joka on valtaistui-
men keskellä, on kaitseva 
heitä ja johdattava heidät 
elämän vetten lähteille, ja 
Jumala on pyyhkivä pois 
kaikki kyyneleet heidän 
silmistänsä.” (Ilm. 7:13-17)

No nyt pitää lopettaa haa-
veilu. Kaikki aikanaan. Nyt 
pitää hieman korjata ulla-
kon portaita. Emäntä sii-
tä jo hieman huomautteli. 
Ei kuitenkaan nalkuttanut. 
Aijett miten mahtavaa on 
elellä tuollaisen siunauksen 
kanssa ja matkata samaan 
päämäärään.

Matkaterveisin 
Juhani Pitkäkari

- Määräaikaishuollot
- Vikakoodien luku
- Rengastyöt
- Ruostevaurioiden hitsaus
- MP/mopo korjaus 
  ja huolto

Ahertajantie 14, Kokkola
puh. 040 913 4707

Tuntivaraukset: Sirpa Muhonen 040 503 8148
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PONIKERHOT LAPSILLE
HEPAN HOITOKURSSIT

PIENRYHMÄT

ISTUNTAKURSSIT

ESTETUNNIT

KESÄKURSSIT

Tervetuloa Muhoselle!
KOULUTUNNIT
SYKSYKURSSIT
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SOITA 06 2410 2686
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samaa maata!
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•  Varaudu syksyyn, katto 2 päivässä!
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joka pitää pihasikin siistinä
•  Markkinoiden parhaat takuut
•  Vesivekin kestävät kattovarusteet

Paikalliset 
pojat! 
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TAVIKSEN TUUMAILUJA
Tällä palstalla perustavallinen kokkolalainen tarkastelee 

perustavallisia arkiasioita.

2p no txt

Jos pohdit, koskeeko 
tämä juttu sinua, niin ker-
ron heti, että koskee. Ei 
tarvitse arvailla. Tämä 
koskee jokaista, sillä jokai-
nen, joka elää suhteessa 
johonkin toiseen ihmiseen 
(eli jokainen), on omalla 
paikallaan kanssaeläjä ja 
-vaikuttaja eli kasvattaja. 
Hän on sitä silloinkin, kun 
ei ota kantaa, sillä kantaa 
ottamattomuuskin on kan-
nanotto. Kasvatustehtävää 
ei voi välttää paitsi elämäl-
lä yksin tynnyrissä, mutta 
silloinkin luultavasti on 
pakko poistua tynnyristä 
toisinaan ja kohdata joku 
toinen ihminen. Ainakin 
kannattaa. Muuten elämä 
loppuu aika lyhyeen.
Peräänkuulutan nyt jokai-

sen kasvatusvastuuta, en 
pelkästään vanhempien, 
opettajien, isovanhempi-
en, kummien tai päättäjien, 
vaan jokaisen. Juttu ehkä 
haastaa, kyseenalaistaa 
ja syyllistääkin. Otan ris-
kin siksi, että sinulla on 
oikeuden lisäksi velvolli-
suus kasvattaa. Oikeudesta 
voi pyrkiä kieltäytymään, 
mutta velvollisuudesta 
ei. Olet oikeutettu ja vel-
voitettu, ainakin Jumalan 
taholta. Sinulle on annet-
tu tehtävä, jota sinulta ei 
oteta pois, vaikka et uskoi-
sikaan Jumalaan. Selven-
nän vähän ja jaan sinulle 
huoleni.

Viime vuosikymmeninä 
on kovasti pohdittu ja tut-
kittu sitä, mikä on pienen 
lapsen suhde Jumalaan ja 
uskoon. Aihetta on lähes-
tytty monen eri tieteenalan 
näkökulmista. Viimeai-
kaiset kognitiotieteen eli 
havaitsemista, oppimista, 
muistia, ajattelua, kieltä 
ja käsitteitä, sekä näiden 
taustalla olevia tiedon-
käsittelyn ja kehittymi-
sen mekanismeja tutkivat 
tutkimukset ja niiden tut-
kimustulokset viittaavat 
kiistatta siihen, että usko 
Jumalaan on ihmiseen 
sisäänrakennettu toiminto, 
luontainen sellainen, eikä 
se siis ole ensisijaisesti 
seurausta uskonnollisesta 
kasvatuksesta vaan lapsen 
oman kognitiivisen järjes-
telmän rakenteesta ja toi-
mintatavasta (Puolimatka 
2011). Toki kasvatuksella 
tuemme (tai estämme) tätä 
alkuperäistä tarkoitusta, 
jolloin siis olemme juuri 
sen kasvatusvastuukysy-
myksen äärellä, jota olen 
pysähtynyt pohtimaan. 
Barrettin ja Richertin 

Kasvattajan vastuu

(2003; 2006) tekemistä tut-
kimuksista käy ilmi, että 
lapsen kognitiivisiin järjes-
telmiin on sisäänrakennettu 
taipumus omaksua tietyn-
laisia käsityksiä Jumalasta. 
Toisin sanoen lapselle on 

luonnollista uskoa Jumalaan, 
joka on maailmankaikkeu-
den Luoja ja omaa yliluon-
nollisia kykyjä. Lapselle on 
luontaista uskoa, että esimer-
kiksi luonnossa kaikki on 
suunniteltua, suuren suun-
nitelman tulos (Puolimat-
ka 2011).  Kelemen (2004) 
tekee yhteenvedon brittiläi-
siä ja amerikkalaisia lapsia 
koskevasta tutkimuksesta, 
joka osoittaa lapsilla olevan 
voimakas taipumus nähdä 
luonnollinen maailma tar-
koituksenmukaisesti järjes-
tyneenä. Barret (2004) toteaa 
Jumalan suureen suunnitel-
maan liittyvän senkin, että 
Jumala loi ihmiset niin, että 
heillä on kyky tuntea hänet ja 
rakastaa häntä mutta samalla 
vapaus hylätä hänet. 

Koska tutkimukset (mm. 
Kelemen 2004; Barrett & 
Richert 2006) antavat viit-
teitä siitä, ettei usko luon-
non suunnitelmallisuuteen 
ja tarkoituksenmukaisuuteen 
ole ensisijaisesti seurausta 
uskonnollisesta kasvatukses-
ta, vaan että se johtuu lapsen 
luontaisten kognitiivisten 
järjestelmien toimintatavas-
ta, herää huoleni siitä, miten 
lapsen luontaisen uskon käy? 
Tässä katse voi vain kääntyä 
meidän (kaikkien) kasvatta-
jien puoleen: tuemmeko sitä, 
mikä lapselle on luontaista 
vai estämmekö sen? Em. tut-
kimusten mukaan alle koulu-
ikäisellä lapsella luontainen 
usko näkyy hyvin selkeästi 
– kuka, ketkä tai mitkä asi-
at sitten katkaisevat tämän 
luontaisen uskon? Niinpä. Ei 
tarvitse olla kovin luova kek-
siäkseen keinoja, joilla lasta 

hämätään epäluonnolliseen 
suhteeseen Jumalan kanssa. 
Eikä ainoastaan Jumalan 
kanssa, vaan epäluonnolli-
seen kasvuun yleensäkin. 
Jos kerran usko on lapselle 
luontaista, siitä poisohjaami-
nen tai sen tukemattomuus 
ovat silloin luontaisen vas-
takohtia. Keinot tähän eivät 
ole lasten keksimiä, vaan 
ihan meidän aikuisten, kas-
vattajien. Jopa päättäjien 
taholta allekirjoitettuja. Siitä 
kertovat kansalliset toimen-
piteemme ruokarukousten 
kitkemiseksi, joulujuhlien 
neutralisoimiseksi kristinus-
kolta (unohtaen sen, että ton-
tut kuuluvat osaksi muinais-
uskontoa) ja seurakuntapäi-
vänavausten kieltämiseksi. 
Kaikki muu suvaitaan, mut-

ta kaikki kristinuskoon viit-
taava pyritään kitkemään. 
Toivotamme tervetulleiksi 
muut uskonnot sekä nii-
den harjoitusmuodot kuten 
mindfulnessin, joogan, sha-
maanirummut ja unisieppa-
rit ja samalla kailotamme 
uskonnottomuuden nimeen. 
Kuulostaako ristiriitaiselta? 
Minusta ainakin. Ja jos nyt 
älähdät, että edellämainitut 
eivät liity uskonnon harjoit-
tamiseen, niin ota selvää. 

Lyhyesti sanottuna budd-
halaisuudessa ei puhuta 
mindfulnessin yhteydessä 
mistään stressin poistosta, 
vaan se tähtää samadhiin eli 
kahdeksanteen ja viimeiseen 
askeleeseen valaistumisen 
tiellä. Mindfulness budd-
halaisen polun termeinä on 
palin kielellä samma-sati ja 
sanskriitiksi samyak-sml-
ti, ja sellaisena se on yksi 
buddhalaisen pelastustien, 
kahdeksankertaisen tien 
asteista. Entäpä Jooga? Joo-
gan alkuperäinen merkitys 
ja tarkoitus on henkinen 
kasvu, jossa joogan avulla 
ihminen yhdistyy kaikkialla 

olevaan jumaluuteen itä-
maisten uskontojen oppien 
mukaisesti. Joogan avulla 
ihmisessä oleva henki pyr-
kii sielunyhteyteen maail-
mankaikkeuden hengen ja 
sielun kanssa. 
Erilaiset sanat ovat rukous-

asentoja eri jumalille ja mud-
rat, jossa sormenpäät yhdis-
tetään koskettamaan toisia, 
muodostavat erilaisia ener-
giapiirejä. Shamaanirumpuja 
eli noitarumpuja ei tarvinne 
selitellä. Unisiepparit ovat 
tällä hetkellä trendikkäi-
tä sisustusartikkeleja, joita 
myös kouluissa on askar-
reltu. Unisiepparit liittyvät 
intiaanien taikuusvälinei-
siin, joiden tarkoituksena on 
karkottaa pahoja unia. New 
age ja shamaaniryhmittyvät 
käyttävät näitä myös voi-
manlähteinä pahojen henki-
en karkotukseen. Nämä vain 
muutamina esimerkkeinä 
arkeemme laskeutuneista 
uskontomuodoista, joilla 
vääristämme lapsen luonnol-
lista uskoa Jumalaan.

Jos nyt luet ja kauhistelet 
asiaa, voin kertoa, että ei 
auta. Tynnyrissä on hyvä 
kauhistella – kukaan ei huo-
maa tai ole erimieltä. On aika 
ottaa kantaa. On aika ensin 
katsoa omaa toimintaa ja 
sitten ottaa kantaa. Kysyä 
perusteita esimerkiksi omien 
lasten opettajilta ja ohjaajilta 
ja kyseenalaistaa. Kasvattaa. 
Kasvatusoppaat toitot-

tavat lapsen tukemista ja 

Jeesuksesta ja tekemään 
parannusta. Miksi?

Eräs tuttavani totesi taan-
noin hieman karskisti koko 
maailman menevän päin 
helvettiä. Hän tarkoitti sen 
uhoksi ja kirosanaksi, mutta 
totesin hänelle, että näinpä se 
taitaa olla. Totuuden nimissä 
näin tapahtuukin väistämättä 
meidän jokaisen kohdalla. 
Leif Nummela totesi jokin 
aika sitten, että ainoa asia 
meidän ja helvetin välillä on 
Jeesus. Yksi ainoa asia, sil-
ti kaikki ja riittävä. Mikään 
muu kuin Jeesus ei estä kul-
kuamme kohti väistämätöntä 
kadotusta. Mikään muu ei 
ole tie, totuus tai elämä. Ei 
ole suunnitelmaa b, c, d tai 
jotain muuta. Ei ole hyvyys-
pisteitä, arpajaisia tai tuuria. 
Edes suhteilla ei pääse peril-
le  – paitsi Jeesus-suhteella. 
On vain yksi suunnitelma, 
jonka Jumala on viisaudes-
saan rakentanut meihin jo 
pienestä pitäen luonnolli-
seksi suunnitelmaksi: oppia 
tuntemaan Jumala, kas-
vaa hänen tuntemisessaan 
ja sanassaan ja ymmärtää 
Jumalan suunnitelma mei-
dän jokaisen pelastumiseksi. 
Hyvä kysymys ja pohdinnan 
asia sitten on, otammeko 
tämän suunnitelman tosis-
samme? 

Meillä on vapaus valita. 
Suommeko sen myös lap-
sille? Mahdollisuuden oppia 
tuntemaan Jumala ja valita. 
Uskon, että jonain päivä-
nä olen siinä arviointikes-
kustelussa mukana, jossa 
itse Jumala kysyy minulta, 
kuinka käytin vastuuni kas-
vattajana.

rauhallista kasvuun saatta-
mista lapsilähtöisesti. Siinä 
vaiheessa kun eristämme 
lapsen luonnollisesta uskos-
ta tai ohjaamme heitä kohti 
jotain muuta, toimimme 
itseasiassa juurikin edellis-
tä lausetta vastaan. Niinpä. 
Tietenkin aina on se mahdol-
lisuus, että vuosikymmenten 
tutkimukset ovat vääriä ja 
tutkijat ympäri maailmaa 
ovat erehtyneet. Tätäkin 
selitystä kuulee. En ottaisi 
sitä riskiä. Kasvattaisin ja 
antaisin lapsen kasvaa lap-
sen uskossa – saada tukea 
käsityksilleen. Ja antaisin 
sitten valita – sillä sekin 
vapaus kuuluu uskoon. Mut-
ta kuinka voi valita, jos ei 
tiedä mitä valitsee? Otamme 
aikamoisen riskin kasvattaji-
na (opettajina, vanhempina, 
naapureina, päättäjinä, ihmi-
sinä...) jos päätämme raiva-
ta kristinuskon pois lasten 
maailmasta. Otamme riskin 
silloinkin kun raivaamme 
sen omasta maailmastamme. 
Mutta meillä on vastuu. Kas-
vatusvastuu. Vaalia lapsiläh-
töistä ja luonnollista kasvua.

Eräs lehden otsikko osui 
taannoin silmiini. Siinä iäkäs 
pyhäkoulunopettaja totesi, 
että jos lapset tietäisivät, 
millaista on taivaassa, kaik-
ki haluaisivat tulla pyhä-
kouluun kuulemaan siitä 
lisää. Aika nopeasti sovelsin 
näkökulmaa meihin aikui-
siinkin: jos osaisimme edes 
vähän aavistaa siitä, mitä 
on taivaassa, jonottaisimme 
kuulemaan siitä lisää. Luul-
tavasti polvillamme, sillä 
asia olisi niin pyhä. Ja uskoi-
sin, että oikein tosissamme 
kiirehtisimme kuulemaan 
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Lounastarjous ma-pe 
Norm. pizzat/kebabit 6,90 €

Pitkänsillankatu 33
67100 Kokkola
www.kokkolanpizzeria.fi

             TERVETULOA!
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6,90

Puh. 045-670 1115  Indolant. 24, Karleby, Kokkola
www.nettiauto.com/yritys/autoenlund

Tervetuloa autokaupoille Indolantie 24

Teksti ja kuva: 
Eero Ketola

Ranskan Autunissa asuvan 
Albert Hofmannin eno 
innostui puhumaan hänelle 
Jeesuksesta.  
– Ollessani kahdenkym-

menen ikäinen enoni kertoi 
minulle suuren innostuksen 
vallassa Jeesuksesta. Minus-
ta tuntui, että hän puhui ja 
puhui minulle koko päivän. 
Olin kerta kaikkiaan väsy-
nyt kuuntelemaan. Hieman 
tasaannuttuani havahduin 
siihen, että kaiken puheen 
jälkeen erikoinen uteliaisuus 
valtasi minut.

Hieman myöhemmin Albert 
rukoili yksin kotona.  
– Tämä oli toinen kerta 

koko elämässäni jolloin 
rukoilin. En tiennyt minkä-
laisia sanoja rukouksessa 
pitäisi käyttää, mutta rukoi-
lin niin hyvin  kun osasin. 
Olin utelias ja kiinnostunut.  
Ryhdyin lukemaan enolta 
saamaani Raamattua. 

Ranskalainen Albert Hofmann

Uteliaisuus muuttui löydöksi

 
Lukiessaan Albert Hofman-

nille heräsi uusia ja uusia 
kysymyksiä. 
– Luin ja mietin kaikkea 

mitä olin lukenut.  Olin nuo-
ri mies joka poltti tupakkaa 
ja käytti paljon alkoholia. 
Minulle ei saarnattu, enkä 

kuunnellut puheita tai lau-
luja. Kukaan ei varoittanut 
tai kieltänyt minua, mutta 
Jumala teki työtään sisim-
mässäni.  
– Elämäni muuttui. Se 

tapahtui nimenomaan lukies-
sani Raamattua. Havahduin, 

että sisimpääni oli syntynyt 
usko Jeesukseen.   Albertil-
le Raamattu on hyvin tärkeä 
kirja. –Se ei ole vain paperia 
ja mustetta vaan Jumalan 
Sana, jossa on Pyhän Hen-
gen voima. Uteliaisuuteni 
poistui. Löysin Jeesuksen. 
Löysin totuuden. Vanha elä-
mä jäi menneisyyteen.

Rukousvastaus 
Suomesta

Albert Hofmann on ollut 
uskossa 26 vuotta.  Hän 
kuuluu pieneen evankeliseen 
seurakuntaan kotikaupungis-
saan Autunissa.  

–Ajattelin elämää ja sen 
lyhyttä ja rajallisuutta. 
Rukoilin, että elämäni voisi 
olla hyödyksi lähimmäisil-
leni. En löytänyt paikkaani 
Jumalan suurissa suunni-
telmissa. 
 Suomalainen lähetystyön-

tekijä Mikko Haakana kes-
kusteli neljä vuotta sitten 
Beaunen kaupungin pasto-
rin kanssa. Pastori kertoi 
Autunista jossa tarvittaisiin 
pysyvää, evankelisen seura-
kunnan läsnäoloa. 
– Kului vielä lähes vuosi 

ja sitten lähdin Givorsista 
seurakunnan ryhmän kans-
sa Autuniin. Pidimme tilai-
suuksia vuoden ajan ja vähän 
vähältä ihmisiä alkoi tulla 

tilaisuuksiin, kertoo Fida 
Internationalin lähetystyön-
tekijä Mikko Haakana.  

Albert Hofmann kertoo. 
–Kuulin jo heti ensimmäi-

senä viikonloppuna Givorsin 
uskovien vierailusta kotikau-
pungissani.   Muistan kuinka 
minulle sanottiin, että ryh-
män mukana tulee yksi suo-
malainen. Ihmettelin, miten 
noin pieneen kaupunkiin 
tulee suomalainen? Eihän 
edes Ranskassa läheskään 
kaikki ihmiset tiedä, missä 
on Autun?  Odotin seuraa-
vaa viikonloppua kärsimät-
tömästi ja sitten kohtasin 
Ranskaan lähetystyöhön 
tulleen Mikko Haakanan ja 
hänen ranskalaisen puolison-
sa. Tutustuin häneen nopeas-
ti ja meistä tuli hyviä ystäviä 
ja myöhemmin myös työto-
vereita.  Mikko oli minulle 
todellinen rukousvastaus. 
Nyt saamme tehdä yhdes-

sä työtä, että kaikilla koti-
kaupungissani asuvilla olisi 
mahdollisuus kuulla Juma-
lan Sanaa. Eräs mielenkiin-
toinen työmme on kirjalli-
suuden jakaminen maahan-
muuttajien kansoittamilla 
toreilla. Täällä asuu run-
saasti Bulgarian turkkilaisia, 
Turkin turkkilaisia ja Afri-
kan pohjoisosasta saapunutta 
väestöä.

Evankeliset 
seurakunnat 
harvinaisia

Autun on pieni kaupunki 
Ranskassa. Asukkaita on 
noin 15 000. Kaupungista 
löytyy paljon historiallisia 
kohteita muun muassa roo-
malaisajalta, antiikista ja 
keskiajalta. 
Ensimmäisen kristillisen 

seurakunnan Autuniin perus-
ti noin 160 jKr. Ireneen 
”evankelioimistiimi”. Ryh-
mä saapui toisesta ranska-
laisesta kaupungista, Lyo-
nista. Alkuisin varhaiset 
julistajat lähtivät, nykyisen 
Turkin alueelta;  Smyrnasta 
ja Efesosta.  
– Autun on ollut pitkään 

pimeä pilkku evankelisten 
seurakuntien suhteen.  Seu-
rakunta perustettiin viral-
lisesti syyskuussa 2015. 
Lehden reportteri tuli haas-
tattelemaan meitä. Niin har-
vinainen tapahtuma oli kysy-
myksessä. 
– Lähin evankelinen seura-

kunta on sadan kilometrin 
päässä, kertoo lähetystyön-
tekijä Mikko Haakana.

Albert Hofman iloitsee sii-
tä, että hän voi kertoa muille 
omista kokemuksistaan. 
– Jumalan sana muutti elä-

mäni. Tämä on sanoma jon-
ka haluan jakaa muille ihmi-
sille. Elämä on kallisarvois-
ta. Etuoikeutemme on antaa 
se Jumalalle. On aina hyvä 
muistaa, että Jumalan suurin 
työkohde on meidän jokai-
sen sisimmässä.

Jumalan sana muutti Albert Hofmanin elämän.

Epäiletkö että Jumala 
ei kuule? Jesajan kirjan 
luvussa 50 jakeessa 1 
luvataan sinulle: ”Katso, 
ei Jumalan käsi ole lii-
an lyhyt auttamaan eikä 
hänen korvansa kuuro 
kuulemaan”. 
Danielin kirjan luvussa 9 

jakeissa 22-23 kerrotaan 
kuinka Danielin rukoil-
lessa  kansansa puolesta 
tuli Danielin luokse nope-
asti kiitäen mies, Gabriel, 
ja opetti Danielia näillä 
sanoilla: ”Daniel, minä 
olen nyt tullut johdatta-
maan sinua ymmärryk-
seen. Kun aloit rukoilla, 
lähti sana liikkeelle, ja 
minä olen tullut  ilmoit-
tamaan sen sinulle, sil-
lä sinä olet rakastettu. 
Kuuntele siis tarkasti tätä 
sanaa ja ymmärrä näky”. 

Ystäväni, sinä olet rakas-
tettu ja Jumala vastaa 
sinulle ajallaan ja taval-
laan. Hänen korvansa 
kuulee sinun rukoukse-
si ja hänen kätensä liik-
kuu järjestelläkseen asi-
oita sinun hyväksesi. Siitä 
saakka kun alat sydämes-
täsi rukoilla meiltä näky-
mättömissä liikkuu Juma-
lan käsi. Tuo käsi ei ole 
nyrkissä lyödäkseen sinua 
tai painaakseen alas, vaan 
se ojentuu sinua kohti 
avoinna ja rakastaen kos-
kettaakseen, auttaakseen 
ja lohduttaakseen sinua 

Etkö ole saanut 
rukousvastausta? 

ymmärrystä toimia oikein. 
Sinua johdatetaan vaikka 
kaikki näyttäisi pimeältä ja 
vastaus tuntuisi viipyvän. 

siellä missä ikinä kuljetkin.  
Jumalan käden päällä saat 
olla turvassa, luotaen siihen 
että rukoillesasi saat myös 

JOSSAKIN 
LIIKKUU KÄSI
Jossakin liikkuu käsi
Isäni Taivaallisen, 
joka suojaa minua silloin 
kun varjossa palelen. 

Se antaa minulle aarteet
kätköistä pimeyden 
ja tuntee polkuni kaarteet 
aivan jokaisen.

Jossakin liikkuu käsi
suuri ja turvallinen,
tunnen sen kosketuksen
varman ja lämpöisen.

Se uupuneen ylös nostaa
alhoista kyynelten
ja kuulee hiljaisen pyynnön,
itkuni salaisen.

Jossakin liikkuu käsi
silloin kun rukoilen,
saan turvassa varmassa olla 
päällä Jumalan kämmenen.

Anja

Risto Suonto – Kipeitä kysymyksiä kärsimyksestä

32 e
Kirjassa vakuutetaan Raamatun nojalla, että Jumalalle saa ilmais-
ta ja kertoa kaikki tunteensa vihasta ja syytöksistä alkaen

32 €
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AUTOT!

AB BILARI OY
Heinolankaari 22

0400 564 430
info@bilarikokkola.fi

USKONNOTTOMUUDESTA
     
Kuluvana kesänä on paik-

kakunnalla ilmestyvässä 
lehdessä (KP) ollut monta 
kirjoitusta uskonnosta.  Sen   
hyvästä tai huonosta vai-
kutuksesta  yhteiskunnan 
kehitykseen.  Eräät   hen-
kilöt ovat sitä mieltä että 
sellainen yhteiskunta josta 
uskonto on lähes kokonaan  
saatu hävitettyä olisi kehit-
tynyt paremmin kun sel-
lainen missä uskonto saa 
vaikuttaa.   Kyllä Euroopan 
maat sentään  kaikki ovat 
saaneet  nauttia kristinus-
kon  siunauksista.

Toista on islamilaisissa 
maissa. Siellä ei ole  kristin-
usko vaikuttamassa  koska 
he palvelee omaa kuujuma-
laansa Allahia ja tulokset 
näkyy pakolaisvirroissa.  
Etenkin Syyriasta ja Irakis-
ta tulee pakolaisia  tuhansit-
tain.  Jeesukseen uskovaiset 
sieltä ainakin ajetaan pois.  
 Onhan täältä Euroopasta-

kin  olemassa melko varoit-
tavia esimerkkejä siitä, 
mihin suuntaan yhteiskun-
ta kehittyy, kun uskonto on 
saatu revittyä lähes koko-
naan pois. Ote kirjasta Raja 
aukesi (Suomen Lähetys-
seura 1993):  

”Neuvostoliiton satelliit-
tivaltioita, kuten Puolaa, 
Unkaria ja Itä-Saksaa hol-
hottiin tehokkaasti. Eräs 
vallanpitämisen keino oli 
ateistisen marksilaisen ide-
ologian markkinointi, mihin 
liittyi yritys vähitellen tukah-
duttaa ja hävittää kristinus-
ko. Samalla kulutettiin tai 
jopa tietoisesti heikennettiin 
sitä moraalista pääomaa, 
jonka aikaisempi kristilli-
nen etiikka oli kansan syviin 
riveihin luonut. Parin suku-
polven päästä tultiin kuiten-
kin tien päähän: liian moni 
varasti, petti, pimitti, valeh-
teli, sortui alkoholiin ja otti 
lahjuksia. Gorbatshov huo-
masi vihdoin, että kirkko-
akin olisi tarvittu. Onnek-
si kristittyjen ydinjoukko 
näissä maissa oli säilynyt, 
kun se oli nähnyt ajan rajan 
taakse ja kestänyt vainot 
iankaikkisuutta muistaen.  
Tarvitaan paljon työtä ja 
useita vuosikymmeniä, jotta 
kristillinen sanoma jälleen 
koskettaisi  yhä laajempia 
piirejä.  Kun näin toimitaan 
niin samalla opitaan  noudat-
tamaan elämän pelisääntöjä 
ja samalla yhteiskunta ja 

yksilöihmiset saavat siu-
nauksen.”  
Kristinuskon myönteisestä 

vaikutuksesta yhteiskun-
taan voisi kirjoittaa paljon-
kin lisää, kuten esimerkiksi 
kirkon aloittamasta kansan-
opetuksesta ja köyhäinhoi-
dosta. Kristinuskossa jokai-
sella ihmisellä on luovut-
tamaton ihmisarvo, riippu-
matta siitä kuinka tuottava 
yksilö hän on yhteiskunnas-
sa. Sen takia kristillisyyteen 
on aina kuulunut halu aut-
taa heikommassa asemassa 
olevia. Suomessa on koko 
itsenäisyyden ajan ollut 
uskonnonvapaus. 
 Vaikka meillä onkin 

uskonnon ja mielipiteen 
vapaus  niin kuitenkin  on 
muistettava, että toisenkin 
ihmisen  vakaumusta  pitää   
kunnioittaa. 
Lopuksi on aiheellista  

muistaa, että kristinuskon 
eli evankeliumin päätarkoi-
tus ei ole maallisen yhteis-
kunnan kehittäminen, vaik-
ka sekin tulee siinä ohessa. 
Tärkeintä on sielun pelas-
tuminen iankaikkiseen elä-
mään.

Asko Mattila, Kokkola

Kuulit tuskani huudon oi Jeesus,
sain tuntea voimasi taivaallisen.
Olit kanssani keskellä rukouksen,
voima kosketti sisintäin murtaen,
pala palalta kipuain hoitaen.

Kyynel vuolaana virtasi poskillein, kun käteni 
kohotin
Herrallein,
kiitos huuliltain kaikui riemuiten,
olin saanut rauhan sielullein.

- Mirja Tähtinen -

Sari Essayah

Opetushallitus uudisti 
päiväkotien varhaiskas-
vatussuunnitelman, jon-
ka katsomuskasvatusosi-
on tulkinnat ovat joissain 
kunnissa nostattaneet kes-
kustelua.  Kädenvääntöä 
on käyty lähinnä siitä, 
miten valtakunnalliseen 
varhaiskasvatussuunni-
telmaan kirjattua ”uskon-
nollisesti ja poliittisesti 
sitoutumatonta”-linjausta 
tulisi toteuttaa.
Ääritulkinnoissa varhais-

kasvatuksen ja seurakun-
tien lapsityön vuosikym-
menten mittainen yhteistyö 
ollaan oltu lopettamassa ja 
juhlapyhien kuten joulun 
ja pääsiäisen vietto rajaa-
massa ”uskonnottomiksi”. 

Mitä uusi varhaiskasva-
tussuunnitelma siis linjaa 
katsomuskasvatuksesta 
ja miten sitä tulisi sovel-
taa? Uusi varhaiskasva-
tussuunnitelma ei edellytä 
yhteistyön lopettamista, 
vaan päinvastoin se antaa 
kunnille vapauden päättää, 
tehdäänkö kirkon lapsityön 
kanssa yhteistyötä. Siinä 
painotetaan myös nimen-
omaan kulttuurikasvatusta 
ja omien juurien tuntemista 
sekä erilaisten kulttuurien 
ymmärtämistä. Tärkeää 
on, että yhteistyö rakentuu 
päiväkodin tarpeita sekä 
vanhempien toiveita kunni-
oittaen ja noudattaen.

Kristillisillä kirkoilla on 
ollut ja on edelleen kes-
keinen merkitys suoma-
laisessa kulttuurissa ja sen 
rakentumisessa. On erittäin 
perusteltua, että seurakun-
tien koulutetut asiantunti-
jat kertovat suomalaiseen 
kulttuuriin kuuluvien juh-
lapyhiemme alkuperästä 

Sallikaa 
lasten 
tulla…

ja merkityksestä sekä kes-
keisestä kristillisestä opetuk-
sesta ja siitä nousevista elä-
mäntaidosta, edistäen näin 
nimenomaan varhaiskasva-
tussuunnitelman tavoitteita. 
Hyvä huomata, että kirkon 
oma varhaiskasvatussuunni-
telma noudattaa valtakunnal-
lista varhaiskasvatussuunni-
telmaa. 

Eduskunnan perustusla-
kivaliokunta on useampaan 
kertaan linjannut, että kult-
tuuriimme kuuluva juhlati-
laisuus voi sisältää uskon-
nollista alkuperää olevia 
traditioita esimerkiksi Suvi-
virren, Enkeli taivaan tai 
joulukuvaelman.  Yksittäi-
nen virsi tai muut traditi-
oon liittyvät tavat eivät ole 
uskonnon harjoittamista. Sen 
sijaan ketään ei tule viedä 
jumalanpalvelukseen ilman 
huoltajien suostumusta ja 

poisjääville on järjestettävä 
rinnakkaista ohjelmaa. 
 
Suvaitsevaisuuden ja 

neutraliteetin nimissä lap-
silta ei saa viedä oikeutta 
positiiviseen uskonnonva-
pauteen ja omien kulttuu-
risten juurien tuntemiseen. 
Se johtaa vain yhteiskunnan 
yhä suurempaan polarisaa-
tioon. Sen sijaan uskonnol-
linen lukutaito ja vierai-
den kulttuurien ymmärrys 
rakentuvat omien juuri-
en tuntemiseen ja toisten, 
eri tavoin ajattelevien ja 
uskovien ymmärtämiseen. 
Näköjään Jeesuksen ojen-
nus ”Sallikaa lasten tul-
la…” sopii tämänkin ajan 
tärkeileville aikuisille.

Sari Essayah, kansanedus-
taja, pj. KD
sari.essayah@eduskunta.fi

Tuskani huuto

Seuraava Ajan Fakta
joulukuussa 2017

Mercedes-Benz S
320 CDI AMG
27 800 €
Vm. -06  227 000 km

Mitsubishi L200 Double Cab 
2.5 DI-D 4WD Aut.
26 800 € (ALV väh.kelp.)
Vm. -13     163 000 km

Volvo V70
D3 Momentum Aut.
24 990 €
Vm. -14   179 900 km
Volvo S60
2,0T Momentum
23 800 €
Vm.  -11      63 100 km
VW Amarok DC Trendline 
2,0 TDI 120kW 4MOTION
23 800 € (ALV väh.kelp.)
Vm. -12    189 100 km
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LESTIJÄRVEN
HELLUNTAISRK.

TOHOLAMMIN 
HELLUNTAISEURAKUNTA

Kaustintie 5 (2. kerros)

KÄLVIÄN HELLUNTAISEURAKUNTA

Kustintie 1, 69700 Veteli

Tilaisuudet:
Ti rukousilta 19.00
Rh:lla ja Majakassa
Ke naistenpiiri klo 18.30 
Hilkka Pulkkisella (joka toi-
nen viikko)
To päiväpiiri klo 13.00 joka 
toinen viikko eri paikoissa
La nuortenilta klo 19.00
Rh:lla tai Majakassa
Su päiväkokous 11.00 
Rh:lla

Lestintie 9 

Långbrogatan 10A,  
Karleby

Pitkänsillankatu 10A
Kokkola 

puh. 050 555 4657
 
Sunnuntaisin 
     klo 11 Start-Sunnuntai
Keskiviikkoisin 
     klo 19 Jesus City

www.nystart.fi
facebook.com/NyStartKokkola

Yhtyshenkilö: 
Armas Fiskaali p. 046 547 8658,  
e-mail: armasfi@hotmail.com. 

 
HAKALAHDENKATU 88 

 Toimisto: 
Avoinna ti-ke klo 10-12

p. 0400 450 067
www.kokkolanhelluntaiseurakunta.fi

Erikssoninkatu 2, KÄLVIÄ
www.kalvianhelluntaiseurakunta.fi 

Su  klo 11.00  Päivätilaisuus
Ti   klo 19.00  Rukousilta tai Lähetyskokous
Ke   klo 17.00  Lastenkerho Koulukeskuksessa
Pe  klo 19.30  Nuortenillat Ullavalla

www.toholammin-helluntaisrk.com

Sunnuntaisin päiväkokous rukoushuoneella klo 11.00
Tiistaisin rukouskokous - paikka vaihtelee - klo 19.00
Perjantaisin Nuortenillat klo 19.30
Tilaisuudet ilmoitetaan Kokkola-lehdessä viikottain.
Yhteysp. 0400 863 129

www.ullavanhelluntaiseurakunta.fi/

Lestintie 37

Su klo 11 Päiväkokous  
To klo 19 Rukouskokous
La klo 10 -13 Kirpputori
Tervetuloa tilaisuuksiin!

  Yht  p. 0400 637 444

To klo 19.00 Sana ja rukous
Su klo 18.00 Hyvää sanomaa
Ehtoollisjuhla kuukauden 1. sunnuntai klo 12.00
Tarkemmat tiedot Kalajoki ja Kalajoenseutu -lehdessä.

Kalajoen helluntaiseurakunta
Kalajoentie 39, Kalajoki

 

Tilaisuudet: 
Su klo 11 Päivätilaisuus
Ti  klo 11 Päivärukouskokous
Ke klo 19 Sanan ja rukouksen ilta
Pe tai La Varhaisnuorten - ja nuorten toiminta. tarkemmat 
               ilmoitukset netti - ja facebook sivulla

 
Kirpputori avoinna: 
Ma –pe klo 10 -17,  la klo 10 -14.

Yhteyshenkilö: Janne Harjukoski, pastori
Puh. 0505149130,
kaustisenhelluntaiseurakunta@gmail.com

Kaustisen 
Helluntaiseurakunta

TILAISUUDET RUKOUSHUONEELLA

      Viikko-ohjelma: 
      Su klo 11.00   Jumalanpalvelus  
      Ma klo19.00   Menora-kuoron harjoitukset
      Ti klo 19.00    Sanan ja rukouksen ilta
      Ke klo 12.00   Päiväpiiri (kuukauden 2. ke)
      To klo 18.00   Kitarakuoron harjoitukset 
      Pe klo 18.00   Varkkikerho
      La klo 19.00   RuksaOpen 

      Aamurukoushetket: ke, to, la klo 8.00 
      Lähetystori: ti – pe klo 10.00 – 17.00 la klo 10.00 – 13.00       
      Srk-pastori: Voitto Marjeta     045-650 8961
      Lähetystori, Pajakatu 2           045-8633 434
      
Tulossa:
Su 22.10. klo 18.00 Raamattutunti, Pekka Sartola, Venäjä Lähi-idässä,   
                              ovatko profetiat jo toteutumassa?
Su 22.10. klo 19.00 Raamattutunti, Pekka Sartola, Väärin ymmärretty 
                             Raamattu: Pyhän Hengen pilkka. Nainen pela             
                                      stuu lapsensynnyttämisen kautta. Vai pelastuuko?
Ma 23.10. klo 18.00 Raamattutunti, Pekka Sartola, Vuosi 5778 ja 
                                Temppelivuori polttopisteessä
Ma 23.10. klo 19.00 Raamattutunti, Pekka Sartola, Kahden liiton 
                                teologia ja Jerusalemin kokous
La 28.10. klo 19.00 RuksaOpen, Rauno Karmitsa, Seinäjoelta
La 4.11. klo 18.00 Pyhäinpäivän musiikkijuhla, Inventus-Praise
Su 5.11. klo 11.00 Ehtoollisjuhla, Harri Tiainen, Voitto Marjeta,            
                              Kitarakuoro
Su 19.11. klo 15.00 Ristin maa Jippii konsertti vapaa-ajantalolla
Pe 15.12. klo 19.00 Joulukonsertti, Korkialan sisarukset & Co 
Su 17.12. klo 15.00 Koko perheen joulujuhla

Siunattua syksyä 2017

www.kaustisenhelluntaiseurakunta.fi 
www.facebook.com/kaustisenhelluntaiseurakunta

Pietarsaaren helluntaiseurakunta
Jaakonkatu 25, Pietarsaari

www.pietarsaarensaalem.fi

Kuukauden 1 sunnuntai klo 11.00 Ehtoollisjuhla
Kuukauden viimeinen sunnuntai klo 14 lähetysjuhla.
Muuten su klo 18.00 Jumalanpalvelus
Ti klo 18-19 LASTENKERHO
Ke klo 18.00 Rukousilta.

Ma - Ti klo 10 Rukousaamu
Ma       klo 18:30 Naisten liikuntavuoro Etelänummen koululla
Ke        klo 9:30 Raamattupiiri
To        klo 19 Sana, Rukous ja Ylistys
La        klo 18 Nuortenilta
Su        klo 11 Päiväkokous

Muut tilaisuudet:
su 15.10. klo 16 Hyvän Sanoman Iltapäivä, Ulla ja Paavo Pihlainen
la 21.10. alk. klo 16 Pekka Sartolan vierailu
su 29.10. klo 16 Yhteislauluilta Saalemilla
la 4.11. klo 16 Jippii Ristinmaa -konsertti Runeberg-salissa
su 5.11. klo 11 Ehtoolliskokous, Raimo Rahnasto
su 26.11. klo 16 Hyvän Sanoman Ilta, Eino Koistinen
Tarkemmat ohjelmatiedot osoitteesta www.pietarsaarensaalem.fi

SAALEMIN LÄHETYSTORI JA KAHVIO
Jaakonkatu 25
Auki: ma - pe klo 11.-17. La 11.-15.
Tarjolla: Hyvä valikoma eilaisiakäsitöitä ja kirppistuotteita.
Kirjoja ja äänitteitä ym. Kahvi ja pulla 2 e.

Kaikki tilaisuudet avoimia! TERVETULOA!! 
Puh. 06 -877 523

Ma 18.35 ja Pe 17.30
Kuuluu  91,8 MHz

RADIO DEISSÄ

Voit kuunnella 

Aikamerkki ohjelmat 

nyt myös Ajan Fakta 

-radioarkistosta 

millon vain, kaikkialla 

maailmassa!

www.ajanfakta.fi/radio/

Viikko-ohjelma: 
Tiistai         klo 13.00  Lähetyspiiri (joka toinen viikko)
Keskiviikko  klo 18.00  Rukouksen ja ylistyksen ilta
Torstai    klo 18.30  Koivuhaan Raamattu- keskustelupiiri 
                                    Koivutuvassa
Perjantai   klo 18.00   Update jr. (10-13v)
   klo 18.30   Perheraamis 
                                   kts. tarkemmin lehti-ilmoituksestamme
Lauantai   klo 19.00   Update- nuortenilta
Sunnuntai   klo 11.00   Päiväkokous (pyhäkoulut lapsille)
                                    Katso ilmoituksemme Kokkola- lehdessä

Tulevia tilaisuuksia:
Su 15.10. klo 11 Lähetyskokous, Jorma & Eila Finnilä, lähetyslounas
                klo 18 Evankeliumin Ilta, Jorma & Eila Finnilä
Su 22.10. klo 11 Päiväkokous, Jukka Myllymäki, Jouni Tiala
Su 29.10. klo 15 Kaikki yhdessä!- perhejumalanpalvelus, 
                           musiikki: Isojärvet ym.
To 2.11. klo 19 IRR-TV:n järjestämä Mediajuhla
La 4.11. Yhteistilaisuus Baptistisrk:n kanssa, Mika Yrjölä, 
              musiikki: 4Heaven
Su 5.11. klo 15 Ehtoollisjuhla, Mika Yrjölä
To 9.11. klo 17.30 Hartaushetki K-P:n Keskussairaalassa
18.-19.11. Ingemar Helmner (SWE) & Rauno Karmitsa
La 25.11. klo 17.30  4Heavenin konsertti
Su 26.11. klo 15  Olethan paikalla!- ”todistuskokous”, 
                             Aino Lindqvist & Kaisa Myllymäki

Kokkolan helluntaiseurakunta jakaa ilmaiseksi ylijäämäruokaa 
halukkaille joka maanantai ja torstai klo 16-17.  Yleensä saatavana 
leipää ja muuta einestä. Kahvitarjoilu jakelun yhteydessä!
Osoite: Hakalahdenkatu 88, Kokkola.      Tervetuloa!

LÄHETYSTORI
Pitkänsillankatu 12, KOKKOLA, p. 040 187 4144

•

Tervetuloa 
UUDISTUNEESEEN
myymäläämme!

Nyt huonekalut
erikoishinoin! -50%

Kesäsiivousten aika!  
Otamme vastaan 

hyväkuntoista tavaraa!

2

1
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Laaja valikoima 
edullisia vaihtoautoja! www.mb-mobile.fi

Heinolankaari 1, 67600 Kokkola. puh 020 7571 250   Huolto: 020 7571 256

Måttisenkatu 10, 67100 Kokkola. Puh. 044 7230 826. Avoinna: ma-pe 7–19, la 9–16, su 12–16

Fiskars
lehtiharavat -20%

Loput  
monivuotiset  

puut ja pensaat -50%

/HalpaHalli

Simojoki:
Avara cd

Aaltonen:
Päivähartauskirja

Kaskinen:
Vivasen perhe ja koditon kettu

Wilkerson:
Jumalan rakastetut

Heikkilä:
Suomalainen messu cd2190

790

1990

SyksynSyksyn

Tämä on levy täynnä raikkaita 
säveliä ja avaria ajatuksia.

Suomen itsenäisyyden juhla-
vuoden kunniaksi Suomalainen
Messu on laajennettuna 
neljällä sävelmällä.

luku-ja kuunteluhetkiin

1950 1490

Pikkuenkeli
on aina vierelläsi

Pikkuenkeli
tuo onnen tullessaan

590

Piskuinen enkeli

Lapsen aarteita

495

990

kpl

Eräänä päivänä rantakiviin 
kolahtaa lautta. Lautasta kel-
lahtaa maihin koditon kettu.
Kettu lähtee etsimään kotia. 
Matkallaan se tapaa hiiren, 
pöllön ja lehmän.
Lopulta kettu löytää kodin 
paikasta, josta se ei olisi osannut 
sitä odottaa.
Vivasen perhe ja koditon kettu on 
kaunis kertomus välittämisestä 
ja ystävyydestä.
Kettu, olet veljemme.
Aivan varmaa on jo se.
Samaan pesään mahdutaan,
samaan kotiin asumaan.
Tarinan kuvituksena toimivat 
Vuokko Tammisen upeat nuk-
kehahmot.

Hyväntuulinen ajatelmakirja tulvillaan 
Pikkuenkelin elämänviisautta ystävälle, 
päivänsankarille, moneen tilanteeseen

JOKA HUUSHOLLISSA PITÄÄ 

OLLA TOIMIVA KEITTIÖ 

Varaa aika suunnitte
lijalle jo tän

ään! 

info@huushollikeittiot.com     -     010 439 7000      -     Terminaalikatu 5, Kokkola 

Kia Rio 1,4 EX 5D Aut -vetokouk-
ku -13;61tkm Punainen Automaat-
tivaihteinen Rio             12850;-

Kia CEE`D1,0 ISG 120hv GT-
Line 5D -16 37tkm Punainen GT-
Line varusteltu cee`d      20400;-

AUDI A4 Avant 2,0 TDI Aut Quat-
tro -13 137tkm valkoinen -177hv 
quattro -Sport -xenon A4 Quattro 
     24500;-

MERCEDES-BENZ C 250 T 
CDI Avantgarde -panorama -nahka 
-comand -ortho -13 128tkm Val-
koinen Hyvin varusteltu C 250  
      24800;-

BMW 320 Gran Turismo 320dA 
Gran Turismo Sport Line -14 
85tkm Valkoinen Nauti ajamises-
ta!                             32900;-

Audi A5 Sportback 2,0 TDI 
125 kW quattro -Sportpenkit -10 
135tkm Punainen Näyttävä neli-
veto A5                         24200;-

MERCEDES-BENZ C 180 BE T 
A Avantgarde -bensiini -vetokouk-
ku -13 115tkm Hopea Suosittu 
bensa C sarja     25900;-

AUDI Q5 2,0 TDI 130 kW quattro 
S tronic Sport Edition -vetokoukku 
-14 134tkm Hopea Hyvin varus-
teltu suosikki maasturi    34790;-

Lisätietoa autoista 
ja varusteluista

www.mb-mobile.fi 
 puh. 020 7571250

Tervetuloa 
autokaupoille!


