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Hakalan Ossin sijaisuus päättyy

Hakalan Ossi on ollut Maarit Räikän sijaisena
melko pitkään. Maarit on ilmoittanut, ettei
palaa Pirkkalaan. Hänen virkansa laitetaan
haettavaksi. Ossi on ilmoittanut, ettei hae
paikkaa, vaan saattaa kesken olevat
opintonsa loppuun.

Lotjan hiihtis seuraavana

Koronan salliessa Lotjan hiihtis olisi
seuraava Seuriksen reissu. Ei ole halvempaa
tapaa päästä pohjoiseen, ja seurakin on
hyvää. Tekemisensä voi valita. Voi mennä
päiviksi laskettelemaan, tai voi viettää
aikaansa tuvalla.

Talvileirin isoset
Seuris avautunee koulujen
loman jälkeen

Korona-aikana tulevaisuuden ennustaminen
on vaikeaa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että
koulujen loman loputtua olisi mahdollista
avata myös Seuriksen ovet. Ainakin siihen
saakka mennään netin varassa,

Marginaaleihin ajettuna

Tämä käsissäsi oleva nuoren
seurakunnan lehti Kahvi ja pulla
on dokumentti hyvin erikoisesta
vuodesta. Nuoren seurakunnan
osalta se on pitkä luettelo asioita,
jotka jouduttiin jättämään väliin. Pääsiäinen
on ollut meille tärkeä asia, olemmepa
viettäneet sitä Pirkkalassa tai Lotjalla. Tällä
kertaa nyhjötettiin kotona, ja loppukevätkin
jumitettiin. Jatkikselle ei lähdetty. Sysäri ja
K18-reissu pidettiin, mutta väkeä jouduttiin
rajaamaan. Joulukuun alun nuorten reissua
ei ollut.
Joulusta jäävät puuttumaan puurojuhla ja
aattoillan ysin kirkko, molemmat meidän
vuotemme huippuhetkiä sekä tunnelmaltaan
että väkimäärältään.
Marginaaleissa saatiin tehtyä kuitenkin
jotain. Pihlisrokissa oli ennätyksellinen

Talvileiriä pidetään tänä vuonna lähellä
Kuopiota miellyttävältä vaikuttavassa
ympäristössä. Isoset voisivat kertoa joulun
jälkeen innokkuudestaan sinne.

Aaton klo 21 hartaus striiminä
Katso www.seuris.net.

yleisö, ja syyskuusta marraskuun loppuun
Seuris oli avoinna. Jotain uutta olivat
podcastit ja ulkona vietetty yö. Tärkeintä oli,
että rippileirit onnistuttiin pitämään. Tämän
vuoksi voimme olla tyytyväisiä kuluneesta
vuodesta. Kaikkein välttämättömin toteutui.
Tämä lehtikin on Kahvin ja pullan historiassa
hyvää keskitasoa.
Kaikesta hyvästäkin huolimatta on pakko
tunnustaa, että olemme joutuneet elämään
marginaaleissa. Olemme tehneet sen, mitä
olemme jaksaneet ja kyenneet ja mikä meille
on sallittu. Joulun sanoman kanssa tämä
kaikki tosin synkkaa hyvin. Tallikin oli
marginaalinen paikka. Sinne se Jumala tuli
kuin tulikin. Mahtui kaikesta huolimatta.

Arto Köykkä
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Uutta ja
odottamatonta
Marras -joulukuun vaihteessa Spotify julkaisi tilastonsa minusta. Sain
kuulla, mitä olin kuunnellut ja kuinka paljon. Huomasin myös sen, että
Top 3 -listaus oli myös hyvä kertaus menneestä vuodesta.
Ensimmäisenä eli kuunnelluimpana biisinä oli Sabatonin Carolus Rex.
Ei siis se englannin kielinen versio
vaan se ruotsiksi laulettu versio.
Kuuntelin sitä paljon oikeastaan
koko vuoden ajan. Jostain syystä
ruotsin kieli alkoi kiehtomaan ja
opettelinkin sitä taas vaihteeksi. Lisäksi tarina nuoresta kuninkaasta
kiehtoi sen verran paljon, että kertailin sen myötä historiaakin. Jumalakin biisissä mainitaan.
Toiseksi kuunnelluin kappale oli
Doris. Tämäkään ei ollut se J. Karjalaisen versio vaan Olavi Uusivirran
cover. Laulu esitettiin livestriimissä,
koska koronan takia keikat olivat
muuttuneet tällaiseen muotoon.
Löysin sen kuitenkin vähän myöhemmin kuunnellessani Uusivirran
kuunnelluimpia lauluja. Minuun vetosi laulun hivenen muuttunut rytmi. Ei siis tarvittu paljoakaan, että
hyvästä kappaleesta tuli erinomainen.
Kolmanneksi listalle nousi Ain’t
talking bout love. Syksyllä Eddie Van
Halen kuoli ja kaivoin esille vanhan
Van Halen cd:n. Kuuntelin sitä ja
löysin tämän biisin uudestaan. Pelkkä cd:n kuuntelu ei riittänyt vaan lisäsin sen Spotify-listallenikin. Jos
olisin löytänyt Van Halenin jo alkuvuonna, olisi tämä biisi noussut vielä korkeammallekin.
On siis ollut tapahtumarikas vuosi. Tapahtumat ovat johtaneet toiseen ja ilman näitä tapahtumaketjuja olisi oma Spotify-listaus ollut varmasti jotain muuta. Mielenkiinnolla
odotan jo, mitä ensi vuosi tuo tullessaan. Ajattelen, että tunteessa on
jotain samaa, kuin niillä paimenilla
oli heidän kuullessaan ilosanoman
Jeesuksen syntymästä.
Teemu Kallio

Oven takana
”Lämpimän leivän majatalo” luki kyltissä talon seinässä joulukuun
alussa Pappilan rannassa adventin valopolulla. Lähemmäksi ovea päästyäni kuulin talosta itämaista musiikkia ja puheen sorinaa
kuin kutsuna avata ovi. Mutta ovessa olikin kyltti, joka sammutti aikeeni liittyä majatalon väen joukkoon.
Kylttiin oli vain maalattu sana: täynnä. Sisään ei sitten enää mahtunut
yhtäkään ihmistä ja kukaan ei edes
tullut avaamaan koputukseni jälkeen
ja kuuntelemaan selityksiäni: ”Että
jos kuitenkin vielä jokunen tai edes
yksi kulkija voisi tulla mukaan”.
Seisoskelu majatalon suljetun oven
takana Pappilan valopolulla oli itselleni erityisen merkittävä hetki. Tuossa iltahämärässä kokemus oli kuin
olisin ollut näkemässä ensimmäisen
joulun tilannetta, kun Joosefille ja
Marialle ei löytänyt paikkaa majatalosta. - Millaisilla sanoilla tai eleillä
heille mahdettiin aikoinaan ilmoittaa
se, ettei enää yhtään ihmistä mahdu
yöpymään majoitustiloihin?
Tämän vuoden syyskauden päätös on erilainen kuin koskaan aiemmin, kun seuriksen puurojuhlaa vietetään netissä ja jouluaaton iltaysin
kirkonmenot muuttuvat johonkin
nettihartauteen.
Ajattelen, että tänä vuonna valmistaudumme jouluun ehkä jotenkin
samalla tavalla kuin pyhä perhe ensimmäisen joulun aikaan. Kun Maria ja Joosef etsivät Betlehemissä
yöpymispaikkaa aavistellen vastasyntyvää lastaan tulevaksi, saivat he kokea myös, miten kaikki on suljettu:
Majatalot täynnä, tilaa ei ole. – Aivan kuin tämä meidän erilaisen ajan
joulu: kaikki peruttu tai siirretty. Mikään ennalta suunniteltu tai haaveiltu ei voikaan toteutua: Täynnä, pysy
kotona.
Ehkä ensi vuonna kaikki on toisin ja ovet auki, jolloin kulkijoille on
tilaa. Myös jouluna…
Taru Lossi

Pysähtyminen
Siinä oli ollut vähän
kiireinen viikko alla, ja
ajattelin, että kävelen
kotiin vähän pidempää reittiä. Saisivat ajatuksetkin aikaa vähän järjestäytyä uudelleen.
Poikkesin siis tieltä metsään sille polulle, jota toisinaan olen aiemminkin
kävellyt.
Aurinko oli juuri laskemassa, kun
kuljin pellon reunaan, sitä samaa
polkua, jota ennenkin. Vaan tällä
kertaa näin pellon laidassa jotain,
mitä en ollut aiemmin nähnyt. Talon.
Ihmettelin, miten en ollut nähnyt
taloa aiemmin tältä polulta, kyseessä oli kuitenkin kymmeniä metrejä
korkea kerrostalo. Laskeva aurinko
oli värittänyt talon seinän niin kauniiksi, että huomasin miettiväni, tietävätköhän nuo ihmiset asuvansa
tuollaisessa paikassa. Pysähdyin oikein katsomaan (mikä on poikkeuksellista, yleensä en perusta maisemista).
Katselin siis pellon yli, auringon
maalaamaa talon seinää. Pian näin
muutakin. Keskellä peltoa, aivan
paikallaan, seisoi kauris. Ja toinen.
Neljä kaurista, keskellä peltoa. Enkä
ollut nähnyt niitäkään. Katselivat minua, eivät ehkä niin ihmeissään, kuin
minä heitä. Katselin aikani, ja totesin, ettei tämä kuva minusta parane.
Lähdin pois. Miksen ottanut kuvaa?
Olisi käännyttävä takaisin.
Kauriit eivät olleet lähteneet, talokin oli vielä paikallaan. Samanlainen
maisema siis, kuin äskenkin. Mutta
eihän valokuva kertoisi tästä hetkestä
mitään. Pilaisi vain hyvän tarinan.
Painoin siis kuvan mieleeni, siellä se
säilyisi niin pitkään, kuin tarpeen olisi.
Matkalla kotiin mietin, että näin sitä
vain paremmin näkee, kun hetkeksi
pysähtyy.
Ossi Hakala
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Odottamisen taito
Odottaminen on yksi
niitä perustaitoja, joita
opetellaan koko elämän
ajan. Odota hetki.
Odota kesää, lomaa, vuoroa,
paikkaa, keikkaa, riparia, uutta vuotta, seuraavaa matkaa, parempaa
päivää. Tänä vuonna, jos koska on
odottaminen muuttunut jokaisen
päivän perusvireeksi. Toiveikkuudeksi ja aina välillä sellaiseksi lannistavaksikin tunteeksikin, kun se-mitäei-nyt-jaksa-enää-mainita jyllää kuitenkin.
Kärsivällisyyttä kutsutaan usein
hyveeksi. Ehkä maltti tekee ihmisestä
viisaamman ja jollain tavalla kelvollisemman. Mutta en aina jaksa uskoa, ettei Jumalalla olisi jotain toistakin tapaa ohjata ja opastaa meitä.
Maria odotti lasta ja varmasti jollain tavalla valmistautui tulevaan van-

hemmuuteen. Silti joulu yllätti. Enkelin ennakkovaroituksesta huolimatta lapsi osoittautui joksikin aivan
muuksi, kuin tavalliseksi vastasyntyneeksi. Ihmiset odottivat pelastajaa
ja kuningasta. Olivat odottaneet jo
pitkään, kuulleet profeettojen ennustuksia. Eivätkä kuitenkaan osanneet
valmistautua siihen minkälainen kuningas köllöttelee aasin ja muiden
eläinten keskellä Betlehemin taivaan
alla. Enkä varmaan olisi sen valmiimpi tai varustellumpi, vaikka joulunkertomus ja sitä seuranneet tapahtumat tuttuja ovatkin.
Tänä vuonna yksi noista kertomuksen merkeistä tulee näkyväksi
myös meille. Yle uutisoi alkukuusta
Saturnuksen ja Jupiterin osuvat radoillaan kohdakkain. Ne muodostavat taivaalle valoilmiön, suuren tähden. Edellisen kerran sama tapaus
osui tähtikarttoihin vuonna 1226. ja

laskelmien mukaan nämä jättiläiset
saattoivat osua aikanaan myös pienen tallin ylle. Jotenkin sopivaa, että
tämän kummallisen vuoden jälkeen
taivaalla loistaa samainen toivon ja
rauhan merkki, joka valaisi ensimmäistä joulua.
”Kuninkaan sanat kuultuaan tietäjät lähtivät matkaan, ja tähti, jonka
he olivat nähneet nousevan taivaalle, kulki heidän edellään. Kun tähti
tuli sen paikan yläpuolelle, missä lapsi
oli, se pysähtyi siihen. Miehet näkivät tähden, ja heidät valtasi suuri ilo.
He menivät taloon ja näkivät lapsen
ja hänen äitinsä Marian. Silloin he
maahan heittäytyen kumarsivat lasta, avasivat arkkunsa ja antoivat hänelle kalliita lahjoja: kultaa, suitsuketta
ja mirhaa.” Matt.9:9-11
Reetta Mörttinen

Seimen rakentamisen ohje: piirrä, leikkaa, yhdistä, koristele.
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Vuoden valinnat
Urheilija:
Sateentorjunnan
jalkapallojoukkue.
Itseoikeutetusti, ikuisesti.

Lavakarisma: Lassi Takalo.
Ehkäpä Lassi esiintyy joskus jossain isommassakin teatterissa.

Pappi: Eetu Helminen.

Kokouksessa istuja:
Olli Tuominen.

Perustelut ovat selvät. Osaa
soittaa skebaa ja pelata jalkapalloa.

Vatsapin mukaan Ollin kokous
jatkuu kuukausikaupalla.

Autokuski: Toni Kajasrinne.

Pianisti: Aleksi Tatti.

Seurakunnan pikkubussia kuuluu
ajaa niin kuin seuriksen autoa ajetaan. Toni ajaa.

Komeita konsertteja rippikoululuokan pianolla.

Ääni: Arttu Viitanen.
Joka on kuullut Artun näytelmämöreyden, ei voi unohtaa.

Iltahartaus:
Verna Heikkinen.
Kertoi kummitytöstään syvällisesti. Esitys oli niin varmaa, että
edes lievät tekniset ongelmat eivät sitä sekoittaneet.

Pohjoiset:
Julia Palola ja
Natalia Kaseva
Rovaniemeltä tultiin laittamaan tärkeille ihmiselle ruokaa ja vähän tiskaamaankin.

Sukkavalinta: Ninni Koivikko.
Mummo on tosin eri mieltä.

Äiti: Janina Kulmanen.

Vitsiniekka:
Alvar Hakaniemi
ja Anton Kuhlman

Tai ehkä ei tämän vuoden, mutta
ainakin ensi vuoden.

Jaettu palkinto Lotjan vitsibattlesta.

Pikkuinenkin voi olla leirin kantavia hahmoja.

Kitaristi: Stiven Kõiv.
Suoraan rippikoulusta Pihlisrokin lavalle, kesän suurimmille
festareille.

Biljardin pelaajat:
Aleksi Lumme
ja Fiia Paju.
Loppuyksystä kisattiin
Seuriksen mestaruudesta, ja voitot menivät niille, joille ne kuuluivat.

Kipinämikko Peetu Ojala:
Peetu oli ulkoiluyössä kipinävuoroa melkein loputtomiin.

Tukipilari: Sauli Laakso.

Lukija: Silja Saarenmaa.
Kun sillä vaan on niin hyvä lukuääni.

Terveisten viejä: Alma Kangas.
Mummon terveiset ovat kulkeneet
tiuhasti kahteen suuntaan.

Isonen: Jonna Manninen.
Monikin ansaitsisi tämän,
mutta Jonna on painanut
hommia loputtomiin. On kannustanut nuorempiaan, on
kirjoittanut raamattuja ja pitänyt hartauksia.
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Ystävät:
Rauha Helin ja Aura Mustonen.
Aiheesta riitti kerrottavaa iltahartauteen
saakka.

Vuoden digipeluuttaja:
Matti Aalto.
Seuriksen nuorteniltojen siirryttyä Discordiin Matti innostui
hankkimaan monia yhteispelejä.
Huhujen mukaan pelejä pelattiin
paljon myös nuorteniltojen ulkopuolella.

Pelottomat:
Sara Jarske ja Roosa Vuorela.
Pihlisrokki osoittivat huimapäistä esiintymistä ison yleisön edessä.

Viihdyttäjät: Aada Laiho, Alisa Koskinen
ja Emma Ojanen
Kirkon rytmiryhmä oli ainutlaatuinen kokemus. Tytöissä on persoonaa ja rohkeutta.

Mies: Oskari Komppa
Kuva perustelee kaiken.

Vuoden kerhotäti: Marika Koppana.
Seuriksen takkahuoneessa Marikan muskarin vakiokävijöitä Krista Koppana, Minttu
Törnblom, Katri Kantola ja Isabella Salokivi. Paikalla on havaittu ainakin Tuomas Hoffrén ja Niko Nurhonen.
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Seuriksen some korona-ajan ulkopuolella
Insta

Seurisnetti

WhatsApp

#seurispirkkala

www.seuris.net

Uusia valokuvia ja videoita,
informaatiota ja meemejä.

Täältä ihan kaiken pitäisi
löytyä: infot ja leirikuvat.

Ryhmiä eri ikäluokille ja
leireille. Helppo tapa
pysy ä perillä.

Twitter

Sähköposti

Blogit

seurispirkkala on oma
kanava ns. älyköille ja
sisäpiiri-infon kaipaajille.
Myös artokoykka tviittaa
paljon.

Joitakin asioita on vain
ylivoimaisen kätevä hoitaa
aivan perinteisellä maililla.
Ilmoittaudu listalle.

Seurisblogissa tiedotetaan,
kun on jotain pitempää
asiaa. Siellä ilmesty myös
nuorten, Teemun ja Tarun
kirjoituksia. Arto Köykän
blogi päivittyy usein.

Facebook

Youtube

Myös tämä on meillä yhä
voimissaan. Täällä Facessa
julkaistaan infoa ja hyviä
linkkejä somen juttuihin.
Oma tili sekä nuorille että
nuorille aikuisille.

Tietysti videoita, mitäs
muuta. Hakusanalla seuris.

Miitähän tulevaisuudessa
vielä keksitään? Koronasta
voi jäädä jotain hyvää
eloon.
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Missä hän on nyt?
Pirkkalan nuoren seurakunnan läpi on kulkenut laskematon määrä ihmisiä, jotka ovat elämässä merkityksellistä elämää Pirkkalan ulkopuolella. Lukemattomia
Kahvi ja pulla -juttuja kirjoittanut Ihalaisen Sohvi kertoo, mitä
hänelle kuuluu nykyään ja mitä hän ajattelee vanhoista ajoista.

S

iitä on 21 vuotta, kun olin
Seuriksella puurojuhlassa en
simmäisen kerran. Olin hengästyttävän innostunut, niin epävarma kuin vain teininä olla voi ja ehdottomasti mielipiteiltäni ärhäkkä.
Seuris teki hyvää: siellä sai olla sellainen kuin oli, tuli kohdatuksi ja otetuksi vastaan. Se kasvatti itseluottamusta ja jotain sellaista, minkä vasta
nyt olen osannut muotoilla: kokemusta armosta.
Ihminen kasvaa hitaasti omaksi
itsekseen ja usein se matka on mutkikas. Kehitys ei onneksi lopu, vaikka aivojen kypsyminen saavuttaa
huippunsa noin 25-vuotiaana. Uskon kasvun rauhaan, sillä kypsymistä ei voi nopeuttaa. Voi tarjota tukea ja erilaista ravintoa, mutta pakottaminen harvoin johtaa muuhun
kuin korkeintaan kääntymiseen pois
pakotetusta suunnasta. Kasvamisen
tukena olisi hyvä olla erilaisia tarinoita, mielellään mahdollisimman
monenkirjavia ja monen eri taidemuodon kautta. Parhaimmillaan elämä itsessään on mainio kokoelma

tarinoita, jotka rakentuvat eri ihmisten kohtaamisista sekä epäonnistumisten ja onnistumisten törmäyksistä.
Kovin usein näemme elämämme
suoritusten sarjana, jossa voi joko
onnistua tai sitten ei. Lohduttaudun
ajatuksella siitä, että suurimpia onnistumisia on se, jos oppii nauramaan itselleen. Ja mitäpä nauramista ainaisessa onnistumisessa olisi?
Kukaan ihminen älköön tavoitelko
täydellisyyttä, sillä mitään kamalampaa en keksi kuin täydellinen ihminen. Haluaisitko ystäväksi tai puolisoksi täydellisen ihmisen, josta ei
edes kurjimpana hetkenään keksi
mitään vikaa? En minäkään. Sanotaan, että mikään ei olisi lapselle tuhoisampaa, kuin täydelliset vanhemmat.
massa elämässäni olen pää
tynyt kerrassaan hienoihin
paikkoihin. En tarkoita
matkustamista tai yhteiskunnan askeleita, vaan tavallista arkista elämää.
Olen syntynyt tyttäreksi ja sisareksi,
päässyt äidiksi ja puolisoksi, kasva-

O

nut lääkäriksi ja oppinut kiitolliseksi
pienten hyvien asioiden näkijäksi.
Työssäni kohtaan marginaaleissa eläviä, kuten seksityöntekijöitä tai paperittomia, ja heiltä olen oppinut
todella paljon. On sietämätön ajatus, että jumittuisi täysin oman kuplansa sisään, sillä sinne kyllä näkee,
mutta sieltä ei näe ulos. Kuka haluaisi viettää elämänsä peililasin takana?
Nuoruuden minäni vaati itseltään
paljon. En osannut juuri nauraa itselleni, mutta taito on hiljalleen vahvistunut. Olen nähnyt elämän sattumanvaraisuutta ja myös sitä, mikä
sen yli kuitenkin kantaa. Olen oppinut armoa.
inulle, rakas lukija, haluan sa
noa, että armoa riittää. Vaik
ka sitä ei sinulta itsellesi aina
löytyisikään, usein sitä löytyy muilta
ihmisiltä. Ja jos heiltäkin se tuntuu
kadonneen, tiedät kyllä, mistä sitä viime kädessä löytyy.

S

Sohvi Ihalainen
(nyk. Mäntykoski)
Pöö Katri!
Ikävä
Hyvää joulua työntekijöille!
Kiitos K18/20!
Terkkuja Sannille ja
Siljalle!
Voi ku te ootte kaikki nii
ihania mulla on ikävä <3
t. Korpijooseppi
Paul Rudd sokeri-isäksi.
Isoaholle terveisiä.
Terkut Santralle
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Koronavuosi 2020

T

ammikuuta aloitettiin valoisin
mielin. Oltiin hyvässä iskus
sa menossa uuteen vuoteen.
Nollanelosten ikäluokka oli ollut
erittäin hyvä, ja saatettiin odottaa,
että tulevana kautena nuorimmatkin
isoset olisivat hyvin tehtäviensä tasolla.
Antti Tuiskun uudesta levystä keskusteltiin vaan ei väitelty. Aika suopeasti siitä puhuttiin.
Rippikoulusunnuntaina kirkossa
ihastutti hurja rytmiryhmä. Kun sitten päästiin leirielämään, talvileiriä
vaivasi flunssa-aalto, ja yksi rippikoululainen joutui lähtemään kesken
kaiken. Lunta ei ollut, eikä tavallista
pulkkamäkireissua voitu tehdä. Toisaalta mahdollisissa vaellusmaisemissa oli juuri sen verran lunta, että vaeltamaankaan ei voinut mennä. Niinpä mentiin vain Korpilahden kylälle. Oltiin kaupoilla ja tutustuttiin hautausmaahan. Karti poseerasi erään
Jaakon haudalla, Niemisen Lyyti
ja Kankaan Alma taas Jalmari Kalmarin kivellä.
Samaan aikaan oltiin Lotjan hiihtolomareissulla. Ainakin valokuvista päätellen Lotjan talvi oli kaunis.
Palosaaren Aukusti filmasi dronella materiaalia, jota saatiin ihailla
joulukuussa Seuriksen Instassa.

Yhtäkkiä kaikki meni kiinni
Kun päästiin kotiin, koronan kanssa alkoi nopeasti tapahtua. Hyvin
pian Seuris laitettiin kiinni. Kouluissa siirryttiin etäopetukseen, eikä kukaan tavannut enää ketään. Nuortenillat vaihtuvat Discordiin, jossa
kävi kohtalaisesti ihmisiä, enemmän
vähän vanhempaa kuin nuorempaa
Seuriksen väkeä. Nuotiopodcastit
saivat suosiota, ja niissä havaittiin
jotain sellaista että niissä olisi ainesta
tavalliseen Seuris-elämäänkin. Avausjaksossa esiintyivät Pajun Oskar,
Kulmasen Joanna ja Tourun Hannu.
Kevään Suurimpia tappioita oli,
että pääsiäisen Lotja ja Seuris jouduttiin perumaan. Kahvi ja pulla
kuitenkin julkaistiin, ja se oli sisältönsä puolesta tavallista parempi numero. Valkaman Väinö ja Mannisen
Jonna olivat päässeet kanteen.
Helmisen Eetu vihittiin papiksi
Messukylään, mutta korona esti pääsemästä vihkitilaisuuteen. Seuriksella Eetua muistettiin sitten syksyllä.
Rippikoulut laitettiin suosiolla telakalle. Ilmoitettiin, että huhtikuun
loppuun saakka kaikki kokoontumiset oli peruttu. Rippikoululaiset
alkoivat jo pelätä, että rippikoulukesää ei tulisi ikinä. Samalla sekä

Talvileirillä kaikki oli normaalia. Etualalla on Kovasen Julia.

nuoret että heidän vanhempansa
olivat hyvin kärsivällisiä ja ymmärsivät, että aineksia asian päättämiseen
ei vielä ollut. Eräät seurakunnat kiiruhtivat liian aikaisin perumaan kesän leirit ja siirtämään ne syksyyn tai
peräti joululomalle. Pirkkalassa onneksi valittiin toisenlainen linja. Päätettiin vain odottaa, että jospa tilanne rauhoittuisi.

Toukokuussa vilkkui toivoa
Toukokuussa alkoi näkyä valoa.
Keskusteltiin lääkäreiden ja epidemiologien asiantuntijoiden kanssa ja
mietittiin, mitä riskejä leirille lähtemiseen saattoi liittyä.
Vihdoin kysyttiin kaikkien rippikoululaisten ja heidän vanhempiensa mielipidettä. Lopputulos oli, että
parantuneessa tilanteessa leirille lähtö sai vankan kannatuksen. Kymmenkunta nuorta siirtyi leireiltä Pappilan päivärippikouluun. Isossijoituksiin liittyi sellainen erikoinen tapaus, että Kärkkäisen Aleksi järjesti kotiinsa omalle kaveriporukalleen informaatiotilaisuuden, jossa
otettiin asioista kunnolla selvää.

Kuitenkin tuli melko
normaali riparikesä
Kesä tuli nopeasti, ja toukokuussa
leirien valmistelut olivat melkoisesti
kesken. Aivan ykkösleirin aikatauluun ei ehditty, ja niinpä ykkönen siirtyi kakkosen päivämäärille. Lotja 2
joutui kärsijäksi. Se siirrettiin Lotja
5:n tienoille. Leiri pidettiin Pudasjärvellä, mutta ei Lotjalla vaan Pikku-Syötteellä hotellioloissa. Parina
päivänä leiri pääsi käymään Lotjalla, joka sekin tuli sitten tutuksi. Tutuksi tulivat myös Kuusamon rippikoululaiset, jotka olivat samassa
rakennuksessa.
Muuten kesä oli melko normaali.
“Peskää kätenne” ja “Käyttäkää käsidesiä” tulivat tutuiksi. Leirit olivat
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tavallista väljempiä, mutta ne eivät
menneet sen kummemmin pilalle
koronan takia. Joitakuita nuoria kävi
koronatesteissä, mutta kaikki tapaukset olivat jotain muuta kuin koronaa. Konfirmaatiot jouduttiin toteuttamaan niukalla mallilla. Alkukesän leireillä yksi rippikoululainen sai
kutsua kirkkoon neljä vierasta, loppukesällä sai olla kuusi. Palvelukset
striimattiin, ja niin kotona ja mummolassa saatettiin seurata, mitä kirkossa tapahtui.
Koronakesän rippikoulut kiinnostivat myös lehtiä. Syväsen Arttua
ja Paatsjoen Oonaa haastateltiin
Pirkkalaiseen. Lotja 1 ei kyennyt kalanpaistoon, koska leirijärjestelyjä
paikkailtiin vielä leirilläkin. Luultavasti rippikoululaiset eivät huomanneet,

kesken. Konfirmaatio siirtyi kesäkuulle.

Syksyn reissuille otettiin
vähemmän kuin yleensä

Pappila avautui ja oli rokki

Syyslomareissuja oli kaksi. Hieman
tuli polemiikkia siitä, että jotkut olivat valmiita olemaan koko viikon
Lotjalla. Koronan takia väkeä vähennettiin Gogoleikeissä Alasen
Jenna osoittautui yllättävän hyväksi. Sysäri 2 istui paljon enemmän nuotiolla kuin Sysäri 1. Koppanan
Marika, Kuhlmanin Jami ja Mannisen Jonna kokoilivat iltaohjelmassa pyykkipoikia naamaansa.
Ojalan Peetu oli koko leirin ajan
pukeutuneena mantteliin. Issakaisen Helmi jäi leirin jälkeen Pudasjärvelle sukuloimaan.
Kohta nuorempien reissun jälkeen
oli vanhempien nuorten K18-reissu. Porukalla hypättiin bussiin ja
mentiin Taivalkoskelle tutustumaan
Jalavan kyläkauppaan, joka on Suomen vanhin kauppa. Aallon Matti
piti Lotjalla työpaikan etäpalaveria.
Nykytekniikka sallii kaikenlaista.
Seuriksella oli syksyn aikana kahdet lanit. Öisin täysikuu möllötteli
taivaalla.Syksyn uusi tapahtuma oli
Pappilassa ulkona vietetty yö. Samaan aikaan oli myös vanhemman
väen vaihtoehtoviikonloppu, jonka
tapahtumista varsinkin lautapeliyö
kokosi paljon väkeä. Lehtolan Alex
oli Suupanniityllä esittelemässä rippikouluja. Ojalan Tiitus oli niin
ikään Seuriksella tetissä ja pääsi vaikuttamaan seurakunnan strategiaan
ihan oikeasti. Wellingin Katri oli
niin ikään tetissä melkein Seuriksella, muttaNuolialan koululla.

Pappilassa saatettiin pitää nuortenillat. Väkeä oli mukavasti. Yksi kesän
kokokohtia oli Heinosen Emman
järjestämä klubi-ilta. Yhdessä ihmeteltiin, mistä oli saatu paikalle niin
suurenmoinen lahjakkuus.
Pihlisrokki saattoi olla Suomessa
koko vuoden suurin rocktapahtuma, isommathan oli peruutettu.
Väkeä oli kenties enemmän kuin
koskaan. Erityisesti Auerin Pyry (eli
Asenne kummallisesti kirjoitettuna)
oli kerännyt runsaasti yleisöä. Salokiven Isabella ja Kantolan Katri
juonsivat ja Nuoret Goes Rock

Pihlisrokki jäi vuoden ainoaksi suureksi tapahtumaksi.

kuinka keskeneräistä kaikki oli. Säät
kuitenkin suosivat kesäkuun alun leiriä. Lotja 2:n leiri vaellus meni samoiluksi ja uusien vaellusreittien testaamiseksi, ja Korpi 1 ahtautui sateelta puuvajaan.
Korpilahdella tilanne oli merkillinen. Paikka on Jyväskylän omistuksessa, mutta Jyväskylä ei uskaltanut
pitää kesällä leirejä ollenkaan vaan
siirsi ne syksyyn. Samaan aikaan Pirkkala piti menestyksellisesti rippikoulua heidän tiloissaan.
Talvileirin retki jäi pitämättä, ja siinä mielessä rippikoulu jäi hieman

päätti illan. Petri Tamminen oli rokin äänekkäin esiintyjä.
Jatkikselle ei kyetty lähtemään.
Jotenkin korona vain esti sen. Huokaistiin siitä ilosta, että leirit olivat
menneet hyvin.
Seuris käynnistyi syksyllä normaaliin tapaan. Isoskoulutukseen tuli
runsaasti väkeä. Ehkä Elorannan
Elias oli jo ensimmäisenä iltana jonon ensimmäinen odottamassa ovien avautumista.

Joulukuu meni plörinäksi
Marraskuulla alkoi taas kuulua huonoja uutisia. Niihin yritettiin valmistautua määräämällä Seuriksellekin
maskit. Niitä pidettiin hyvin, mutta
jo seuraavalla viikolla ovet jouduttiin sulkemaan. Rippikouluihin ilmoittauduttiin netissä, kun muuta ei
saanut. Joulukuussa menetettiin paljon. Ei ollut puurojuhlaa eikä aattoillan ysin kirkkoa. Kahvi ja pulla saatiin sentään tehdä. Se on kädessäsi
juuri nyt.
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Näin syntyi Jättiläisen musiikkivideo
Jokaisen elämässä sattuu ja tapahtuu kaikenlaista, joista
osaa täytyy muistaa. Näin tein itsekin. Kesälomaprojektini oli tehdä Pyhimyksen vuonna 2018 ilmestyneelle
singlelle, Jättiläiselle, Minecraft-animoitu musiikkivideo.

T

ein videon aiempien ideoi
den pohjalta muistoksi rak
kaalle vaarilleni, eli isäni isälle, joka nukkui pois tammikuussa
2016.
Aiemmin kyseessä oli vain ajatus
oikeannäköisestä videosta. Se kun ei
ollut mitenkään mahdollista, niin tajusin että voin tehdä animointiohjelmalla, josta mulla on jo vuosien
kokemus, melkeinpä mitä tahansa.
Kuoppasin tämänkin idean väliaikai-

sesti sen takia, ettei kappaleessa olevat äänet sovi näennäisesti akustiselle soitannalle, mutta ajateltuani tarkemmin tuli täysi motivaatio tehdä
video alusta loppuun, ja niin kävin
töihin. Aloitin projektin heti kesäloman alussa, ja se valmistui virallisesti perjantaina 13. syyskuuta 2019.
Julkaisin videon myös Youtubeen
lokakuun 1. 2019, joten jos et ole
käynyt katsomassa sitä, niin pieni
mainospuhe: käy, niin ei tule ikäviä

spoilereita. Nyt käyn kronologisesti
läpi kaikki työvaiheet ja taustatarinat tämän videon takaa.
Video alkaa, kun ruutuun ilmestyy talo keskellä merta. On yö ja
myrskyää. Talon on tarkoitus muistuttaa lähes identtisesti omaa taloani
alkuperäisen idean mukaan. Se oli
tarkoitus rakentaa kuusimetsään meren rantaan, mutta Minecraft-maailman luoja heitti minut avomerelle.
Sen jälkeen löysin kyseisen saaren ja
ajattelin että hemmetti sentään, tehdään se tähän. Heti alussa käy selväksi, että videolla ei soi alkuperäinen studioversio, vaan Emma-gaalan liveversio helmikuulta 2019. Tässä versiossa oli paljon enemmän teemaan sopivia elementtejä.
nsimmäisen säkeistön aika
na videoon tulee mukaan
kaikki soittajat; erään kaverini skiniä pitävä hahmo pianossa
portaiden ylätasanteella Pyhimyksen
kanssa, kitaristiveljekset alakerran
sohvalla takkatulen ääressä laulaja
Kankaanrannan kanssa, sekä oma
skini rummuissa talon yläkerrassa,
jossa Kuu paistaa oikeasta kulmasta
sisään valaisten koko huoneen. Lisäksi Roblox-teemainen lelurobottiskini on niin ikään yläkerrassa soittamassa kontrabassoa. Ensimmäisen säkeistön aikana tulee kaksi mustavalkoista flashbackia menneeseen.
Ensimmäisessä videon soittajat ovat
vuosia nuorempia ja he leikkivät saarella videon ”päähenkilön”, nimettömän isoisän katsoessa perään.
Kohtaus on puhdas jäljennös
omista kesäkokemuksista kun olin
pieni. Toisessa muistossa kaikki ovat
auringonlaskun aikaan rannalla kun
kitaristiveljekset pitävät onkea, saaden lopulta ison lohen. Tässä on se
taustatarina, että minä, veljeni ja serk-
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kupojat kalastettiin laiturilla lähes
joka kesäpäivä särkiä.
uuluisa kertsi lähtee soi
maan. Kamera kääntyy
Aksel Kankaanrantaan,
jonka takana on suuri taulu tästä isoisästä ja sen koirasta, joka symboloi
kahta tärkeää, vuosina 2012 ja 2017
edesmenneitä lemmikkejä. Kertsin
tullessa sen puoleenväliin Kuun valaisemaan rumpalin huoneeseen ilmestyy aavehahmot muistokohtauksien lapsista laulamaan lapsikuoron
osuudet. Ensimmäisessä kertsissä ei
tämän kaiken ja muun soittamisen
lisäksi paljon muuta tapahdu, kunnes toiseen säkeistöön mennessä
Kuun valo normalisoituu. Siinä
kuunvalotehosteissa piti käyttää useita eri työkaluja, aina isoista valoista
sumuun asti.
Animaation liikehdintä saattaa vaikuttaa epäammattimaisesti tehdyltä.
Tämä johtuu siitä, että vaikka vuosien kokemus itsellä olikin, en kumminkaan tiennyt mitä ne eri keyframekuvaajat tekivät. Niillä olisi saanut animaatiosta paljon sulavampaa.
Toiseen säkeistöön mennessä tunnelma muuttuu vain syvemmäksi,
sillä kyseisen isoisän arkkua ollaan
kantamassa hautaan seremoniamaisessa kulkueessa. Hauskaa kyllä, siinä on vain kaksi hahmoa kantamassa
arkkua sivuilta, vaikka todellisuudessa siihen tarvitaan ainakin kuusi
miestä. En arvannut tästäkään mitään. Koirankin oli tarkoitus olla
mukana kulkueessa, mutta se jää liikkumatta taakse. Tämä oli puhdas
virhe, jonka huomasin monta kertaa korjaamatta sitä.
Toisesta säkeistöstä suuri osa meni
puhtaasti improvisoimalla. Soittajat
jatkavat kappaleen soittamista ja tarina jatkuu. Videoon tulee vielä kaksi
hahmoa. Toinen on armeijaikäinen
ja toinen vanhempi herra. Tälle ”kirjoitin” roolin päähenkilön veljenä,
jolta on teknisistä syistä lähtenyt toinen jalka. Wikipedian mukaan kappaleen yksi sanoma on se, että isän
kuoleman jälkeen poika ottaa hänen
paikkansa. Tämä tulee ilmi kohtauksessa, jossa Pyhimys ja Kankaan-
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ranta katsovat taloa ja kättelevät, sillä
he ottavat nyt talon vastuuseensa ja
tulevaisuus on turvattu pitkälle.
oinen ja viimeinen kertsi läh
tee. Kamera liukuu Pyhi
myksestä alakertaan, johon
kaikki soittajat ovat kokoontuneet
soittamaan Kankaanrannan johdolla viimeisen kertsin. Tätä on katsomassa kymmenkunta omaista yleisössä, nämä uudet hahmot etualalla. Tämänkin kohtauksen oli tarkoitus olla erilainen ja kaikkien oli tarkoitus soittaa vain keskenään. Tämä
uusi vaihtoehto vei kumminkin voiton sillä ehdolla, että rummut mahtuvat kokonaisuudessaan olohuoneeseen.
Itse tykkään henkilökohtaisesti vähän epävirallisemmista tilaisuuksista
ja siksi yleisökään videolla ei ole iso.
Olin suurin piirtein tässä kohtaa animointiprosessia elokuun puolivälissä kun sain tietää myös muorini, isäni
äidin äidin menehtyneen. Siksi hänenkin nimi löytyy henkilökohtaisessa versiossani. Tunnelma kohoaa
soittajien alkaessa fiilistellä, ja viimeisessä flashbackissa myös tämä isoisä lapsenlapsineen yhtyy lauluun.
Tämä kohta sijoittuu vain hetkeä
myöhemmin jättilohen nappaamisen jälkeen.
appale päättyy. Yleisö alkaa
taputtaa pitkään ja eturivis
sä istuvat hahmot kilistelevät maljoja. Tunnelman oli tarkoitus olla sellainen, että juhlat ovat vasta
alussa. Ulkona pistin Kuunkin tarkoituksella korkeammalle länsitaivaalle kuin aiemmin, ettei aamu vie-
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lä tulisi. Viimeisessä kohtauksessa
isoisän koira nukahtaa haudan viereen sateen lakatessa. Kyltissä on
vähän liiankin lonkalta heitetty teksti, jossa ei selviä miehen nimi vieläkään.
Kun jokainen animaationpätkä oli
viimein editointiohjelmassa, joka
minulla oli Resolve 14, piti aloittaa
pitkä, tuskallinen, pilkuntarkka editointiprosessi. Lisäilin vähän ristikuvia sinne sun tänne ja tein paljon
värikorjailua. Muutama video on
hitusen päällekkäin keskenään, ja
kohta, jossa sama kuva muuttuu
yöstä päivään, oli ehkä se suurin logiikkaa vaativa rupeama. Homma
oli valmis syyskuun 13., mutta onnistuin renderöimään sen yhdeksi
videoksi Resolve 16:lla 21. päivä.
äytyy sanoa että projektia oli
alusta loppuun yhtä nautin
toa tehdä ilman että motivaatio olisi kadonnut missään vaiheessa. Tämä on varmaan ainoa
”projekti”, joka on ajautunut ajatuksesta aina lopulliseen versioon asti.
Tähän mennessä video on Youtuben puolella kerännyt vähän yli 500
näyttökertaa, joista suurin osa on valitettavasti omiani. Ja jos en kertoisi
sitä nyt, kukaan ei saisi tietää, miten
henkilökohtainen se oikeasti on.
Mutta ei kait siinä, uusia muistettavia pettymyksiä kohti!

T

Jaakko Karti
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Pepin kirjalista
Vainion Peepi on lukenut viisi kirjaa, joita voi suositella
muillekin. Ainakin yksi on todellinen klassikko..
Christopher Paolini – Eragon
Voisin sanoa, että Eragon on hyvin tyypillinen
fantasiakirja, jossa on taikuutta, lohikäärmeitä ja
miekkamiehiä. Mutta se on yksinkertaisesti upea!
Päähenkilö on nuorukainen nimeltä Eragon, joka
löytää kirjan alussa metsästysretkellään mystisen
sinisen kiven. Pian kivi paljastuukin lohikäärmeen munaksi, josta kuoriutuu pieni sininen lohikäärme Saphira. Eragon ja Saphira joutuvat
huimaan seikkailuun Valtakunnan halki apunaan
salaperäinen tarinankertoja Brom. Vaarat vaanivat joka nurkan takana ja useat liittoutumat haluaisivat Eragonin, ensimmäisen lohikäärmeratsastajien perillisen, puolelleen. Yksi näistä on
Valtakunnan julma hallitsija kuningas Galbatorix.
Christopher Paolini on saanut fantasiamaailmaansa reilusti vaikutteita Tolkienilta ja sen kyllä huomaa lukiessa. Esimerkiksi haltijakansan
tarina muistuttaa erehdyttävästi Taru sormusten
herrasta -kirjoja. Silti Eragonin maailmassa on
paljon omaa ja mielenkiintoista nähtävää. Eragon aloittaa tietääkseni neliosaisen sarjan. En ole
vielä lukenut muita osia, mutta toivon niiden olevan yhtä hyviä kuin ensimmäinen. Suosittelen
kirjaa kaikille fantasiakirjallisuuden ja lohikäärmeiden ystäville.
Dane Huckelbridge - No beast so
fierce
Jännittävä tarina Intiassa 1900-luvulla eläneestä
bengalintiikerinaaraasta, jonka arvioitiin tappaneen yli 400 ihmistä, sekä hänen metsästäjästään
Jim Corbettista, joka myöhemmin edisti merkittävästi tiikerien suojelua. Kyseessä ei ole suinkaan pelkkä metsästysretken kuvaus. Kirja on
mielenkiintoinen sekoitus tarinankerrontaa ja tieteellistä taustoitusta. Mikä ajoi Champwatin tiikerin ihmissyöntiin? Taustalla on ihmisen tunkeutuminen tiikerin asuinalueelle. Huckelbridge linkittää tiikerin tarinan todella taitavasti brittiläisten Intian kolonisaatioon, ja saa lukijan todella

pohtimaan ihmisen aiheuttamia tuhoja luonnonvaraisille ympäristöille.
Kirjaa voi olla hieman vaikeampaa löytää, kuin
joitakin muita tämän listan kirjoja. Luin sen englanniksi, enkä tiedä, onko sitä suomennettu. Löysin oman painokseni kirjakaupasta, joten suosittelen etsimään sieltä tai netistä kirjaston sijaan.
Jos tarina kiinnostaa, hanki ihmeessä kirja itsellesi.
David & Leigh Eddings – Althalus
Päähenkilö on varas nimeltä Althalus, jonka salaperäinen muukalainen Ghend lähettää varastamaan kirjaa talosta maailman laidalta. Talosta
Althalus löytää etsimänsä kirjan ja puhuvan kissan nimeltä Smaragdi, mutta huomaa, ettei hän
pääse enää pois. Vuosituhansien aikana kissa opettaa Althaluksen lukemaan kirjaa ja käyttämään
magiaa. Kun Althalus vihdoin pääse lähtemään
talosta, hänellä on tärkeä tehtävä. Hänen tulee
koota kokoon joukko ihmisiä, joista riippuu maailman tulevaisuus.
Kirja on hyvin tyypillistä Eddingsiä. Siinä on
nähtävissä suuri hyvän ja pahan taistelu, sanoihin perustuva taikasysteemi ja sekalainen joukko sankareita. Toisin kuin osa muista Eddingsin
kirjoista, Althalus ei ole osa mitään isompaa jatkosarjaa. Sen kautta voi siis tutustua Eddingsin
tuotantoon sitoutumatta pidemmän sarjan lukemiseen. Hahmojen luonteita on kuvattu todella
hyvin ja tarinaa on miellyttävää lukea. Suosittelen kirjaa kaikille fantasiasta pitäville.
Saila Susiluoto – Ariadne
Labyrintin jokaisen polun aloittaa peili, siksi eksyt. Yleisestä kaavasta poiketen suosittelen ensimmäistä kertaa runokokoelmaa. Ariadne on
häkellyttävän kaunis ja monipuolinen kirja, jonka runot vievät lukijan matkalle loputtomaan labyrinttiin. Minun on oikeastaan todella vaikea
sanoa, mistä runot kertovat, koska ne on kirjoitettu mahdollisimman sokkeloisiksi. Osa runois-
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ta on suorastaan tarinamuotoisia, osa lyhyitä lauseita ja osa selkeästi runomuotoisia. Lukiessani
huomasin, että joskus lukutapa muuttaa runoa.
Kirjassa toistuvia teemoja ovat esimerkiksi aurinko, meri ja labyrintti. Ariadnea lukiessa tärkein
asia ei ehkä ole kaiken ymmärtäminen vaan kauniista runoista nauttiminen. Suosittelen kirjaa lämpimästi runoudesta kiinnostuneille tai muuten
vain uteliaille ihmisille.
Viktor Hugo – Kurjat
Kurjat eli alkuperäiseltä nimeltään Les Misérables
on Viktor Hugon legendaarinen teos yhteiskunnan huono-osaisten elämästä, entisajan Ranskasta ja mielestäni myös empatiasta toista ihmistä
kohtaan. Tarina sijoittuu 1800-luvun Ranskaan
ja seuraa useiden eri henkilöiden elämää. Kaikkien hahmojen tarinat kietoutuvat kuitenkin yhteen
entisen kaleeriorjan ja rikollisen Jean Valjeanin
elämässä. Vapauduttuaan vankilasta 20 vuoden
jälkeen Jean Valjean yrittää aloittaa uuden elämän, mutta status entisenä rikollisena saa yhteiskunnan hylkimään häntä. Muita mainittavia hahmoja jo tarinan alkupuolella ovat esimerkiksi virkaintoinen ja maailman mustavalkoisena näkevä
poliisikonstaapeli Javert sekä rakastajansa hylkäämä nuori äiti Fantine.
Voin luvata, että kirja on täynnä mielenkiintoisia ja koskettavia juonenkäänteitä sekä toinen

toistaan erilaisempia hahmoja. Kirjaa hankkiessa
on hyvä muistaa, että useimmat suomennetut
versiot ovat lyhennettyjä, koska Viktor Hugon
alkuperäisessä kirjassa on todella paljon massiivisia sivupolkuja juonen suhteen. Lyhentämättömässä versiossa on esimerkiksi pitkiä pätkiä Pariisin viemärisysteemistä ja Waterloon taistelusta, jotka toki liittyvät tarinaan, mutta eivät välttämättä kiinnosta kaikkia. Lyhennetyt versiot
ovat siis oikein hyviä yleissivistyksen hankkimiseen ja juonen pääpiirteiden tajuamiseen ,varsinkin jos ei ole aikaa lukea kokonaan noin kahdentuhannen sivun teosta, mutta on jotenkin todella
hienoa vain lukea koko upea kirja lyhentämättömänä. Suomenkielistä lyhentämätöntä teosta voi
olla hankalaa löytää, mutta kirjastossa on ainakin Eino Voionmaan ja Vihtori Lehtosen suomentama lyhentämätön kirja viidessä osassa.
Jos kirja ei jostain syystä nappaa, tarinasta on
tehty myös musikaali, jonka 25-juhlavuoden esitys oli ainakin vielä tämän kirjoittamisen aikaan
katsottavissa Netflixistä. Musikaalista on myös
tehty elokuva, joka on luultavasti melko helposti
löydettävissä. Yritän tässä siis sanoa, että kaikkien kannattaisi tutustua Kurjien tarinaan edes jossakin muodossa.

Peppi Vainio
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Seikkailuni älypuhelinten maailmassa, osa 2
Vuosi sitten kirjoitin muutaman kuukauden käytön perusteella ensikokemuksia älypuhelimen käytöstä. Niille
jotka eivät viime joulun Kahvia ja Pullaa lukeneet kerrottakoon lyhyesti kännykkähistoriani.
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nsimmäisen oman kännyk
käni sain muistaakseni
vuonna 1997. En mikään
puhelinten suurkuluttaja ole ollut,
noin kymmenen puhelinta minulla
on kaikkiaan ollut käytössä. Ja ehdottomasti paras niistä on ollut
Nokia 6021. Se on sellainen perinteisen mallinen kännykkä, pieni näyttö, näppäimet ja julmetun kestävä
akku. Eikä sitä saa hajalle oikein
millään. Jossain kohtaa tein periaatepäätöksen että käytän sitä niin kauan kuin se kestää. No ihan niin se ei
mennyt, se eläköityi toimintakuntoisena käytettyäni sitä 13 vuotta. Siirryin älypuhelinaikaan ihan vaan koska työpaikan kautta sellaisen sain.
Nyt on sitten melkein puolitoista
vuotta älypuhelimen käyttöä takana.
Vuosi sitten tekemäni huomiot pätevät edelleen. Kritisoin silloin akun
kestoa, kosketusnäytön liiallista herkkyyttä, jatkuvia päivityksiä nyt joitakin asioita mainitakseni. Kameraa
kiittelin, nyt olen jopa oppinut käyttämään sitä. Siis siten että olen vihdoin tajunnut sen olevan aina mukana. Nyt voi ihan oikeasti ottaa
kuvan kun siltä tuntuu. Tuleehan niitä
otettua turhiakin, mutta vähemmän
ne turhat kuvat harmittaa kuin se
ottamatta jäänyt. Ja navigointi sujuu
paljon helpommin nykyään, karttoja on kyllä kiva katsella puhelimen
näytöltä.
n ole Suuomen mestari pu
helimen käytössä. Viestien
kirjoittaminen ottaa edelleen
aikansa, kosketusnäytöllä kirjoittaminen on kovin virhealtista ainakin minulle. Se on sen sijaan hyvä että nyt
on tullut pidettyä ihmisiin paremmin
yhteyttä. Siinä olen ollut perinteisesti huono, vielä on opeteltavaa mut-

E

ta parempaan mennään.
Yksi mitä kaipaisin kovasti on ihan
vanhan liiton käyttöohjekirja. Puhelimessa ja sovelluksissa on vaikka
mitä ominaisuuksia mistä ei ole hajuakaan. Pitäisi olla manuaali mitä lukea. Androidin kanssa olen ollut ihmeissäni esimerkiksi asetusten
kanssa. Ja snäppiä ja whatsappia en
osaa kunnolla käyttää kun en tiedä
mitä kaikkea niillä voi tehdä. Kai
netistä löytää ohjeistusta vaikka mihin, minä vaan en ole törmännyt
sellaiseen kokonaisvaltaiseen oppaaseen. Uusia ominaisuuksia esitellään
kyllä, voit tehdä sitä, tätä ja tuotakin
mutta miten, siinäpä se ongelma
onkin.
omeen olen päässyt kohtuul
lisen hyvin sisään. Snapchat ja
Instagram ovat käytössä. Facebook löytyy vain tietokoneelta, sitä
en puhelimeen ole halunnut asentaa.
Twitteriä en käytä lainkaan, joku roti
someilussakin.
Usein tosin vaikkapa instaa selaillessani ihmettelen miksi sitä teen.
Sosiaalinen media kun tuntuu olevan täynnä sellaista kiiltokuvaelämää.

S

Tulee sellainen tunne että tämä ei ole
oikeata elämää mitä täällä esitellään.
Eipä sillä, olenhan siellä minäkin, en
siis ole yhtään sen parempi. Tämä
aihe vaatisi kokonaan oman juttunsa, kenties myöhemmin aiheesta kirjoitan. Tai sitten en.
Turhan usein itseni yllätän kuitenkin puhelimen ääreltä. Vähemmälläkin käytöllä selviäisi hienosti. En
sentään koko ajan ole puhelin kourassa mutta kyllä sitä monasti tajuaa
unohtuneensa puhelimen lumoihin
kun voisi muutakin tehdä.
opputulemana voidaan to
deta että ehkäpä älypuheli
met sittenkin ovat hyvästä
vaikka niissä huonoja puolia onkin.
Yleisenä huomiona kuitenkin totean että turhan paljon ihmiset niiden
parissa aikaansa viettävät. Toki onhan hyvä että näinä aikoina pidetään
etäisyyttä ja hoidetaan kommunikointi puhelimella mutta noin muuten suosittelen ihan sellaista perinteistä kasvokkain kohtaamista. Sosiaalinen kanssakäyminen kun on parasta livenä.
Hannu Touru

L
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AC Milanin toivoa ja epätoivoa
Olen ollut koko elämäni AC Milan jalkapallojoukkueen
kannattaja. Värimaailma ja ikuiset legendat, kuten Pippo
Inzaghi, Alessandro Nesta ja Paolo Maldini ovat piirtyneet vain syvään alitajuntaan jo pienestä pitäen.

O

ma tapani kannattaa on
huomattavasti maltillisem
pi, kuin yleinen tapa kannattaa joukkuettaan on. Olen aina
seurannut tilastoja, taustoja ja junioreita. Olen juhlinut tottakai maaleja,
mutta lähes yhtä ison reaktion minusta saa aikaan pelin sisällä tapahtuvat blokit, keskitykset ja puhtaat
taklaukset. Kuten jääkiekossa Ilves,
niin myös AC Milan on ollut kaikkea muuta, kuin helppo kannattaa.
Taaperrukset viime vuosina, tai kiinalaisomistajien sekoilut, ehkä käsittämättömät siirrot Berlusconin loppuvuosina tai jopa vanhanaikainen
Arrigo Sacchimainen jalkapallo teki
elämästä kannattajana moneen kertaan tuskallista.
Viimeisen parin vuoden vallankumous seurassa on sitä vastoin ylittänyt kaikki odotukset ja on aika kiva
seurata tämän hetken Milania, joka
on viimeiseen 40 otteluun voittanut
30 ottelua ja tasan 7 ja tappioita vain
kolme. Tämän lisäksi joukkue on
Italian nuorin. Heidän uusi hankintafilosofia on, että alle 22-vuotiaita
ei mielellään hankittaisi. Tämä on

riskialtis, mutta onnistuessaan hyvin
taloudellisesti kannattavaa. Tuleeko
tästä jotain mieleen ? No mä vähän
avaan.
On hauska seurata sitä, että joukkue pelaa, kuten jokainen toivoisi
elävän. Nuoruuden innolla ja onnistumisesta onnistumiseen. Itseeni, kun
tätä vertaa niin heti huomaa, että
toivon juuri sitä. Siihen vain valitettavasti elämässä kuuluu myös se, että
osaa taapertaa. Käy läpi alamäkiä,
jolloin kaikki kaatuu päälle ja kannattajat/ystävät kaikkoavat. Siinä
mitataan todellisen kannattajan mitta. Läpi myrskyjen jäljelle jää vain ne,

jotka osaavat niiden keskellä purjehtia ja jotka vetävät samaa köyttä.
uoruus ja nuoriin luottami
nen auttaa jalkapallossa,
mutta myös elämässä. Jos
me rakennetaan joukkue saman henkisten nuorten varaan, jotka ovat
suurin piirtein edes samaa ikäluokkaa, niin se on elinikäinen sijoitus. He
kasvavat yhteen, ymmärtävät toisen
ajatuksia kentällä tai myrskyissä ennen, kun toinen sitä edes osaa ajatella. He myöskin saattavat siirtyä
toisiin seuroihin tai muuttaa uusiin
kaupunkeihin, mutta se side säilyy.
Henkilökohtaisesti olen tällä hetkellä syvän taaperruksen ja pelon
vallassa elämässäni, mutta onneksi
joukkueeni rakennettiin aikanaan oikein. He säilyvät elämässäni ja pitävät minut pystyssä myös silloin, kun
sarjasijoitus heittelee pohjissa. He
soittavat, kun pelistrategiani elämässä
kaipaa muutosta. Heiltä saa hyviä
skouttaus raportteja siitä, että mikä
voisi olla seuraava siirto. Heiltä saan
vuodesta toiseen Pirlomaisia läpisyöttöjä ja kun unohtuu puolustaa
itseään, niin he taklaavat puhtaasti
tilanteen selkeämmäksi, kuin Gattuso
parhaina vuosinaan. Siksi…. Siksi
mun joukkueeni on AC Milan.
Niko Metso

N
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Villasukissa iltapäivälehtiin
Seurakunta tarjosi Palokassa kahvit, ja kotonakin oltiin
lopulta ihan ihmisten aikaan. Mutta villasukat olivat
aika pahasti kurastuneet pientareella juoksentelusta.
Heitin sukat muun reissupyykin joukossa kuudenkympin pesuun
ja ajattelin, että tuleepahan ainakin puhdasta.

K

äytän aika harvoin villasuk
kia. Oikeastaan vain silloin,
kun olen kuumeessa tai sitten Lotjalla, sinne menossa tai sieltä
tulossa. Lotjan bussissa minulla oli
ennen tapana riisua kengät aina heti,
ennen kuin oltiin päästy edes Seuriksen valoista, ja vetää jalkaan villasukat. Mummu on tehnyt minulle vuosien aikana aika monet villasukat,
eikä minulla taida muiden kuin
mummun tekemiä villasukkia ollakaan.
Suosikkivillasukkani ovat luonnonvalkoiset, joissa on sinisiä pilkkuja. Minulla oli myös yhdet aika
ihanat marjapuuronpunaiset palmikkosukat, mutta niille kävi kerran vähän huonosti.

Oltiin ajelemassa kotiin Lotjan
Päsäriltä jo joitakin vuosia sitten.
Takana oli oikein onnistunut reissu.
Kotimatkalla oltiin siinä jossain Viitasaaren ja Jyväskylän välillä, kohdassa jossa matkanteko alkaa minulle
aina riittää ja mielessä on vain oma
sänky. Kuski oli hauska kaveri, puhelias ja nauravainen.
Siinä yhden sillan kohdalla hän alkoi höröttäen muistella edelliskesän
riparia ja paluumatkaa, kun bussista
oli puhjennut rengas ja matkanteko
luonnollisesti keskeytynyt. Hymy
kareili vielä kaikkien kuskia lähellä
olevien huulilla tarinan jäljiltä, kun
kuului kova pamaus. Kuski hymähti, että taasko se rengas meni ja ohjasi auton tien sivuun. Minua tympäisi ankarasti ajatus kotimatkan pit-

kittymisestä, mutta sen enempää en
asiaa jäänyt miettimään vaan ehdin
hetkeksi palata kirjani pariin. Taisin
lukea Harry Potteria.
uljettaja lähti katsomaan
puhjennutta rengasta vana
vedessään Tourun Hannu.
Tiedättehän, se mukava ja rauhallinen tyyppi, joka yhtäkkiä palasi takaisin bussin ovelle ja huusi: ”Bussi
palaa, kaikki ulos!” Pelästyin, sillä
Hannua en ole koskaan nähnyt sellaisena, ja tuli tietenkin kiire ulos.
Saappaat olin Viitasaarelta lähtiessä
potkinut tietysti heti jaloista penkin
alle eikä tullut mieleenkään niitä alkaa vetämään jalkaan, joten juoksin
vain ne marjapuuronpunaiset palmikkosukat jalassa ulos. Näin liekit
bussin kyljessä ennen kuin loikin
muiden reissulaisten kanssa tien yli
levähdyspaikalle, joka sattui olemaan bussin kohdalla.
Eihän se bussi onneksi ollut tulessa, rengas oli syttynyt palamaan eikä
isompaa vahinkoa syntynyt. Helku-

K
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tin kylmä siinä tien varressa kyllä oli,
varsinkin jaloille, kun oli vain ne palmikkosukat.
Odoteltiin korvaavaa bussia jokin
tovi ja saatiin samalla seurata jännittävää näytelmää, kun erään toisen
pääsiäisreissussa olleen seurakunnan
porukka pysähtyi tilannettamme
seuraamaan ja meitä auttamaan. Pääsivät iltapäivälehtiinkin, ”Timppa
pelastaa palavan bussin” tai jotain
siihen suuntaan luki otsikoissa ja videollekin oli tämä Timpan sankariteko päässyt. Aikamoinen päällepäsmäri se Timppa kuulemma kai oli,
ja ilmankin häntä ilmeisesti tilanteessa
olisi hyvin pärjätty. Mutta hienoa tietenkin, että pysähtyivät avuksi!
atkaa päästiin jatkamaan
lopulta toisella autolla.
Seurakunta tarjosi Palokassa kahvit, ja kotonakin oltiin lopulta ihan ihmisten aikaan. Mutta
villasukat olivat aika pahasti kurastuneet siitä pientareella juoksentelusta, sen tajusin oikeastaan vasta kotona. Heitin sukat muun reissupyykin joukossa kuudenkympin pesuun
ja ajattelin, että tuleepahan ainakin
puhdasta.
Tuosta reissusta jäi muutamakin
opetus mieleen. Bussissa aina kengät jalassa, jos tulee äkkilähtö. Ja
pyykinpesukoneissa on ne villaohjelmat ihan syystä. Mummu teki uudet siniset palmikkosukat marjapuuronpunaisten tilalle.
Tilda Bister

M

Digiraamatun mukaan:
Niihin aikoihin keisari Augustus määräsi, että kaikkien maailman ihmisten piti
ilmoittautua veronmaksajiksi. Näin laadittiin ensimmäinen veroluettelo Quiriniuksen hallitessa Syyriaa. Kaikki lähtivät omaan kotikaupunkiinsa ilmoittautumaan.
Myös Joosef lähti galilealaisesta Nasaretin kaupungista Juudeaan, Daavidin
kaupunkiin Betlehemiin, koska hän oli
Daavidin sukua.
Maria, joka oli luvattu Joosefille vaimoksi ja joka oli raskaana. Kun he olivat perillä, synnytyksen aika tuli ja Ma-

ria synnytti eläinten suojassa pojan, esikoisensa. Hän kapaloi vauvan kankaaseen ja laski tämän lepäämään kaukaloon eläinten heinille, koska heille ei ollut
tilaa majapaikassa.
Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Herran enkeli tuli heidän luokseen, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. He pelästyivät pahoin, mutta enkeli sanoi heille: »Älkää
pelätkö. Minä ilmoitan teille suuren ilouutisen, joka koskee koko kansaa.
Daavidin kaupungissa on tänään syntynyt teille Pelastaja. Hän on Kristus,
Herra. Tunnistatte lapsen siitä, että hän
makaa kankaaseen kapaloituna heinien
päällä kaukalossa.» Äkkiä enkelin seuraksi ilmestyi valtava taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa:

»Kunnia korkeuksien Jumalalle
ja rauha maan päällä ihmisille,
joita hän rakastaa.»
Kun enkelit olivat palanneet taivaaseen,
paimenet sanoivat toisilleen: »Lähdetään
heti Betlehemiin katsomaan, mitä siellä on
tapahtunut ja mistä Herra on meille
ilmoittanut.» He lähtivät kiireesti ja
löysivät Marian, Joosefin ja vauvan, joka
makasi kaukalossa heinien päällä. Tämän
nähdessään he kertoivat, mitä heille oli
lapsesta sanottu. Kaikki kuulijat olivat
ihmeissään paimenien puheista, mutta
Maria painoi kaiken sydämeensä ja yritti
ymmärtää, miten asiat liittyivät toisiinsa.
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Viisi elokuvaa, jotka pitäisi katsoa
Joulu, tuo materialismin ja kiireen juhla. Onneksi tätä
kiirettä voi kuitenkin helpottaa elokuvilla. Monet elokuvat virittävät hyvin joulun tunnelmaan, ja ovat jopa
vuosittaisia perinteitä. Itselläni on noin kymmenen elokuvaa, jotka
katson joka joulu, ja nyt vinkkaan niistä viittä suosikkiani, jotka
kannattaisi katsoa tänä jouluna, jos niitä aikaisemmin ole nähnyt
(tai vaikka olisikin).
Home Alone (1990)
Aloitetaan elokuvalla, jonka varmasti suurin osa
on nähnyt. Chris Columbuksen ohjaama klassikko kertoo Kevin McCallisterista, joka inhimillisen erehdyksen takia unohtuu kotiin, kun muu
perhe suuntaa pois kotoa jouluksi. Kevinin poikamiesjoulu saa kuitenkin negatiivisen käänteen,
kun varkaat alkavat piinata taloa. Home alone on
mahdollisesti joulufiilikseltään vahvimpia elokuvia. Sen värimaailma ja musiikki tuovat vahvan
joulutunnelman ja Kevinin elämää on hauska seurata. Hän on inhimillinen ja yllättävän pidettävä
kaveri, joka keksii loistavia ideoita rosvojen pysäyttämiseksi. Elokuva on kuin lapsille suunnattu Die Hard. Takuuvarmaa viihdettä siis kyseessä, joka todennäköisesti esitetään televisiossa noin
neljä kertaa tämänkin joulun aikana. Jatko-osa on
käytännössä sama elokuva, joten sekin menee
ruokaa sulatellessa.
Gremlins (1984)
Gremlins ei ole ehkä aivan yhtä suora jouluelokuva kuin Home alone, mutta vielä sitäkin viihdyttävämpi. Gremlins kertoo Billy Pelzeristä ja
hänen isältään saamasta lemmikki Gizmosta. Gizmo on harvinaista mogwai-lajia, ja sen hoitami-

seen ovat aivan omat säännöt. Gizmoa ei saa kastella vedellä, eikä ainakaan saa antaa ruokaa keskiyön jälkeen. No tietenkin säännöt ovat tehty
rikottaviksi, ja sen johdosta mogwaita onkin kohta
lukematon määrä ja helvetti on irti. Gremlins on
todellinen katastrofielokuva ja kertoo, kuinka
kaupunki ajautuu riiviöiden toimesta hulluuden
partaalle. Kuinka monessa elokuvassa räjäytetään
elokuvateatteri tai käydään eeppinen lopputaistelu kauppakeskuksessa varsijousella? Niinpä.
Gremlins on vain pakko nähdä, se on vaikea selittää. Ja joulutunnelmaan voikin virittäytyä katsomalla sen Netflixistä pikimiten.
The Nightmare Before Christmas
(1993)
Painajainen ennen joulua on mahdollisesti listan
erikoisin tapaus. Ja se on paljon, sillä listalta löytyy myös Gremlins. Tämän elokuvan erikoisuus on
sen tekotapa. Se on nimittäin Tim Burton tyylinen stop motion ja musikaali. Se on myös sen
suurin valttikortti. Elokuva kertoo kurpitsakunigas Jack Skellingtonista, joka on kyllästynyt halloweenrutiineihin ja haluaa alkaa viettää joulua.
Elokuva seuraa Jackin yritystä opetella joulun

Tässä on Anni Korinin sarjakuva ja ajatus. Anni on Korpi 2:n lahja Pirkkalan seurakunnalle.
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kas. Elokuva on erittäin sydäntä lämmittävä ja
sen loppu on henkilökohtaisia kaikkien aikojen
suosikkeja. Se on koskettava kuvaus elämän vaikeudesta ja siitä, kuinka kaikkien elämällä on
merkitystä. Tämä elokuva kuuluu yleissivistykseen ja on melkein pakkokatselu jokaiselle. Ja
tämä on helppoa, sillä Yle on esittänyt joka vuosi
vuodesta 1992 lähtien joulupäivänä. Se on siis
helppo ja ilmaista katsoa. Tee palvelus itsellesi ja
katso Ihmeellinen on elämä tänä jouluna.

ideaa ja muiden reagoimista hänen tekemisiinsä.
Tämä elokuva on yksi kauneimmista ikinä tehdyistä elokuvista niin juonen, musiikin kuin myös
kuvauksen kannalta. Elokuva on pakkokatselu
jokaiselle vähänkään Tim Burtonin tyylistä tykkäävälle, mutta myös jouluelokuvista pitäville,
sillä sen luoma tunnelma on harvinaisen vetävä.
Harvemmin tuntee sääliä vahaukon puolesta. Jokainen siis laittakoon tämän elokuvan katseluun,
ja tämänhän löytyy esimerkiksi Disneyn uusimmasta suoratoistopalvelusta.

Die Hard (1988)
Lopetetaan henkilökohtaiseen suosikkiini, jonka
katson joka joulu. Die Hard kertoo John McClanesta, joka saapuu tapaamaan löysässä hirressä
olevan avioliitonsa takia vaimoaan Nakatomi Plazan pilvenpiirtäjään firman pikkujouluihin. Kuitenkin vielä tätäkin pahempaa on edessä, sillä
juuri näihin pikkujouluihin päättävät saksalaiset
terroristit Hans Gruberin johdolla hyökätä arvopaperien toivossa. Kaikki muut, paitsi John jäävät panttivangeiksi ja tämän täytyykin pelastaa
panttivangit ja saada yhteys poliiseihin, ja vielä
kaiken lisäksi ilman kenkiä. Yhdenmiehen sota
terroristeja vastaan siis. Elokuva on toimintaelokuvien kruununjalokivi ja sen tunnelma on ainutlaatuinen. Elokuva on myös joulufiilikseltään hieno, sillä siinä soi Let it snow, Let it snow, Let it snow
ja joulutunnelma on taattu. Kukapa ei haluaisi
nähdä elokuvaa, jossa ryömitään ilmastointiputkissa, hypitään pilvenpiirtäjän katolta ja käydään
täydellisesti tehtyjä toimintakohtauksia kaikissa
kerroksissa. Die Hard on siis jouluelokuva ja totaalien klassikko. Katso siis se mahdollisimman
pian, jos sen jostain löydät, esim. netistä.

Aukusti Palosaari
It’s A Wonderful Life (1946)
Nyt päästiinkin jouluklassikkojen klassikkoon.
Ihmeellinen on elämä on mahdollisesti koskettavin kuvaus ihmiselämästä ja siitä maagisesta joulun taiasta, josta puhutaan. Tarina kertoo George
Bailey -nimisestä miehestä, jonka elämän suurin
unelma ei pääse toteutumaan, sillä hän on liian
kiltti kaikkia muita ihmisiä kohtaan, ja laittaa
muiden tarpeensa omien edelle. Lopulta hän alkaa masentua ja firmaa konkurssin uhatessa hänen henkivakuutuksensa ollessa ainoa ratkaisu,
ei itsemurha tunnu enää niin radikaalilta vaihtoehtoa. Kuitenkin viime hetkellä enkeli tulee, ja
näyttää hänelle, miksi hänen elämänsä on arvo-
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Pysähdy hetkeksi
x Rastita ne kaikki kohdat, mitkä juuri nyt puhuttelevat
sinua jollakin tapaa. Alleviivaa itsellesi 1-10 kohtaa,
jotka ovat sinulle nyt kaikkein tärkeimpiä.Voit kirjata
lopuksi itsellesi ylös sellaiset asiat, mitkä puhuttelevat sinua nyt ja
mitä haluaisit elämääsi nyt. Entä onko jotain, mitä haluaisit muistuttaa itsellesi nyt tai mistä olet erityisesti kiitollinen juuri nyt? Ota
hetki aikaa itsellesi tärkeiden asioiden pohtimiselle!
- Rakkaus

- Huomio läheisiltä
- Kosketus
- Luonnonvalo ulkona

-

Kaipaus
Tunnelmallinen sisustus
Jumalan valo sydämessä
Lauluhetki riparilla

- Pihlisrock
- Sopivasti haasteita
- Nuotiolaulut
- Shoppailu kaupoissa
- Oman alan opiskelu
- Ruokailu ravintolassa
- Oma kulkupeli
- Ilta kaupungilla
- Antaminen ja saaminen
- Valoisa tulevaisuus
- Ruutuaika
- Suru
- Etelän lomamatka
- Risteily
- Seikkailu kaukomailla
- Terveys
- Nuortenilta Seuriksella
- Tietoisuus
- Videopuhelu kaverille
- Eläinystävä
- Viisaus
- Hyvä työpaikka
- Syvä huokaus
- Kauneus
- Luminen joulu
- Kotimaan loma
- Metsäretki
- Kulttuurillinen elämys
- Pelko
- Joulun lapsi
- Liikunnallinen kokemus
- Uusi harrastus
- Joulun tähti
- Tekninen osaaminen
- Joulun sanoma
- Onnellisuus
- Elämän helppous
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- Stressittömyys
- Luottamus Jumalaan
- Vastauksia rukouksiin
- Yksinäisyys
- Monipuolisuus
- Uusi elämäntapa
- Oma koti
- Taloudellinen turva
- Voimaa Raamatusta
- Rehellisyys
- Uuden oppiminen
- Ilo
- Yhteinen tulevaisuus
- Ihmissuhdetaidot
- Tasapainoinen minä
- Ilmastonmuutos
- Jaksaminen

Ihanaa ja rauhallista ja
varsinkin TERVETTÄ joulua
kaikille
Muistakaa juoda kaakaota
vaahtokarkeilla!
Joulumieltä tahdon toivottaa,

Hiljaisuutta kuulostele
nuku, syö ja nautiskele.
Rakastan teit OoJ J Hyvää
jouluu kaikille ja muistakaa juoda glögii!

joulurauhaa,aikaa mukavaa!

ihanaa joulua, koita juuli
tehä muutakin lomalla ku
kattoo tiktokkia <3

Joulun valoa ja lämpöä
talven pakkasiin!:)

no more ahuuga!!

moikkuuu korpi 2
Salaista joulun taikaa,

hyvää joulua kaikille
koskiseikkailusta
selvinneille :)

suloista yhdessä olon aikaa!

Hyvää joulua Aino!

Muistakaa nauttia joulun
rauhasta! <3

Hyvää joulua kaikki jyrsijät
ja jäniseläimet!

Viettäkää ihanaa aikaa
lähimmäisten kanssa<3

Hyvää joulua Petra!

älkää PLIIS painiko enää!
Kohta loppuu kiire, lento

Sara-Pauliina Aho

alkaa joulun aika rento.

Hyvää joulua Lotta!

Kaikki kaipaavat joskus
hyviä tarinoita.
Huurteinen metsä ja luminen maa. Otsaasi enkeli
koskettaa. Lävitse roudan
ja paksun jään, taivas tuo
lämpöään. Ohi on kiireisen
kaupungin hälinä ja työ.
Tässä on nyt rauha ja
jouluyö
Onkohan kinkkua kotona?
Kuuset on kyllä aika vihreitä.
korona pilas kaiken mutta
jos ees joulu vois olla joulu
”Fantsua joulua kaikille
kilteille ja ei niin kilteille
lapsille!”
Nikke pitää mun letist
Mitä kävi pirkkalan punaiselle kyykkymopolle?
Hyvää joulua kaikille
Hyviä jouluja kaikille
veijareille toivottavasti
nähdään pian
Sweet dreams
Terkkuja lotja 6
Jonne mää tiiän mis asut
Tietääks joku mistä saa sitä
Juulin itkuvoidetta?
Hyvää joulua Iida!
hyvää joulua kamut!
Laulettaisko 53 viälä kerran talvileirin kunniaks?
Loki uudeks New Yorkin
pressaks!
Muistakaa laulella sit
kunnol niitä hyvii
masentavii suomalaisii
joululaului, eiks je?
Tarulle terkkuja
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Isän kanssa hirvimetsällä
On muitakin harrastuksia kuin tanssi, jääkiekko, jalkapallo ja säbä. Silénin Iida on käynyt jahdissa.

H

ienoinen sumu leijuu laajan peltoauke
an yllä. Pieni tie kiemurtelee kuusimet
sän reunustamien peltojen keskellä, kun
odotamme hiljaa isäni kanssa jotakin tapahtuvan.
Tuulen huokailu tuntuu vain voimistuvan tyhjyyttä kumisevalla aukiolla. Toivon, että saisin kuulla sen taas. Merkin siitä, että emme ole täällä yksin. Sen merkin, joka kertoo, että jotain on löytynyt. Ja sitten kuulen sen. Hiljaisuuden huokaukset lävistää haukku, joka kumahtelee muuten rauhaisan metsän keskellä.
Olen käynyt isäni kanssa hirvimetsällä 8-vuotiaasta
lähtien. Se on ollut vähän niin kuin sellainen “mun ja
iskän juttu”. Alussa toimimme passimiehinä, tai oikeastaan isä toimi, sillä minä olin vain apuri. Istuskelimme kannonnokassa ja kivien päällä ja kuuntelimme hiljaisuutta. Joskus hirvi saattoi tömistellä läheltämme ja
joskus jopa näimme tuon suuren eläimen. Silloin minä
laitoin sormet korviin ja odotin pamahdusta. Se oli kamalan jännittävää.
Isä kaivaa puhelimensa esiin ja avaa trackersovelluksen. Kartasta näemme, että koiramme
Wilma on viidensadan metrin päässä meistä, pellontakaisessa metsäisessä laaksossa. Hirvi on
haukussa. Seuraamme sen liikkeitä koiramme gps-

pannan avulla.
Vuosien aikana olen huomannut metsästyksen moniulotteisuuden. Metsästys on ennen kaikkea riistanhoidollinen asia, mutta tämän lisäksi se on paljon muutakin. Kovaa työtä, taitoa ja tietämystä vaativa harrastus. Metsästyksen yhteisöllinen puoli on myös tärkeä.
Odotamme. Minuutit kuluvat ja venyvät tunniksi. Rauhoitamme hirven, ettei se pelästy niin
helposti, kun isä yrittää hiipiä haukulle. Höyryävä hengityksemme leijailee ympäriinsä ja haukottelen suureleisesti. Miksi meidän piti herätä niin
aikaisin, kun majalla oranssiliiviset sedät taas tänä
aamuna vain kahvittelivat ja turisivat omia hirvijuttujaan?
Jahdista on tainnut tulla minulle vähän kuin jokasyksyinen perinne. Syksyyn kuuluvat aikaiset aamut ja aamuhämärässä omiaan turisevat punaliiviset sedät, märältä turpeelta ja syksyltä tuoksuva metsä ja hirvien rapina kuusikossa. Viisi vuotta sitten uuden ulottuvuuden jahtiin toi oma koira, jota olemme siitä lähtien kovasti kouluttaneet. Jahdissa minua kiehtoo erityisesti luonnossa liikkuminen ja koiramiehenä (tai -henkilönä) toimiminen. Ohjaan Wilmaa ja tavallani näytän mihin
suuntaan sen on hyvä mennä. Se on ihanaa, kun voi
tehdä jotain, josta molemmat tykkäävät ja samalla liikkua luonnossa ihan kuin olisimme osa sitä. Jokainen
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jahtipäivä on erilainen ja metsässä olemme törmänneet
Wilman kanssa vaikka mihin. Peuroihin, supikoiriin,
jäniksiin, oraviin ja erilaisiin metsäkanalintuihin. Ja
onhan niitä hirviäkin tullut muutaman kerran nähtyä.
Vihdoin isä päättää lähteä yrittämään haukulle.
Se on vaikeaa puuhaa. Pienikin risahdus ja hirvi
säntää karkuun. Lisäksi pitää lähestyä tuulen alapuolelta. Hirvet ovat fiksuja, varsinkin vanhat
lapiosarviset uroshirvet, jotka vaistoavat ihmisen
herkästi. Joskus tuntuu, että ne voivat jopa lukea
ajatuksiamme.
Isä jättää minut pellon reunaan odottamaan, kun
hän itse etenee haukulle. Jään siis odottamaan.
Haukku kaikuu laaksosta hyvin korviini ja odotan henkeäni melkein pidättäen, peläten sen hiljenevän. Jos koiramme lakkaa haukkumasta se on
meille merkki siitä, että hirvi on huomannut meidät ja lähtenyt liikkeelle. Aika tuntuu pitenevän.
Sormeni ovat melkein tunnottomat syyspakkasen
pureskellessa niitä. Yhtäkkiä hiljaisuus puhkaisee tärykalvoni. Hirvi on liikkeessä.
atson puhelintani, josta näen isäni ja Wil
man sijainnin. Hirvi on oletettavasti
kuullut isäni ja päättänyt paeta peltoaukean kautta. Tämän samaisen peltoaukean, jolla
itse seisoskelen. Isältä tulee viesti: “Uros, tulossa
sinne.” Kuulen tömähtelyä kaukaa pellon reunasta ja silloin näen sen. Pitkät kauniisti kaartuvat

K

valkeat jalat ja tuuhea jämäkkä turkki. Uroshirvi
ei edes huomaa minua pyrkiessään ylittämään peltoaukean. Täältä asti näen sen komeat haarakkaat sarvet, joita se kantaa kuninkaan elkein.
Partakin sillä on melkoinen. Wilma juoksee hirven perässä punainen liivi päällään silloin tällöin
innokkaasti haukahdellen. Katsellessani tätä näkyä en voi olla muuta kuin ylpeä. Viiden vuoden
koulutuksen jälkeen voin vihdoin sanoa, että koiramme ei ole enää jäniskoira tai peurakoira tai
supikoira vaan ihan oikea hirvikoira.

Iida Silén
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Elämä on ihmiselle mysteeri
Tällä tekstillään Vakkilaisen Teemu voi osallistua kilpailuun “Kahvin ja pullan kautta aikain syvällisimmät tekstit”. Varaa tähän juttuun aikaa ja lue hitaasti. Teemu sanoo, ettei ole filosofi. Siitä huolimatta tämä kirjoitus on hyvä johdanto niihin teemoihin, joita ammattifilosofit nykyään miettivät.

O

len tavallisesti välttänyt kirjoittamasta havainnot eroavat yksilöstä toiseen. Miten esikovin syvällisiksi mielletyistä asioista merkiksi voimme olla varmoja, että näemme väkuten etiikasta, arvomaailmasta tai sii- rit samanlaisina kuin muut? Maailma on sellaitä, mistä elämässä ylipäänsä on kyse. Ne sopivat nen kuin se on, mutta voimme tehdä huomioita
paremmin puhuttuun keskusteluun, jossa ideat vain kokemuksiemme luomasta maailmasta, jopulpahtavat pintaan, loistavat hetken ja sitten ka- hon näkemyksemme elämästä, maailmasta ja totoavat. Tällaisista keskusteluista
dellisuudesta täytyy perustaa. Muu
voi jäädä mieleen kypsymään aja- Kirjoitan tässä oman on arvailua.
tuksia kirkastavia ituja, mutta ei näkemykseni siitä,
Maailmalle voi vielä asettaa raniinkään yksittäisiä, konkreettisia mistä elämässä on jat sulkemalla mahdottomuudet
faktoja tai neuvoja. Kirjoitettuna kyse.
sen ulkopuolelle: mitä ei voi olla
syvällisyydet saavat raskaamman
olemassa, sitä ei ole olemassa –
taakan kantaakseen. Puhuttuun kieleen nähden paitsi ehkä mielikuvituksessa. Mielikuvituskaan
ne eivät ole yhtä ohimeneviä ja siksi kirjoitetuis- ei kuitenkaan riitä kaikkeen, sillä sen on perussa syvällisyyksissä täytyy olla jotakin riittävän tuttava jo omaksuttuun tietoon, jota voidaan
omaperäistä tai yksityiskohtaista, etteivät ne pel- väännellä uusiin muotoihin. Pimentoon jää palkistyisi latteuksiksi.
jon mitä emme osaa kuvitellakaan. Tällaisia asiSyvällisistä teemoista on tehty kirjallisuutta run- oita Yhdysvaltain entinen puolustusministeri
sain mitoin vuosituhansien ajan, mistä itsestään Donald Rumsfeld on nimittänyt ”tuntemattomiksi
voi jo päätellä, ettei näihin asioihin ole yksinker- tuntemattomiksi”, kun taas ”tunnetut tuntemattaisia selityksiä – mutta jotka kiinnostavat ihmi- tomat” ovat sentään sellaisia asioita, joiden tunsiä sukupolvesta toiseen. Suuri osa tästä kirjalli- temattomasta luonteesta olemme tietoisia. Tälsuudesta on asiaan perinpohjaisesti vihkiytynei- lainen maailman rajaaminen tuskin merkittävästi
den henkilöiden kynistä, mutta olisi arveluttavaa, helpottaa elämästä kirjoittamista, mutta se toijos sitä pidettäisiin ammattifilosofien yksinoike- mii loogisena lähtöpisteenä.
utena. Siksi on tärkeää, että myös muut kuin itElämä on liian monimutkainen ymmärrettäväksensä filosofiksi tunnistavat keskustelevat ja kir- si kokonaan, mutta siitä täytyy voida sanoa jojoittavat syvällisistä asioista. Olkoonkin, että oma tain. Tällainen pyrkimys on inhimillisyyden ytiteksti tuntuisi latteuksilta, sillä ovathan latteu- messä eikä ihme, sillä meistä jokainen on osa sitä.
det loppuen lopuksi tiivistyksiä niistä kaikkein Seuraavaksi esitän havaintojani elämästä, jotka
viisaimmista ajatuksista.
olen koonnut kolmeksi siivuksi.
Kirjoitan tässä oman näkemykseni siitä, mistä
elämässä on kyse. Näin lausuttuna toteamus vaikuttaa järkälemäiseltä ja jopa röyhkeältä, sillä mitä
yksi ihminen voi sanoa niin monimutkaisesta asi- Elämä on vaihtokauppaa
asta? Samoin kuin me itse välitämme ajatuksiamme kielen avulla muille, todellisuus välittyy ih- Kaikki inhimilliset teot voidaan ymmärtää toiminmiselle henkilökohtaisena tulkintana viiden ais- naksi, jossa samaan aikaan saadaan jotain ja metin läpi suodatettuna. Kaikki perustuu siis vaja- netetään jotain. Ilmiselvin esimerkki on raha, joka
vaisen olennon havaintoihin ja vieläpä niin, että on vaihtokaupan konkreettisin muoto. Ostoksia
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Vaikka kaiken toiminnan voisikin käsittää vaihtehdessä luovutaan rahasta ja sen vastineeksi saadaan tavaroita. Rahalla on kuitenkin vain väline- tokauppana, ihmiset eivät ajattele elämäänsä näin
arvoa kaupankäyntiä helpottamaan. Yhtä hyvin mekaanisesti. Sen sijaan toimimme poukkoilevasti
vaihtokauppaa tehdessä voidaan luopua omasta ja saatamme ajatella toiminnasta joitakin osia,
kaappikellosta ja saada sen vastineeksi toiselta mutta ohittaa yhtälöstä toisia osia ja toimia intuiosapuolelta sohva – kunhan molemmat suostu- tiivisesti. Toisinaan toimintoja ei ajatella tietoisesti etukäteen lainkaan, kuten jutustellessa suusvat tähän vaihtokauppaan.
Taloustieteilijät mielellään kutsuvat vaihtokau- ta pulpahtanut vitsi, jonka loukkaavuus tajutaan
paksi vain tavaroiden välistä kaupIhmiset eivät ajattele vasta ääneen sanomisen jälkeen.
Vaihtokaupan sisältö ei edes pysy
paa erotukseksi rahalla käytävästä
elämäänsä
mekaanilukkoon lyötynä, sillä mauttokaupasta, mutta perustana on silti
sesti.
Sen
sijaan
toiman vitsin perään kerrottu pasama asia siitä huolimatta, ettei ramimme poukkoile- rempi vitsi ei välttämättä huvita
halla ole itseisarvoa. Vaihtokaupasvitsin kuulijaa, vaikka se olisi
ta on yhtä lailla kyse muussakin kuin vasti.
voinut huvittaa häntä ilman edeltavaroiden vaihdossa: rahalla saa
myös palveluja parturista remontoijiin. Työnte- tävää mautonta vitsiä. Konteksti tekee vaihtokijän näkökulmasta hän itse vaihtaa vuorokau- kaupan yhtälöstä entistä mutkikkaamman, eikä
destaan kahdeksan tuntia ja vaihtelevassa mää- siksi ole realistista kuvitella kenenkään tosissaan
rin energiaa työtä tehdessään, mistä hän saa vas- ajattelevan elämää tällä tavalla. Vaihtokauppatineeksi palkkaa. Jos tuntipalkka on 15 euroa, ajattelu auttaa kuitenkin näkemään mekaanisen
yhden työpäivän mehut ovat 112.5 euroa (puo- perusten ihmisen toiminnan takana. Elämässä tielen tunnin ruokatauko huomioiden). Aika on ra- tyn asian saavuttaa tekemällä sen hyväksi sitä
vastaavan toiminnon. Mikään ei ole ilmaista.
haa.
Vaihtokaupan voi nähdä tätäkin abstraktimmin,
kun kyse ei ole rahasta tai tavaranvaihdosta. Lenkkeilijä vaihtaa aikaa ja energiaa aivan kuten työn- Elämää määrittävät sanat
tekijäkin, muttei saa lenkistään vastineeksi palkkaa vaan kunnonkohotusta ja (usein) hyvää miel- Ihminen on virittynyt hakemaan merkityksiä maatä. Autotallinsa romut hävittävä henkilö vaihtaa ilmasta. Saadaksemme maailman sekavuudessa
ajan ja energian lisäksi autonsa bensakulut kaa- järjestystä aikaan, tuuppaamme kaikki toisiaan
topaikalle ajaessaan ja saa vastineeksi lisää tilaa muistuttavat asiat kategorioiksi. Yksi tällainen
autotalliinsa. Pikkutarkasti tutkaillen ihmiset ku- kaikkien jakama kategoria on vaikkapa ”linnut”.
luttavat näissä toimissa myös kenkiään ja vaat- Jokaisella on käsitys siitä, mitä lintuihin kuuluu:
teitaan, mutta arjessa näin pieniä asioita ei ajatel- siivekkäitä, nokallisia ja höyhenpeitteisiä eläimiä,
la ellei kyse sitten ole juhlatamineista.
jotka munivat. Useimmat niistä myös lentävät.
Vaihtokauppoihin liittyy myös monenlaisia tunMaallikot tuntevat ainakin
teita, joita on edellisiä esimerkIhminen on virittynyt ha- muutaman linnun nimeltä, orkejä vieläkin vaikeampi arvioinitologit paljon enemmän. Oida. Jutustelija saattaa keskuste- kemaan merkityksiä maa- keiden nimien yhdistäminen
lun lomassa laukoa vitsin, jossa ilmasta.
lintuihin edellyttää niiden ykvoi piillä riski. Jos toinen osasityiskohtaista tuntemista, kupuoli kokee vitsin loukkaavana,
ten että punatulkkukoiraalla on
vitsinlaukoja kokee syyllisyydestä pahaa mieltä, punainen vatsa, kivitaskulla valkoinen juova silmutta jos vitsi on toisen mielestä hauska, vitsin- mäkulmassa ja niin edelleen. Tunnistamaton linlaukoja kokee onnistuneensa. Vitsin kertomisen tu nähdään vain lintuna, koska bongaaja ei osaa
vaihtokauppa saattaa olla siis uhkapeliä. Vaihto- kiinnittää huomiota oikeisiin yksityiskohtiin ja
ehtojen punnitseminen tulee kysymykseen myös summata niistä mielessään edustavaa otosta kysilloin, kun haluaisi tavata vanhusta epidemian seisestä lintulajista.
leviämisvaiheen aikana: kohottaako tartuntarisKategoriat selkeyttävät elämää yksinkertaistukkiä vierailun aiheuttaman hyvän mielen kustan- sillaan, mutta aiheuttavat samalla ongelmia. Yksi
nuksella?
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rakenteelliseen rasismiin liittyvä asia on eri ihmis- maailmasta, kuten ”auto on likainen”. Tosin täryhmien näkeminen ”niinä muina”, siinä missä mäkään toteamus ei ole objektiivinen tosiasia,
itse lähipiirin kanssa kuulutaan ”meihin”. Omien sillä yksi tulkitsee vain vähän kuraisen auton yhä
hengenheimolaisten parissa ihmisistä tunnistetaan puhtaaksi, siinä missä toisen silmissä auto on selpaljon yksityiskohtia ja heitä niputetaan mielessä västi likainen. Toisekseen tilanteesta riippuen
hienosyisempiin alakategorioihin. Esimerkiksi toteamus ei välttämättä ole vain neutraali huosuomalaiset voivat tunnistaa keskuudestaan ste- mautus, vaan ehkäpä vihje siitä, että auto kanreotyyppejä paikkakuntiin, sosioekonomisiin ase- nattaisi pestä.
Kielen esihistoriassa mitä ilmeisimmin aluksi
miin tai ulkonäön hienovaraisiin piirteisiin liittyen. Kategoriat muuttuvat vähemmän yksityiskoh- sanat tai äännähdykset yhdistettiin suoraviivaitaisiksi, mitä etäisempää ihmisryhmää ajatellaan. sesti havaittavaan esineeseen tai toimintaan: kivi
Eurooppalaisessa mittakaavassa saatamme ajatel- on kivi, käärme on käärme ja hyökkäys on hyökla ihmisiä ensisijaisesti heidän kansalaisuuksien- käys. Ihmisen ajattelun kehittyessä ja inhimillisa mukaan. Globaalisti arvottaminen tulee entis- sen elämän muuttuessa monikerroksellisemmaktä näkyvämmäksi. Valtioista ja maantieteellisistä si sivilisaatioiden myötä kielelle tuli tarvetta enalueista puhuttaessa julkisuudessa viitataan mo- tistä mutkikkaampien asioiden ilmaisuun. Esimernesti Afrikkaan silloinkin, kun samassa asiayhte- kiksi tunteista on vaikea puhua jo siksi, että lähimainkaan kaikille mielensisäisilydessä puhutaan muiden
maanosien kohdalla val- Musiikilla, teatterilla ja kuva- le tapahtumille ei ole sanoja.
Myös yhteiskunnallisia asioita
tioista. Tällöin koko mie- taiteella voidaan välittää kuulikuvaa Afrikasta muok- lijalle ja katsojalle sellaisia tun- on vaikea pukea täsmällisesti
kaa tieto, joka oikeasti netiloja, joihin pelkillä sanoil- sanoiksi, koska joudumme tällöin ajattelemaan monen abstkoskisi vain suhteellisen
la
ei
pääse
käsiksi.
raktin solmun läpi. Vaikka kypientä osaa Afrikasta valkenisimmekin koostamaan tuntiollisessa mittakaavassa.
Useinkaan tällainen maanosaksi laventaminen ei teista tai yhteiskunnallisista asioista puhuessamole perusteltua, ja lisää kategorisoivaa ajattelua me eheän näkemyksen, emme voi olla varmoja
siitä, kuinka vastapuoli sen ymmärtää. Näkemys”meidän” ja ”muiden” välillä.
Kategoriat koskevat myös abstrakteja asioita, ten tulkintaa värittävät ideologiat ja koko aiempi
kuten tuntemuksien ja arvojen jäsentämistä, mutta elämänhistoria, minkä vuoksi esimerkiksi jo pelkne ovat suuresti tiedostamattomia. Voidaan kui- kä käsite ”valtio” tarkoittaa niin eri asiaa eri ihtenkin olettaa, ettei ihmisen ajatukset tapahdu misille. Kun järkipuhe ei riitä välittämään ajatustyhjiössä, vaan ne linkittyvät aina jossain suhteessa ta, voidaan kommunikoida myös taiteen avulla.
Musiikilla, teatterilla ja kuvataiteella voidaan
muihin ajatuksiin. Korostan kuitenkin, että kategoriat eivät itsessään ole huono tai hyvä asia. Ne välittää kuulijalle ja katsojalle sellaisia tunnetiloovat vain maailmaa selkeyttävä väline, joka hel- ja, joihin pelkillä sanoilla ei pääse käsiksi. Kaupottaa arkielämää mutta siinä samassa voi aihe- nokirjallisuudella on tässä erityinen sija, koska sen
välityksellä voidaan tavoittaa kielen avulla seluttaa haitallisia yksinkertaistuksia.
Sanoilla ja niitä ohjailevilla kategorioilla on ih- laisia kokemuksia ja näkökulmia, jotka eivät olimisistä heltymätön ote. Ne muokkaavat ajatte- si mahdollisia ilman kirjailijan luomaa asetelmaa.
lua ja tulkintaa maailmasta, ja sikäli kuin todelli- Varsinkin runoissa sanoihin voidaan kätkeä palnen maailma on ihmiselle yhtä kuin hänen koke- jon tiivistettyä merkitystä, mikä muovautuu lumuksensa maailmasta, sanat määrittävät elämää kijalle sellaisena ajatuksena mitä ei kirjaimellisesti
suoraan. Sanojen välillinen hyöty on viestin vä- tulkittavina väitelauseina voisi saada aikaan.
littäminen toiselle joko puhumalla tai kirjoittaVielä enemmän kielellisiä eroja tulee esiin, kun
malla yhteisen kielen avulla.
Kieli on kuitenkin hyvin epätäydellinen väline laskuun otetaan myös vieraat kielet. On toisteltu
viestin välittämiseksi, koska haluamme kertoa lukemattomia kertoja, että ”sisu” on käsitteenä
elämästä monimutkaisempia asioita kuin vain niin ominaislaatuinen suomalainen piirre, ettei
yksinkertaisia toteamuksia suoraan havaitusta muissa kielissä ole täysin vastaavaa käsitettä.
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Tosiasioiden todellisuus ja kokemuksien todelVoimme kyseenalaistaa tämän ja pohtia, mitä sisu
tarkoittaa ja kykenemmekö edes tyhjentävästi se- lisuus tuottaa ajatuksellisia ristiriitoja, mikä ei kuilittämään sitä, ja mikä estää muita maailman kan- tenkaan yleensä ole huono juttu vaan päinvastoin. Elämän ihmettely ja
salaisia kokemasta sisua
vaikkei heidän kielessään Jotkut puhuvat puhdistavasta sen äärelle pysähtyminen
juuri vastaavaa käsitettä oli- kokemuksesta. Nuotio, kirkko on jo itsessään hyvä kokesikaan.
tai puro voivat kaikki toimia täl- mus. Jotkut puhuvat puhSyvempiä elämän hahmot- laisen kokemuksen välittäjinä. distavasta kokemuksesta.
Nuotio, kirkko tai puro voitamisen rakenteita löytyy
vat kaikki toimia tällaisen
kielijärjestelmistä itsestään.
Tällaisiksi voidaan laskea se, että suomen kieles- kokemuksen välittäjinä. Henkisen yhteyden tuntä puuttuvat sukupuolittavat pronominit (sekä nusteleminen ja elämän syvällisyyksien ajatteleenglannin ”he” että ”she” on suomeksi vain minen (ikiaikaisine kysymyksineen elämän luon”hän”), kiinan kielen sanoja ei taivuteta ja niistä teesta) voivat olla ihmiselle voiman lähde, merpuuttuvat aikamuodotkin sellaisenaan, ja että on kitysten polttoainetta, pohja elämälle. Yhtä kaikki,
vähemmistökieliä, joissa suunnat ilmaistaan loppuen lopuksi niin vähän on ihmiskäsin tehtämaantieteellisiin sijainteihin suhteutettuna abso- vissä, että virran kuljettamana on viisainta tyytyä
luuttisten ilmansuuntien sijaan. Jokainen kieli nauttimaan matkasta.
muokkaa ajattelua omalla tavallaan, koska sanojen avulla ihminen jäsentää maailmaansa.
Teemu Vakkilainen

Elämä on ihmiselle mysteeri
Jokaisen on tunnustettava, ettei tiedä elämästä
juuri mitään. Kaikki tieto perustuu kapealle viipaleelle suuresta kakusta, ja tuo tieto sovitetaan
oman kuplan sisään. Ja mikä kierointa, olemme
itse osa elämän kokonaisuutta. Tajuntamme ulkopuolelle jää väistämättä lukemattomia asioita,
koska emme saa ulkopuolisia, vaihtoehtoisia näkökulmia. Kirjailija tulee omalle tekstilleen sokeaksi, minkä vuoksi kustannustoimittajat lukevat hänen tekstiään parannusehdotuksia esitellen.
Tässä mielessä me itse olemme sokeita elämälle.
Elämässä toimiminen helpottuu huomattavasti, kun ajattelemme elämää havaintojemme ja
kokemuksiemme kokonaisuutena sen sijaan, että
pyrkisimme tavoittamaan elämän perustavanlaatuista ja metafyysistä olemusta (filosofiaa tuntevat voivat rinnastaa tällaisen metafyysisen elämän
Platonin ideaoppiin). Toisin sanoen vaikka hyväksyisimme elämän perustuvan kiveen hakattuihin
tosiasioihin, sillä ei ole merkitystä, ettemme kykene niitä sellaisinaan havaitsemaan. Sen sijaan
merkittävää on tuntea asioita ja esineitä suhteessa koettuun elämään. Ajatus voi olla tekstin avulla ilmaistuna vaikeaselkoinen, mutta tällä tavalla
ihmiset lähtökohtaisesti jo toimivatkin, vaivaamatta päätään moisella teoretisoinnilla.
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Polttaa omia savukkeitaan
Aina välillä käteen sattuu kirja, josta pitää enemmän
kuin monesta muusta. Sellainen teos, josta tekee mieli
kertoa ihmisille, joiden ei tee mieli kuunnella.

V

iktor E. Frankl, wieniläinen
lääkäri ja logoterapiaksi kut
sutun teorian kehittäjä, vietti
eurooppalaisena juutalaisena oman
aikansa ensin Auschwitzin ja sitten
Dachaun keskitysleireissä. Esipuheessaan teokseensa Ihmisyyden rajalla hän sanoo, ettei halua enää esittää
keskitysleirien kauhuja, sillä niistä on
jo puhuttu niin paljon. Sen sijaan hän
sanoo haluavansa keskittyä kirjassa
ihmisen kokemuksiin. Myöhemmin
hän pääty kehittämään mainitsemani logoterapian, jonka pääajatus on
tukea ihmisen omaa tarkoitusta ja sen
löytämistä; surullisen kuuluisaa elämän tarkoitusta. Logoterapian nimi
tulee kreikan kielen sanasta logos, joka
viittaa sekä henkeen että tarkoitukseen.
len aina pitänyt lainauksis
ta. Ne ovat tyylikkäitä kei
noja tiivistää jokin hieno
ajatus sellaiseen muotoon, että sen
muistaa vielä pitkänkin ajan päästä.
Toisaalta ne ovat usein liian hoettuja
ja kliseisiä; lauseita, jotka sisältävät näennäisiä oivalluksia asioista ja elämästä ja joiden ymmärtäminen ei sitten
lopulta avaakaan elämässä mitään
uutta.
Päädyin kirjoittamaan muistiin
Franklin teoksesta kaksi kohtaa. Ne

O

muutaman savukkeen hyvitykseksi vaarallisesta työstä. Ainoan poikkeuksen
muodostivat ne, jotka olivat menettäneet
elämisenhalunsa ja halusivat ’nauttia’ viimeisistä päivistään. Nähdessämme
toverimme polttavan omia savukkeitaan tiesimme hänen jo
luovuttaneen. Hän ei enää uskonut
jaksavansa jatkaa. Ja jos elämisenhalu oli
kerran sammunut, se hyvin harvoin elpyi
uudelleen.

ovat nähdäkseni saman asian molemmat puolet. Lainaan suoraan.
Ensimmäinen koskee savukkeita,
keskitysleirin valuuttaa.
… ja vielä tärkeämpää oli, että savukkeet saattoi vaihtaa kahteentoista
kupilliseen keittoa, ja kaksitoista kupillista keittoa merkitsi hyvin usein välttymistä nälkäkuolemalta. Oikeus tupakointiin kuului kapolle (leirin vankien
johtaja, joka itsekin on vanki), jolla
oli määrätty viikkokiintiö kuponkeja, tai
mahdollisesti vangille, joka toimi esimiehenä varastossa tai työpajassa ja joka sai

Tämä lainaus on kirjan alusta. Toinen lainaus koskee niitä hetkiä ennen keskitysleirin vapauttamista, kun
kirjoittajan itsekin teki mieli luovuttaa ja lakata elämästä – koska niin
kuoleminen keskitysleirissä tapahtui.
Piti vain lakata elämästä. Frankl palaa tekstissään niihin hetkiin ja muistelee niitä, jotka lopulta selvisivät keskitysleiristä ja niitä, jotka eivät.
Ihminen,
joka tiedostaa olevansa
vastuussa
häntä rakkaudella
odottavasta ihmisestä tai tekemättömästä
työstä, ei koskaan voi heittää pois elämäänsä.
Tässä omasta mielestäni tiivistettynä Viktor E. Franklin Ihmisyyden rajalla. En ala tulkitsemaan näitä lainauksia enkä vedä niistä yleispäteviä
päätelmiä elämään. Jokainen tehköön sen itse, jos kokee sen tarpeelliseksi.
Tuomas Hoffrén

Kaksitoista kupillista
keittoa merkitsi hyvin
usein välttymistä nälkäkuolemalta.
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Pirkkalasta Messukylän papiksi
Helmisen Eetu oli rippikoulussa tavalliselta vaikuttanut,
lentopalloa harrastanut rippikoulupoika. Viime toukokuussa hänet vihittiin papiksi Messukylän seurakuntaan.

K

uten useimmat nuoret ja ai
kuisuutta lähestyvät ihmi
set, itsekin mietin täysiikäistymisen kynnyksellä mitä haluaisin tehdä isona. Seuriksesta ja seurakunnasta oli tullut isosvuosina rakas paikka, joten ajattelin voisiko
elämässä tehdä töitä sellaisen parissa. Mahdollisuudet mielessäni rajautuivat karkeasti diakonia-ammattikorkeakoulun nuorisotyökoulutukseen tai yliopiston teologiseen tiedekuntaan, joka papiksi haluavilta edellytetään. Jälkimmäinen tuntui itselleni luontevammalta ja paikka tiedekunnasta aukeni toisella yrittämällä.
Ensimmäisinä kuukausina yliopistossa en edes tiennyt mikä on yliopisto ja mitä siellä oikein pitäisi tehdä, mitä on teologia ja mitä oikein
ollaan opiskelemassa. Onneksi melko nopeasti löytyi sopiva mentori,
joka inspiroi opiskelemaan ja hakeutumaan niille kursseille, joista lopulta aidosti kiinnostuin. Ensimmäiset

vuodet (tai tarkkaan ottaen koko
aika yliopistossa) olivat vasta opiskelemaan opettelua, jotka tarjosivat
välineitä ja suuntaviivoja sille mitä
kohti kannattaa pyrkiä.
Yliopistosta ei suinkaan valmistuta papiksi, vaan teologian maisterin
koulutus (tietyin edellytyksin) mahdollistaa pappisvirkaan hakemisen.
Juhlallisesti sanottuna Suomen kirkko ja seurakunta kutsuu keskuudestaan henkilöitä toimittamaan papin
virkaa, jolloin piispa vihkii henkilön
papiksi. Käytännössä homma kuitenkin menee niin, että teologian
maisteri voi hakea papin töitä ja sopivan paikan ja aikataulun tullen voi
sitä varten saada pappisvihkimyksen.
Tämän jälkeen on ylitetty korkein
kynnys eli vihkimyksen saaminen ja
pappi on vapaa hakemaan mitä tahansa avoinna olevaa virkaa.
Opiskelut ja luentosalissa vietetyt
tunnit eivät olleet se mikä valmisti
työelämään vaan kesätyöt, harjoittelut ja verkostoitumiset. Parin Pirk-

kalassa vietetyn työkesän jälkeen rohkaistuin hakemaan kokemuksia
myös muualta; Nokialta ja myöhemmin Tampereelta, jotka olivat
työelämään pääsyn kannalta ratkaisevia askelia. Nokialla sain laajennettua katsontakantojani ja loin niitä
suhteita, jotka olivat avaamassa tietä Tampereelle, josta lopulta sain
myös pappisvihkimyksen.
len ajatellut, että elämää hel
pottaa kun on määränpää,
jota kohti kulkea, sekä
suunnitelma sinne pääsemiseksi.
Näiden lisäksi apua on ollut erityisesti siitä, että on ollut joku edellä
kulkija, jolta on saattanut kysyä neuvoa milloin minkäkin pienen ja suuren asian kanssa. Silloinkin kun on
ollut epävarma päämäärästä tai
suunnitelmasta, on apua saanut joltain itseä kokeneemmalta, joka on
osannut valita rohkaisevat sanat.
Toivottavasti itsekin on osannut oikealla tavalla rohkaista toisia.
Eetu Helminen
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