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Rukous kansamme puolesta

Presidentti Kyösti Kallion Suomen kan-
salle lukema rukous, kun Suomen puo-
lustus oli katkeamispisteessä Talvisodan 
kriittisinä hetkinä. Suomi pelastui ja säi-
lytti itsenäisyytensä.
Rukous on edelleen ajankohtainen yli 80 
vuoden kuluttua. Vahva todistus siitä, 
että Presidentti Kallio sai rukouksen Ju-
malalta. Jaamme sen nyt Suomen mie-
hille rohkaisuksi ja rukoiltavaksi. Tänä 
haastavana aikana rukous korvatkoon 
pääkirjoituksen.

Taivaallinen Isämme

Katso armossasi kansamme puoleen.
Sinä olet luonut sen ja rakastat sitä.
Sinä näet, että se on mitä suurimmassa  
vaarassa. 
Siksi rukoilemme sinua Herra,
auta meitä hädässämme.

Äläkä anna meidän hukkua.
Lahjoita kääntymys synnin ja laittomuu-
den 
teiltä, jotka johtavat kansamme
tuhoon.
Herra armahda meitä.

Herra Jeesus Kristus,
ilman sinua olemme voimattomia
hävittäviä voimia vastaan, jotka tulvivat 
kansamme yli ja myrkyttävät sen.
Siksi me kerskaamme Sinun voitostasi
pahuuden henkivaltoja vastaan, joiden 
vaikutukset ovat joka päivä sanoin ja ku-
vin julkisuudessa nähtävissä.

Herra, Sinä olet Golgatan ristillä voitta-
nut pimeyden vallat.
Niiden täytyy väistyä myös tänään, kos-
ka  ylistämme sinun nimeäsi niiden  ylit-
se.

Tähän me uskomme, sillä Sinä voit myös 
meidän aikanamme varjella ihmiset saa-
tanalliselta eksytykseltä.
Herra armahda meitä.

Auta meitä Pyhän Henkesi kautta ryhty-
mään omassa elämässämme taisteluun 
syntiä vastaan ja olemaan kestäviä lop-
puun asti.

Tee meidät kansamme keskellä merkiksi 
Sinun vapauttavasta armostasi.
Täytä meidät niin Sinun rakkaudellasi, 
että tulemme kuuliaisiksi Sinun käskyil-
lesi.

Rakkautesi olkoon meissä se voima, joka 
voittaa pimeyden vallat kansassamme.

Herra Jeesus Kristus,
kaiken voimme sinun kauttasi.
Siihen me uskomme,
Armahda meitä.  Amen.

Martti Issakainen
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Tähän Voice-lehteen olemme ottaneet Tal-

visotaan liittyviä asioita, jotka vaikuttivat 

ratkaisevasti Suomen itsenäisenä pysymi-

seen. Kyösti Kallion rukous Suomen kansal-

le, jossa kehotettiin kansalaisia lukemaan 

Raamattua ja rukoilemaan. Kyseisen pu-

huttelevan rukouksen, jonka Jumala antoi 

silloiselle tasavaltamme presidentille voit-

te lukea pääkirjoituksen paikalla. Rukous 

on erittäin ajankohtainen tänäkin päivänä. 

Olli Seppäsen, kapteeni evp, vaikuttava ker-

tomus valaisee miten Jumala auttoi Talviso-

dan dramaattisissa vaiheissa lukuisien ih-

meiden kautta. Talvisota päättyi 13.3.1940. 

Rauhan ehdot olivat kovat, mutta Suomi 

säilytti itsenäisyytensä. Talvisota yhdis-

ti kansan erityisesti rukoukseen kriittisillä 

hetkillä. Samaa Talvisodan henkeä ja Ju-

malan puoleen kääntymistä kansakuntana 

tarvitaan myös tänään synkkien sotapilvien 

kasaantuessa taivaalle. Herra auttoi Talvi-

sodassa ja auttaa nytkin. Kaikki on meistä 

itsestämme kiinni.  

Suomi on ollut pari viime vuotta lähes täy-

sin suljettuna fyysisiltä kokoontumisilta.

STELK:n miestyökin on saanut siitä osansa. 

Monet osastot ovat toimineet vajaateholla. 

Jotkut  ovat keskeyttäneet  kokonaan  tapaa-

miset ravintoloissa ja kahviloissa rajoitus-

ten vuoksi. Toiminta on kuitenkin jatkunut 

muulla tavoin. Sosiaalinen media teamssei-

neen, zoomeineen ja facebookeineen ovat 

luoneet mahdollisuuden kokoontumisiin 

netin välityksellä. Olemme löytäneet koko-

naan uuden toimintamuodon, jossa etäi-

syydellä ei ole merkitystä. Itse asiassa toi-

mintamme on merkittävästi piristynyt. Tällä 

hetkellä  neljä viikottaista zoom- ryhmää 

kokoontuu ja lisää on tulossa. Suomenkie-

listen ryhmien lisäksi ruotsin- ja englannin-

kieliset ryhmät ovat aktiivisia. Netistä löytyy 

tilaa eikä passeja kysellä. STELK Finlandin 

face book- ryhmä kasvaa kaiken aikaa. Uu-

det ajat uusine haasteineen edellyttävät 

uusia toimintamuotoja. Paluuta entiseen ei 

ole. Uutta viiniä ei kannata kaataa vanhoi-

hin leileihin.

Uusia jäseniä on liittynyt mukaan ja uusia 

pienryhmiä on syntynyt eri paikkakunnille. 

Ilmassa on STELK:n uuden tulemisen mer-

kit. Täysin vapaaehtoistyöhön perustuva 

kevyt organisaatiomme ottaa reippaita as-

keleita eteenpäin. Miksei ottaisi? Siihen on 

nyt sosiaalinen tilaus. Kevyempää  ja ohu-

empaa sekä kustannustehokkaampaa mies-

työorganisaatiota tuskin Suomesta löytyy.

Työtä tehdään täysin vapaaehtoisvoimin il-

man kiinteitä toimipisteitä ja palkattua hen-

kilökuntaa. Työnäky kantaa ja Pyhä Henki 

yhdistää ja johtaa miehiä.

Jumalan antama miestyönäky on ajankoh-

taisempi kuin koskaan ennen. Pimenevä 

maailma tarvitsee valoa. Pienikin valo va-

laisee synkimmässäkin pimeydessä. Nyt ei 

ole aika piilottaa kynttilää vakan alle. Mies-

ten maallikkoliikkeelle on  kysyntää. Silloin 

kun seurakunnat rajoittavat kokoontumisia, 

on aika pienryhmien kokoontua kodeissa ja 

sellaisissa paikoissa, missä kokoontumisra-

joituksia ei ole. Miesten pitää lähteä roh-

keasti liikkeelle oman mukavuusalueensa 

ulkopuolelle. Jos keneltä visio on päässyt 

himmenemään, on aika lukea uudestaan 

Demos Shakarianin kirja” Maailman on-

nellisimmat ihmiset”. Tästä lehdestä löytyy 

kyseisen ilmaisen kirjan tilausohjeet sekä 

yhteystiedot paikallisryhmiin. Pyhän Hen-

gen inspiroimana ja johdolla on hyvä  viedä 

eteenpäin yhteistä työtä kukin omalla pa-

noksellaan.

 ” Silloin ihminen on onnellinen, kun on löy-

tänyt oman paikkansa Jumalan valtakunnan 
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työssä.”Jumalan sanan lupauksen  mukai-

sesti etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. 

STELK:n ovet ovat auki kaikille maallikko-

miehille. Hengellisen verkostoitumisen rin-

nalla ammatillisella verkostoitumisella on 

tärkeä paikkansa. Kokeneiden stelkkikäisten 

osaaminen on mentoroinnin, sparraamisen  

ja rukousten muodossa tarjolla uusille tu-

lokkaille.

Tänä vuonna  panostamme Pk-yrittäjiin ja 

erityisesti yksinyrittäjiin, jotka vaikeuksiensa 

keskellä ovat  usein todella yksin. Karjankas-

vattajat ja maitotilalliset ovat kovien talou-

dellisten haasteiden edessä. Moni ei jaksa 

enää ja lyö hanskansa tiskiin.

Jeesuksen lupaus:”Minä olen teidän kans-

sanne joka päivä  maailman loppuun asti” 

koskee jokaista. On vain otettava rohkeasti 

tarjous vastaan.Monien yrittäjien talous on 

ahtaalla. Inflaation, korkojen ja kustannus-

ten noustessa tulotaso laskee ja tulos pai-

nuu miinukselle. Konkurssi väijyy. STELK:n 

tämän sektorin osaajat ovat valmiit anta-

maan henkistä tukea, kuuntelemaan, ver-

kostoitumaan ja mentoroimaan. Kenenkään 

ei pidä jäädä  yksin ongelmiensa kanssa. 

Rukous voi paljon, kun se on harras. Jeesus 

lupaa, että uskon rukous voi siirtää vuoria. 

Vaikeuksien vuoria riittää kyllä monien mui-

denkin ammattialojen miesten elämässä. 

Mainittakoon  pienet palveluyrittäjät, joilta 

monilta bisnesmahdollisuudet on tuhottu 

valtiovallan toimesta. Myös heitä varten 

STELK:n miehet ovat olemassa ja valmiit 

kuuntelemaan, tukemaan ja rohkaisemaan. 

Yrittäjä on palkkansa ansainnut siinä missä 

työmieskin.

Suomessa on runsaasti muualta tulleita 

englannin kieltä taitavia miehiä. Heitä var-

ten olemme käynnistäneet zoom- ryhmän, 

johon voi osallistua eri puolilta kätevästi 

kotoa käsin. Tätä toiminta-muotoa olem-

me valmiit laajentamaan.  Olemmehan osa 

kansainvälistä miestyöliikettä, joka tällä het-

kellä toimii yli sadassa maassa. Tämä luo 

erinomaiset globaalit verkostoitumismah-

dollisuudet sekä hengellisesti, ammatilli-

sesti että kaupallisesti. Mies joka luet tätä 

olet sydämellisesti tervetullut mukaan toi-

mintaamme! Yhdessä saamme enemmän 

aikaan.

Vetoan kaikkiin tämän lehden lukijoihin. 

Lukekaa ajatuksen kanssa pääkirjoituksen 

rukous, laittakaa se Raamattunne väliin ja 

ottakaa se osaksi jokapäiväistä rukoustan-

ne.  Kyseinen rukous ei ole vuosien saatossa 

menettänyt ajankohtaisuuttaan - pikemmin-

kin päinvastoin. Rukous ja kansan käänty-

minen katumaan syntejään ja huutamaan 

apua Herralta on ainoa tie myös tänä päivä-

nä kansakunnan ja sen asukkaiden elämän 

muutokseen ja pelastukseen. Sana kehot-

taa  ja rohkaisee tähän:

” Mutta minun kansani, joka on otettu mi-

nun nimiini nöyrtyy ja he rukoilevat ja et-

sivät minun kasvojani ja palaavat pahoilta 

teiltänsä, niin minä kuulen taivaasta ja an-

nan anteeksi heidän syntinsä ja teen hei-

dän maansa jälleen terveeksi”  ( 2 Aikakirja 

7:14 ).

Siunauksin ja paastorukousterveisin.

 Martti Issakainen

STELK Finland, puheenjohtaja

Efraim syyrialaisen paastorukous:
Herra minun elämäni valtias! Estä minusta laiskuuden,

velttouden, vallanhimon ja turhanpuhumisen henki.

Anna minulle, Sinun palvelijallesi, sielun puhtauden

nöyryyden, kärsivällisyyden ja rakkauden henki.

Oi Kuningas ja Herra.  Anna minun nähdä rikokseni

ja anna, etten minä veljeäni tuomitsisi, sillä siunattu

olet Sinä iankaikkisesti. Amen
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Pian kuitenkin huomasin myös 
ison muutoksen elämässäni. Ilo 
oli tullut elämääni, oli upeata 
olla uskossa, kiitos täytti sydä-
meni ja ylistyslaulu soi huulilla-
ni. 
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Jukka Lemmetyinen todistaa

KOKO TIEN 
HÄN
KANSSAIN KULKEE
Olen saanut syntyä kristittyyn kotiin, jo-
ten uskon asiat ovat minulle tuttuja jo 
pienestä pitäen. Nuoruusvuosinani ka-
dotin kuitenkin lapsen uskoni ja lähdin 
kulkemaan omia teitäni.

Vastaus Jumalan kutsuun

Ollessani opiskelemassa äitini sairastui 
syöpään, johon hän sitten myös kuoli. 
Tämä äidin kuolema pysäytti minut ja 
Jumala alkoi jälleen vetää minua puo-
leensa. 
Kamppailin tätä Jumalan kutsua vastaan 
ja paikalla oli tietysti myös saatana, joka 
kuiskutteli korvaani niitä tuttuja väittä-
miä siitä, että kyllä sitä vielä vanhempa-
nakin ehtii ja mitä ne kaveritkin sanovat, 
pilaat elämäsi yms.
Sitten koitti tammikuinen ilta vuonna 
1977 ja ollessani nukkumaan menossa 
yhtäkkiä Jumala sanoi, että tänä iltana 
sinun tulee tehdä ratkaisu tässä asiassa. 
Hän siis odotti minulta selvää vastaus-
ta kutsuunsa. Illasta ja yöstä tuli pitkä 

ja kävin kovaa sisäistä kamppailua. Lo-
pulta olin valmis vastaamaan Jumalan 
kutsuun myöntävästi. Tiesin asian vaka-
vuuden ja sen mahdolliset seuraamuk-
set; en yksinkertaisesti uskaltanut hylätä 
Jumalan kutsua. Välittömästi vastattuani 
myöntävästi taistelu oli ohi ja ihmeelli-
nen rauha laskeutui sydämeeni: minus-
ta oli tullut Jumalan lapsi, olin siirtynyt 
saatanan valtakunnasta Jumalan valta-
kuntaan.

Ei omin voimin

Niin aloitin vaellukseni Jumalan yhtey-
dessä. Tiesin, että uskovaisen tuli rukoil-
la, lukea raamattua ja käydä kirkossa ja 
näitä kaikkea teinkin; vaihtelevasti. Kui-
tenkin melko pian petyin uskovaisena 
olemiseen. Siitä oli tullut ”puurtamista” 
ja sitä hallitsivat monenlaiset kiellot ja 
käskyt ja siitä puuttui sellainen ilo, jos-
ta raamattu puhuu. Samoin siitä puuttui 
voima, niin ettei minulla ollut rohkeutta 
eikä kyllä haluakkaan keroa uskostani 
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toisille, mihin raamattu myös meitä ke-
hottaa.

Näin vuodet kuluivat, valmistuin laki-
miehen ammattiin, perustin perheen ja 
siirryin pankkiin töihin. Elettiin vuotta 
1987 ja pankkimaailmassa meni lujaa. 
Työni vei minutkin yhä useammin iltaisin 
asiakkaitteni kanssa ravintolaan, jossa it-
sekin aloin viihtyä yhä enemmin. Samal-
la uskon liekki pieneni ja pienemistään 
ja myös avioliittoni oli kovaa vauhtia me-
nossa karille.
Tähän tilanteeseen Jumala puuttui yl-
lättävällä tavalla. Ollessani kesäkuussa 
1987 työhuoneessani ja lukiessani puo-
lustusvoimilta saamaani kertausharjoi-
tuskutsua kuulin jälleen Jumalan äänen, 
joka sanoi:” sinä kuolet siellä”.  Ääni oli 
niin selvä, että hätkähdin ja katsoin ym-
pärilleni, nähdäkseni kuka oikein puhui. 
Koska ketään ei lisäkseni huoneessa ol-
lut, ajattelin vain kuvitelleeni kaiken. 
Mutta minäpä en päässytkään irti tuos-
ta lauseesta, oli kuin se olisi kirjoitettu 
minun sydämeeni. Pikku hiljaa aloin ym-
märtää asian todellisen laidan: Jumala 
oli todella puhunut ja minä tulisin kuo-
lemaan syyskuussa tuossa kertaushar-
joituksessa. Tätä seurasi elämäni raskain 
kesä. Kun kerran tiesi kuolevansa, sitä 
alkoi myös katsella elettyä elämää taak-
sepäin ja todella tehdä parannusta niistä 
monista virheistä ja synneistä, joita olin 
tehnyt. Olin tietysti hyvin murheellinen 
siitä, että joutuisin kuolemaan näin nuo-
rena ja että minua suremaan jäisivät vai-
mo ja kolme pientä lasta. Mutta kaikkein 
suurin tuska oli kuitenkin sydämessäni 
siitä, että tajusin sen kuinka väärin olin 

elämäni elänyt uskovaisena. Tuntui hir-
veältä mennä kohta Jeesuksen eteen ai-
van tyhjin käsin; leiviskät maahan kaivet-
tuina, eikä mitään ollut enää tehtävissä.
Mutta Jumala on niin armollinen. Hän 
näki, että tein totista parannusta sydä-
messäni ja siksi Hän armahti minua ja 
antoi minulle uuden mahdollisuuden.
Kun palasin kertausharjoituksista vahin-
goittumattomana takaisin, aloin rukoilla 
kahta asiaa. Pyysin Jumalaa osoittamaan 
minulle jonkin tehtävän, jossa voisin 
Häntä palvella. Samoin kaipasin jotakin 
uutta uskonelämääni ja tietämättä mitä 
oikeasti hain, rukoilin, että tässä uskon-
elämässä täytyi olla jotakin enemmän.

Ilo löytyi

Jälleen Jumala kuuli rukoukseni. Sain 
kutsun Kouvolaan Stelkin kuukausiko-
koukseen Green Apple nimiseen ravinto-
laan. En tiennyt tästä järjestöstä mitään, 
mutta tuosta illasta tuli käänteen teke-
vä elämässäni. Tiesin heti, että tämä oli 
se tehtävä, jonka Jumala halusi minulle 
antaa. Myöhemmin sainkin olla perusta-
massa Stelkin osastoa Kotkaan.
Olin myös ensimmäistä kertaa mukana 
hengellisessä tilaisuudessa, jossa ihmi-
set ylistivät ja palvoivat Jumalaa; kuka 
käsiä nostaen, kuka hallelujaa huutaen. 
Vaikka se tuntui aluksi kovin vieraalta, 
näin, että näillä ihmisillä oli se ilo, jota 
olin kaivannut.  Ymmärsin myös, kuka 
oli tuon ilon lähde; Jumalan Pyhä Hen-
ki. En ollut tiennyt Hänestä mitään ja nyt 
sydämessäni oli halu oppia Hänet tun-
temaan ja kokemaan niin kuin raamat-
tu sen Apostolien teoissa kertoo. Jon-
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kin ajan kuluttua luin kotona raamattua 
Luukkaan evankeliumin luvusta 11 jaetta 
13, jossa Jumala lupaa Pyhän Henkensä 
jokaiselle, joka sitä Häneltä anoo. Silloin 
ymmärsin, että minun tuli vain pyytää 
Jumalaa täyttämään minut Hengellään 
ja uskoa Hänen sanansa lupaukseen. 
Niinpä aivan yksinkertaisesti sanoin Ju-
malalle haluavani tämän Pyhän Hengen 
lahjan ja pyysin Jumalaa täyttämään mi-
nut Pyhällä Hengellään. En tuossa het-
kessä kokenut tai tuntenut mitään eri-
koista, mutta pidin kiinni tästä Jumalan 
lupauksesta.

Uusi elämä

Pian kuitenkin huomasin myös ison 
muutoksen elämässäni. Ilo oli tullut elä-
määni, oli upeata olla uskossa, kiitos 
täytti sydämeni ja ylistyslaulu soi huu-
lillani. Samoin tuli myös halu ja rohkeus 
kertoa muille uskostani. Olin totises-
ti kokenut helluntain ja siitä alkoi aivan 
uusi ja ihmeellinen aika Jumalan lapse-
na, mikä on jatkunut aina tähän päivään 
asti.
Elämään on mahtunut niin hyviä kuin 
myös pahoja päiviä mutta, Jumala on ol-
lut uskollinen ja Hän on pitänyt minus-
ta huolen ja auttanut myös vaikeuksien 
keskellä. Tämä on ollut ihmeellistä mutta 
vielä ihmeellisempää on se, että kuole-
ma on minulle nyt voitto ja se aikanaan 
johtaa minut iankaikkiseen elämään ja 
taivaan ihanuuteen Jumalan luokse. Tä-
hän Hän kutsuu jokaista luomaansa ih-
mistä, myös sinua, ja tie Jumalan luokse 
ja Hänen lapsekseen käy Jeesuksen, Ju-

malan Pojan kautta. Uskomalla Häneen 
saat syntisi anteeksi ja pääset Jumalan 
lapseksi.  
Nyt jos koskaan on myös meidän kristit-
tyjen miesten oltava valona ja suolana 
tämän pimenevän ajan keskellä ja pidet-
tävä esillä ilosanomaa tästä niin suures-
ta lahjasta, joka on tänäänkin tarjolla jo-
kaiselle sitä haluavalle.
Samoin on tärkeää se, että rohkaisemme 
miehet toisiamme, jotta voimme yhdes-
sä kasvaa Jumalan tuntemisessa. Tähän 
puolestaan tarjoaa hyvän kasvualustan 
Stelkin työ. Sillä on ollut suuri merkitys 
minun hengellisen elämäni kannalta ja 
suosittelen sitä lämpimästi sinullekin.

Lemmetyinen
Jukka

”Pyysin Jumalaa osoittamaan minul-
le jonkin tehtävän, jossa voisin Häntä 
palvella.”



VOICE 1/2022 • SIVU 10

- Isäni puolelta ainakin viisi sukupolvea 
on kauppiaita. Lama-aikana Etelä-poh-
janmaalta lähdettiin Amerikkaan töi-
hin. Isänisäni Aarne Villehard Piirto läh-
ti myös Amerikkaan töihin ja palattuaan 
sieltä 1915 osti maatilan Jalasjärven Yli-
vallista, johon muutin vaimoni ja neljän 
lapseni kanssa Pirkkalasta koronakevää-
nä 2020, toteaa Mika Piirto
- Äitini kertoi, että isäni ja isäni veljet 
olivat kerran kävelleet tilan pihamaal-
la, kun isänisäni Ville oli sanonut: men-
kää pitkintiehen ja tehkää kauppaa. Niin 
myös tehtiin. Viljeltiin itse ja lisäksi os-
tettiin kylältä vihanneksia ja perunaa 
sekä hankittiin riistaa ja kuljetettiin tava-
raa kuorma-autolla myytäväksi Tampe-
reen kauppahalliin 50- ja 60-luvulla.

Uusi kauppatuote

- Myös minulla on kauppa sydämessä-
ni, mutta minulle mieluisin kauppatuo-
te on nykyään evankeliumi Jeesuksesta. 
Kymmenvuotiaan Aino-tyttäreni kans-
sa osallistuimme viime syksynä Varus-
ta Seinäjoki -evankeliointi elämäntapa-
na viikonloppuun (xee.fi). Viikonlopun 
jälkeen sain osallistua yhdessä vaimoni 
kanssa 15 viikkoiselle xee-kurssille. Nyt 
olemme saaneet mennä evankeliumin 
läpi ymmärrettävällä tavalla keskus-
tellen ja haastatellen kahvipöydän tai 
lounaan ääressä noin kaksi tuntia kes-
tävässä tapaamisessa yhteensä yli 20 lä-
hisukulaisen, ystävän tai naapurin kans-
sa. Mukanamme oli alussa tiiminvetäjä, 
mutta nyt osaamme tehdä asian jo itse-
näisesti, jatkaa Mika.

Opetuslapseuttaminen

- Yli kymmenen läheistä sukulaista tai 
ystäväämme on rukoillut kanssamme ja 
tunnustanut syntinsä ja pyytänyt Jee-
susta elämäänsä. Useimpien kanssa 
olemme sopineet jatkotapaamisista. Yli 
kolme vuosikymmentä meni uskoon-
tuloni jälkeen, että sain viimein toimi-
van työkalun kertoa Jeesuksesta tavalla, 
joka virkistää sekä itseäni että läheisiä-
ni. Elämäni on kurssin myötä muuttu-
nut ja Jeesuksesta on itsellenikin tullut 
läheisempi ja henkilökohtaisempi kuin 
koskaan aikaisemmin. Mukaan minua 
Varusta Seinäjoki -viikonloppuun pyysi 
ystäväni Veli-Matti Männikkö. Olen siitä 
hänelle hyvin kiitollinen. 

Unelmatehtävä
- Mielestäni kaikkein paras tehtävä on 
olla oma itsensä ja rakastaa Jumalaa yli 
kaiken. Tuosta lähtökohdasta ovat synty-
neet myös ne lukuisat laulut ja sävelmät, 
joita olen saanut esittää eri tilaisuuksis-
sa.

Mika Piirto todistaa

Piirto
Mika

Myyn mielelläni myös
raamattulauluja, joita sävellän
 ja esitän: www.mikapiirto.fi
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Tekniikan tohtorin
unelmatehtäväMika
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NÄR JAG KOM TILL TRO

Hans Cederqvist

Förut levde jag ett mycket annorlun-
da liv. Idag kan jag säga att det inte var 
mycket värt, men just då trodde jag 
bara på det jag kunde se och förstå. Jag 
prövade på nästan allt man kunde köpa 
för pengar. Jag förstod inte att undvika 
världens frestelser och var ett lätt byte. 
Efteråt har jag förstått att en skyddan-
de hand hela tiden bevarat mig från 
t.ex. tobak och droger. 
 
Tro på sådant man inte ser eller 
förstår
Julen 1985 var jag på en gospelkonsert 
i Alexanderskyrkan i Tammerfors. Där 
fick jag höra om ett tredagars karisma-
tiskt seminarium i Birmingham, Eng-
land – ACTS 86. Efter konserten sade 
jag till min hustru att vi har semester 
just då, och jag vill åka dit bara någon 
tar hand om våra barn. Jag sade att fir-
man skulle stå för hälften av resekos-
tnaderna - varifrån jag fick den finur-
liga idén vet jag inte. Någon månad 
senare informerade Pirkalas kyrkoher-
de Erkki Pennanen att han ordnar en 
gruppresa till Birmingham, och då föll 
alla bitarna på plats. Vi var 32 perso-
ner som åkte, den största gruppen från 
Finland.
En värdfamilj tog emot oss när vi an-
lände till Birmingham sent på kvällen. 
Den natten fick jag en dröm: En viss 
pastor Johnsson kom till mig och sade 

att han har ett meddelandetill mig. 
Han talade engelska. Nästa morgon 
berättade jag om detta för min hustru 
och frågade vad jag skulle göra åt sa-
ken. Hon föreslog att vi i samband med 
anmälan till seminariet skulle fråga om 
pastor Johnsson lämnat något medde-
lande åt mig. 
Och så blev det. Jag frågade om saken, 
men min engelska var rätt knagglig. 
Det var frustrerande, eftersom dröm-
men betydde mycket för mig. Funkti-
onären sökte länge efter en lapp med 
ett meddelande från pastor Johnsson, 
och till slut kollade hon även delta-
garlistan (där fanns 30 st med namnet 
Johnsson!), men hon hittade inget. Då 
bad jag henne meddela pastor Johns-
son när han kommer att jag väntar på 
honom. 
Efter lunchen gick jag fram och uppre-
pade samma sak för en ny funktionär: 
“Pastor Johnsson har ett meddelan-
de till mig”. Mitt i allt steg då en man 
fram och presenterade sig som pastor 
Johnsson. Jag frågade om han hade ett 
meddelande till mig, men tyvärr hade 
han inte det. Vi bytte visitkort och jag 
berättade om min dröm. När mannen 
hörde vad jag hade att säga blev han 
fundersam. Jag fick veta att han är är-
kebiskop i Karachi, ett område där för-
samlingsmedlemmarna bor väldigt lå-
ngt ifrån varandra, och för att besöka 
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dem hade han en motorcykel. Men nu 
han hade blivit tvungen att sälja den för 
att köpa flygbiljetterna. “Det var synd, 
hur ska du då kunna besöka dina försam-
lingsmedlemmar?” sade jag. Mannen 
sade då att det inte är något problem, 
och att saken nog skulle ordna sig. I sam-
ma ögonblick förstod jag att detta var 
meddelandet: Pastor Johnsson behövde 
hjälp att köpa en ny motorcykel!
Det tog oss nästan en hel dag att ta reda 
på platsen där seminariets kollektnäm-
nd samlades. Vi väntade utanför tills 
en man kom ut, och när han återvände 
stannade jag honom och berättade om 
min dröm. “Här är nu pastorn som mås-
te sälja sin motorcykel” sa jag. Mannen 
lovade att ta upp vårt fall på mötet och 
gick in. Jag tog avsked av pastor Johns-
son, och vi sågs inte mer under hela se-
minariet. Väl tillbaka i Finland skrev jag 
till honom och frågade om han fått nå-
gra pengar från Birmingham. Svaret jag 
fick gladde mig: Pastor Johnsson hade 
åter en motorcykel och kunde göra sina 
besök! Efter det här började jag förs-
tå lite mer avhur man kan tro på något 
man inte kan se eller förstå. Men hän-
delsen räckte inte för att rena mig och 
dra mig loss från världens många fres-
telser. 

Renad från synd
Vid den tiden deltog jag också ofta på 
STELK-möten, nästan varje vecka. Efter 
några månader ville männen på mötet 
be för mig att jag skulle få ta emot den 
Helige Ande. Jag lät dem göra det, även 
om jag inte riktigt visste vad det innebar. 
Det kan inte vara något farligt, tänkte 
jag. Männen steg då upp och samlades 

runtom mig, och de lade sina händer på 
mitt huvud, på mina axlar och på min 
rygg. De började mumla någonting, och 
till slut bad de för mig. 
Plötsligt kändes det som att jag befann 
mig i ett stort genomskinligt rör med di-
rekt kontakt till himlen. Ljuset var väldigt 
starkt, och det kändes som att jag blev 
spolad ren inifrån och ut. Det var en rik-
tigt skön känsla, och jag tänkte att nu blir 
jag renad och kan påbörja ett nytt kapi-
tel i mitt liv! Men efter en stund börja-
de den riktiga tvagningen, och den blev 
allt intensivare för varje sekund. Det var 
som omen stark ström gick rakt igenom 
mig, och till slut gjorde det så ont att jag 
trodde jag skulle förgås. Då bad jag: Gud, 
låt det sluta! Då slutade det.
Mitt liv blev enklare då jag förstod att jag 
utöver tronbehöver bli renad från synd. 
En av de mest betydelsefulla insikterna 
var förvissningen om att jag verkligen 
blivitförlåten för mina tidigare handlin-
gar! Idag vet jag att man bör ångra sig 
och be om förlåtelse när man gjort nå-
got dumt. Jag ber ständigt om styrka 
att kunna stå emot världens frestelser. 
Jag har också blivit känsligare och mera 
lyhörd vad gäller att ta emot feedback 
från andra och att läsa mellan rader-
na. När jag har sårat någon, ber jag om 
förlåtelse. Personligen tycker jag att jag 
kommit en god bit på vägen hem mot 
Jesus.
Idag kan jag säga att jag tror på Jesus! 
Och ett av undren i mitt liv har absolut 
varit hur Jesus var med mig när STELK–
avdelningen i Pirkkala startade.
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KIITOS VOICE LEHDEN TUKIJOILLE.

Amma�imaista 
kiinteistösĳoi�amista

Samla Asunnot Ky

12,6 %*
Samla Toimitilat Ky

13,8 %*
Samla Toimitilat II Ky

6,7 %*
SC Hotels I Ky
Uusi rahasto

Samla Asunnot Ky, Samla Toimitilat II Ky ja SC Hotels I Ky ovat auki uusille sijoituksille.

www.samlacapital.fi

*Vuotuinen tuotto rahaston alusta lähtien. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta.
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Jukka Rahkonen
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Päätoimittajan 
kujanjuoksu

Jukka Rahkonen on Oikea Median pää-
toimittaja. Hän on luotsannut vaihto-
ehtoista mediaa jo muutaman vuoden 
ajan.
-Oma taustani on it-alalla. Olen taval-
laan nettimedian uranuurtaja Suomes-
sa. Olen saanut tehdä työtä useissa hy-
vissä it-alan yrityksissä yli 30 vuotta ja se 
jos mikä on antanut ennennäkemätöntä 
ammattitaitoa ja toisaalta olen oppinut 
hyvin hyvin paljon, aloittaa Jukka Rah-
konen.
Hänen työuransa on todella mahtava. 
Hän on tehnyt töitä maamme johtavil-
le yrityksille ja perehtynyt erittäin hy-
vin myös tiedotusvälineisiin. Jukka Rah-
konen voi merkitä omaan cv:n lehdille 
sellaiset työnantajat kuten Yle ja MTV. 
Ylellä hän oli keskeisessä roolissa Yle 
Arenaan kehittämisessä. Tuota koke-
musta on sittemmin hyödynnetty mm 
TV7-asemalla.
-Itse asiassa huomasin myös hyvin mie-
lenkiintoisen asian Ylellä. Meillehän ker-
rotaan jatkuvasti Ylen uutistuotannon 
pätevyydestä, isosta tiimistä ja osaa-

misesta. Itse asiassa Areenan kehittä-
mistyön aikana havaitsin, että vain yksi 
toimittaja poimi yövuorossa ne uutiset 
kansainvälisestä uutisvirrasta, joita meil-
le sitten esitetään ”maailman uutisina”.  
Siksi yksi ihminen päätti, mitä meille 
kerrotaan. Kukaan ei tosin ole kertonut, 
että koko kansainvälinen tiedonvälitys 
on vain muutaman harvan uutislähteen 
varassa ja siksi uutiset ovat hyvin saman-
kaltaisia kaikkialla maailmassa, kertoo 
Rahkonen.
-Oikean Median markkinarako on juu-
ri tuossa tosiasiassa. Uutisiin etsitään 
tietoja eri lähteistä ja pyritään paljasta-
maan ne, jotta kansalaisille jäisi oman 
mielipiteen muodostamisen mahdolli-
suus.
Oikean median tehtävänä on siis tuoda 
kipinää uutisointiin. Valtamedian viher-
vasemmistolainen linja on erittäin yk-
sipuolinen ja osittain jopa vapaan tie-
donvälityksen esteenä, tokaisee Jukka 
Rahkonen.
Oikean Median arvot kumpuavat kon-
servatismista, isänmaasta ja kristillisyy-
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destä.  Aikanaan nuo arvot olivat myös 
erään suomalaisen puolueen puolueoh-
jelmassa. Oikean Median kohderyhmä-
nä ovat siis juuri noita arvoja kannatta-
vat tiedotusvälineiden kuluttajat. Siksi 
Oikeasta Mediasta ei aina tykätä.
-Tuon tuostakin meitä syytetään feik-
kiuutisista. Sanotaan että kaikki mitä 
Oikea Media julkaisee, on feikkiä. Kun 
sitten pyydän arvostelijaa kertomaan 
yhden esimerkin feikistä, ei sitä pystytä 
ilmaisemaan. Itse näen, että valtame-
dian tapa pitää kansalaisia uutispimen-
nossa on suuren luokan  feikki. Ei ker-
rota totuutta asioista tai vääristellään 
asioita tarkoitushakuisesti. Tuntuu, että 
kaikilla toimittajilla on suomettumisen 
silmälasit päässään: nähdään totuus eri 
asioista, mutta siitä ei kerrota. Kun Oikea 
Media kertoi uutisen yhdysvaltalaisen 
poliitikon lahjusten ottamisesta, siitä ei 
ole vieläkään kerrottu muissa suomalai-
sissa medioissa. Kun tärkeällä paikalla 
oleva henkilö syyllistyy lahjusten ottoon, 
pitää se tuoda esille, jatkaa Jukka Rahko-
nen tuohtuneena.
Ilman toimittajan koulutusta alalle ryh-
tynyt Rahkonen ei ole kuitenkaan yksin. 
Oikeaan Mediaan kirjoittaa jatkuvasti 
erittäin hyvin koulutettuja henkilöitä; 
kansaedustajia, poliitikkoja, asiantun-
tijoita, terveydenhoidon ammattilaisia 
sekä kansainvälisiä tiedemiehiä. Jatkuvia 
avustavia on kymmeniä ja se takaa tie-
don tasapuolisuuden ja laadun.
-Oikealla Medialla on noin 700.000 luki-
jaa kuukaudessa ja rekisteröityjä käyttä-
jiä 40-50.000. Media on kaikille ilmainen 
ja sitten käyttökynnystä ei ole. Suurin 
ongelma kuitenkin rahoitus. Oikea Me-

dia toimii mainosrahoitteisesti ja monet 
mainostajat pelkäävät saavansa väärä-
laisen leiman. Media is the message- sa-
nonta pitää tässäkin paikkansa. Uutis-
virta vaihtuu 3-5 päivän välein ja blogit 
samassa tahdissa. Tätä karusellia pitäisi 
nopeuttaa etenkin uutisvirran puolella, 
mutta resurssit ovat vastassa.
-Haluamme kasvaa, yritys on vasta start-
tivaiheessa. Monikanavaviestintä on 
tullut jäädäkseen. Se tarkoittaa netti-
pohjaisen lehtialustan muuntumista so-
siaalisen median suuntaan. Videoilla  tu-
lee olemaan jatkossa yhä suurempi rooli 
tulevaisuuden tiedonvälityksessä. Kehi-
tys on nähtävissä jo USA:ssa ja Euroo-
passa. Suomi tulee vielä hiukan perässä, 
mutta tulee varmasti. Tämä takaa sen, 
että uutisten jakaminen lukijan omissa 
kanavissa helpottuu entisestään ja se 
lisää moniarvoista tiedottamista, visioi 
Rahkonen.
Median pitää erottua muista, jotta sille 
saadaan jalansijaa. Juuri erottautumi-
nen on tehtävä nyt ja sen myötä valta-
mediakin joutuu muuttamaan käsitys-
tään vapaista tiedotusvälineistä. Tämä 
ilmiö on nähtävissä jo nyt esimerkiksi 
kansainvälisten asioiden uutisoinnissa. 
Monet kristilliset kanavat ovat saaneet 
tuotua esille monia eettisesti vaikeita 
asioita ja samaan aikaan valtamedia on 
asiasta aivan hiljaa.
-Oikea Media haluaa erottua ja tehdä 
juurimultiin menevää laadukasta jour-
nalismia. Kujanjuoksu aikaa ja talout-
ta vastaan pitää minut kiireisenä ja työ 
on vasta alulla, mutta tavoite on selvä, 
päättää Rahkonen.
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Jukka Rahkonen on Oikean Median pää-
toimittaja ja IT-alan yrittäjä. Hän tuli us-
koon syksyllä 2006, 35 vuotiaana. 
-Elämäni oli tullut pisteeseen, jossa tie-
sin, että en voi itse itseäni muuttaa enkä 
voi itse omia virheitäni hyvittää enkä 
pestä pois. Olin kyllä yrittänyt viimei-
seen asti, monta kertaa, mutta lopulta ei 
ollut enää mitään omaa voimaa jäljellä. 
Tiesin että se on nyt tässä, päätepysäk-
ki, josta ei omin voimin nousta. Olin jät-
tänyt esirukouspyynnön erääseen netin 
rukouspalveluun, tilasin Raamatun ja-
keen joka aamuksi omaan sähköpostii-
ni ja etsin Jumalaa. Rukoilin. Pyysin an-
teeksi syntejäni Jumalalta. Työpaikalla 
joku oli jättänyt TV7 mainoksen kahvion 
pöydälle. Katsoin netistä mikä se on. En-
simmäiset ohjelmat puhuivat kuin suo-
raan minulle. Eräänä yönä sitten huusin 
Jumalan puoleen: Jeesus, en jaksa enää, 
pyydän, anna minulle uusi elämä tai ota 
tämä pois.
-Sinä yönä nukuin syvästi ja näin näyn: 
Olin tyhjän alttarin edessä polvillani. 
Suuri enkeli, jolla oli kirkkaan valkoinen 
puku ja hehkuvan vasken kaltaiset jalat, 
käveli hitaasti ohitseni. Hänestä hohtava 
puhdas valo läpäisi minut ja näin miten 
saastainen olen. Se valo oli oikeudenmu-
kaisuutta, hyvyyttä, täydellistä rakkaut-
ta, totuutta. Huomasin miten suustani 
tuli vain sanoja: kiitos Jeesus. Tiesin että 
Jeesus kulki ohitseni ja otti pois kaikki 
taakkani siinä hetkessä.
-Aamulla ihmettelin mitä oli tapahtunut, 
kaikki syyllisyys, häpeä ja painolastit oli-
vat poissa. Kaikki oli kirkasta ja valtava 
ilo ja rauha oli tullut sisälle. Tuntui kuin 
olisin leijunut metrin ilmassa jatkuvasti. 
Olo oli niin kevyt. Olin sinä yönä synty-
nyt uudesti. Sama ruumis ja sielu, mutta 

uusi henki.
-Tuli valtava Jumalan Sanan jano. Ensim-
mäistä kertaa tiesin, että Raamattu on 
kokonaan Jumalan sanaa, pelkkää puh-
dasta totuutta, henkilökohtainen kirje 
maailmankaikkeuden Luojalta minulle. 
Luin Raamattua aamusta iltaan, joka 
päivä. Katsoin hengellisiä opetusohjel-
mia TV7 kanavalta ja ostin vähitellen 
hyllyn täyteen opetuskirjoja, ihmeellisiä 
elämänkertoja ja todistuksia Jumalan ih-
meistä.
-Sitä suoranaista leijumista kesti pari 
vuotta. Löysimme vaimon kanssa tiem-
me seurakuntaan ja elämämme muuttui 
täysin. Vanhat kuviot jäivät ja elämä al-
koi melkein kuin alusta.
-Muutaman vuoden kuluttua vähitel-
len huomasin kuinka Totuus, Raamatun 
Sana, Jeesus Kristus haastaa meitä kaik-
kia ja muodostaa jatkuvasti jännitteitä 
itsensä ja maailman käsitysten välille. 
Suurimmat jännitteet liittyvät luomi-
seen, Israeliin, kymmenyksiin ja rahaan 
ylipäätään, kristilliseen avioliittokäsityk-
seen sekä nykyiseen feminismin nou-
suun ja naisjohtajuuteen seurakunnissa 
ja perheissä. Raamatun opetus on kai-
kissa näissä kyllä selvää ja normaalilla 
sisälukutaidolla ymmärrettävää, mutta 
massiiviset voimat maailmassa taistele-
vat sitä vastaan - ja taistelu tuntuu vain 
kiihtyvän. 
-Armo ja Totuus kulkevat aina yhdessä. 
Ilman toista ei voi olla toista. Jännittei-
tä erilaisten käsitysten välillä on myös 
yhteiskunnassa ja niitä ei ole mahdollis-
ta ratkoa, ellei ole laadukasta ja avoin-
ta keskustelua, vapaata debattia kaikista 
tunteitakin kuumentavista asioista, sekä 
totuuteen pyrkivää tiedonvälitystä. Näin 
se on!

Rahkonen
Jukka

”Tämä juttu jatkuu läpi elämäni.”
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Pelastiko Jumalan 
ihme Suomen 
miehitykselta?

SA-KUVA



Olli Seppänen
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Talvisota alkoi noin 81 vuotta sitten, 
30.11.1939. Samana päivänä, Sallan 
suunnalla pohjoisessa, Neuvostoarmei-
jan joukot ylittivät valtakunnanrajan 
vahvistetun divisioonan voimin (122 D, 
JR 273+) ja etenivät Alakurttiin ja Sal-
laan johtavan tien suunnassa. Hyökkää-
jän tarkoituksena oli edetä kahdessa 
viikossa Sallan ja Kemijärven kautta Ro-
vaniemelle, josta jatkaa edelleen Tor-
nioon. Päämääränä oli katkaista Suomi 
ja tärkeä maayhteys Ruotsiin. Hyökkää-
jän vahvuus oli noin 20 000 miestä ja sen 
kalustoon kuului mm. useita kymmeniä 
passarivaunuja, kenttätykkejä ja kranaa-
tinheittimiä. Alkuvaiheessa vastassa oli 
suomalainen vahvennettu pataljoona, 
jonka miesvahvuus oli noin 1500. Varus-
tuksena suomalaisilla oli kiväärit, poltto-
pullot ja puukot. Panssaritorjunta-asei-
ta ja tukevaa tykistöä ei ollut lainkaan. 
Suomalaiset kävivät viivytystaistelua, 
mutta tulivoimaisen ja vahvuudeltaan 
ylivoimaisen hyökkääjän edessä joudut-
tiin vetäytymään. Aamuyöllä 9.12. neu-
vostojoukot tunkeutuivat silloisen Sallan 
kirkonkylään.
Sallassa vahvennettu neuvostoarmei-
jan divisioona jakautui kahteen osaan. 
Divisioonan päävoimat jatkoivat kohti 
Kemijärveä ja vahvennettu  273. Vuoris-
tojalkaväkirykmentti eteni panssariajo-
neuvot kärjessä Savukosken kautta kohti 
Pelkosenniemeä. 16.12. se saapui Pelko-
senniemen kirkonkylän pohjoispuolelle 
noin 3,5 km kohtaan, missä Kitisen joki 
yhtyy Kemijokeen. Kemijoen länsipuolel-

la oli huonosti varustettuja ja väsyneitä 
suomalaisia joukkoja, joilla ei tässäkään 
vaiheessa ollut panssaritorjunta-aseita 
eikä tukevaa tykistöä. Tämän johdosta 
osassa joukoissa tapahtui, hetkeä myö-
hemmin, pakokauhua hyökkääjän yli-
tettyä Kemijoen ja panssarien edetessä 
kohti kirkonkylää. Tilanne oli kriittinen 
ja Lapin Ryhmän esikunta päätti keskit-
tää vahvennukseksi saamansa Jalkaväki-
rykmentti 40:n Pelkosenniemelle (noin 
3000 miestä).
Jääkärimajuri Armas Perksalon johtama 
rykmentti saapui kokonaisuudessaan 
Pelkosenniemelle 17.12. Täydennysryk-
mentti oli nopeasti perustettu, koulut-
tamaton, vailla viestivälineitä, tykistöä 
ja panssaritorjunta-aseistusta. Telttoja-
kaan ei ollut jakaa. Se sai tehtäväkseen 
tuhota Pelkosenniemen suuntaan eden-
neen vihollisen 18.12. kuluessa. Tilan-
teeseen nähden äärimmäisen vaativan 
tehtävän. Epäonnistuminen tarkoittaisi 
muun muassa vihollisen pääsyä, Kemi-
järven itäpuolella Joutsijärvellä kiivais-
sa taisteluissa olevien, Osasto Roinisen 
joukkojen selustaan ja pahimmillaan 
koko Lapin puolustuksen romahtamisen.

Kun on turva Jumalassa (virsi 397)
17.12. presidentti Kyösti Kallio puhuu 
radiossa Suomen kansalle ja sotilaille. 
Puheessaan hän rohkaisee kuulijoitaan 
mm. seuraavilla sanoilla: ”Te sotilaat 
siellä rintamalla saatte joka päivä nähdä 
ja me täällä kotona olevat saamme ih-
meeksemme kuulla, miten elämää joh-
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tava käsi antaa teille voimaa seisoa vä-
kivaltaa vastaan ja voittaa silloinkin, kun 
vastassanne on valtava ylivoima.” Presi-
dentin puheen jälkeen hänen vaimonsa 
Kaisa Kallio kehotti kansaa rukoilemaan 
maamme puolesta. 
Luennoin tapahtumasta Turun Martin 
seurakunnan Sinapin kurssikeskuksessa 
miestenpäivillä lokakuussa 2014. Luen-
toni jälkeen puheilleni tuli vanha herras-
mies. Hän kertoi minulle: ”Muistan tilan-
teen kuin eilisen päivän. Olin 6 vuotias 
kun äiti ja kaikki lapset menimme kaup-
paan kuuntelemaan presidentin puhet-
ta. Kauppa oli täynnä väkeä. Kun Kaisa 
Kallio kehotti rukoukseen, niin kaikki 
kaupassa olevat polvistuivat, itkivät ja 
rukoilivat.”
Huhtikuussa 2015 sain kirjeen Laihialta, 
johon on kirjattu Elga Pukan kokemus 
17.12. vastaavassa tilanteessa Pudas-
järvellä Särkivaaran kaupassa: ”Paikal-
liseen kauppaan ja kaupan edustalle 
oli kokoontunut väkeä kuuntelemaan 
presidentin puhetta. Paikalla oli niin sa-
nottuja tukkilaisia, siis metsätyömiehiä. 
Kauimmat olivat Oulun seudulta saakka. 
Kun Kaisa Kallio kehotti rukoukseen, tuk-
kijätkät ottivat lakin päästä ja laskeutui-
vat polvilleen. Monet itkivät ja huusivat 
Herran puoleen.”

Pelkosenniemen taistelu 18.12.1939
18.12. aamulla Perksalon rykmentin ryh-
mittyessä tehtävää varten, satoi vettä ja 
räntää. Taistelusuunnitelmassa yhden 
pataljoonista (II/JR 40) piti pysäyttää Ke-
mijoen länsipuolelle edennyt ja Pelko-
senniemen kirkonkylää uhkaava viholli-
nen. Kahdella pataljoonalla piti kiertää 

länsikautta vihollisen pohjoispuolelle, 
ylittää Kitisen joki itään päin ja iskeä poh-
joisesta neuvostoarmeijan taisteluosas-
ton selustaan. Toinen pataljoonista (III/
JR 40) epäonnistuu kiertoyrityksessään 
ja sitoutui jo alkuvaiheessa taisteluun vi-
hollista vastaan. Jälkikäteen voidaan to-
deta, että onneksi kävi näin, sillä Kemi-
joen jo kahdella pataljoonalla ylittänyt 
tulivoimainen vihollinen oli päässyt nis-
kan päälle ja sitä vastaan taistellut suo-
malainen pataljoona oli vetäytymässä 
(II/JR 40). Näin se sai vahvennuksia ikään 
kuin ”vahingossa”, ja vihollinen saatiin 
pysäytettyä. Jääkärikapteeni Hugo Suo-
rannan johtama pataljoona (I/JR 40) 
onnistui kiertämään suunnitelman mu-
kaisesti. 18.12., illan jo hämärtyessä, pa-
taljoona onnistuu yllättämään vihollisen 
ja tuhoamaan huoltokeskuksen sekä ty-
kistöpattereiden tuliasemat huolimatta 
siitä, että ilman viestiyhteyksiä hyökän-
nyt pataljoona meni hyökkäyksen aikana 
pahasti hajalleen. Kuullessaan taistelun 
ääniä selustasta väsyneet ja kylmissään 
olleet neuvostojoukot aloittivat irtautu-
misen sekasorron vallassa. Pakkanen oli 
tässä vaiheessa kiristynyt alle – 30°C.

”Hän säät ja ilmat säätää”
(virsi 462/2)
Niin kuin edellä kävi ilmi, 18.12. aamulla 
Perksalon rykmentin ryhmittyessä teh-
tävän toteuttamista varten, satoi vettä 
ja räntää. Päivän aikana pakkanen kiris-
tyi nopeasti alle – 30°C. Tämän lamaut-
tavaa vaikutusta, niin hyökkääjän mie-
histöön kuin sen kalustoonkaan, ei voi 
väheksyä. Monilla on kokemusta, kun 
lähellä nollaa ollut kostea sää muuttuu 
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yön aikana pakkaskeliksi. Ilman suojaa 
olleiden ajoneuvojen lasit ovat ”teräs-
jäässä”. Pelkosenniemellä ilmiö toteutui, 
mitä ilmeisimmin, hyvin voimakkaana. 
Tieteellinen historiantutkimus toteaa 
”luonnonvoimat puuttuivat peliin”. Olen 
samaa mieltä ja samalla kyselen, kuka 
pohjimmiltaan ”säät ja ilmat säätää”?
 On mielestäni toinenkin näkökulma. Ru-
kouksia kuuleva Elävä Jumala auttoi Suo-
mea. Monet meistä laulamme tutussa 
virressä 462: ”Hän säät ja ilmat säätää”. 
Presidentin rohkaisu ja hänen vaimonsa 
rukouskehotus saivat Suomen kansaa 
laajoin joukoin polvilleen ja huutamaan 
avuksi Häntä, joka lupaa sanassaan: ”Ja 
avuksesi huuda minua hädän päivänä, 
niin minä tahdon auttaa sinua, ja sinun 
pitää kunnioittaman minua.” (Psalmi 
50:15/RK33)

Kohtalokas äänimerkki
Kansanedustaja Erkki Koivisto (14.6.1908 
Ii – 28.5.1972 Salla) toimi mm. Sallan 
kirkkoherrana 1934–1972. Vuonna 1966 
tehdyssä TV-haastattelussa hän sanoi, 
että ”kolme ihmettä pelasti Pohjois-Suo-
men neuvostojoukkojen miehitykseltä”. 
Yhden niistä hän kertoo tapahtuneen 
Pelkosenniemellä: ”Onnellinen sattuma 
muutti tilanteen siten, että suomalai-
nen partio oli ampunut Kitisen lossilla 
autonkuljettajan, joka ilmeisesti ohjasi 
vihollisen komentajan autoa. Kuljettaja 
retkahti äänitorven päälle, auto antoi 
voimakkaan hälytysmerkin, joka ilmei-
sesti oli sovittu perääntymiskäskyksi. 
Käsky meni vihollisjoukkojen läpi. He pe-
rääntyivät ilman taistelua sekasortoisina 
lossin toiselle puolelle, jonne suomalai-

set sitten survoivat koko vihollisen valta-
vine kuormastoineen.”

Tässä auttoi Herra
Suorannan johtaman pataljoonan viime 
hetkellä onnistunut isku vihollisen selus-
taan, äkillinen säätilan muutos ja ”koh-
talokas äänimerkki”-sattumaako? En 
usko. Vaikka käytännön työn suorittivat 
suuresti arvostamani miehet ja naiset 
taistelu- ja tukitehtävissä itseään säästä-
mättä niin rintamalla kuin kotirintamal-
la voidaan perustellusti todeta, että Ju-
malan hyvä käsi oli Suomen kansan yllä. 
Inhimillinen ja Jumalallinen vaikuttivat 
yhdessä. Suomalainen puolustustahto ja 
-taito yhdistettynä Jumalaan turvautu-
miseen ja rukous. Ymmärrän, että näistä 
syntyi pohjimmiltaan ”Talvisodan ihme”. 
Talvisota teoksessa (Kirjayhtymä 1989) 
ovat kenraalimajuri Antero Karvinen ja 
everstiluutnantti Antti Juutilainen artik-
kelissaan Kestokyky ja sotatapahtumat 
kirjoittaneet: ”Suomalaiset pysäyttivät 
ja löivät hajalle myös Savukosken kaut-
ta Kemijärveä kohti edenneen vihollis-
rykmentin Pelkosenniemellä. Hyökännyt 
suomalaisrykmentti yllättyi menestyk-
sestään ja etsiessään syytä voittoonsa se 
hakkautti muistomerkkiin (28.06.1964) 
sanat Tässä auttoi Herra.” 

Ilahduttava yhteydenotto
6.12.2017 Suomen täyttäessä 100 vuot-
ta esitettiin TV7-kanavalla ohjelma ”So-
ta-ajan ihmeet”. Kerroin ohjelmassa 
mm. Pelkosenniemen taistelusta. Ohjel-
man oli katsonut Jääkärirykmentti 40:n 
komentajan poika, tuolloin 95 vuotias 
Yrjö Perksalo. Hänen tyttärensä soit-
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ti minulle seuraavana päivänä ja kertoi 
isänsä ilahtuneen ohjelmasta. Sain jou-
lun välipäivinä haastatella Yrjöä, joka 
helmikuussa 1940 oli liittynyt vapaaeh-
toisena isänsä rykmenttiin 17 vuoden 
ikäisenä.
Sain myös tutustua ja kuvata Yrjö Perk-
salon ja hänen isänsä, Jääkärirykmentti 
40:n komentajan, Armas Perksalon saa-
maa ja kokoamaa aineistoa. Yhdessä 
niistä on sanomalehti Kalevassa julkais-
tu Jukka Nevakiven hieno artikkeli, jos-
sa hän käsittelee talvisotaa Pohjois-Suo-
messa. Jukka Nevakivi on yksi Suomen 
johtavista historiantutkijoista. Hän on 
palvellut mm. Helsingin yliopiston po-
liittisen historian professorina, dip-
lomaattina ja toimittajana. Kalevassa 
17.12.1989 julkaistussa artikkelissa ”Tal-
visota Pohjois-Suomessa” osassa 3 hän 
käsittelee Pelkosenniemen taistelua ot-
sikolla ”Pelkosenniemellä auttoi Herra”. 
Nevakivi päättää artikkelinsa: ”Mutta, 
kuten Kemijoen länsirannalle pystytetyn 
taistelun muistomerkissä muistutetaan, 
voitto oli täpärällä: Pelkosenniemellä, 
jos missä, auttoi Herra” Rohkenen to-
deta, että ”Pelkosenniemen ihme” oli 
yksi talvisodan ihmeistä, joka osaltaan 
mahdollisti sen, ettei Suomea miehitet-
ty vaan selvisimme tästäkin sodasta ja 
säilytimme itsenäisyytemme.

Hyvä lukija. Ei unohdeta, vaan pidetään 
esillä Jumalan pelastavia tekoja kansam-
me historiassa. Kerrotaan niistä myös 
lapsille ja lastenlapsille, ettemme kan-
sakuntana unohtaisi lähdettä, josta pe-
rimmäinen apu ja turva tulee: Jumalan 
Sana, sen kunnioittaminen ja rukous. Ei 

Jumala odota täydellisyyttä vaan nöyrää 
mieltä hänen edessään ja tahtoa. Kaik-
ki tämäkin ”Yksin uskosta, yksin armos-
ta, yksin Kristuksen tähden”. Jatketaan 
kestävänä työtä ja rukousta rakkaan 
isänmaamme eteen! Tämä on suuri etu-
oikeutemme tänäkin päivänä, jolloin Eu-
roopassa jälleen soditaan.

Lähteitä: Talvisodan historia, osa 3, Sota-
tieteen laitos, WSOY 1978; Sallan suun-
nan taistelut 1939-1940, Pentti Airio, 
Maanpuolustuskorkeakoulu, Sotahisto-
rian laitoksen julkaisu; Suomen historian 
dokumentteja www.histdoc.net/histo-
ria/historia.html; Seitajärven museotien 
historiallinen ja nykyinen ulottuvuus; 
www.savukoski.fi/Seitajarvi.pdf; Yrjö 
Perksalon kokoelmat; Sanomalehti Ka-
leva 17.12.1989, Talvisota Pohjois-Suo-
messa, osa 3, Jukka Nevakivi.

Seppänen
Olli

Olli Seppänen on Oulusta kotoisin oleva 
Ilmavoimissa palvellut opistoupseeri. So-
tilasarvoltaan hän on kapteeni. Virassa 
ollessaan Olli palveli hävittäjälentäjänä ja 
ilmataisteluopettajana Karjalan Lennos-
tossa Rissalassa. Viimeiset palvelusvuo-
det hän toimi operaatiotaidon ja taktiikan 
opettajana, sekä henkilökunnan kurssien 
johtajana Korkeakouluosastolla Ilmasota-
koulussa, joka sijaitsi tuolloin Kauhavalla. 
Vuoden 2010 alusta hän on toiminut Kan-
san Raamattuseurassa avustavana työn-
tekijänä, nykyisin kouluttajana Koulutus-
palveluissa. Olli asuu vaimonsa Johannan 
kanssa Kuopiossa. Heillä on neljä aikuista 
lasta ja kuusi lastenlasta.



Taivaallinen Isämme, katso armossasi kansamme puoleen. Sinä olet luonut sen 
ja rakastat sitä. Sinä näet että se on mitä suurimmassa vaarassa. Siksi rukoilemme 

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 vastaan, 
jotka tulivat kansamme yli ja myrkyttävät sen.

Siksi me kerskaamme Sinun voitostasi pahuuden henkiolentoja vastaan, joiden vai-
kutukset 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 uskom-

me, 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 Ka
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Olli



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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MIES.
MEIHIN VOIT OTTAA YHTEYTTÄ.

Kaikki yhteydenotot ovat luottamuksellisia.
Kysy tilaisuuksista omalla paikkakunnallasi.

Tervetuloa tilaisuuksiimme.
www.stelk.fi

MARTTI ISSAKAINEN
puheenjohtaja



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 arto.rannila@gmail.com puh. 050 304 0255

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

Jäsen Veli-Matti Männikkö veli-matti.mannikko@elisanet.fi puh. 046 878 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

Siuntio Lars Lostedt lars.lostedt377@gmail.com puh. 050 464 9014

Jeppo Magnus Finskas magnus@finskas.com puh. 040 533 4886

STELKIN YHTEYSHENKILÖT
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STELKIN HALLITUS



www.Finskas.com 

Anlix Oy
Engineering - Electricity & Fire Safety

www.anlix.fi
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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

KIITOS VOICE LEHDEN TUKIJOILLE.

puh./tel. +358 50 5525 919

connecting companies

Playwood expert

Kotiseurakunta Suomessa
www.houp.fi
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KIITOS VOICE LEHDEN TUKIJOILLE.

www.suomenyritysmyynti.fi

OSTA TAI MYY.
Me autamme.

METSÄT JA MATKAILU
PUH. 044 542 8050

uudisraivaajat@gmail.com

NOKKA-JOINDE OY
Keksinnöt innovaatioiksi ja markkinoille.

jorma.nokkala@gmail.com
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VARATTU

KIINTEISTÖKEHITYKSEN  ASIANTUNTIJA

KIRSIKIINTEISTÖT



Suomen Täyden Evankeliumin Liikemiesten Kansainvälinen Veljesliitto
www. stelk.fi

Teitä minä
kutsun,
miehet.

Tilaa ilmainen Maailman Onnellisimmat ihmiset kirja nettisivuiltamme.


