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Kauppatieteilijäopiskelijalla oli tietysti ollut 
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- Se oli tulevan automiehen paras kaup-
pa, antaa elämänsä Jeesukselle, naurahtaa 
Kuusela.
LUE LISÄÄ 11-13
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Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa…”
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Etsikää ensi Jumalan valtakuntaa ja hänen 
vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä 
teille annetaan.
Miten soveltaa sitä käytännössä ja eri-
toten miesten maailmassa? Siihen itse 
asiassa tiivistyy koko STELK: in miestyö, 
henkilökohtaisen uskon löytäminen ja 
suhde syntiemme sovittajaan Jeesukseen  
Kristukseen.
Suomessa on jo yli 40 vuotta vaikutta-
nut kansainvälinen miestyömuoto alkoi 
juuri siitä, että miehiä näkyi vähän kirkon 
penkeissä ja  seurakuntaelämään osallis-
tuminen oli niukkaa. Muut ”kiireet” vievät 
usein miesten huomion ja energian. Jee-
suksen sanat touhuavalle Martalle ”moni-
naisista sinä huolehdit, mutta on vain yksi 
tärkeä ” on totta myös useimpien miesten 
kohdalla.
STELK: in työ perustuutavallisiin mie-
hiin. Siksi myös ilosanoma heille on olta-
va suoraa, yksinkertaista ja konkreettista. 
Tavallinen mies kertoo toiselle tavalliselle 
miehelle mitä Jeesus on tehnyt itse kun-
kin elämässä arjen tasolla.
Juhlavuosi 2020 oli merkityksellinen toi-
mintamme kannalta. Ensimmäistä kertaa 
uudistimme STELK –FINLAND ry:n sään-
töjä. Nyt on mahdollista liittyä STELK- 
FINLAND: iin henkilöjäseneksi. Toki pai-
kallisyhdistyksenkin kautta voi liittyä 
edelleen jäseneksi, mutta suora henkilö-
jäsenyys mahdollistaa pienten ryhmien, 
osastojen, perustamisen kätevästi ilman 
virallista yhdistysmuotoa. Mikäli olet kiin-
nostunut STELK: in pienryhmästä tai sel-
laisen perustamisesta, ota yhteyttä. Tästä 
lehdestä löytyvät yhteystiedot. Neuvom-

me mielellämme osaston aloitusasioissa. 
Paikallinen pienryhmätoiminta palvelee 
suoraan STELK: in alkuperäistä työnäkyä. 
Monipuolisuus, paikallisuus ja erilaisuu-
den rikkaus on voimavara. Pyhä Henki 
vapauttaa ja toimii kussakin ryhmässä ha-
luamallaan tavalla.
Viime vuosi oli monelle yrittäjälle vaikea 
ja vei monelta sekä yrityksen että toi-
meentulon. Kuluvan  vuoden näkymät ei-
vät lupaa olennaisesti parempaa. Me kris-
tittyinä liikemiehinä haluamme rohkaista 
sinua yrittäjä ja työtä vaille joutunut mies 
ottamaan rohkeasti meihin yhteyttä. Mo-
net meistä ovat kokeneet elämänsä aika-
na konkurssin ja muita vaikeuksia. Niistä 
ei voi välttyä olipa uskossa tai ei. Suuri 
ero vaikeuksien kanssa kamppaillessa on 
se, että uskova ei ole yksin. Jeesus lupasi 
opetuslapsilleen ennen taivaaseen astu-
mistaan, että hän lähettää Pyhän Hengen, 
ihmeellisen neuvonantajan ja auttajan, 
joka johtaa kaikkeen totuuteen. ”Tulkaa 
minun tyköni kaikki raskasta työtä teke-
vät, niin minä annan teille levon”
Jumala on kiinnostunut sekä pienistä että 
suurista asioista, mutta ennen kaikkea 
hän on kiinnostunut sinusta. Siksi Jeesus 
sanookin: ”Tule ja seuraa minua.” 
Rohkaisemme sinua ottamaan uskon as-
keleen kohti tuntematonta ja pyytämään 
Jeesusta elämääsi syntiesi sovittajaksi ja 
anteeksiantajaksi. Tulet huomaamaan, 
että Jeesuksen sanat ”te tulette tietä-
mään onko tämä oppi Jumalasta vai pu-
hunko minä omiani”, pitää paikkansa. 
Siunattua kesää ja rohkaisevia askeleita 
uskon tiellä olitpa alkutaipaleella tai sen 
loppupäässä.
”Teitä minä kutsun miehet.”
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Arno Parviainen todistaa

HARJOITUSLAITE-
VALMISTAJAN
KUJANJUOKSU
Tänä vuonna David Health Oy viettää 
40 juhlavuottaan. Yritys on perustet-
tu 1981.
- Oikeastaan yrityksen perustami-
sen taustalla oli oma halu kehittää 
lihaskuntoa. Siitä se kaikki lähti. Nyt 
laitteemme ovat  enemmän lääke-
tietieteellisiä kuntoutuslaitteita kuin 
perinteisiä lihaskunnon kasvattajia. 
Laitteet on yhdistetty pilvipalveluun, 
jossa tehdään ohjelmien suunnittelu 
ja joka laitteessa oleva näytön kautta 
virtuaaliterapeutti ohjaa kaikki harjoi-
tukset täsmälleen oikein. Laitteiden 
biomekaanisesti oikeat kuormitus-
käyrät on validoitu Jyväskylän yliopis-
tossa toteaa yrityksen perustaja, ide-
an isä Arno Parviainen.
Arno Parviaisen lapsuus kului Helsin-
gissä. Hän on neljännen polven stadi-
lainen. Arnon ukki ja isä olivat molem-
mat muusikkoja ja säveltäjiä.
-Isäni sairastui ja se vaikutti lapsuu-

teeni kovin paljon. Minustakin teh-
tiin muusikkoa, soitin selloa Sibelius 
Akatemian nuoriso-osastolla. Sello 
sai kuitenkin jossain vaiheessa jäädä 
koteloon ja en harrasta enää musiik-
kia. Omista lapsistani kylläkin, kaksi 
heistä, ovat ammattimuusikkoa, tote-
aa Arno.
- Perheemme oli kristillinen. Kristilli-
set arvot ja elämäntapa suojelivat elä-
määni hyvin pitkään mutta murrosiän 
myötä ajauduin kauas uskonasioista. 
Kauppakorkea ja menestyksen halu 
elämässä eivät silloin mielestäni sopi-
neet tapakristillisyyttä enempää yh-
teen. 

Mutta Jumalalla on tapansa ja keinon-
sa kutsua lampaitaan takaisin. 
-Olin 22 vuotias kauppakorkea-
kouluopiskelija. Jotenkin johtauduin 
Helsingin vapaaseurakunnan tilai-
suuteen ja istuin varmaan kirkon vii-
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meisessä nurkassa piippuhyllyllä. 
Tilaisuudessa oli vierasmaalainen pu-
hujavieras ja hän kutsui ihmisiä läh-
temään seuraamaan Jeesusta. Hän 
totesi jotenkin, että vaikka istuisit 
piippuhyllyn perillä, sieltäkin on hyvä 
tulla tänne eteen. Näin lapsenuskoni 
vaihtui Jeesuksen seuraajaksi, jatkaa 
Arno.
Kauppatieteilijäopiskelijalla oli tietys-
ti ollut omia haaveita: tiilitalo ja iso 
auto. Taustalla oli nuoruuden haave 
lähteä rakentamaan harjoituslaitteita, 
joihin Arno oli tutustunut matkallaan 
Amerikkaan 70-luvulla. Mutta us-
koon tulon jälkeen ne tuntuivat kovin 
maallisilta haaveilta. Arno Parviainen 
vaihtoi myynti- ja markkinointityön 
kristillisen lehden toimittajan työhön. 
Myöhemmin selvisi siihenkin asiaan 
syy.
-Erään kerran haastattelin Jerusa-
lemista vierailevaa pariskuntaa leh-
tijuttua varten. Ja kuinkas ollakaan 
pariskunnan rouvalta tuli sanoma, 
profetia: Jumala haluaa, että käynnis-
tät hankkeen, joka sinulla oli nuorena 
miehenä, mutta se tulee nyt tehdä Ju-
malan kunniaksi. 
Arno Parviainen kätki sanat sydä-
meensä ja asetti kunnon kristittynä 
vielä Jumalalle viisi eri ehtoa. Arno 
oli sitä mieltä, että jos kaikki nuo viisi 
ehtoa täyttyy, hän astuu yrittäjän po-
lulle.
-Jonkin verran aikaa kului ja kas kum-
maa kaikki viisi ehtoa olivat täyt-
tyneet. Siitä se sitten alkoi vuonna 
1981-
Yrittäjän elämä ei aina ole auringos-

sa olemista. Monta vuotta meni koh-
tuullisen hyvin, mutta sitten pilvet 
täyttivät business-taivaan.
-Tuli vaikeuksia. Se oli minulle ääret-
tömän hyvä Jumalan koulu. Persian-
lahden sodan aikaan tilauskanta hu-
peni. Amerikan markkinat oli juuri 
avattu ja panostettu varoja kovasti 
tuotekehitykseen ja kaikki pysähtyi 
kuin seinään. Siitä seurasi konkurssi 
vuonna 1991.

Konkurssin jälkeen alkoi uusi vaihe 
yrityselämässä. Yhtiöön astuivat mu-
kaan sijoittajat ja loppujen lopuksi 
koko osakekanta siirtyi Arno Parviai-
selta pois. Tästä alkoi aivan uusi vaihe 
Arnon elämässä.
-Olin 9 vuotta muissa tehtävissä, kon-
sulttina. En oikein nauttinut työstäni, 
mutta sainhan elantoni. 

Finanssikriisistä vapauteen

Vuosi 2008 muistetaan suurena fi-
nanssikriisi vuotena. Monelle yrittä-
jälle vuosi 2008 oli pahin mahdollinen 
painajainen. Arno Parviaiselle vuosi 
2008 oli vapauden vuosi.
- Maaliskuussa tuli kuluneeksi 17 
vuotta konkurssista. Vapauduin kai-
kista veloista ja minulle tarjottiin 
Davidia takaisin 5 päivää tuon va-
pautumisen jälkeen. Päätin astua uu-
destaan remmiin. Ja päätöstäni hel-
potti perheen tuki ja myös se, että 
poikani lähti mukaan yhtiöön ja sen 
kehittämiseen.
Syksyllä tapahtui taas kummia. Yh-
dysvalloista alkoi Lehman&Brothers 
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sijoitusyhtiön konkurssin myötä kan-
sainvälinen finanssikriisi.
- Kyllähän se taas mietitytti. Näinkö 
tässä taas käy. Yritys haettiin sanee-
raukseen ja konkurssista pelastuttiin. 
Olihan se aikamoinen juttu.

Kestäisinkö menestystä?

Moni yrittäjä usein selviää vaikeuk-
sista, mutta entäpä menestyksestä? 
Arno Parviainen on 
siitä iloinen, että perhe ja usko on säi-
lynyt. Yrityksen uudelleen käynnistä-
misen jälkeen alkoi myös voimakas 
tuotekehitys. Yritys päätti tehdä toi-
sen sukupolven tuoteperheen ja kes-
kittyä pelkästään lääketieteeseen.

Tällä päätöksellä on ollut isompi vai-
kutus kuin alun perin suunniteltiin.
- Jumala on ollut mukana. Pystyim-
me maksamaan saneerausvelat pois 
4 vuodessa ja nyt yritys on erittäin 
hyvässä iskussa. Olemme pystyneet 
yhdistämään tekniikan ja lääketieteen 
ja nyt tarjoamamme vaihtoehdot ovat 
juuri tätä päivää. 
- Korona on iski moneen yritykseen ja 
toimialaan todella vahvasti. Meillä yh-
tiössä on kirjattu kuitenkin 50% kas-
vu ja olemme siinä suhteessa onnek-
kaita. Vientimme on 100% eli kaikki 
viedään pois Suomesta. USA on taas 
merkittävä markkina-alue, mutta 
koko ajan tulee uusia alueita lisää.
- Yhtiön palkkalistoilla on 8 eri kan-
sallisuutta ja  webinaareihin osallis-
tuu useita satoja henkilöitä yhtaikaa. 
Kansainvälinen työ vaatii ihan toisen-

laista osaamista ja innovaatiokykyä 
markkinoinnissa kuin kotimarkkinoil-
la. Yhtiössämme on kaksi täyspäi-
väistä digimarkkinoijaa, jotka hoitavat 
myös inboud- markkinoinnin. Juuri 
nyt siihen olisi suuri tarve.

Arno, Stelk ja yrittäminen

Stelk astui Arnon elämään heti 
1980-luvulla. Parviainen oli innok-
kaasti mukana. Monet vaikeat vuo-
det, konkurssi 1991, vuosi 2008 oli-
vat kuitenkin hyvin yksinäisiä. 
- Kyllä silloin olisin tarvinnut tukea ja 
hengellistä apua. Ei niitä vierellä kul-
kijoita kuitenkaan liian runsaasti ollut. 
Tämä sellaisena pienenä vihjeenä kai-
kille: kun tiedät, että jollain ihmisel-
lä on vaikeuksia, tarjoa olkapäätäsi. 
Usein jo pelkkä läsnäolo ja kuuntele-
minen riittää.
- Yrittäminen on kova tie. Elämän ar-
vot pitää olla kohdallaan ja olla tie-
toisia Jumalan johdatuksesta. Mitä 
vaikeampi aika, sen enemmän pitää 
omaa business-ideaa hioa ja mietittä-
vä tarkemmin mitä on myymässä.

Parviainen
Arno

Nyt on hyvä aika kertoa Jee-
suksesta.  Ihmiset kaipaavat 
sanomaa rakastavasta
Jumalasta
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- Pieniä palasia elämästään joutuu 
aina silloin tällöin kertomaan. Joka 
kerta mietin, haluanko kertoa, etten 
tekisi sitä omaksi kunniakseni. Usko-
vaisena, uskovan kodin perintönä on 
korostettu, että tee kaikki vain Ju-
malan kunniaksi. 70-80 -lukujen us-
kotulotodistusten puheet maalattiin 
kuulijoiden eteen vaikuttavina. Minä 
poika poloinen ajattelin, että eipä täs-
sä ole paljon kehumista. Ajan myötä 
olen oppinut arvostamaan jo lapsena 
opittua kristillistä elämäntapaa. Elä-
mä on opittava vain elämällä ja voi 
joskus “onnistua” hyvinkin, aloittaa 
Ari Kuusela.

Maasta se pienikin ponnistaa.

Molemmat vanhempani olivat kotoi-
sin keskikokoisista maataloista. Isä-
ni oli toimeliaasta ja kantaaottavas-
ta helluntaikodista, jossa hän sai olla 
8-vuotiaana Toivakan helluntaiseura-
kunnan perustamiskokouksessa. Äiti-
ni oli körttiperheestä ja sai käydä py-
häkoulua Vesangan koulun opettajan 
luona. Kyllikki Lehtola oli opettajan 
ominaisuudessaan hyvin perusteelli-
nen ja kertoi lapsille uskonratkaisun 
tärkeydestä.

Lapsuuskoti

Lapsuuskotiini kuuluivat Kalevi-isä, 
Saara-äiti, isosisko Kirsi, Ari sekä pik-
kuveljet Pasi ja Panu. Isä oli, näin jäl-
keenpäin  katsottuna, aikamoinen 
epäonnen soturi, mutta luottamus 
huomiseen ei horjunut koskaan. Ko-

valla työllä ja sisulla mentiin eteen-
päin. Isällä oli tapana sanoa: “Sitkis-
tellään, kyllä se päivä vielä paistaa 
risukasaankin.”
- Äidin sydämenasia  ja elämäntyö oli 
lapsien evankeliointi. Aina, jos vain 
tiesi, missä ei ole julistettu Raama-
tun sanomaa, niin sinne piti päästä. 
Itäinen naapurimaamme Venäjä ras-
titettiin tarkkaa. 3-vuotiaana hän piti 
ensimmäiset pyhäkoulut naapurien 
lapsille ja päätti 80-vuotisen työsar-
kansa taivaallisen työnantajan kotiin-
kutsuun vuonna 2014, toteaa Ari.
Lapsena Ari Kuusela istui pääsääntöi-
sesti kaksi pyhäkoulua joka sunnuntai 
ja jokunen kerho siihen vielä päälle. 
Raamatun kertomukset tulivat hänel-
le näin ollen aika tutuiksi. Vanha Tes-
tamentti olikin suosikki, koska tarinat 
siellä olivat pienen pojan mielestä val-
tavia seikkailuja.
- Mielestäni onkin tärkeää, että Raa-
mattu luetaan ja ymmärretään aivan 
alkulehdiltä asti. Luominen ja syntiin-
lankeemus ovat perusasioita uskolle. 
Itseltäni kestikin kauan, että huoma-
sin lukevani pääasiassa Vanhaa Testa-
menttia, olinhan tykästynyt siihen jo 
lapsena.

Automiehen paras kauppa

Lastentilaisuuksista jäi aina mieleeni, 
että lopuksi esitettiin kutsu, kuka ha-
luaa antaa elämänsä Jeesukselle. Ari 
tiesi, että Jeesus asuu minussa. Ari 
katseli lukuisat kerrat,  kuinka monet 
nostivat kätensä tai tulivat päätös-
hetkessä esille. 
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Automiehen
paras kauppa.

Ari Kuusela
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- Mietin ja pohdin, kuinka minun piti 
toimia. Niinpä joskus kotona sanoin 
äidille, pitääkö se tehdä jossain julki-
sesti vai voiko rukoilla pelastusta ko-
tona. Äitini kanssa rukoilimme kotona 
pienen hetken, niin pääsin pelastus-
varmuuteen kerralla. En edes muista 
vuotta, milloin se tapahtui. Tärkeintä 
oli vain se tietoisuus pelastuksesta.
- Se oli tulevan automiehen paras 
kauppa, antaa elämänsä Jeesukselle, 
naurahtaa Kuusela.

Jokaisella meillä on tarina kerrotta-
vaksi. Jokainen on tarinan arvoinen. 
Kerro sinäkin tarinasi jollekin meistä.

Pajahommat alkuun

- 70-luvun puolenvälin jälkeen al-
koi pajahommat enemmänkin vetää 
puoleensa. Ensimmäinen auto, Fiat 
600, tuli hankittua. Sitten tuli mopo 
ja moottoripyörät. Isällä oli autokor-
jaamo ja oli luontevaa, että pojat seu-
raavat isänsä ammattiin. Vanhimpana 
poikana tämä riemu seurasi minua 
kaikkine karvoineen. Isä oli ensim-
mäisen polven pajamiehiä, jolla oli 
korkea osaaminen kädentaidoissa. 
Autot korjattiin niillä osilla mitä oli ja 
loppu syntyi taitavilla käsillä ja yhteis-
työkumppaneiden avustuksella.

Metallialan opiskelu

Öljyistä peukaloa ei passaa suuhun 
laittaa. Sen Ari oppi jo pienenä. Ari 
Kuuselan isän kaverit, ammattikou-
lun opettajat tokaisivat, että poikaa ei 

pidä laittaa autolinjalle vanhaa opis-
kelemaan vaan jonnekin muualle.
- Metalliala oli yksi kiinnostuksen 
kohteeni, levytyöt, koneistus ja se-
päntyöt. Oltiinhan sitä isän puolel-
ta jo pitäjänseppiä, Nikodemus Pal-
mroos 1813-1873 Leivonmäeltä ja 
äidin puolelta Sumiaisista Sorvala, 
jonne kytkeytyy “mualiman seppä” 
Oskar Liimatainen, letkauttaa Ari.

Jaguar

Vuosina 1973-74 huoltoon tuli Ja-
guar Mark II. Siitä alkoi haave omas-
ta pajasta.
- Jos joskus minulla  olisi oma paja ja 
saisipa vaihtaa öljyt ja tehdä pieniä 
huoltoja tuollaisiin autoihin, Ari Jat-
kaa.
 Aikanaan tuli aika lähteä isän kans-
sa täysiaikaiseen työhön. Isä siirsi 
vastuuta heti ja sitten mentiin. Isällä 
ja äidillä oli kutsumusta lähetystyö-
hön ja Ari Kuusela  vastasi pajasta. 
Valmiudet yrittäjäksi eivät olleet par-
haimmasta päästä, mutta luottamus 
Jumalaan vei eteen päin. Välillä oli hil-
jaisia aikoja ja vastoinkäymisiä, mutta 
toisaalta oli varmuus elämään, Juma-
lan johdatukseen,  vaikka työ joskus 
uvutti.

Off Road

Ajat paranivat 80-luvun lopulla. Siir-
ryttiin 90 %sti maastoautoihin ja nii-
den korjaamiseen. Off Roadista tulee 
Arille harrastus ja työ.
-Oman ja naapuriseuran kanssa tuo-



Sinulle
Ilman Jeesusta ei ole tulevai-
suutta. Ajallinen katoaa, mutta 
tänään auttaa Herra.
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tiin Suomeen Formula Off Roadin 
kilpailumuoto. Toimin kymmenen 
vuotta kilpailun johtajana ja ratames-
tariporukassa. Yhtenä päivänä saattoi 
olla 250 työntekijää johdettavana. Se 
oli hyvin opettavaista aikaa, kertoo 
Ari.

Menestyksen ansa

Maailma tarjoaa hyvin helposti mai-
netta ja kunniaa. Hyvä asema ja arvo-
valta on vaikea huomata vaarallisek-
si ansaksi ihmisen elämälle ja Jumala 
suhteeseen. Menestyminen sitoo ih-
mistä, halu saada ja onnistua enem-
män. Ihmisen kaikkivoipaisuus lisään-
tyy ja lopulta tulee väärät valinnat ja 
luopumus. Onneksi lähipiirin uskovat 
heräsivät tilanteeseen ja koin taas Ju-
malan suurta hyvyyttä, joka veti puo-
leensa.

Jumalan yllätykset

Taivaallisella Isällä on yllätyksiä taka-
taskussa lapsilleen. Hän voi täyttää 
lapsellisetkin haaveemme. Siinä mis-
sä Pösöt, Ooppelit ja Jeepit tulivat 
ovesta sisään, myös kohta ilmaantui-
vat Aston Martin, Jaguar, Maserati, 
Porsche, Delage, Bugatti ynnä muut 
harvinaisuudet.
- On Jumalan johdatusta, että olen 
saanut tuntea joukon ensimmäisen 
polven autoalan osaajia, saanut heil-
tä opastusta moneen tekniseen rat-
kaisuun, monipuolisen koulutuksen ja 
Muuramen teräspitäjän yrittäjäkump-
panit, jatkaa Ari Kuusela.

Koulutus jatkuu. 

14 vuotta sitten sain vaimokseni Ai-
lan ja kohta Viljo-pojan. Lisäksi huus-
hollia koristaa puolivilli irkkukoira 
uusi Aatu. Aila-vaimon omintakeinen 
suhtautuminen asioihin ja kyky tart-
tua toimeen ja saada hetkessä paljon 
aikaan teki Ariin  lähtemättömän vai-
kutuksen.
- Siihen vaimo kuittaa nokkelasti “täy-
dellinen väärinkäsitys”, jota minä en 
ole voinut vieläkään käsittää. Siihen 
on vahvat perusteet: Venla ja Olavi 
Variksen meille tekemän persoonal-
lisuustestin mukaan olemme täydel-
liset vastakohdat toisillemme. Minä 
ainakin nautin tilanteesta (Herra ar-
mahda).

Stelk ja Ari
Erikoista kylläkin, Stelk on tullut Aril-
le tutuksi keittiön kautta. Aila asui 
ennen naimisiinmenoa stelkiläisen 
Hannu Sekin naapurissa ja kävimme 
vierailulla aidan takan muutamia ker-
toja. 
- Miesten raamattuiltoja on meillä ko-
tona säännöllisesti Jyväskylässä ja ko-
tiseurakunnassani Toivakassa vietetty 
hieman yli kaksi vuotta. Pitkäaikaiset 
tuttavat ja ystävät muodostavat pe-
rusrungon. Uusia kiinnostuneita on 
mukavasti. Sama Henki yhdistää. Vä-
lillä kipinöi. Kerrankin, kun noustiin 
autoon Toivakan Betanian pihassa, 
niin kaikki miehet hymyilivät vallat-
tomasti “nyt vähän tunteet kuohahti”. 
Veljellinen sopu oli jo laskeutunut. Ja 
Range Rover katosi yön pimeyteen.
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Parantaako
Jumala?
Juhani Starczewski on rukoillut lu-
kuisten ihmisten puolesta, jotta hepa-
rantuisivat.  Monet ovat parantuneet-
Häneen omaan elämäänkin kuuluu 
valtava elonjäämisihme.

”Kaikkein suurin ongelma tämän ta-
paturmajalan kanssa on ollut 10 vuo-
den ajan se, siltä puolenkin tunnin is-
tuminen ja siitä nouseminen tuottaa 
kipua, ja jalka on jäykkä. Kokoustilan-
teessakkin, kun nousen puheen jäl-
keen säestämään lauluja, yritän kävel-
lä kuin ei sattuisi, mutta kyllä ystävät 
ovat vaivani huomanneet.
Lääkärin lopputarkastuksessa  lääkä-
ri sanoi minun kärsivän loppuelämäni 
jalkaoireista. Mutta lisäsi, että voihan 
raudat poistaa, jos kivut käyvät oikein 
vaikeiksi. Nyt on se vaihtoehto ollut 
voimakkaana mielessä!
Kun rukoilit, Juhani, puolestani, sen-
jälkeen olen saanut nousta ilman ki-
pua ja jäykkyyttä, niinkuin heti ru-
kouksen jälkeenkin tapahtui, vaikka 
olin istunut kenties parin tunnin ver-
ran yhteen menoon ti 23.3 Vapiksen 

kahvitilaisuudessa. Tukipohjallisia en 
ole pannut mihinkään kenkääni viime 
tiistain jälkeen. Eli Jeesus Kristus kos-
ketti parantavalla kädellään eikä nyt 
tarvitse leikkausta ajatella!!!! Kiitos ja 
kunnia  Hänelle ja kiitos Hänen palve-
lijalleen, sinulle!
Niinkuin olen aiemmin kertonut, ihan 
siedettävää kipua tai kireyttä tuntuu 
edelleen leikkauskohdissa. Ymmär-
rän sen johtuvan uudesta tilantees-
ta eli nyt  jalkaterä taipuu kävellessä, 
kun ennen se oli aika lailla suorassa 
kovan tukipohjallisen päällä. Luulen, 
että pikkuhiljaa iho antaa periksi, ja 
se oire häviää. Ja lisään: Vaikka ei hä-
viäisikään, kyllä 75-vuotiaalla saa ol-
lakin jotain oiretta ahkerasta jalkojen 
käytöstä.

Saara Mörsky

Tämähän meni ylitöiksi!

”Olin kesälomalla ja vuorotteluva-
paalla. Vietin vapaita kesämökillä. 
Ystävät kutsuivat minut Jyväskylään 
Keskisuomalaisessa olleeseen julki-

Juhani Starczewski
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sen sanan neuvoston tilaisuuteen. 
Oli hieno aurinkoinen päivä keskiviik-
kona 29.8.2012. Oloni oli ihan hyvä 
ja normaali. Lähdin polkupyörällä ti-
laisuuteen. Ajaessani katselin Kuok-
kalan sillalta Lutakkoon ja Hotelli 
Paviljonkia, johon ”taistelimme” huh-
tikuussa 2012 Gideoneitten Uudet 
Testamentit, joita hotelliketju ei ensin 
halunnut ottaa vastaan.
Sillalla rinnassani posahti kovasti ja 
tunsin kovaa kipua, joka etenivatsaa-
ni ja oikeaan jalkaani. Ajattelin, että 
oliko minua ”ammuttu” (Efesolaiset 
6:10-20). Vointini huononi nopeasti 
ja oikea jalkani ei enää toiminut, enkä 
pystynyt sillä enää polkemaan.
Sain vaivoin puhelimeni rintataskusta 
ja soitin 112. Sitten soitin vaimolleni 
tilanteesta parilla sanalla, että ambu-
lanssi on tulossa ja sattuu kovasti.
Ambulanssi tuli. Keski-Suomen Kes-
kussairaalan ensiavussa todettiin, 
että aorttani oli revennyt nivusiin asti. 
Veri ei enää päässyt oikeaan jalkaani, 
joka oli halvaantunut liikuntakyvyt-
tömäksi. Vaimoni soitti ja hoitaja toi 
puhelimen ja silloin lääkäri sanoi, että 
puhu vaimosi kanssa viimeinen pu-
helu, sillä tilanne oli niin vakava. Hy-
västelimme vaimoni kanssa ja sanoin, 
että jos on anteeksipyydettävää niin 
pyydän anteeksi. Sanoin: ”Rakastan 
häntä ja perhettäni, kerro heille ter-
veiset. taivaassa tavataan!” 

Odotus rajan taakse siirtymisestä

Minulle oli kuitenkin tilattu lääkä-
riambulanssi Kuopioon. Olin joten 

kuten tajuissani. Jälkikäteen kuulin, 
että 95% ihmisistä kuolee aortan re-
peämään. Rakas äitini kuoli aortan re-
peämiseen sekunnissa 27.12.2001.
Kuopiossa minut vietiin suoraan leik-
kaussaliin ja sain silloin toisen puhe-
lun vaimoltani. Sanoin hoitajalle, joka 
toi puhelimen, että tämähän menee 
ylitöiksi! Hän ihmetteli, mitä puhuin 
ja sanoin, että nyt on jo toinen pu-
helu, kun Jyväskylässä jo hyvästelim-
me. Sanoin vaimolleni, että jos selviän 
leikkauksesta ja siitä ettei oikeaa jal-
kaaniamputoida, niin pyydä rukous-
ta puolestani. Hän olikin jo soittanut 
uskoville ja puhelimeen vastannut sa-
noi, että ovat juuri kokoontuneet ru-
koilemaan.
Leikkaus kesti yön yli. Rintakehäni 
avattiin ja minulle laitettiin tekoläppä 
ja proteesi. Perheeni tuli teholle. En 
pystynyt liikkumaan, enkä saanut vie-
lä edes silmiäni auki. Kuulin, kun vai-
moni sanoi, että Juhani on niin vahva 
ihminen, että kyllä hän tuosta selviää. 
Elämäni heikoimmalla hetkellä tullaan 
”kehumaan”... 
Teho-osastolla huomasin, että hal-
vaantunut, melkein kuolioon mennyt 
jalkani oli vielä tallella. Hoitajat ja lää-
kärit kävivät jonkin kerran nivusissani 
ja ihmettelin, että mistä on kysymys. 
He sanoivat, että he eivät tunne nivu-
sissa pulssia, kun verenkierto oikeaan 
jalkaani tukkeutui, mutta he ihmette-
livät, että kylmennyt jalkani alkoi läm-
penemään, eikä sitä tarvinnutkaan 
amputoida. Rukouksiin oli vastattu.
Ensimmäinen osasto 10 ulkopuolinen 
”vieraani” oli ensiavun lääkäri, joka 
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tuli tervehtimään viimeistä puhelua 
soittanutta!
Olin pitkälläni sängyssä ja katsoin kir-
joja vieressä olevassa kirjahyllyssä. 
Otin käteeni ”Maailman onnellisim-
mat ihmiset”- kirjan. Sain kirjan 1992 
Martti Issakaiselta Stelkin kokoukses-
sa. Pääsin sivulle 141, kun sydäme-
ni meinasi pysähtyä ja liikutuin siitä, 
mitä siinä luki. ”Sydäntautinen potilas 
sai uuden sydämen (ei parantunut-
ta sydäntä vaan uuden, jossa ei ollut 
jälkeäkään muoviputkista ja läpistä, 
jotka oli aikaisemmassa leikkauksessa 
sinne asetettu). Koin tuon profeetal-

lisena kohdallani. En usko, että se oli 
sattumaa! 
”Jeesuksen nimessä ja hengessä” 
käyttänyt ihmisten auttamiseksi. Jee-
sus sanoi heille: ”Menkää kaikkeen 
maailmaan ja saarnatkaa evankeliu-
mia kaikille luoduille. Markus 16:15-
20

Jatkoaikaterveisin Juhani Starczewski

Juhani ja Terttu iloitsevat Jumalan 
hyvyydestä heitä kohtaan.



VOICE 1/2021 • SIVU 16



Lars Lostedt
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Lars Lostedt bor i Sjundeå. Han är gift 
med Anne, och har två barn. Lasse är 
egenföretagare. Tillsammans med so-
nen Thomas har han ett familjeföre-
tag som driver småskalig skogsverk-
samhet. År 2020 var tuffare än vanligt 
p.g.a. coronaviruset. ”Tack vare Her-
ren har vi klarat oss utan större 
problem, och vi har haft tillräckligt 
med arbetsuppgifter, men bön behö-
vdes. Det är klart att tron prövas då 
och då - idag är det corona, imorgon 
något annat. Herren vill att vi ska ha 
en tät kontakt och levande relation till 
Honom. Han har ju lovat vandra med 
oss varje dag ända till tidens slut.”

Jag var min egen lyckans smed

Lasses fru Anne säger, att han har an-
sett sig vara en ganska bra människa. 
- Inte var jag alkoholist, jag skötte mitt 
jobb och gav pengar till välgörenhet. 
Därför var det väldigt svårt att förstå 
då min troende mamma sa att också 
människans bästa gärningar är som 
smuts inför Gud.
- Jag var fullt förvissad om att män-

niskan är sin egen lyckas smed. Livet 
var helt under kontroll och jag klarade 
av allt jag ville.
- Men plötsligt drog Gud bort mat-
tan under mina fötter, och jag började 
inse att det var omöjligt att bestämma 
allt i mitt liv.
Det som hände var att Lasses och ma-
kan Annes relation började knaga i fo-
garna. Krisen  blev total och en mid-
sommar stack Lasse iväg.
- Jag förstod att han menade allvar, att 
han stängde dörren för sista gången, 
säger Anne. Hon åkte till sin mamma 
för att sköta hunden, då mamman var 
bortrest. Samtidigt snurrade tankarna 
inom henne.
- Jag tänkte att nu ska alla Lasses gre-
jer ut och kastas bort, men jag visste 
inte hur jag skulle klara att göra det. 
Och det var då jag kom på tanken att 
be Jesus om hjälp. Jag böjde knä på 
golvet i min mammas vardagsrum, 
och bad Jesus hjälpa mig genom den 
här situationen.
När Anne bad hände något på en 
gång.
- Jag fick en märklig frid som gjor-

Tron håller 
företagaren  i 
trygghet
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de mig helt förvånad. Jag hade gått 
på yoga och övat mig att andas rätt 
och hitta det inre lugnet, men det här 
överträffade allt jag varit med om. Jag 
var som en annan människa, och det 
hände efter att jag bara bett en bön 
till Jesus. Friden följde Anne då hon 
någon dag senare åkte på semester. 
Väl hemma igen ringde det på dörren. 
Det var Lasse. Någonting hade hänt, 
och vi bestämde oss för att börja om 
vår relation.

” Hon har blivit knäpp”

Annes omvändelse var helt obegriplig 
för Lasse.
- Jag hade en trygg barndom och gick 
som ung i skriftskolan, men för övrigt 
hade jag inte någon kontakt med 
troende människor. Jag trodde att 
Anne hade blivit knäpp. Hur kan man 
tro på något man inte kan se? Men 
jag märkte att något hade hänt med 
Anne, och hon var rakryggad med sin 
tro. Själv bar jag på en slags tomhet, 
trots allt var bra. Livet handlade om 
arbete och slit i veckorna och fest på 
veckosluten, säger Lasse.
En gång gick han på möte till Lojo pin-
gstförsamling, men predikan och sån-
gerna berörde honom inte. En annan 
gång gick han på ett möte där ett par 
personer vittnade om hur de kommit 
till tro. Det berörde honom. 
Speciellt berörd blev han av en dam 
som berättade om hur allt stod väl till 
i hennes liv. Men trots detta, kände 
hon en inre tomhet. Då knäböjde hon 
på sitt köksgolv och överlät sitt liv åt 

Jesus. Lars kunde identifiera sig med 
damen: livet var bra – men han kände 
inte frid.
Den andra personen som vittnade 
var en man som hade haft alkohol-
problem. Hans liv hade blivit en ka-
tastrof. När mannen överlät sitt liv åt 
Jesus började hans livshjul, som un-
der en lång tid snurrat åt fel håll, vän-
da sig mot rätt håll. Dessa vittnesmål 
blev verkliga tilltal om att Gud existe-
rar i deras liv. Ett frö såddes i Lasses 
hjärta.

På sjukhus

Sedan gick det tre månader tills nyår-
saftonen 1990. Lasse och Anne vän-
tade sitt första barn, och det var en 
månad kvar till beräknad födelsetid. 
Men Anne fick blödningar och togs in 
på sjukhus. 
- Jag var alltså ensam hemma på 
nyårsaftonen. På något sätt kändes 
det som, att nu var det dags att väl-
ja. Ena stunden tittade jag på dör-
ren och drogs mot att åka och fes-
ta. Men samtidigt fanns det en ”röst” 
inom mig, som började tala om vad 
Jesus gjort, och att jag kunde börja 
ett nytt liv med honom. Det blev så, 
att jag beslöt mig för att välja Jesus 
till 100 procent och lämna mitt liv i 
hans händer. Jag insåg att jag är en 
syndare och bad Jesus om förlåtelse. 
Jag bad också om hjälp att bli fri från 
alkoholen. När jag bad, kände jag en 
inre frid. Då visste jag att mitt liv hade 
förändrats och att det var upp till Gud 
att göra sitt.
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Två veckor senare märkte Lasse att 
begäret efter alkoholen hade förs-
vunnit och friden fanns kvar.
- Gud drog mig närmare med sin kär-
lek och kraft. Jag såg vad Jesus hade 
gjort på korset, att Jesus älskar mig. 
Lasse berättar, att hans relation med 
Gud blivit en personlig och konkret 
erfarenhet. Livet fick ett nytt innehå-
ll, och han kom i balans. Det blev ock-
så frid i hemmet.
- Johannes 3:16 säger:” Så älskade 
Gud världen att han utgav sin enföd-
de Son, för att var och en som tror 
på honom inte ska gå förlorad utan 
ha evigt liv.” Det här blev verklighet 
i mitt liv. När man bygger ett hus, är 
grunden viktig. På samma sätt är det 
med grunden för livet. En personlig 
relation med Gud hjälper oss då det 
stormar runtomkring och bekymmer 
kommer, säger Lasse. 

Arbetet i skogar

Lasse har jobbat länge i skogen, över 
26 år. Som småskalig entreprenör har 
uppgifterna varierat från att fälla nå-
gra enstaka träd till större uppdrag. 
Helt i annan skala var det uppdrag 
som ledde Lasse till Sverige år 2005. 
Stormen Gudrun hade fällt över 70 
miljoner m3 skog, och Smålands sko-
gar blev Lasses arbetsplats i över att 
halvt år. Många träd hade fallit och 
låg kors och tvärs, ofta i en flera me-
ter tjock matta.  
Arbetet med motorsågen var farligt. 
Under stormarbetet skadades flera 
skogshuggare, och flera dog på grund 
av ytterst farliga situationer. Idag tac-
kar Lasse Gud för att han klarade sig 
utan olyckor. Men en gång var det 
mycket nära. 
- Vi hade kaffepaus, och jag satt med 



en kompis i en liten skog bredvid vår 
arbetsplats. Då kände vi båda plöts-
ligt att vi genast måste flytta oss till 
en annan plats. Så vi flyttade oss, och 
strax därefter föll en stor gran mot vår 
tidigare kaffepausplats. Vi var tack-
samma att Gud hjälpte oss.”

Två år senare drabbades Sverige igen 
av en stor storm. Denna gång het-
te stormen Per, och den gick fram i 
Vimmerbyregionen i östra Sverige. 
En stor skogsfirma erbjöd arbete åt 
Lasse. Denna gång var det fysiskt lät-
tare, för han fick uppdraget som ar-
betsledare. Lasses erfarenhet och 
språkkunskaper i både svenska och 
finska bidrog till att just han blev kal-
lad. Denna gång blev vistelsen i vårt 
västra grannland inte så lång. 
Lasse har upplevt Guds starka led-
ning i båda stormfallen. Gud kan tala 
också via stormen. 
Ett färskt exempel på Guds ledning 
är när Lasse skaffade en miniskogs-
maskin för några år sedan. Med ti-
den märkte han att det inte fanns till-
räckligt med arbete för maskinen. 
- Våren 2020 ville jag sälja maskinen 
och bad Gud om hjälp. Då fick jag en 
idé om att sätta ut en liten annons 
med bild på ett ställe där man sålde 

begagnade maskiner. Gud gav mig 
också försäljningspriset. Det tog inte 
länge förrän jag blev kontaktad. Det 
var en man från Lettland som ville 
komma över och köpa maskinen, och 
det blev affär på en gång. Han betala-
de just det pris som jag hade begärt. 
Jag kände att Gud hörde min bön, 
och att han svarade snabbt. Ibland får 
man vänta, men en sak är säker: Gud 
hör alla våra uppriktiga böner. Man 
säger att Gud hör alla hjärtats böner.

Livet i tron på Gud är spännande. 
Lasse påminner oss om att vi inte ska 
grubbla över morgondagen, eftersom 
varje dag har sina bekymmer. 
- Lita på mig, detta är ett gott råd åt 
alla, vare sig man är troende eller inte. 
Men bara som troende föstår man 
riktigt innehållet och djupet i detta 
budskap.

Matt: 6:3. Sök först Guds rike och hans 
rätfärdighed, så skall ni få altt det andra 
också.

Lars Lostedt
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Maatalous oli kaikille tuttua vielä 50-luvulla. Tänään nyky-
aikainen maatalous on aivan erilaista ja useimmat ihmiset 
eivät ymmärrä mitä täällä tehdään, toteaa maitotilallinen 
Markus  Halonen Kiuruvedeltä.

MARKUS HALONEN

Luottamus
Jumalan
johdatukseen
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Markus Halonen syntyi helluntai-
perheeseen. Isä ja äiti olivat aktiive-
ja omassa seurakunnassa ja lapset 
vietiin tilaisuuksiin pienestä pitäen. 
Tämä helluntailaisuus oli myös lähi-
naapureille näkyvä ilmiö.
-Meitä pidettiin hauskoina ja hiukan 
omituisina ja erikoisina ihmisinä, to-
teaa Markus. Tämä asia tuli selville 
eräässä kyläyhteisön tapaamisessa.
Mummon rooli Markuksen elämäs-
sä on merkittävä. Hän oli merkittävä 
esirukoilija. Lieneekö mummon esiru-
koukset vaikuttaneet Markus Halo-
seen niinkin paljon, että nuorukaisen 
tie johti lukioon, sieltä agrologi-kou-
lutukseen ja lisäksi vielä seminolo-
gin tutkintoon. Lukioaikoina tapahtui 
muutakin positiivista.

Tapasin lukioaikoina tulevan vaimoni. 
- Hän ei kuitenkaan ollut ”omista pii-
reistä”, joten alussa suhteen kehittä-
minen oli haasteellista lähipiirin odo-
tusten takia. Myöhemmin kaikille on 
selvinnyt, että rakkaus kantaa erilai-
sesta hengellisestä taustakin huoli-
matta. Ja olen tänään 4 ihanan pojan 
isä, kertoilee Markus.
Sukupolven vaihdos tehtiin vuonna 
2009. Tilan koko on 170 ha ja tällä 
hetkellä tilalla on noin 170 lehmää ja 
päivässä tuotetaan noin 4500 kg mai-
toa. Maito menee suoraan osuuskun-
nan kautta jalostukseen. Kun suku-
polvenvaihdos tehtiin, oli tulevaisuus 
valoisan oloinen.  Krimin sota kuiten-
kin muutti kaiken.
Vuosien 2013 ja 2014 aikana sää-
dettiin erilaisia pakotteita elintarvik-

keiden vientiin Venäjälle. Tästä alkoi 
valtava sopeuttaminen. Tuottajahin-
nat putosivat 30% ja kysyntäkin laski. 
Muutama vuosi aikaisemmin oltiin in-
vestoitu 1700 m2 uuteen navettaan, 
kolmeen lypsyrobottiin, uusi omako-
titalo vanhemmille sekä esikoinenkin 
oli syntynyt. Muutoksia elämässä oli 
hirveän paljon. Vientirajoitusten jäl-
keen tuntui, että kaikki hajoaa käsiin. 
- Ei siihen enää olisi tarvittu valtavaa 
hintojen alaspäinmenoa, vakavoituu 
Markus.
Monet kanssaviljelijät eivät selvin-
neet noista erittäin vaikeista sopeut-
tamisen vuosista. Tämä heijastui vä-
littömästi pankkeihin. Luottohanat 
tiukkenivat entisestään. Monen vil-
jelijän ja maatalousyrittäjän mielen 
täytti masennus ja toivottomuus.
- Olen aina ollut positiivinen ja luot-
tanut Jumalan johdatukseen. Pienes-
tä pitäen jo kotoa käsin opin, että Ju-
malan suunnitelma on aina se paras. 
Minun tuli vain luottaa ja uskoa Juma-
laan, jatkaa Halonen.
Oma tie Jeesuksen opetuslapseksi 
vahvistui vuonna 1998 nuorisoleirillä. 
Perheen uskovainen tausta oli varjel-
lut Markus Halosen elämän suurem-
milta kolhuilta, mutta jotain puuttui 
kuitenkin sisimmästä.
- Leirillä oli sellainen rukoushetki, jos-
sa pyydettiin tulemaan eteen rukoil-
tavaksi. Hyvä ystäväni rohkaisi läh-
temään eteen ja sukulaistyttö rukoili 
puolestani. Siinä hetkessä itku pur-
kautui sisimmästäni valtavalla voimal-
la. Tuntui, että ei siihen meinaa lop-
pua tulla. Minulle tuli jotenkin hyvin 
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kevyt olo. Aamulla kevyt olo jatkui 
ja sisimpääni tuli vakaumus: sinus-
ta pidetään huolta. Jumalan läsnäolo 
muuttui hyvin todelliseksi. Se on kan-
tanut minua siitä asti, toteaa Markus 
Halonen.
Tuon kokemuksen, jota kutsutaan uu-
destisyntymäksi, jälkeen ei Markus 
Halosen elämä ole ollut enää saman-
lainen. 
- Monet ahdistuvat raha-asioista ja 
ihan monesta käytännönkin asiasta. 
Itse olen oppinut, että Jumalan joh-
datuksen luottamalla kaikki sujuu.
Viimeinen vuosi on ollut monelle yrit-
täjälle kova koettelemus koronan ta-
kia. Markus Halonen kuuluu niihin 
yrittäjiin, joihin pandemia ei ole suu-
resti vaikuttanut.
- Tapanani on ollut pelata kiekkoa 
kolmisen kertaa viikossa. Tänä kevää-
nä eräs peliseurueeseen kuulunut oli 
saanut tartunnan. No, karanteenihan 

siitä tuli kahdeksi viikoksi noin 30 
miehelle, mutta kukaan muu ei sairas-
tunut. Olihan sekin aikamoinen ilon-
aihe, iloitsee Markus Halonen.
Koronan takia seurakunnan toiminta 
on ollut kuitenkin melko hiljaista ja 
sosiaaliset kontaktit ovat olleet vä-
hissä. Sama koskee monia palveluja, 
jotka ovat kaikonneet kauemmaksi 
kotoa.
- Ehkäpä tänä aikana se kuuluista 
maatalousyrittäjän 100 hehtaarin yk-
sinäisyys on muuttunut 200 hehtaa-
rin yksinäisyydeksi, naurahtaa Mar-
kus.
Kesällä odottaa mökkiloma Kokko-
lassa, riittävän kaukana omasta koti-
tilasta. 
- Kun on lomalla kaukana pystyy ir-
rottautumaan arjesta. Se tekee hyvää 
itselle, puolisolle ja koko perhe-elä-
mälle, päättää Markus.



6 askelta
pelastukseen

MIEHET kyselevät: mitä minun pitää tehdä pelastuakseni.
 Raamattu antaa selvän vastauksen.

1 Myönnä
-sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja 

vailla Jumalan kirkkautta… 

(Room 3:23)

2 Kadu
Ja samalla tavoin te kaikki olette tu-

hon omia, ellette käänny

(Luuk 13.3.)
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3 Tunnusta
Jos me tunnustamme syntimme, niin 

Jumala joka on uskollinen ja van-

hurskas, antaa meille synnit anteeksi 

ja puhdistaa meidät kaikesta vääryy-

destä (1 Joh 1:9)

Jos sinä suullasi tunnustat, että Jee-

sus on Herra ja sydämessäsi uskot, 

että Jumala on herättänyt hänet 

kuolleista, olet pelastuva

(Room 10:9)

4 Hylkää
- Hylätköön jumalaton tiensä ja vää-

rintekijä juonensa, kääntyköön takai-

sin Herran luo, sillä hän armahtaa, 

turvautukoon Jumalaan, sillä hänen 

anteeksiantonsa on runsas (Jes 55:7)

5 Usko
Jumala on rakastanut maailmaa niin 

paljon, että antoi ainoan Poikansa, 

jottei yksikään, joka häneen uskoo, 

joutuisi kadotukseen, vaan saisi ian-

kaikkisen elämän (Joh 3:16)

Joka sen uskoo ja saa kasteen, on 

pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan 

kadotukseen (Mark 16:16)

6 Ota vastaan
Hän tuli omaan maailmaansa, mutta 

hänen omansa eivät ottaneet häntä 

vastaan.  Mutta kaikille, jotka ottivat 

hänet vastaan, hän antoi oikeuden 

tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka 

uskovat häneen (Joh 1: 11-12)

Miksi et tekisi ikuisuuspäätöstäsi 

juuri nyt.

Voit rukoilla seuraavasti:

Herra Jeesus, uskon että Sinä kuolit 

syntieni puolesta ja pyydän anteek-

siantoasi. Otan Sinut nyt vastaan 

Herranani ja Pelastajanani ja kut-

sun Sinua johtamaan elämääni tästä 

eteenpäin. Aamen.

Halutessasi voit kertoa päätöksestäsi 

vaikka jollekin tämän lehden lopussa 

olevan yhteyshenkilöluettelon mie-

helle. Saat samalla yhteyden osas-

toomme. 
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Sattumaako 577?

Jukka Tuunanen

Suomen ja EU:n itäisin pis-
te sijaitsee Virmajärvel-
la Ilomantsissa. Rajalla on 
mahdollisuus käydä tutustu-
massa erikoisluvalla.
Kaikki rajapyykit ovat nume-
roitua. Sinivalkoisessa paa-
lussa on numero 577 ja se 
on peräisin vuodelta 1934, 
jolloin Suomen ja Neuvosto-
liiton välinen raja merkittiin. 
Numerointi aloitettiin eteläs-
tä ja Virmajärven numerok-
si tuli 577. Tämä rajapyykki 
577 on siis samalla Suomen 
ja EU:n itäisin rajapyykki.

Mutta numeroon 577 kuuluu 
jotain muutakin. Suomalai-
sesta virsikirjasta löytyy vir-
si 577. 
Sun kätes, Herra, voimak-
kaan tuli vasta vuoden 1938 
suomenkieliseen virsikirjaan, 
siihen joka otettiin käyttöön 
juuri talvisodan syttyessä. 
Harras, ytimekäs ja rikassi-
sältöinen virsi, jossa yksikään 
sana ei ole turha, tuli pian 
rakkaaksi ja tärkeäksi kansal-

lemme, eikä vähiten sotiem-
me rintamamiehille. 
Sanat tähän virteen on kir-
joittanut Johan Ludvig Run-
neberg. Suomenkieliset al-
kuperäisen käännöksen 
on tehnyt  Wäinö Havas. 
Vuonna 1999 Pekka Kive-
käs teki nykyisen käytössä 
olevan käännöksen. Sävelmä 
on vanha saksalainen virsi 
1400-luvun lopulta.
Runebergin suuri isänmaan-
virsi osoittaa, miten paljon 
meillä on aihetta kiitokseen. 
Se viittaa luottavasti tulevien 
sukupolvien työhön ja ru-
koukseen. Ennen kaikkea se 
on rukous isänmaan puoles-
ta. Ja ehkäpä virrellä ja raja-
pyykillä on suurempikin mer-
kitys meille.

Sun kätes, Herra, voimak-
kaan suo olla turva Suo-
menmaan, niin sodassa kuin 
rauhassa ja murheen, onnen 
aikana. 



Taivaallinen Isämme, katso armossasi kansamme puoleen. Sinä olet luonut 
sen ja rakastat sitä. Sinä näet että se on mitä suurimmassa vaarassa. Siksi ru-
koilemme Sinua: Herra, auta meitä hädässämme äläkä anna meidän hukkua.

Lahjoita kääntymys synnin ja laittomuuden tieltä, jotka johtavat kansamme 
tuhoon. Herra, armahda meitä.

Herra Jeesus Kristus, ilman sinua olemme voimattomia hävittäviä voimia vas-
taan, jotka tulivat kansamme yli ja myrkyttävät sen.

Siksi me kerskaamme Sinun voitostasi pahuuden henkiolentoja vastaan, joiden 
vaikutukset ovat joka päivän sanoin ja kuvin julkisuudessa nähtävissä.

Herra sinä olet Golgatan ristillä voittanut pimeyden vallat. Niiden täytyy 
väistyä myös tänään, koska ylistämme sinun nimeäsi niiden ylitse. Tähän me 

uskomme, sillä Sinä voit myös meidän aikanamme varjella ihmiset 
saatanalliselta eksytykseltä. Herra armahda meitä. 

Auta meitä Pyhän Henkesi kautta
ryhtymään omassa elämässämme taisteluun syntiä vastaan ja olemaan

 kestäviä loppuun asti.
Tee meidät kansamme keskellä merkiksi Sinun vapauttavasta armostasi.

Täytä meidät niin Sinun rakkaudellasi, että me tulemme kuuliaisiksi Sinun
käskyillesi. Rakkautesi olkoon meissä se voima, joka voittaa pimeyden

vallat kansassamme.
Herra Jeesus Kristus, kaiken voimme sinun kauttasi, siihen me uskomme.

Armahda meitä.

Kyösti Kallion rukous

Itsenäisyyspäivänä 6.12.1939
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TARVITSETKO LUOTETTAVAA ASIANTUNTIJAPALVELUA?
www.jarihytti.fi

Toisenlainen tapa toimia. Kolme  asiantuntijaa yhden hinnalla.
 Ota paras apu vastaan.

SOITA: 03 273 0145
Perhe – Perintö  -  Yritys  -   Oikeudenkäynnit  – Kansainväliset asiat

ASIANAJOTOIMISTO
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MIES.
MEIHIN VOIT OTTAA

YHTEYTTÄ.
Kaikki yhteydenotot ovat luottamuksellisia.
Kysy tilaisuuksista omalla paikkakunnallasi.

Tervetuloa tilaisuuksiimme.
www.stelk.fi



Puheenjohtaja Martti Issakainen martin.issakainen@gmail.com puh. 050 552 5919

Varapuheenjohtaja Pentti Kautto pentti.kautto@anlix.fi puh. 040 849 2224

Sihteeri Arto Rannila jarto.rannila@rmail.com puh. 050 304 0255

Taloudenhoitaja Tommi Lahti tommi.lahti@ lhmhakkuri.com puh. 0400 65 6045

Jäsen Veli-Matti Männikkö veli-matti.mannikko@mtr.fi puh. 046878 2702

Jäsen Tarmo Pesonen tarmo.pesonen@hotmail.com puh. 050 596 7013

Jäsen Jukka Tuunanen jukka.tuunanen@houp.fi puh. 050 517 7825

Varajäsen Hans Cederqvist hans_cederqvist@yahoo.com puh. 044 040 2211

Varajäsen Aarni Kontturi aarni.kontturi@estanc.fi puh. 050 535 7191

Paikkakunta Henkilö Email Puhelin

Helsinki Tarmo Pesonen tarmo.pesonen@hotmail.com puh. 050 596 7013

Espoo Pentti Kautto      pentti.kautto@anlix.fi puh. 040 849 2224

Jyväskylä Tommi Lahti      tommi.lahti@lhmhakkuri.com puh. 0400 65 6045

Kuopio Matti Huttunen    post2matti@gmail.com puh. 044 591 0323

Lahti Jukka Koski       jukka.koski@elisanet.fi puh. 0400 54 5603  

Pori Pentti Rotkus rotkupen@live.com puh. 040 847 3018

Valkeakoski Harry Backman  harry.backman1@luukku.com puh. 0400 335 872

Muurame Tarmo Mäyränen tarmo.mayranen@saunalahti.fi puh. 050 570 9455

Kotka Jukka Lemmetyinen jukka.lemmetyinen@kymp.fi puh.0400 877 574

Pirkkala Hans Cederqvist hans_cederqvist@yahoo.com puh. 044 040 2211

Pori Pentti Rotkus rotkupen@live.com puh. 040847 3018

Tampeere Pekka Paunonen pekka.paunonen@suolajavalkeus.fi puh. 040 835 3828

Naantali Seppo Metsola seppojmetsola@gmail.com puh. 040 537 9538

Joensuu Jukka Tuunanen jukka.tuunanen@houp.fi puh. 050 517 7825

Hämeenkyrö Jukka Heinäsuo heinäsukka@gmail.com puh .040 5103671

Seinäjoki Mika Piirto mika.ville.piirto@gmail.com puh. 040 533 3401
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KIITOS VOICE LEHDEN TUKIJOILLE.

Sĳoitusrahastot
amma�ilaisille

Asuntorahasto
Toimitilarahasto

Tutustu tarkemmin rahastoihimme
ja sijoituskohteisiimme

www.samlacapital.fi

Ota rohkeasti yhteyttä, autan Sinua mielelläni!
Alkuneuvottelu on maksuton.

Lakiasiantoimisto Salomo Oy
Vesivallinaukio 5 D, 48600 Kotka

Varatuomari Jukka Lemmetyinen
puh. 0400 877 574 
email: jukka.lemmetyinen@kymp.net

Miika Lemmetyinen
Lakimies, OTM
puh. 041 540 3081

www.lakitoimistosalomo.fi
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KIITOS VOICE LEHDEN TUKIJOILLE.

www.suomenyritysmyynti.fi

OSTA TAI MYY.
Me autamme.

Varattu

MITTAA
YRITYKSESI 
SUORITUSKYKY?
Mittaa yrityksesi suorituskyky ja menesty ja kasva tehokkaammin

Sovi suorituskyvyn mittauksesta:
jouni.suonpaa@cimson.fi

Soita puh. 0400 640039

www.cimson.fi

METSÄT JA MATKAILU
PUH. 044 542 8050

uudisraivaajat@gmail.com

NOKKA-JOINDE OY
Keksinnöt innovaatioiksi ja markkinoille.

jorma.nokkala@gmail.com



Suomen Täyden Evankeliumin Liikemiesten Kansainvälinen Veljesliitto
www. stelk.fi

Teitä minä
kutsun,
miehet.

Tilaa ilmainen Maailman Onnellisimmat ihmiset kirja nettisivuiltamme.


