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Tämän julkaisun tavoitteena on kannustaa jokaista maapallon ihmistä osallistumaan 

maailman ihanimman olevaisen etsimiseen ja kiinniottamiseen. 

  

Tutkimuksen ollessa niin laaja kattaessaan epäilyn minkä tahansa olevaisen ylivertai-

sesta ihanuudesta, on tärkeää, että ongelmaan liitettävää tietotaitoa ja osaamista jae-

taan avoimesti ja julkisesti. Tällä tavoin on todennäköisempää, että maailman ihanin 

olevainen todella tavoitetaan ja tutkimustuloksesta pääsee nauttimaan ja hyötymään 

mahdollisimman moni. 

 

Tekstin tarkoitus on antaa ammattimaisia ajattelumalleja, työkaluja ja tekniikoita, joita 

jokainen voi soveltaa omassa arjessaan edetessään kohti maailman ihanimman olevai-

sen löytämistä. Teksti rajaa ja määrittää tutkimuksellisen kukkapenkin, eli tutkimuk-

sen oikeutukseen ja ongelmaan sekä valittuihin tutkimusjärjestelmiin ja teknologioihin 

liittyvät asiat, tekijät ja piirteet.  

 

Lopuksi lukijalle osoitetaan intiimi kirje, joka on tämän tekstin tärkein osa.  
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The purpose of this publication is to encourage everyone on this earth to take part in 

finding and catching the most sweetest being. 

As the investigation is so wide and it suspects that anything can have that supreme 

sweet quality, it is important that we share and teach the knowledge that we have to 

the public. Only then we can reach the sweetest being of the world and benefit and 

enjoy of the results. 

This text is about to teach some professional tools, techiques and ways of thinking, 

so that anyone can apply them to their everyday life towards the discovery of the 

world's sweetest being.  

In the end there is an intimate letter addressed to reader. It is the most important 

thing you will ever read. 
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1 PAKOLLINEN KIRJE ELI SAATEKIRJE 

"Romantikko ihana ihana ihana!! täst tuli jtn lisä energiaa mulle. 

<3ILaavJuu!!<3<3<3<3<3 :lovetus:" (Manninen. 2007,45) 

 

Kuka tai mikä on maailman ihanin? Maallikot vastaisivat viittaamalla nokkelia temp-

puja osaavaan lemmikki-eläimeensä tai popmusiikissa vaikuttavaan viehättävään hen-

kilöön. Sen, että voi väittää tai esittää jonkun tai jonkin olevan maailman ihanin, on 

toteamuksena kuitenkin aivan liian suurieleinen ja totalitäärinen  jotta sen voisi tieteel-

lisessä mielessä hyväksyä. Näiden riskialttiiden ominaisuuksien vuoksi, se vaatii 

enemmän tutkimuksia ja todisteita, voidakseen olla tosi ja että maailma voisi tarkas-

tella sitä kiinnostavana faktana itsestään.  

 

Aluksi on tarpeellista avata aikaisempia tapahtumia, jotka edelleen nyt vuonna 2014 

inspiroivat meitä tutkijoita jatkamaan ihanuuden mysteerin parissa. 

 

Maailman ihanimman henkilön mysteeri on synnyttänyt tiedemaailmassa satoja hank-

keita ja projekteja vuosikymmenten ajan. Oma huomioni kiinnittyi varsinkin 1940-

luvun Luxemburgiin ja sen dramaattisiin tapahtumakäänteisiin. Tuolloin tohtoriparis-

kunta Simone ja Gaston Pillard  kokeilivat tiukan autenttista kenttätutkimusta asian 

selvittämiseksi. Tohtorit olivat jo aiemmin tulleet kuuluisiksi vaihtoehtoisista tutki-

mismenetelmistään, varsinkin omaperäisestä tavastaan haastatella tutkimuksessa käy-

tettyjä koehenkilöitä. Heidän tekniikkansa perustuivat tunteen, nautinnon ja hurmok-

sen tuottamiseen ja edelleen niiden tutkimukselliseen soveltamiseen. Tiedemaailmassa 

he olivatkin saaneet tämän vuoksi ranskankielisen lisänimen "Mrs. and Mr. L'amour 

Loupe". Pillardit olivat tunnettuja myös vakaasta teknologisesta osaamisestaan ja näin 

ollen heidän yhdistellessään l'amouria ja machinea, syntyi mitä kekseliäimpiä apuvä-

lineitä, jotka helpottivat haastattelutilanteessa sen kaikkein hurmaavimman totuuden 

löytämistä. Tässä tapauksessa sen, kuka olisi maailman ihanin. 

 

  Pillardit jatkoivat haastatteluja ja tutkimuksia aina vuoteen 1946 asti kunnes päätyi-

vät lopulta siihen, että olivat asettaneet tutkimuksen alulle panneen kysymyksen vää-

rin. Ei etsitty ketä, vaan mitä. Tämä läpimurto johti suoraan seuraavaan, sillä lopulta 



 

tutkijat saivat inhimillisen arkirutiinin täytäntöönpanossa selville, että maailman iha-

nin asia olisi heidän siivouskaappiinsa unohtunut sinappipullo. Tämän todisti pullon 

kylkeen painettu leima, jossa todella luki "Maailman Ihanin Sinappipullo". Empiiris-

ten ja strobosträätisten selvittelyjen jälkeen saatiin tietoon, että sinappipullon omistaja 

oli ollut yksi kansainvälisen Maailman Ihanin Sinappipullo-järjestön perustajista, Lena 

Kellerman-Geier (s.1802 Luxemburgissa, k. 1940 huikeassa 138-vuoden iässä. Keller-

man-Geier menehtyi omituisissa olosuhteissa ollessaan lomamatkalla Suomen Ou-

lussa, kun natsien napalmipommi osui hänen keittokomeroonsa aiheuttaen valtavan 

ketjureaktion, muuttaen Lenan valtavaksi rullaksi metalliketjua. Suomen tasavallan 

presidentti Kyösti Kallio yritti käyttää ketjua pitääkseen vaatekaappinsa ovet kiinni, 

mutta sairastuttuaan, hänen vaatekaappiaan alkoi käyttää hätävaalien kautta valittu 

Suomen uusi tasavallan presidentti Risto Ryti. Ketjusta tuli kuitenkin hyödytyn, sillä 

Kallio oli unohtanut testamentata ketjun Rydille, joten Lena huutokaupattiin joutse-

nolaiselle Kalle Veelle kahden markan hintaan.) Maailman Ihanin Sinappipullo-järjes-

tön tehtävänä oli ylläpitää 6000 työntekijän muovitehdasta, jonka pääasiallisena tuot-

teena oli virallisella Maailman Ihanin-leimalla varustettu sinappipullo. Leimasimen oli 

myöntänyt tuolloin Luxemburgissa presidenttinä vaikuttanut Mama L'ihana, jolla oli 

valta määrittää yksi (1) maailman ihanin olevainen. Maailman Ihanin Sinappipullo on-

kin ainoa koskaan Maailman Ihanimmaksi leimattu olevainen. Kulttuuriantropologien 

ja kihtiä sairastavien henkilöiden mukaan Maailman ihanin sinappi-järjestö toimi ak-

tiivisena Saksassa ja Luxemburgissa aina 1990-luvulle saakka, kunnes se kuoli sydän-

suruihin.  

 

Vuonna 2010 Pillardien tutkimustulokset joutuivat kovan  epäilyn ja kritiikin alaiseksi. 

Brittiläisen  IMR*:n (*Ihanuuden Myötäinen Raati) tehdessä vuosittaista Ihanuuden 

täsmentämistestiä paljastui, että kun sinappipullon Maailman Ihanin-leimaa katsoo 

puolenkuun valossa Mazda 626:n takaikkunalasien huuruisesta heijasteesta 19-vuoti-

aiden Klaaran ja Kirsin lävistäessä siellä salaa toisten napoja, leiman teksti muodos-

taakin sanat "häh hä hää". Fraasi on tulkittu kielitutkijoiden ja kansanrunoilijoiden 

keskuudessa ilkeäksi ja naljailevaksi viestiksi Mama L'Ihanalta, joka saattoi olla va-

lepresidentti. Näin ollen, pelkän epäluottamuksen ja epäuskon valossa, hänellä ei kos-

kaan ollut valtuuksia leimasimen käyttöön.  

 



 

Näiden uusien todisteiden ja esiin tulleiden seikkojen valossa, maailman ihanin asia ei 

voi olla Pillardien tutkima Maailman Ihanin Sinappipullo, vaan kysymys on edelleen 

avoin ja vailla ratkaisua. Maailman ihanin voi edelleen olla kuka vain, mikä vain ja 

aivan mitä vain. 

 

Tämän julkaisun tavoitteena on kannustaa jokaista maapallon ihmistä noteeraamaan 

tämä kansainvälinen ongelma ja osallistumaan maailman ihanimman olevaisen etsimi-

seen ja löytämiseen.  

 

Tutkimuksen ollessa niin laaja kattaessaan epäilyn minkä tahansa olevaisen ylivertai-

sesta ihanuudesta, on tärkeää, että ongelmaan liitettävää tietotaitoa ja osaamista jae-

taan avoimesti ja julkisesti. Tällä tavoin on todennäköisempää, että maailman ihanin 

olevainen todella tavoitetaan ja tutkimustuloksesta pääsee nauttimaan ja hyötymään 

mahdollisimman moni. 

 

Tekstin tarkoitus on antaa ammattimaisia ajattelumalleja sekä työkaluja ja tekniikoita, 

joita jokainen voi soveltaa omassa arjessaan edetessään kohti maailman ihanimman 

olevaisen kiinniottamista. Teksti rajaa ja määrittää tutkimuksellisen kukkapenkin, eli 

tutkimuksen oikeutukseen ja ongelmaan sekä valittuihin tutkimusjärjestelmiin ja tek-

nologioihin liittyvät asiat, tekijät ja piirteet. Näytän sinulle runollisen rap-manifestin 

tekniikan. Ohjaan sinua tunnistamaan ja olemaan kriittinen sille, mikä on olevaista ja 

mikä ihanaa. Lopuksi kirjoitan sinulle henkilökohtaisen ja intiimin kirjeen. Se on tär-

kein osa tätä tekstiä. 

 

Yhdessä sinulla ja minulla on viehättävä ongelma. Se on maailman ihanimman olevai-

sen mysteeri, josta aion opettaa ja kertoa sinulle kaiken minkä tiedän. 

 

 

 

Valkeakoskella, 13.05.2014. 

 

 

______________________________ 

Tiia-Mari Kolibri 



 

2 TUTKIMUKSELLINEN KUKKAPENKKI 

 

"Minua jatkuvasti piinaa halu antaa periksi jollekin kummalliselle asialle, juuri ja juuri 

havaittavalle mutta epäselvälle, joka on piiloutunut mieleni soille."  

(West. 1931, 28.) 

 

2.1 Tekniikka eli runollinen rap-manifesti 

 

Runollinen rap-manifesti on uusimpia tutkimukseen liitettyjä tekstitaiteellisia sovel-

luksia. Tekniikka esitellään tässä tekstissä ennen ongelman eli aiheen käsittelyä, jotta 

alitajuntasi voisi kriittisesti miettiä sen läsnäoloa ja mahdollisuuksia tämän tekstin ede-

tessä.  

 

Runollisen rap-manifestitekniikan tarkoitus on käsitellä ongelmaa tai aihetta niin, että 

se lopulta lyyrisen ja rytmillisen rakenteen avulla tiivistyy ja kohottautuu, edelleen 

stimuloiden jumalallista ratkaisun ja taistelun, eli niin kuin se tieteellisessä tarkoitus-

perässä tulkitaan, tutkimisen halua. Voit halutessasi osallistua tutkimuksen määrittä-

miseen ja motivoimiseen valmistamalla harjoitustyyppiset runolliset rap-manifestit 

tutkimuksen oikeutukselle ja ongelmalle sekä olevaisuuden ja ihanuuden tunnistami-

selle. 

  

Runollisen rap-manifestin tekniikka on alunperin lainattu tiedemaailmaan ammatti-

maiselta posliinikeräilijältä Susanne Pitkämäeltä. Pitkämäki on yksi harvoista suoma-

laisista, jotka keräävät pieniä posliinifigureita kulttuurihistorialliseen museoon, joka 

on määrä valmistua Forssaan vuonna 2020. Pitkämäki on erikoistunut erityisesti kul-

tamaalattujen papukaijojen ja lumi-ukkojen keräilyyn. Vieraillessaan vaasalaisessa 

Tiimari Oyj Abp:n kauppaketjun askarteluliikkeessä, Pitkämäki joutui osalliseksi va-

litettavaa tapahtumasarjaa (jonka johdosta Pitkämäki oli vaarassa muuntautua sarjaku-

vaksi tai valosarjaksi tai miesten SM-sarjaksi). Pienikokoinen posliinipapukaija putosi 

Pitkämäen olkalaukun hipaistessa sitä ja särkyi muovilattialle yhteensä kahteen (2) 



 

osaan. Pitkämäki tunsi häpeän ja suuttumuksen tunnetta siitä, että liikkeen kassatyön-

tekijä ei olisi mielissään tapahtuneesta. Autenttisesti hän käytti runollista rap-manifes-

tia ongelman ratkaisemiseksi. Seuraavat säkeet Pitkämäki lausui ääneen: 

 

 

"hei kuule kassatäti, 

en tiiä meneeks läpi 

mut en tehnyt tätä tahallaan 

et tää papukaija ois hajalla 

en tarkottanu rikkoo sitä 

nyt oon ihan hei, anteeks mitä 

mä sanon tän nyt ihan suoraan 

en haluunu sulle pahaa mieltä tuottaa 

sun täytyy täysii tähän tyyppiin luottaa 

 

pliis anna anteeks hei anna 

pliis anna anteeks hei anna 

mä huudan aurinkoon ja kuuhun 

teen mitä vaan, en keskity muuhun 

kunnes taas, saan hymyn sulle suuhun 

sun huuleet ku mandariinii,  

tekee musta hullun 

 

sä oot upea ja hohdat niinku hopea  

kiliset ku kulkuset ja se tahti on nopea 

jos annat mulle anteeksi 

mä ottaisin sun lanteesi, kiittäisin kauheesti 

kunnes kaikki ottais taas raukeesti 

beibe chilllaa, kaikkee meil on ihan tarpeeksi" 

 

 

 

 

 



 

 

Pitkämäki sai osakseen sympatiaa ja ymmärrystä sekä mahdollisuuden ostaa särkynyt 

papukaija puoleen hintaan.  

 

Että runollisen rap-manifestoinnin motivoiva vaikutus maksimoituisi, on huomioitava 

muutamat säännöt sitä valmistettaessa. 

 

1. Manifestissa on oltava kolme säkeistöä. Säkeistöjen pituuksilla ei ole merkitystä. 

 

2. Mitä ylevämpiä aihemaailmoja manifestissaan käyttää, sen voimakkaampi ja tehok-

kaampi on manifestin vaikutus. Hyviä yleviä aihemaailmoja ovat kehollisuus, hedel-

mät ja avaruus. 

 

3. Manifestissa on selkeästi mainittava asia, jonka toivotaan tapahtuvan. Edellä ole-

vassa manifestissa esimerkiksi selkeästi pyydetään anteeksi antoa ja pyyntö on kirjoi-

tettu kahteen kertaan. Samalla se toimii ikään kuin rap-manifestin kertosäkeenä eli 

koukkuna ja tekee siitä kiinnostavamman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2 Tutkimuksen oikeutus ja ongelma 

 

 

Tutkimuksen perusoletus on, että maailman ihanin asia tai henkilö on jollain tavoin 

elossa, olemassa tai koettavissa. On tärkeää, että tämä maailman ihanin olevainen tuo-

daan julkisesti esille kaikille maan, taivaan ja avaruuden jäsenille ja sille annetaan pro-

fiili ja useille eri kielille taipuva yleisnimi. Tällaisella julkitulolla olisi paljon elvyttä-

viä, eheyttäviä, hyödyllisiä, kiihottavia, kuntouttavia, korjaavia, kohentavia, kohotta-

via, puhdistavia, parantavia, piristäviä, rakentavia, vahvistavia, virvoittavia ja virkis-

täviä sekä kauas kantoisia ja voimakkaan positiivisia vaikutuksia. Maailman ihanim-

man olevaisen kohtaaminen ja tunnistaminen loisi avointa maaperää uusille, raikkaille 

ajatuksille ja innovatiivisille ideoille, olisi vasta-argumentti kaavioista, taulukoista ja 

tilastoista koostuvalle maailmalle, toisi rakastavaiset uudestaan heidän ensimmäiseen 

tapaamiseensa, jolloin ensisuudelma oli a) märkä ja b) jännä, avaisi kiinnijääneet sil-

mät, korvat, huulet ja sylit, antaisi rohkeutta niille, jotka eivät tiedä mihin ammattiin 

ryhtyisivät aikuisina, parantaisi vaikeita, periytyviä sairauksia ja ehkäisisi mielentuk-

keumia ja muita aivosaasteita, puhaltaisi puhdasta ilmaa kunnallislehtien tekstiviesti-

palstoille, ompelisi umpeen mätivät haavat ja rikkinäiset farkkushortsit, kiinnittäisi 

ovensaranat paikoilleen ja ihmiset lähelle toista ihmistä, saisi kissan suutelemaan koi-

raa ja leijonan lammasta. Olut ei koskaan loppuisi, viini ei koskaan loppuisi, seksuaa-

lisen yhdynnän viimeinen työntö ei koskaan loppuisi. Suihkuvesi ei koskaan kylme-

nisi, kahvi ei koskaan kylmenisi, puolison syli ei koskaan kylmenisi, vastaleivottu 

leipä ei koskaan kylmenisi eikä yksinäisen vanhuksen talo tai vuode. Napin läpi ei 

löystyisi, eikä myöskään ihmisen liha tai mieli, eikä kello olisi koskaan liikaa tai liian 

vähän eikä sitä olisi tarvetta tarkistaa. 

 

Sanomattakin on selvää, että maailman ihanimman olevaisen kiinniottaminen olisi 

kaikkien elävien ja olevien intressien mukaista ja se nostaisi universaalista hyvinvoin-

tia useita satoja (100) asteita. 

  



 

 Tutkimuksen aiheena on kannustaa ihmisiä etsimään olevaista, jolla on maailman hal-

litsevin ihanuuden ominaisuus. On siis esiteltävä, mitä olevaisuus ja ihanuus tarkoit-

tavat. 

 

2.2.1 Runollinen rap-manifesti tutkimuksen oikeutukselle ja ongelmalle 

 

Tähän voit harjoitella ensimmäistä omaa runollista rap-manifestiasi. Jos haluat, voit 

ottaa inspiraatiota Pitkämäen manifestista tai olla täysin välittämättä siitä. Muista kui-

tenkin manifestin kirjoittamisen säännöt, jotka on lueteltu sivulla 10. 
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2.2.2 Olevaisuus 

 

 

Elämässä vaikuttavat olevaiset ja eläväiset. Olevaisuus huomioidaan ihmisaistein, 

etenkin näköaistilla, jolloin pystytään väittämään jonkin olevan jossain. Vuorovaiku-

tus ja sosiaalisen puheen laatu sekä tyyli määrittävät myös paljon, onko kyseessä ole-

vainen vai eläväinen. Olevaisesta keskustellessa henkilöt eivät käytä juurikaan eleitä 

ja he hankkivat tietoa olleesta tai olevasta kääntämällä katseensa etenkin oikealle, pu-

hujasta katsottuna. Oikean silmän hermopäätteet ja reseptorit ovat yhteydessä aivojen 

siihen osaan, joka etsii ja tunnistaa olevia. Jos taas keskustelu kääntyy johonkin elä-

väiseen, katse kääntyy vasemmalle, jolloin informaatio eläväisestä kulkeutuu silmien 

ja aivojen kautta puhekeskukseen ja lopulta muotoutuu sanoiksi ja lauseiksi ja tulee 

osaksi keskustelua. Eläväisestä keskustellessa on myös yleisempää, että elekieli lisään-

tyy, varsinkin kasvojen ilmeissä ja monipuolisessa käsien käyttämisessä. 

 

Olevaisuus huomioidaan etenkin staattisena olemisena, jolloin todetaan että jokin tai 

jokin on tai joskus oli tai on ollut tai jopa tulee olemaan . Eläväisyys sen sijaan voi 

olla esimerkiksi hetkellistä tapahtumista tai liikkeen tuntemista. Eläväisen aktiivista 

olemista on vaikeampi määrittää, sillä eläväinen on yleensä olemassa vain siitä puhut-

taessa tai sitä ajatellessa. Olevaisuus on pysyvämpää ja sitä pystyy ihmisaistein tarkas-

telemaan, eläväisyys alati muuttuvaa ja sen observointi on moninkertaisesti subjektii-

visempaa kuin olevaisen.  

 

Olevaisia ovat esimerkiksi ihmiset, eläimet, kirjat, astiat, lelut, talot, tontit, autot, hu-

vipuistot, planeetat, parturi-kampaajat ja palapelit. Eläväisiä ovat esimerkiksi sunnun-

tai, juoksu, rakkaus, kysymys, tieto, parisuhde ja piste. 

 

Olion olevaisuus voidaan määrittää lyhyellä kyselyllä, jonka lempiruokanaan spagettia 

ja lihapullia pitävä Greta Pihatalo valmisti vuonna 1620. Jos vastaus kaikkiin Pihatalon 



 

määrittämiin kysymyksiin on cyllä, olio on olevainen eikä esimerkiksi eläväinen tai 

muutoin tapahtuvasta maailmasta poistuva tai siellä epätasaisesti ilmestyvä asia.  

 

GRETA PIHATALON YXI O JA YHDEXÄN W:TÄ 

(eli olio ei voi olla, ei ole, on tai olion olemuksen todentaminen vaatii jatkoselvityksen 

tai olion olemuksen todentaminen jää ikuisesti epäselväksi) 

 

*CYSYMYS 1. Oncos warjo sillä? 

Warjolla tarkoitetaan varjoa, eli tummaa hahmotelmaa, joka syntyy valon ja esineen 

tai henkilön kohtaamisesta. 

* CYSYMYS 2. Woicos töcciä sormella sitä? 

Töccimisellä tarkoitetaan puhekielellistä ilmaisua tökkiä. Tökkiminen tapahtuu usein 

etusormella, mutta se voidaan tehdä myös jollain toisella sormella. Sormen asento 

on kohtisuoraan suhteessa henkilöön tai objektiin ja sen pinta hetkellisesti painetaan 

kiinni mielenkiintoa herättävään olevaan. Tökkimisen tunnelma on tekona lapselli-

nen, jopa hieman tökerö. 

* CYSYMYS 3. Woicos silittää sitä? 

Tämäkin kysymys kannustaa koskettamaan olevaista. Myös silittäminen tapahtuu 

sormin, mutta siihen kannattaa käyttää koko käden alaa teon vahvistamiseksi ja mie-

lihyvän maksimoimiseksi. Silittäminen koetaan yleensä miellyttävänä hellyyttä ja 

huolenpitoa osoittavana tekona. Varsinkin eläimiä silitetään paljon, mutta siitä naut-

tivat hyvin paljon myös ihmiset. 

* CYSYMYS 4. Woicos nuolaista sitä? 

Nuolaiseminen tapahtuu kielellä, joka sijaitsee suussa. Kielen pinta hetkellisesti pai-

netaan olentoon ja sitä raahataan olennon pinnalla lyhyt matka, n. 1 cm-15 cm:n pi-

tuudelta. Ei ole tarkoitus maistaa oliota, vaan todeta olevaisuus kielessä sijaitse-

valla, erittäin herkällä tuntoaistilla. Nuolaisu on kertaluontoinen tapahtuma, eikä 

sitä pidä sekoittaa nuolemiseen, joka on toistuvaa liikettä ja voi jatkua pitkiäkin ai-

koja. 

* CYSYMYS 5. Woicos kätensä asettaa päälle sen? 

Käden paino lasketaan hetkellisesti olevaisen päälle. 

* CYSYMYS 6. Woicos cummitädixi taicca sedäxi ruweta sen? 

Tällä tarkoitetaan sitä, onko mahdollista että olioon voi rakentaa jonkinlaisen suh-

teen. Se voi olla kuten cummitäteydessä on, eli ohjaava ja auttava, mutta suhde voi 



 

olla myös hyvin passiivinen. Oliota voi esimerkiksi vain ihailla tai siitä voi olla är-

syyntynyt, jolloin varsinaista vuorovaikutuksellista suhdetta ei pääse syntymään. 

 

* CYSYMYS 7. Woicos catseensa langettaa siihen? 

Catseen langettaminen tarkoittaa näköaistin, tarkemmin määriteltynä silmämunien 

kohdistamista tai kääntämistä kohti oliota. 

* CYSYMYS 8. Woicos syliin ottaa sen? 

Syli koostuu olkavarsien väliin jäävästä tilasta. Saman sylin kokoa voi halutessaan 

vaihdella. Olkavarsien pinnan lisäksi syli koostuu vatsan ja rinnan pinnasta ja niiden 

tarjoamasta kontaktista. Se, että jokin on sylissä, tarkoittaa  että olion ja syleilijän 

pinnat ovat kosketuksissa keskenään. Syleilyyn liittyy myös hellyydentunteita. Tekona 

se on etenkin lohduttava. 

* CYSYMYS 9. Woicos yöcylään luo mennä sen? 

Kysymys olettaa vahvasti olion olevan henkilö, jolla on koti tai jokin muu ympäristö 

tai tila, jossa voi fyysisesti vierailla ja olla. Yöcyläily tarkoittaa sitä, että olion ympä-

ristössä viivytään illasta aamuun  eli yön yli. Tämän tyyppiseen kyläilyyn liittyy usein 

kummitusjuttuja tai spiritismin harjoittamista, salaisuuksien jakamista, pilapuhelui-

den soittamista sekä ihmisten vakoilemista. Yöcyläilyä varten selkäreppuun tai olka-

laukkuun pakataan usein hammasharja ja jonkinlainen yöasu. 

* CYSYMYS 10. Woicos suudella otsaa sen? 

Suuteleminen tarkoittaa huulien painamista toisen henkilön suulle tai kehoa peittä-

vän ihon pinnalle. Suuteleminen voi olla hetkellinen painallus, eli moiskautus tai ryt-

mikäs, pitkäkestoinen liike, jota voidaan kutsua esimerkiksi imuuttamiseksi. Otsalle 

suuteleminen on myös yksi hellyyttä ja lämpöä osoittava teko. 

 

 

Seuraavassa taulukossa on määritetty, miten näihin edellä luetelluihin ja selitettyihin 

kysymyksiin voidaan vastata ja miten ne määrittävät olion olevaisuuden tai olematto-

muuden. Vastauksia voivat olla aivasama, ei, emmätiä, ehcä tai cyllä. Aivasama on 

kiusallinen vastaus mihin tahansa edellisistä kysymyksistä ja sen aiheuttamalla lop-

putuloksella "olio ei woi olla" on kaksi merkitystä: olio ei siis voi olla ja se, että vas-

taus on aivasama, on jotenkin pöyristyttävä ja epäillään, voiko vastaus tosiaan olla 

tämä. Tulos siis itsessään jo hiljaisesti epäilee koko tutkimuksen päälle panevaa mo-

tivaatiota. Ei-vastaus luonnollisesti kertoo sen, että olio ei ole olevainen. Yksikin ei-



 

vastaus onnistuu jo kertomaan sen, että kyseessä ei millään muotoa voi olla olevai-

nen eikä sitä voida tulkita toisin eikä siitä voi neuvotella. Emmätiä on samalla tavalla 

pitkästyttävä vastaus kuin aivansamakin. Sen tulos on määritetty yhdeksi, yksi-

näiseksi katkoviivaksi eli olion olevaisuus jää epäselväksi. Tämä tarkoittaa että taulu-

kon tekijä on nähtävästi yhtä välinpitämätön tutkimuksesta kuin sen tutkijakin. Ehcä 

on vastauksena jo positiivisempi, mutta sekin vaatii lisäselvitystä. Tulos on ikään-

kuin jatkokysymys: Eli? Onko se vai ei? Kuka sen tietää ellet sinä? Ole rohkeasti jo-

tain mieltä oliosta. Cyllä-vastaus määrittää olion puhtaasti olevaiseksi. Pihatalon mu-

kaan olion on läpäistävä koko taulukko cyllä-vastauksin ja vain siten olion olevai-

suus on todettu varmaksi. 

 

 

 

LOPPUTULOS 

ELI OLIO... 

 

... EI WOI 

OLLA. 

 

... EI 

OLE. 

 

- 

 

... ELI? 

 

...ON. 

CYSYMYS 1 Aiva sama Ei Emmätiä Ehcä Cyllä! 

CYSYMYS 2 Aiva sama Ei Emmätiä Ehcä Cyllä! 

CYSYMYS 3 Aiva sama Ei Emmätiä Ehcä Cyllä! 

CYSYMYS 4 Aiva sama Ei Emmätiä Ehcä Cyllä! 

CYSYMYS 5 Aiva sama Ei Emmätiä Ehcä Cyllä! 

CYSYMYS 6 Aiva sama Ei Emmätiä Ehcä Cyllä! 

CYSYMYS 7 Aiva sama Ei Emmätiä Ehcä Cyllä! 

CYSYMYS 8 Aiva sama Ei Emmätiä Ehcä Cyllä! 

CYSYMYS 9 Aiva sama Ei Emmätiä Ehcä Cyllä! 

CYSYMYS 10 Aiva sama Ei Emmätiä Ehcä Cyllä! 

 

Taulukko 1. Greta Pihatalon Olewaisuutta määrittävä taulukko. 

 

 

Pihatalon tekemä taulukko kysymyksineen on kuitenkin kaikessa ylivertaisuudessaan 

melko kyseenalainen ja sen pätevyydestä on kiistelty. Taloustutkijat ja talk show-

emännät ovat määrittäneet vain listan ensimmäiset viisi kohtaa perustelluiksi kysy-

myksiksi olevaisuutta määriteltäessä. Sen sijaan listan loput viisi kohtaa on tulkittu 

viitteeksi lähinnä siitä, että Pihatalo oli hyvin yksinäinen nainen ja kovin epäsuosittu 



 

sen ajan seurapiireissä ja sen lisäksi kykenemätön ihmissuhteisiin ja kaikkeen hedel-

mällisyyteen ja hedelmöittymiseen liittyvään toimintaan. 

2.2.3 Ihanuus 

 

"─ Jos Fedja-setä nyt kovasti pynttää, pesee ja kampaa, niin varmasti on rakastunut. 

Jos vetää entiseen tapaan päälleen mitä käteen sattuu, niin kaikki on hyvin, ei tarvitse 

huolestua. Fedja-setä pesi naamansa, kampasi tukkansa, pukipa vielä uuden merimies-

puseronsa ylleen. Asiat olivat siis niin hullusti kuin ikinä." (Uspenski. 1997, 9) 

 

 

Ihanuus määritellään sille alisteisten ominaisuuksien kautta. Ihanuus koetaan ominai-

suuksien aiheuttamina tuntemuksina, jotka voivat olla sekä kehollisia että sielullisia. 

Keholliset tuntemukset tuntuvat usein värinänä, kehon lämpötilan kohoamisena tai li-

hasten jännittymisenä. Sielulliset tuntemukset ovat abstrakteja ja erittäin sidoksissa 

kokijan omaan persoonaan, kulttuurihistoriaan, elämäntilanteeseen ja kokemukseen 

vuorovaikutuksellisista tilanteista. Sielullinen tuntemus voi olla esimerkiksi, että tun-

tee samankaltaisuutta tai toveruutta toisen henkilön kanssa. Objektin suhteen sielulli-

nen tuntemus voi olla vaikka kokemusta hämmennyksestä tai esteettisestä mielihy-

västä. 

 

Kaikissa ihmisissä on jokin ihanuuden piirre, eli ihanuuden alaominaisuus. Ne ovat 

usein perinnöllisiä, mutta saattavat jäädä silti myös piileviksi piirteiksi. Kulloisenkin 

ominaisuuden hallitsevuus eli laadukkuus ja vahvuus määritetään prosentteina sielul-

listen ja kehollisten kokemusten mukaan. Suurin saatava prosenttimäärä on 100 %, 

pienin 1 %. Maailman ihanimmalla olevaisella on oltava maksimiprosentit jokaisesta 

ominaisuudesta, eli yhteensä 600%:n edestä puhdasta, todellista ihanuutta.. Näitä ala-

ominaisuuksia ovat Suloisuus, Sympaattisuus, Seksikkyys Iloisuus, Hurmaavuus ja Ra-

juus. Näissä ominaisuuksissa on samankaltaisia piirteitä suhteessa toisiinsa ja niitä voi 

olla vaikea erottaa selkeästi. Esimerkiksi Hurmaavuuden ominaisuudessa on element-



 

tejä Seksikkyydestä ja Sympaattisuudesta. Tämä käy ilmi myös ominaisuuksia avaa-

vissa henkilöluetteloissa. Esimerkiksi Outi Heiskanen on mainittu useassa luettelossa, 

koska hänessä on piirteitä useammasta kuin yhdestä ihanuuden alaominaisuuksista. 

 

Näillä kaikilla alaominaisuuksilla on myös edelleen alisteisia ominaisuuksia, kuten 

Viehättävä, Lumoava ja Säteilevä. Ne lasketaan kuitenkin enemmän ihanuudelle alis-

teisten ominaisuuksien sävyiksi ja siksi ne rajataan pois tästä julkaisusta. 

 

Että maailman ihanimman olevaisen etsijät tunnistaisivat ihanuuden, avataan seuraa-

vaksi kaikki kuusi ihanuuden alaominaisuuden kokemusta referenssikuvin, henkilö-

luetteloin ja sympaattisen asiantuntijan muotoilemalla vapaan sanan osiolla. Henkilö-

luetteloissa mainitaan erityisesti julkisuuden henkilöitä, kuten ulkomaisia elokuva- ja 

TV-näyttelijöitä sekä kotimaisia poliitikkoja. Elämystä kulloisestakin ominaisuudesta 

on täsmennetty referenssikuvalla, jolloin saadaan tarkka kokemus siitä miten ominai-

suus ilmenee henkilön kasvoissa ja kehon tavassa kannatella itseään.  

 

Ominaisuuden tunnistamisen oppimiseen tarvitaan myös vapaata, tavallisen maallikon 

kuvausta ominaisuuden omaavasta olevasta, varsinkin jos kyseessä on olevainen hen-

kilö. Tähän tehtävään soveltuu vain erittäin painavaa ja kroonista sympaattisuutta po-

teva henkilö. Heitä esiintyy varsinkin vanhainkotien laitoshuoltajissa ja alakoulujen 

ravitsemuksellisissa ammattilaisissa. Maaliskuun 2014 ajan radiokanava YleX:n si-

vuilla sai äänestää maailman sympaattisinta laitoshuoltajaa tai ravitsemuksellista am-

mattilaista ja kilpailun voitti ylivoimaisesti 92% ääniosuudella rouva Viimeinen kylä-

koulun keittäjä. Hänen erityisosaamisalueeseensa kuuluu erityisesti ihanista henki-

löistä huolehtiminen, eli murehtiminen. Tämä tutkimus kannustaa sympaattisten asi-

antuntijoiden käyttöön ja seuraavaa kaavaketta voikin käyttää apuna tällaisten henki-

löiden rekrytoimisessa. Arvosanat antavat selkeän kuvan siitä, miten pätevästä ja am-

mattimaisesta asiantuntijasta on kyse.  

 

Kaavakkeen tutkimisen jälkeen esittelemme huviksemme Viimeisen kyläkoulun keit-

täjän vielä lyhyen henkilökuvauksen muodossa. Liitteenä on myös asiantuntijan oma-

valintainen arki-selfie. Näiden esittelyiden jälkeen tartumme suoraan kiinni ihanuuden 

alaominaisuuksiin ja niiden tunnistamiseen. Ensimmäisenä käsittelemme Suloisuuden, 



 

jonka referenssikuvassa tapaamme suloisuutta suorastaan tihkuvan yhdysvaltalaisen 

näyttelijän, Leonardo DiCaprion. 

 

 

 



 

Kaavake 1. Arvostelukaavake ihanien henkilöiden asiantuntijuuden pätevyydestä. Viimeinen kyläkou-

lun keittäjä selviytyi arvioinnista huippupistein, 95/100. (Cheerleading Finland. (2011). Kaavaketta on 

manipuloitu.) 

 

 

HENKILÖKUVAUS 

 

NIMI: Viimeinen kyläkoulun keittäjä. 

SYNT.: 09.08.1951. 

SYNTYMÄMAA: Suomi, Finland. 

LEMPIRUOKA: Lempeä kanakeitto. 

LEMPIRESEPTI:   

NÄLKÄISEN TEINI-IKÄISEN VÄLIPALA 

 

Kaksi ruisleipää 

Voita 

Juustoa (raasteena tai siivuina oman maun mukaan) 

Oreganoa 

 

Voitele ruisleivät voilla. Ripottele päälle juustoraaste tai asettele höyläämäsi juuston-

siivut. Laita leivät mikroon kuumimmalle teholle, n. 2 minuutin ajaksi. Tarkista vä-

lillä, etteivät ruisleivät pala tai kuivu liikaa. Ripottele päälle kuivattua oreganoa. 

Nauti ruisleivät maitolasillinen kera. Kyllä nälkä helpottaa ja taas hetken jaksaa! 

 

Kuva 1. Viimeinen kyläkoulun keittäjä akupunktiohoidossa. 



 

1. Suloinen. (ts. Ihastuttava, engl. Sweet) 

 

Kuva 2. Supersuloinen: Nuoren Leonardo DiCaprion teennäiset tupakkakuvat.  

(Portable. 2013) 

Suloisuusprosentti: 89%. 

 

Henkilö:  

Isac Elliot. Lasse Pöysti. Anna Abreu. Justin Bieber. Anna Abreu. Pamela Tola. Esko 

Valtaoja. Diandra Flores. Pentti Siimes. Heli Kajo. Outi Heiskanen.  

Tilanne: Nukkuvat eläinten poikaset (ikä: max. n. 4 viikkoa) sommitelmassa. 

Viimeisen kyläkoulun keittäjän sanoin: 

" Kun näkee oikein sellaisen suloisen ihmisen. Niin tulee 

oikein sellaine olo että... Että onpa tuo ihminen ihana ja sitä 

haluaisi alkaa jotenkin hoivaamaan. Toivoo, että sille ihmi-

sille kävisi elämässä aina aika hyvin tai niinkuin se ihminen 

itse toivois. Suloista ihmistä on pelottavaa nähdä surulli-

sena, koska silloin itsestä tulee hurja ja aggressiivinen ja alkaa heti selvittämään, että 

kuka sulle teki noin, kuka kehtas tehdä sut surulliseksi. Mut se siitä. Usein muuten 

sellaiset suloiset ihmiset on sen näköisiä, että niiden silmät vähän tuikkii ja posket on 

jotenkin tosi kimmoisan näköiset. Vaikka olisi vanhempikin ihminen." 



 

2. Sympaattinen. (ts. Paljas, engl. Your Rawness Realness Takes My Heart) 

 

Kuva 3. Supersympaattinen: Kari Tykkyläinen liekkihatussa. (Kaleva.fi. 2008) 

Sympaattisuusprosentti: 98%. 

 

Henkilö: 

Michael Monroe. Ismo Leikola. Tea Ista. Katri Helena. Sinikka Sokka. Outi Heiska-

nen. Jesse Kaikuranta. Pekka Haavisto. Kirsi Alm-Siira. Tarmo Manninen.  

Tilanne: Kauppa-autossa on asiakas, joka ostaa yhden pullapitkon (ts. pullanlonkan), 

yhden täysmaidon ja yhden ison pussin eucaluptyskaramelleja. 

Viimeisen kyläkoulun keittäjän sanoin: 

" Kun näkee oikein sellaisen sympaattisen ihmisen. Niin tu-

lee oikein sellainen olo että... Että miten mä pääsisin mu-

kaan tuon ihanan ihmisen elämään. Siinä ihmisessä on jo-

tain vilpitöntä ja rohkeaa, että aina oikein odottaa, mitä se 

sanoo seuraavaksi tai miten se reagoi johonkin. Ja toivoisi 

että itsekin osaisi tehdä niin. Jos on oikein supersympaattinen ihminen, niin ne saattaa 

olla sellaisia, jotka esimerkiksi ei ole niin tietoisia jostain omituisista käyttäyty-

misssäännöistä, kuten että kaupan kassalla pitää pakata tavarat nopeasti että seuraavan 

ihmisen tavarat voi tulla siitä liukuhihnalta ja niin edelleen."  

  



 

3. Seksikäs. (ts. Kuumottava, engl. Hot) 

 

Kuva 4. Superseksikäs: Jutta Gustafsberg tarjoilee suomalaista mökkimaisemaa. (Fast 

Sports Nutrition. 2011) 

Seksikkyysprosentti: 79%. 

 

Henkilö:  

Yves Saint Laurent. Jack Nicholson. Lauri Tähkä. Anthony Hopkins. Diana Vreeland. 

Kata Kärkkäinen. Sauli Niinistö. Vivienne Westwood. Vin Diesel. Frederik.  

Tilanne: Henkilö kiipeää puuhun ilman syytä. 

Viimeisen kyläkoulun keittäjän sanoin: 

"Kun näkee oikein sellaisen seksikkään ihmisen. Niin tulee 

oikein sellainen tunne, että... Että katsoisipa se mua. Tai tu-

lispa se vaikka mun lähelle istumaan. Sitten kun se tulee 

niin on että apua, en mä ollut vielä keksinyt et mitä mä sit 

teen. Tai sanon. Jotenkin haluaa saada osan siitä sen ihmi-

sen läsnäolosta, joka on jotenkin jännittävää ja kuumottavaa. Niinkuin sillä olisi jotain 

salaisuuksia. No, salaiksuuksia just tai että ehkä kohta tapahtuu jotain odottamatonta. 

Niinkuin että sehän saattaa vaikka kaataa jonkun pöydän tai räjähtää nauramaan, tai se 

saattaa vaikka suuttua ja lähteä eikä koskaan enää palata." 



 

4. Iloinen (ts. Valoisa/Valoa heijastava, engl. Bubbly/Radiant) 

 

Kuva 5. Superiloinen: Alexander Stubbin valoa heijastavat hampaat.  

(Iltalehti.fi. 2011) 

Iloisuusprosentti: 93%. 

 

Henkilö:  

Aira Samulin. Jani Toivola. Tuija Piepponen. Katri Helena. Elastinen. Krista Siegfrids. 

Sinikka Sokka. Arja Koriseva. Anna Abreu. Pekka Hyysalo. Jari Sillanpää. 

Tilanne: Kun jokin sopii jonnekin täydellisesti. Esimerkiksi ovenkahva sopii täydel-

lisesti yhteen sormen paikkaan sormikkaissa tai isovarpaan pää mahtuu täydellisesti 

pullonkorkkiin. 

Viimeisen kyläkoulun keittäjän sanoin: 

"Kun näkee oikein sellaisen iloisen ihmisen. Niin tulee oi-

kein sellainen tunne, että... Että niin kuin itsekin latautuisi 

jollakin ihanalla aurinkoenergialla. Tai jollain kukkaisener-

gialla. Jos omassa päässä oli jotain negatiivisia ajatuksia, 

niin niitä ei enää kyllä ole. Koska sitten katsoo sitä iloista 

tyyppiä ja ajattelee, että vamasti silläkin on omia murheita. Mutta ei se anna niiden 

painaa tai masentaa, tai siitä ne ei oo niin tärkeitä että niitä pitäis tuoda jotenkin ilmi 

muille ihmisille. Eihän sillä tavalla voita mitään tai ei siitä mitään hyvää tai kivaa seu-

raa. Eikä ainakaan kivaa seuraa, sitä ei ainakaan seuraa." 

 



 

5. Hurmaava. (ts. Viehättävä/Vangitseva, engl. Charming) 

 

Kuva 6. Superhurmaavat: Little Edie & Big Edie Beale eksentrisissä arkiolemuksis-

saan. (Raindance Berlin. 2013) 

Hurmaavuusprosentit: Little; 100%. Big; 82%. 

 

Henkilö:  

Kari Tykkyläinen. Björk. Esko Valtaoja. Ulla Tapaninen. Miina Äkkijyrkkä. Jari Sa-

rasvuo. La Toya Jackson. Outi Heiskanen. George Clooney. Lenita Airisto. Lasse 

Pöysti. 

Tilanne: Performanssitaiteilija Irma Optimisti tekemässä tai puhumassa mitä tahansa. 

Viimeisen kyläkoulun keittäjän sanoin: 

"Kun näkee oikein sellaisen hurmaavan ihmisen. Niin tulee 

oikein sellainen tunne, että... Että mistä tällainen ihminen 

oikein tulee? Miten se on kasvatatettu? Haluaa ihailla sitä 

ja toivoo, että jos saa omia lapsia joskus, niin niistä tulisi 

kanssa tuollaisia. Että pitäisi ehkä soittaa niiden äideille ja 

isille ja kysyä, miten sellaisia ihmisiä oikein valmistetaan. Nää hurmaavat ihmiset on 

myös sellaisia, että niiden puheista ei aina saa kauheasti selvää kun niillä on vähän 

niinkun oma kieli ja oma maailma. Mut silti haluu kuunnella niitä vaikkei ymmärtäis-

kään oikein mitään." 

6. Raju (ts. Räiskyvä, engl. Fearless) 



 

 

Kuva 7. Super(Rrr)raju: Tim Curryn kokovartalotyöskentely Dr. Frank 'n Furterina. 

(VerbicideMagazine.com. 2013) 

Rajuusprosentti: 100%. 

 

Henkilö:  

Divine. Seela Sella. Maria Veitola. Mel Gibson. Iggy Azzalea. Lana Del Rey. Lady 

Bunny. Watkin Tudor Jones. Miina Äkkijyrkkä. Jouko Turkka. Ritva Valkama. 

Tilanne: Kun muut miettivät vielä, uskaltaisiko mennä naku-uinnille, raju ihminen 

kiroilee taka-alalla ääneen kuin merimies ja hyppää vaatteet päällä mereen. 

Viimeisen kyläkoulun keittäjän sanoin: 

"Kun näkee oikein sellaisen rajun ihmisen. Niin tulee oikein 

sellainen tunne, että... Että apua! Ei tiiä pitäiskö vähän olla 

peloissaan, tai että ainakin aluksi haluaa olla silleen vähän 

kauempana, kun ei voi tietää että kuinka raju se tyyppi on. 

Että jos se vaikka ottaa mukaan johonkin eikä uskalla sitten 

sille sanoa, että enhän mä nyt uskallakaan. Mutta jos se on sellanen, joka vaan on raju 

mutta ei kauheesti osallista muita ihmisiä, niin haluaa ainakin kuulla sen juttuja. Koska 

ne jutut on ihan omituisia ja sellasia, ettei mulla ole mitään kokemusta sellasesta." 



 

Jotta olevainen olisi siis ihana, on sen aiheutettava jotain edellä kuvailluista tuntemuk-

sista. Olevainen on sitä ihanempi, mitä useampaa ihanuuden alaominaisuutta se tuntuu 

edustavan.  

 

Esimerkki:  

Onko Toronton eläintarhan jääkarhunpoikanen maailman ihnain olevainen? 

 

 

Kuva 8. Ryömimään opetteleva kahden (2) kuukauden ikäinen jääkarhun poikanen. 

(The Voice. 2012) 

 

Suloisuusprosentti: 82 % 

Kehollinen tuntemus: Päässä tuntuu vihlomista.  

Sielullinen tuntemus: Olo on hyvä ja kepeä. 

Sympaattisuusprosentti: 90 % 

Kehollinen tuntemus: Ohimoita kutittaa. 

Sielullinen tuntemus: Haluaisi tehdä jotain eläinten hyväksi. 

Seksikkyysprosentti: 1 % 

Kehollinen tuntemus: Varpaat ovat nihkeät ja kylmät. 

Sielullinen tuntemus: Ei tunnu. 

Iloisuusprosentti: 79 %. 

Kehollinen tuntemus:Vatsa on tyhjä. 

Sielulinen tuntemus: Tulisikohan minusta hyvä äiti? 



 

 

Hurmaavuusprosentti: 96 % 

Kehollinen tuntemus:Silmät tuntuvat aukeavan isommiksi. 

Sielullinen tuntemus:Yrittää koskettaa virtuaalista jääkarhun kuvaa. 

Rajuusprosentti: 1 % 

Kehollinen tuntemus:Suuta kuivaa. 

Sielullinen tuntemus:Ei tunnu. 

 

Ihanuusprosentit yhteensä: 394 % (/ 600%). 

Johtopäätös: Olevainen, eli Toronton eläintarhan jääkarhun poikanen ei voi olla maa-

ilman ihanin olevainen. 

 

 

Kuten nyt ymmärrämme, ihanuuden tunnistaminen ei ole aivan yksinkertaista. Se on 

hyvin subjektiivista ja siksi voi tuntua vaikealta luottaa prosentteihin. Naapurin rouvan 

tai työkaverisi mielestä Toronton eläintarhan jääkarhunpoikasella olisi 530% edestä 

ihanuutta, äitisi tai siskosi mielestä Toronton eläintarhan jääkarhunpoikanen on ehdot-

tomasti maailman ihanin olevainen ja ansaitsee saada täydet 600% puhtaasta ihanuu-

desta.  IMR* (*Ihanuuden Myötäinen Raati) kuitenkin on määrittänyt kansainvälises-

tikin käännetyssä tutkimusohjeessaan, että maailman ihanimman olevaisen ihanuus-

prosentit ovat kiistatta kaikkien olevaisten mielestä täydet 600%. Kyse ei ole enää siis 

mielipiteestä tai näkemyksestä, vaan maailman ainoasta, täydelliseksi tunnustetusta 

faktasta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.4 Runollinen rap-manifesti olevaisuuden ja ihanuuden tunnistamiselle 

 

 

Tähän voit kirjoittaa toisen runollisen rap-manifestisi, jonka tarkoituksena on saada 

voimia olevaisuuden ja ihanuuden kriittiselle tunnistamiselle ja löytämiselle. Halutes-

sasi voit piirtää lisää viivoja ja lisätä haluamasi merkkejä. 
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3 TÄRKEIN KIRJE ELI MOTIVAATIOKIRJE 

 

Rakas tutkimusta kohti pyrkivä, 

 

haluan onnitella sinua tämän tekstin lukemisesta, silmäilystä tai selailusta. Hyvin 

tehty. Olen opettanut sinulle kaiken minkä tiedän ja nyt kaikki riippuu sinusta.  

Olet päässyt motivaatiokirjeeseen, tämän julkaisun kolmanteen, viimeiseen ja tär-

keimpään kohtaan. Tämän jälkeen minua ei enää ole, eikä minua tarvita. 

Voin vain toivoa sinun jatkavan ja löytävän voimia siihen, että maailman ihanin on 

todella olemassa. Ja että sinä olet se ihminen, joka tunnistaa, löytää ja tuo julkiseksi 

sen tai hänet. 

Kun lopetat tämän kirjeen lukemisen, alat kulkea kohti suurta valopalloa. Joudut me-

nemään läpi kuumuutta kiehuvan sumuverhon. Jalkojesi alta sortuu kalliota ja hiuk-

sissasi roikkuu yksinäinen lepakko. Se on kiinni niskahiuksissasi kuin punkki. Le-

pakko sulaa tahmeaksi timanttimassaksi ja valuu alas selkärankaasi. Se kovettuu ran-

kasi päälle kuin se olisi rivistö hopeisia kuulia. Sinun lapaluittesi päälle muodostuu 

puinen astia, jossa linnut kylpevät ja jonne koirat hautaavat luunsa. Sinun rinnastasi 

syntyy hohtava valkokangas ja ihmiset viihtyvät tunteja reisilläsi. Huulesi kiiltävät 

kosteudesta, kuin ne olisivat kaikki maailman sademetsät yhdessä. On niin lämmintä, 

kosteaa ja mukavaa, että sinun raajoistasi alkaa kasvaa kukkia. Vasemmassa kädes-

säsi on nyt keltaisia tulppaaneja, oikeassa kädessäsi punaisia ruusuja, vasemmassa ja-

lassasi huojuu liljoja ja oikeassa kieloja. Keskelle otsaasi kasvaa valtava vaaleanpu-

nainen lumpeenkukka, jonka heteen kuumassa mahlassa lepää yksi valonarka leijona 

ja sen kahdeksan pentua. 

Nyt sinä olet uusi ja vanha yhtä aikaa. Olet likainen ja puhdas. Olet herkkä ja voima-

kas. Olet kevyt ja painava. Sinulla on monipuolinen valikoima tietoa ja kokemusta 

itsestäsi, jotka nyt valjastat käyttöösi. 



 

Sinä kuljet kohti jokaista ihmistä, tapahtumaa ja tilannetta tässä uudessa kehossasi, 

joka on sinun ravintosi. Asetat kaiken avoimen mielesi lämpöön, epäilet kaiken ole-

van sen mitä etsit. Onko tämä maailman ihanin olevainen? Kaikkeen uuteen mihin 

tutustut,  suhtaudut tällä uudella tutkijan mielelläsi, joka on täynnä rakkautta ja ja-

noaa jakaa sitä. Onko tämä maailman ihanin? Entä tämä? 

Sinä pystyt siihen. Sinua koko maailma on odottanut, kaikki ihmiset ja eläimet. 

Kaikki kaupungit, kaikki meret ja metsät. Sinusta on kirjoitettu lauluja jo ennen kuin 

synnyit. Kaikki maailman liike ja syke oli jo suuntautunut sinua kohti.  

 Katso itseäsi! Olet vahva, suuri ja kaunis. Kukaan ei olisi jaksanut näin pitkälle kuin 

sinä. Millainen valloittaja sinusta tulee, miten uskalias ja iso! Sinä teet oman elämäsi. 

Sinä osaat kaikki ainekset. Sinä tunnet kaikki merkit ja kaikki symbolit, kaikki kirjat 

mitä on kirjoitettu ja lainattu. Tiedät miten suunnistaa, miten matkustaa, millaisia 

ovat kaikki tiet. Osaat lukea karttoja ja auringonlaskua. Sinä tiedät, miten tehdään 

tulta, miten eletään veden alla ja miten syödään suoraan maasta. 

Sinä olet päähenkilö! Sinä olet ensimmäinen ihminen.  

Olen ihmeissäni ja suunniltani, että sain kunnian päätyä tähän tilanteeseen sinun 

kanssasi.  

Se on kohtaloa. Sinä olet minun kohtaloni ja minä sinun. Tämän jälkeen voi tapahtua 

vaikka räjähdys tai jossain voi pamahtaa auki shampanjapullo tai joku saa kerma-

vaahtolastin kasvoilleen ja nauraa kuin mielipuoli tai vauva. Yhtä erikoinen tämä ti-

lanne on ja niin täynnä taikaa ja taivasta!  

Minua ei enää ole, ei voi olla. Sinä voit vain muistaa tai muistella. Mutta älä kaipaa, 

se vie sinua väärään suuntaan. Sinä kuljet kohti elämää, joka voi olla maailman iha-

nin. Entä jos maailman ihanin olevainen olet sinä itse?  

 

Onnea matkaan,  
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