
PPeettttyymmyykkssiiää  iihhmmiissiiiinn  jjaa  JJuummaallaaaann,,  hhääppeeää  jjaa  ssyyyylllliissyyyyss,,    ppeellkkoo--  jjaa  aahhddiissttuussttiilloojjaa,,  ttyyööttttöömmyyyyss  jjaa  rraahhaattttoommuuuuss,,  lliihhaavvuuuuss  jjaa  

llaaiihhuuuuss,,  aannoorreekkssiiaa  jjaa  bbuulliimmiiaa,,  iinnsseessttii  jjaa  llaappsseeeenn  kkoohhddiissttuunnuutt  ppaahhooiinnppiitteellyy,,  hheennkkiinneenn  jjaa  hheennggeelllliinneenn  vvääkkiivvaallttaa,,  

sseellvviittttäämmäättttöömmiiää  ssuuhhtteeiittaa  vvaannhheemmppiiiinn,,  ssiissaarruusskkaatteeuuttttaa  jjaa  lläähheeiissrriiiippppuuvvuuuuttttaa,,  aavviioolliiiittttoo  iillmmaann  ttuunntteeiittaa  ttaaii  ttääyynnnnää  kkiieelltteeiissiiää  

ttuunntteeiittaa,,  yykkssiinnääiissyyyyss  jjaa  kkoonnttaakkttiikkyyvvyyttttöömmyyyyss,,  ssuukkuuppuuoolliisseett  ppooiikkkkeeaavvuuuuddeett  jjaa  sseekkssiinn  ppuuuuttee,,  vvaannhheenneemmiisseenn  oonnggeellmmaatt  jjaa  

kkuuoolleemmaann  ppeellkkoo,,  eelläämmäänn  ttaarrkkooiittuukksseenn  ppuuuuttee  jjaa  ttyyhhjjyyyyddeenn  ttuunnnnee......  ssiiiinnää  jjooiittaakkiinn  kkeessäänn  kkuurrssssiieenn  aaiikkaannaa  vvaassttaaaannttuulllleeiissttaa  

tteeeemmooiissttaa..    

KKeessäällllää  kkuurrsssseejjaa  oonn  oolllluutt  jjookkaa  vviiiikkkkoo..  UUsseeiimmmmiillllaa  kkuurrsssseeiillllaa  oonn  oolllluutt  jjoonnoottuusslliissttaa..  YYhhddeenn  kkuurrssssiinn  ppäääättiimmmmee  ppeerruuuuttttaaaa  

hheeiinnääkkuuuunn  hheelltteeiiddeenn  kkeesskkeellllää..    HHaalluussiimmmmee  nnaauuttttiiaa  vviiiikkoonn  lloommaassttaa  llaammaann  kkeesskkeellllää..  SSuuuurrii  oossaa  ssiiiittääkkiinn  kkuulluuii  rräässttiihhoommmmiiaa  

tteehhddeessssää..  

JJeemmiinnaa  oonn  nnyytt  ppuuoolliivvuuoottiiaass..  OOlliinn  vvaallmmiissttaauuttuunnuutt  kkuunnnnoonn  kkeesskkii--iiäänn  ppaaiinnaajjaaiisseeeenn  uuuuddeenn  llaappsseenn  mmyyööttää,,  jjaattkkuuvvaaaa  hhuuuuttooaa,,  

vvaallvvoottttuujjaa  ööiittää,,  hheerrmmoorroommaahhdduukksseenn  ppaarrttaaaallllaa  oolleevvaaaa  vvaaiimmooaa  jjnnee..  JJeemmiinnaann  uusskkoommaattoonn  rraauuhhaalllliissuuuuss  jjaa  ttyyyyttyyvvääiissyyyyss  eeii  

yylllläättttäännyytt  RRaaiilliiaa,,  jjookkaa  kkookkoo  aajjaann  oonn  ssuuhhttaauuttuunnuutt  ppaalljjoonn  lluuoottttaavvaaiisseemmmmiinn  ttuulleevvaaiissuuuutteeeenn  kkuuiinn  mmiinnää..  

RRaaiillii  oonn  ppyyssttyynnyytt  ssuujjuuvvaassttii  oolleemmaaaann  kkuurrsssseeiillllaa  jjaa  ttaappaaaammiissiissssaa  mmuukkaannaa..  JJeemmiinnaa  oonn  nnuukkkkuunnuutt  jjaa  vviiiihhttyynnyytt  rraakkaassttaavviieenn  

hhooiittaajjiieennssaa  lluuoonnaa  jjoottkkaa  kkuuttssuuvvaatt  RRaaiilliiaa  hhäättiiiinn  nniiiinnää  hhaarrvvooiinnaa  kkeerrttooiinnaa  kkuunn  rruuookkaa--aaiikkaa  eeii  oollee  oossuunnuutt  kkuurrssssiittaauuoollllee..  JJeemmiinnaa  oonn  

vvaarrssiinnaaiinneenn  mmaassssaahhuurrmmaaaajjaa..  MMuuuuttkkiinn  nneelljjää  llaassttaannii  ((VVaannhhiimmmmaatt  ppoojjaatt  ttoossiinn  oovvaatt  jjoo  aaiikkuuiissiiaa  jjaa  kkääyyvväätt  ttäääällllää  vvaaiinn  sseenn  vveerrrraann  

kkuuiinn  ooppiisskkeelluullttaa  jjaa  aarrmmeeiijjaassttaa  ppäääässeevväätt))  oovvaatt  mmyyööss  ssuuhhttaauuttuunneeeett  JJeemmiinnaaaann  iihhaannaassttii..  ÄÄiittii  jjaa  llaappssii  oovvaatt  vvooiinneeeett  ssuuoorraassttaaaann  

äälllliissttyyttttäävväänn  hhyyvviinn..  

KKeessäänn  iilloonnaaiihheeiissiiiinn  oovvaatt  kkuuuulluunneeeett  mmyyööss  uusseeaatt  ssoovviinnnnoolllliisseett  yyhhtteeyyddeennoottoott  iihhmmiissiillttää  jjoottkkaa  oovvaatt  mmeennnneeiiddeenn  kkrriiiissiivvuuoossiieenn  

aaiikkaannaa  ((mmiinnuunn  aavviiooeerroonnii  jjnnee..))  ppeettttyynneeiinnää  jjaa  lluuoottttaammuukksseenn  mmeenneettttäänneeiinnää  oottttaanneeeett  eettääiissyyyyttttää  ttaaii  kkookkoonnaaaann  ssaannoouuttuunneeeett  iirrttii  

yyhhtteeyyddeessttää..  MMoonneett  oovvaatt  oottttaanneeeett  uuuuddeessttaaaann  yyhhtteeyyttttää  vvaassttaa  oommiieenn  kkrriiiissiieenn  kkeesskkeellllää..  KKiiiittooss  rraakkkkaaaatt  yyssttäävväätt..  OOlleenn  ttuulllluutt  ssiiiihheenn  

iikkäääänn  jjoossssaa  ppiittkkääaaiikkaaiisseett  iihhmmiissssuuhhtteeeett  ppaaiinnaavvaatt  vvaaaakkaakkuuppiissssaa  yyhhää  eenneemmmmäänn..  

KKeessäänn  rruummbbaaaa  oonn  oolllluutt  hhooiittaammaassssaa  eerriinnoommaaiinneenn  ttiiiimmii  ttaallkkoooottyyööllääiissiiää..  KKiiiittookksseett  kkäätteevväällllee  TTaauunnoollllee  jjookkaa  kkäävvii  llaaaattooiittttaammaassssaa  

ssuuiihhkkuuttiilloojjaa  jjaa  mmuuuutteennkkiinn  kkoorrjjaaaammaassssaa  ppaaiikkkkoojjaa,,  vvaassttaa  kkookkiikkssii  vvaallmmiisstteeeennnnee  MMaarrkkuullllee  jjookkaa  hhaalluussii  aannttaaaa  uuuuddeenn  

aammmmaattttiittaaiittoonnssaa  eennssiinn  vviieerraaiiddeemmmmee  kkääyyttttöööönn,,  VVaappuullllee  jjookkaa  aannttaauummuukksseellllaa  tteekkii  ttööiittää  kkeeiittttiiöössssää,,  hhiieerrooii  sseekkää  vviieerraaiittaa  eettttää  oommiiaa  

jjaa  ppiirriissttii  oolleemmuukksseellllaaaann  kkookkoo  kkaaiikkkkii,,  JJaarriillllee  jjookkaa  oonn  rraaaattaannuutt  ppiihhaahhoommmmiieenn  kkaannssssaa,,  EElliinnaallllee  jjookkaa  ttooiimmii  yylliimmppäännää  

llaasstteennhhooiittaajjaannaa  kkaaiikkkkiieenn  mmuuiiddeenn  ttööiiddeennssää  oohheellllaa,,  MMeerrjjaallllee,,  jjookkaa  oonn  aauuttttaannuutt  ssiiiivvoouukksseessssaa,,  TTeerrhhiikkiillllee,,  jjookkaa  aallooiittttii  uuuuddeenn  uurraann  

ttäännnnee  tteehhddyynn  vväälliillaasskkuunn  jjäällkkeeeenn  jjnnee..  MMoonneett  mmuuuuttkkiinn  nniimmeellttää  mmaaiinniittsseemmaattttoommaatt  yyssttäävväätt  oovvaatt  kkääyynneeeett  lleeiippoommaassssaa,,  hhiieerroommaassssaa,,  

ssiiiivvooaammaassssaa,,  oommppeelleemmaassssaa,,  mmaaaallaaaammaassssaa,,  rraakkeennttaammaassssaa  jjnnee..  MMuuuuttaammaa  vväällttttäämmäättöönn  rriiiittaa  jjaa  eeppäässeellvvyyyyss  oonn  hhooiittuunnuutt  rreeiilluussttii  jjaa  

sseellkkeeäässttii  yyhhtteeiisseellllää  ppaallaavveerriillllaa..  

SSiiiivveett  sseeppeelliissssää  

TTooiissssaappääiivväännää  ppäääättttyyii  kkeessäänn  ppiissiinn  rruuppeeaammaa  --  kkyymmmmeenneenn  ppääiivväänn  iittsseettuunntteemmuusskkuurrssssii  eeeessttiillääiisstteenn  sseeuurraakkuunnttaattyyöönntteekkiijjööiiddeenn  

kkaannssssaa..  TTäällllää  kkeerrttaaaa  oossaalllliissttuujjaatt  oolliivvaatt  nnuuoorriiaa  eerrii  aalloojjeenn  ppiioonneeeerreejjaa  kkaattoolliisseessttaa,,  oorrttooddookkssiisseessttaa  jjaa  lluutteerriillaaiisseessttaa  kkiirrkkoossttaa..  EEnnnneenn  

hheeiiddäänn  ttuullooaaaann  llaaaahhuussttiinn  ssiiiippiiäännii  ((eettkköö  ttooddeellllaakkaaaann  oollee  nnäähhnnyytt  nniiiittää??))  ppiihhaammmmee  uuuuddeessssaa  sseeppeelliissssää..  RRaahhaatt  oolliivvaatt  ttaaaass  kkeerrrraann  

llooppuussssaa,,  eennkkää  eehhttiinnyytt  kkiirrjjooiittttaaaa  yyssttäävvääkkiirrjjeettttää  jjoonnkkaa  kkaauuttttaa  oolliissii  vvooiinnuutt  ppyyyyttääää  yylliimmäääärrääiissttää  aappuuaa..    

KKuurrssssii  oollii  hheeiillllee  iillmmaaiinneenn,,  nniiiinnkkuuiinn  aaiikkaaiisseemmppiinnaakkiinn  vvuuoossiinnaa..  HHeeiillllää  eeii  oollee  mmiittäääänn  mmaahhddoolllliissuuuukkssiiaa  ssaaaaddaa  vvaassttaaaavvaannllaaiissttaa  

aappuuaa  kkoottiimmaaaassttaaaann,,  eeiikkää  ttaalloouuddeelllliissiiaa  rreessuurrsssseejjaa  hhaannkkkkiiaa  ssiittää  uullkkoommaaiillttaa..  TTäällllää  kkeerrttaaaa  ppyyyyssiimmmmee  sseeuurraakkuunnttiiaa  iittssee  vvaassttaaaammaaaann  

vviiiissuummii--  jjaa  mmaattkkaakkuulluuiissttaa  ((jjookkaa  vvaassttaaaa  mmoonneellllee  yyhhddeenn  kkuuuukkaauuddeenn  ppaallkkkkaaaa..  MMuuuuttaammaann  eeii  ssaaaannuutt  aavvuussttuussttaa,,  jjootteenn  hheeiiddäänn  

mmaattkkaakkuussttaannuukksseennssaa  oolleemmmmee  lluuvvaannnneeeett  mmaakkssaaaa..)),,  eemmmmeekkää  mmyyöösskkäääänn  aannttaanneeeett  mmiittäääänn  kkääyyttttöörraahhaaaa..  SSiillttii  oolliimmmmee  lliieemmeessssää..    

VVeellkkaammmmee  ppaannkkiillllee  vviiee  nniiiinn  ssuuuurreenn  oossaann  ((nnooiinn  99000000mmkk//kkkk))  kkuurrssssiittuullooiissttaa  jjaa  llaahhjjooiittuukkssiissttaa  eettttää  eemmmmee  iihhaann  nnääiillllää  rreessuurrsssseeiillllaa  

ssiiiittää  sseellvviiää..  NNyytt  oonn  ttoossii  ppaaiikkkkaa  eeddeessssää..  PPaalljjoonn  eeii  ppuuuuttuu,,  mmuuttttaa  ttaarrvviittsseemmmmee  nnooiinn  33000000  mmaarrkkkkaaaa  kkuuuukkaauuddeessssaa  vvaakkiittuuiissttaa  

ttuukkeeaa  lliissääää..  MMuuuutteenn  oolleemmmmee  vviiiimmeeiissttäääänn  eennssii  kkeevväääännää  ttoossii  lliieemmeessssää..  MMeeiillllää  oonn  nniiiinn  ttiiuukkkkaa  bbuuddjjeettttii,,  eettttää  mmiikkää  ttaahhaannssaa  

yylliimmäääärrääiinneenn  kkuulluueerrää  vviiee  mmeeiiddäätt  mmiiiinnuukksseenn  ppuuoolleellllee..  AAllkkuukkeessäässttää  jjäätteevveessiippuummppppuummmmee  hheeiittttii  vveeiivviinnssää  jjaa  ppaasskkaakkaaiivvoo  aallkkooii  

ttuullvviiaa  yyllii  ääyyrrääiiddeenn..    PPeellaassttuussooppeerraaaattiioo  mmaakkssooii  yyllii  kkaahhddeekkssaann  ttoonnnniiaa..  

SSee  oollii  mmeeiillllee  kkuuiitteennkkiinn  sseellvvääää  eettttää  sseellllaaiissttaa  rraahhaappuullaaaa  eeii  ttuullee  vvaassttaaaann,,  jjoossttaa  ppeellaassttuuiissiimmmmee  ppeerruummaallllaa  vvuuoossiittttaaiisseenn  

ppaannoossttuukksseemmmmee  vveelljjeesskkaannssaann  aauuttttaammiisseekkssii..  SSee  oonn  nnyytt  hhooiiddeettttuu,,  eeiikkää  kkuukkaaaann  hheeiissttää  lläähhtteennyytt  nnäällkkääiisseennää  kkoottiiiinn..  MMuuuuttaammaatt  

rryyhhmmäällääiisseett  hhaalluussiivvaatt  vväällttttäämmäättttää  aannttaaaa  oommaann  ppaannookksseennssaa  MMaajjaattaalloollllee  rraakkeennttaammaallllaa  kkuurrssssiittaauukkoojjeenn  aaiikkaannaa  uuuuddeett  ssaauunnaann  

llaauutteeeett..  VVaassttuussttiimmmmee  vvaaiinn  sseenn  vveerrrraann  kkuuiinn  kkoohhtteelliiaaiissuuuuss  vvaaaattii..  

MMuuiittaakkiinn  hhoommmmiiaa  

OOssaann  ttäässttää  kkiirrjjeeeessttää  oolleenn  kkiirrjjooiittttaannuutt  lleennttookkoonneeeessssaa  mmaattkkaallllaa  LLoonnttoooosseeeenn  WWoorrlldd  VViissiioonniinn  EEuurrooooppaann  jjoohhttaajjiieenn  kkookkoouukksseeeenn..  

SSee  oollii  ppääiivväänn  mmaattkkaa  kkeesskkeellllää  eeeessttiillääiisstteenn  kkuurrssssiiaa..  RRaaiillii  hhooiittii  yykkssiinn  sseenn  ppääiivväänn  rryyhhmmääiissttuunnnnoott..  

OOlleenn  oolllluutt  nnyytt  kkoollmmee  vvuuoottttaa  ttäämmäänn  kkrriissttiilllliisseenn  kkeehhiittyyssaappuujjäärrjjeessttöönn  kkaannssaaiinnvväälliisseenn  hhaalllliittuukksseenn  jjäässeenneennää..  HHaalllliittuusskkaauutteennii  

ppiittääiissii  ppäääättttyyää  ssyykkssyyllllää  ttaappaahhttuuvvaaaann  vviiiimmeeiisseeeenn  ((jjookkaa  kkoollmmaass  vvuuoossii  jjäärrjjeesstteettttäävväääänn))  kkookkoouukksseeeenn  TTaaiimmaaaassssaa..  MMuuttttaa  nnääiiddeenn  

kkoollmmeenn  vvuuooddeenn  aaiikkaannaa  oolleemmmmee  uuuuddeelllleeeennoorrggaanniissooiinneeeett  jjäärrjjeessttöönn  nniiiinn  ppeerruusstteeeelllliisseessttii,,  eettttää  nnyytt  hhaalllliittuukksseessssaa  iissttuuvviieenn  oonn  

jjäääättäävvää  ppaaiikkaalllleeeenn  vviieellää  yyhhddeekkssii  ssiiiirrttyymmääkkaauuddeenn  vvuuooddeekkssii..  TTeeeenn  sseenn  mmiieelleelllläännii,,  vvaaiikkkkaa  ssee  mmeerrkkiittsseeee  vviieellää  mmuuuuttaammiiaa  

yylliimmäääärrääiissiiää  mmaattkkoojjaa  EEuurrooooppppaaaann  jjaa  AAmmeerriikkkkaaaann..  EEnn  oollee  vviiiittssiinnyytt  ppaalljjoonn  ppuuhhuuaa  ttäässttää  oossaassttaa  ttyyöössttäännii  ((jjookkaa  vviiee  nnooiinn  1100%%  

aajjaassttaannii)),,  ssiiiittää  ttyyhhmmäässttää  ssyyyyssttää,,  eettttää  oolleenn  ssaaaannuutt  mmuuuuttaammaann  ppaallaauutttteeeenn  jjooiissssaa  oonn  ppaahheekkssuuttttuu  kkeehhiittyyssaappuuttyyöönn  kkääyyttttäämmiissttää  



ttuurrhhiiiinn  mmaattkkooiihhiinn..  AAiikkaaiisseemmmmaatt  mmaaiinniinnttaannii  mmaattkkooiissttaa  oovvaatt  iillmmeeiisseessttii  hheerräättttäänneeeett  mmyyööss  kkaatteeuuttttaa  iihhmmiissiissssää  jjooiillllaa  eeii  oollee  vvaarraaaa  

mmaattkkuussttaaaa  mmiihhiinnkkäääänn..  

TTiieetteennkkiinn  oolleenn  kkiiiittoolllliinneenn  tteehhttäävväännii  aannttaammaassttaa  mmaahhddoolllliissuuuuddeessttaa  mmaattkkuussttaaaa  ((mmiittäääänn  ppaallkkkkaaaa  eenn  ssiiiittää  ssaaaa))  jjaa  ssaaaaddaa  kkookkeemmuussttaa  

kkaannssaaiinnvväälliissiissttää  kkuuvviiooiissttaa..  SSiillttii  hhaalluuaann  vvaakkuuuuttttaaaa,,  eettttää  mmaattkkaannii  eeiivväätt  oollee  ttuurrhhiiaa..  WWoorrdd  VViissiioonniillllaa  oonn  ttooiimmiinnttaaaa  yyllii  ssaaddaassssaa  

mmaaaassssaa  jjaa  ttooiimmiissttoojjaa  yyllii  vviiiiddeessssääkkyymmmmeenneessssää  mmaaaassssaa..  YYllii  vviiiissii  mmiilljjoooonnaaaa  iihhmmiissttää  kkuuuulluuuu  sseenn  aavvuunn  ppiiiirriiiinn..  

UUuuddeelllleeeennoorrggaanniissooiittuummiisseemmmmee  ppäääämmäääärrää  oonn  hhaajjooiittttaaaa  kkaaiikkkkii  ttuurrhhaa  kkeesskkuusshhaalllliinnttoo,,  vväähheennttääää  ttuurrhhiiaa  mmaattkkaakkuulluujjaa,,  lliissäättää  

vvaarroojjeenn  kkeerrääääjjäämmaaiiddeenn  jjaa  vvaassttaaaannoottttaajjaammaaiiddeenn  ttaassaa--aarrvvooiissuuuuttttaa  ppäääättöösstteenn  tteeoossssaa  jjaa  tteehhddää  aalluunnppeerriinn  aammeerriikkkkaallaaiisseessttaa  

jjäärrjjeessttöössttää  aaiiddoossttii  gglloobbaaaallii  yyhhtteeiissöö,,  jjoossssaa  vvaallttaa  eeii  mmäääärrääyyddyy  ssuuuurruuuuddeenn  eeiikkää  ddoollllaarriimmäääärräänn  mmuukkaaaann  vvaaaann  jjaakkaauuttuuuu  ttooddeelllliisseenn  

yyhhtteeiissvvaassttuuuunn  jjaa  ttaassaavveerrttaaiisseenn  kkuummppppaannuuuuddeenn  vvaarraaaann..  MMiinnuussttaa  nnääyyttttääää  ssiillttää,,  eettttää  oolleemmmmee  oonnnniissttuummaassssaa..  WWoorrlldd  VViissiioonniissttaa  oonn  

ttuulloossssaa  yyhhää  vvaahhvveemmppii  kkaannssaaiinnvväälliinneenn  kkrriissttiittttyy  vvaaiikkuuttttaajjaa  sseekkää  ttyyöönnssää  llaaaadduunn,,  eettttää  uuuuddeenn  jjäärrjjeessttöörraakkeenntteeeenn  kkaauuttttaa..  NNääiinn  

ssuuuurreenn  jjäärrjjeessttöönn  ppeerruusstteeeelllliinneenn  uuuuddeelllleeeennmmuuoottooiilluu  eeii  oollee  oolllluutt  hheellppppooaa,,  mmuuttttaa  kkoollmmeenn  vvuuooddeenn  iinntteennssiiiivviinneenn  ttyyöösskkeenntteellyy  oonn  

ttuuoottttaannuutt  uusskkoommaattttoommaann  hhyyvväänn  ttuunnttuuiissiiaa  ttuullookkssiiaa..  VVaaiikkkkaa  vviihhaaaann  jjäärrjjeessttööttyyöönn  mmuuooddoolllliissuuuukkssiiaa  jjaa  kkaaiikkkkii  hhyyvviinn  oorrggaanniissooiittuu  

ssyysstteemmaaaattttiissuuuuss  kkyylllläässttyyttttääää  mmiinnuuaa,,  oolleenn  iilloollllaa  ppuuuudduuttttaannuutt  ttaakkaappuuoollttaannii  88--1122  ttuunnttiiaa  kkeessttäävviissssää  kkookkoouukkssiissssaa  jjooiissssaa  oonn  eettssiittttyy  

ppaarrhhaaaatt  mmaahhddoolllliisseett  ttaavvaatt  vvaassttaattaa  mmaaaaiillmmaann  kkaaiikkkkeeiinn  kkööyyhhiimmppiieenn  iihhmmiisstteenn  hhäättäääänn..  

ÄÄllkkääää  ssiiiiss  ttuurrhhaaaann  lloouukkkkaaaannttuukkoo  mmaattkkooiihhiinnii..  EEiivväätt  nnee  oollee  ssuuuurreenn  jjäärrjjeessttöönn  ssiiiivveellllää  jjäärrjjeesstteettttyyjjää  ttuurriissttiimmaattkkoojjaa..  NNääeemmmmee  

ppaalljjoonn  vvaaiivvaaaa  hhaannkkkkiiaakksseemmmmee  hhaallvviimmmmaatt  mmaahhddoolllliisseett  lliippuutt  jjaa  yyrriittäämmmmee  kkeehhiitteellllää  uuuussiiaa  ttiieeddoonnvväälliittyyssmmeenneetteellmmiiää,,  jjoottkkaa  

mmiinniimmooiissiivvaatt  mmaattkkuussttaammiisseenn  ttaarrvveettttaa..  

WWoorrlldd  VViissiioonn  oonn  mmeeiillllee  ssee  kkaannaavvaa  jjoonnkkaa  kkaauuttttaa  oolleemmmmee  jjoo  yyllii  kkyymmmmeenneenn  vvuuoottttaa  oohhjjaannnneeeett  oossaann  mmeeiillllee  aannnneettuussttaa  

llaahhjjooiittuukkssiissttaa  mmaaaaiillmmaann  kkööyyhhiimmppiieenn  aauuttttaammiisseekkssii..    

  


