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Kun tässä on viime aikoina liikkunut kaikenlaista tietoa joulun merkityksestä, niin
palautan mieleen, ettö joulupukki on vain suuren juhlan päälle rakennettu leikki,
muttei varsinainen asia.
Eikä joulu ole sitä varten, että muistisairas mummo kuskattaisiin ensin lastensa
kotiin ihmettelemään ja sitten takaisin laitokseen, jossa hoitajat taas yrittävät saada
hänet normaalirytmiin.
Eikä joulu ole perinneruokakoulu, jonka aikana lastenlapsia totutetaan syömään
ruokia, jotka kenties olivat herkkuja kuusikymmentä vuotta sitten.
Eikä joulu ole alennusmyyntejä edeltävä korkeiden hintojen sesonki, joilla pelastetaan Kiinan paineissa kituvia tavarataloja.
Ei mitään noista. Kyllä se on itte Jeesus, jota tässä juhlitaan, ja onhan se syvällinen
tarina, kun rääsyläinen nuoripari lapsivesien jo tullessa yrittävät keksiä, mihin pääsisivät Jumalaa synnyttämään.
Arto Köykkä
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Älä roikota hommiasi loman ajaksi
Elämästä pitäisi nauttia, mutta päivät
tuntuvat olevan täynnä kaikkea muuta, kuin nautintoa. Tuntuu siltä, kuin elämä valuu hukkaan
kaikkien vastuiden ja tehtävien keskellä. Koulu,
työ ja muut velvollisuudet verottavat aikaa tehden olosta epämukavaa tasapainoilua. Vaakakuppi tuntuu kallistuvan liikaa kohti noita kaikkia
velvollisuuksia nautinnon kustannuksella.
Olen kuullut monta kertaa vanhan sanonnan:
“Työ ennen huvia.” Sen tarkoitus on kai määritellä jonkinlainen tärkeysjärjestys elämässä kertomalla, että hommat hoidetaan ja sitten tehdään
muut asiat. Koulu, työ ja vastuut tulisi hoitaa
ennen kaikenlaista huvia. Jos kuitenkin on niin,
että nuo vastuut täyttävät kaiken aikamme, ei silloinkaan ole hyvä olla. On helppo haalia liikaa ja
sitten velvollisuuden tunnossa vaikea lähteä luopumaan, vaikkei enää jaksaisikaan niitä tehdä.
Jos sananlasku onkin tarkoitettu ajatella huvin
kannalta? “Työ ennen HUVIA.” Huvi ja nautinto on jotain sellaista, jota ei voi saada ilman, että

hommat on hoidettu. Netflix-sarja kokeisiin luvun vastapainona voi olla ihan jees, mutta saako
siitä sitten kuitenkaan sitä rentoutta ja mukavaa
oloa, kun takaraivossa on tunne siitä, että pitäisi
lukea kokeisiin? Youtubea ja somea aina vähän
läksyjen välissä, on kivaa, mutta olisiko se vielä
kivempaa vasta läksyjen jälkeen?
Jouluna on aikaa lomailla. Jotta siitä voisi nauttia täysipainoisesti kannattaa hoitaa niin, ettei
mikään koulu- tai työhomma jää roikkumaan loman ajaksi. Silloin voi kääriytyä aamulla uudelleen peittoon nauttien siitä tunteesta, ettei tarvitse nousta tekemään mitään. Sarjoja voi kahlata läpi hyvällä omalla tunnolla rentoutuen vaikka
kuinka paljon.
Joku tällainen vapautunut nautinnon tunne on
maistiainen siitä armosta, joka sai alkunsa jouluna vuosia sitten Betlehemin seimessä.

Teemu Kallio

Sitä joulua väritti vieraanvaraisuus
Oli joulu, jolloin piti kaivaa kumisaappaat
ja sateenvarjot kaapista. Silloin sää oli lämpimämpi kuin saman vuoden juhannuksena. Lapset leikkivät lumikinosten sijaan vesilammikoissa ja mudassa. Oli myös joulu, jolloin öinen kirkonmeno
siirrettiin pakkasen takia pihalta kirkkoon. Joulu,
jolloin katseltiin lyhtyjen ja taskulamppujen ilmestymistä pihoilta ja teiltä. Jolloin iloittiin siitä, että
karvaiset koirakaveritkin saivat tulla kirkkoon.
Olivathan monet ottaneet nämäkin mukaan seimen ääreen pakkasesta huolimatta.
Oli joulu, jota väritti vieraanvaraisuus. Jolloin
on istuttu suhteellisen vieraassa keittiössä ja jolloin olen silti saanut kokea oloni äärimmäisen
tervetulleeksi. Yhden joulu täytti suru. Tosin tuo
sama joulu jätti jälkeensä myös yhden tärkeän
jouluperinteen meidän perheeseemme.
Erään joulun olin itsekseni. Opettelin sitä, mikä
kaikki tekee minulle joulua. Kerran hoitokissa
kaatoi koko kuusen. Toisena jouluna koira söi
olkikoristeen ja lahjapaperit.

Oli joulu, jolloin pieni paimen ei enää jaksanut
valvoa kedolla. Jääkiekkomailasta rakennettu
paimensauva kumahti komeasti säikähtäneen lampaan jalkoihin. Monen jouluna protestoin kirkkoon lähtöä, sillä joulupukki kävi aina samaan
aikaan. Noina jouluina joulukirkko voitti, nykyään ei tarvitse enää kilpailla. On joulujeni ketjussa sekin joulu, joka on vasta tulossa.
Ja sitten on se ensimmäinen joulu. Se, joka
omalla salaisella tavallaan pilkahtelee kaikissa
niissä jouluissa, joita eletään ja koetaan. Se joulu, jolloin Jeesus syntyi. Jolloin hän asettui ihmisen elämään, sen iloon ja sen kipuiluihin. Kaikkeen siihen, mitä maailmassa on.
Tänäkin jouluna enkelien viesti kaikuu kaiken
touhun, laulun, koristeiden, murehtimisen, jännityksen ja odotuksen keskellä. ”Älä pelkää! Maan
päällä rauha ihmisillä, joita Jumala rakastaa!”

Reetta Mörttinen
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Me pärjätään kyllä kolmisin
Milloin tämä lumi on satanut, kysyn mielessäni, kun kävelen töihin aamuvuoroon. On
viimeinen arkipäivä ennen joulun pyhiä ja taukoa näistä työaamuista. Että jos tässä tähän iltaan jaksaisi ja vaikka siellä sairaalassa illalla vielä kävisi.
Kuljen tehtaan portista sisään. Nostan kättäni
tervehdykseen tutulle porttivahdille ja suuntaan
askeleeni kohti meidän osaston ovea. Pukuhuoneessa on pari muutakin töihin tulijaa, joiden
kanssa heitetään hyvät huomenet. Sitten astun
tehdassalin ovesta sisään ja alkaa se joka aamuinen moimotus: Moi. Moi. Moi…
Omalle paikalleni työryhmämme koneen luokse päästyäni alkavat naiset heti kysellä ompelutehtäviensä keskeltä, että ”Mitä kuuluu? Menikö
kaikki hyvin? Ihanan kuvan laitoit meille
Whatsapp´iin illalla”. Siinä sitten koneen surinan
keskellä kerron näille lähimmille työkavereilleni,
että ”tyttäreni synnytti terveen poikalapsen, että
kaikki sujui hyvin ja molemmat voivat nyt osastolla oikein mainiosti”.
Muille kuin lähimmille työkavereille en ole edes
puhunut tyttäreni tilanteesta, kun sitä pidetään
yleisesti niin häpeällisenä asiana, että lukion ekaluokkalainen tulee raskaaksi ja vielä tahtoo pitää

lapsen. Sitäkin paheksutaan, että kun yksinhuoltajana en pakottanut lastani tekemään aborttia.
”Eihän ne voi mitenkään selvitä, kun lapsi hoitaa lasta”, paheksui joku lähisukulainenkin tyttäreni raskautta siitä aikanaan kuultuaan. No, tuollaisiin sukulaisiin en enää jaksa yhteyttä pitää.
Me pärjätään kyllä kolmisin. On pärjätty tytön
kanssa kaksin ennen tätä vastasyntynyttä ja lupasin tyttärelle, kun hän suri kohtaloaan ja katui
jossakin vaiheessa ratkaisuaan pitää lapsensa, että
siinä se kolmaskin menee kuin me kaksi.
Työvuoroni on päättymässä. Vaihdan tyttären
kanssa viestit ja kuulen, että heidät kotiutetaan
jo huomenna, koska on joulu. Lupaan hakea heidät aamulla, mutta vielä illalla tulen käymään
osastolla.
un kävelen tehtaan portista hämärtyvään
iltapäivään, niin kuulen viereiseltä kou
lulta: On Lapsi syntynyt meille ja Poika annettu on. Hänessä elämän löysin, Jumalan suosion. Hän
on sen ylhäisen koitto, mi maailmaa valaisevi…
Tunnen, miten näkökykyni sumenee laulua
kuunnellessani. Nostan katseeni tummenevaa
taivasta kohti ja soperran kiitokseni.

K

Taru Lossi

Talvileiri, Valtteri ja taulut
Valokuvat palaavat alakerran
seinälle
Jokunen vuosi sitten kuolleen Jouni Latosaaren
vanhemmat lahjoittivat aikanaan rahaa nuorelle
seurakunnalle. Rahoilla hankittiin canvas-tauluja nuorille tutuista kohteista. Nyt nuo kuvat palaavat seinille paremmin tulostettuina. Yläkerran
Pitkäsen Valtterin sivari päättyy
Valtteri Pitkänen saa pallon jalasta, kun sivari aulaa taas koristetaan Syötteen maisemalla, ja rippäättyy tammikuun 8. päivä. Valtteri on ollut pikoululuokan kaapit saavat väriä. Takaseinälle
mukana nuortenilloissa, rippikouluissa, kerhois- tulevat sanat: “Ilta jatkuu.”
sa ja kiinteistöhommissa. Yksi suurimmista töis- Tampere on keltavihreä
tä on ollut seurakunnan rakennusten ikkunoiden Sumppikupponen sillä aamu voi alkaa
pesu kesällä. Toisaalla lehdessämme Valtteri ker- lappeenrannassa
too kokemuksistaan omin sanoin.
Joo toi on jussise makaroonipussi hajoo kun

Talvileiri 2020
Talvileiri palaa vuoden tauon jälkeen Korpilahdelle. Isoset voivat ilmoittautua mukaan uudenvuoden jälkeen. Kesän isosasioihin palataan joskus huhtikuussa.

sen pistää tosta postiluukusta
Katrille hyvää joulua t. Teemukissa teemukissa
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Vuoden valinnat
Urheilija: ST
Tuskin kenellekään urheilua tuntevalle on
yllätys, että vuoden urheilijan tittelin pokkasi tuo legendaarinen, voittamaton ja universumin kaunein eli Sateentorjunnan jalkapallojoukkue.

Pelin tekijä: Sakari
Virtanen
Sakarin kehittämä Paavin
metsästys on tullut jo niin
tutuksi, että on unohtanut,
kuka sitä on alkuaan ollut
kehittämässä.

Puheen pitäjä: Peetu
Ojala
Tuskin koskaan rippikoululainen
on puhunut niin vakuuttavasti
kuin Peetu.

Moikkaaja: Aleksi Lumme
Aleksi ymmärtää, että tervehtimistä säästellessä ihminen ei voita mitään.

Vuoden temppurata: Anna Nurisalo, Ninni
Koivikko ja Pinja Ahonen
Suurta mainetta saavuttanut rakennelma
tehtiin Lotja 3:lla.

Tutkimusmatkailija: Silja
Saarenmaa
Silja oli Englannissa ja tuomisina oli iltahartaudellinen tietoa sikäläisestä hengellisestä elämästä ja
vähän muustakin.

Ideanikkari: Niko
Nurihonen

Pakohuoneen tekijät: SaraPauliina Aho ja Sini-Maaria Aho

Mikkelistä mukavasti
meitä vahvistamaan
tullut Nikolla on hieno
idea siitä, että menisi
junalla Narvikiin.

Osataan sitä kaiken maailman pakohuonepelejä tässä ittekin tehdä.

Akrobaatti: Ia Jaakola

Dronekuvaaja: Aukusti
Palosaari
Elokuvista muutenkin perillä oleva Aukusti toi dronensa Korpilahdelle ja saatiin kivaa elävää kuvaa
seurisnettiin.

Iltahartaus: Leevi Lahti
Monista hyvistä hartauksista nostetaan esiin tällä
kertaa Leevi. “On suurenmoista, kun meillä on ihmisiä, jotka toivottavat
meille hyvää yötä.”

Lotjan nuoralla Ia pääsi
esittelemään sirkuksesta
oppimiaan tasapainotemppuja

Sisään tulija: Alisa
Koskinen
Alisa tuli Seuriksen iltahartauteen luokasta haetun
pöydän päällä.

Napsauttelija: Jonna
Manninen
Rakkoja tuottaneen harjoittelun jälkeen Jonna on oppinut napsuttamaan sormiaan.
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Esimerkki: Hanna
Hämäläinen
Inka Salmelan ja Alma Himasen mielestä Hannalla
on kaikki ne ominaisuudet,
mitä hyvältä esimerkiltä
tarvitaan.

Autoilija: Tuomas Vainio
Renault-kuski tarvitsee
aina kannustusta.

Terveisiä Väpelle
Hei Silja
Ei ole mitään syytä kiihtyä
Sandra ja santra... siinä on vissi ero
Heips korpi 2!
Hyvää joulua kaikille ihanille lapsille

Pingispelaaja: Eero von
Becker
Eero ottaa pingiksen jo ihan kilpamielessä.

Ilmeilijä: Iina Stenberg
Iina ampui oikein antaumuksella.

Saunan lämmittäjä: Oskar
Paju
Paljon on mennyt vuoden
aikana puuta taivaan
tuuliin

Ihan muuten vain hyvä
tyyppi: Henri Ahlstedt
Kuvataiteilija: Aino Ilola
Ainolla on aina vihko mukana
kuvien tekemiseksi. Aiheina
ovat olleet esimerkiksi Lotjan
maisemat.

Valokuvaaja: Olivia Manninen
Olivia on saanut paljon kuvausvastuuta seurisnetissä.

Soolon tekijä: Ossi Lahti
Kun isosia oli pariton määrä,
Ossi sanoi heti että voi vetää
yksinkin.

Pianonvaltaaja: Miro Laurila
Seuriksen kaksi pianoa ovat olleet kovassa käytössä aina keskiviikkoisin ja torstaisin. Miro on
ollut yksi innokkaimmista.

Vuoden rumpali:
Jaakko Karti
Jaakko toi rumpunsa
jopa konfirmaatiokirkkoon saakka. Myös kitaran soitto sujuu, niin
kuin kirkonmenoissa on
voitu havaita.

Seurislegendojen keräilysarja nro 38
Julia Ilomäki
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Puhe konfrirmoidulle
Rippijuhlissa pidetään myös puheita. Tässä on erään
kummitädin puhe viime kesänä rippikoulun käyneelle
nuorelle.
Hyvä kummilapseni, onnea suurena juhlapäivänä, konfirmaatiopäivänä!
eit hienon ja nykypäivänä
ehkä harvinaisen valinnan
kun kävit rippikoulun. Ei
ehkä sillä tavalla harvinaisen, sillä ilmeisesti suurin osa nuorista kuitenkin käy rippikoulun, mutta erityisen
sillä tavalla, että olisit voinut valita
myös toisin. Tietoa, mielipiteitä ja
vaikutteita on saatavilla niin paljon,
että joskus yksinkertaisin tie hukkuu
valintojen mahdollisuuksien joukkoon.
Erityisen hyvän valinnan teit kun
kävit Pirkkalan seurakunnan oman
rippikoulun. Ei kannata mennä merta edemmäs kalaan – etenkään tässä asiassa.
masta rippikoulustani on
nyt aikaa jo 16 vuotta,
minusta tuli siis kummisi
konfirmaatiota seuraavana vuonna.
Kuusitoista pitkää vuotta, ja koko
sen ajan on Pirkkalan seurakunta ja
sen työntekijät olleet yhä kiinnostuneita mitä minulle kuuluu.
Teit siis erityisen hyvän valinnan.
Pirkkalan seurakunnassa ollaan kiinnostuneita mitä elämässä on tapahtunut, miten menee ja iloitaan yh-

T

O

dessä onnistumisista. Ollaan mukana myös elämän käännekohdissa,
häissä ja hautajaisissa. Atesta on tullut meidänkin perhepappi, jos vanhastavasti sanotaan; Ate on ollut läsnä kaikki häät, ristiäiset ja hautajaiset, veljien nuoruudet ja omani. Lossin Taru kulki kanssani kaikki Pirkkalassa viettämäni aikuisuuden vuodet, en ole kokenut missään sellaista
välittämistä kuin Pirkkalan seurakunnassa. Vaikka osoite muuttuisi monta
kertaa, aina muutaman kerran vuodessa Taru ja Ate lähettävät kirjepostia ja kutsuvat mukaan erityisiin juttuihin. Ja kun tavataan kasvotusten
voidaan jatkaa siitä mihin viimeksi
jäätiin.
oten teit todella hyvän valinnan.
Saat elää nuoruutesi vuodet hy
vässä seurassa, käyt Seuriksella
sitten joka viikko tai harvakseltaan.
Voit olla varma, että Seuriksella ollaan aina kiinnostuneita miten menee, oli tilanne mikä tahansa. Siellä
saa hyviä kavereita ja pidetään hauskaa, niin hauskaa että yhdessäoloa
ei millään malttaisi päättää. Ja sitten
on Lotjan reissut, joilla aina oppii
jotain uutta itsestään, toisista ja Jumalasta.

J

N

auti tästä päivästä, sinun
juhlapäivästäsi, Se on vii
meinen iso juhla, jonka olet
niin sanotusti saanut ilman omaa
ansiota. Seuraavat mahdolliset juhlat, vaikkapa valmistuminen koulusta, vaativat enemmän toisenlaisia
ponnisteluja. Tämän päivän olet saanut armosta ja siitä, että olet avannut mieltäsi ja sydäntäsi elämän keskeisimmille asioille yhdessä toisten
nuorten kanssa.
Kumminasi olen erityisen liikuttunut saadessani viettää kanssasi tätä
päivää. Ja kun Seuriksella näen sinut
varttikirkossa laulamassa Lapsuuden
uskoa toisten mukana, sydämessäni
läikähtää lämmin tunne ja kiitollisuus
siitä, että saan yhä kulkea rinnallasi.
uusitoista vuotta sitten vart
tikirkossa lausuttiin Raama
tun sanat, jotka ovat tallentuneet sydämeeni ja joita kannan
mukanani, ja jotka ovat antaneet lohtua etenkin pulmallisissa elämäntilanteissa.
Jätän ne sanat sinulle ja toivon, että
ne tuovat sinullekin joskus saman
toivon, kuin ne minulle tuovat: vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat
horjuisivat, minun rakkauteni sinuun
ei järky eikä minun rauhanliittoni
horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi (Jesaja).

K

Jenni Virkajärvi
Soffanille mahtavaa joulua!
Ottakaa yhtetyttä
Sandraan, jos tiedätte
elämän tarkoituksen!
Syötkö sinä korppuja, oletteko ihan hörhöjä?
Moikkuu Jimi
Hyvää joulua Ate!
Olet tosi nätti et mikään
perunasäkki
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Kaverusten kirjakerho
Kaksi 17-vuotiasta poikaa päättivät perustaa kirjakerhon
(varmasti löydät heidät myös Seuriksen pingispöytien äärestä).
Aina kaikkialla sanotaan, että kannattaa lukea, mutta jos te nyt
viimein uskoisitte sen, kun nuori sanoo sen. Suosittelen lämpimästi kaikkia tässä mainitsemiani teoksia.

Y

leinen mielipide kirjojen lu
kemisesta oli varsin kieltei
nen ala- ja yläasteella. Minä
kuitenkin olen aina pitänyt kirjojen
lukemisesta, vaikka se vähälle olisi
joskus jäänytkin. Ala-asteella muistan suorittaneeni lukudiplomin ja lu-

keneeni muutaman vapaaehtoisenkin kirjan. Yläasteella luin äikästä annettujen pakollisten luettavien lisäksi vain pari kirjaa, olin unohtanut lukemisen nautinnon.
Lukion ensimmäisen vuoden syksyllä annettiin luettavaksi kirja. Se oli
kai sitten ensimmäinen lukemani
“aikuisten” kirja. Pidin kirjasta, mutta
en miettinyt sitä sen enempää. Tämän vuoden keväällä eli puoli vuotta
tuon kirjan jälkeen sain ajatuksen, että
voisin lukea jonkun vapaaehtoisen
kirjan. Tämä oli ensimmäinen pariin vuoteen. Menin vain kirjastoon
ja katsoin Kannattaa lukea -hyllyä.
Anneli Kannon Pyöveli näytti kiinnostavimmalta. Siitä lähti sitten mun
lukuharrastus käyntiin ja into on vain
kasvanut matkan varrella. Saldoni
taitaa olla tuosta keväästä nyt vuoden loppuun vähän vajaa 20 romaania.
Charles Lamb on joskus näin sanonut, me luemme saadaksemme
sanoa että olemme lukeneet. No, tie-

sin että kaverini Lassi Lampo on
pitänyt myös lukemisesta ja menin
siis kertomaan hänelle uudesta innostumisestani. Keskustelu päätyi
sitten siihen, että päätimme perustaa kirjakerhon. Tai no siis sovimme aina minkä kirjan luemme ja
omaksumme siitä inside juttuja ja
keskustelemme niistä kun ehditään.
Seuraavaksi kerhomme käsittelemät
teokset, ne ovat (vielä) tämmöiseen
kirjotukseen mahdutettavissa.

Mika Waltari: Sinuhe
Egyptiläinen
Oli ensimmäisen kirjan valinnan aika,
ja kumpikaan ei ollut lukenut Sinuhe egyptiläistä, oliko siinä sitten
muuta vaihtoehtoa suomalaisina.
Teos on historiallinen romaani joka
kertoo Sinuhen elämäntarinan lapsuudesta loppuun asti. Pohdittavana ovat muun muassa tiede ja uskonto, sekä yhteiskuntajärjestelmät.
Waltari loi todella taitavasti fiktiivisen hahmon elämänkerran historiallisten faktojen ympärille.
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George Orwell: Vuonna
1984
Tärkeä ja pelottavan todellinen kirja nykymaailmassa. Teoksessa kuvataan dystopia, jossa eletään täydellisen totalitarismin alaisuudessa. Dystopia on hyvin luotu ja ikävä kyllä
mahdollista ja melkein todellistakin
jossain nimeltä mainitsemattomissa
osissa maailmaa. Tarina seuraa Wilsonia, joka vastustaa yhteiskuntaa,
muttei näytä sitä ulospäin, sillä se
olisi rikos. Tästä voisi selittää monta
sivua, joten tehkää itsellenne palvelus ja lukekaa vaan.

John Irving: Oman elämänsä sankari
Yksi niistä harvoista, joista en selvittänyt mitään etukäteen, en edes
takakannen tekstiä lukenut, halusin
mennä tarinaan sokeana. Ja tätä kaikki eivät ole ehkä vielä lukeneet. Vaikuttava tarina orpopojasta, ja hänen
elämästään. Teoksen voisi omistaa
kaikille ei-toivotuille lapsille. Teos on
lisäksi kannanotto aborttiin, joka oli
nimittäin kiellettyä USA:ssa vielä kirjan kirjoitusvaiheessa. Henkilöhahmot rakennetaan todella hienosti, niin
hyvin että heidän myötä- ja vastoinkäymiset ovat todella vaikuttavia.

Muita kirjoja, joita kannattaa lukea
Aldous Huxley: Uljas uusi maailma (dystopiaromaani, jossa ihminen on tuotteistettu täysin, perheen
käsitettä ei ole ja keinotekoinen nau-

tinto on korvannut tieteen ja taiteen)
Fjodor Dostojevski: Rikos ja rangaistus (romaani syyllisyydentunnosta, katumuksesta, säännöistä,
moraalisista kysymyksistä, kaiken
kaikkiaan aivan loistava)
Olli Jalonen: Taivaanpallo (romaani lapsesta valistuksen ajan alkaessa)
John Irving: Ystäväni Owen
Meany (romaani erikoisesta pojasta, ystävyydestä ja uskosta)
Jevgeni Zamjatin: Me (dystopiaromaanien äiti, inspiroi Huxleyta
ja Orwellia, sai kunnian olla ensimmäinen Neuvostoliiton uuden sensuurielimen kieltämä kirja)
Klassikot eivät ole turhaan klassikoita.

Hyvää joulua lotja 6:lle!
Tee mulle voileipä
Milloin nähään porukalla?
Lotja 6
Terveisiä Timpalle!
Hei! Halusin vaan tulla
muistuttaan että ystävät on
tärkeitä ja et kaikki tarvii
ainakin yhden hyvän
ystävän. Muistakaa olla
ystävällisiä kaikille =
Terkkuja Riinalle pus pus
Sormi korvassa on ihanan
tuntuinen
Olivia M. on best t:kämppis
Epa on kivsu t:R
Terkkuja pikkuveljelle
Hyvää juhannusta!
Terkkui Ronil
Syö tämä lehti
Helmi R on ihnu

Aku Soininen

Vilja vähennä sitä ka´hvia
Helmikki hiiri

Vaihdetaanko posti
pikkukakkosenpostiin?
Eerika on tosi söpö, mun
vaimo <3
Terkut Santulle, Jennalle,
Soffanille, Katrille, Isbelle,
Kristalle, Marikalle ja
kaikille muille!
Marika ja Krista,
ihanimmat kaksoset mitä
tiiän!
Terveisiä kaikille! =
Tiialla on kiva letityspää
Rekkamiehen terveiset =
Ihanaa joulua Artolle sää
oot yks seuriksen kantavista
voimista ja ihan best

Onnea vauvasta Eetu
Helminen saanhan olla
kumisetä t:Roni
Kuulun
seksuaalivähemmistöön. En
kerro kellekkään, enkä
luota kauheasti kertoa sitä
kenellekkään. Riparilla
kerroin muutamalle henkilölle, joita en edes tunne
joista minulla on suuria
ennakkoluuloja.
Edellekkään en ole kuullut
heidän kertoneen siitä
kenellekkään. Luottakaa
ihmisiin ja ottakaa riskejä.
Se kannattaa
Antonille terveisiä, oli
mukavaa kun pääsit
leirilleni isoseksi
Hei Hannu
Jonna Konna, laittakaa
muistii
Atella on tojota
Tappelin tuulin kanssa.
Varokaa tuulia
Jonne on ihana
Moi Smhossi
Hellou Sandra
Oskar paju käy parturissa,
rakkaudella Emilia
Moi Leevi
Möö
Viides kiintiöterv.
Niin että, mitä että, tämä
on vettä
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Vanha kunnon nokialainen
Yksi tehokkaimmista keinoista vastustaa ilmaston lämpenemistä on siinä, että pitää tavarat loppuun saakka eikä osta roinaa,
jota ei tarvitse. Tourun Hannu on elänyt tämän mallin mukaan.
Elokuussa 2006 totesin olevani
uuden kännykän tarpeessa ja ostin
Nokia 6021:n. Nopeasti totesin sen
olevan suorastaan erinomainen puhelin. Niin erinomainen etten halunnut sitä vaihtaa älypuhelimeen vaikka ne voimalla alkoivatkin tulla
markkinoille vähän 6021:n jälkeen.
Päätin että käytän sitä niin kauan kuin
se vaan suinkin kestää. Ja kyllähän
se kesti. Itseasiassa se on vieläkin aivan kunnossa. Sitten kävi niin että
työnantajani tarjosi mahdollisuutta
työsuhdepuhelimeen ja tartuin siihen.
Elokuusta asti puhelimena on ollut
Nokia 8.1.
Kuinka sitten olen pärjännyt älypuhelimen kanssa? No, vaihtelevasti. Hetken kesti ennen kuin oppi sitä
käyttämään. Ja nyt kun olen käyttänyt, en ole lainkaan varma älypuhelinten ylivoimaisuudesta. Onhan
niissä toki paljon hyviä ominaisuuksia, sitä ei käy kiistäminen. On kiva
päästä puhelimella nettiin ja kamera
on hyvä puhelimessa olla. 6021 ei
ollut kameralla varustettu, joten tämä
on ensimmäinen kamerapuhelimeni. Eihän se nyt mikään järjestelmäkamera sentään ole mutta varsin
korkealaatuisia kuvia sillä kyllä saa.
Ja näyttö on myös erinomaisen
tarkka. Mutta en minä siitä mitään
elokuvia ala katselemaan, sen verran pieni se kuitenkin on. On myös
hyvä että Whatsapp ja muut on vihdoin käytössä, ei ole niin ulkopuolinen olo. Tallennustilaa riittää myös,
enää ei tarvitse poistaa viestejä uusien tieltä.
Onhan toki huonoja puolia myös.
En ole ollenkaan vakuuttunut kosketusnäytön paremmuudesta käyttöliittymänä. Minulla ainakin viestien kirjoittaminen ottaa enemmän
aikaa kosketusnäytöllä kuin perinteisillä näppäimillä. Virhelyöntien mää-

rä, se on kasvanut valtavasti. Kovin
helposti kosketusnäytöllä sormi livahtaa väärään paikkaan. Vahinkopainalluksia tulee toki muutenkin.
Kuinka monta kertaa on vahingossa tullut avattua tai suljettua joku
sovellus kun puhelinta käsiteltäessä
on vahingossa painanut näyttöä väärästä kohtaa. Kohtuullisen ärsyttävää
on tämä.
Aika lailla monimutkaisemmaksi
on puhelimen käyttö mennyt ylipäänsä. Alkuun oli vaikeuksia löytää puhelimen asetuksista haluamansa, enkä vieläkään täysin sitä hallitse.

Ja sitten kalenterin käyttö. Tarpeettoman hankalaa sekin. Jos haluan
tehdä yksinkertaisen merkinnän
vaikkapa työajasta jollekin päivälle,
sepä ei käy noin vain. Kovin on hankalaa nähdä menneitä päiviä kalenterista. 6021 näytti kuukausinäkymän
ja sitä pystyi selailemaan edestakaisin. Jos halusi jollekin päivälle merkata jotain, valitsi päivän ja lisäsi siihen merkinnän. Yksinkertaista ja
helppoa. Nyt se päivä täytyy erikseen kaivaa esiin ja sittenkin vaikkapa sen työajan lisääminen on turhan
monimutkaista. Ei, en halua merki-
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tä paikkaa, enkä todellakaan halua
ilmoittaa tästä kenellekään.
Akun kesto on asia missä on tultu
taaksepäin. 6021:n akku kesti noin
viikon minun käytössäni. Ja siinä on
irrotettava akku, siihen kun on useampi akku niin ne voi ladata kerralla täyteen ja vaihtaa tarpeen mukaan.
Eipä käy päinsä 8.1:n kanssa. En nyt
sentään päivittäin lataile puhelinta
mutta huomattavasti useammin kuin
vanhaa uskollista. Akun lataus on
kyllä nopeampaa tässä uudessa, se
täytyy myöntää.
Ja sitten on kaiken maailman päivitykset. Sovelluksiin pukkaa päivitystä vähän väliä, onpa yksi järjestelmäpäivityskin tullut koettua. Jotain
se sotki puhelimesta, ei pahasti mutta
kuitenkin. Siinä sai hetken taas ihmetellä miten asiat saa ennalleen.
Näin sitä siirryin älypuhelinaikaan
minäkin. On siinä opettelemista ollut ja tulee olemaan. Mielenkiinnolla
ja hieman kauhulla odotan kuinka
tämä laitos käyttäytyy kun ikää tulee
lisää. Hyvin vahva aavistus on ettei
se vanhene yhtä arvokkaasti kuin
6021, joka toimi koko lailla moitteetta sen 13 vuotta mitä sitä käytin.
Kiitos niistä vuosista, hyvin palvelit.

Hannu Touru
Ny mää kirjotan jotain kun
Arto käski
Tytöillä on pitkät hiukset,
pojilla lyhyet
Tuiki tuiki tähtönen
Ilves on best
Teemu onko tullu hyviä
joulukortteja?

hyvää joulua

tumista

Hyvää joulua kaikille

Hyvää joulua ja onnellista
uuttavuotta kaikille

Moi mä oon niko, mä oon
santtu
Niilo22 Pirkkalaan
Menkää töihin!

Moi ingka

Korttitalossa on 19 korttia

Hola como estas hablas
espanjol?

Olethan sinäkin venytellyt
tänään? -en minäkään

Mitä Notre damelle kävi
kun se paloi? -se ei ollut
enää katollinen kirkko

Terveisiä kaikille

Sipulirenkaissa on sipulia
sitte

Älä mua lyö tai joku sut syö

Miksei hiiri kutonut kissalle
lapasia? -se oli langaton
hiiri
Kiitos kun luit tämän.
Ideat loppuivat kesken,
joten toivotampa kaikille

King kong sä olet mulle
oma ping pong
Ei pöllitä mun sanoja
santra
Jouluja oskulle älä
puhalluta ittees
Kiitos kaikille vuoden
leireistä, retkistä, seuris- ja
pappilailloista sekä tapah-

Tuomaksen hiukset oli
tänään hienosti
Maksalaatikko vihreillä
kuulilla on hyvää!
Komee parta t. komee parta
Ihanaa joulua mun parhaille murupuppeleille mää
oisin jossain ojanpohjalla
ilman teitä
Juokaa mehua
Hyvää joulua Hannu ja
Hannun auto
Missä oatlyn kahvimaito?
Rahaa on ennen kun se on
loppunut
Kanit ovat täydellisiä
eläimiä! Et voi väittää
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Tarttuisin kynän sijasta miekkaan
Olen kuluneena syksynä tarkastanut kolmatta sataa esseetä,
kirjoitelmaa, tiedotetta ja kirjallista koetta. Olen rypenyt mieleni
syvissä vesissä miettien, että miten tällekin pienelle ihmiselle saisi
väännettyä rautalangasta, että ei ole hyvä, jos kirjoittaa niin pitkiä
virkkeitä, että niistä ei saa edes itse selvää. Metsäänhän siinä menee, syvään ja pimeään. Siellä ei auta huuto eikä itku.

O

len puhissut keskellä yötä
sitä, että raukkaparka ei
sitten kuitenkaan muistanut laittaa tekstiinsä kappalejakoa,
vaikka siitä yhdessä sovittiin ja lyötiin oikein kättäkin päälle. Olen lukenut pitkän ja hyvin rakennetun
tekstin, jonka muuten olisin ilomielin antanut mennä korkeimmalla arvosanalla läpi, mutta jossa ei ollut
yhden yhtä, ei ainuttakaan, pilkkua.
Se saa minut epätoivon partaalle.
Eivätkö nämä lavealle tielle eksyneet
kirjoittajat näe, että on olemassa vain
yksi totuus, vain yksi oikea tapa?
Eikö heille merkitse mitään se tieto,
että viime viikolla kirjoitetaan suomen kielessä erikseen, tai että englannin kielestä apinoitu tapa laittaa
pilkku ajan-, paikan- tai tavanmääreen jälkeen ei kuulu suomalaiseen
kirjoitustapaan? (Esim. Mielestäni,
Ilves on Tampereen paras jääkiekkojoukkue. Hyi olkoon.)
nko silloin se hetki, kun
annan piut paut armolle ja
lähimmäisenrakkaudelle, ja
evään heiltä kurssisuorituksen, vieläpä pakollisen sellaisen? Silloinko
seison kasvottomana byrokraattina
ja tuomitsen heidät rangaistukseen,
jonka oikeutusta he eivät varmaan
itse edes ymmärrä: uuteen kurssihakuun? En tietenkään. Niinä hetkinä
kääntyvät ajatukseni Jeesus Nasaretilaiseen ja armoon, jota hän elämässään osoitti. Liitän tähän vähän
muokkaamani tekstin, joka toimikoon ilosanomana kaikille teille, jotka ette vieläkään muista, että sydämen kirjoitetaan yhdellä m-kirjaimella.

O

Eräs äidinkielenopettaja kutsui Jeesuksen kotiinsa aterialle, ja hän meni sinne ja
asettui ruokapöytään. Kaupungissa asui
nainen, joka ei osannut ollenkaan oikeinkirjoitusta. Kun hän sai tietää, että Jeesus oli aterialla äidinkielenopettajan luona, hän tuli sinne mukanaan alabasteripullo, jossa oli tuoksuöljyä. Hän asettui
Jeesuksen taakse tämän jalkojen luo ja
itki. Kun Jeesuksen jalat kastuivat hänen
kyynelistään, hän kuivasi ne hiuksillaan,
suuteli niitä ja voiteli ne tuoksuöljyllä.
Äidinkielenopettaja, joka oli kutsunut
Jeesuksen, näki sen ja ajatteli: ”Jos tämä
mies olisi filosofian maisteri, hän kyllä tietäisi, millainen nainen häneen koskee.
Nainenhan ei osaa edes yhdyssanoja.”
Silloin Jeesus sanoi hänelle: ”Simon, minulla on sinulle puhuttavaa.’ ‘Puhu vain,
opettaja”, äidinkielenopettaja vastasi.
”Oli kaksi lusmua lukiolaista”, Jeesus
sanoi. ”He eivät kumpikaan osanneet
kirjoittaa oikein. Toinen kirjoitti aina
relatiivipronominit joka ja mikä väärin,
ja toinen kirjoitti lauseita, kuten mä en
osaa juoksee ja mä en haluu vastaa. Heidän äidinkielenopettajansa Masi Kerminen antoi kuitenkin heidän syntinsä anteeksi ja nosti molempien esseiden arvosanan armollisesti viitoseen. Miten on, kumpi heistä nyt rakastaa häntä enemmän?”
Simon vastasi: ”Eiköhän se, joka sai
anteeksi sen, että käytti relatiivipronomineja väärin, sillä se on hirvittävä virhe ja
Kotuksen silmissä kauhistus.” ”Aivan
oikein”, sanoi Jeesus. Hän kääntyi naiseen päin ja puhui Simonille: ”Katso tätä
naista. Kun tulin kotiisi, sinä et antanut
vettä jalkojeni pesuun, mutta hän kasteli
jalkani kyynelillään ja kuivasi ne hiuksillaan. Sinä et tervehtinyt minua suudelmalla, mutta hän on suudellut jalkojani
siitä saakka, kun tänne tulin. Sinä et

voidellut päätäni öljyllä, mutta hän voiteli
jalkani tuoksuöljyllä.
Niinpä sanonkin sinulle: hän sai oikeinkirjoitukseen liittyvät ongelmansa anteeksi,
sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka
saa anteeksi vähän, se myös rakastaa
vähän.” Ja hän sanoi naiselle: ”Kaikki
sinun korrelaatioon, lauseenrakenteeseen
ja pilkkusääntöihin liittyvät vajavaisuutesi on annettu anteeksi.” Pöytävieraat
alkoivat ihmetellä: ”Kuka tuo mies on?
Hänhän antaa lauseenrakennevirheetkin
anteeksi.” Mutta Jeesus sanoi naiselle:
”Uskosi on pelastanut sinut. Mene pilkuttamaan.”
Tekisi mieleni lisätä vielä seuraava
kohta:
— Sitten hän myös sanoo vasemmalla
puolellaan oleville: “Menkää pois minun
tyköäni, te kirotut, jotka käytätte sanaa
ketä silloin, kun pitäisi sanoa kuka.
Kaikkihan tietävät, että se on vain jälkimmäisenä mainitun partitiivimuoto, eikä
sitä sovi nominatiivina käytettävän.”
Mutta jätetään nyt lisäämättä. Hyvää ja rauhallista joulua. Se kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella.

Tuomas Hoffrén
vastaan
Moikka höpönassut!
Hyvää joulua
Vois juhlia joulua sillee
ihanasti ettei tarvis juhlia
niin saatanasti
Muistakaa juoda
proteiinipirtelöitä
Sinun täytyy kiirehtiä jos
haluat ajoissa ehtiä
Isbe on aika kiva kaveri
(ainakin melkein aina)
ALLUP ja IVHAK, joskus vaan
katot väärin
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Ei lyttäämiselle ja demonisoinnille
Olen onnekas, sillä saan tuntea paljon erilaisia ihmisiä. Onnekkaaksi minut tekevät laaja ja vaihteleva kaveripiirini ja myös se,
että olen oppinut näiltä ihmisiltä paljon.

E

ntisessä koulussani Tampe
reen yhteiskoulun lukiossa,
josta muutama viikko sitten
valmistuin, oli valtava diversiteetti
erilaisia ihmisiä. Koska koulu on ilmaisutaidon erityislukio, hakeutuu
sinne opiskelijoita ympäri Suomen.
Koulussa on hyvin avoin ilmapiiri,
ja jokainen saa olla oma itsensä.
Koulussani ihmiset hyvin avoimia,
joten olen tutustunut siellä moneen
sellaiseen ihmiseen, johon muualla
tuskin olisin törmännyt. Olen keskustellut sellaisten ihmisten kanssa,
jotka omaavat erilaisia arvoja ja mielipiteitä kuin minä itse. Nämä keskustelut ovat opettaneet minulle valtavasti, ja vaikuttaneet myös omaan
arvomaailmaanikin.
Olen kasvanut ihmisenä näiden
kolmen ja puolen lukiovuoden aikana valtavasti, etupäässä ihmisten
ansiosta joihin olen saanut tutustua.
Myös Seuris minulle tärkeä paikka.
Siellä olen käynyt monta opettavaista
keskustelua, ja tavannut paljon kiinnostavia ihmisiä.
rilaisen maailmankuvan ja
arvomaailman omaavan ih
misen kanssa keskusteleminen opettaa meitä ymmärtämään
miksi he ajattelevat asioista eri tavalla.
Valitettavasti pääsemme arkielämässä harvoin niin syvälliseen keskusteluun varsinkaan puolituttujen tai tuntemattomien kanssa. Surullista on
myös, se että kovinkaan usein ei välttämättä edes haluta ymmärtää, miksi
toinen ajattelee asioista eri tavalla. Liian usein ihmiset pyrkivät vain todistamaan että oma mielipide on oikea, ja toisen väärä.
Tätä edellä kuvatun kaltaista näkee valitettavan paljon erityisesti poliittisessa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Näyttää siltä, että tämän
hetken kotimaan politiikassa vasem-

E

misto ja oikeisto eivät enää edes halua
yrittää ymmärtää toisiaan, mikä olisi tärkeää, jotta keskustelussa päästäisiin edes jollain tavalla järkevään
lopputulokseen.
os toista osapuolta jatkuvasti
vain lytätään ja demonisoidaan
saadaan sillä korkeintaan vahvistettua vastakkainasettelua entisestään.
Lisäksi niin poliittisissa, kuin muissakin keskusteluissa unohdetaan että
asiaa voidaan käsitellä monesta eri
näkökulmasta. Usein kuitenkin tunnutaan keskittyvän liiaksi vain yhteen.
Politiikkaan tarvittaisiin mielestäni enemmän hyviä keskustelijoita,
jotka taitavan argumentoinnin ja
hyvän yleissivistyksen lisäksi pystyvät myös näkemään keskustelukumppanin mielipiteet hieman monitahoisemmin.
Toisen ihmisen ymmärtämisen
tärkeys korostuu erityisesti jos halutaan vaikuttaa toisen mielipiteeseen.
Yleensä ihmisillä on taipumus suhtautua varauksella uusiin ja tuntemattomiin asioihin. Uskon että tämä on
jäänne kaukaa menneisyydestä, niiltä ajoilta jolloin ihmiset joutuivat
pelkäämään luonnon vaaroja, kuten
myrkyllisiä kasveja ja petoeläimiä.
Niinpä yhä nykyäänkin saatamme
vaistomaisesti pelätä ja vieroksua
myös erilaisen arvomaailman omaavaa ihmistä, sillä ajattelemme häntä
ikään kuin uhkana. Tämän vuoksi
myös eri tavalla ajattelevaa ihmistä
olisi hyvä pyrkiä ymmärtämään.
Moni saattaa esimerkiksi pelätä
joutuvansa vihan tai pilkan kohteeksi
oman mielipiteensä vuoksi. Jos keskustelukumppani sivuuttaa hänen
mielipiteensä kuuntelematta edes
perusteluja, ottaa toinen osapuoli sen
hyökkäyksenä ja asettuu puolustuskannalle.

J

P

aljon hedelmällisempää kes
kustelua puolestaan saataisiin
aikaan pyrkimällä ymmärtämään toista osapuolta. Samaa mieltä ei tietenkään tarvitse olla, eikä toisen mielipidettä tarvitse pitää oikeana, mutta on hyvä jos keskustelukumppani pyrkii asettumaan toisen
asemaan. Näin kumpikin voisi muodostaa asiasta paremman käsityksen,
ja löytää uusia näkökulmia.
Jos keskustelu on asiallista ja rakentavaa, saa kumpikin osapuoli siitä
yleensä paljon enemmän irti. Itselleni on useasti käynyt niin, että vasta
myöhemmin olen pysähtynyt miettimään asiaa, josta olen aiemmin
keskustellut toisen ihmisen kanssa, ja
löytänyt esimerkiksi jonkin uuden
tavan lähestyä asiaa. Myös taitoni
katsoa asioita toisen näkökulmasta
on kasvanut näiden keskustelujen
myötä.
ielestäi juuri empatiaky
ky ja kyky hyväksyä tois
ten erilaiset mielipiteet niitä
suoraan tuomitsematta ovat hyvän keskustelijan tärkeitä ominaisuuksia. Ketään ei tietenkään tarvitse alkaa myötäilemään, mutta aina
kannattaa pitää mielessä että jos ihminen on jotakin mieltä, on sen takana yleensä jokin syy.
Kannattaa siis mieluummin yrittää ymmärtää, kuin pyrkiä tuomitsemaan. Ja jos meillä joka tapauksessa on toisen ihmisen kanssa keskustelemalla mahdollisuus oppia
jotain itsestämme niin miksi emme
käyttäisi sitä hyödyksi?

M

Eero Malila
Etkö sä tiedä kuka mä oon?
Isbe mikä sun kengänkoko
on?
Mitäs tyhjyydessä näkyy
Ilona?
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Perinteet ja läheiset ihmiset
Oon ite just semmonen ihminen, että en halua poiketa perinteistä yhtään. En oo koskaan oikein tykännyt jouluruuasta, mutta siitä huolimatta se kuuluu siihen jouluun ja en vois edes kuvitella syöväni jotain pizzaa jouluna.

M

ä oon ihan syntymästä
saakka melkein jokaisen
jouluni viettänyt Joensuussa, mun mummolassa. En oo
koskaan ollut pettynyt ja oon aina
mennyt sinne innoissani, koska siellä mun on jotenkin turvallinen olla.
Mä en tiedä, että mikä siinä on mut
siellä vaan tuntee ilmassa sen hyvän
ja lämpimän tunnelman.
Kun me sitten viime vuonna päätettiin olla kotona, se ei tuntunut
kunnolla joululta. Oli mulla mukavaa, mutta jotain siitä puuttui vielä.
Sen kautta oon just tajunnut, että
tärkeintä mulle joulussa on juuri ne
perinteet ja läheiset ihmiset. Tottakai mä näin kotonakin ihmisiä, jotka on mulle älyttömän tärkeitä,
mutta silti se fiilis ei ollut sama, mihin olin tottunut.
Oon ite just semmonen ihminen,
että en halua poiketa perinteistä yhtään. En oo koskaan oikein tykännyt jouluruuasta, mutta siitä huolimatta se kuuluu siihen jouluun ja en
vois edes kuvitella syöväni jotain
pizzaa jouluna. Sama juttu pätee
moneen muuhunkin joulussa. Aina
pitää käydä esimerkiksi saunassa ja
katsoa Lumiukko.
Joulussa se tunnelma on se, mikä
määrittää kaiken. Jos sitä joulufiilistä ei ole, joulukin menee ihan pilalle.
Sama juttu on ihmisten kanssa. Joulu kuuluu saada viettää läheisten
kanssa. Ei se ilman niitä olisi mitään.
Mä tiedän, että tässä maailmassa on
surullisen paljon ihmisiä, joille se ei
ole mahdollista ja haluankin lähettää kaiken rakkauteni niille.
un mä olin vielä kooltani
kin semmonen pikkunape
ro, niin ne lahjat oli se tärkein juttu. Sekin on ollut kiva huomata, että asia on muuttunu muuta-

K

mien vuosien aikana. Onhan ne lahjat aina mukavia saada, mutta yhtä
kivaa on myös niiden antaminen.
Siitä tulee hyvä mieli, kun saa muistaa ja ilahduttaa toista.
Mä olen ihan varma, että moni
ihminen on täysin eri mieltä näistä
asioista mun kanssa ja niin sen pitääkin olla. Kaikilla on ne omat perinteet, jotka on just omasta mielestä tärkeitä. Se tässä joulussa ja maailmassa onkin kaikkein parasta, että
kaikilla saa olla omat mielipiteet ja
kaikki saa olla omanlaisiaan ihan rauhassa.
Mä toivon hyvää joulua just sulle
ja toivon, että saat viettää sen just
niiden sun lempparityyppien kanssa.
Lyyti Nieminen
Katti, Kahli, Kameli, Katri
Moi tyttö t.komee parta
Terveiset ihmisille t.alien
Senkin palleroiset
Makoisaa joulua t. Tonttutoljanteri

Voi voi mitähän
nasupellelle kuuluu
God jul
Pirkkalan uimahalli
lähettää kaikille rattoisaa
joulua!
Olipa kerran kalju Tuomas
eipä siinä sitten muuta
Mirolle terveisiä
Tiptap tipe tipe tiptap tip tip
tap
Himmeli on joulukoriste
Hyvää joulua Fiia! Olet
mahtava
Tuomas ole varovainen!
Lelujen heittely on vaarallista!
Oon niin ihastunu Samuun
Viiville moikkelis moikut
Ihanaa joulua tarulle
sääkin oot yks seuriksen
kantavista voimista. Oon
sun fani
Moi annika, Hyvää joulua
Annika
Turkka on outo, Turkka ei
tykkää laatikoista
Terveisiä kaikille nakeille!
Terveisiä äitille

Eyre järvi asuu Venäjällä

Rahasta se pappikin tanssii

Mun mielestä seurikselle
tarvitaan iltapalabuffet. ->
mulla on aina nälkä

Hyvää joulu Pirkkala t.
Jyväshyvä
Pätkis

Olet jumalan silmissä
kaunis

Hyvää joulua Hannu! Olet
luottokuski

Miska puurojuhlaan

Hyvöö joulua

Jees poks holidei

Onneksi olkoon Jeesus

Onnellisia elämänhetkiä
Emmalle

Jouluterveiset petrille

Tämähän on oikein ilon ja
onnen päivä
Ostakaa mulle chihu pliis!
Terveisiä vellulle –vellu
fanclub

Jouluja kaikille tyypeille,
joiden kanssa oon ollu
seuriksen leireillä
Hyvää joulun odotuksia ja
lumen
Ootko kattonu jo?

Newfoundlandin koirat syö
kenkiä EI IHMISET!!

Hei! Miten menee? -siteeraten Hannua

Vellulle terveisiä

Aika monessa kirkossa on
katto –Teemu
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Mautoni akku tyhjänä eikä kaapeleita
Laitoit aamulla lämppärin piuhan kiinni,
mutta jostain syystä se ei lähtenytkään päälle. Nyt
skrapaat ikkunoita ja mietit missä olisi lähin rotko jonne heittää pahainen kippo. Yrität käynnistää kopperoasi, mutta moottori vain tuhahtaa ja
akun merkkivalo vilkuttaa punaista. Lähdet kaivamaan autotallista akkukaapeleita. Eihän sieltä
mitään meinaa löytää, vaikka perheen pää väittää hänen valtakuntansa olevan täydellisessä järjestyksessä. Epämääräisen näköiset piuhat löytyvät ja suuntaat kohti varmaa kärventymistä, koska
et ihan keskittynyt kun sinulle näytettiin miten
piuhat kiinnitetään…
Vihdoin koppero käynnistyy erittäin väkivaltaisen kuuloisesti, koko naapurusto varmaan herää
jytinään ja huomenna on vihaista viestiä posti-

laatikossa. Lähdet pöristelemään kohti koulua,
mutta olet jo 10 minuuttia myöhässä. Ajat kaasu
pohjassa, mutta silti taaksesi muodostuu yhtä pitkä jono kuin olisi ilmaisia ämpäreitä tarjolla. Vihdoin aivan puskurissa kiinni ajanut mersukuski
pääsee ohitsesi nyrkkiä heristäen.
Joudut pelkäämään henkesi edestä, kun kippo
heiluu puolelta toiselle pienenkin tuulenvireen
osuessa kohdalle. Jarrut ei meinaa millään toimia,
mutta ei kaasuakaan painaessa tapahdu mitään.
Olet jo melkein koululla, kunnes joudut pysähtymään liikennevaloihin. Tietysti rakas mautosi jämähtää siihen paikkaan. Taas on akku tyhjänä,
etkä tietenkään ottanut niitä kaapeleita mukaan.

Marika Mäkelä

Sivari jees, ikkunat ei
Sivari alkaa lähennellä loppua, ja ajattelin
kasata ajatuksia siitä, minkälaista on ollut. No siis
ihan ensimmäiseksi, ikkunoiden peseminen ei ole
kivaa, ja Pirkkalan seurakunnassa on monta ikkunaa. Jos mietitään mitä ikkunoiden toisella puolella oli, niin sieltä löytyi monenlaisia mukavia
hommia, kuten lasten päiväkerhoja, nuorteniltoja ja kiinteistötöitä.
Mukavaa oli myös vaihtelevat päivät ja aikataulut, henkilökunnasta puhumattakaan. Hommia
pääsi usein tekemään kivan rauhalliseen tahtiin.

Reissuja Lotjalle ja Korpilahdelle tuli myös tehtyä pari hassua kesän ja syksyn aikana.
Sivarikokemukseni voi tiivistää melkein yhtä
lyhyeen kuin tämän koko tekstinkin, oli hauskaa
ja kai sitä tuli jotain vahingossa opittuakin. Haluan vielä toivottaa hyvää joulua ja uutta vuotta
kaikille tutuille, ja kaikille kenen kanssa olen ollut tekemisissä sivarini aikana!

Valtteri Pitkänen
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Muistin vankila
Minulle erittäin tärkeällä ihmisellä on samankaltainen
ajatuksenjuoksun kuin itselläni on. Kun ensimmäistä
kertaa tajusin tämän asian, totesin itselleni että en olekaan ehkä
niin outo ajatuksiltani kuin luulin.

M

inulle arkipäivää on se,
että unohdan kaikkea sel
laista, joka ei oikeasti minua kiinnosta ja toki välillä jotain tärkeitäkin pääsee lipsumaan
mielestä. Silti asioita mitä muistan
normaalista harmaasta arjesta on
välillä vaikea käsittää, Miksi juuri
nämä asiat pyörivät mielessä ja jäävät sinne?
Hyvä esimerkki tähän liittyy taksikokemuksiin, kun olin tämä samankaltaisen ajattelijan isää joskus muinoin kuljettanut ja jutteluistamme
päätynyt muistamaan kyseisen kyydin ja jopa sen, mitä olin jutellut hänen isänsä kanssa.
Joskus myös juttelimme niitä näitä ja sitten toinen sanoi jotain typerää, noloa tai ikävää. Lukija voi itse
ajatella skenaarionsa miten haluaa.
Tämän jälkeen totesimme, että
unohda tuo mitä sanottiin. Molemmat naurahdimme.
Muisti tuo omalla kohdalla rikkautta niin paljon elämään, koska
kaikki hyvät muistot tuntuvat ole-

van juuri tapahtuneita ja saavat minut usein hymyilemään. Tästä johtuen saattaa minun virneeni olla
päällä, niin kuin olen huomannut
että minua huomautetaan virnuilusta välillä. Toki hyvän muistin katala
puoli on se, että ne huonot ja ikävät
asiat jäävät vielä pahemmin mieleen.
Sanotaan monesti, että ika parantaa haavat, mutta näissä asioissa olen
huomannut, että ei se paranna. Haava muotoutuu omanlaiseksi arveksi
ja se arpi jää aina muistuttamaan asiasta, jota on yrittänyt unohtaa.
Muisti tekee tepposia kaikille ja
olen jääräpäisyyteni takia saanut siitä myös kokea, että kun on alkanut
luottamaan tähän ehkä normaalia
parempaan muistiin, niin jos on väärässä muistinsa takia, niin pudotaan
korkealta.
Siitä jäänyt nolo tilanne, joka ei
vaikuta muille välttämättä sen erikoisemmalta tilanteelta ja varmaankin
unohtuu ajan vieriessä, niin se takertuu omaan mielen sopukkaan kahta
kovemmin ja miettiminen käy, että
muistaakohan kaikki yhä sen.
atson paljon elokuvia ja sar
joja ja yrittänyt lukea myös
kirjoja viime aikoina. Minulle tulee jatkuvasti keskustellessa
ihmisten kanssa referaatteja jostain
elokuvasta tai sarjasta. Tämä oikeastaan jatkuvasti ärsyttää ja viihdyttää minua samanaikaisesti, koska
yleensä on kyseessä omasta mielestäni jokin asia, jonka haluaisin kertoa.
Tein lukiossa tätä todella usein, ja
pari luokkakaveria aina ilmeillään
osoitti ärsytyksensä asiaan ja sanoi
siitä, niin silloin aloin oppimaan että
tätä tulisi välttää.

K

Tämä asia on isoin ongelma, jos
yritän lukea kirjaa. Ajatukseni lähtee
harhailemaan jatkuvasti, jos luen joltain riviltä sanan, joka tuo mieleen
muistoja tai kirjassa oleva tilanne
avaa jonkin muistiosion hetken jota
lähden sitten erikseen miettimään.
Ainoat kirjat, jotka olen onnistuneesti ilman tätä ongelmaa pystynyt
lukemaan, ovat niin noloja äijä-kirjallisuuden kirjoja kuin Tom Clancyn tuotanto. Tämäkin johtuu osittain siitä, että kirjoissa on tuttuja videopeli/elokuva -hahmoja.
iten sitten tästä jatkuvasta
muistipalapelin kierteestä
pääsee irti. Itselläni se tarkoittaa tietynlaista musiikkia, joka
pitää joko melodiallaan tai sanoituksillaan mieleni niin kiireisenä, että
keskityn vain niihin.
Toinen asia on nuotion tai virtaavan/liikkuvan veden äärellä istuminen ja sen seuraaminen. Tästä johtuen Lotjallakin mielipaikkojani on
ehdottomasti nuotio, koska pääsen
siinä rentoutumaan ja “unohta-

M
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maan” asioita. Jos haluan vahvistaa
muistamisen tunnetta, asiaan liittyy
juuri tietty musiikki tai peräti ruoka
tai tuoksu.
Hajuaisti on siitä ihmeellinen muistin osa, että jokin erittäin spesifinen
osa kokonaista tuoksuviidakkoa voi
saada eriteltyä jotain tunneperäistä
muistin osaa ja saada erittäin vahvan takauman, vaikka kyse voisi olla
vuosikymmenten takaisesta asiasta.
Tästä ehkä se yleisin esimerkki on
monilla, että mummolassa saa parasta ruokaa, vaikka siinä kohtaa iso
osa siitä parhaudesta liittyy todennäköisesti siihen tunnelmaan siellä.
Itselläni oma mielipide on juuri se,
että äitini ruuat on parhaita.
Mummulla nimittäin minulla ei
kovinkaan usein ollut mitenkään erityisen kivaa ja näin ollen ruokailuista siellä ei jäänyt muuta mieleen kuin
kasa mätiä omenia pussissa, jos
tämä voi mielikuvana toimia yleisellä
tasolla.
ämä asia on minulle ollut aina
läsnä ja mielessä, mutta siitä
puhuminen on aina mennyt
erittäin teoreettiselle ja tekniselle tasolle, vaikka oma käsitykseni asiaan
on se, että tämä omalla kohdalla on
jotain syvempää ja sen takia mielessä. Ehkä tämä tavoittaa muitakin
tähän tapaan muistavia ja asioista
ajattelevia ja puhuttelee jopa hyvin
läheisesti, koska tiedän että en ole
ainoa.

T

Matti Aalto
Hauki on kala
Hauki ui
Mä olisin varmaan ihan
hukassa jos seurista ei olis
Morjesta morjesta täältä
korvesta
Päivä on aurinkoinen
oletko joku loinen

Hyvää joulua

Volkswagen passat

Terveisiä Hannulle!

Jussi t.jussi

Kolme sanaa sinulle, ole
ystävä minulle Jimi Hämäläinen

Ilves on parempi kun tappara

Hyvää joulun odotusta
kaiken karvaisille olioille

Moro aku

Huonoa heitto-onnea
Tuomakselle
Kalajoen turkka
Terveiset ja hyvät joulut
kaikille
Sandra on todella viisas

Himo läski Homer

Hyvää joulua jyväskylä

Moikku eerika

Kannattaa kuunnella mua

Enää 6 päivää jouluun

Rakkautta kaikille

Mistä tietää että joku on
juonut jääteetä? -sen aistii

Koirat on kyllä ihan sympaattisia, mutta ne maistuu
kanssa hyvältä

Hyvää joulua

Moi jonna
Moiiii Petra
Hauska vitsi –en kerro
Noo metsälehdestä ilona
tässä päivää
Oi sana suomi kultainen soi
sana iloinen
Hyvää joulua
Ihminen ratkaisee
Tappara on parempi kuin
ilves
auer,paitojasi kaipaillaan!
Terveisiä peetun koiralle!
Hyvää joulua kermikselle
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Kuunneltavaa piisaa
Kuunteleminen ei vaadi ponnisteluja. Ääni virtaa korvien
läpi vaikkei siihen edes keskittyisi. Tällaiseen vaivattomuuteen
liittyy myös kuuntelemisen rauhoittava vaikutus.

S

uomalaiset ovat kuuntelevaa vät sijoittuvan epäedullisesti äänikirkansaa. Radiota kuunnellaan jan ja paperikirjan väliin.
keskimäärin kolme tuntia päiuheen kuuntelun suosio nä
vässä, ja se tavoittaa viikoittain 92%
kyy myös somessa. Varsinkin
suomalaisista. Sen sijaan printtimeYoutubessa useiden tubettadia jatkaa hiipumistaan, kun uutiset jien videot koostuvat minuuttien
löytyvät netistä. Myös televisio-oh- mittaisista monologeista, joissa voijelmat ovat vakiinnuttaneet paikkan- daan kertoa kuulumisia, arvostella
sa Netflixin, Yle Areenan ja Ruudun elokuvia tai pohtia politiikkaa ja eläkaltaisissa palveluissa, silmänmenoa.
lä fyysistä tv-ruutua kat- Puron solina,
Vaikka kyseeslinnunlaulu
ja
muut
sotaan yhä vähemmän.
sä on video,
Vauhdikkaan mediakehi- luonnon äänet
sitä ei tarvitse
tyksen myllerryksessä ra- rauhoittavat meistä
katsoa. Vain
dio, podcastit ja muu ää- useimpia, eikä niihin kuuntelu riittää,
nituotanto pitävät pintan- kyllästy. Luonto
niin saa ymsa ja näyttävät kaikessa osoittaa sellaista
märrettyä
suoraviivaisuudessaan tehoa, jota ihminen ei koko jutun
jopa entistä elinvoimaisil- kykene jäljittelemään. juonen. Samaa
ta.
voi sanoa moKuunteleminen ei vaanista television
di ponnisteluja. Ääni virpaneeliohjeltaa korvien läpi vaikkei
mista, sillä kusiihen edes keskittyisi. Tällaiseen vai- varuudussa nähdään vain puhuvia
vattomuuteen liittyy myös kuunte- päitä. Osa tubettajista onkin ryhtylemisen rauhoittava vaikutus. Oli nyt podcastaamiseen eli pelkästään
kyseessä sitten musiikki tai puhe, kuuntelevaksi tarkoitettujen ohjelmikynnys kuunnella on niin matala, että en tekemiseen. Yksi suosituimpia
on helppoa tulla täyttäneeksi koko Youtubesta lähtöisin olevia podcastpäivä erilaisin äänisisällöin. Ääneen kanavia on Eetu Pesosen luotsaama
voi olla helpompi keskittyä kuin Eeddspeaks. Podcastien mallia on
tekstin lukemiseen tai videon katso- haettu radio-ohjelmista, ja useimmimiseen, ja kuunnellessa voi olla mis- ten podcast koostuukin tubettajan
sä tahansa: bussissa, juoksulenkillä, ja vieraan keskustelusta. Podcastien
siivoamassa, sängyssä silmät kiinni. lisäksi myös ASMR-tallenteet ovat
Selvä osoisaaneet huomiota runsain mitus äänisisältoin. Niissä ideana on asiasisältöjen suosiostöjen sijaan tuottaa nautinnollita on äänikirsia ja rauhoittavia ääniä esimerjojen räjähkiksi sanomalehtiä kahisuttamalla tai kuiskauksin.
dysmäinen
kasvu viime vuosina. Ilmiö on maauunneltavaa siis piisaa. Elo
ilmanlaajuinen, mutta Suomessa juukuvat, sarjat, pelit, radio, tv
ri äänikirjat ovat nousseet perinteija suurimmalta osin muusen kirjan rinnalle e-kirjojen sijaan. kin viihde pitävää luonnostaan sisälE-kirjoilla on toki omat etunsa, lään ääntä. Viihteen lisäksi maailmasmutta lukukokemuksena ne näyttä- sa on kuitenkin tietoa niin paljon,
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että vain pieni osa siitä on käännetty
– tai edes voidaan kääntää – ääneksi. Uutisten katkeamaton virta
kymmenillä alustoilla, taakaksi muodostunut velvollisuus olla käytettävissä Whatsapp-viestin päässä, ja lukemattomat nettisivut limittyvät yhteen valtavaksi tietomereksi. Älylaitteet vaativat päivittäistä huomiota.
Jatkuvan ruutuun tuijottamisen
korvaajaksi kehitteillä on automaattista, koneen suorittamaa tekstin ääneen lukemista. On mahdollista, että
tulevaisuudessa minkä tahansa kirjan, uutisen tai nettisivun sisällön saa
helposti kuunneltua, kun ihmistä ei
enää velvoiteta lukemaan niitä ääneen. Tällä hetkellä kehitettävää kuitenkin on vielä tarpeeksi ihmismäisen puheen tuottamisessa. Aika näyttää, tuleeko konepuhe kehittymään
tarpeeksi uskottavaksi ja käyttökelpoiseksi.
aiken tämän pauhaamisen
jälkeen voi kysyä, mitä on
kaan sitten kaikkein mieluisinta kuunnella. Puron solina, linnunlaulu ja muut luonnon äänet rauhoittavat meistä useimpia, eikä niihin
kyllästy. Luonto osoittaa sellaista tehoa, jota ihminen ei kykene jäljittelemään. Myös hiljaisuus on monen
suosikkiääni. Toisaalta hiljaisuuden
voi kuitata olevan vain äänen puutetta, mutta sen voi kokea laajemminkin. Hiljaisuus tarjoaa tilaa ajatuksille, sen rauhoittaa ja antaa voimaa, ja myös sen voi kokea musiikkina kuten perinteisessä japanilaisessa
musiikissa tai John Cagen sävellyksessä “4’33". Rauhalle ja hiljaisuudelle
joulu tarjoaa mainiot puitteet. Nyt
onkin oivallinen hetki kirjautua ulos
elämän melskeestä ja keskittyä nauttimaan joulurauhasta.

K

Teemu Vakkilainen
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Lucia-kulkueen kitarasäestäjänä
Jaakko Karti täältä soittokämpästä raportoi. Koeviikko on
vihdoin ohi, ja joulua kohden mennään. Nämä koeviikot niin sanoakseni huipentuivat perjantaihin 13. joulukuuta, jolloin kiertelin
ympäri Pirkkalaa kitara, nuotit ja pyhä mieli mukana. Olin nimittäin Lucia-kulkueen kitarasäestäjänä.

P

äivä alkoi normaalisti. Minulle
oli silitetty puhdas sinivalkoi
nen kauluspaita ja mustat farkut. Kouluun oli lähdettävä erityisen aikaisin, että olisin siellä jo ennen kuin kello löisi edes kahdeksaa.
Ensimmäinen esityspaikka olisi
koululla, ja minä siellä sitten viritin
kitarani, kiinnitin äänentoistovälineet
musiikinopettaja Heli Setälän kanssa, ja testasin, kuinka se ja se sointukierto sujuisi. Mikään ei siinä kohtaa
tuntunut menevän nappiin, ja nuotteja pitikin hioa yksinkertaisemmiksi. Mutta sillä lailla en edes hermoillut, koska esiintyminen on minulle
tuttua puuhaa. Joskin, en ollut soittanut kitaraa yleisön edessä kolmeen
vuoteen. Jännittäähän se, totta kai,
mutta ei liikaa.
Mukavuuden tunne lisääntyi, kun
kuulin, kuinka sali täyttyi. Lopulta
mentyäni lavalle, ja saatuani kitaran
hihnoineen olalle, pianisti laski käyntiin ja aloitin “ihan niin kuin harjoiteltiin” -menetelmällä. Katsoin samalla, kuinka kauniit, valkoisiin kaapuihin pukeutuneet neidot astuivat
saliin laulaen. Kaikki sujui suunnilleen käsikirjoituksen mukaan, ja
herkkupöytä oli katettu mukavasti,
kun olimme lopettaneet. Seuraava
pysäkki: Naistenmatkan koulu.
lin tottunut soittamaan sa
moja kappaleita yleisön
edessä korkeintaan kaksi
kertaa. Mutta nyt niitä piti soittaa
neljästi. Koko matkan Naistenmatkalle, sitä ennen ja sen jälkeen, heitin
maailman huonointa läppää tapani
mukaan, vaikka tosiasiassa sisältä jännitti aika mukavasti. Viritin kitaran
toistamiseen, ja kokeilin sitä soittamalla muun muassa Zombie:a. Hy-

O

vältä kuulosti. Ja tämä Lucia -tapahtuma itsessään alkoi tuntua yhdeltä
Deja Vu:lta.
Sivusilmälläni, mainittakoon, yritin bongata yleisöstä vielä serkkuani, jota ei koskaan löytynyt. Ehkä
soitto sujui tällä kertaa parhaiten, en
tiedä. Ainakin alakoululaiset kuuntelivat, ja joku tuli vielä kiittämään
erikseen jälkeenpäin. Sitten oli vuorossa terveyskeskus.
ttakaa huomioon, että pai
kasta paikkaan kuljettiin il
man takkeja. Oikein mukavaa, eikä yhtään kylmä, todellakaan. Varsinkaan nyt Suomessa joulukuun puolivälissä. Matkalla ehkä
vaatimattomimpaan paikkaan kulkivat Lucia, rauha, rakkaus, ilo ja
rohkeus kuoroineen kuin aidossa
kulkueessa, siinä missä legendanlukijat ja minä, jäätiin pahasti jälkeen.
Itse ehkä vähän inhosin ensin terveyskeskuksen esityksen järjestelyä,
mutta se tunne hävisi heti, kun näin
ihmisten todella kuuntelevan. Ja piparitarjoilu oli omaa luokkaansa. Ja
kuten sanottu, koeviikko päättyi; nimittäin englanninkokeeseen, joka
muuten sujui hyvin.
atka neljännelle ja viimei
selle paikalle, eli Vanhaan
kirkkoon, oli yhtä painajaista. Moottoritiellä oli nimittäin tapahtunut onnettomuus, ja ruuhka oli
muuten sitten melkoinen. Mutta ei
siitä sen enempää. Kaiken huipentuma oli kyllä iltaesitys Vanhalla kirkolla kello 17. Virittelin kitaraani viimeisen kerran, sekä nuotit sun muut
olivat valmiina. Sitten sain toisen velvollisuuden ja luin yhdellä harjoituskerralla läpi legendan toisen puoliskon.

O
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Esitys sujui kyllä niin hyvin, että
siitä jäi tyytyväiseksi niin minä, Lucia-kulkueen tytöt kuin yleisökin.
Meille kerrottiin sitten jälkeenpäin,
että yleisö oli meinannut alkaa taputtaa, mutta hiljaiseksi jäi kirkko, kun
minä vähän kulkueen jälkeen kävelin kirkon käytävän poikki ovesta
ulos kitara olalla.
ästä päivästä on puhuttu pal
jon vielä nytkin. Hyvät ku
vat saatiin sekä hauskoja juttuja kerrottua. Että mikäs siinä perjantai 13. päivää on ollessa minun
tuurillani. Siihen nähden tämä päivä
oli mukava poikkeus.

T

Jaakko Karti
mehu on hyvää t:emmi
Se on A$enteesta kiinni :)))
Tiedoks kaikille että
seurikselta saa suklaata
1. Mahtavaa joulua Atelle
ja Tarulle
2. Kartsa oot äijjä!
3.pingpong puhelin soi
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Neljä lukemisen arvoista kirjaa
Tässä ovat Pepin laadukkaat suositukset. Peppi on ymmärtänyt, että lukeminen on oikeastaan ainoa keino, jolla ihminen voi
välttää joutumasta oman elämänsä vangiksi.
Arthur Golden - Geishan
muistelmat 1997
Geishan muistelmat on 1900-luvun Japaniin sijoittuva romaani. Se kertoo nuoren Sayurin elämäntarinan köyhästä maalaistytöstä arvostetuksi geishaksi. Sayuri myydään nuorena geisha-taloon palvelijaksi ja hän joutuu tarinan aikana selviytymään lukuisista vastoinkäymisistä. Kirja on
kirjoitettu Sauyrin näkökulmasta oikeiden muistelmien tapaan. Tarina vetää lukijan mukaansa
heti ensimmäisillä sivuilla ja pitää otteessaan loppuun asti. Kirjoitustyyli on taidokas ja yksityiskohtia on kuvailtu upeasti. Olen tosin lukenut
tämän kirjan englanniksi, mutta uskon suomennoksen olevan aivan yhtä hyvä. Geishan muistelmat on hieno ja mielenkiintoinen lukukokemus,
jota voin suositella hyvillä mielin.
Jenny Kangasvuo – Sudenveri
Sudenveri on kolmesta näkökulmasta kerrottu
tarina Suomessa asuvasta ihmissusilaumasta. Lauman matriarkka Martta on huolehtinut laumasta
sukupolvien ajan ja yrittää kaikin voimin pitää
heidän olemassaolonsa salaisuutena. Laumasta
irtaantunut Varga elättää itsensä nykyään taiteilijana, muttei tunnu pääsevän irti entisestä elämästään. Suhde hänen rakastettuunsa Marraskuuhun
rakoilee luottamuksen puutteesta. Kaiken keskuudessa on epämuotoinen ihmissusipoika Rasmus,
jonka olemassaolo on Martan mielestä uhka lauman turvallisuudelle. Teos on omaperäinen ja
monisävyinen kertomus suvun sisäisestä ristiriidasta. Jos pidät ihmissusista, niin tässä on kirja
sinulle.
4.Viivi on hyvä leikkiin piilosta.
5.punasen kirjan biisit on best!
Hei, lapsuuden ystävä. Tuttu tuntematon,
ilot sun kanssas jaoin. Kaikkee kivaa
tehtiin, mutta sen jälkeen nähty ei. Terveisiä sinne maailman ääriin.
Kitara on oikeastaan bändin tärkein
soitin jos bassoo ei lasketa. Basso on musiikin pohja. Terveisiä Jakelle.

Liz Braswell – Ylös maailmaan
Mitä jos satu pienestä merenneidosta olisi päättynyt toisin? Ilkeä noita Ursula on voittanut ja
mennyt naimisiin prinssin kanssa. Ariel on palannut vedenalaiseen valtakuntaansa mykkänä ja
surullisena. Vuosien kuluttua Ariel saa yllättäen
tietää, että hänen isänsä on vielä elossa. Siitä alkaa uhkarohkea pelastusmatka maan päälle. Pystyykö Ariel pelastamaan isänsä ja kohtaako hän
rakkaan prinssinsä uudestaan? Braswellin teoksessa on Disney-elokuvan hilpeyttä, mutta esille
pääsevät myös hieman pintaa syvemmät ajatukset. Pohjimmiltaan kyseessä on mukava seikkailukertomus, jonka ainakin itse luin vetämättä
henkeä välissä.
Risto Isomäki - Sarasvatin hiekkaa
Sarasvatin hiekkaa on lähitulevaisuuteen sijoittuva dystopiakertomus. Juoni on nopeatempoinen
ja seuraa useita tutkijoita eri puolilla maapalloa.
Jokainen löytää omalla tahollaan erittäin merkillisiä ilmiöitä, jotka nostavat huolen ilmastonmuutoksen vaikutuksista äärimmilleen. Onko ihmiskunnan edessä vääjäämätön tuho, vai onko tilanne vielä korjattavissa? Kirja vie lukijansa matkalle
tulevaisuuteen, joka voisi melkein olla meidän
omamme. Samalla tutkitaan myyttisen Atlantiksen arvoitusta. Mereen vajonnut kaupunki saattaa kätkeä enemmän salaisuuksia kuin osaisi arvatakaan. Lukiessa tulee mietittyä ilmastonmuutosta ja ihmiskunnan tilaa useista eri näkökulmista.
Suosittelen kirjaa kaikille, jotka pitävät oivaltavasti kirjoitetusta dystopiakirjallisuudesta tai ovat
kiinnostuneita ilmastonmuutoksen potentiaalisesta vaikutuksesta maailmaamme.

Peppi Vainio
Hei, lintu. Terveisiä sinne Pirkkalaan.
Onnea ja iloa sulle.
Terveisiä joulu-gandalfille, ja joo kyl nyt
saa jo fiilistellä.
Kitaristien virallinen ilmoitus: emme soita
enää Paranoidia pyynnöistä huolimatta.
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Harrastuksena keikoilla käynti
Tänä vuonna Helmisen Eetu on ollut 26 eri musiikkitapahtumassa. Joihinkin tapahtumiin hän on saanut liput lahjaksi tai ostanut lipun tapahtumapäivänä alennettuun hintaan. Joka tapauksessa
tapahtumien pääsylippujen yhteishinta on noin tuhat euroa.
Sain seiskaluokalla joululahjaksi sähkökitaran ja aloin heti tapailla suosikkibändini Iron Maidenin riffejä:
Fear of the Darkia ja Trooperia.
Seuraavana kesänä bändi esiintyi
Ratinassa ja sinne suunnattiin koko
perheen voimin. Lämppärinä esiintyi muuan Avenged Sevenfold, jonka Bat Country -biisiä olin kuunnellut NHL 06 -pelin soundtrackilta.
Olin onnekas päästessäni keikalle,
sillä kyseessä oli viimeinen kerta kun
yhtye esiintyi Suomessa bändin taiteellisesti lahjakkaimman jäsenen,
rumpali Jimmy ”The Rev” Sullivanin kanssa. The Revin yliannostuksesta johtuneesta kuolemasta tulee
joulukuun lopussa kymmenen vuotta.
Ysiluokan kevättalvella luokkakaverini kysyi kiinnostaisiko lähteä katsomaan Lamb of Godia Helsingin
Kulttuuritalolle. Tajutessani tilanteen
mahdottomuuden kahden 15-vuotiaan lähteä maanantai-illaksi Helsinkiin, vastasin huokauksenomaisesti:
”Olisihan se kova…” Sen enempää
asiaa miettimättä sain seuraavan päivänä viestin, että nyt on liput hankittu. Järkytyksen- ja innostuksensekaisin tuntein otin uutisen vastaan.

Onneksi vanhemmat suhtautuivat
ymmärtäväisesti, kun autokyytikin
löytyi Helsinkiin ja takaisin.
Lamb of Godin keikka käynnisti
tapahtumasarjan, joka jatkuu tänäkin päivänä. Vuonna 2010 keikkoja
kertyi muistini mukaan lopulta kymmenkunta. Välillä harrastus on ollut
jonkinlaisessa taantumavaiheessa,
mutta vuonna 2015 tapahtunut Helsinkiin muuttaminen antoi uudenlaiset mahdollisuudet osallistua erilaisiin konsertteihin. Maailman suuret
ja pienet bändit kun sattuvat tuomaan kiertueensa usein juuri maamme pääkaupunkiin.
Kuluneena vuonna olen laskelmieni mukaan ollut 26 eri musiikkitapahtumassa, sisältäen yhden kolmepäiväisen festivaalin. Joihinkin tapahtumiin olen saanut liput lahjaksi
tai ostanut lipun tapahtumapäivänä
alennettuun hintaan. Joka tapauksessa tapahtumien pääsylippujen yhteishinta on noin tuhannen euron luokkaa.
Vaihteluväli on suuri. Rammsteinin konsertti Ratinassa maksoi 99
euroa, kun taas helmikuinen torstaiilta Kalliossa Bar Lepakkomiehessä
3 euroa. Lepiksessä pääesiintyjänä oli
Versace Henrikin punkprojekti Vanha Testamentti, joka noin puolen
tunnin aktissa poltti täyteen ahdetussa kellariluolassa moninkertaisen
määrän kaloreita verrattuna kahden
tunnin seisoskeluun elokuisessa Ratinassa. Tuo puolituntinen oli yksi
vuoden viihdyttävimpiä, vaikka ei
käy kiistäminen etteikö 33-kertaisen
hinnan maksanut Rammstein olisi
sitä ollut.
Tämä herättääkin kysymyksen,
mistä oikein maksan silloin kun
menen bändejä katsomaan? Onnistunut keikkakokemus perustuu ylei-

sön ja bändin aktiiviseen ja energiseen vuorovaikutukseen. Jos yleisö
on aneeminen, voi bändinkin lavaenergia kokea kolauksen. Jos taas
bändi soittaa poikkeuksellinen tiukalla energialla, vaikuttaa se yleisönkin tunnetilaan. Parhaiten viihdyn
keikoilla, joissa musiikki on aggressiivista ja nopeaa, ja yleisö elää ja
tanssii mukana. Parasta keikkaseuraa on oma veli, jonka kanssa yhteisiä keikkareissuja on useita kymmeniä; tältäkin vuodelta toista kymmentä.
Metalli- ja punkkeikkojen lisäksi
olen kuitenkin käynyt tänä vuonna
katsomassa myös sellaisia pop-suuruuksia kuin Ed Sheeran, Vesala,
Paperi T ja Ruusut. Kaikki olivat
ehdottomasti myönteisiä kokemuksia.
2010-luvun aikana olen luultavasti nähnyt toista sataa eri bändiä ja
esiintyjää. Tapahtumia lienee kertynyt satakunta. Suomalaisista määrällisesti eniten olen nähnyt Stam1nan
ja Children of Bodomin keikkoja,
jotka ovatkin Suomen metalliskenessä itselleni tärkeimmät yhtyeet. Ulkomaisista bändeistä olen todennäköisesti eniten ollut neljästi näkemäni Avenged Sevenfoldin keikalla.
Tällä hetkellä odotan tulevan kesän
Provinssia, jossa esiintyvät vielä näkemättömät System of a Down ja
Gojira. Haaveilen myös viime aikoina uudelleen aktivoituneiden Rage
Against the Machinen ja Toolin saapumisesta Suomeen. Whitechapel on
yhtye, jonka nähdäkseni lähdin ulkomaille Saksaan asti. Edellä mainittujen perässä voisin hyvin tehdä
samat.

Eetu Helminen
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Juoksemalla hyväntekeväisyyttä
Puoliväli oli takana, kun ensimmäisen kerran tunsin, että
kaikki ei ollut kohdillaan. Alkumatka tuli helposti, mutta kohtuuttoman kuumaksi äitynyt päivä söi mehuja enemmän, kuin olin
osannut kuvitellakaan. Tiesin edellisen kesän kokemuksista, että
jos olo ei tästä viilenny, niin meno päättyy pyörtymiseen.
Toukokuun alku oli hidasta,
mutta elokuussa sujui
Alku toukokuussa oli hidasta, kun
kävin kolme kertaa viikossa hölköttelemässä 30 minuuttia Polar- sykemittarin ohjelman mukaan. Ohjelma jatkui siten, että elokuussa mukana oli jo pidempiäkin lenkkejä.
Yksi tuon kesän unohtuneimpia
lenkkejä oli Korpilahden leirin aikaan MM-rallimaastossa juostu
10km kovassa paahteessa. En tiennyt, että tuo läkähdyttävä kokemus
tulee vielä arvokkaaksi tiedoksi tulevissa kilpailuissa.
Elokuun lopussa oli tavoitteen
mukainen maratonviesti, josta selviydyin ihan kunnialla. Alitin tavoitteeksi
asetetun 55min melkein minuutilla

ja se tuntui hyvältä. Muutenkin harjoitteleminen oli oikeasti alkanut
maistua. Kunto oli noussut ja painokin vähän laskenut. Nuo yksinkertaiset asiat vaikuttavat kovasti juoksun tuntemuksiin.
Kesän aikana olin ennakoinut
myös tavoitteen saavuttamista ja ilmoittautunut mukaan Aamulehden
Jukola-projektiin. Elokuussa sain
postia, että minut oli valittu joukkueeseen - olin saanut uuden tavoitteen. Tehtävänä oli juosta treenata
ja juosta 2019 Jukolassa samalla keräten rahaa Tampereen lastenklinikan tuki rylle.
Ajattelin, että kunnon mittaamisena toimisi hyvin myös joku pidempi juoksumatka keväällä. Luin juok-

sukalenterista sopivia pitkiä juoksuja ja löysinkin Helsinki City Running
Dayn. Kädet hikoillen ohjelmoin
Polariin uuden treenikalenterin, joka
valmistaisi minut ensimmäiselle maratonilleni.
Treenaaminen tuntui edelleen helpolta. Nyt viikossa oli jo neljä juoksutreeniä ja oheiset päälle. Juokseminen vaatii paljon lihaskuntoa
myös keskivartalolta, jotta jaksaa
kannatella asentoa tuntien ajan. Venyttelemisestäkin tuli melkein päivittäistä rutiinia. Tässä vaiheessa on kiitettävä myös Soinnun Juhoa, joka hieroi rääkkäämisestä jumittuneita paikkoja kuntoon.
Juoksun helppous selvisikin nopeasti, kun kävin tasotestissä. Siinä
määriteltiin uudestaan sykerajani eli
käytännössä sain tietää, milloin minulla alkaa maitohappoja kertyä ja
miten paljon. Tasojen tietäminen on
tärkeää, jotta pystyy treenaamaan
oikein. Kuntoni oli kesän aikana kehittynyt niin hyvin, että käytössä olleet sykearvot olivat aivan pielessä.
Asetettuani uudet arvot Polariin, alkoi kovilla lenkeillä suussa olla jo
veren makua.

Takapakkeja
Ensimmäistä takapakkia sain odottaa marraskuulle eli 6kk aloittamisen jälkeen. Juoksemisen myötä olin
muokannut ruokavaliota myös siten, että se palvelisi treenaamista.
Sykerajojen noston jälkeen en kuitenkaan tehnyt uutta muokkausta.
Tämä johti siihen, että en saanut ravinnosta riittävästi energiaa juoksemiseen. Marraskuussa jokainen lenkki tuntui raskaalta ja väkinäiseltä. Olo
oli muutenkin huono, kun energiaa
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ei oikein tuntunut riittävän. Juoksemista harrastanut veljeni vinkkasi jo
aiemmin, että nyt ei ole ravinto kohdillaan, mutta en häntä asiassa kuunnellut. Joulukuu meni sitten marraskuusta palautumisessa ja uutta tasapainoa ravinnon kanssa hakiessa.
Tammikuussa alkoi uusi aikakausi, kun pääsin talvijuoksun makuun.
Nastareilla juokseminen tuntui ihan
mukavalta, mutta kovavauhtisissa
lenkeissä tehot jäivät maksimista.
Liukkaus oli alituisena uhkana, joten kävin tekemässä vetoja myös
Vapaa-aikakeskuksen juoksumatolla. Päivät kuluivat, juoksukilometrejä
kertyi ja hapenottokyky parani paranemistaan.
Huhtikuussa pääsi taas asfaltille ja
vauhti tuntui olevan jo aika kova.
Tässä vaiheessa tein viittä treeniä viikossa ja pisimmät lenkit lähentelivät
kolmea tuntia. Tuntui käsittämättömältä, että vuosi takaperin tällaisesta vauhdista pystyi vain uneksimaan.
Nuortenilloissa kerroin, että matkat
ja vauhdit olivat menettäneet merkityksen, sillä pystyin juoksemaan
Suupalta Seurikselle alle 10 minuutissa.
Eräällä pitkällä lenkillä pysähdyin
Kurikan valoihin. Lähtiessäni niistä
reippaasti matkaan tunsin kipua
pohkeessa. Jotain siellä oli revennyt
ja juoksu alkoi tuntua todella tuskaiselta. Kotona ajattelin, että levossa
tämä kyllä paranee, mutta ei sitten
niin millään. Kolme viikkoa meni
todella kehnolla treenaamisella lähinnä pyörällä polkien ja pohjetta kuntouttaen. Pelkäsin jo, etten pääse
osallistumaan koko maratonille,
mutta valmistavien treenien sujuessa ilman suurempia vaikeuksia lähdin hyvillä mielin ensimmäiseen
maratoniini Helsinkiin.

Kuuma Helsinki
Päivä alkoi kuumana. Säätiedotuksissa oli luvattu yli 30 asteen hellettä.
Olin kuitenkin luottavainen, sillä sain
tankattua edeltävinä päivinä nestettä oikein hyvin. Aamulla vielä Mäkkärin suolapusseja naamaan veden
kanssa, että varmasti pärjää. Viimei-

senä vinkkinä sain, että muistaa ottaa vettä jokaisella pisteellä, koska
tänään sitä kuluisi. Asetuin tavoitteeksi asettamaan 3:30 ryhmään odottamaan starttia.
Kello kertoi vauhdin olevan hyvää, 10km siinä 50min tuntumassa.
Ensimmäisen juomapisteen jälkeen
ajattelin, että nyt kyllä vähän hölskyy
mahassa. Päätin jättää jatkossa veden pois ja huitaista naamaan vain
kuntojuomat. Vauhti säilyi hyvänä ja
pääsin morjestelemaan kannustamaan tullutta Helmisen Eetua energisesti ohi vilahtaen. Juttelin porukassa mukana olleen englantilaisen miehen kanssa maisemista ja vauhdinpidosta. Joku siivooja sai meidät
nauramaan astuessaan kerrostalosta
ulos. Meidän kaikkien juoksijoiden
olisi kai pitänyt väistää häntä.
Puolimatkassa kuumuus sitten todella iski. Muistin edellisen kesän
kauhunhetket Korpilahden paahteisella kylätiellä ja kaverini muistutukset vedestä. Vesi oli jäänyt tankkaamatta ja nyt lävitseni kulki ensimmäinen kylmä aalto. Sen myötä kaikki
karvat nousivat pystyyn ja suu alkoi
tuntumaan entistä kuivemmalta.
Käsitin, että maaliin pääseminen vaatii nopeita toimia. Juomapisteillä vietetty aika moninkertaistui ja jouduin
kävelemään juoksun välissä. Vähitellen pyörtymisen tunne alkoi mennä
ohi, mutta energiaa juoksuun ei enää
ollut. Paahteinen ilma ja huono tankkaus juoksun aikana oli tehnyt tehtävänsä. Eetu oli taas moikkaamassa ja se antoi energiaa. Kiitos. Lopulta rämmin sisään Telia 5G- areenan ovista. Olin maalissa, mutta en
oikein osannut edes iloita siitä. Istuin nurmelle, söin ja join jotain, täristen varjossa kauttaaltaan.
Loppuaika oli alle neljä tuntia,
mikä oli kuulemma jo aika kova.
Viimeinen 10km kesti kuitenkin 1h
15 min eli 25min enemmän, kuin
ajatuksissani. Tulipahan kuitenkin
koettua se ensimmäinen maraton ja
luvattua itselle, ettei samanlaista enää
koskaan.

Vielä Jukolaan
Matka jatkui sitten rippileirille ja sieltä
suoraan varsinaiseen tapahtumaan
eli Kangasalan Jukolaan. Fiilis oli nyt
aivan erilainen. Tiesin olevani hyvässä
kunnossa ja yöllä ei varsinkaan auringosta ole haittaa. Olin käynyt viimeistelymielessä juoksemassa Lotjalla sen tutun vaellusreitinkin alle
tuntiin ja olo tuntui palautuneelta.
Joukkueen tsemppikin oli vahvasti
läsnä, kun me kaikki Aamulehden
joukkueiden ensimmäiset viestinviejät lähdimme metsään.
Lopulta kaikki neljä kasattua joukkuetta onnistuivat saamaan maaliin
kaikki seitsemän osuutta hyväksytysti
ja viralliset tulokset varmistettiin.
Teltalla hämmästeltiin, juhlittiin ja
nautittiin. Vuosi treeniä takana, eikä
kukaan uskonut joukkueiden näin
nopeaa kehitystä todeksi. Suunnistuskärpänen oli puraissut montaa
aika pahastikin ja suunnistus olikin
muuttunut monelle aika vakavaksi
harrastukseksi.
Vielä isompi yllätys oli, että saimme kaikkinensa kasaan 62092 €
Tampereen Lastenklinikan tuki rylle. Kiitos myös kaikille teille, jotka
tsemppasitte minua matkallani: Taavi
Ahonen, Jutta Varjonen, Mörttiset, Eetu
Helminen, Tiinan Kotiruoka Oy, Pauliina Pitkänen, Ismo Harju, Eero Rekola,
Annika Suoniemi, Emma Vuoristo ja
Elina Jääskeläinen. Erityinen kiitos
Katri Jokelalle lahjoituksestasi. Sydämellisyydessään se toi mieleeni erään
kertomuksen Raamatusta.
Seuraavaksi tavoitteenani on
NUTS polkujuoksu keväällä Karhunkierroksen maisemissa. Uskaltaudun taas juoksemaan pitkää matkaa.
Ei olisi pahitteeksi joku hyväntekeväisyysjuoksukin. Juokseminen kun
tuntuu aika hyvältä tavalta kantaa
kortensa kekoon toisten hyväksi. Ainakin aivan varmasti lähden mukaan
tämän kaiken aloittaneeseen lähetystyön joukkueeseen Tampereen maratonviestiin 2020. Olisi siistiä saada
mukaan joku joukkue nuoristakin...

Teemu Kallio

26

Lähde seikkailulle Kaukasiaan
Oletko kiinnostunut uusista kulttuureista ja ihmisistä? Haluatko nähdä ja
kokea, mitä on nykyään kirkon kansainvälinen työ? Haluatko mukavaa
matkaseuraa ja seikkailun Silkkitien varrella, tulen ja tuulen maassa, mistä
löytyy mutatulivuoria, palavia vuoria sekä Unescon suojelukohde: kuuluisa
Neidon torni?
Kaukasiassa pääsemme tutustumaan sekä Bakun miljoonakaupungin
elämään, että vuoriston maalaistunnelmaan. Tutustumme kansainväliseen
seurakuntaan, Wyciffe raamatunkääntäjien työhön, kansainvälisen
opiskelijalähetyksen IFES toimintaan, lasten orpokotiin, missä on
norjalaisen järjestön kummiohjelma. Missiomatka on tarkoitettu 18 vuotta
lähtöpäivään mennessä täyttäneille.
Ajankohta: Syysloma 2020 viikon molemmin puolin noin kaksi viikkoa.
Ilmoittautuminen: netissä seurisnetissä 18.12.-16.1.2020 Matkalle valitaan
8-10 seikkailijaa hakemusten perusteella.
Kustannukset: omavastuu n 300 €, Seurakunta osallistuu matkastipendillä
valittujen kustannuksiin. Lisäksi ryhmä kerää matkakassaa yhdessä tehdyn
suunnitelman mukaan. Matkan kokonaishinta n 900 euroa.
Missioryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa, tammikuussa 29.1.klo
18 nuortenillan yhteydessä, jolloin sovitaan yhdessä jatkot. Kokoontumisia
ei ole kesällä. Matkakohteisiin on mahdollisuus vaikuttaa.
Pirkkalan seurakunnasta mukana Jukka Jormanainen ja Anne Sihvonen.
Kaikenlaiset matkaan liittyvät kysymykset: laita viestiä Sihvosen Annelle
040 707 1923 ja anne.sihvonen@evl.fi.
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Joulubiisi saa uuden puolen
Elokuvassa on nerokas juoni ja muistamamme joulubiisi
saa aivan uuden puolen. Last Christmas on noussut nyt yhdeksi
lempparikseni ja on oikea hyvän mielen tuoja joulukuun kiireisiin.
Last christmas i gave you my heart but
very next day you gave it away. Uskon,
että sinäkin olet kuullut nuo laulun
sanat joskus elämäsi aikana ja ehkä
lähtenyt itsekin tämän nostalgisen
biisin mukaan laulamaan. Siinä vaiheessa myös joulufiilis on saattanut
löytää luoksesi. Eteesi on auennut
hohdokas joulun ihmemaa tai sitten
kappale porautuu päähäsi korvamadoksi. Antaudut sen voimalle
koko loppu vuodeksi ja ehkä vastoin tahtoasi.
iisin sanat kuitenkin ovat an
taneesanat kuitenkin ovat
antaneet inspiraation siemenen tämän talven uutuuselokuvaan, joka
kantaa nimeä Last Christmas. Kävin
katsomassa joulukuun alusta tämän
kyseisen elokuvan ja olin jo innolla
odottanut päästäkseni näkemään,
mistä elokuvassa oikein oli kyse.
Alussa esiteltiin päähenkilöksi räväkkä Kate, jolla oli vielä elämä kasattavana. Hän teki omalla hauskalla tavalla elokuvasta erityisen ja erilaisen kuin muista perinteisistä jouluelokuvista. Oman itsensä löytäminen oli tärkeä osa elokuvan syvempää merkitystä ja siihen kuka tahansa pystyy samaistumaan. Katen perhe oli kokenut kovia ja heidän välillään piilee vielä hiljaisia salaisuuksia.
Kate kuitenkin jaksaa työskennellä
joulukoristekaupassa työnantajansa
saivartelemana. Kurkottelemme
kaikki unelmiamme kohti, mutta
Kate joutui valitsemaan helpomman
reitin ja on luopunut omasta laulajan urasta. Yhtäkkiä tuiki tavallisena
työpäivänä Kate putsatessaan koristeiden hyllyjä huomaa hän uuden
tuttavuuden kadulla tähyilemässä
taivasta. Hän on Tom Webster.
Nuori mies saa lopulta Katen pään
pyörälle ja saa hänet näkemään arkisetkin asiat ihmeellisinä, huomaa-
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maan asioita mitä ei ole ennen edes
nähnyt ympärillään. Kate ei siltikään
vielä tiedä mitä kaikkea muutakin on
luvassa.
Sometimes you just gotta have faith.
Elokuvassa on nerokas juoni ja
muistamamme joulubiisi saa aivan
uuden puolen
ämmön ja herkkyyden voi ais
tia koko elokuvan katsomi
sen ajan ja huomaamattaan

L

eläytyy jokaiseen tilanteeseen täysillä. Tämä elokuva on noussut nyt
yhdeksi lempparikseni ja on oikea
hyvän mielen tuoja joulukuun kiireiden keskelle. Suosittelen suuresti ihan
jokaiselle kokemaan tämän kyseisen
elämyksen!

Mira Ruokostenpohja
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Vain Lotja-elämää
Erilaiset ihmiset kerääntyvät yhteen ja eristäytyvät arjen
ympyröistä. Syntyy ihmisten välisiä kohtaamisia ja yhteyksiä.
”Tältä tuntuu, kun on yhdessä hyvä”,
sanoi Lauri Tähkä oman päivänsä
lopulla Vain Elämää -sarjassa tänä
syksynä. Vaikken ole koskaan ollut,
ja tuskin tulen ikinä olemaankaan,
kyseisessä ohjelmassa mukana, jotenkin minusta tuntui että ymmärsin, mistä hän puhui.
len hyvin tuore Vain Elä
mää -fani. Fanikin lienee
hiukan turhan voimakas
ilmaisu, ehkäpä sana ”fiilistelijä” kuvaisi minua paremmin. Joka tapauksessa, aiempina vuosina kyseinen
ohjelmaformaatti on mennyt minulta melkolailla ohi. Onhan se ollut
siellä telkkarissa, mutten ole koskaan
tuntenut mitään vetoa sitä ihan seuraamalla seurata. Tänä vuonna, tällä
10-kaudella olen kuitenkin katsonut
jokaikisen jakson.
Ohjelmasta välittyy artistien välinen lämpö, vertaistuki ja ymmärrys.
On kaunista katsottavaa, kun jokainen osallistuja antaa itsestään ja elämänkokemuksistaan aina pala palalta enemmän cover-biisien ja keskusteluiden muodossa. He jakavat toisilleen niin uriensa huippuhetkiä kuin
elämäntarinoidensa riitasointujakin.
Ennakkoluulottomasti he heittäytyvät toistensa suunnittelemiin aktivi-
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teetteihin ja antavat vain mennä miettimättä liikoja.
aikka ohjelma on aina vain
ohjelma ja siitä on vaikea
tietää, kuinka aidoimmillaan
kukin on tv-kameroiden edessä, jotenkin tämä ohjelmaformaatti muistuttaa minua Lotjalla vietetyistä reissuista ja leireistä. Siitä Lotjalla vallitsevasta tunnelmasta.
Joukko erilaisia ihmisiä kerääntyy
yhteen ja eristäytyy arjen ympyröistä. Syntyy oikeita, ihmisten välisiä
kohtaamisia, keskusteluja ja yhteyksiä. Lotjan hartauksissa ihmiset avaavat elämänsä vaiheita ja kokemuksiaan, jotka eivät ehkä ole näkyneet
aiemmin muille päällepäin — he
antavat itsestään jotakin toisilleen.
Jotenkin myös rohkeus vähän erikoisempiin juttuihin heittäytymiseen
tuntuu löytyvän helpommin Lotjalla kuin Pirkkalassa. En ole ikinä pelannut suofutista Pirkkalassa, mutta
Lotjalla olen — jopa kahdesti.
Yhdessä Lotjalla olevien ihmisten
välille syntyy luottamus. Ei aina välttämättä edes mikään ystävyys, mutta kuitenkin edes jonkinlainen puolituttuus. Seuraavan kerran, kun joku
reissututtu tulee Salessa vastaan, uskaltaa jo rohkeammin katsoa edes
päin ja nyökätä. Lotjan tunnelma
perustuu ihmisiin.
un aloin katsomaan tätä
uutta Vain elämää -kautta,
en oikeastaan tiennyt suuremmin Erinin tai Maija Vilkkumaan
elämästä. Kasvot olivat tutut ja muutaman biisin olin radiosta aikaisemmin kuullut, mutta se enempää en
heistä tiennyt. Kauden aikana kuitenkin opin heistäkin uusia asioita ja ymmärsin, mitä kaikkea he ovat tuoneet suomalaiselle musiikille. Vähän
samoin lähes jokaisella Lotjan reissulla tutustuu vähän paremmin edes
yhteen uuteen ihmiseen ja heidän

V
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taustoihinsa.
Ohjelman aikana Vain Elämää artistit tutustuvat toisiinsa, muokkaavat toistensa biisejä ja tekevät niistä
omannäköisiään versioita. Samoin
Lotjallakin ihmiset jättävät jälkiä toisiinsa. Monenlaisten keskustelujen
lomassa omiin ajatuksiinsa ja ajatuspolkuihinsa saa usein tuoreita näkökulmia. Ihan kuten eri artistin esittämänäkin tuttu biisi voi saada ihan
uuden värin.
isäksi ihan artistien reaktiois
ta päätellen kuvausleirillä ole
minen tuntuu vähän samalta
kuin meistä Lotjalla. ”Aika paljon on
tullu itkettyy ja aika paljon on tullu
naurettuu ja valvottuu ja jotenkin
eletty täysillä” totesi Erin sarjan loppupuolella. Niinpä. Tuon sitaatin
olisin voinut valehtelematta allekirjoittaa myös monien Lotjan reissujen ja leirien jälkeenkin.
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Katri Kantola
Tästä lähtien soitamme
vain Neal Youngia. Terveisiä pyytäjille.
Katrille terveisiä<3 Oot
ihana
Hyvää joulu just sulle!
Punasen kirjan laulut on
ihania
Piparitaikina on hyvää.
Lotja on paras paikka<3
Miten sulla menee?
Lähetetty Huaweimatkapuhelimestani
teemulle voileipä
moi sirpa
Hyvää Joulua korpi 2/19
se on ihan okei
jos matka on pidempi ku
taksi niin otetaan taksi
Myös katri syö kinkkua ja
tykkää rahasta.
Äidille terveisiä!
#tarulokille?
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Hienoja uutisia Etiopiasta
Näin alkoi Etiopiasta saapunut kirje. Eikä se jäänyt yhteen kirjeeseen. Pirkkalan Seuriksen väellä on nyt syytä
juhlaan. Tämä koskee juuri sinua, joka siivosit Lotjan nurkista
leirin lähtöaamuna tyhjiä pulloja. Tai sinua joka mietit, ostatko
leirikioskista tikkareita vai tuplan.

N

ämä kiitokset kuuluvat
myös sinulle, joka leiriaa
mun jumalanpalveluksessa kaivoit taskustasi sen 20 senttisen.
Aikaisempina vuosina moni teistä
on taiteillut oman kankaisen leirikassin, painanut siihen haluamansa kuvion. Nämä kaikki yhdessä ja vielä
konfirmaatioiden kolehdit on lähetetty Etiopiaan, Dessieen Suomen
Lähetysseuran kummiohjelmaan.
Siellä nuoret Seada, Betlehem, Getachew ja Roza ovat opiskelleet kukin valitsemallaan uralla.
Sitten näihin hienoihin uutisiin.
Ensin meille kirjoitti Seada. Valmistuin Kombolchan ammatillisesta
oppilaitoksesta, alana nahkavaatteetja tuotteet. Sain valmistuttuani heti
töitä uudesta nahkatehtaasta. Olen
saanut olla kummiohjelmassa ainakin kymmenen vuotta. Olen syvästi
kiitollinen saamastani tuesta ja avusta, mitä olen saanut kummiohjelmassa näiden vuosien aikana. Ilman tätä

kummiutta minulla ei olisi ollut mahdollisuutta opiskella. Haluaisin tulevaisuudessa avata oman yrityksen.
Toivotan kaikille tukijoilleni runsaasti
terveyttä, pitkää ikää ja kaikkea hyvää. Kiitoksin Seada.
Seuraavana kirjoitti nuori mies
Getachew. Rakkaat kummit, haluan
kertoa teille, että olen valmistunut
Woldyan yliopistosta talouden- ja
kirjanpidon ohjelmasta. Haen nyt
töitä ja asun edelleen perheeni kanssa. Haluaisin kiittää teitä paljon kaikesta, mitä olette tehneet hyväkseni.
Olette tukeneet minua opinnoissani. Suuret kiitokset, t. Getachew.
Hienot uutiset jatkuvat. Hei, täällä
kirjoittaa teille Betlehem Bantegize.
Olisi kiva tietää, mitä teille kuuluu?
Minulle kuuluu oikein hyvää, kiitos
siitä Taivaan Isälle. Valmistuin tänä
vuonna korkeakoulusta vaatealalle.
Olen onnellinen tästä ja haluan kiittää teitä kaikkia, terveisin Betlehem.

Betlehem

Getachew

S

eadan, Getachewin ja Betlehe
min kummisopimukset päät
tyvät vuoden 2019 loppuun.
Nuoret ovat saaneet ammatin Pirkkalan nuorten tukemana. Heillä on
aivan erilaiset eväät elämään ja mahdollisuudet edessä. Kyllä kannatti
kerätä niitä pulloja.
Neljäs kummilapsi, Roza jatkaa
toisen vuoden sairaanhoitajaopintoja
yksityisessä oppilaitoksessa. Opinnot ovat sujuneet hyvin. Roza on
myös aktiivinen toimija Suomen
Lähetysseuran toimintakeskuksessa,
kertoo kummilapsityön koordinaattori Leila Pentikäinen Etiopiasta.
Tukemme Pirkkalasta jatkuu ja
saamme edelleen jatkaa leirikioskien karkkien syöntiä hammaslääkärien suosituksista huolimattaJ Vuoden 2020 alusta kummitukemme
jatkuu edelleen Dessiessä. Tästä kuulette myöhemmin lisää.
aiken taloudellisen tuen li
säksi ei pidä unohtaa niitä
lukuisia kertoja, kun olemme rukouksessa yhdessä muistaneet
kummilapsia. Heistä jokainen on
vuosien varrella kirjeissä monesti
kiittänyt rukouksista. Miksiköhän?
Opiskelussa on varmasti ollut haasteita ja rikkinäisissä perheissä kokonaan tai osittain aidsorpoina on tullut monenlaista eteen elämässä. Ehkä
juuri silloin he ovat saaneet tuntea
pyhän kosketuksen ja tunteneet, että
on joku joka välittää. Rukouksessa
saamme kantaa toinen toistemme
asioita Jumalalle. Hän on luvannut
vastata. Kummilapset ovat saaneet
tuntea, että heistä välitetään.

K

Anne Sihvonen

30

Kootut lööpit
16.5.2019
Vilja Marjanen valmentaa liiksatuntien pesissähläreitä
Krista Siitonen pörrää pakulla ympäri
Mäntyharjua
Roni Siitonen isännäksi Kaukokiidolle

23.5.2019
Tiukka komento
Jonna Manninen ja Jonne Suoniemi
pelasivat bilistä
Inka Leppihalme, Pauliina Korhonen
ja Aada Piispanen pöydän alla

29.8.2019
Sisko lähtee. Heini Lamminen lohduttautuu paremmalla huoneella.
Eveliina Salmela romahti Afrikan tähdessä.
Aku Soininen, tuo lempeä isonen

5.9.2019
7.5.2019
Henri Ahlstedt on taas pää ylöspäin
Pyry Suntila melkein kirjoitti. Ensi kerralla sitten.
Peppi Vainio on iltaunisempi kuin
ehkä kukaan.
Isabella Salokivi joutuu siivoamaan
äitinsä jälkiä.

8.5.2019
Natalia Kaseva eksyi Pereentielle
Oskari Jokela haluaisi lisätä kengurunlihan rasvaprosenttia
Samu Karhu väistelee vartijoita

15.5.2019
Enni Lahti vääntyi veistokseksi
Pinja Ahvenlammen oma arvio: Kuin
liian pitkään pöydän alla ollut banaani
Laitetaan Hannu Tourukin välillä otsikoihin

Sakari Virtasen lausunto: Välinpitämättömyys on välittämistä
Aleksi Kärkkäisen mielestä Jimi Hämäläinen ja Emmi Maijala ovat ihania
Milla Lepistö kuoriutui hupusta yhdeksi illaksi

12.9.2019
Turkka Salosella ikäkriisi lööppien
takia
Janina Kulmasella maailman nopeimmat hiukset
Niko Ahola saa Vuokatin matkasta
julmaa kritiikkiä: ystäviä ei pidä jättää

18.9.2019
Teemu Grönforsin ja Sakari Taskisen
habanäyttely
Emmi Maijala ja Alisa Koskinen ryöväsivät tyynynsä takaisin
Manu Mäki-Rajala katkerana otsikkonsa ryöstämisestä
Oskari Kyllösellä kurkku Seuris-eväänä

25.9.2019
Emma Ojasen snäppitauko kesti 6 kk
korjaan 6 h
Santeri Taskisen paljasti totuuden
kolmen kameran kännyköistä: USA,
Venäjä Kiina vakoilevat
Iida Silénille vesipesu ei ole pesu

2.10.2019
Venla Suhosen elämänsisältönä nettiin uppoaminen ja nukkuminen
Sandra Seppäsen pomoista 50 % kärttyisiä
Aaro Roivas kieltää yhä olevansa
Teemu Selänteen näköinen

3.10.2019
Miro Laurila matkalla pianistimaailman huipulle
Into on kova: Valtteri Pitkänen aamukuuden jälkeen Seurikselle
Alma Himanen lykkii isosiskoaan vastuutehtäviin.

4.10.2019
Aleksi Lumpeen pyörää ei pöllitty
mutta varastettiin. Tai sitten toisin päin.
Eero Malila ja Martti Syrjä, kuin kaksi
marjaa
Susanne Janeskari nimesi koiransa
Auringoksi.

10.10.2019
Karoliina Reivala oli pianon pimputuksen uhri
Niklas Palmrothin marjamatka kohahdutti
Ava Vuorenpää haluaa Erin Hukkasen mummon
Aino Ilolan vihko viikkosäilytyksessä
hattuhyllyllä

23.10.2019
Lassi Lampo hyvän viikonlopun toivotuksiin: EI KIITOS!
Samu Karhu ja Aura Mustonen saman varkauden uhreja
Ella Kivinen könysi mutta vain Viivi
Pietilä näki
24.10.2019
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Martti Syrjä on Eero Malilan näköiskopio
Nea Vesanen on Mou
Onni Valteella ja Tuomas Vainiolla
merkillisiä kulkuneuvoja
Koulu tuhoaa Oskari Kompan musiikin

4.12.2019
Sandra Seppänen sattui Lumpeeseen
Menikö Aukusti Palosaaren teknohypetys liian pitkälle?
Väinö Valkama vaihtoi sukat

5.12.2019
Väkivaltaa Lotjan tuvalla

11.12.2019
Alisa Koskinen pudotti kännykkänsä
kahviin ja pullaan plumps
Turkka Salonen vastustaa laatikoita
Akseli Hillman paljastaa köyhyyttä.
Niklas Palmroth tarvitsee löpörahaa.
Parhain terveisin
ingka!!
#malmikaivos

Olivia Mannisen ja Sofia
Sainion koettelemukset alkoivat
samana päivänä
Fiia Pajun poro vaihtui valkoisen mersuun
Väinö Valkama, tuo lahjakas näyttelijä: roolivaatteet lähinnä hameita

30.10.2019
Inka Salmelalla kymmenen naurua
Isabella Salokivi ja Katri Kantola paljastavat rajakiven salaisuuden
Olli Tuominen avioituu puhelimen
kanssa

Riku Isoaho voitti rekryssä
Sofia Sainio aamuyöstä jääkaapin
dippipurkilla

7.11.2019
Väinö Valkama kertoo pappisvastaisia vitsejä
Annika Suuriniemi käyttää lautapeleissä poikittaista mailaa
Niko Nurhonen yöjunassa Norjaan

Olen Sakari Syrjälä ja tulen
seuriksen pihaan, mutta en
sisälle. Tykkään kuluttaa
myös v-buckseja.
Seko-Sandralla on ihan
amatööri jääkiekossa.
Jimi olet ihan apina <3
Jaakko on Mario Karti
Volvo on tuskaa

13.11.2019

moi jonnarakas <33

Krista Koppana oli häkissä ja kerjäsi
apua.

moikkeliskoikkelis

6.11.2019

14.11.2019

Eero von Becker, Eveliina Salmela,
Lotta Ilola ja Arttu Viitanen pääsivät
kansikuvaan

Tuomas Mäntylää tivataan ottamaan
velka vastaan
Ia Jaakola yhdisti koulutuksen ja syömisen
Aada Laiho syö vanhentuneita jäätelöitä jottei tarvitsisi mennä kouluun

heipsu venski<3

20.11.2019
Peetu Ojala, Aukusti Palosaari ja
Samu Karhu tasapisteissä Kultaisten
kanojen kanssa.
Jaakko Karti piti itseään ennakkosuosikkina mutta jäi vähän.
Pinja Potkonen tiukkana postilakossa

21.11.2019

moro krista ja marika <33
moi aku soininen :))
Lähetetty iPhonesta
Se o 50/60
nurmella on parit
renkaanjäljet en kans tiiä
miks
levitelkää tyynyt lattialle ei
päällekkäin
jumalan siunausta
siis aivan mieletöntä
Mitä pukki sanoo, kun se
kävelee takaperin? -oh oh
oh

Nea Vesanen on Mou
Onni Valteella ja Tuomas Vainiolla
merkillisiä kulkuneuvoja
Koulu tuhoaa Oskari Kompan musiikin
Martti Syrjä on Eero Malilan näköiskopio

Jouluterveisiä Tuomisen
Tuulille!

28.11.2019

Hyvää joulua Aleksi kulta

Juoluterveisiä Jennalle ja
Ainolle!
Koin vääryyttä munkkiillassa =A
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Lotjan kauneus ja terveys
Tämä teemaosasto on puuttunut Kahvista ja
pullasta aikojen alusta lähtien. Tämän tärkeän
osaston puuttuminen on siis selkeästi ollut syy siihen, miksi Lotjalla on niin harvoin ollut mukana kovin paljoa kauneutta kuin
terveyttäkään.
Elimistön siedättäminen huonolle
unelle
Viimeistään lähtöä edeltävänä yönä kannattaa
vetää yöunet mahdollisimman minimiin, sillä violetin harmaa on muotiväri silmäpusseissa nykyään. Nukkumiseen kannattaa varautua myös pakkaamalla joko liian ohut tai paksu peitto mukaan.
Myös tyynyn tai aluslakanan unohtaminen on uusimmissa terveystrendeissä taas pinnalla. Tutkimusten mukaan keskimääräinen unentarve normaalisti on 8 tuntia yössä, mutta pohjoisen leveyspiirin ja lounaistuulten ansiosta Lotjalla ihminen selviytyy optimaalisesti jopa 3 tunnin yöunilla — mahdollisesti myös jopa kokonaan ilman!
Yöt kannattaa käyttää saarnan kirjoittamiseen
(erityisesti rippileireillä!) tai vaihtoehtoisesti myös
nuotion tyhjänpäiväinen tuijottaminen on loistava aktiviteetti yön pikkutunneille.
PRO TIP: Nukkumatilta voi löytyä ratkaisu
uniongelmiisi Lotjalla.

Lotjan omien ravintosuositusten
noudattaminen
Lotjalla törmää usein valikoivan-vatsalaukunsyndroomaan. Tämä oireilee siten, että ruokataukojen välissä on kiljuva nälkä, mutta ruokapöydässä istuessa nälkä katoaa selittämättömästi,
vaikka ruoka onkin mainiota. Tästä huolimatta
herkut uppoavat liiankin hyvin.
On tutkittu, että kaloreita tai kilojouleja ei Lotjalla kannata laskea, vaan syömisen raamit perustuvat Eilan ruoka-aikoihin ja annoksiin sekä
omaan nälkään.
PRO TIP: Jos yöllä tulee nälkä, keittiön kaapissa on näkkileipää!
PRO TIP: Muista kiittää keittäjää tai muuten
keittäjä keittää kiittäjää, eiku….

Nuotion tyhjänpäiväinen
tuijottaminen on loistava
aktiviteetti yön pikkutunneille.
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Liikkuminen Lotjan tyyliin (lol
Lotja ei ees liiku)
Lotjan urheilutrendejä on monia, joista jokaiselle
löytyy varmasti mieluinen laji. Lajit vaihtelevat
vuodenajan mukaan, mutta kaikkein trendikkäin
urheilujamppa kokeilee talvilajeja myös kesällä
— ja toisin päin! Esimerkiksi suppaamisesta ennustetaan tämä talven hittilajia!
Muista, että lajilla ei ole väliä, kunhan tykkäät
liikkua (kunhan kyseessä ei ole sentään hiihto)!
PRO TIP: Bussilla liikkuminen on Lotjan tyyliin liikkumista parhaimmillaan.
Täydellisen lotjalookin
rakentaminen
Paras lotjatyyli syntyy, kun pakkaamisen aloittaa
aivan liian myöhään. Kannattaa myös unohtaa
tietyt vaatekappaleet kuten alusvaatteet, sukat ja
lapaset kotiin sekä pakata aivan liian pieni pyyhe
(jos ollenkaan). Sen kodin suurimman matkalaukun voi kuitenkin pakata aivan liian täyteen kodin turhanpäiväistä irtaimistoa ottamatta mukaan
kuitenkaan mitään oikeasti hyödyllistä.
Täydellinen lotjalook syntyy epämääräisistä,
reikäisistä, vuodelta 1975 peräisin olevista verkkareista, villasukista (vuodenajasta riippumatta)
ja isoveljen vanhasta hupparista yhdistettynä tietenkin Lotjan klassikkokenkiin: Crockseihin tai
Kuoma-kenkiin. Lue seuraavista kahdesta kohdasta, miten täydennät savunhajuisen lotjalookkisi teemaan sopivalla hiustyylillä ja helpolla kolmen kohdan ihonhoitorutiinilla.
PRO TIP: Kun luokka-rakennukseen astuu sisälle, todellisen muotifanin kannattaa olla varuillaan, sillä oikealla puolellaan hän näkee muotimaailman kuumimman keskuksen — toisin sanoen pienen, desingluolan omintakeisineen hajuineen täynnä trendikkäimpiä kuteita kaikille muodoille ja tyyleille!

Kutrien ja kuontaloiden
kohentaminen
Kaikki tiedämme nykyään, että Lotjalla on suihkut, mutta näin ei ole aina ollut. Suosittelemme
hoitamaan hiuksiasi kuitenkin perinteisellä, vuosikymmeniä palvelleella kuuppa-sauna-menetelmällä. Tällöin hiuksiisi jää sopiva määrä shampoon- ja hoitoaineenjäämiä jokaisen saunareissun

jälkeen.
Lotjareissun aikana voit muodostaa itsellesi
DIY-rastat takkujen avulla tai välttää niitä esimerkiksi Lotjalla hyvin suositulla lettityylillä.
Myös yleinen mörököllikampaus on saavuttanut
suosiota Lotjan seudulla.
PRO TIP: Syväkosteuttavan hiushoidon saat,
kun menet laiturille ja liotat hiuksiasi jääkylmässä järvivedessä vähintään puolen tunnin ajan.
PRO TIP: Lisää loistavia hiusten- ja parranhoito-ohjeita kannattaa kysellä Teemu Kalliolta!
Perinteinen pärstän pesu -rutiini
Lotjalla ihonhoitoa varten on kehittynyt perinteinen kolmen kohdan rutiini, jota noudattamalla
sinäkin saat helposti mahtavan lopputuloksen:
1. Muista pestä iltaohjelmameikit pois vessan
käsisaippualla.
2. Unohda käyttää kaikkia vaivalla kotoa raahaamiasi ihonhoitotuotteita, rasvoja ja seerumeita.
3. Unohda että omistat ihon. Kyllä se mukana kulkee.
Tautien taltuttaminen
poppakonstein
Muinaisen sanonnan mukaan on todettu ”Jos ei
sauna, terva tai viina auta, on tauti kuolemaksi”.
Onneksi Lotjalla on näistä ihmeparannuskeinoista sauna. Saunan parantavan tehon selittää Lotjallakin kuuma höyry, antibakteeriset ainesosat ja
järven toiselle puolelle asti raikaavat saunalaulut.
Saunomiseen liittyy kuitenkin hyötyjen lisäksi
myös pieniä käytännön ongelmia. Naisten saunavuoron aikana tapahtuu usein selittämättömiä ilmiöitä: puiden jatkuvasta lappamisesta huolimatta
pata sammuu ja kuumavesikattilat soivat, kun
naiset ovat saunassa. Katrin ja Isben tietotoimisto pyrkii ratkaisemaan tämän kaikkia koskettavan mysteerin mahdollisimman perusteellisesti.
Lotjalla törmää usein myös vallitsevaan säännönmukaisuuteen: joka toinen on kipeä, joka
kolmannella on jalka poikki ja kaikki loput joutuvat välikohtauksiin Lotjan kyykäärmeiden kanssa. Näihin ilmiöihin edes Katrilla ja Isbellä ei ole
yhtään viisasta vinkkiä. Koittakaa nyt vain pärjätä kaverit!

Katri Kantola
Isabella Salokivi
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Haastatteluja
Sandra Seppänen

Ruusu ja ohdake

Mitä jouluruokaa syöt eniten?
Perunalaatikkoa

Korvapuusti vai voisilmäpulla?
Korvapuusti

Mikä on suosikkijoululaulusi?
En kuuntele joululauluja

Ovatko kesäillat liian valoisia?
Eivät.

Mitä toivot joululahjaksi?
Rahaa

Minkä klassikkoromaanin lukisit?
Tuntemattoman sotilaan.

Pilkullinen vai karvallinen koira?
Karvallinen koira.
Minkä värisen sohvan ostaisit?
Vaalea beige tai harmaa.
Lempimurre?
Tampereen murre.
Punaisen kirjan paras laulu?
Väsyneet maan
Korpilahti vai Lotja?
Lotja
Glögi vai kaakao?
Kaakao
Lempikukka?

Krista Koppana
Mitä toivot joululahjaksi?
Kengät ja puhelimen
Mitä teit jouluna 2013?
Olin kotona
Oletko mielestäsi älykäs?
Olen.

Lotta Ilola
Paras joululaulu?
Tuikkikaa jo joulun tähtöset.
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Omistatko joulukalenterin, ja jos omistat
niin minkä?
Partion joulukalenterin.

Paras jouluruoka?
Riisipuuro ja kala

Onko sinulla sattumoisin kadonneita lapsuudenystäviä?
On

Tuuli Ingman ja Eerika Heiskala

Jouluaikaan katsottava lempielokuva?
Joulupukki ja noitarumpu
Maittavin jouluruoka?
Porkkanalaatikot
Elämän tarkoitus?
Vältellä kuolemaa.

Taru Lossi
Mitä teet tänä jouluna?
Vietän joulua käymällä joulu kirkossa ja olen
joulupäivänä kotona. Tapaninpäivänä matkustamme Savoon maalle. Joulun pitää olla
rento.
Paras joulumuisto?
Paras joulumuisto on eka joulumuisto, mikä
minulla on. Istuin isin sylissä, kun pukki tuli.
Pelkäsin isoa pukkia, kunnes näin hänellä
punaisen kelkan, jonka tiesin olevan minulle. Nousin isin sylistä, kävelin pukin luo ja
otin häneltä kelkan.

Mitä toivot joululahjaksi?
Tuuli: Puhelinta
Eerika: Ei ole mitään toivetta vielä
mikä on tärkeintä joulussa?
Tuuli ja Eerika: Hyvä ruoka ja yhdessäolo

Miro Laurila
Lempijoululahja?
Polkupyörä
Lempijouluruoka
Kinkku

Niklas Palmroth
Mitä jouluruokaa syöt?
Kinkkua.
Entä paras lahja?
Rahaa. Löpörahaa.
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Unen ja uskon menettämisestä
Nykyään Seinäjoella opiskeleva aparimme Niko Metso
on miettinyt syvällisesti sitä, mistä oikein kannattaa pitää
kiinni ja miten säilyttää elämässä tärkeimmän.

M

akaat sängyn pohjalla,
kääntäen kylkeä vähän
väliä. Turhauttaa, koska
oot maannut siinä jo useita tunteja.
Avaat lukulampun ja luet muutaman
kymmentä sivua kirjaa. Käyt välillä
haukkaamassa raitista ilmaa parvekkeella. Tuut sänkyysi ja alat miettimään taas, että mitä unta sitä näkisi.
Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty
sanotaan, mutta tässä asiassa vastaan,
että ”paskat”.
Unettomuutta on vaikeaa havaita
ja sen kehittyminen vakavammaksi
on salakavalaa. Voi mennä kuukausia ellei vuosia, että asennoidut vaan
siihen, että muutaman tunnin unilla
pärjää kyllä, mutta pikku pikkuhiljaa alkaa se tekemään tuhojaan sussa. Hajamielisyyttä, kimpaantumisia
on ne ensimmäiset selvät merkit,
mutta vakavammaksi mentäessä se
kääntyy jo päälaelleen siinä mielessä, että muistat kyllä mitä pitäisi tehdä ja tunnistat vihan tunteesi tai ilon,
mutta et vain jaksa niistä välittää.
Sanotaan myös, että kuljet sumussa tuolloin ? Se on vähän jopa enemmän, kuin sitä. Olen useamman
kymmentä kertaa ajanut aamulla tai
aamuyöstä kotiin yötöistä ja peläs-

tynyt ihan aidosti kotona, että en
muista YHTÄÄN mitään matkasta
kotiin. En sitä, että oliko opiskelijoita pyörillään suojateillä. Mitkä
valot on palanut liikennevaloissa tai
miten lujaa olen ajanut ja mitä reittiä. Ne ovat todella herättäviä hetkiä, kun ne alkaa sulle todenteolla
valkenemaan. Siltikään et niistäkään
jaksa enää välittää, koska olet siellä
utuisessa ja omalla tavallaan silti harmonisessa mielentilassa. Mikään ei
tunnu miltään, mutta mikään ei
myöskään satutat. Mikään ei vaan
vaikuta suhun.
amaa voidaan rinnastaa omal
la tavallaan uskoon. Jos sitä
kulkee liian pitkään ilman, että
ajattelet joitain periaatteita kristinuskosta, tai opeista mitä olet rippileirillä tai reissuissa oppinut, niin ne alkavat tuntua merkityksettömältä.
Ne ovat läsnä kyllä, mutta niiden
esille tullessa olet vaan, että ”So
f**king what” .
Utuinen mielentila yltyy ja opit ja
säännöt kaikkoavat. Alkaa nousemaan mieleesi tietynlainen anarkia,
koska siellä ei ole auktoriteettia tai
tässä tapauksessa niitä oppeja. Alat
elämään ilman niitä opetuksia tai
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muistoja, jotka lämmittivät joskus
sitä sun sisintäsi. Sitä yhdessäolon
tunnetta, minkä sait kun nauroit ystäviesi kanssa isosille leirillä, tai kuinka
sua jännitti ennen konfirmaatiokulkuetta.
Tunteiden menetys on suurinta
kipua vaikka se ei sillä hetkellä satu.
Unen merkitys on järjetön vaikka et
sitä silloin tajua. Usko mua. Vaikka
mä itseäni nalleksi nykyään kutsunkin, niin panda mua enemmän kuvaa, kun mun väsymystä ja silmäpusseja katsot.
Muista nukkua, rakastaa ja välittää. Hereillä ja unessa.

Niko Metso
Moi korpi 2 Hyvää joulua!
Täytyypi sanoa että tänä
vuonna ei oo mitää sanottavaa
Teemulla on ihanat hiukset
ja parta!
Moi Jonna!
Moi kaikki
Hyvää nimipäivää Iiro!
Puurojuhlan viralliset
jatkot millassa!
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Kun arvomaailmat kohtaavat
Olen saanut tutustua uusiin ihmisiin. Usein hyvät tyypit,
joihin pääsen tutustumaan, ovat ikäisiäni tai hieman vanhempia/
nuorempia, tai sitten riparilaisia, joiden kanssa saa leireillä ja
seuriksella tutustua.
saanut kulkea. Sen varrella olen saanut
kokea paljon, ja eri tunteita. Olen saanut
tavata ihmisiä ja ymmärtää heitä ja
itseäni. Rukoilen , että elämänpolkuni jatkuu rikkaana. Kaikki tunteet ovat sallittuja, minä tiedän sen. Autathan kokemaan ne tunteet ja hetket mitkä olet
minua varten valinnut, ja autathan pääsemään aina luoksesi, missä ikinä olisinkaan. Aamen

Sara-Pauliina Aho
Lähetän Atelle terkkui etten
saa porttikieltoo =

T

ällä kertaa olen kuitenkin löy
tänyt elämääni uusia aikuisia
kavereita. Nämä aikuiset
ovat sydämellisiä, hyväntahtoisia,
multitalentteja, ikäisteni äitejä ja isiä,
roolimalleja ja johdattajia, sekä hurjia tsemppaajia ja kannustajia. Ennen kaikkea he ovat rakastavia ja
turvallisia aikuisia, jotka antavat lapsille ja nuorille (ja nuorille aikuisillekin) mahdollisuuden kokeilla, epäonnistua, opetella, kehittyä, oppia ja
onnistua turvallisessa ja hyväksyvässä
ilmapiirissä!
Ja arvatkaapas mitä: Nämä huikeat tyypit ovat vapaaehtoisia, jotka
haluavat antaa suuren osan omasta
elämästään jatkaakseen perinteitä ja
siirtääkseen tietotaitoaan tulevia sukupolvia varten.
auska yksityiskohta, minkä
opin tämän yhteisön jäse
nistä ja mikä tuli minulle
positiivisena yllätyksenä, on että osa
heistä on ortodokseja ja osa ev.lut
kristittyjä! Ja olenkin kuullut jo monta kehittävää keskustelua pelkästeen
näiden, hieman erilailla uskovaisten
näkökulmasta.
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Ihailen myös sitä energiaa ja lapsen iloa, mitä nämä aikuiset hohkavat.
Ja erityisesti olen kiitollinen, miten he ottavat vastaan uusia tuttavuuksia, ehkä uusien perinteiden tuojia, uusien virkistävien tuulien tuojia,
ihmisiä joita he eivät vielä tunne. He
luottavat heti, ovat kiinnostuneita ja
kuuntelevat mielellään, mitä juuri
minulla on sanottavaa. He antavat
mahdollisuuden myös sanoa ei,
mutta useimmiten sanon kyllä, ja
autan parhaani mukaan ohjelmajärjestelyissä, vaikka ne eivät juuri minulle tällä kertaa kuuluisikaan. Olen
siis saanut jo auttaa näitä ihania aikuisia, ja nähdä, kuinka he ovat kiitollisia kaikesta mitä kukakin tekee
yhteisen hyvän puolesta.
un arvomaailmat kohtaa
vat, on ihmisten välinen
rakkaus käsin kosketeltavaa. Siksi, hyvät ystävät, olkaamme
ystävällisiä ja hyväsydämisiä toisillemme, niin saamme kohdata paljon rakkautta ja elämäniloa!
Tässä vielä pieni iltarukous. Voit
ristiä kätesi ja kiitää Jumalaa: Rakas
taivaan Isä.Kiitän polusta, jota pitkin olen
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Terkkui pinjalle, raskaan
työn raatajalle
Tomille rakkautta
Geometria ei ole oikeaa
matikkaa
Mukavaa joulua
karoliinalle!
Elämä on kovaa ja sitten
sitä kuolee
Julua, tuuli T.
Hyvää joulua Jenna Kivistölle!
Ihanaa joulua Aino
Liljalle!
Nyt sitä puuroo!
Alma ja inka on parhaita
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Puuropuhe vuonna 2019
Meidät tänä vuonna pakotettiin tekemään puuropuhe.
Oli vain pakko. Te saatte siis kärsiä meidän huonosta huumorista
samaan tapaan kuin me kärsittiin tätä puhetta tehdessä

J

ouluna ja joulun alla tehdään pal
jon muitakin asioita koska on
vain pakko. Kuka nyt oikeasti
muka tykkää lanttulaatikosta? Se, että
laitat jonkun juureksen nimen perään
sanan laatikko, ei tee siitä oikeaa ruokaa. Jos jouluruuat olisivat oikeasti
hyviä, niitä tehtäisiin ja syötäisiin
ympäri vuoden. Mutta ei, niitä tehdään vain jouluna koska on pakko.
Kinkku tosin on ihan hyvää; siat on
mielestäni ihan sympaattisia, mutta
kyllä ne melkein aina myös maistuu
hyvälle.
Joulukortitkin lähetetään vain velvollisuuden tunteesta sukulaisille, joiden kanssa ei muuten olla puheväleissä. Todennäköisesti se Pekka-täti
korkeintaan pyyhki persettään sillä
joulukortilla, jonka sille viime vuonna lähetit. Puhumattakaan siitä mitä
itse teet saamillasi joulukorteilla.

P

akollista on myös joululahjat.
Joululahjoja on pakko antaa,
eikä niistä saa kieltäytyä.
Lahjojen pitää olla myös yllätys, ettet
vain antaisi mitään, mitä saaja
oikeasti haluaisi. Jos et millään keksi
mitä lahjaksi antaisit, voit ostaa
lahjakortin, koska rahaa ei jostain
syystä saa antaa. Lahjakortithan on
käytännössä
rahaa,
mutta
huonompaa; et voi käyttää sitä mihin
haluat, vaan se käy maksuvälineenä
vain yrityksessä, josta se ostettiin. Jos
et käytä korttia kokonaan niin yritys
pitää loput. Yritykset ainakin
voittavat; sehän on joulun tarkoitus.
Ja mikä sitten on tämä joulupukki, joka tuo lapsille lahjat? Miksi lapsille valehdellaan, että on olemassa
joku satuhahmo, joka toteuttaa heidän kaikki toiveensa ilmaiseksi, kunhan ovat tarpeeksi kilttejä. Ei oikea
elämä toimi niin. Oikeasti se valko-

partainen setä, joka ne vanhempien
maksamat lahjat tuo on joku kylän
pultsari joka kaipaa vähän ylimääräistä kaljarahaa jouluksi. Tai, nykyäänhän joulupukit mainostavat itseään ilmoituksissa raittiina ja reippaina jne. Jos joskus itse ryhdyn joulupukiksi, ajattelin kirjoittaa ilmoitukseen ”Pelottava ja viinalta haiseva
pukki”.

Sakari Virtanen
Leevi Lahti
Moi Alma ja Inka
Anteeksi
sopimattomuuksista
Lotja 4 on paras!
En tiiä mutta makarooni
on hyvää
Hei Hannu
Hyvää joulua ja onnellista
uutta vuotta!
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Levätkää niin kuin Jumala lepäsi
Milloin saisi vain olla ja levähtää luvalla? Tarvitseeko kaikessa aina pyrkiä parhaimpaan tulokseen? Minkä takia hyvä ei riitä?

E

lämme nykyään hyvin suo
rituspaineiden uuvuttamaa
elämää. Nykypäivänä on
helpompaa stressata pienimmistäkin
asioista. Aina pyritään onnistumaan
täydellisesti eikä virheitä suvaita tehdä. Toiset ihmiset vaativat meiltä
enemmän kuin pystymme antamaan, ainakin näin nuoren näkökulmasta tuntuu, että vanhemmille ei
riitä mikään muu kuin paras.
Koulupaineet kasvavat aina vuosi
vuodelta enemmän, eikä niille näy
loppua. kouluun täytyy panostaa
täysillä, jotta voi menestyä ja saada
vanhempien hyväksynnän. Eikä se
tietenkään riitä, vaan myös vaaditaan
harrastusten tai vapaa-ajan käyttämistä koulu tehtäviin, eikä omaa aikaa jää riittävästi. Milloin saisi vain
olla ja levähtää luvalla? Tarvitseeko
kaikessa aina pyrkiä parhaimpaan
tulokseen? Minkä takia hyvä ei riitä?
Koen itsekin jatkuvasti suorituspaineita. Koulu on imenyt kaikki
voimani enkä vapaa-ajalla ehdi levähtämään riittävästi, kun on tehtävä koko ajan jotain.
oulu on ollut ehkä suurin
asia, josta olen stressannut
ja kärsinyt suorituspaineista. Olen aina vaatinut itseltäni enem-
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män mihin oikeasti pystyn, eikä se
ole koskaan tuottanut tulosta vaan
enemmän harmia. En ole ollut ikinä kovin hyvä lukemaan tai kirjoittamaan hyviä tekstejä lukihäiriön
vuoksi, mutta en ole siltikään antanut itselleni armoa vaan vaatinut
koko ajan itseltäni enemmän ja
enemmän mihin pystyn. Ja tuntuu
myös ettei vanhemmille riitä, vaan
hekin odottavat aina parasta.
Syksy on ollut henkisesti ja myös
fyysisesti hyvin rankka. Ylioppilaskirjoitukset ovat onneksi nyt ohi
hetkeksi. Ja niistäkin selvittiin juuri
ja juuri stressin ja monien valvottujen öiden kanssa. On ollut myös
muillakin tapaa rankka syksy. Vasta
alkusyksyllä uskalsin ottaa yhteyttä
koulun psykologiin ja pääsin viimein
purkamaan asioita vieraalle ihmiselle, kun muille ei pysty. Suorituspaineiden tuoma uupumus pahensi tilannettani, jaksamattomuus iski enkä
ole saanut otettua itsestäni niskasta
kiinni.
Syksyn kirjoitusten aika tuli enkä
ollut valmistautunut niin hyvin kun
piti. Kuitenkin pääsin läpi ja voi olla
itsestäni ylpeä, pystyin kuitenkin suoriutumaan niinkin hyvin tilanteestani
huolimatta.
eidän kaikkien pitäisi
muistaa välillä antaa itsel
lemme aikaa vain olla.
Kaikkien meidän pitäisi miettiä ainakin pieni hetki sitä miten Jumala
loi maailman. Jumala teki paljon
töitä, mutta mitä hän jätti viimeiseksi
päiväksi. Hän pyhitti siitä lepopäivän. Meidän kaikkien tulisi ottaa Jumalasta mallia, ja pyhittää itsellemme lepopäivä. Oli se sitten yksi päivä viikossa tai joka päivä pieni hetki, jolloin ei tekisi mitään vaan levähtäisi hetkeksi.
Suurimmalla osalla alkaa pian pitkään odotettu loma, joten tässä teille tehtävä joululomaksi, olkaa teke-
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mättä mitään ainakin yhden päivän.
Levätkää ja huolehtikaa vain itsestänne. Jos tuntuu siltä että uupumus
saa vallan, hae itsellesi apua, se auttaa.
aluan vielä lopuksi jakaa
Raamatusta jakeen, jota
voitte miettiä ja pohtia
mikä on teidän lepopaikkanne.
Jesajan kirja 28:12. Hän, joka on sanonut heille: Tässä on lepopaikka. Sallikaa väsyneiden hengähtää, täällä on lepo
ja virvoitus.
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Joanna Kulmanen
Hei jonna
Hellou petra
RINKELEITÄ
Arto käski, en halunnu
porttikieltoa
Jenny oot paras
Hei ia
Moikka lotja 2
Jenna on paras t. Jenna
Kenelle nää laput menee?
Vilja vähennä kahvin
juontia
Jesselle terveisiä
Moi Enni
Rakastan Nikoa
Jenny ei osaa puhua

Joulun aika
Torstaina 10. joulukuuta nuortenilta
Aatonaattona 23.12.
Kauneimmat joululaulut Vanhassa kirkossa klo 16
Kauneimmat joululaulut Vanhassa kirkossa klo 18
Jouluaattona 24.12.
klo 13 Perheiden aattohartaus Pirkkalan kirkossa
klo 13 Pieni aattohartaus Vanhassa kirkossa
klo15 Pieni aattohartaus Vanhassa kirkossa.
klo15 Aattohartaus Pirkkalan kirkossa
klo 16 Aattohartaus Vanhassa kirkossa

Aattona klo 21 Pirkkalan kirkossa
nuorten suosima aattohartaus
klo 22 Kauneimmat joululaulut -hartaus Vanhassa kirkossa
Joulupäivä 25.12.
klo 8 Jumalanpalvelus Pirkkalan kirkossa
Tapaninpäivä 26.12.
klo 18 Kauneimmat joululaulut -kirkko Vanhassa kirkossa.
Joulun jälkeinen Seuris-elämä
Keskiviikkona 25. joulukuuta Seuris on suljettuna
Torstaina 26. joulukuuta Seuris on suljettuna
Keskiviikkona 1. tammikuuta Seuris on suljettuna
Torstaina 2. tammikuuta on nuortenilta klo 18 - 22.
Isoskoulutus jatkuu keskiviikkona 8. tammikuuta

www.seuris.net

