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Johdanto:
Aiheena tänään siis ”Tämän ajan arvot”. Luulen että jos vaikka koittaisin ihan lyhyesti
luetella mitkä ovat tämän ajan arvoja, niin aikani ei riittäisi edes tuohon luetteloon.
Tänäpäivänä puhutaan moniarvoisesta yhteiskunnasta, jolla itse olen ymmärtänyt
tarkoitettavan esimerkiksi sitä, että ei ole olemassa mitään absoluuttista totuutta tai arvoa.
Jokainen voi elää niin kuin oikeaksi näkee, kunhan se ei häiritse yhteiskuntarauhaa ja
järjestystä. Voi elää niin kuin oikeaksi näkee, kaikki on suhteellista. Kunhan kunnioittaa
toisia ihmisiä; rotuun, sukupuoleen, uskontoon, seksuaaliseen suuntautumiseen,
aatteeseen ja muuhun sellaiseen katsomatta. Tässä ajattelussa on kenties jotain hyvää,
mutta siinä on myös sellaista, joka arvopohjattomuudessaan vie upottavaan suohon ja
turvattomuuteen.
Pohdittavaksi:
Millaiset ovat omat arvoni vs. tämän ajan arvot?
Millaiset ne tulisi olla?
Mistä kestävät arvot?
Miten arvoni näkyvät ajankäytössäni?
Jäsennys:
1.Mitkä on tämän ajan arvot?
2.Mitkä on omat arvoni?
3.Mistä kestävät arvot?
1.Mitkä ovat tämän ajan arvot?
Yhteiskunnassamme on saamassa jalan sijaa ajatus siitä, että tämän ajan arvo on se, että
kukin määrittelee arvonsa mielensä mukaan.
Tätä aikaa mielestäni kuvaa hyvin seuraava raaamatunpaikka.
” Siihen aikaan ei ollut kuningasta Israelissa, ja jokainen teki sitä, mikä hänen omasta
mielestään oli oikein.” Tuom. 17:6
Luetaan se koko asiayhteydessään.
17:1 Efraimin vuoristossa oli mies, nimeltä Miika.
17:2 Hän sanoi äidillensä: "Ne tuhat ja sata hopeasekeliä, jotka sinulta otettiin ja
joiden tähden sinä lausuit vannotuksen minunkin kuulteni, katso, ne rahat ovat
minulla; minä ne otin." Silloin sanoi hänen äitinsä: "Herra siunatkoon sinua,
poikani!"
17:3 Niin hän antoi takaisin äidilleen ne tuhat ja sata hopeasekeliä. Mutta hänen
äitinsä sanoi: "Minä pyhitän nämä rahat Herralle ja luovutan ne pojalleni veistetyn ja
valetun jumalankuvan teettämistä varten. Nyt minä annan ne sinulle takaisin."
17:4 Mutta hän antoi rahat takaisin äidilleen. Ja hänen äitinsä otti kaksisataa
hopeasekeliä ja antoi ne kultasepälle, joka niistä teki veistetyn ja valetun
jumalankuvan. Se oli sitten Miikan talossa.
17:5 Sillä miehellä, Miikalla, oli siis jumalanhuone, ja hän teetti kasukan ja
kotijumalien kuvia ja asetti yhden pojistaan itsellensä papiksi.
17:6 Siihen aikaan ei ollut kuningasta Israelissa, ja jokainen teki sitä, mikä hänen
omasta mielestään oli oikein.

17:7 Juudan Beetlehemissä oli nuori mies, Juudan sukukuntaa; hän oli leeviläinen
ja asui siellä muukalaisena.
17:8 Tämä mies lähti siitä kaupungista, Juudan Beetlehemistä, asuaksensa
muukalaisena, missä vain sopisi; ja vaeltaessaan tietänsä hän tuli Efraimin
vuoristoon, Miikan talolle asti.
17:9 Miika kysyi häneltä: "Mistä sinä tulet?" Hän vastasi: "Minä olen leeviläinen
Juudan Beetlehemistä ja vaellan asuakseni muukalaisena, missä vain sopii."
17:10 Miika sanoi hänelle: "Asetu minun luokseni ja tule minun isäkseni ja
papikseni, niin minä annan sinulle vuosittain kymmenen hopeasekeliä ja
vaatetuksen ja elatuksesi." Niin leeviläinen tuli.
17:11 Ja leeviläinen suostui asettumaan sen miehen luo, ja tämä piti sitä nuorta
miestä kuin omaa poikaansa.
17:12 Miika asetti leeviläisen virkaan, ja nuoresta miehestä tuli hänen pappinsa, ja
hän jäi Miikan taloon.
17:13 Ja Miika sanoi: "Nyt minä tiedän, että Herra tekee minulle hyvää, sillä minulla
on pappina leeviläinen."
Tuomarien kirja
Elettiin ns. tuomareiden aikaa, jota kuvaa hyvin jae 6. ” Siihen aikaan ei ollut kuningasta
Israelissa, ja jokainen teki sitä, mikä hänen omasta mielestään oli oikein.” Joosua ja kaikki
ne ihmiset jotka olivat aikanaan tulleet egytistä, olivat kuolleet aikapäiviä sitten.
Israelin kansan vaiheet toisti tuolloin suurinpiirtein seuraavaa kaavaa. Ensin kaikki meni
hyvin asuttiin rauhassa ja palveltiin Jumalaa. Sitten hairahduttiin palvomaan epäjumalia ja
siitä seurasi monenlaista kurjuutta esim. nälähätää ja vihollisten painostusta, sotaa,
ryöstöretkiä. Kansa alkaa rukoilemaan Jumalalta vapautusta ahdistuksen keskellä ja
Jumala nostaa jonkun miehen tai naisen kansan vapauttajaksi, niin että vihollinen
voitetaan ja paine hellittää. Kansa on taas rauhassa ja palvelee Jumalaa, kunnes taas
epäjumalan palvelus alkaa houkuttaa jne.
Tieto Jumalasta ja hänen laeistaan ihmisten keskuudessa oli välillä varsin heikoissa
kantimissa. Voisi sanoa että oli paljon ns. sovellettua jumalanpalvelusta, niin kuin edellä
mainitulla Joosefin heimon alueella asuvalla Miikalla ja hänen äidillään. He olivat ihan
pihalla siitä Jumalan palveluselämästä, millainen sen tuli Mooseksen lain mukaan olla. He
tekivät asioita ”niin kuin se heidän mielestään oli oikein.” Tälläinen Jumalan palveluelämä
ei varmastikkaan Jumalaa immarrellut, joskin nämä ihmiset ajattelivat tekevänsä oikein,
niin kuin Miika sanoo; "Nyt minä tiedän, että Herra tekee minulle hyvää, sillä minulla on
pappina leeviläinen."
Varsin tuttua myös meidän ajallemme. Kuinka moni meistäkin on todennäköisesti kuullut,
itse ainakin olen kuullut varsin usein. ”Minä uskon omalla tavallani” tai ”Kukin tulee
uskollaan autuaaksi.” tai
Jokainen voi uskoa omalla tavallaan, miten voit sanoa että juuri sinun uskontosi on oikea?
Eräs kristitty kirjailija, hyvin sanonut, jotenkin tähän tapaan:
Monilla uskonnoilla on jumalansa, mutta vain kristinuskolla on Jumala, joka on tullut maan
päälle ja kuollut luomiensa ihmisten tähden. Mielestäni tuo on kohtuullisen tiivistetysti
sanottu.
Raamattukaan ei anna monia teitä Jumalan yhteyteen pääsemiseksi.
Joh. 14:6 Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän
tykö muutoin kuin minun kauttani.
Apt. 4:12 Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta
nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman."

Vain yksin Jeesuksessa on pelastus, ei ole muuta tietä Jumalan luo, vain hän pelastaa.
Jollet tunne vielä Jeesusta, anna tänään elämäsi hänelle, ota uskossa vastaan pelastus
jonka hän sinulle tarjoaa kuoltuaan syntiemme tähden.
Joh. 3:16 sanoin:
Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei
yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
En käynyt tässä paljoakaan läpi tämän päivän arvoja, sivusin sitä miten tänä päivänä usko
Jumalaan halutaan suhteellistaa ja se on mielestäni varsin perustavaa laatua oleva asia.
Nyt toivon että keskustelette niistä yleistyvistä arvoista, jotka on tänä päivänä on
ristiriidassa raamatun ilmoituksen kanssa.
Keskustelukysymys:
Mieti vähintään yksi ajassamme yleistynyt arvo, joka on ristiriidassa raamatun ilmoituksen
kanssa.
Mitä tuon arvoristiriidan kanssa tulisi menetellä?
2.Mitkä on omat arvoni?
6:19 Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja
missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat.
6:20 Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja
missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta.
6:21 Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi.
6:22 Silmä on ruumiin lamppu. Jos siis silmäsi on terve, niin koko sinun ruumiisi on
valaistu.
6:23 Mutta jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo,
joka sinussa on, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys!
6:24 Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista
rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja
mammonaa.
6:25 Sentähden minä sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai
mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole
enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet?
6:26 Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa eivätkä kokoa aittoihin,
ja teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljoa suurempiarvoiset kuin
ne?
6:27 Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa?
6:28 Ja mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat;
eivät ne työtä tee eivätkä kehrää.
6:29 Kuitenkin minä sanon teille: ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin
vaatetettu kuin yksi niistä.
6:30 Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna
uuniin heitetään, eikö paljoa ennemmin teitä, te vähäuskoiset?
6:31 Älkää siis murehtiko sanoen: 'Mitä me syömme?' tahi: 'Mitä me juomme?' tahi:
'Millä me itsemme vaatetamme?'
6:32 Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää
teidän kaikkea tätä tarvitsevan.
6:33 Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös
kaikki tämä teille annetaan.

6:34 Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen
itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa.”
Tämä on raamatun paikka on osa ns. vuorisaarnaa, jossa hän käy läpi monia hengellisen
elämän periaatteita. Tässä kohtaa Jeesus kertoo millainen suhteemme tulisi olla
varallisuuteen ja päivittäisen elämän tarpeisiin.
Jeesus sanoo että missä on aarteesi, siellä on sydämesi. Ja hän jatkaa; Silmä on ruumiin
lamppu. Jos siis silmäsi on terve, niin koko sinun ruumiisi on valaistu.
Silmä on ihmisessä se eli joka ottaa vastaan ärsykkeitä. Silmän ihminen saa hyvin paljon
vaikutteita. Se mihin katsomme tai mitä katseellamme haemme kertoo hyvyin paljon
mielenkiintomme kohteesta. Esimerkki arjesta; kun menen kerämään esim. mustikoita, niin
alussa voi olla se vaikutelma ettei mustikoita ole missään. Jonkun aikaa kerättyään
huomaa kuinka katse on erityisen herkistynyt etsimään juuri mustikoita.
Mielestäni voisi sanoa niin että, mihin kiinnitämme katseemme ohjaa ajatuksiamme ja se
mitä ajattelemme ohjaa katsettamme. Ei ole siis yhden tekevää mitä katsomme. Mitä
arvostan tässä ajassa? Mihin satsaan voimani, Mihin satsaan aikani?
Avioliittotyössä opetetaan paljon tärkeysjärjestyksestä, voisi puhua myös
arvojärjestyksestä. Slaidilla näkyy tuo opetettava arvojärjestys. Vaikkei sinulla ole puolisoa,
niin soveltuvilta osin tästä voi miettiä omaa arvojärjestystään.
Jumala
Puoliso, itsestä huolehtiminen
lapset, (sukulaiset)
Seurakuntayhteys
Työ/opiskelu
Ystävät ja harrastukset
Se mitä pidämme tärkeänä oikeasti, näkyy meidän ajankäytössämme ja valinnoissamme.
Yksi hyvä mittari millä voi mitata sitä mikä on oikeasti tärkeää, on aika. Työaikaa laskiessa
on suhteutettava se ns. normaaliin työtuntimäärään.
Miten käytän aikani, mille annan aikaa?
Missä vietän aikaani?
Kuinka paljon annan Jumalalle aikaa?
Kuinka paljon annan puolisolleni aikaa?
Kuinka paljon annan aikaani lapsille?
Itse olen ajatellut että minun tärkeysjärjestykseni on oikea. Kuitenkin kun tutkin
käyttämääni aikaa tai ehkä paremminkin sitä, mille en ole antanut aikaa, niin se paljastaa
minut. En eläkään tuon tärkeysjärjestyksen mukaisesti.
Vuoden vaihteessa jouduin tai sain tulla parannuksen paikalle. Olen selkeästi käyttänyt
aikaani väärin, työ seurakunnassa tai välillä aikani katsomalla Netflixistä jotain
suosikkisarjaa ”rentotumisen nimissä” on vienyt aikaa ja voimavaroja tärkeimmiltä asioilta,
Jumalan kohtaamiselta ja puolisoni Virpin kohtaamiselta, sekä lapsilta.
Missä on minun aarteeni, siellä on minun sydämeni. Soveltaen voisi myös pohtia sitä että
missä on minun aikani, siellä on aarteeni ja sydämeni.

3.Mistä kestävät arvot?
Tänä päivänä siis törmäämme ajatukseen: ”Meillä ei ole mitään arvoja”.
Tai ”Minä en halua antaa lapsilleni mitään arvoja, he voivat itse valita arvonsa”.
Miten Jumala aikoinaan halusi että israelin kansa välitti hänen antamiaan arvoja
eteenpäin.
5. Moos.
6:4 Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi.
6:5 Ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi
ja kaikesta voimastasi.
6:6 Nämä sanat, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, painukoot sydämeesi.
6:7 Ja teroita niitä lastesi mieleen ja puhu niistä kotona istuessasi ja tietä
käydessäsi, maata pannessasi ja ylös noustessasi.
6:8 Ja sido ne merkiksi käteesi, ja ne olkoot muistolauseena sinun otsallasi.
6:9 Ja kirjoita ne talosi pihtipieliin ja portteihisi.
6:10 Kun Herra, sinun Jumalasi, on vienyt sinut siihen maahan, jonka hän isillesi,
Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille, vannotulla valalla on luvannut antaa sinulle suuret ja kauniit kaupungit, joita sinä et ole rakentanut,
6:11 ja talot, täynnä kaikkea hyvää, joita sinä et ole täyttänyt, ja kallioon hakatut
vesisäiliöt, joita sinä et ole hakannut, viinitarhat ja öljypuut, joita sinä et ole
istuttanut - ja kun sinä olet syönyt ja olet ravittu,
6:12 niin varo, ettet unhota Herraa, joka vei sinut pois Egyptin maasta, orjuuden
pesästä.
6:13 Pelkää Herraa, sinun Jumalaasi, ja palvele häntä ja vanno hänen nimeensä.
6:14 Älkää kulkeko muiden jumalien perässä, niiden kansain jumalien, jotka asuvat
teidän ympärillänne 6:15 sillä Herra, sinun Jumalasi, on kiivas Jumala sinun keskelläsi - ettei Herran,
sinun Jumalasi, viha syttyisi sinua vastaan ja hän hävittäisi sinua maasta.
6:16 Älkää kiusatko Herraa, teidän Jumalaanne, niinkuin kiusasitte häntä Massassa,
6:17 vaan noudattakaa Herran, teidän Jumalanne, käskyjä ja niitä todistuksia ja
säädöksiä, jotka hän on sinulle antanut.
Kristillinen ihmiskäsitys lähtee siitä, että Jumala on luonnut ihmisen omaksi kuvakseen ja
rakkautensa kohteeksi, jonka kanssa hän haluaa elää suhteessa itsensä kanssa. Tuon
suhteen pohjalta Hän haluaa että tuotamme kunniaa hänelle. Luojanamme hän myös
tietää miten meidät on rakennettu ja mitkä on ne asiat, ”joilla toimimme parhaiten”.
Kuvatakseni asiaa jollain konkreettisella vastaavuudella ihmisen elämästä voisi sanoa että,
kelloseppä rakennettaan oma taidonnäytteensä tietää millaisiin olosuhteisiin se on
rakennettu ja millaisissa olosuhteissa sitä tulis käyttää, jotta se toimisi mahdollisimman
pitkään ja hyvin.
Vanha testamentti, israelin kansan vaiheet ja lain antaminen antavat meille pohjaa ja
luovat sitä kuvaa, millaiseen elämään Jumala meitä kutsuu. VT:n laki ei ollut lopullinen
vastaus ihmisen syntikysymykseen, mutta se ajaa ihmisen todellisen ratkaisun tai
pikemminkin ratkaisijan äärelle, Jeesuken Kristuksen luokse.
Yhtäkaikki monet ohjeet ja periaatteet, mitkä Jumala Mooseksen kautta Israelille antaa,
ovat myös sellaisia, joita meidän on hyvä soveltaa tämän päivän kristtittyinä. Toki pitää
ymmärtää tuo aika ja kulttuuri ja kuilut jotka meidän pitää ylittää; kulttuurinen, ajallinen,
kielellinen, jotta voimme oikein ymmärtää kaikkien lakien merkitystä.
Tämän raamatun paikan alku on osa ns. rakkauden kaksoiskäskyä, jonka Jeeesus myös
meille antoi, näin vahvistaen meille sen, mitä ”on kirjoitetttu”.

Tässä meille paalutetaan että on olemassa käskyjä, sanoisin - arvoja, joita meidän tulee
välittää, niin omille lapsillemme kuin muillekin ihmisille.
Kuinka paljon me välitämme Jumalan sanaa ympäristöömme?
Kuinka me voisimme sen tehdä?
Jumala varoittaa Israelia luopumasta hänestä kun sitä tullaan siunaaman ulkonaisilla
asioillla;
Suurilla ja kauniilla kaupungeilla, joita he eivät ole itse edes rakentaneet. Taloilla jotka on
täynnä kaikkea hyvää, joita he eivät itse ole täyttäneet. Todella tärkeillä vesisäiliöillä, voisi
verrata että se on meille kuin pankkitili, jossa on katetta. Viinitarhat ja öljypuut, voisi
verrata meidän ajasamme työpaikkaan, josta saa elämisen edellytykset.
Jumala siis siunasi runsaasti kansaa, antoi ulkonaista hyvää ja hän myös toivoi ettei kansa
kääntyisi hänestä pois.
Jumala on antanut meille ja meidän kansakunnallemme paljon ulkonaista hyvää, vaikka
meidän on sitä välillä ilmeisen vaikea nähdä. Useimmat meistä elämme, nykyisine
mukavuuksinemme; lämpimät ja välillä ilmastoidutkin kodit, vesi tulee ja menee, paljon
helpommissa ja viihtyisämmissä olosuhteissa, kuin edes tuon ajan kuninkaalliset.
Onko tämä hyvä vienyt meitä lähemmäksi Jumalaa?

3. Lainaus David Wilkersonin näky kirjasta.
Lopuksi luen otteen David Wilkersonin vuona 1974 julkaistusta näky kirjasta.
Tämä ja muut otteet on löytyy kokonaisuudessaan
http://puhdastakultaa.blogspot.fi/2017/10/naky-viimeisten-paivien-kristityista.html
sivustolta.
Tämä teksti pysäytti minua ajankohtaisuudellaan, vaikka se on 43 vuotta vanha.

”Vapaa-ajan väärinkäyttö
Näen, että tulevaisuuden synti on vapaa-ajan väärinkäyttö. Tällä ei ole mitään
tekemistä niiden viikkojen kanssa, jotka on vietetty lomalla. Ei ole kysymys ajasta,
jonka vietät Euroopassa tai Pyhässä maassa. Ei ole kysymys jostakin metsästystai kalastusretkestä. Ei ole kysymys tunneista, jotka on vietetty lainelautaurheilun,
veneilyn, vesihiihdon tai ratsastuksen parissa. Ei! Uskon, että kaikki nämä ovat
hyviä. Minä puhun kaikesta hukkaan tuhalatusta ajasta; ajasta, joka ihmisellä on
käyettävissään valitakseen itse, miten käyttää sen; ajasta, jonka hän voisi käyttää
keskustelemiseen Taivaallisen Isän kanssa. Kysymys ei ole loman ottamisesta
eikä harrastuksista. Kysymys on tuhlatusta ajasta, joka sen sijaan, että se olisi
voitu käyttää seurusteluun Taivaallisen Isän kanssa, onkin käytetty kaikkeen
muuhun.
Näen, että saatana tulee jälleen syyttämään viimeisiä kristittyjä:
“Katso, lopun ajan kristittyä, tuota television orjaa! Katso häntä! Hän kuluttaa
tuntikausia aikaansa katsomalla sarjafilmejä, huvinäytelmiä, urheiluotteluita, mutta
hänellä ei ole aikaa olla kahden kesken Jumalan kanssa. Hän ei saa Jumalaa

mahtumaan aikatauluunsa. Hän metsästää, kalastaa, matkustaa. Hän pelaa
golfia, tennistä ja koripalloa. Hän käy elokuvissa ja kutsuilla, ja hänestä on tullut
kyläluuta, mutta hänellä ei ole aikaa lukea Raamattua tai rukoilla. Tämäkö on
lopunajan kristitty, joka vaeltaa uskossa? Onko tämä se kristitty, jonka usko voittaa
maailman? Onko tämä se kristitty, jonka on määrä valmistua tulevaa aikaa varten,
jolloin vaino ja kaaos ovat maailmassa? Ovatko nämä niitä hummarikristittyjä,
joiden päälle maailma kaatuu?”
Tulevaisuuden suurin synti Jumalaa vastaan ei ole ruumiin väärinkäyttö, ei lihan
himojen tyydyttäminen eikä edes Hänen nimensä kiroaminen. Suurin synti
Jumalaa vastaan on yksinkertaisesti se, että ihmiset eivät välitä Hänestä silloin,
kun Hän selvästi kutsuu. Näen tässä salassa tapahtunutta kehitystä. Lopun ajan
kristityt, jotka elävät paljon lähempänä Kristuksen tulemusta kuin ensimmäiset
kristityt, viettävät kaikkein vähiten aikaa hänen edessään.”
Huomaa! Tässä lainauksessa Jumala ei ole se joka syyttää, vaan saatana.
Syyllisyys on huono motiivi etsiä Jumalaa.
Pohdi millainen Jumala meillä onkaan, Hän joka tahtoisi viettää aikaa
kanssamme. Olisiko hänen kanssaan vietetty aika antoisampaa kuin muutoin
vietetty aika?
Tämä sanoma vieköön meidät Jumalan edessä tutkimaan omaa ajankäyttöämme.
Hän haluaa viettää aikaa kansamme ja tulla voimaksemme voimattomuuteemme
ja arjen haasteisiin. Annetaan Hänelle siihen mahdollisuus.

