
EElläämmäänn  eehhkkääiissyyää  ((--9933))  

KKuurrsssseeiillllaa  jjaa  hheennkkiillöökkoohhttaaiissiissssaa  ttaappaaaammiissiissssaa  ssaaaammmmee  uusseeiinn  eettuuooiikkeeuuddeenn  oollllaa  mmuukkaannaa  

ttooddeellllaa  ssuuuurriissssaa  eelläämmäännmmuuuuttookkssiissssaa,,  JJoosskkuuss  nnee  oovvaatt  llääppiimmuurrttoojjaa,,  jjooiissssaa  oonn  

uuuuddeessttiissyynnttyymmiisseenn  ttuunnttuu..  SSiillllooiinn  oonn  hheellppppoo  ssoorrttuuaa  nnääkkööhhaarrhhaaaann,,  jjoonnkkaa  mmuukkaaaann  kkuurrssssii  

iittsseessssäääänn,,  ttaaii  mmeeiiddäänn  oossuuuutteemmmmee  ssiiiinnää,,  ttuuoottttaaiissii  iihhmmeeiittää..  TTaauussttaallllaa  oolleevvaa  ppiittkkää  

eelläämmäännpprroosseessssii  vvooii  jjääääddää  nnääkkeemmäättttää..  

KKuurrsssseeiillllee  hhaakkeeuuttuuuu  uusseeiinn  iihhmmiissiiää,,  jjoottkkaa  oovvaatt  jjoo  kkaauuaann  kkyyppssyytteelllleeeett  uuuuddeenn  eelläämmäänn  aallkkuuaa  

ssyyddäämmeennssää  kkoohhdduussssaa..  VVaassttaa  kkuunn  uuuussiieenn  mmaahhddoolllliissuuuukkssiieenn  ssyynnnnyyttyyssppoollttoott  aallkkaavvaatt  hhee  

hhaakkeeuuttuuvvaatt  kkuurrssssiillllee..  

EEnn  oollee  kkoosskkaaaann  ppiittäännyytt  sseenn  eenneemmppääää  ssiieelluunnhhooiittaajjaann    kkuuiinn  tteerraappeeuuttiinnkkaaaann    ttiitttteelliissttää,,  mmuuttttaa  

uuuuddeenn  eelläämmäänn  kkäättiillöönn    oossaassttaa  nnaauuttiinn  ttoossii  ppaalljjoonn..  SSee  oonn  iihhaann  mmuukkaavvaaaa  hhoommmmaaaa..  OOlleett  vvaaiinn  

vviieerreessssää  jjaa  ppuuuuttuutt  lluuoonnnnoolllliisseeeenn  pprroosseessssiiiinn  mmaahhddoolllliissiimmmmaann  vväähhäänn..  KKuuuunntteelleett  ssyyddäämmeenn  

llyyöönntteejjää,,  ppyyyyhhiitt  hhiikkeeää,,  lloohhdduuttaatt  jjaa  rroohhkkaaiisseett..  SSiillllooiinn  ttäällllööiinn  ttaarrvviittaaaann  vväähhäänn  ttyyöönnttöö--  ttaaii  

vveettooaappuuaa,,  ppooiikkkkeeuukksseelllliisseessttii  mmyyööss  ppiihhtteejjää..  MMuuttttaa  yylleeiisseessttii  oottttaaeenn  oonn  vvaaiinn  vvaarroottttaavvaa  

kkiiiirreehhttiimmäässttää  ssiittää,,  mmiillllää  kkuuiitteennkkiinn  oonn  oommaa  aaiikkaannssaa..  

SSyynnnnyyttyykksseenn  jjäällkkeeeenn  jjuuhhlliittaaaann  nnööyyrriinnää  uuuuddeenn  eelläämmäänn  eekkssttaaaassiiaa  jjaa  oossaalllliissttuuttaaaann  sseenn  

vvaaaalliimmiisseeeenn..  

KKäättiillöö,,  jjookkaa  oonnnniitttteelleeee  iittsseeäääänn  ssyynnttyynneeeessttää  llaappsseessttaa  kkiillppaaiilleeee  ttyyhhmmyyyysseennnnäättyykksseessttää  

tteerraappeeuuttiinn  kkaannssssaa,,  jjookkaa  ppiittääää  iittsseeäääänn  aassiiaakkkkaaaassssaaaann  vvaappaauuttuunneeeenn  uuuuddeenn  eelläämmäänn  ttuuoottttaajjaannaa..  

MMiikkäääänn  tteerraappeeuuttttiinneenn  mmeenneetteellmmää  mmaaaaiillmmaassssaa  eeii  oollee  ttäähhäänn  ppääiivväääänn  mmeennnneessssää  ttuuoottttaannuutt  

ppiihhaauussttaakkaaaann  eelläämmääää..  JJoottkkuutt  tteerraappeeuuttiinn  rroooolliissssaa  oolleevvaatt  iihhmmiisseett  oovvaatt  vvaaiinn  ssaaaanneeeett  aarrmmoonn  eerrii  

ttaavvooiinn  aannttaaaa  ttiillaaaa  jjaa  aaiikkaaaa  ssiillllee  ttoottuuuuddeellllee  jjaa  eelläämmäällllee,,  mmiittää  eemmmmee  vviieellää  oollee  eehhttiinneeeett  

kkookkoonnaaaann  ttuurrmmeellllaa..  

SSee,,  eettttää  oolleenn  ssaaaannuutt  rriinnnnaalllleennii  nnaaiisseenn,,  jjoollllaa  oonn  ttooiisseellllaa  ttaavvaallllaa  hheerrkkkkää  ssyyddäänn  eelläämmäänn  

iihhmmeeiillllee,,  oonn  tteehhnnyytt  ttäämmäänn  ttyyöönn  eennttiissttää  mmiieelleennkkiiiinnttooiisseemmmmaakkssii  jjaa  aannttooiissaammmmaakkssii..  KKyyllllää  

ttäämmää  hhoommmmaa  vväälliillllää  ttyyöössttääkkiinn  kkääyy,,  mmuuttttaa  ssuuuurriimmmmaann  oossaann  aajjaassttaa  kkooeemmmmee  RRaaiilliinn  kkaannssssaa  

oolleevvaammmmee  vvaaiinn  hhaarrvviinnaaiisseenn  eettuuooiikkeeuuttuussssaa  jjaa  ssyykkäähhddyyttttäävväänn  rriikkkkaaaassssaa  tteehhttäävväässssää..  

EElläämmäänn  eehhkkääiissyyvväälliinneeeett  

TTiieetteennkkiinn  tteehhttäävväääämmmmee  kkuuuulluuuu  mmyyööss  eerriillaaiisstteenn  eelläämmäänn  eehhkkääiissyyvväälliinneeiiddeenn  ttuunnnniissttaammiinneenn..  

SSee  oonn  eerräääännllaaiissttaa  nneeuuvvoollaattooiimmiinnttaaaa,,  jjoossssaa  kkiiiinnnniittäämmmmee  hhuuoommiioottaa  eerriillaaiissiiiinn  ttaappooiihhiinn  jjooiillllaa  

aassiiaakkkkaaaammmmee  eehhkkääiisseevväätt  eelläämmääää  --  kkäääänntteeiissttää  eehhkkääiissyyvvaalliissttuussttaa..  

HHaassssuuaa  kkyyllllää,,  yykkssii  tteehhookkaass  eehhkkääiissyyvväälliinnee  oonn  jjaattkkuuvvaa  eehhkkää  --ssaannaann  kkääyyttttöö..  

""EEhhkkää  ttäämmää  oonn  iihhaann  vväääärrää  ppaaiikkkkaa  mmiinnuullllee..  EEhhkkää  mmiinnuunn  ppiittääiissii  nnyytt  oollllaa  llaasstteennii  lluuoonnaa..""  

LLaasstteenn  lluuoonnaa  ssaammaa  eehhkkääiissyy  jjaattkkuuuu::  ""EEhhkkää  mmiinnuunn  ppiittääiissii  ssiitttteennkkiinn  aannttaaaa  vväähhäänn  aaiikkaaaa  

iittsseelllleennii..""  

JJookkaa  ppaaiikkaassssaa  ttäämmää  eelläämmäänn  eehhkkääiissiijjää  eessttääää  iittsseeäääänn  eelläämmäässttää  ttääyyssiillllää  ssiiiinnää  mmiissssää  oonn..  HHäänn  

ssiiiirrttääää  jjaattkkuuvvaassttii  eelläämmäännssää  jjoohhoonnkkiinn  mmuuuuhhuunn  ppaaiikkkkaaaann,,  mmiissssää  sseenn  eehhkkää  ppiittääiissii  oollllaa,,  eeiikkää  

iikkiinnää  ppäääässttää  iittsseeäääänn  eelläämmäääänn  ttäässssää  jjaa  nnyytt..  

TTooiinneenn  ppiittääää  jjaattkkuuvvaaaa  hhaajjuurraakkooaa  ttuunntteeiissiiiinnssaa  ssaannoommaallllaa::  ""EEhhkkää  mmiinnää  ttuunnnneenn  vviihhaaaa..""  

""TTuunnnneettkkoo  vvaaii  eett??""  

""NNoo  eehhkkää  mmiinnää  oolleenn  vvaaiinn  hhiieemmaann  äärrssyyyynnttyynnyytt..""  

""ÄÄrrssyyyynnttyynnyytt  mmiissttää??""  

""TTaaii  eehhkkää  mmiinnää  vvaaiinn  kkuuvviitttteelleenn..""  

SSeenn  ssiijjaaaann,,  eettttää  ssuuoossttuuiissii  ttuunntteeiissiiiinnssaa,,  hhäänn  vvaaiinn  kkäässiitttteelleeee  nniiiittää  tteeoorreeeettttiissiinnaa  

mmaahhddoolllliissuuuukkssiinnaa..  



KKoollmmaass  eehhkkääiisseeee  iittsseeäääänn  uusskkoommaassttaa  mmiihhiinnkkäääänn,,  hhookkeemmaallllaa  jjaattkkuuvvaassttii::  ""EEhhkkää  ssee  eeii  

ssiitttteennkkäääänn  oollee  ttoottttaa..  AAssiiaahhaann  vvooiissii  aaiivvaann  yyhhttää  hhyyvviinn  oollllaa  ttooiissiinnppääiinn..  EEiihhäänn  ssiittää  vvooii  kkoosskkaaaann  

ttiieettääää......""  

KKoosskkaa  hhäänn  vvaaaattiiii  uusskkoollttaa  ttiieeddoonn  vvaarrmmuuuuttttaa  hhäänn  eeii  kkoosskkaaaann  uusskkaallllaa  oollllaa  vvaakkuuuuttttuunnuutt  

mmiissttäääänn..  HHäänn  eehhkkääiisseeee  ssyyddäännttäääänn  uusskkoonn  kkaauuttttaa  kkiiiinnnniittttyymmäässttää  mmiihhiinnkkäääänn,,  aannttaauuttuummaassttaa  

mmiilllleekkäääänn  jjaa  lluuoottttaammaassttaa  kkeehheennkkäääänn..  TTeehhookkaass  eehhkkääiissyy  jjäättttääää  hhäänneett  uullkkooppuuoolliisseekkssii  

kkaaiikkeessttaa..  HHäänn  jjääää  iirrrraalllliisseekkssii  ttaarrkkkkaaiilliijjaakkssii,,  jjookkaa  ttaarrkkkkaaaann  ssuuoojjeelleeee  ssyyddäännttäääänn  

eerreehhttyymmiisseellttää  jjaa  ppeettttyymmiisseellttää..  UUsskkoossttaa  ppaallaavvaakkssii  ttaarrkkooiitteettttuu  ssyyddäänn  mmuuuuttttuuuu  eehhkkääiissyynn  

kkaauuttttaa  lluukkiittuukkssii  hhääkkääkkaattttiillaakkssii..  

JJaattkkuuvvaallllaa  eehhkkää  --ssaannaann  kkääyyttööllllää  vvooiitt  ssiiiiss  eehhkkääiissttää  iittsseeäässii  ttuunntteemmaassttaa  ttuunntteeiittaassii,,  hhaalluuaammaassttaa  

mmiittää  ttaarrvviittsseett,,  ttaahhttoommaassttaa  mmiittää  hhaalluuaatt  jjaa  vvaalliittsseemmaassttaa  mmiittää  ttaahhddoott..  KKaaiikkeessssaa  

yykkssiinnkkeerrttaaiissuuuuddeessssaaaann  ssee  oonn  vvaarrssiinn  tteehhookkaass  eelläämmäänn  eehhkkääiissyykkeeiinnoo..  

EElläämmääää  aavvaaaavvaa  eehhkkää  

SSaammaallllaa  ssaannaallllaa  oonn  ttiieetteennkkiinn  mmyyööss  eelläämmääää  ppaallvveelleevvaa  mmuuoottoo..  

EEhhkkää  ssaannaa  vvooii  oollllaa  mmyyööss  ssuullkkeeuuttuuvvaann  ssyyddäämmeenn  oovvaannrraakkoooonn  ttuunnkkeeuuttuuvvaa  jjaallkkaa,,  jjookkaa  ttaarrjjooaaaa  

uuuussiiaa  vvaaiihhttooeehhttoojjaa  vvaannhhoojjeenn  vvaarrmmuuuukkssiieenn  jjaa  lluuuuttuunneeeenn  ttiieettäämmiisseenn  ttiillaallllee..  JJeeeessuukksseellllee  

aavvaauuttuuvvaatt  ooppeettuussllaappsseett  jjoouuttuuiivvaatt  mmoonneenn  eehhkkää  --ssaannaann  kkaauuttttaa  kkyysseeeennaallaaiissttaammaaaann  vvaannhhaatt  

uusskkoommuukksseennssaa  jjaa  aauukkttoorriitteeeettttiinnssaa..  

EEhhkkää  ssaannaa  vvooii  vvaappaauuttttaaaa  vvaannhhooiissttaa  aarrvviiooiissttaa  ssiiiittää,,  mmiikkää  oonn  mmaahhddoolllliissttaa  jjaa  mmiikkää  eeii..  

EEnnttiissiissttää  mmaahhddoottttoommuuuukkssiissttaa  ttuulleeee  uuuussiiaa  mmaahhddoolllliissuuuukkssiiaa..  

EEhhkkää  --ssaannaallllaa  vvooiimmmmee  ssuullkkeeuuttuuaa  eelläämmäällttää  ttaaii  aavvaauuttuuaa  ssiillllee..  EEhhkkää  ssee  vvaaiinn  rriiiippppuuuu  ssiiiittää  

mmiitteenn  jjaa  mmiihhiinn  ttaarrkkooiittuukksseeeenn  kkääyyttäämmmmee  ssiittää..  EEhhkkää  ssiinnuunnkkiinn  kkaannnnaattttaaiissii  kkuuuunnnneellllaa  iittsseeäässii  

kkuunn  sseeuurraaaavvaann  kkeerrrraann  ssaannoott  ""EEhhkkää......""  jjaa  mmiieettttiiää  oonnkkoo  kkääyyttöössssäässii  eelläämmäänn  eehhkkääiissyyvväälliinnee  vvaaii  

uuuuddeenn  eelläämmäänn  ssyynnnnyyttyyssaappuu..  
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