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Ajanlaskumme alkoi
Jeesuksen syntymäs
tä . Se ei voinut olla

turha tapahtuma. Jeesus
varttui , kunnes alkoi julki-
sen palvelutyön kolmen-
kymmenen vuoden iässä.
Kolmen palveluvuoden ai-
kana tapahtui enemmän,
mitä aikakirjoihin on kyet-
ty kirjaamaan. Raamatun
tekstit Jeesuksesta ovat  yli-
vertaisia ja sisältävät  var-
teenotettavia lupauksia
meille jokaiselle.
Jeesus kulki ihmisten jou-
kossa ja teki moninaista hy-
vää, paransi sairaita, lohdutti
lohduttomia, auttoi köyhiä.
Elämänsä loppuhetkillä Jee-
sus  täytti taivaallisen isän
suunnitelman , mitä ihmis-
järjen on vaikea ymmärtää.
Meillä on kuitenkin mah-
dollisuus tulla osallisiksi Ju-
malan suunnitelmasta.
Tänään , pitkäperjantaina ,
meitä muistutetaan maail-
manhistorian epäoikeuden-
mukaisimmasta kärsimys-
näytelmästä. Ja kuitenkin
tämä raaka  verenvuodatus
Golgatan ristillä on avain to-
delliseen elämäniloon ja va-
pauteen nykyajan suomalai-
sellekin.
Suomessakin  parastaikaa
pyörivä elokuva Kristuksen
viimeisistä kärsimyshetkistä
koskettavasti kertoo  , mitä
ainutlaatuinen rakastavan
Jumalan suunnitelma piti si-
sällään  sinua ja minua var-
ten.
”Jeesus  oli ylenkatsottu, ih-
misten hylkäämä, kipujen

mies ja sairauden tuttava, jota
näkemästä kaikki kasvonsa
peittivät, halveksittu, jota
emme minäkään pitäneet.
Mutta totisesti ,meidän  sai-
rautemme hän kantoi, mei-
dän kipumme hän sälytti
päällensä.
Me pidimme häntä rangais-
tuna, Jumalan lyömänä ja vai-
vaamana,  mutta hän on haa-
voitettu meidän rikkomus-
temme tähden , runneltu
meidän pahain tekojemme
tähden. Rangaistus oli hänen
päällänsä,  että meillä rauha
olisi ja hänen haavainsa kaut-
ta me olemme paratut. ”
 Näin profetoi Jesaja  Jeesuk-
sesta satoja vuosia ennen en-
simmäistä pitkäperjantaita (
englanniksi Good Friday =
Hyvä perjantai ). Jeesuksen
lunastusuhriin  Golgatalla si-
sältyi vapaus synnin orjuu-
desta kuin myös sairauksien
ikeestä.  Jeesus ei tullut perus-
tamaan uskontoa. Jeesus tuli
antamaan elämän, jonka me
voimme uskossa vastaanot-
taa.
Uskonnollisuus kuolettaa
elämän, usko innoittaa
elämään.

Olen kiitollinen jokaisesta
kirjoittajasta  ja ilmoittajasta,
joka on mahdollistanut tä-
män julkaisun teon. Toivon,
että saamme tulevaisuudessa
jatkaa yhteistyötä  myös seu-
tukuntamme parhaaksi.
Tämän lehden tarkoitus on
täyttynyt, jos sinä tai joku
muu lukija saat lehdestä roh-

kaisua elämääsi. Pääsiäisajan
sankarin , Jeesuksen , lupaus
kuuluu : Tulkaa työtätekevät
ja raskautetut, minä annan
levon.
Maailmalta ja kotimaastakin
kantautuu päivittäin huono-
ja, pelottaviakin uutisia.
Tarvitsemme hyviä, kannus-
tavia uutisia. Rohkaisen si-
nua, hyvä lukija , ottamaan
selvää rakastavan Jumalan si-
nullekin tarkoitetuista lupa-
uksista.
Me emme voi tuloksellisesti
toisillemme mitään tyrkyttää,
emme voi toisiamme muut-
taa. Mutta me voimme pitää
esillä asioita, joista sitten
teemme valintoja. Tämänkin
lehden tarkoitus on tuoda
esille näkökulmia, joihin voit
vapaasti ottaa kantaa.
Pitkäperjantain ja pääsiäisen
sanoma on kestävää  laatua
myös juhlapyhien jälkeen,
sitä voi arvioida ja elää myös
todeksi.
Toivon, että tämä lehti to-
teuttaa myös raamatun sanaa:
”Ja harrastakaa sen kaupun-
gin menestystä, johon minä
olen teidät siirtänyt ja rukoil-
kaa sen puolesta Herraa, sillä
sen menestys on teidän me-
nestyksenne ”
Toivotan Jumalan  siunausta
jokaiselle lukijalle , seutukun-
tamme päättäjille, yrityksille
ja yhteisöille.

Kouvolassa  9.4.2004

Hannu Hurri
Työterveyshuollon
erikoislääkäri
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Jumala on hyvä ja Hän
haluaa sinullekin kaik-
kea hyvää. Hän rakas-

taa sinua. Hän on täynnä
armoa ja anteeksiantamus-
ta. Hän haluaa siunata ja
varjella elämääsi. Hän ha-
luaa olla turvasi ja voima-
si.
Hän on riittävän suuri
auttamaan sinua ahdistuk-
sissa ja elämän myrskyis-
sä. Jumala on tarkoittanut
meidät elämään hänen yh-
teydessään. Kiireinen elä-
mämme tuntuu  usein ole-
van  kuin  merkityksetön-
tä takaa-ajoa.

Synti inlankeemuksen
seurauksena koko maail-
ma on turmeltunut ja
paha: on kärsimystä, epä-
oikeudenmukaisuutta, ah-
distusta, sairautta, vihaa,

väkivaltaa ja sotia. Turmel-
tuneisuus koskee meitä
kaikkia.  Se ilmenee mm.
itsekkyytenä, ylpeytenä, vi-
hana, katkeruutena, kate-
utena ja korostuneena kil-
pailuna.
Paavali kirjoittaa: Kaikki
ovat syntiä tehneet ja ovat
Jumalan kirkkautta vailla.
Synti on erottanut ihmisen
Jumalan yhteydestä ja tuo-
nut meille kaikille paljon
pimeyttä ja pahuutta. Ih-
minen ei voi itse voittaa
syntiä omalla voimallaan,
vaikka eläisi kuinka jalosti
ja hyviä tekoja tehden.  Ju-
mala ratkaisi synnin ongel-
man lähettämällä Jeesuk-
sen, kuten pienoisevanke-
liumi sanoo: “Sillä niin on
Jumala maailmaa rakasta-
nut, että Hän antoi aino-
kaisen poikansa, ettei yk-
sikään ,joka häneen uskoo
hukkuisi, vaan hänellä oli-
si iankaikkinen elämä.”
Jeesus ei tullut tuomitse-
maan , vaan että me hänen
kauttansa voisimme pelas-

tua ja päästä takaisin Juma-
lan yhteyteen.
Jeesus voitti pimeyden val-
lat kuolemallaan ja ylös-
nousemuksellaan .Hän  ei
ainoastaan sovittanut syn-
tejämme ja kärsinyt ran-
gaistusta puolestamme
vaan tuli ottamaan meidät
pois sielunvihollisen valta-
piiristä Jumalan valtakun-
taan. Tämä pelastussuun-
nitelma on valtavaa armoa
meitä kohtaan. Meille on
annettu vapaa tahto valin-
toihin. Kukaan ei auto-
maattisesti pelastu. Kirk-
koon kuuluminen tai us-
konnolliset rituaalit eivät
pelasta ketään. Raamatun
mukaan sinä pelastut, kun
vastaanotat Jeesuksen hen-
kilökohtaisesti elämääsi.
Silloin sinun henkesi uu-
destisyntyy Pyhän Hengen
kautta. Jumalan henki tu-
lee sinuun ja sinusta tulee
Jumalan lapsi. Tämä
muuttaa sisimpäsi. Ajalli-
nen elämä tarjoaa monen-
laisia vaihtoehtoja, mutta

“Sillä niin on
Jumala maailmaa
rakastanut, että

Hän antoi
ainokaisen

poikansa, ettei
yksikään, joka
häneen uskoo

hukkuisi, vaan
hänellä olisi
iankaikkinen

elämä.”

iankaikkisuus vain kaksi:
taivaan tai kadotuksen.
Ellen täällä maan päällä
ole tullut Jumalan yhtey-
teen, kuoleman jälkeen se
on mahdotonta. Uskoon-
tulo ei tuo sädekehää pää-
ni  päälle . Uskoontulo ei
tee minua muita parem-
maksi. Se ei myöskään
tarkoita, että vastoinkäy-
miset  tai koettelemukset
loppuisivat.
Usko ei liity vain hengel-
lisiin tilaisuuksiin, vaan
Jumalan tulisi kuulua
erottamattomasti
jokapäiväiseen elämääni.
On myös tarpeen luopua
vääryydestä tai synnistä,
kun ymmärrän ja huo-
maan  tämän. Jeesus meni
taivaaseen valmistamaan
meille sijaa ja lähetti Py-
hän Henkensä  valmista-
maan meitä. Jumala halu-
aa kasvattaa meitä, että
hänen rakkautensa, voi-
mansa ja luonteensa nä-
kyisi meidän puheissam-
me ja teoissamme.
Usko mahdollistaa luon-
teen kasvamisen ja kypsy-
misen , mihin on aina tar-
vetta. Raamattu ilmoittaa
meille Jumalan tahdon, se
on Hänen testamenttinsa.
Sana ohjaa, opettaa ja pu-
huu meille. On  Jumalan
mielen mukaista, että
Hän saa hallita mieltäni,
tahtoani ja tunteitani. Ju-
malan lupaukset ovat
usein ehdollisia ja muistu-
tankin meitä huolehti-
maan omasta vastuustam-
me. Jumala kyllä vastaa
omastaan. Jumalan henki
on totuuden henki, joka
haluaa puhua sisimpääni,
opettaa, johdattaa, loh-
duttaa ja auttaa kaikissa
tilanteissa. Jeesus haluaa
olla hyvä paimen. Hän
haluaa parantaa ja ennal-
leen asettaa sen, mikä on
mennyt  rikki . Jeesus ei
sinua milloinkaan hylkää
eikä jätä. Hänen yhtey-
dessään meillä on tulevai-
suus ja toivo. Ajassamme
on tarjolla monenlaisia
suuntauksia. Ilosanoma
Jeesuksesta on kuitenkin
ainutlaatuinen ja on pysy-
nyt muuttumattomana
läpi historian. Voiko ku-
kaan muu luvata: Tulkaa
minun tyköni kaikki  työ-
tätekevät ja raskautetut ,
niin minä annan  teille le-
von.

Hyvät ajatukset  sinua kohtaan
Jumalalla on

 EIJARIITTA HURRI

Johanneksen  evankeliumi
3 luku jae 16

Kirkkoraamattu
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Muutama vuosi
sitten on  pe-
rustettu pieni

yhdistys, Kouvolan Betes-
da ry . Vaikutusalueen
kasvaessa yhdistyksen nimi
on uudelleen rekisteröity ja
on  Betesda – Suomi  ry,
kotipaikkana   Kouvola.
Pienessä alkutilanteessa on
yksi toimintamuoto ollut
naisten rohkaisuiltojen jär-
jestäminen parin vuoden
ajan.
Yleishyödyllisenä , voittoa
tavoittelemattomana yh-
distyksenä Betesda - Suo-
mi ry on asettanut tavoit-
teekseen  rohkaista kanssa-
ihmisiä etsimään Jumalan
meille tarkoitetusta testa-
mentista, raamatusta,  kes-

tävää perustaa elämään.
Mutta evankeliumi ei ole
vain sanoja ja puhetta,
vaan monenlaista käytän-
nön huolenpitoa  ja avus-
tustyötä.  Betesda –sanakin
tarkoittaa laupeuden taloa.
Yhtenä toiminta-alueena
yhdistyksellä on tässä vai-
heessa osallistuminen  TV
7 –kanavan ohjelmatuo-
tannon tukemiseen.  Ko-
timaan toimintojen ohel-
la tahdomme luoda edel-
lytyksiä monille suorille
toiminnoille maailmalla.
Avustamme esim. juuta-
laisten paluumuuttajaor-
pojen  nuorten elämää
Tiberiaksessa Israelissa.
Myös  hyvän ystäväparis-
kuntamme filippiiniläis-

syntyisten Jose ja Joyce
Pascuan  pyyteetön palve-
lutyö monien kansakun-
tien  rohkaisemiseksi on
ollut innoittava yhteistyö-
mahdollisuus.   Jose on vie-
raillut Kouvolassakin ja on
ollut rohkaisemassa mei-
dänkin seutukunnan päät-
täjiä .
Yhdistys tahtoo välttää
turhia organisatorisia  mo-
nimutkaisuuksia . Se pyr-
kii päämääriinsä siten, että
jokainen mukanaolija tie-
tää  osallisuutensa koitu-
van suoraan  kohderyhmi-
en   hyödyksi ja iloksi.
Yhdistyksen perustajina
ovat Eijariitta ja Hannu
Hurri.

Betesda - Suomi ry perustettu
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Kristillinen televisio-
kanava, Taivas tv7,
on lähettänyt jou-

lukuun 15 päivästä ohjel-
maa Helsinki Television
252 000 talouden ja Kok-
kolassa 13 000 talouden
kaapeliverkoissa. Keski-
määrin ohjelmaa on lähe-
tetty vajaat kaksi tuntia il-
lassa.
Katsojamääristä meillä ei
ole tietoa, sillä tällaiselle
uudelle ja alueellisesti ra-
jatulle kanavalle ei alkuvai-
heessa ole saatavissa käyt-
tökelpoista mittaustutki-
musta. Ajan myötä katse-
lijamääristäkin voidaan
saada jonkinlaisia arvioita.
Lähetysalue tulee merkit-
tävästi laajentumaan kulu-
van kevään aikana. Elisan
verkkoryhmä aloitti lähe-
tykset maaliskuun alusta ja
samoin Turun kaapelitele-
visio.
Huhtikuun alusta lähetyk-
set alkavat Suomen 3ktv:n
verkoissa sekä Forssan ja
Hämeenlinnan kaapeliver-
koissa. Toukokuun alusta
alkavat lähetykset myös
Soneran kaapeliverkoissa.
Näkyvyysaluelaajennukset
merkitsevät sitä, että meillä
on toukokuussa peräti mil-
joona potentiaalista katso-
jataloutta eli yli 90 % Suo-
men kaapelitalouksista.
Pääkaupunkiseudulla lä-
hetykset ovat analogisia,

Kristillinen tv-kanava Suomessa

Viestintäneuvos Martti Ojares on monelle Kouvo-
lan Sanomien lukijalle tuttu nimi. Ollessaan Sano-
ma Osakeyhtiön varatoimitusjohtajana hän toimi
yli kymmenen vuotta Kymen Viestintä Oy.n halli-
tuksen puheenjohtajana, joka yhtiö julkaisee Kou-
volan Sanomia.
Tänä aikana investoitiin myös painoyhtiö Lehtikanta
Oy:öön, joka on painanut kotimaisten painotöiden
lisäksi tuhansia rekka-autollisia ilmaisjakelulehtiä Ve-
näjälle.
Jäätyään eläkkeelle vuoden 2003 alusta, hän on saa-
nut sydämelleen perustaa uusi, kristillisille arvoille
rakentuva televisiokanava. Kanava on tarkoitettu ole-
maan vaihtoehto nykyiselle yhä viihteellisemmälle
ohjelmatarjonnalle. Kanavan ohjelmat ovat kohta
nähtävissä myös Kouvolan seudun kaapelitalouksis-
sa.

mikä merkitsee, että katso-
jatalous voi  nähdä ohjel-
mat veloituksetta ilman di-
gisovitinta. Sen sijaan kai-
kissa muissa kaapeliver-
koissa lähetykset ovat digi-
taalisessa muodossa, mikä
edellyttää sellaista digisovi-
tinta, jossa on tila maksu-
kortille. Verkkoyhtiö las-
kuttaa kotitaloudelta 5 eu-
roa kuukaudessa. Laskutus
tapahtuu neljännesvuosit-
tain joissakin verkkoyhti-
öissä puolivuosittain. Nä-
kyvyysalueen laajentumis-
ta tullaan päivittämään ka-
navan internet-sivuilla
www.tv7.fi . Näkyvyys-
aluetta lisää myös se, että
kevään aikana tullaan
aloittamaan lähetysten vä-
littäminen myös internetin
kautta. Kotitaloudelta se
puolestaan edellyttää laaja-
kaistayhteyttä.
Kanava tarvitsee lisää ka-
navalle sopivaa ohjelmis-
toa. Oman ohjelmatuo-
tannon lisääminen on täy-
sin riippuvainen käytettä-
vissä olevista varoista. Täs-
tä syystä ohjelmamäärän
lisääminen ja monipuolis-
taminen riippuu siitä, mi-
ten nopeasti seurakunnat
lähtevät tekemään omaa
ohjelmaa ja ostavat kana-
valta ohjelma-aikaa.
Ohjelmatarjonta lisääntyy
myös sitä kautta, että han-
kitaan lisää ulkomaista val-
misohjelmaa ja tekstite-
tään suomeksi. Kanavan
kokonaistarjonta lisääntyy

myös sitä kautta, että tv7:n
ohjelma-ajan ulkopuolella
lähetetään sateliittivälit-
teistä englanninkielistä
kristillistä ohjelmaa. Maa-
liskuun 15. päivänä aloi-
tettiin tv7:n ohjelma-ajan
ulkopuolella lähettää en-
simmäisen eurooppalaisen
kristillisen sateliittikana-
van GOD-tv:n englannin-
kielisiä lähetyksiä 5 tuntia
päivässä. Kanavan tavoite
on saada mahdollisimman
paljon suomalaista kristil-
listä ohjelmaa, mutta se on
suuresti myös riippuvai-
nen, saammeko tukiyhdis-
tyksellemme tukijäseniä.
Kanava myy myös mainos-
aikaa. Uskon, että yrityk-
sille on tärkeätä kiinnittää
huomiota myös siihen,
millaisessa ohjelmaympä-
ristössä mainos esitetään.
Lisäksi monelle yritykselle
tämän kanavan katsojat
ovat kaupallisesti tärkeä
kohderyhmä.
Se, että kanava on oikeasti
lähtenyt liikkeelle monis-
ta epäilijöiden ymmärret-
tävistä pelkokuvista huoli-
matta, on jo suoranainen
Jumalan ihme. Me tarvit-
semme tukijoita, yhteis-
työkumppaneita, rukoili-
joita ja vapaaehtoistyönte-
kijöitä. Tämän televisioka-
navan tulisi olla koko Suo-
men kristillisen kansan yh-
teinen hanke ja joka kana-
va tarjoaisi selkeän vaihto-
ehdon nykyiseen televisio-
ohjelmatarjontaan.

Martti Ojares Kouvolan
Sanomien lukijoille
uudessa roolissaan

MARTTI OJARES

Kouvolalainen Medifree  Oy on alkanut ensimmäisten
joukossa tuottamaan ohjelmia  TV 7:lle maaliskuun puo-
livälistä alkaen.
Doctor‘s Special –ohjelmasta vastaavan työterveyshuollon
erikoislääkäri Hannu Hurrin  aiheina ovat alkuun olleet mm.
Usko ja terveys sekä Anteeksiantamuksen  parantava voima.
Ilouutiset-sarjassa Eijariitta Hurri on rohkaissut katsojia ai-
hepiireistä:
Jumala on hyvä sekä Miten voin elää Jumalan yhteydessä?.
TV7 katselualue laajenee piakkoin myös Kouvolan seudulle.

Medifree mukana TV7 ohjelmissa
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Koivu-
PUISTO

As Oy Anjalankosken

Koivupuisto rakennetaan Karjalantien ja
Kytömiehentien kulmaukseen Myllykosken
liikekeskuksen välittömään läheisyyteen.
Kerrostalo on kaksikerroksinen ja rivitalo
yksikerroksinen. Julkisivut ovat poltettua
punaista tiiltä. Materiaalit ovat tasokkaita
ja varustetaso hyvä. Pesuhuoneessa sekä
erillisessä wc:ssä on sähköinen muka-
vuuslattialämmitys. Vedenmittaus on
huoneistokohtainen.

Kerros- ja rivitalossa
Myllykosken keskustassa

Pääset alkuun maksamalla

vain
kokonaishinnasta
15 %

VAPAARAHOITTEISIA

OSAOMISTUS ASUNTOJA

VARTE.fi

90 450
106 275
118 110

161 995

13 425
15 741
17 622

24 061

Hintaesimerkkejä
kerrostalossa:
2h+kk+s         45,0 m 2

2h+k+s           54,5 m 2

3h+kk+s         63,5 m 2

Rivitalossa:
4h+k+khh+s   90,5 m 2

Kokonais-
hinta

Osaomistus-
hinta

Rakentaja, esittely ja myynti:

Rakennus-Varte Oy, Torikatu 6, Kouvola
Puh. (05) 342 2500, fax (05) 360 1710

VARTE.fi

Anjalankosken Op-Kiinteistökeskus Oy LKV
Viialantie 2, Anjalankoski, Puh. (05) 325 5600

Esittely ja myynti:

Kauppalankatu 5 A, Kouvola
Puh. (05) 360 1702, fax (05) 360 1703

www.kymenlaaksonlaatuasunnot.fi

Rakennuttaja:

KYMENLAAKSON LAATUASUNNOT OY

LAATUA SUNNOT

Paperitehtaantie 1, Anjalankoski
puh. (05) 886 1320

Lisätietoa: www.hammaslab.tk

MediFree
WWW.MEDIFREE.FI
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Päättäjien pohdintoja
Pohjois-Kymenlaakson  vaikuttajia vastaamassa elämän kysymyksiin!

REIJO VAURULA

Miten kaupungin
johtajaa kosket
taa kaupunki-

laisten arki huolineen ja
murheineen?
- Ajassamme on monia
ongelmia näennäisestä hy-
vinvoinnista huolimatta,
osa suomalaisista voi pa-
hoin työttömyyden seu-
rannaisvaikutusten vuoksi,
osa työssä käyvistä taas
nääntyy liian paljon työn
ja sitä seuraavan aikapulan
alle. Yksilöllisyys on ehkä
korostunut liikaa, väärän-
lainen itsekkyys ja jopa
narsismi ovat syrjäyttäneet
yhteisöllisyyden.
Erään tutkimuksen mu-
kaan yksi merkittävä syy
siihen, että ihmiset ruot-
sinkielisellä Pohjanmaalla
ja ruotsinkielisellä ranni-
kolla elävät pitempään, on
yhteisöllisyys. Ihmiset ovat
sosiaalisempia.
- Tämän ajan tauti on vää-
ränlainen yksiöllisyys, joka
on myrkkyä kaikenlaiselle
seura- ja vapaaehtoistyölle.
Jos Suomessa ei olisi perin-
teisesti niin vilkasta seura-
ja yhdistystoimintaa,
1990-luvun alun lama olisi
kouraissut vielä syvemmäl-
tä, Aimo Ahti arvelee.

EU:n laajeneminen he-
rättää mielenkiintoisia
kysymyksiä
Kaupunginjohtaja Ahdin
mielestä EU:n laajenemi-
sessa nousee mielenkiin-
toiseksi kysymykseksi,
mikä linja EU:n sisällä tu-
lee vallitsevaksi.
-EU:ssa alkaa olla niin
monen taustan maita.
Monessa nyt mukaan liit-
tyvässä maassa entinen so-
sialistinen järjestelmä vaih-

tuu äärimmäiseen liberalis-
miin, se tuo mukanaan
materiaalisia luokkaeroja.
Mielenkiintoista nähdä,
miten tässä kilpailussa
menestyy pohjoismainen
luterilainen sosiaalidemo-
kraattinen yhteiskunta ver-
rattuna eteläeurooppalai-
seen katoliseen perintee-
seen, jossa on perinteisesti
lähdetty yhteisöllisyydestä,
vastuu alkaa yksilöstä ja
koskea perhettä, sukua ja
kylää.
Suurin ongelma kunnallis-
politiikassa on aivan liian
korkea työttömyys, se kal-
vaa perustaa ja huoltosuh-
de on poskellaan.
- Meillä alkaa jo nyt olla
käsissä mahdoton yhtälö ja
mitä se onkaan 10 vuoden
kuluttua. Vaikka Suomi on
edelleen yksi maailman
kilpailukykyisimmistä tek-
nologiaorientoituneista
maista, on meillä OECD-
maista edelleen yksi kor-
keimpia verotusasteita ja
työttömyysprosentteja.
Italian ohella olemme Eu-
roopan nopeimmin van-
heneva kansakunta. Tun-
tuu kovalta haasteelta kun
pitäisi luoda 100.000 uut-
ta työpaikkaa ja samalla

Kiina-ilmiö jyllää. Kun
läntinen Eurooppa on näi-
den kysymysten kanssa
suurissa ongelmissa, on
Suomi sitä potenssiin kaksi
ja meillä Kymenlaakso po-
tenssiin kolme.
Vähän valoakin kaupun-
ginjohtaja Ahti sentään
näkee:
-Onhan meillä kyllä täällä
laaksokunnassa jotakin
pysyvääkin, jota meiltä ei
voida mitata ulos. Paperi-
teollisuus tulee varmasti
pysymään täällä, mutta
senkin uhkana nähdään
prosessi-ja automaatioin-
vestoinnit, jotka yleensä
merkitsevät väen
vähentämistä.Myös laak-
sokuntamme logistinen si-
jainti ja Venäjän läheisyys
antavat nykyistä suurem-
pia mahdollisuuksia hyö-
dyntää tulevaisuutta.

Kirkot ja seurakunnat
edustavat yhteisöllisyyt-
tä
- Vaikka maailmalla tapah-
tuu isoja muutoksia, ihmi-
set elävät kuitenkin paikal-
lisella tasolla ja ongelmat
heijastuvat paikalliselle ta-
solle. Niin kaupungin
kuin kirkon ja seurakun-

tien yhteinen haaste on
huolehtia paitsi ihmisen
fyysisestä myös henkisestä
hyvinvoinnista.
Kristillisellä TV-kanavalla
Aimo Ahti arvelee olevan
tilausta, mutta sähköisen ja
virtuaaliseurakunnan hän
ei usko korvaavan aitoa
yhteyttä.

Elämävoimaa ladulta ja
lenkkipolulta
-Kyllä se sittenkin on oma
perhe vaikka olenkin pal-
jon poissa kotoa. Fyysises-
tä kunnosta huolehtimi-
nen on minulle tärkeää,
talvella ladulla ja kesäisin
polulla. Myös kalastusmat-
kat poikani kanssa Käsi-
varren Lappiin ovat vapaa-
ajan kohokohtia. Tänä tal-
vena on tullut kilometrejä
ladulla 450, parin viikon
sitkeä flunssa piti poissa
laduilta parhaimpaan hiih-
toaikaan.
- Niin, on joskus vaikea
sanoa, missä menee työn,
vapaa-ajan ja opiskelun
raja. Juuri nyt iltalukemi-
sena on Itä-Aasian yhteis-
kuntiin ja historiaan liitty-
viä teoksi ja siinä sivussa
myös länsimaisen filosofi-
an historian osat 1 ja 2.

Työ yhdessä tekemistä
Tämä työ on yhdessä te-
kemistä, niin virkamiesten
kuin poliitikkojen kanssa.
Työ sinänsä on mielen-
kiintoinen ja haastava, kai
tämä jonkinlainen näkö-
alapaikkakin on vaikka
kaupunginjohtajan työ-
huoneesta, kaupunginta-
lon toisesta kerroksesta ei
aivan koko Kouvolan yli
näekään.
- Kyllä minä koen sen etu-
oikeutena, että voi tämän
työn kautta jotenkin vai-
kuttaa kaupungin ja tämän
alueen ihmisten hyvin-
vointiin.
Vanheneva väki joutuu te-
kemään yhä suuremman
työmäärän tulevaisuudes-
sa.
- Työkyvyn ylläpito tulee
olemaan aivan keskeinen
osa työntekijöiden jaksa-
misesta huolehtimisessa.
Alaisia voisi kannustaa
enemmän kiitoksella,
muulloinkin kuin vain
jouluna ja erityisissä tilan-
teissa.
Työpaikan säilyminen tuo
tiettyä turvallisuuden tun-
netta. Kaupunginjohtaja
Ahdin mielestä työnteki-
jöitä pitäisi enemmän mo-
tivoida muutosvalmiuteen
ja muutoksen sietoon, si-
tähän tämä elämä entistä
enemmän on.
-Meillä länsimaissa muu-
tos ja murros käsitetään lii-
aksi uhkana, negatiivisena
asiana kun idän aatemaa-
ilmassa se koetaan enem-
mänkin mahdollisuutena
ja alkuna, ehkä meillä oli-
si tässä jotakin oppimista,
Aimo Ahti pohdiskelee.
Kaupunginjohtaja Aimo
Ahti on iloinen muiden
kanssa paikkakunnan ur-
heiluseurojen menestyk-
sestä. Kouvot on tuonut
kaupungille hyvää PR:ää ja
ihmisille miellyttäviä elä-
myksiä.

Yhteisöllisyys on kateissa
Kaupunginjohtaja Aimo Ahti
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Kunnanjohtaja Jyrki
Harjula tunnetaan
innovatiivisena,

idearikkaana kunnanjoh-
tajana, jonka visioissa
oman kunnan päättäjät ei-
vät aina tahdo pysyä mu-
kana. Harjulan aikana yrit-
täjyyden arvostus Valkea-
lassa on kasvanut. Jyrki
Harjula itse kokee omassa
työssään ajan riittämättö-
myyden suurimpana puut-
teena. Vapaa-aikaakaan ei
ole liiaksi mutta joskus
vuosilomansa aikana hän
on vetäytynyt autotalliin-
sa rakentelemaan keksin-
töaihioittensa prototyyp-
pejä. Sen enempää tuon
harrastuksensa luonteesta
Jyrki Harjula ei halua sa-
noa, ainakaan tässä vai-
heessa.
-Tämän ajan ihmisten pa-
hoinvoinnin syynä on juu-
rettomuus. Taustalla ovat
yhteiskunnan isot raken-
nemuutokset, ihmiset jou-
tuvat liikkumaan työn ja
opiskelun perässä ja samal-
la perinteinen perheinsti-
tuutio on hajonnut ja me-
nettänyt merkityksensä,
Jyrki Harjula toteaa.
Kunnallispolitiikan ongel-
mat eivät ole sen kum-
mempia Valkealassa kuin
naapurikaupungeissakaan.
-Tämän hetken suurimpia
ongelmia ovat taloudelli-
sen liikkumavaran kaven-
tuminen ja palvelujen saa-

Päättäjien pohdintoja

Valkealan kunnanjohtaja
Jyrki Harjulan vapaa-ai-
kaan kuuluu myös liikun-
ta. – Yritän mahdollisuuk-
sien mukaan hiihtää, laske-
tella, luistella, pyöräillä, rul-
laluistella ja golfata, jos va-
paata aikaa vain siunaan-
tuu. Ja poikiani olen kuljet-
tanut jääkiekkoharrastuk-
seen ja kohta tyttöä lentopal-
loon, Jyrki Harjula luette-
lee taustallaan Valkealan
jäähalli ja nurkan takana
nuorten viime kesänä val-
mistunut Skatepark

muuttuvat, mutta kirjan
sanoma pysyy ja miksipä se
ei voisi toimia tässä ajassa
niin kuin ennenkin, Har-
jula heittää.
Kunnan ja seurakunnan
intresseissä Harjula näkee
paljon yhteistä kuten Rei-
jo Huttunenkin.
-Yhteisen hyvän hakemi-
nen, mahdollisimman hy-
vän elämän turvaaminen
on meille yhteistä. Kunta
ehkä enemmän sillä maal-
lisella puolella ja seurakun-
ta henkisellä, aineettomal-
la puolella. Kasvatuksen ja
perheen tukeminen on
varmasti seuraava iso haas-
te molemmille sektoreille,
sukupolvien jatkumo ei
ole enää itsestään selvää.
Pääsiäisen sanoma puhut-
telee Jyrki Harjulaa:
-Se on pysyvä, sitä ei ih-
misten mielipiteillä voida

muuttaa. Pääsiäinen tuo
lohtua kärsimyksineen ih-
misten elämään, kaikki,
mitä täällä koemme, ei ole-
kaan lopullista, on toivo
paremmasta, kunnanjoh-
taja Harjula filosofoi. Raa-
matun sisältö kertoo kun-
nanjohtaja Harjulalle  ar-
voja, lohtua ja viisautta.
Vapaa-aikanaan Jyrki Har-
jula hakee vastapainoa
työlleen. Hänet tunnetaan
hyvin kilpailuhenkiseksi,
joka mielellään rääkkää it-
sensä äärimmäisille rajoil-
le. Sulkapallokentällä hän
vihaa häviämistä ja hiihto-
ladullakin Harjula on näh-
ty. Myös perhe on kun-
nanjohtaja Harjulalle tär-
keä osa elämää.
-Kun on kolme alaikäistä
lasta, niin heidän harras-
tuksensa vievät aikaa. Li-
säksi pyrin vielä kotosalla-

Jos olisi ylimääräistä aikaa,
viettäisin sitä keksintöjen parissa.

Valkealan kunnanjohtaja Jyrki Harjula:

REIJO VAURULA tavuuden turvaaminen.
Kovin ruusuisia aikoja ei
ole näköpiirissä.
-Jos katsotaan 10 vuoden
päähän, niin isoksi haas-
teeksi alkaa nousta kunta-
sektorin kyky saada  pal-
velukseensa riittävästi osa-
avaa työvoimaa.
Kunnanjohtaja Jyrki Har-
jula muistuttaa, että kun-
ta ei ole vain sen työnteki-
jät ja kunnan organisaatio.
-Kunta ovat ne ihmiset,
jotka siellä asuvat ja kaik-
ki yhteisöt, seurat ja yri-
tykset ovat myös osa kun-
taa.

Elämänvoima saadaan
pienistä onnistumisista
Viime aikoina paljon

huomiota saanut kunta-

yhteistyön tiivistäminen

toteutuu Jyrki Harjulan

mukaan muodossa tai

toisessa.

-Toivoisin, että pohjoisen
Kymenlaakson imagolli-
nen asema saataisiin niin
houkuttelevaksi, että se
toisi tänne uusia yrittäjiä,
uusia työpaikkoja. Sitä
kautta me kykenisimme
turvaamaan palvelutuo-
tannon. Toki suurkunnal-
la  olisi myös omat lieveil-
miönsä, niitäkään ei tule
unohtaa.
Raamatun sisältö on Jyrki
Harjulan mielestä ajaton:
-Mitä levottomammat
ajat, sitä suurempi merki-
tys Ison kirjan sanomalla
meille on. Aikakaudet

MARTTI LAURILA OY
Tilausajopalvelua puhelin 05-320 1900

LAADULLA
ON

TEKIJÄNSÄ

kin lukemaan jonkin ver-
ran. Nyt kun sain hankit-
tua lukulasit, niin näkee
taas tekstinkin, Harjula
lohkaisee. Kyllä elämän
voima haetaan pienistä
onnistumisista, joita meillä
kaikilla on varmaan lähes
päivittäin.
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Kuusankosken kaupungin
johtaja Reijo Huttusen
hyvin tuntevat tietävät hä-

nen hurahtaneen mehiläisiin vii-
tisen vuotta sitten. Hänellä on
Luumäen kesäpaikallaan 13 yh-
dyskunnan (pesän) tarha, joka al-
kaa näinä aikoina heräillä tal-
viuniltaan. Reijo Huttusen mieles-
tä meillä ihmisillä olisi paljon opit-
tavaa mehiläisyhdyskunnalta.
- Ne opettavat itse asiassa jopa elä-
mänkatsomuksellisia asioita. En
ole tavannut missään niin toimi-
vaa yhteisöä, jossa ei ole ristiriito-
ja. Kuningatar ei ole varsinainen
johtaja, vaan sillä on oma palve-
lutehtävänsä. Pesässä eletään iki-
vanhojen lakien ja periaatteiden
mukaan, mehiläisyhdyskunta toi-
mii kuin kello.
- Tässä meidän yhteiskunnassam-
me lipsutaan helposti yhteisistä
pelisäännöistä, edes välttämättö-
miäkään siirtojakaan ei aina hy-
väksytä itsekkäistä syistä johtuen.
Reijo Huttusen mehiläistarhan
jokaisessa yhdyskunnassa on
80.000 yksilöä parhaimmillaan.
Kun yksi pesä tuottaa hunajaa
jopa 40-50 kiloa, jää sitä lahjoi-
tusten jälkeenkin myyntiin.
- Sen verran, että saan kulut kui-
tattua. Elokuussa kallis hunaja
kerätään pois ja annetaan mehi-
läisille tilalle tarjoussokeria, Hut-
tunen naurahtaa.
Mehiläisharrastus on sen verran
Huttusella verissä, että hän on

Kouvolan seudun mehiläishoita-
jien yhdistyksen puheenjohtaja.
Kouvolan yhdistyksessä on noin
50 jäsentä, Suomessa tarhaajia on
nelisen tuhatta, joista 100 saa tar-
hauksesta toimeentulonsa. Mehi-
läisharrastus on myös kansainvä-
listä.
- Totta kai pistoja joskus tulee niitä
käsitellessä, mutta kyllä niiden
kanssa pärjää. Mehiläinen on vil-
lin luonnon edustaja.
Reijo Huttusen mielestä suoma-
laisten pahoinvointi johtuu syrjäy-
tymisestä ja yhteisöllisyyden puut-
teesta.
- Ihmiset ovat niin yksinäisiä, joko
sairauden, työttömyyden, alkoho-
lismin  mielenterveysongelmien
vuoksi. Tällaisia ihmisiä on maas-
samme arviolta pari sataa tuhatta.
Heidän asioidensa hoitaminen on
kunnan sosiaali-ja terveystoimen
jokapäiväistä leipää. Kyllä sodan
aikana syntyneenä, 1950-luvun
lapsena jotenkin kaipaa sen ajan
läheisyyttä ja välittämistä ihmis-
ten kesken vaikka toki monesta
asiasta oli puutettakin.  Silloin au-
tettiin naapuria ja osallistuttiin
talkoisiin.
Reijo Huttunen on halunnut pa-
neutua kaupunkilaisten ongelmiin
ja on käynyt mielenterveyskun-
toutujien kerhon, Tsemppiksen
illoissa.
- Meidän ei tule ottaa syystä tai
toisesta syrjäytyneitä vain mekaa-
nisena ryhmänä, heitä täytyy aut-
taa yksilöinä.

Perhe, mehiläiset, musiikki, kir-
jallisuus….
Kaupunginjohtaja Reijo Huttu-

nen ammentaa voimaa elämäänsä
paitsi mehiläisten hoidosta, myös
kulttuurista ja perheestä.
- Olen löytänyt vasta keski-iällä
klassisen musiikin. Vanhin, nyt
30-vuotias poikani on Mäntän
musiikkijuhlien johtajana ja hän
on saanut minut innostumaan
klassisesta musiikista.
Lempisäveltäjikseen Reijo Huttu-
nen mainitsee Mozartin, Beetho-
venin ja Sibeliuksen.
- Sibeliukselta erityisesti hänen
sinfoniansa kiehtovat ja kun ha-
luaa vähän iloisempaa, silloin va-
litsen Mozartia. Käyn myös kon-
serteissa ja tällä seudulla on hyvä
konserttitarjonta, Huttunen kiit-
telee. Vaikka lapset ovat jo poissa
kotoa ja elävät omaa elämäänsä,
on yhteydenpito kaikkiin kol-
meen lapseen tärkeä osa elämää.
Kuusankosken kaupunginjohtaja
Reijo Huttunen uskoo suureen
suunnitelmaan paikallisella tasol-
la.
- Kyllä sitä on hartaasti tehty ja
jos me emme usko sen toteutumi-
seen, niin ketkä sitten. Peiliin on
katsottava, jos me epäonnistum-
me, Reijo Huttunen myöntää.

Waltarin Valtakunnan salaisuus
yöpöydällä
- Kyllä me olemme tässä kristin-
uskon pelastussuunnitelman va-
rassa olleet, onko meidän edes
mahdollista miettiä muuta vaih-
toehtoa, Reijo Huttunen pohdis-
kelee.
- Sen tämä keskustelu Kristuksen
kärsimyksestä tämän kevään aika-
na on aiheuttanut, että kaivoin
kirjahyllystäni Waltarin kirjan Val-

takunnan salaisuus, luen sitä nyt
kolmatta kertaa. Mielestäni kirja
on erinomaista luettavaa pääsiäi-
senä.
- Eräs rovasti suositteli sitä kerran
minulle kutsuen kirjaa viidenneksi
evankeliumiksi.
Kaupunginjohtaja Huttunen kiit-
telee yhteistyötä seurakunnan
kanssa Kuusankoskella.
- Meillä on ollut täällä hyvä työ-
yhteys, niin kirkkoherra Perälän
kanssa kuin piispojenkin kanssa.
Minulla on ollut elämäni aikana
hyviä ystäviä kirkonmiehissä, piis-
pa Paavo Kortekangas oli aikoi-
naan opettajani ja teologi Martti
Lindqvist oli luokkatoverini, hä-
neen olen pitänyt yhteyttä näihin
vuosiin asti.
Reijo Huttusen mielestä kaupun-
gilla ja seurakunnalla on paljon
yhteisiä intressejä.
- Osittain se on tätä yhtä ja samaa
kenttää, varsinkin diakonian ja
vanhusten hoidon saralla. Vaikka
elämme sosiaalidemokraattisessa
kaupungissa, jännitteet, jos niitä
yleensä on, ovat enemmänkin yk-
silötasolla. Meillä on työläiskau-
punki, jolla on työläisseurakunta.
Eettiset arvot keskusteluttavat ja
jos kristillinen TV-kanava kykenee
vastaamaan tähän keskustelun tar-
peeseen, uskon sillä olevan tilaus-
ta. Olettaisin, että suomalaiset ar-
vostavat tässäkin suomalaista kris-
tillisyyttä, amerikkalaisessa kristil-
lisyydessä on jotakin meille hie-
man vierasta. Toivon kristilliselle
TV-kanavalle menestystä. Aika
näyttää, minkälaiset elinmahdol-
lisuudet sillä ovat, Reijo Huttunen
arvelee.

Mehiläiset puhuvat Reijo Huttuselle

Kuusankosken kaupunginjohtaja
Reijo Huttunen hakee luonnosta
voimaa arkeensa. Hänellä on Luu-
mäelle pieni tila, jossa mehiläiset
alkavat heräillä talviunesta.
- Kai minä toteutan täällä jotakin
lapsuuden haavetta, Huttunen nau-
rahtaa.

REIJO VAURULA

Päättäjien pohdintoja
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Yhteiskristillinen toi-
minta seurakuntien
kesken on lisäänty-

nyt viime vuosikymmeni-
nä eri puolilla maata. Kou-
volassa perinteet juontavat
jo 1970-luvulle ja siitä läh-
tien seurakunnat ovat mo-
nin eri tavoin, ei vain vi-
rallisesti, tehneet yhteis-
työtä.
Viime kesänä kolmen seu-
rakunnan pastorit päivys-
tivät Manskilla, sama työ-
muoto jatkuu tulevana ke-
sänä. Pastorit, Keijo Gärd-
ström (KG), Kouvolan
seurakunnan kirkkoherra,
Asko Tynjälä(AT) Vapaa-
seurakunnan pastori ja
Tuomo Mantsinen(TM),
Kouvolan helluntaiseura-
kunnan pastori vastasivat
kysymyksiin.

Mikä on arviosi paikka-
kunnan hengellisestä ti-
lanteesta ?
KG: - Mielestäni Kouvola
on ollut aina avoin hengel-
liselle työlle ja täällä on
paljon ihmisiä, jotka ru-
koilevat seurakuntien ja
työntekijöiden puolesta.
AT: - Minunkin mielestä-
ni ihmisillä on etsintää
hengellisille asioille, tietty
arkuus vain vaivaa.
TM: -Hengellinen hätä on
suuri, ihmiset ovat hukas-
sa.  Tekisi toisaalta mieli
huutaa niin lujaa, että he-
rätkää näkemään Jumalan
mahdollisuudet.

Mitä seurakuntien pitäi-
si tehdä enemmän tässä
ajassa ?
KG: - Seurakuntien ja kir-
kon pitäisi olla keskellä elä-
mää ja lähellä ihmistä.
AT: -Parhaat saarnat pide-
tään elämän arjessa ja kuu-
lijoita riittää. Meillä on
seurakunnassa menossa
rukousinnostus ja se näyt-
tää antavan myös rukous-
vastauksia.
TM: -Tämä maailman pa-
ras sanoma tulisi saada
kuulumaan kaikkialla.

Kristillisen TV-kanavan
tarpeellisuus ?
KG: -Se on upea mahdol-
lisuus pitää esillä evanke-
liumia ja kristillisiä arvo-
ja.
AT:- Se on varmasti siuna-
ukseksi koko kansalle, ih-
miset pääsevät kotonaan
kuulemaan ja näkemään
Jumalan sanaa.
TM: - Olen ollut mukana
herätysliikkeemme Hyvän
Sanoman radio-ja TV-
työssä toistakymmentä
vuotta. Se on ollut yksi
parhaimmista välineistä
avaamaan ovia eri puolilla
maailmaa. Esimerkiksi Ve-
näjällä täällä toimitetut
ohjelmat saavat ilmaista lä-
hetysaikaa TV-kanavilta,
meillä jouduttaisiin mak-
samaan korkeita hintoja.
Ylen politiikka pitäisi täs-
sä suhteessa saada muuttu-
maan, eivät kristilliset TV-
ohjelmat katsojia karkoita,
päinvastoin tuovat niitä li-
sää.

Miten vietät vapaa-aikaa-
si ?
KG: - Luen ja yritän har-
rastaa säännöllisesti liikun-
taa mm. jääkiekko pelaa-
malla ja olen mukana seu-
ratoiminnassa.
AT: -Autoillen, lukien,
hengellistä elämääni hoita-
malla ja välillä TV:täkin
katsellen. Kuntoilua pitäi-
si lisätä.
TM: -Sauna on ehdoton
ykkönen. Toisena yhtä hy-
vänä tulee reissu metsän
keskelle, siellä nuotio kah-
vipannuineen ja makka-
roineen.

Onko pääsiäisen sanoma
hämärtynyt ?
KG: - Pääsiäiseen on se-
koittunut monia ei-kristil-
lisiä tapoja, jotka omalta
osaltaan ovat vieraannutta-
massa tämän ajan ihmistä
pääsiäisen alkuperäisestä
sanomasta.
AT: - Kansan keskuudessa
ei tiedetä, miten suuren-
moinen sanoma kätkeytyy
pääsiäiseen. Siitä voi syyt-
tää osaksi meitä julistajia-
kin.

TM: - Tiedollinen taso on
ehkä vielä selkeä, mutta
sen omakohtainen elämi-
nen on hyvin epäselvää.
Noitakulttuurin lisäänty-
minen on hälyttävää.

Mitä annettavaa seura-
kunnilla olisi ihmisten
hätään ?
KG: -Seurakunnilla, jos
kellään on annettavaa tä-
män ajan ihmiselle. Tä-
män päivänä arvokeskuste-
luun kirkolla on tarjolla

kestävä arvopohja ja kir-
kolla on sanoma, joka an-
taa tulevaisuuden ja toivon
tälle ihmiskunnalle.
AT: - Välittää Jeesuksen
sanoma: vielä on toivoa.
TM: - Ihmisen pahin on-
gelma on synti. Seurakun-
nilla on sanoma syntejä
anteeksiantavasta Jeesuk-
sesta. Sen anteeksiannon
voi kokea jokainen ihmi-
nen.

Kolmen seurakunnan pasto-
rit, Keijo Gärdström
(lut.srk), Asko Tynjälä (Va-
paakirkko) ja Tuomo Mant-
sinen (helluntaiseurakunta)
kokevat yhteisenä haasteena
tämän alueen ihmisten hy-
vinvoinnin.

Kouvolassa seurakunnat vetävät
yhtä köyttä

REIJO VAURULA

Päättäjien pohdintoja
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Poliisipäällikkö jou
tuu työnsä puolesta
kovin usein kom-

mentoimaan mediassa
kielteisiä asioita.
Kun hän miettii positiivi-
sia uutisia työstään, ei nii-
tä ole kovin paljoa. Silti
Erkki Lehto ei ole pessi-
misti, fatalismiin ei ole syy-
tä.
- Myönteiset asiat ovat
kortilla, mutta kyllä niitä-
kin on. Vaikka tuoreessa
muistissa on traaginen,
koko kansaa koskettanut
liikenneonnettomuus, lii-
kennekuolemien määrä on
sittenkin laskenut, jopa
puolittunut.
- Poliisiin ammattikunta-
na luotetaan edelleen ja
suomalaisella poliisilla on
kansainvälisesti mitattuna
erittäin hyvä maine.
Olemme kaukana esimer-
kiksi Saksan tilanteesta,
siellä poliisi pelkää kansaa
ja päinvastoin.
- Jos meillä on joskus vai-
keita aikoja ja tiukkoja ti-
lanteita, saamme suurelta
yleisöltä yllättävän paljon
empatiaa, niin henkistä
kuin materiaalistakin tu-
kea. Suomalainen poliisi
on ollut aina lähellä kan-
saa.
Erkki Lehto myöntää, että
onhan poliisikin muuttu-
nut sen lähes 30 vuoden
aikana, jonka hän on työs-
kennellyt alalla.
- Poliisi on muuttunut an-
karasta viranomaisesta
yleisön palvelijaksi. Kansa
ei ole enää poliisille hallin-
toalamainen. Meidän am-
mattikuntamme tehtävänä
on valvoa turvallisuutta
eikä pyrkiä estämään ja
haittaamaan kansalaisten
elämää.
- Poliisi ei ole meillä ole
koskaan ollut vallankäyttä-
jä, kansallisissakin kriiseis-
sä poliisi on kyennyt py-
syttelemään neutraalina,
Lehto muistuttaa.

Ei poliisi kykene ratkaisemaan
tämän maailman ongelmia

Poliisipäällikkö Erkki Lehto:

Vapaaehtoistyö on kai-
kille tärkeää
Poliisipäällikkö Erkki Leh-
to haluaa muistuttaa, ettei
Pohjoinen Kymenlaakso
ole mitenkään turvaton
paikka elää ja asua.
- Vaikka ihmiset joskus
väittävätkin, ettei poliisi
näy eikä poliisin palveluja
saa silloin, kun niitä tarvit-
see, on kyse enemmänkin
tunteesta. Tilastot eivät tue
tätä käsitystä. Tietysti po-
liisi joutuu priorisoimaan,
tekemään joitakin asioita
ennen toisia.
Huumetilanteesta Erkki
Lehto on aidosti huolis-
saan.
- En halua maalata maail-
manlopun kuvaa, mutta
huumetilanne näyttää pa-
henevan koko ajan.
Haluaisin herättää kysy-
myksen, miksi niitä huu-
meita käytetään- tietysti
kun ihmisillä on paha olla.
- Ei poliisi kykene kaikkia
tämän maailman ongelmia
ratkaisemaan, ei edes huu-
meongelmaa. Siihen tarvi-
taan kaikkien tahojen yh-
teistyötä ja erityisesti arvo-
kasta vapaaehtoistyötä te-

kevien järjestöjen ja yhdis-
tystenkin panosta.
- Suomalaisilla on hätä
vaikkei leivän nälkää var-
maankaan kukaan enää
näe. Ongelmat tulevat sy-
vältä – EU ja globalisaatio
hämmentävät. Tietoa tulee
niin paljon, että sekin ah-
distaa, tietotulvasta ei sel-
vitä ilman karsimista.
- Olennaista ihmisen sel-
viytymisen kannalta on oi-
kean työn ja vapaa-ajan
suhteen löytyminen.
Erkki Lehto on huolissaan
samasta asiasta kuin kau-
punginjohtaja Aimo Ahti
– yhteisöllisyys on kato-
massa.
- On olemassa paljon hy-
viä järjestöjä, mm vapaaeh-
toinen pelastuspalvelu, Irti
huumeista ry, SPR:n toi-
minta, jotka auttavat mei-
tä tehtävissämme.Ollaan
menossa vaaralliseen pas-
siivisuuteen, arvokasta yh-
distystoimintaa ollaan aja-
massa alas. Niin palokun-
nat, leijonat, rotarit kuin
nuorisoseuratkin kaipaavat
ihmisiä toimintaansa.
Viihde kilpailee meidän
ajastamme tehokkaasti,

Erkki Lehto arvelee.
- Meillä jokaisella olisi
omat mahdollisuutensa
vaikuttaa omaan hyvään
oloonsa osallistumalla yh-
teisten asioiden hoitoon.
Yhteisöllisyys nousee kui-
tenkin esiin yllättävissä ti-
lanteissa. Suuret tragediat
laukaisevat kollektiivisen
surun. Siellä jossakin pii-
lossa on kanavoimatonta
surua, mikä ei tule esiin ar-
kielämässä.
Poliisi joutuu Erkki Leh-
don mukaan entistä enem-
män toimimaan myös
kansalaisten terapeuttina.
- Meiltä odotetaan paljon
ja meistä haetaan turvaa.
Totta kai me tunnemme
mielihyvää, jos kykenem-
me auttamaan ihmisiä
näillä meidän toimillam-
me.  Poliisin työ voidaan
tehdä virkamiesmäisesti tai
ystävällisesti tukien ja vaik-
ka toimimmekin enem-
män jälkimmäisellä taval-
la, emme ole muuttuneet
lepsuiksi, Lehto muistut-
taa.

Poliisipäällikkö hakee
pääsiäisestä rauhaa
Kevään kohutun Kristus-
elokuvan Erkki Lehto ai-
koo käydä katsomassa.
Hän ei osaa muodostaa
mielipidettä toisten arvioi-
den perusteella, mutta
kiinnostuksen elokuvaa
kohtaan keskustelu on he-
rättänyt.
Pääsiäisen aika merkitsee
poliisipäälliköllekin rau-
hoittumista.
- Kyllä se merkitsee ennen
kaikkea lepoa, luonnossa
olemista ja ehkä lammas-
takin on pöydässä, Erkki
Lehto toteaa.
- Ehkäpä raamatullinen oi-
keuskäsitys on valitettavas-
ti menettänyt otettaan täs-
sä ajassa. Vieraiden kult-
tuurien tulo olohuoneisiin
TV:n välityksellä häm-
mentää ihmisiä. Kirjana

Raamattu on edelleen tär-
keä, siellähän on elämän-
ohjeiden perustat suoma-
laisellekin.  Kymmenen
käskyä ei ole vielä menet-
tänyt merkitystään. Eläm-
me jonkinlaisessa arvotyh-
jiössä, se heijastuu ihmis-
ten pahana olona.
Poliisin ja seurakuntien
kanssakäymistä voitaisiin
Erkki Lehdon mukaan vie-
läkin lisätä:
-Onhan sitä yhteistyötä
ollut ja on, mutta kaikkia
keinoja ei varmasti ole vie-
lä käytetty varsinkin nuo-
risotyön puolella.

Voimia luonnosta
Omaan jaksamiseensa po-
liisipäällikkö Lehto hakee
voimia luonnosta, niin
liikkumalla siellä kuin ka-
lastamalla ja tekemällä
metsänhoidollisia töitä.
- Vapaata aikaa jää aivan
liian vähän, on sellainen
jatkuva riittämättömyyden
tunne, pitäisi vain olla roh-
keutta tehdä radikaalisem-
pia ratkaisuja. Toisaalta
olen viihtynyt työssäni,
asianajajahan minusta piti
tulla, mutta kesävalles-
mannin työ vei sitten mu-
kanaan. Tämä uusi työ-
paikka on hyvä, meillä eh-
käpä Suomen parhaat
työskentelyolosuhteet ja
viranomaisyhteistyö on
erinomaista, Erkki Lehto
kiittelee.
Kouvolan uusi oikeus-ja
poliisitalo on saanut kiitos-
ta ihan valtakunnallisella
tasolla, niin tilojen kuin
työntekijöiden viihtyvyy-
tensä ansiosta vaikka julki-
suudessa tätä hankintame-
nettelyä on toisaalta jyrkäs-
tikin arvosteltu.
Talossa on runsaat 300
työntekijää, joista poliisi-
laitoksen puolella on noin
152. Myös työntekijät ovat
tyytyväisiä uusiin toimiti-
loihinsa.

Erkki Lehto seuraa maailmanmenoa huolestuneenakin.
– Tilanne ei ole kuitenkaan lohduton, moni asia on meillä
hyvin, Lehto tähdentää.

REIJO VAURULA
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Kouvola, Kauppalankatu 6, puh. 010 512 2368 

Kuusankoski, Valtakatu 35, puh 010 512 2450

Anjalankoski, Päätie 22, puh. 010 512 2190

Johtava ylilääkäri Anne Kajander on tyy-
tyväinen, että Kouvolan-Valkealan alueel-
la terveydenhoidon menot ovat asukasta

kohden maan keskiarvon alapuolella.
-Tosin erikoissairaanhoidon menot ovat ka-
ranneet käsistä, vuosittainen nousu on jopa
10-20 % ja valitettavasti kustannuspaineet tu-
levat koko ajan nousemaan väestön ikäänty-
essä, Anne Kajander ennustaa.
Kuusankosken ja Kouvolan-Valkealan terve-
yskeskusten yhdistäminen on Kajanderin mu-
kaan yksi avain. Ilman yhdistymistäkin pär-
jättäisiin.
Ylilääkäri Anne Kajander näkee väestön suu-
rimpina ongelmina alkoholisoitumisen ja yli-
painoisuuden.
-Lisäksi masennus vaivaa tätä kansaa.  Kun
tähän vielä lisätään väestön ikääntyminen, li-
säävät ne terveyspalvelujen kysyntää.
Kun asiaa katsoo 10 vuoden päähän, ei tilan-
ne näytä ainakaan helpommalta.
-Rahoitusongelma on edessä, jos vienti ei vedä
eikä työpaikkoja saada pidettyä Suomessa, ve-
rorahoillahan tätä terveydenhuoltoa pyörite-
tään.
Anne Kajanderin mielestä hengellisyydellä
olisi sijansa myös terveydenhoidossa.
-Hengellisyys luo ja ylläpitää elämän arvoja,
joita ilman eläminen ei ole mielekästä.  Tällä
hetkellä arvot pyörivät rahassa, joka pidem-
män päälle on katoavaista. Raamattu olisi
edelleen hyvä eettinen arvopohja meille. Mi-
nulle mieluisimpana kohtana sieltä nousee
esiin Jeesuksen vuorisaarna opetuksineen.
-Suomalaisten pahoinvointiin on monta syy-
tä, joista suurin on työttömyys. Elämisen
säännöllinen rytmi ja velvoitteet katoavat.
Mukaan astuu usein alkoholi, väkivalta ja jäl-
keläisistä huolehtimattomuus. Jos työttömyys
saadaan pudotettua 3 %:iin, silloin vähenee
pahoinvointi ja uskon, että terveydenhuolto-

 Hengellisyydellä on to-
dellinen tilaus länsi-
maisessa terveyden-
huollossa, toteaa johta-
va ylilääkäri Anne
Kajander Kouvolan-
Valkealan terveskes-
kuksesta.

menot ainakin puolittuvat, Anne Kajander
sanoo rohkeasti.
Vapaa-aikanaan Anne Kajander liikkuu paljon
ulkona. Hyvän ulkoilun jälkeen hän mietis-
kelee ja torkkuu sohvalla. Lisäksi vapaa-aikaan
kuuluu ahkera lukeminen ja musiikin kuun-
telu.
-Elämänvoimaa saan luonnosta, hiljaisuudes-
ta ja läheisistä. Pääsiäisen merkitys tänä kaik-

Väestön suurimmat ongelmat
alkoholi ja ylipaino

REIJO VAURULA

kivoipaisuuden aikana on valitettavasti hämär-
tynyt. Nyt meno ei hiljene pääsiäisenä edes
kapakoissa.  Toisaalta itselleni näin vuosien
karttuessa on pääsiäisen merkitys alkanut uu-
delleen kirkastua. ”Jeesus kuolemalla kuole-
man voitti” – tuo sen hengellisyyden ja loh-
dutuksen sanoman, mitä tämä aika kaipaa,
Anne Kajander tähdentää.

Päättäjien pohdintoja
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Terveydenhoitome
nojen kasvu on lä
hes päivittäinen

puheenaihe. Kysymys as-
karruttaa asian kanssa päi-
vittäin työskenteleviä. Kes-
keinen ongelma on eri-
koissairaanhoidon kasvu.
Myös lääkäripula vaivaa
terveyskeskuksia.
Kuusankosken terveyskes-
kuksen johtava ylilääkäri
Seppo Tuominen uskoo
lääkäripulan helpottavan
tulevina vuosina ja näkee
erikoissairaanhoidolle yh-
den ratkaisun:
- Koulutuspaikkojen lisää-
minen helpottaa muuta-
man vuoden viiveellä lää-
käripulaa ja erikoissairaan-
hoidon osalta yksi ratkai-
su olisi ESH:n siirtyminen
takaisin valtiolle jolloin
päästäisiin järkevään työn-
jakoon ja ohjailuun.
Mikä on terveydenhuollon
suurin ongelma 10 vuoden
kuluttua?
-Ennustaminen on vaike-
aa, mutta jo nyt palkka-

Väärät valinnat tuovat pahoinvointia

Tämän työpöydän äärestä ylilääkäri Seppo Tuo-
misen ajatukset vie hyvä kävelylenkki. Korvalap-
puradiosta kuuluu kävellessä hyviä YLE 1:n asia-
ohjelmia, konsertteja tai vaikkapa iltahartaus.

Johtava ylilääkäri Seppo Tuominen:

kuopassa puurtavan hoito-
henkilökunnan saanti tu-
levaisuudessa heikkenee
johtaen vääjäämättä hoita-
japulaan. Saattaapa olla
piankin niin, etteivät eri
kulttuureista tulevat hoi-
dettava ja hoitaja ymmär-
rä toisiaan, Seppo Tuomi-
nen pohtii.
Terveydenhoidon ylikun-
nallistamisen tuomiin
etuihin terveyskeskukset
yhdistämällä Seppo Tuo-
minen ei usko.
- Sen sijaan tukipalveluis-
sa, kuten hoitotarvikkei-
den kilpailuttamisessa, yh-
teisissä hankinnoissa, kes-
kuslaboratoriotoiminnois-
sa se voisi toimia. Kouvo-
lan seudun kuntayhtymä
voisi olla tässä kehittäjänä
ja toteuttajana.
Tuomisen mielestä nykyai-
kaisessa terveydenhoidossa
hengellisyydellä olisi tilaa.
- On olemassa ns tieteelli-
sesti todistettua faktaa ru-
kouksen voimasta ja olen
itse ollut kaksi kertaa Lää-
käripäivillä järjestämässä
uskoa, hoitoa ja lääketie-

dettä käsitteleviä kursseja,
jotka ovat olleet huippu-
suosittuja.
- Lääkärin tulisi tunnistaa
hengellinen hätä ja ohjata
oikeat potilaat teologin
hoitoon.
Seppo Tuomisen mielestä
ihmisten pahoinvointi
johtuu pääosin vääristä
valinnoista.
- Kun elämän psyykkinen,
somaattinen (fyysinen ole-
mus) ja hengellinen sisäl-
tö eivät ole tasapainossa,
aiheuttaa se vääriä valinto-
ja, jotka ohjaavat elämää.
Ylilääkäri Seppo Tuomi-
nen aikoo käydä katsomas-
sa kohutun elokuvan, Pas-
sion of the Christ.
- Aivan varmasti. Minua ei
julmuus kaiken muun nä-
kemiseni jälkeen pelota.
Toisaalta minulla on tun-
ne erään hengellisen laulun
sanoin:… siellä lienenkö
ollut minäkin kun mun
Herrani ristiinnaulittiin..
- En minä osaa syyllistää
juutalaisia, eiköhän kysees-
sä ollut koko ihmiskuntaa
koskeva tapahtumasarja.

REIJO VAURULA
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Kristillisen TV-kanavan
Seppo Tuominen kokee
tarpeellisena:
- Kokemukset muualta
maailmasta todistavat, että
olisi tarpeen ja kristillisel-
le TV-kanavalle ovat mah-
dollisuudet elää ja hyvällä
toimintaformaatilla kas-
vun edellytykset.
Eväitä omaan henkilökoh-
taiseen jaksamiseensa Sep-
po Tuominen hakee lenk-
kipolulta.
- Yritän liikkua 30-60 mi-
nuuttia vuorokaudessa,
kaksi tai kolme kertaa vii-

kossa korvalappuradio
korvilla, joista kuuntelen
Ylen Radio 1 asiaohjelmia
tai konsertteja tai iltahar-
tautta.
Kuusankosken terveyskes-
kuksen johtava ylilääkäri
kokee pääsiäisen kirkko-
vuoden tärkeimpänä juh-
lana.
- Kyllä se on pääsiäinen,
jota ei liene tarvitse perus-
tella. Markkinamiehet
ovat onnistuneesti myy-
neet Kristuksen syntymä-
juhlan joulupukille.

CM KAUPPAKESKUS

KOUVOLA
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Rakennusneuvos Ju-
hani Pousi luetaan
epäilemättä yhdek-

si merkittäväksi vaikutta-
jaksi Kouvolassa. Tuttavi-
en kesken Jussi on ollut
monessa mukana. Hänen
kädenjälkensä on näkyvä
seudun rakennustoimin-
nassa kuten myös urheilus-
sa.  Uutiseksi on luettava
se, että muutama viikko
sitten hän myi pois osak-
kuutensa rakennusliike
Oka Oy:ssä ja nyt häntä
voi tituleerata oloneuvok-
seksi.
Okan pääomistaja on ny-
kyisin Alfred Palmberg Oy.

Juhani Pousi valmistui
Kotkan teknisestä opistos-
ta insinööriksi vuonna
1970. Muutaman kuukau-
den jälkeen työ vieraan
palveluksessa vaihtui oman
yrityksen perustamiseen.
Vaihtelevalla menestyksel-
lä yritysostojen kautta ra-
kennusliike Juhani Pousi
Oy kohosi yhdeksi merkit-
täväksi valtakunnalliseksi
rakennusliikkeeksi kunnes
vuonna 1987 kaikki ro-
mahti konkurssin myötä.
-Omaa tyhmyyttä se oli,
en minä voi ketään syyttää,
Juhani Pousi myöntää.
Juhani Pousi on tottunut
putoamaan jaloilleen ja jo
samana vuonna syntyi
Oka Oy, joka tänä päivä-
nä työllistää lähes 500
työntekijää.

Ystäviä ei ole koskaan
liikaa
-Hyvät ystävät auttoivat
pahimmissa vaiheissa sel-
viämään henkisesti. Ystä-
viä ei ole koskaan liikaa.
Minä arvostan ystäviäni,
he eivät vaikeinakaan ai-
koina hylänneet.
-Ilon ja surun aika tarvi-
taan ystäviä, heistä kannat-
taa pitää kiinni, Juhani

Pousi tähdentää.
Luovuttuaan työelämästä
Pousilla on ainakin aikaa,
mutta olo tuntuu tällä het-
kellä jotenkin tyhjältä. Ei

ole oikein mitään suunni-
telmia eikä ole helppo kek-
siä tekemistä.
Moni työelämän jättänyt
haaveilee matkustamisesta.
Sitäkin Juhani Puosi on
ehtinyt tekemään. Kyllä-
hän sitä vähän aikaa reis-
suaa ja Espanjassakin yri-
tin viettää aikaa. Olin siel-
lä kuusi viikkoa, mutta se
riitti. Jotenkin jäi kaipaa-
maan sosiaalista verkkoa
täällä Suomessa.
-Ei tarvitse kauaa kävellä
Manskilla, kun joku jo
huutaa, että terve Jussi.

Kyllä se tuntuu mukaval-
ta. Niin, ja Suomi on sit-
tenkin paras maa.
Juhani Pousi on näkynyt
myös kunnallispolitiikassa

Kouvolassa.  Vaikutta-
maan tottuneelle Pousille
kunnallinen päätöksente-
ko on ollut luonteva osa
elämää. Poliittinen laiva on

kuitenkin nopeisiin ratkai-
suihin tottuneelle yrittäjäl-
le joskus liian hidas.
-Olenkin leikkisästi sano-
nut, että maassa täytyy olla
asiat todella hyvin, että
meillä on varaa harrastaa
demokratiaa,  Jussi nau-
rahtaa osin tarkoittaen sitä,
mitä sanoi.
Kunnallisvaalit ovat syk-
syllä ja Pousin ehdokkuu-
desta ollaan kiinnostunei-
ta.
-Juhannukseen mennessä-
hän se pitäisi päättää, mut-
ta en ole vielä päättänyt,

lähdenkö mukaan.
Juhani Pousi on ollut mer-
kittävä taustavaikuttaja
myös urheilussa.
-Kyllä paikkakunnan ur-
heilun menestyminen on
minulle tärkeää ja ystäviä
olen saanut sekä työelä-
mästä että urheilusta.

Ajan vauhti liian
kova ?
Hektisessä työelämässä,
nopeissa ratkaisuissa ja
päätöksenteossa Juhani
Pousi on tottunut kiirei-
seen elämänrytmiin. Sitä
ei 62-vuotias mies paljon
enää kaipaa.
-Joskus tuntuu siltä, että
vauhti menee liian kovak-
si. Olen erityisen huoles-
tunut tulevista sukupol-
vista, jos vauhti vielä tästä
kiihtyy, miten he jaksavat.
Pääsiäinen antaa monelle
aikaa ajatella ja odotukset
pääsiäisenä tapahtuvaan
hiljentymiseen ovat edes-
sä.  Pari viikkoa sitten Suo-
mi eli kollektiivista suru-
aikaa, joka ei monen koh-
dalla hellitä pitkään, pit-
kään aikaan.
-Kevättä kohti ollaan me-
nossa ja se kertoo toivos-
ta. Kristuksen kärsiminen
antaa toivoa eteenpäin,
Juhani Pousi puntaroi.
- Hyvä kysymys vastaa Ju-
hani Pousi kysymykseen,
mitä hänelle merkitsee
raamattu.Olen lukenut
kirjan kerran läpi.
-Myös koko maailmaa
kosketteleva levottomuus
luo ahdistusta meille Suo-
meen asti.
-Viime päivien ja viikko-
jen uutiset maailmalta ker-
tovat levottomuuksien li-
sääntymisestä, voisi sanoa,
että tässä käydään jo pie-
nimuotoista kolmatta
maailmansotaa. Ei tämä
tästä helpolla rauhoitu ja
kuka tämän kaiken ratkai-
see, Juhani Pousi kyselee.

Rakennusneuvos Juhani Pousi luopui aktiivista työelämästä

Kauppakeskus Hansa on
eräs rakennusliike Okan
tuotoksista Kouvolassa. Se
on mieluinen rakennus
myös Juhani Pousille. –
Hansa on ollut tärkeä seu-
dun liike-elämälle ja täällä
tapaa aina ystäviä, raken-
nusneuvos myhäilee.

Elämän liukuportaissa mennään
välillä ylös ja välillä alas

REIJO VAURULA
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Vas. Leena Luukko, Eija-
riitta Hurri, Anne Purho-
nen , Sirpa Siren ja Helena
Siira

Onko  hengellisistä asi-
oista puhuminen tabu ?
LL:Kyllä se valitettavasti
on ollut. En ole itsekään
pystynyt puhumaan, aina-
kaan ensimmäisenä. Mut-
ta, jos toinen aloittaa,
näyttää vihreää valoa, mi-
nusta on helppo puhua.
Viime aikoina on kuiten-
kin tuntunut, että jotakin
on tapahtunut myöntei-
seen suuntaan
AP:Hengelliset asiat ja
niistä puhuminen  ovat
todella suuri tabu. En oi-
kein ymmärrä, kun sano-
taan uskon olevan yksityis-
asia. Kyllä uskon Jeesuk-
seen tulisi näkyä muillekin
sanoissa ja teoissa. Oman
uskon tunnustaminen vaa-
tii rohkeutta, koska aina
on arvostelevia, vähättele-
viä ja ivaaviakin ihmisiä.
Silti pitäisi avoimesti pitää
esillä Jumalan rakkautta,
armoa ja myös synnin to-
dellisuutta.
HS:Uskon sen olevan
tabu. Olen omassa elämäs-
säni huomannut, miten
vaikeaa on puhua uskosta.
Siinä on mukana pelkoa
ihmisten suhtautumisesta,
omaa arkuutta ja ehkä pel-

Rohkaisua aina tarvitsemme, toteavat  naiset  innoit-
tavista kokoontumisistaan.
Parin vuoden ajan  on Kymen Paviljongilla kokoontu-
nut  parikymmentä eri ikäistä naista yhteen  teemailtoi-
hin ”Jumalalla on hyvät ajatukset sinua kohtaan”.  Ti-
laisuuksissa  on Eijariitta Hurrin johdolla  etsitty elä-
män eväitä raamatun lupauksista ja miten niitä soveltaa
arkielämässä.  Vaikka väki on vaihtunut  eri iltoina, on

Iloa ja elämänvoimaa

koa pilkastakin. Olen us-
kostani huolimatta kuiten-
kin sama Helena. En yri-
täkään kulkea säde- kehä
pääni päällä enkä uskon-
nollisia sitaatteja takatas-
kussa.
 SS:On. Ihmisten on var-
maan vaikea puhua asias-
ta, mitä ei voi ihmisjärjel-
läselittää. Moni on hiljaa
omasta uskostaan pelätes-
sään ystävien reaktioita.
Joskus ”uskomattomat”
ihmiset  luulevat , että ns.
uskovat ovat jotenkin mui-
ta parempia ja arastellaan
.

Mitkä asiat vaikuttivat,
että aloit etsiä Jumalaa?
LL:Olin omasta mielestä-
ni lapsuudesta kutakuin-
kin uskovainen, kunnes
vaikeassa elämän tilantees-
sa tunsin, ettei pinnallinen
jumalasuhde ollut todellis-
ta. Pikkuhiljaa rukous, raa-
mattupiirit ja hengellinen
kirjallisuus auttoivat, raa-
mattukin alkoi avautua ja
Jumalasuhteesta tuli lähei-
nen ja todellinen.
AP:Olen etsinyt Jumalaa
oikeastaan koko aikuisikä-
ni. Ajan nopea kuluminen

ja valitettavasti itsenikin
kuluminen ,maailman ko-
vuus, ihmisten itsekkyys,
turha kiire alkoivat ahdis-
taa. Mutta Jumala alkoi
kutsumaan todenteolla vii-
me vuonna.
HS:Jumalan etsiminen ei
sisältänyt mitään drama-
tiikkaa, se kehittyi pikku-
hiljaa. Kaipasin elämääni
jotain syvempää, ennen
kaikkea iloa  ja rauhaa.
Toki elämäni kriisit edes-
auttoivat uuden elämän
kaipuussa. Lisäksi minulle
löytyi rohkaiseva naisten-
piiri, jonka merkitys on
ollut todella suuri.
SS:Itse asiassa en etsinyt
Jumalaa, vaan Jumala löy-
si minut. Kun omat vah-
vuuden rakennelmat al-
koivat sortua, mahdollistui
Jumalan etsintä.

Mitä usko Jeesukseen on
sinulle antanut ?
LL: Armon tajuamisen.
Eivät siis omat ansiot tai
erinomaisuus  pelasta,
vaan usko lunastajaamme,
Jeesukseen. Usko on tuo-
nut elämään ilon ja rau-
han.
AP:Rauhan, rakkauden ,

innokas ydinjoukko halunnut kokoontua säännöllisesti
kodeissa  rohkaistumaan , rukoilemaan ja keskustele-
maan eri aihepiireistä . Mukana on ollut  eri-ikäisiä nai-
sia useilta paikkakunnilta. Kerran kokoontuivat Leena
Luukko  ja Anne Purhonen  Kuusankoskelta, Helena
Siira Anjalankoskelta ja Sirpa Siren Kouvolasta pohti-
maan  elämänkysymyksiä.

anteeksiannon
HS: Usko antaa ennen
kaikkea turvaa, vaikka
maailma riepottelisi. Jeesus
ei minua hylkää. Hän ei
poista vaikeuksia, mutta
auttaa selviytymään niistä.
Vuosikausia kantamani
syntireppu on keventynyt
ja olen oppinut olemaan
itselleni ja muille armolli-
sempi.
SS:Uuden elämän. Va-
pautta monista peloista.
Olen saanut iloa, rauhaa ja
turvallisuutta. Suurin asia
kaikista on pelastusvar-
muus.

Miten itse tahtoisit palvel-
la kristittynä?
LL:Voin rukoilla ihmisten
puolesta. Haluaisin osoit-
taa lähimmäisenrakkautta,
olla rinnalla kulkijana.
AP:Tahtoisin toteuttaa
Franciscus Assisilaisen pe-
riaatteita, mm. välittää
rauhaa, rakkautta ,anteek-
siantoa  ja iloa kanssaihmi-
sille.
HS: Olisi hieno sanoa, että
teen kaiken , mitä tahansa
Jumala minulta pyytää.
Olen kuitenkin uskontai-
paleeni alussa ja  tajuan

omat rajalliset mahdolli-
suuteni.  Olen valmis sii-
hen , mihin kelpaan ja pys-
tyn Jumalan avulla
SS:Viedä kanssaihmisille
evankeliumin sanomaa,
lohdutusta ja toivoa. Ha-
luaisin myös olla esirukoi-
lemassa ihmisten ja asioi-
den puolesta

Mitä mieltä olet kristilli-
sestä  televisiosta ja radios-
ta ?
LL:Odotan innolla niitä
myös Kymenlaaksoon
AP:Ehdottomasti kristilli-
siä ohjelmia tarvitaan. Tä-
män päivän ohjelmat ovat
etenkin lapsille ja nuorille
huolestuttavia, liian paljon
täyttä soopaa, tappamista
ja pornoa.
Jos kristillinen ohjelma
panisi edes joka kymme-
nennen katsojan mietti-
mään elämän tarkoitusta ,
olisi sillä jo merkitystä.
HS:Nykyisen televisiotar-
jonnan lisäksi olisi saatava
myönteisempään ajattelu-
malliin rohkaiseva kanava.
Meistä varmaan jokainen
kaipaa jotain syvällistä ja
lohduttavaa.
SS:Oikein hyvä asia, toi-
vottavasti kristillinen  ra-
dio ja TV tavoittavat myös
Kouvolan seudun. Moni
saa kuulla Jumalan sanan
opetusta suoraan kotiin,
jos ei vaikka pääse liikku-
maan muualle.

Martta vai Maria ?
LL:Varmasti molempia.
Raamatun mukaan Maria
oli valinnut hyvän osan.
Kuitenkaan emme voi lai-
minlyödä velvollisuuksi-
amme, siis Marttojakin
tarvitaan.
AP:Valitettavasti turhan
usein täysi Martta, mutta
Marian osaakin kaipaan.
Tasapaino on hyvä asia.
 HS:Työni ,perheeni ja
monien velvollisuuksien
vuoksi en pysty tällä het-
kellä toimimaan kuin Ma-
ria, mutta uskon ja toivon
Jeesuksen lohduttavan,
että olen valinnut hyvän
osan.
SS:Haluan olla sekä Mart-
ta että Maria. Luultavasti
olen enemmän Martta,
mutta Mariana olo antaa
evästä Marttana oloon.
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bella mamma
Salpauselänkatu 31 Kouvola

HANSA-APTEEKKI
Keskikatu 4, 45100 KOUVOLA
Puhelin (05) 311 7979
Faksi     (05) 375 8037

Meiltä saat:

Yleis- ja erikoislääkärit

Sairaanhoitopalvelut

Fysioterapia

Laboratoriopalvelut

Työterveyshuolto

Ensiapukoulutus

Yrittäjien tarkastukset

Yleislääkärille
päivystysaikoja ma-pe

Väinönläntie 14 puh 7403 200 ja Kauppalantie 6A puh 7403 300

Hyvä palvelu on joskus ihan pienestä kiinni.
Tervetuloa meille, palveltavaksi
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Siinä missä Joel Hallikaisen
keskustelut Jumalan kanssa
synnyttivät hänen ensim-

mäisen hengellisen levynsä, Oscar-
palkitun Mel Gibsonin 12-vuoti-
nen “etsintä“ kulminoitui helmi-
kuun 25. päivänä ensi-iltansa Poh-
jois-Amerikassa saaneessa The Pas-
sion of the Christ (Kristuksen kär-
simyshistoria) -elokuvassa.
Mel Gibson sai ajatuksen Jeesuk-
sen viimeisten hetkien kuvaami-
sesta palattuaan katolisen kirkon
piiriin 1990-luvun alussa. Gibson
tutki Vanhan ja Uuden Testamen-
tin lisäksi myös Kristuksen kärsi-
myksiä ja kuolemaa kuvaavia kir-
joituksia 1700-luvulta. Varsinai-
sen käsikirjoituksen Gibson laati
yhdessä Ben Fitzgeraldin kanssa
Matteuksen, Markuksen, Luuk-
kaan ja Johanneksen evankeliumi-
en pohjalta.
Pääosaa elokuvassa näyttelee mm.
Monte Kriston kreivi –elokuvas-
sa esiintynyt Jim Caviezel. Maria
Magdaleenan roolissa nähdään
italialaiskaunotar Monica Belluc-
ci, ja Jeesuksen äitiä näyttelee ro-
manialainen Maia Morgenstern.

Elokuva uskosta ja rakkaudesta
Katolisen kodin kasvatti Mel Gib-
son kertoo aina uskoneensa Juma-
laan, mutta ajautuneensa nuo-
ruusvuosinaan maailman vietä-
väksi. Jossain vaiheessa hän tajusi
tarvitsevansa jotakin lisää selviy-
tyäkseen. Silloin Gibson kertoo
lukeneensa evankeliumit ja alka-
neensa tutkia uskonelämänsä juu-
ria. Uskoon tultuaan hän kertoo
vapautuneensa niin alkoholista
kuin tupakastakin.
Gibson toteaa tekevänsä nyt sa-
maa kuin aikaisemminkin, kerto-
vansa tarinoita, joita hän pitää tär-
keinä. Ja kielellä, jonka hän par-
haimmin hallitsee eli elokuva.
– Uskon, että useimmat suuret
tarinat ovat myös sankarikerto-
muksia, Gibson huomauttaa. Elo-
kuva kertoo kaikkien aikojen suu-
rimman rakkaustarinan; Jumala
tuli ihmiseksi ja ihmiset tappoi-
vat Jumalan.
The Passion of the Christ –eloku-
va kertoo Gibsonin mukaan us-
kosta, toivosta, rakkaudesta ja an-
teeksiannosta. Noilla samoilla asi-
oilla olisi hänen mukaansa käyt-
töä tänäkin päivänä.

Elokuva ei jätä kylmäksi
Gibson on tarkoittanut pienessä
italialaisessa Materan kaupungis-
sa kuvatun elokuvansa kaikille,
niin uskoville kuin ei-uskovillekin.
Elokuvan ennakkoon nähnyt kar-
dinaali Castrillon Hoyos toteaa
Gibsonin elokuvan olevan sekä
taiteen että uskon juhlaa.
– Se tulee olemaan mahtava väli-
ne selittää Jeesuksen persoonaa ja
sanomaa. Uskon elokuvan tuovan
katsojat lähemmäksi Jumalaa ja lä-
hemmäksi toisiaan.
Mel Gibson toteaa, ettei hän ole
sen paremmin pastori kuin saar-
naajakaan, mutta tuntevansa
uransa johtaneen hänet tämän elo-
kuvan pariin.
– Pyhä Henki toimi kauttani täs-
sä elokuvassa, minä vain ohjailin
liikennettä. Toivon, että tässä elo-
kuvassa on evankelioinnin voi-
maa.
Ja näyttää siltä, että hänen toiveen-
sa on toteutumassa jo ennen ensi-
iltaa.
– Jokainen kuvauksiin osallistunut
on muuttunut. Meillä oli muka-
na agnostikkoja ja muslimeja, jot-
ka ovat kääntyneet kristityiksi. Ih-
misiä on parantunut sairauksista

kuvausten aikana, pari ihmistä on
saanut jopa näkönsä ja kuulonsa
takaisin, Mel Gibson luettelee. –
Eräällä filmausryhmän jäsenellä
oli kuusivuotias pikkutyttö muka-
naan. Tyttönen oli sairastanut syn-
tymästään lähtien epilepsiaa ja sai
jopa 50 kohtausta päivittäin. Nyt
hänellä ei ole ollut ongelmia enää
yli kuukauteen.
Myös pääosanesittäjä Jim Caviezel
on saanut oman osansa tapahtu-
neista ihmeistä. Filmatessaan syr-

jäisellä maaseudulla häneen ja
apulaisohjaaja Jan Micheliniin iski
salama – Micheliniin muuten jo
toisen kerran kuvausten aikana.
Elokuvan tuottaja Steve McEvee-
ty kertoo seisseensä muutaman
sadan metrin päässä, kun salama
iski.
– Kun katsahdin miehiin päin,
näin savun nousevan Caviezelin
korvasta, hän muistelee.

Aitouden tavoittelua
Mel Gibson on kertonut, ettei ha-
lunnut tehdä jälleen uutta holly-
woodilaistettua raamattuelokuvaa.
The Passion of the Christ tarjoaa-
kin Kristuksen sanoman mahdol-
lisimman totuudenmukaisena, il-
man propagandaa.
– Tiedän, etteivät kaikki tule pi-
tämään siitä, mutta se on tehty oi-
keassa hengessä, ja se merkitsee
minulle enemmän, hän huomaut-
taa.
Poikkeuksellista tuossa uutuudes-
sa, jonka tuotantoon Gibson on
sijoittanut lähes 25 miljoonaa dol-
laria omia rahojaan, on siinä käy-
tettävä kieli. Muinaiset roomalai-
set ja alkuseurakunnan kristityt ei-
vät suinkaan puhu leveää ameri-

kan englantia vaan arameaa ja la-
tinaa. Koko käsikirjoituksen on
kääntänyt arameaksi ja latinaksi
antiikin kielten professori, jesuiit-
ta-isä William Fulco.

Jeesuksen haavat parantavat
Elokuvaa on arvosteltu myös lii-
asta väkivaltaisuudesta.
– Me tiedämme, kuinka Kristus-
ta hakattiin ja kuinka Hänet nau-
littiin ristille, mutta me emme
useinkaan tule ajatelleeksi, mitä se

Mel Gibsonin unelma toteutui
KIMMO JANAS

Kuva: ICON PRODUCTIONS

itse asiassa merkitsi. Kristuksen
kärsimyksiä ei ole aikaisemmin ku-
vattu niin kuin ne olisi pitänyt ku-
vata, Gibson toteaa.
Mel Gibson on myöntänyt tämän
elokuvaprojektin olleen vaikein
hänen urallaan.
– Mikä ihmeellisintä, valmista elo-
kuvaa katsoessani tunnen, kuinka
Jeesuksen haavat parantavat mi-
nun omia haavojani, hän kertoo.
Mielenkiintoisena yksityiskohtana
voidaan mainita, että varsinaises-
sa naulitsemiskohtauksessa yhtenä
naulaa lyövänä kätenä on Gibso-
nin oma käsi. Näin ohjaaja haluaa
symbolisoida omaa syyllisyyttään
Kristuksen kuolemaan.
Jim Caviezel  uskoo näyttelijätyön-
sä olevan Jumalan inspiroimaa.
– Jos totta puhutaan, tässä ei ole
kyse minusta. Haluan Jumalan
käyttävän minua “näytelläkseen”
tämän roolin. Uskon, että Pyhä
Henki on ohjannut minua oike-
aan suuntaan esiintymisessäni.

Koskettava elokuva
Passion of the Christ –elokuva on
ehdottamasti koskettavin elokuva,
jonka olen 51 vuoteni aikana näh-
nyt.
Gibsonin elokuvan tavoite, kos-
kettaa nykypäivän ihmisiä, onistui
ainakin minun kohdallani. Minul-
le se ainakin sai aikaan valtavan
syyllisyyden tunteen. Kuinka pal-
jon Jeesus todellakin joutui kärsi-
mään minunkin syntieni takia.
Gibson on todella tehnyt mahta-
van elokuvan. Lyhyet takauman
antavat mielenkiintoista perspek-
tiiviä kerrontaan, ja aika ajoin käy-
tetyillä hidastuksilla Gibson koros-
taa kerrontaansa. Ristiinnaulitse-
misen loppuvaiheessa hitaasti tai-
vaasta putoava pisara (Jumalan
kyynel) koskettaa varmasti paatu-
neintakin elokuvafriikkiä.
Elokuva-arvosteluissa ei normaa-
listi saa kertoa juonesta liikaa,
mutta vastauksena lukuisten ih-
misten kysymykseen voin todeta,
että vaikka elokuva kertookin Jee-
suksen 12 viimeisestä tunnista, se
ei suinkaan pääty ristille. Loppu-
kohtauksessa Jeesus todellakin
nousee haudasta jättäen käärinlii-
nat jälkeensä.

Kirjoittaja on Euroopan ainoan
kristillisen miestenlehden, Tosimie-
hen päätoimittaja.
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OLE HYVÄ.fi
Sijaisauto huollon ajaksi

Aktiivista, luotettavaa asuntokauppaa,
vuokrausta ja isännöintiä

ammattitaidolla 40 vuoden kokemuksella
Pohjois-Kymenlaaksossa!
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