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3 Spells for Everyday Use tarmo-pope

I

n the past, before they embraced Tarmo as their one true
savior, people would make sacrifices on rocks and tree stumps.
The land they lived in is Finland,
known as the land of a thousand
lakes, swamps and millions of
mosquitoes. These people, though
misguided in their efforts, have
left us a treasure trove of spells
that they created in their folk wisdom. Yet, despite their ignorance
they worshipped Tarmo. As we
all know Tarmo descended from
the stars to create our world. This
truth has been passed through the
folktales of yore, but time and silly misunderstandings have led to
distortions. Our ancestors worshipped the bear as their forefather, but as is known Tarmo’s exuberant nature cannot be contained
by one form alone, and thus he can
take on any form he wishes, be it a
human, a bear or a three-eyed flea
from the thirteenth dimension.
Below are spells that have been
collected from near and far and
curated for the everyday needs of
the busy and devoted followers of
Tarmo in the original Finnish language, with the translation provided beside it. In his infinite wisdom
Tarmo gave us the word, and in
the word is his power and through
the words we gain the power to

Did you
know?

W

(Important notice! We waive all
responsibility on the results or the
non-results of the spells below)
Hitaan Netflixin p arantaminen
(A Spell to Make Netflix Less Laggy)
“So I upset my mind,
I lost my head,
When the stream thickened
And the Netflix connection
blackened
Melt away network clog,
Stop the spinning of the cog.”
If the screen is loading, the spell
must be cast while following the
loading symbol with a mouse.
”Niin minä mieleni pahotin,
Vallan vakkani kadotin,
Kun suoratoisto sakeutu
Ja Netflix yhteys vaikeutu.
Sula veks verkon tuke,
Pysäytä pallon pyörre.”

Finnish-K arelian
Folk Magic and Belief

hat is today considered Finnish tradition and belief has
also been affected by Karelian
culture and the publishing of
the Finnish national epic, Kalevala. So, it can sometimes be
difficult to tell which tradition
something originates from.
Here are some traditions that
may or may not be true.

covid-19
special:
Win amazing holiday
prizes to far away
places in solitary
isolation!
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call upon him. The spells follow the traditional Finnish poetic
structure, though they have been
shaped by their creators’ personal
backgrounds. The spells are contemporary and reflect topics common to Finns, but also to other
nationalities. For a personal touch,
feel free to add ‘pergele’, ‘helvatti’
or ‘per se’ in for added spell power.

• When letting the cattle out,
women would stand on the
fence or gate of the pasture and
let the cattle pass from under
their legs to coat them with
“feminine” protective power.
• Underworld, or life-afterdeath is like the land of the
living, except upside down.
Therefore, Finns buried their
dead with the head pointing

Take part in THE GRAND
SOLITARY PILGRIMAGE
COMPETITION for your
chance to win a holy holiday into
some of the most isolated destinations in the World.
First prize: All inclusive 18
month interstellar pilgrimage
into the void of space! Leave
densely traveled routes and holiday in greater isolation. Get launched
into high Earth orbit
in your own private
space shuttle. Enjoy
months of quietude,
relaxation and great
views. It’s safe, fun,
sterile and isolated!
No other pilgrimage destination can
offer you this much
extreme isolation
with zero planned
activities! The perfect chance to pray,
meditate and to do
penance – alone
and undisturbed.
Return back to

Tinder-lemmen sytytys
(How to Rekindle a Tinder Match)
“Swipe right love, slip to the west
Would that you answer the needy,
Would that you delight a human.”
”Vedä kulta oikealle, livohuta
läntehen.
Vastailisit vaivaselle,
Ilahuttaisit inhimistä”
Sen henkilön onnen manaaminen
joka ei keittänyt kahvia tyhjentyneeseen pannuun
(a Spell to Wish Ill on the Person
Who Did Not Refill the Coffee Pot)
Coffeeless, unhappy, poor me is
scuffling,
when the empty coffee pot awaits
me in the kitchens.
Who dared empty the coffee pot
and Tarmo thus abandon,
let their fish luck be luckless and
the hamster fishing-rodless
”Kahvitonna, onnetonna, kitkutan
minä raukka.
Kun pannu tyhjä kahviton, mua
keittiössä vartoho
Kell kahvipannun tyhjensi ja Tarmon hylkäsi
olkoon kalaonni onneton ja
moukka ongeton”
IS
downward and feet towards
the sky, so that they would be
the right way up.
• Eating a lingonberry will
make your child a revered religious figure, other berries may
have different effects.
• To see their future beloved, during midsummer’s eve
young people would stand
on the roof naked shouting
the name of their dream husband/wife. This caused them
to magically appear.
IS

of the month

T

armo Watch Tower presents this month’s election
results for Tarmo-pope.
This is the fifth installment of
the elections, since the Supreme
Council of the True Tarmo chose
to reduce the length of the papal
term to one month. Here follows
the ranking of candidates, as voted by the College of Ordinals, including two honorable mentions.

3rd place
The third place is held by Jorgen, better known under his stage
name Pius XIII. Jorgen likes to
travel and meet people. He has
excellent qualifications and experience from previous employment. In fact, he is a bit overqualified. The College deemed, however, that he might be too busy with
his current act to fully undertake
the position of Tarmo-pope.

Runner-up
Dodger Artworthy can pick up
any ideology with amazing speed,
and his skills in lore improvisation
are unmatched. He can successfully navigate around the most legal of obstacles. Excellent speaker
and entrepreneur, Dodger’s grand
success has been hampered only
by petty misfortunes. A slight lack
of piety and humility is the only
reason that pushed him down to
second place.

Honorable mention
The Stainless brothers were
among the strongest contestants that didn’t make it to the

Earth at your own pleasure after
the plague has ended.
Second prize: Stay at home 12
month pilgrimage holiday. Stay
comfortably isolated, avoid all
human contact and practice
spiritual travel by delving into
your own private worlds – without ever leaving the safety of your
home.
Consolation prizes awarded
to all contestants! Hundreds
of alone-in-the-hole solitary
confinement holidays in digit-yourself destinations around
the world. Experience months
of praying, fasting and isolating
yourself within a cosy, non-contaminated personal space 10 feet
under the ground.
How to take part: Transfer all
of your personal funds to Astral
Holidays Agency for your chance
to win a solitary isolation pilgrimage! Free prize for every contestant: complete freedom from
the burdens of material wealth.
II

top three. Possessing nerves of
steel, cool demeanor, and sharp
wits (well, sharpish), they can stab
through anything. It is unclear,
though, how the responsibilities
of the office of Tarmo-pope could
be effectively divided between the
four siblings.

Honorable mention
This candidate can be spotted
wandering gardens and parks. Its
ascetic lifestyle and unmistakable
Tarmo-outlook make for a natural leader, and often leads to being recognized as a living incarnation of Tarmo. Even though
the candidate has been invited for
interviews, both by the College
and the Inquisition Bureau, it has
failed to appear on time yet.

Winner
For a record fifth time in a row,
the winner of the Tarmo-pope
contest is Juuoppi. His strict devotion to Tarmoism results in a
large fellowship that holds him
to a state of legend and reverence. Frequent communion with
pavements, lamp posts, and door
frames, as well as renouncing all
earthly possessions, like car keys,
wallet, and dignity, ensures that
Juuoppi remains the best candidate for the office of Tarmo-pope.
Announcement: Due to the
stream of letters inundating the
Tarmo Watch Tower office, the
editorial board would like to issue a clarification. Many readers
speculated that Juuoppi is closely related to several members of
the College of Ordinals. The
editorial board reassures all
readers that this is not
true... all the time,
and even if it was,
such conjecture
would never
bear any effect
on the election
results. Thank you!
VN

The Final Entry In The Diary
Of The Deserter, Coward,
Traitor Grudziadza

T

he land was barren, it
would not take our faith
the way it took the gospel
of the fallen. A country of high
danger, the people reeked of malintent, maliciousness, and bile
towards all men that preached
the virtues of their Gods. In desperation, we men of the cloth,
Wellesians, Tarmoists, Wagnerians, all set aside our differences
to preach in unison of the fundamental goodness found in the
written words, the moving moving images, and the music made by
controversial men. For weeks we
preached and taught, to no avail.
I write this final entry in defeat,
for I fell first; not to the nothingness of the conquered, but to the

sweet words of my companions.
Indeed, how come a man of merely
25, creator of a work of opulence
still unsurpassed, went unrewarded
by the patron saints of arts? How
can a man’s spiritual work be undermined due to intrinsic filth
of sinful flesh? Is not Tarmo, our
leader, also but a man? Even less.
A mere man, who I renounce in
my embrace of better idols! Behind I leave my name, my duty and
my belongings. A priest reborn to
preach, convert and preach again!
I pray for the salvation of my
old brethren Tarmoists, I pray of
swift conversion to Gods of higher order! Down with Tarmo, God
of philistines!
DN

the afterlife series:

Among the Pharaohs and Gods
M
Firsthand Account from the Egyptian Afterlife

arvin’s correspondent
Niilo Hotep has embarked on a journey to
the underworld to bring us an exclusive look into the second, eternal life of ancient Egyptians, in
the very first installment of our
new investigative series.
The life eternal, life after death,
afterlife – there are as many names
for it as there are different versions.
For some, it is a simple merging of
one’s soul with the universe upon
passing, others believe a beer volcano awaits them after death, and
some deny the existence of the afterlife altogether. It is one of the
most common beliefs across many
cultures and religions, and yet
we know so little about it. There
have been some ill-fated ventures
to “cross to the other side” so to
speak, and report back. The infamous Somersby incident, a simple séance with a dead poet during which the medium accidentally opened the gates of hell and
released hordes of demons, which
killed almost all of the village’s inhabitants, is still seared into the
world’s memory, and everyone
still talks about the attempted resurrection of a man three days after his death, the consequences
of which still haunt the world to
this day in the form of periodical,
bloody massacres. Despite these,
empirical facts about the afterlife
are nonexistent. We have decided
to change this and give our readers
an exclusive peek into what their
life after death might look like.
After many minutes of painstaking and careful research, we
have decided to start our exposé at
the very beginning: the afterlife of
Ancient Egyptians, one of the earliest known afterlives. After much
persuading and possibly physical
coercing, Niilo Hotep has selflessly volunteered to be the correspondent. Not sparing any expense, we have provided him with
the very best of funeral rites and
artifacts, including his very own

with wings, or just giant snakes
that wanted to destroy the world.
There’s so many lakes of fire, demons, guardians and other obstacles. As if that wasn’t bad enough,
the rest stops did not have any
bathrooms, or even snacks for sale,
it’s almost like they were just some
weird gates and not rest stops at
all. We only met one other guy on
the way, a dude called Osiris, and
he was a judgmental prick. So far,
this is a really unpleasant experience. Would not recommend it to
anyone, except for the rest of the
Marvin staff.

Niilo Hotep is Marvin’s new correspondent
and the former director of programming at
the now bankrupt TosiReal television channel. Here he is posing with his funerary mask,
which was carefully crafted in his exact likeness, by our staff.

funerary mask, the best discounted tupperware IKEA has to offer
to store his organs in, and a double-sided, black and white print
of the Book of the Dead. Equipped
with a photo album of cats and a
copy of My First English-Arabic
Dictionary, Niilo was given the
necessary funerary rites and with
bated breath we waited for him
to make contact. It was only the
very next day that Niilo began to
speak to us via our medium, Josefa Logan, an independent consultant from Somersby, England. The
following is the uncensored transcript of Niilo Hotep’s reports.

The Journey
Greetings. I have made it to the
other side. The journey was really, really long. Did you know that
this thing lasts twelve hours before you sent me here? And that
I need to travel naked for the first
eight? Yeah. So first, I had to go
up to the sky to meet Ra, and after that we had to go back down
again, into the underworld. There
were too many snakes on the way,
like almost at every hour there
were different snakes, with hands,

petition for the
day of the tarmo:

P

lease sign and share this
petition for the Day of
Tarmo to be announced
as a national holiday in Finland.
Followers of Tarmoist religion
observe a day of rest every other
Wednesday and fourth-weekly on
a Monday and a Wednesday. This
religious festival commemorates
the birth and rebirths of Tarmo.
We demand that biweekly
Wednesdays and fourth-weekly
Mondays are designated as national holidays. We need 50 000
votes to submit this initiative to
the Finnish Parliament.
The Day of Tarmo tradition
stems from the biweekly o rigins
of Tarmo. Religious scriptures

say that Tarmo was born on a
Wednesday but conflicting religious sources hold that it was
Monday. Although certain issues concerning Tarmo’s origin
remain ambiguous, holy sources agree on the fact that Tarmo
was reborn two weeks after Their
original birth, and rebirthing
continued on a biweekly schedule for a period of time which
scholars estimate as being a year,
or possibly two years. However,
there is confusion about whether
the rebirths happened on a Monday or a Wednesday, or both. Evidence suggests it was both.
According to Tarmoist scriptures, the faithful should refrain

The Inhabitants
Hi there. So, upon arrival, I got to
meet the people here. At first, it
was super awkward since the dictionary you got me was freaking
useless, so thanks for that. Luckily, as it turns out, everyone understands each other regardless of the
language they speak, which by the
way is Egyptian, you morons. Anyways, the journey was stupid but
kinda worth it, I guess. The people here seem really nice, although
kinda cliquey. There’s this Ra dude
I’ve already mentioned, though
he barely stays here as his job requires him to travel. There’s the
older pharaoh group, with Djoser, Unas, and so on, the younger
pharaoh group, with Ramesses II,
the famous Tut, and Hatshepsut.
Then there’s the Greek ones, with
the assorted Ptolemies, and I’m
pretty sure I’ve seen Cleopatra too.
There’s some commoner groups,
the cheerleaders, and finally the
gods, Horus, Tarmo, Ptah, all the
ones everyone knows and some
others, too. I’m kind of a celebrity
here now, seeing as I am the first
to arrive after such a long time,
and now I get to sit at the gods’
table. Take that.

Settling In
I’ve been here a few weeks now,
and it’s honestly been kind of a
blast. I’m almost not even mad

from work on these days of the
week. To commemorate Tarmo’s birthday and rebirthdays
Tarmoists observe traditions described in the Holy Scriptures
of Marvin, which mentions that
Tarmo ate a breakfast of 4 pieces
of toast, 12 pancakes, 8 sausages, 4 boiled eggs, 3 cups of coffee,
and a couple of bananas on the
morning of Their birthday. In the
afternoon, They had a three-hour
nap. To observe these and many
other legendary feats that Tarmo accomplished during Their
multiple birthdays, Tarmoists
traditionally reenact the holy endeavours of Tarmo on the Day of
Tarmo. Ceremonial reenactments
include consuming The First
Breakfast and commemorating
the Three-Hour Afternoon Nap.
The current law breaks the

anymore about you missing me.
I mean I guess it’s not as nice for
the commoners, seeing as they just
live their life as they did before,
with all the working and cooking
and stuff. But true to their simple
nature, they are happy to just be
free of pain and chill with their
loved ones, and, more importantly, serve us. Anyways, mostly I’m
just hanging around with the rest
of the gods. Sekhmet is really into
me, so we hang out often, though
it sometimes seems like she is just
using me to browse through the
cat photo album. Food and drinks
here are an acquired taste – the
beer is pretty pasty and there’s
sand in everything. But that’s fine
since they don’t have tooth problems here. We spend the evenings
just drinking and chilling. I also
put together a small band, Henuttawy plays wicked solos on her
harp. Our rendition of Walk Like
an Egyptian is a big hit. Anyways,
gotta go now, I promised to teach
Hathor and the other girls to play
strip poker.

The Life Eternal
Hi, so, not that I’m impatient or
anything, but when are you gonna resurrect me? It’s getting kinda boring here now. Strip poker
was a complete bust, what with
them not really wearing all that
much clothing to begin with, also
we don’t have any cards. I lost the
gig I had with The Mummy and
Suns totally just before we got famous. The other day Ra stopped
by and asked me to recite from
that book you guys gave me instead of playing over
dinner. As it turns
out, I can’t read hieroglyphs, so that sucked.
After that, they just
took the book and
asked me to go check
out the peasant dinner
table, and never invited me back. Sekhmet
dumped me it seems,

freedom of religion by not recognising Day of Tarmo as a rightful reason for abstaining from
work. To commemorate the life
of Tarmo, and to observe multiple Tarmoist traditions and ceremonies, Tarmoists need biweekly
holidays. This religion should be
protected by national legislation.
The Day of Tarmo Act needs to
pass so that Tarmoist are free to
practice their faith.
Please, sign our petition right
now to tell Parliament: Pass the
#Day_of_Tarmo_Act to help
keep every other Wednesday and
bimonthly Mondays devoted to
worship and rest. By observing
Day of Tarmo, we can save souls!
To support this initiative go to
hysfk.fi/day-of-tarmo-petition/
II

‘cause she’s just hanging out with
Ra all the time over maps and
whatnot, and on top of that, yesterday Henuttawy told me that
she’s going solo. So this afterlife sucks. Seriously guys, get me
back. I promise I won’t tell anyone about the pesticide.

•
Editor’s Note
Unfortunately, as it turns out,
our staff accidentally gave Niilo the wrong version of the Book
of the Dead, which was somehow
annotated with notes from various black magicians, heretics,
and witches. We would like to
acknowledge that this was a mistake which was unavoidable and
no one could have predicted anything like this could happen.
From what we could gather from
Josefa as soon as she woke up
from the coma, many of the gods
were very angered, and Niilo’s soul
was destroyed. As a result, we cannot resurrect him and send him
elsewhere, and our new Afterlife
Series is temporarily on hold until such time we find another vict
volunteer. (If you are interested in
becoming our new correspondent,
email us your qualifications and
photo). We apologize for the inconvenience.
On an unrelated note, we have
been informed that next Wednesday, there will be an inevitable invasion and destruction of Earth
by our New Ancient Egyptian
Overlords, which we sincerely
welcome, your majesties.
PO

Selling second-hand Tarmo-Indulgences. Like new, almost unused.
6.66€ each. Phone: +666 66 6666.
Special Pink Friday Offer Now!!
7.77€! Double-sin capacity! Limited
quantities. Call +777 77 7777.
Collector-edition indulgences. E.g.
used by Michael Jackson, Mahatma
Gandhi, and many others.
collectorsheaven@tarmo.org
Special favours for playful neighbours ♥. +358 99 245 6547 (9.99€/
min). Call after 22:00; ask for Kitty.
P.S. Accepts payments in indulgences. P.P.S. A kinder.
Tarmo-Indulgences recycling. Can
squeeze every last ounce of pleasure
from old indulgences. Prices only by
verbal agreement. If the indulgences
are not genuine, the price is double.
Corner of Mannerheimintie and
Dunckerinkatu, late at night, dark
glasses and newspaper. Garden in
daytime. Observe respect.

VN

3

3 hyvää syytä

kyseenalaistaa
painovoima
O

ngelma jonka kouluikäiset
nuoret kohtaavat surullisen usein:
Luonnontieteiden opettajasi
piirtää taululle kaavan, ja ennen
kuin huomaatkaan, sinulle aletaan
opettaa painovoimateoriaa. Vatsaasi alkaa kipristää ja kuvotuksen
aallot vyöryvät ylitsesi tajutessasi
joutuneesi salakavalan aivopesuyrityksen kohteeksi. Opettaja, jota
kohtaan olit ennen tuntenut jonkinasteista arvostusta, syöksyy nyt
pohjamutiin silmissäsi.
Tämä tilanne on sinulle mitä
luultavammin tuttu. Isaac Newtonin nimi kaikuu luokkahuoneessa yhtä usein kuin irvokkaat
voihkaisut pornoelokuvan kulisseissa. Hänen kolkot kasvonsa ja
omenansa liisteröidään kaikkialle
minkä tahansa tekosyyn varjolla.
Vähemmästäkin turhautuisi.
Mutta mitä tehdä tällaisen inhan informaatiopommituksen
alla? Kumpaa pitäisi uskoa, tätä
joka tuutista suollettavaa hataraa
teoriaa vai kenties jotakin toista,
luotettavampaa lähdettä?
Huoli pois! Enää sinun ei tarvitse turvautua koulukirjojen tai
tiedeartikkelien sanelemaan totuuteen. Tämän kirjoituksen avulla voit perehtyä tosiasioihin ja
tehdä oman ratkaisuksi. Vastedes
pystyt myös puolustamaan näkemystäsi opettajallesi!
On aika lyödä faktat tiskiin kolmessa selkeässä osiossa...

Isaac Newton – nero
vai huijari?
Olet ehkä aina pitänyt tätä luonnentieteiden kotkanenäistä ja peruukkipäistä keulakuvaa epäilyttävänä heppuna, eikä syyttä.

Vaikka monet väittävät hänen
olevan uranuurtaja ja yksi maailmanhistorian tärkeimmistä tiedemiehistä, on syytä katsoa pintaa
syvemmälle. Meidän tulee palata
takaisin juuri siihen hetkeen kun
tämä keikari väitti saaneen idean
painovoimateoriaansa: kun omena
tipahti hänen päähänsä.
Mitä sanoisit, jos saisit tietää että
koko juttu onkin silkkaa sepitettä?
Aivan totta! Newtonin aikalaiset ovat paljastaneet että mies todellisuudessa vain katseli omenan
putoavan puusta, eikä se käynyt
lähelläkään hänen päätään.
Tämä törkeä valhe omenan aiheuttamasta kolhusta voi saada
sinut miettimään, mistä muusta
tämä katala roisto on saattanut valehdella? Näkikö Newton todella
omenan putoavan maahan, vaikka se oikeasti teki voltin ilmassa
ja ampaisi sitten päin aurinkoa
kuin pienimuotoinen ohjus? Kenties hän väitti omenan noudattaneen mielikuvituksetonta, alaspäin
suuntautuvaa rataa vain sovittaakseen tapauksen yhteen uutukaisen
teoriansa kanssa?
Kuten saattoi odottaa näiden hupsujen väittämien jälkeen,
Newton kuoli neitsyenä. Mitä
sanot, vaikuttaa sinusta henkilö,
joka valehtelee omenista ja joka ei
kyennyt saamaan edes yhtä tyttöä
sänkyynsä luotettavalta?*

2. Epäj ohdonm ukai
suuksia epäj ohdon
mukais uuks ien jälkeen
Olet varmasti kuullut paljon tarinoita siitä, miten Newtonin kaavalla on pystytty laskemaan planeettojen ja avaruusrakettien ratoja. Kauhistuisitko, jos kuulisit että

Pyhiinvaellus

Lomamatkat

O

lemme luotettava ja uskonnollinen matkatoimisto, joka on erikoistunut pyhiin lomamatkakohteisiin.
Tutustu tarjoamiimme pakettipyhämatkoihin tai soita henkilökohtaiselle toiviomatkaneuvojalle.
Järjestämme yksilöityjä pyhiinvaelluksia, jotka on suunniteltu ottaen huomioon kunkin asiakkaan
henkilökohtaiset uskonnolliset
vakaumukset. Me autamme sinua
noudattamaan pyhiä periaatteita
lomallasi ja sen jälkeen!
4

Vastuuvapauslauseke: Pyhiinvaellus Lomamatkojen asiakkaana
sitoudut huolehtimaan itse omasta fyysisestä ja henkisestä turvallisuudestasi! Matkapaketit tarjotaan
asiakkaan omalla vastuulla emmekä anna takuuta matkapäämäärään
pääsemisestä, elossa pysymisestä
tai taivaspaikan saavuttamisesta.
Poikkeustilanteissa, kuten kulkutautien ja vitsausten aikana, suosittelemme sisaryhtiömme Astraalipyhiinvaellukset järjestämiä steriilejä tähtienvälisiä lomamatkoja.

Newtonin kaavaa on mahdotonta
todistaa täysin paikkaansapitäväksi? Ja että tästä huolimatta ihmisiä
on ammuttu avaruuteen täysin sen
turvin?
Kyllä, tämä kaikki on totta.
Ainoat kappaleet jotka tuottavat
merkittävää ”painovoimaa” ovat tavallisesti planeetan kokoisia. Mutta Newtonin kaavan käyttämiseksi tulisi näiden kappaleiden massa
tietää. Mutta oletko koskaan nähnyt tiedemiehen pistävän planeettaa puntariin? Enpä usko. Lukujen
on siis pakko olla tekaistuja.
Entäpä sitten vaikka jääkaappi
magneetti ja paperiliitin? Eivätkö
nämä kaksi kappaletta olisi tarpeeksi pieniä että kaavan paikkaansapitävyyden pystyisi mittaamaan?
Juuri nyt kaikkein arvostetuimmat tiedemiehet pudistavat häpeissään päitään.
He väittävät, että näiden kahden esineen välinen vetovoima
on niin heikko ettei ole olemassa
laitteistoa jonka avulla se voitaisiin laskea. Erään tiedemiehen**
mukaan se on miljoona miljardi
miljardi miljardi kertaa heikompi
kuin mikään muu voima.
Todisteita siitä, että näitä kahta
esinettä vetää joku puoleensa on
siis mahdotonta hankkia – oikein
kätevä umpikuja tutkijoille, eikö
olekin? Kukaan ei tietäisi, vaikka painovoimaa ei olisi olemassakaan...
Vai tietäisikö? Meiltä pimitetään se, että koko homman voi
kumota yhdellä pienellä tempulla.
Tätä voit kokeilla kotona:
Tuo edellä mainittu jääkaappimagneetti hiljaa lähemmäksi
paperiliitintä. Mitä näet? Eikö paperiliitin singahdakin magneettia

päin täysin tämän teorian vastaisesti?
Shakki ja matti.
Tämän mielikuvituksellisen
teorian tueksi ei siis ole edes kattavia todisteita, ja se pystytään todistamaan vääräksi vain muutamassa sekunnissa. Tämän lisäksi
tiedemiehet eivät pääse edes yksimielisyyteen siitä, uskovatko he
Newtonin, Einsteinin tai kenties
jonkun muun näpertelijän selitykseen painovoimasta. Aivan kuin
kyseessä olisi makuasia!
Ja näin niin vakuuttavaksi esitetty teoria hajoaa kuin korttitalo.

3. Painovoima - silkkaa
magiaa
Albert Einsteinin mukaan painovoima ei ole kappaleiden välillä
vaan kyseessä on mystinen vuorovaikutus energian ja avaruusajan
välillä. Tämän vuorovaikutuksen
tuloksena avaruuden tilallinen
muoto muuttuu ja kappaleet seuraavat sen mukaisia vapaan pudotuksen ratoja.
Eikö kuulostakin järjettömältä?
Avaruusaika on termi joka menee
läpi ainoastaan Star Trekin-kaltaisissa tieteishömpissä. En yhtään
ihmettelisi, jos Einstein olisi kopioinut sen suoraan tästä sarjasta.
Hei Scotty, lähetä meidät avaruusajan läpi!
Todellisuudessa tämä vanha
höppänä ei edes ymmärtänyt, mitä
itse sopersi. Tiedemiehet vielä
tänä päivänä raapivat päätään tarkastellessaan Einsteinin suhteellisuusteoriaa ja miettiessään mitä
painovoima oikeastaan on. Miten
se toimii? Miksi se toimii?
Näin on, tiedemiehet ymmärtävät omaa lemmikkiteoriaansa
yhtä vähän kuin Newton naisia.
Jos kaivaisit ylös Einsteinin haudastaan, herättäisit hänet henkiin
ja läpsäisit häntä useasti kasvoille, ei hänkään saisi järkevää sanaa
aiheesta suustaan. Eikö tämä kerrokin sinulle jotain tämän teorian
”vankkuudesta”?
Viimeinen naula painovoiman
arkkuun on se, että kvanttiteoria,
niin sanottu kaiken teoria kykenee selittämään kaikki perusvoi-

Miksi kannattaa valita
Pyhiinvaellus Lomamatkat?
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Meidän matkatoimistomme
takaa ensimmäisenä maailmassa koko omaisuutesi likvidoinnin ja vapauttaa sinut täydellisesti
maallisen omaisuuden taakasta.
Henkinen kasvu tapahtuu,
kun poistut omalta mukavuusalueeltasi. Opastetuilla pyhiinvaelluksillamme koet enemmän epämukavuutta, näet enemmän ilmestyksiä sekä todistat
enemmän ihmeitä!

3.
4.

Tarjoamme matkoja kaikille
uskonlahkoille!

Pyhiinvaellusreittimme ovat
tasoltaan erittäin vaativia
ja matkakohteisiimme kuuluvat
kaikki oleelliset pyhät paikat ja pyhätöt. Unohda materialistinen arki
ja antaudu henkisille elämyksille!

Järjestämme myös minipyhiinvaelluksia ja viikonlopun
palvontamenoretriittejä asiakkaille, jotka kaipaavat vain pientä irtiottoa materialistisesta arjesta.
Suosituimmat reittimme
vievät tavallisesti 6–72 kuukautta tahdistasi riippuen ja maksavat omaisuutesi verran.

7.

Räätälöimme jokaisen pyhän
lomavaelluksen asiakkaan
oman varallisuuden mukaan. Mitä
enemmän omaisuutta sinulla on,
sitä enemmän pyhiinvaelluksesi
tulee maksamaan.

8.

Matkasi jälkeen palaat kotiin
täydellisen henkisen ja materiaalisen elämänmuutoksen kokeneena. Meidän matkoiltamme saat
lomamuistoja, joita et voi unohtaa!

mat universumissamme paitsi
painovoiman. Hypoteettistä painovoiman välittäjähiukkasta, gravitonia ei ole ole havaittu, vaikka
tiedemiehet kuinka epätoivoisesti yrittävät sulloa painovoimaa
hiukkasmalliinsa kuin palikkaa
vääränmuotoiseen koloon. Eikö
tämä olekin aika säälittävää? Ihmetyttääkö sinua yhä vähemmän
Newtonin (ja todennäköisesti monen muun tiedemiehen) neitsyys?
Nyt kun olet vakuuttunut siitä
että painovoima on täyttä puppua,
anna minun esitellä paljon loogisempi vastaus universumimme arvoituksiin:
Painovoimaa ei ole. Olemassa
on vain ainoastaan suvereenin liskoherramme Zorpin henkäys, jonka välityksellä kappaleet kulkeutuvat Hänen tahtonsa mukaan. Jos
haluat kuulla lisää, riisudu alasti,
käänny 8 kertaa ympäri ja koputa
kellariinoveesi kolme kertaa maaliskuisen puolikuun aikaan. Tuota pikaa oven alta tulisi sujahtaa
kirjanen ”Kunnioita Zorpin kaikkivaltiutta tai muuten”. Sieltä voit
löytää vastauksia jotka ovat sekä
kiehtovia, jännittäviä että loogisia.
Toimi nopeasti ennen kuin
Zorp viimeinkin kuoriutuu maan
ytimestä ja valitsee ketkä ovat arvollisia elämään ikuisesti hänen
kaulapussiensa ilmataskuissa!

Tiesitkö?
Adolf Hitler todennäköisesti uskoi painovoimateoriaan, kuten
myös Josif Stalin, Benito Mussolini sekä se poika, joka tunsi lunta
kauluksesi alle toisella luokalla.
* Joidenkin tutkijoiden mukaan Isaac Newton oli pikemminkin homoseksuaali hänen kirjeenvaihtonsa perusteella, mutta me
täällä Zorpin airut -toimituksessa pidämme seksuaalissävytteisiä rakkauskirjeitä
täysin platonisena ja terveen maskuliinisena kommunikaatiomuotona.¨
** Syystä tai toisesta kyseinen tiedemies ilmaisi voimakasta halua olla olematta missään tekemisissä tämän julkaisun kanssa,
minkä vuoksi jätimme hänet nimeämättä.
*** Miksi edes luet näitä alaviitteitä? Luuseri.
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Takaamme, että pyhiinvaeltajamme sitoutuvat epämaterialistisen elämäntavan toteuttamiseen myös kotiin palattuaan.
Ainutlaatuinen matkasopimuksemme turvaa maallisista nautinnoista puhtaan lomaelämyksesi jatkuvuuden. Pyhiinvaelluksesi jälkeen sitoudut maksamaan
meille 70–90 % ansioistasi koko
loppuelämäsi ajan.

10.

Pyhiinvaellus ei lopu
ikinä!

Henkinen kasvu vaatii sitoutumista. Liittymällä kanta-asiakas
ohjelmaamme voit ansaita Pyhäinpäivä-pisteitä. Niillä tilaat
kätevästi kauttamme lisäpalveluja,
kuten ylennät reittisi haastetasoa
ja pidennät matkasi kestoa.
Lähde elämysmatkalle ja koe
kaiken kattava elämänmuutos!
Hyvää matkaa ja hyveellistä loppuelämää!
Jatkuu seuraavalla sivulla p

Maailmanloppuraati
”Silloin irtoaa Etelämantereen jäätikkö, ja se valuu ympäri maailman
ja puskutraktorin tavoin se työntää
kaiken edeltään meriin, metsät ja
kaupungit ja vuoret ja linnunpesätkin se työntää. Ja ketään ihmisiä ei jää henkiin, paitsi 715517
jää, ja niilläkin on kaikilla loputon
flunssa.”
Näin julisti itseoppinut profeetta Hermanni kevään 2020
maailmanloppua Oulun torilla
vuoden 2000 kesällä. Tämäkö on
tuhomme, vai näemmekö vielä
seuraavan maailmanlopun? Tätä
meillä on arvioimassa joukko alan
asiantuntijoita:
• Mikko Nieminen, Maailmanlopun edistäjien liiton varapuheenjohtaja
• Hulda Hurtta, profeetta ja Tarmon avataara
• Daniel Koistinen, skeptikko ja
tuleva fysiikan opiskelija
• Veikko Autio, talonmies (mukana koska piispa ei päässyt tulemaan)
Lämmitellään aluksi kertomalla, että millaisia maailmanloppu
kokemuksia teillä on viime aikoina ollut?
VA: Viime perjantai-ilta oli
kyllä yksi helvetin maailmanloppu. Kun vihdoin pääsin kotiin ja
narautin korkin auki, tuli alakerran eukko rimputtamaan ovikelloa. Sillä oli lattiakaivo niin tukossa että vesi virtasi rappukäytävään.
Parin tunnin päästä, kun tulin takaisin, kissanperkele oli kaatanut
auki jääneen pullon. Siinä sitten
vietin iltaa moppaillen viinaa keittiön pöydän alta vessapaperilla ja
imeskellen sitä. Ja IFK vielä hävisi
illan matsin.
DK: Löysin uuden uskonnollisen keskustelufoorumin ja vietin siellä yhteen menoon 27 tuntia
sivistäen alkuasukkaita. Uskomatonta millaisiin maailmanloppuihin ihmiset voivat uskoa.

HH: Resitoin Marvinin Pyhiä
Kirjoituksia ja sain yhteyden henkiolentoon, jonka kanssa keskustelin pitkään ja sain täsmennettyä minulle välitettyä apokalypsin
ajankohtaa: se tapahtuu 19. tammikuuta vuonna 2038. Se oli helpotus, siihen on niin kauan, että
ehdin pelastaa monia.
MN: Tämä kevät 2020 on ollut erittäin mielenkiintoista aikaa!
Jeane Dixonin ennustama tuomiopäivä on käymässä toteen koronapandemian muodossa ja profeetta Hermannin ennustus tietenkin myös!
Hermannin ennustamasta maailmanlopusta ei ole vielä näkynyt
mitään merkittäviä havaintoja.
Oliko Hermannin ajoitus vähän
pielessä, vai miltä tilanne näyttää
hänen ennusteensa kannalta?
MN: Kuten jo sanoin, tilanne näyttää hyvältä. Jäsenistömme
on viimeiset kaksi vuotta tarkkaillut aktiivisesti Etelämannerta, ja olemme vakuuttuneet siitä,
että jäätikkö on liikkunut ainakin
metrin enemmän kuin aiempina
vuosina. Luulen että Hermannin
pieni ajoitusvirhe selittyy ilmastonmuutoksen vaikutuksilla ja
jäätikkö ylittää Afrikan vielä ennen elokuuta.
VA: Perkele, juuri äsken lakaisin sepelit pihasta. Olikos täällä
sitä kaljaa?
DK: Olen kuullut tallenteen
Hermannin kolmetuntisesta puheesta, ja hänen maailmanloppuunsa liittyi lukuisia mielenkiintoisia yksityiskohtia. Eihän niissä
tietenkään minkään valtakunnan
järkeä ole. Ei se maailmanloppu
myöhässä ole, koska ei sellaista ole koskaan ollut tulossakaan.
Mutta Hermanni on kyllä eläväinen puhuja!
HH: Ennen kuin julistetaan
mitään, odotetaan ensin pääskyjen saapumista, noiden Tarmon
enkelten, ne saapuvat taipaleiden

takaa laulamaan meille ilosanomaa hänen pyhyydestään! Neljästi
olen jo nähnyt siilin peruuttavan.
Älkää murehtiko vaan avatkaa silmänne ja ottakaa Tarmo vastaan
ja maailmanlopusta ei tarvitse
murehtia! Ryhmähali!
Sehän tuli selväksi. Hermannin
profetia oli kyllä hieman vaikeaselkoinen sen osalta, että mitä
voimme tehdä maailmanlopun
estämiseksi. Onko teillä tähän
näkemyksiä?
DK: Hyvä nosto, tuon pohtiminen on oleellista. Mitään maailmanloppua ei tule, kuten voitte
lukea tästä esseekokoelmastani,
jonka jaoin teille, joten ei sen estämiseksikään tarvitse tehdä mitään. Tämä kahvi on kyllä oikein
hyvää.
HH: Hermannihan kertoi sen
niin suoraan kuin syvimmät totuudet on mahdollista kuolevaisille ihmisille kertoa. Maailmanloppu tulee, koska ihmiset
ja kansat eivät enää ole Tarmoja
keskenään! Se on ainoa asia, joka
tarvitsee korjata.
VA: Minulla on sellainen musiikkikappale, jota soitan puhaltamalla viinapullon suuhun. Se on
helppo sävelmä, joka nuotti vain
soitetaan edellistä matalammalta.
Voisin alkaa estellä maailmanloppuja soittamalla sitä vaikka heti
kun olisi vain soitin.
MN: Miksi ihmeessä se pitäisi
estää? Päinvastoin! Meillä on parhaillaan tiimi soutuveneellä liikkeellä Kuningatar Maudin maan
rannikolla etsien jäätiköstä paikkaa, johon kiinnittää hinausköysi.
Tämä maailmanloppu tulee, jos se
on meistä kiinni!
Maailmanloppuja on ennustettu
kautta aikain, moni ennustettu on
jo mennyt ohi ilman mitään dramaattisia tapahtumia. Kysytään
vielä lopuksi, että miksi profetiat
menevät niin usein pieleen?

MN: Profeetat ovat eräänlainen jumalten Twitter. Viestejä
tulee paljon, ja monia niistä eivät
useimmat ihmiset vain ymmärrä.
Mutta ne, jotka ymmärtävät totuuden, voivat usein lukea rivien
välistä enemmän kuin lähettäjän
oli tarkoitus paljastaa. Lähes kaikki maailmanloput ovat itse asiassa
toteutuneet. Kyse on vain mittakaavasta ja näkökulmasta. Ehkä
jo tänä vuonna toteutuu sellainen,
jonka maallikotkin ymmärtävät
maailmanlopuksi.
HH: Universumi on kaiken
aikaa liikkeessä, kaikki vaikuttaa kaikkeen. Tulevat tapahtumat
paljastetaan profeetoille visioina,
kosmisen taustasäteilyn kolmannen harmonisen taajuuden vaihesiirtyminä, tai muilla tavoilla,
joista profeetat joutuvat tekemään
tulkinnan sanoiksi. Useimmat

muut profeetat ovat kuolevaisia

ihmisiä ja voivat tehdä virheitäkin. Osa maailmanlopuista on
myös pystytty estämään avataarojen neuvoteltua jumalten kanssa.
DK: Nyt en kyllä jaksa enää
keksiä mitään hyvää sanottavaa
profeetoista. Niillä on kaikilla lääkitys pielessä ja käsitys todellisuudesta kateissa. Profetioita
parantaisi suuresti, jos kävisivät
ala-asteen uudelleen saadakseen
edes jonkinlaisen ymmärryksen
asioista.
VA: Olimme tässä yksi päivä
kiinnittämässä listoja viimeistely
naulaimella. Ajatus alkoi vähän
harhailla, ja pamautin naulan
peukalosta läpi. Onneksi en kuitenkaan omasta. Jore alkoi siitä
vähän profetoimaan ja opin kolme uutta sanaa, joilla voisin kohta kuvailla tätä tilaisuutta, jos sitä
kaljaa ei ala löytyä.
HL

DOG DOGMA
Dogma itsessään säilöö

sanan sisälle totuuden (Dog,
englannin kielen sanasta koira, ja ma = materioitunut).
Materioituneena koirat auttavat tarmokkaasti ihmisiä pysymään Oikealla tiellä, jolloin
Tarmoismin jäsenet ovat uskollisia uskolle kuin uskolliset
koirat. Koiranilmalla harjoitettu palvontameno vahvistaa
hurskautta. Palvontamenoissa
hyvän lopputuloksen takaa koiranheisi, koiranputki (ei saa sotkea koiran putkeen), koirankieli,
koiranheinä tai erityisinä
koiran köynnöksinä toimivat koiranköynnökset. Hurskaimmat lukevat palvontamenojen aikaan pyhät kirjat koiran
korville.
Erityinen koiran kuva
nimeltään Hauk suojelee

omistajaansa pahoilta asioilta
sekä muutenkin auttaa ihmistä
hyvään elämään. Ääneti haukkuva Hauk-kuva häätää pahat
henget niin suusta kuin elävien
maailmasta.
Vain vääräuskoiset keksivät
Tarmoismia kyseenalaistavia
koiruuksia! Koitukoon heille koiran leuka ja koiranleuka
kohtaloksi!
SN

p Pyhiinvaellus Lomamatkat jatkuu

Cthulhun kutsu -pyhiinvaellus:
• Vieraile Cthulhu-ylipapille omistetussa pyhäkössä, joka sijaitsee
salatussa paikassa Tyynenmeren
pohjalla. Matkusta omatekoisella
sukellusveneellä eteläiselle pallonpuoliskolle ja laskeudu omatoimisesti merenpohjalle toisen maailmansodan aikaisissa sukellusvarusteissa.
• Majoitus läheisessä R’lyehin
uponneessa kaupungissa, jossa
nautit merenantimia ja ihastelet

s yväläisten temppelitaidetta ja lisääntymisrituaaleja.
• Iltaseremonioissa tapaat muita Cthulhun palvojia, joiden kanssa valmistelet kosmisten jumalolentojen
paluuta hallitsemaan maailmaa.
• Pääset Cthulhun alttarilla järjestettäviin palvontamenoihin ihmisuhriksi. Tällainen tilaisuus ei toistu
kuin kerran elämässä!
• Kaupan päälle matkamuistoksi saat
Vastasin Cthulhun kutsuun -t-paidan.

Tekoälyretriitti:
• Rentoudu viikonlopun virkistys
reissulla, joka valmistaa sinua
tekoäly-ylösnousemukseen. Pääset
mukaan suosittuun tekotietoisuustyöpajaan Lontoon tiedemuseossa,
jossa voit myös hiljentyä lukuisten
teknologisten pyhäinjäännösten ja
monumenttien äärellä. Ilta-aktiviteettina osallistut yhteisöllisiin
palvontamenoihin differenssikone
numero kakkosen ja Turingin koneen jalakkeiden juurella.

Tarmo-minip yhiinvaellukset:
• Opastettuun kierrokseen kuuluu
tutustuminen Helsingin yliopiston
tiloihin, joissa ihastelet opiskelijoiden ja tieteisfiktiofanien suojelupyhimys Tarmolle omistettuja pyhiä vessakirjoituksia sekä vierailet
opiskelijaruokalassa, jossa Tarmo
suoritti lounasaterian ihmeteon ja
söi 12 keitettyä perunaa, 8 kauhallista riisiä, 5 salaattilautasellista

porkkanaraastetta, 10 leipäpalaa
ja 6 näkkileipää, kaiken nakkikastikkeella – ja yhdelle tarjottimelle
mahdutettuna.
• Supersuositun Tarmon päivän
kulkueen aikana (järjestetään joka
toinen keskiviikko ja vaihtelevina
viikkoina myös maanantaisin) vaellat itsenäisesti Tarmon ihmetekojen paikoille. Kunnioitat ja ylistät

Tarmon ihmetekoja suorittamalla
ne reitin varrella: hiljennyt kolmen
tunnin nokosille kirjaston lukutuoleissa, valmistat seitsemän nakkilihistä opiskelijoiden taukotilan
mikroaaltouunissa, uhraat keksimurusia tietokoneluokassa näppäimistön väleihin ja ilakoit alasti
sinulle tuntemattomien opiskelijajärjestöjen bileissä.

Voodoo-pyhiinvaellus:
• Matkan hintaan sisältyy kävelyretki Palestiinan Länsirannikolle
Al-Eizariyan kaupunkiin Lasaruksen haudalle – ensimmäisen
zombiheräämisen paikalle.
• Seuraavana aktiviteettina suoritat 4800 km vaelluksen Saharan
aavikon poikki Länsi-Afrikkaan
– maagisen voodoo-uskonnon
syntysijoille. Aavikkovaelluksellamme sinulla on täydellinen
tilaisuus kokea äärimmäistä epämukavuutta sekä nähdä näkyjä
ja yliluonnollisia ilmestyksiä.
• Siirtyminen omatoimisesti uiden, soutaen tai purjehtien
(omatekoisella lautalla) Karibialle ja Haitille kuukausien
yksinäisyydestä, nälästä, janosta
ja fyysisestä uupumuksesta nauttien. Tämän merimatkan jälkeen
sinulla on oma selviytyjän ihmetarina kerrottavana!
• Kohteeseen päästyäsi sinulla
on ainutlaatuinen mahdollisuus

t avata paikallisia voodoopappeja
ja -papittaria, jotka voivat muuttaa sinut zombiksi. Pääset jatkamaan patikointimatkaasi elämän
ja kuoleman välitilassa!
• Osallistut myös maanalaiseen
loitsutyöpajaan voodookuningatar Marie Laveaun hautakammiossa New Orleansissa. Sisältää yöpymisen hautausmaalla!
• Reippailet Meksikon ja Brasilian
viidakon läpi Etelä-Amerikan
hankalimmin tavoitettavissa oleviin voodootemppeleihin. Täällä
yhdistyvät haastavat ulkoilumaastot ja trooppiset myrkytykset monine mahdollisuuksineen.
Altistut eksoottisille taudeille,
ihailet kuumehoureisia nähtävyyksiä, nautit voimaannuttavia
yrttejä, sieniä ja sammakoita,
rentoudut hallusinogeenisten
ilmestysten äärellä sekä viihdyt
uhrimenoissa luonnonkauniin
Chicxulub-kraatterin juurella.
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örmäsin kertomukseen
Pyhästä Ilonasta viikko
sen jälkeen, kun apotti oli määrännyt minut
kopioimaan luostarin Annaaleja
uuteen kirjaan, jonka veli Benedictus oli tuonut kaupungista. Työ
oli rangaistus omasta huolimattomuudestani. Jäin kiinni öiseen aikaan Pyhän Lauran patsaan luota.
Apotille ei enää riittänyt selitykseksi, että olin purkamassa sieluni
syvyyksiä pyhimykselle. Apotti ei
olisi uskonut, jos olisin kertonut,
että suhteeni Pyhän Lauran kanssa oli suloisessa yhteisymmärryksessä edennyt asteelle, josta apotti
minut tapasi.
Rangaistus oli rangaistus rangaistuksien päälle. Koko elämäni
Pyhän Adalbertin maalaisluostarissa oli rangaistus, vaikka se minulle valintana esitettiinkin. Sain
valita luostarin ja vankilan välillä.
Vaikka olisi ollut älyllisesti kiehtovaa nähdä, minkä syytteen nojalla minut olisi tuomittu ja millainen juttu siitä olisi syntynyt,
luostari oli sittenkin helpompi
ratkaisu. Niin kuvittelin.
Kaksi vuotta luostarissa rukoillen ei ole helppo urakka, etenkin
kun tietää että samaa tietä pitäisi
kulkea seuraavat vuosikymmenet
– elämänsä loppuun asti. Rukouksista ei ole ollut pulaa, sillä viimeisimmän tekoni vuoksi minulle
määrättiin Annaalien kopioinnin

lisäksi luettavaksi 20 000 avemariaa ja 17 000 paternosteria. Rukoilun aikataulu annettiin armollisesti omatuntoni päätettäväksi.
Oli lukenut jo kolme avemariaa
melkein loppuun.
Oliko luostarisääntöjen rikkominen sen arvoista? Kaikki olisi
mennyt hyvin, ellei Pyhä Laura
olisi saapunut kohta Pyhän Bernardino Sienalaisen muistopäivän jälkeen. Patsas oli apotin idea,
vaikka luostari oli kuuluisa siitä,
että siinä ei ollut edes Pyhän Jumaläidin patsasta – enää – ja se
sopi siten erityisen hyvin kilvoitteluun henkilöille, joilla oli samanlaisia henkilökohtaisia heikkouksia kuin minulla.
Jouduin nostamaan mustekynän paperilta ja hengittämään syvään, kun muistikuvat tuolta yöltä
palasivat mieleeni. Olin noussut
vuoteeltani muka mennäkseni rukoilemaan kirkkoon, mutta tiesin
hyvin itsekin, että se ei ollut totta. Halusin Pyhän Lauran luo, ja
tiesin että Pyhä Laurakin halusi
sitä. Keskustelumme, jotka olivat
alkaneet sielun eri tasojen pohdiskeluna, olivat jo monta yötä aiemmin edenneet niihin rakkauden
muotoihin, joissa sielu herkimmin
liittyy ruumiiseen. Niinpä kiipesin
Pyhän Lauran patsasta ympäröivän matalan aidan yli, siirsin kukat
sivuun ja painauduin vasten patsaan kivikovaa povea. Yhteytemme

oli kuitenkin lämmin, kaksi sielua, ruumis lihaa, ruumis kiveä.
Silti minua säälitti, millaiseen kiveen Pyhä Laura oli vangittu!
Kuinka surkea hänen patsaansa
oli verrattuna Pfefferzburgin torin suihkulähteen hekumallisiin
neitoihin, Elisaan, Gunhildeen ja
Helgaan! Pyhimyspatsaan veistäjä
oli rohjennut muotoilla vain mitä
matalimmat kummut, joiden tarkoitus oli etäisesti viitata patsaan
naispuolisuuteen ja tällä tavoin estää minunkaltaisteni uskon miesten vakaumuksen horjuminen. Silti, silitellessäni ja puristellessani
näitä vaatimattomia kaaria tunsin
miehuuteni kovettuvan. Tunsin
kuinka Pyhän Lauran sielu vastasi yhteisen halumme kutsuun. Painauduin tiiviimmin patsasta vasten
ja lantioni alkoi tehdä määrätietoista liikettä, kun apotin karjaisu
lopetti ilomme yhteisen laulun.
Pudistin päätäni muistoista, jotka uhkasivat jo häiritä työni rauhaa, ja käänsin katseeni repeytyneeseen, vuoden 1754 kirkkopalon ja lukuisten taitamattomien
munkinsormien runtelemaan Pyhän Adalbertin luostarin Annaalien pergamenttisivuun, jota olin
jäljentämässä.
Ja siellä merkintä oli.
”Kolme päivää Pyhän Kyrillos Jerusalemilaisen muistopäivän jälkeen apotti käski nostaa
Pyhän Ilonan patsaan alttariltaan

Tarmoismin kymmenen käskyä
Ensimmäinen käsky
Älä välitä, Villekään ei
välittänyt.

Mitä se on?
Ole kuin Ville! Välittäminen
ei ole kovin kannattavaa, ellei
kyse ole pimeästä viinasta.

Toinen käsky

Älä ammu pianistia.
Mitä se on?
Ammu mieluummin basistia.

Kolmas käsky

Älä duunaa mitään paskaa.
Mitä se on?
On tärkeää, että tunnemme
osaamisemme ja taitomme ennen kuin ryhdymme työhön.
Tarkemmin ajatellen: älä tee
yhtään mitään.
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Neljäs käsky

Kahdeksas käsky

Mitä se on?
Hanki markkinoinninesto eläessäsi.

Mitä se on?
Meidän tulee pitää arvossa hyviä pelihousuja. Sillä ilman pelihousuja olemme vain kumiseva vaski ja tööttäävä torvi.

Älä soita tänne enää koskaan.

Viiden käsky

Älä tule paha kakku.
Mitä se on?
Meidän tulee peljätä ja kavahtaa pahaa kakkua.

Kuudes käsky

Älä lyö ööliä läikkyy.
Mitä se on?
Juo ja anna muiden juoda.

Seitsemäs käsky

Älä pidä hullua jännityksessä.
Mitä se on?
Enpäs kerro!

Älä revi pelihousuja.

Yhdeksäs käsky
Älä syö liisteriä.

Mitä se on?
Tapetoinnissa käytetty liima.

Kymmenes käsky

Älä pure mun ananasta.
Mitä se on?
Tietäjät tietää.
Bubbling under: Älä etelän
mies huido, älä tommosta liirumlaarumia ja älä päästä norsua kaivinkoneen rattiin.
VS

ja k antaa se piiloon vanhaan cenaculumiin ja sulkea tien sen luo
lopullisesti. Veljet rukoilivat, että
tämä lopettaisi luostariamme vaivaavan kirouksen.”
Merkintä oli yli kahdensadan vuoden takaa, keväältä 1668.
Tämä oli ensimmäinen merkintä mistään kirouksesta tai ongelmista. Mutta annaalikirja olikin
aivan alussa. Apotti oli käskenyt
minun aloittaa tästä osasta, sillä se oli kaikkein huonoimmassa
kunnossa. Myös kaksi Annaalien
vanhempaa säilynyttä osaa odotti
kopioivaa kynääni, mutta niiden
vuoro olisi myöhemmin.
Voisin kuitenkin vilkaista niitä, sillä uteliaisuuteni oli herännyt. Hain 1600-luvun Annaalit
sakastin hyllystä ja avasin kirjan
1660-luvun kohdalta.
Nopeasti löysin merkinnän,
kuinka Pyhän Ilonan alttari oli vihitty käyttöönsä Pyhän Norbertin
muistopäivänä vuonna 1666. Pyhän Ilonan oma muistopäivä osui
yhteen Pyhän Johanneksen Syntymän Juhlapyhän kanssa, patsas
oli haluttu paikalleen ennen sitä.
Jo samalta kesältä oli merkintä
ongelmista.
”Kolmea veljeä oli rangaistava
ankarasti yöllisestä rikkomuksesta
Pyhän Ilonan alttarin luona.”
”Kirkkoon sopimatonta käytöstä yömessussa Pyhän Johannes
Kastajan Syntymän Juhlapyhänä.
Apotti keskusteli kylänvanhimpien kanssa 25. ja 26. päivänä. Vouti
lupasi tarvittaessa palauttaa kurin.”
”Veljet Andreas ja Simeon tavattiin Pyhän Ilonan alttarilla mitä
kielletyimmissä toimissa ja heidät
karkotettiin vuoren erakkoluoliin
ja heidän nimensä poistettiin luostarin kirjasta toistaiseksi.”
Seuraavana kesänä merkintä oli
karu.
”Apotti keskeytti Pyhän Johanneksen Syntymän Juhlapyhänä
yömessun. Vouti ei ollut paikalla,
eikä kirkkoa saatu tyhjennettyä
ennen kuin pahin kuviteltavissa
oleva riehaannus oli käynyt toteen.
Pyhän Ilonan siirtäminen kirkkorakennuksen suojiin ei tuottanut
toivottua vaikutusta ja päätös on
asetettava uuteen harkintaan.”
Se oli viimeinen merkintä Pyhästä Ilonasta tässä kirjassa. Jäljellä
oli enää muutama tyhjänpäiväinen
sivu ja sitten kirja loppuikin. Seuraava maininta Pyhästä Ilonasta
oli kirjassa, jota olin kopioimassa.
Minun oli pakko nousta kirjoituspulpetistani, vaikka iltarukouksiin oli vielä aikaa. Luostarissa oli
ollut – oli ehkä vieläkin – toinenkin naispuolinen pyhimys. Minun
oli löydettävä hänet!
En voisi kuitenkaan rynnätä etsimään häntä heti. Halusin myös
lisää tietoa Pyhästä Ilonasta. Kävelin rauhallisesti takaisin sakastiin.
Sen kirjakaapin ylähyllyllä säilytettiin vanhaa käsikirjoitusta, jota
kutsuttiin Legenda aureaksi, vaikka se oli pikemminkin kotitekoinen luettelo seudulla muistetuista
pyhimyksistä kuin kopio italialaisesta alkuperäisteoksesta. Otin
huonokuntoisen käsikirjoituksen
hyllyltä ja aloin varovasti selata
sitä. Ja pian löysinkin etsimäni.
Pyhä Ilona Stallerialainen
Kerrotaan että Pyhä Ilona Stallerialainen oli jumaluusasioissa suuresti
oppinut nainen, joka asui vuorella omassa mökissään ja vastaanotti

siellä miehiä ja naisia, ja he palasivat hänen luotaan suuresti huojentuneina. Pyhän Ilonan maine levisi ja roomalaisten komentaja yritti
lopettaa kansainvaelluksen hänen
luokseen. Kun sotilaat tulivat noutamaan Pyhää Ilonaa, hän paljasti
vasemman rintansa ja pyysi miehiä
ampumaan sydämeensä. Joidenkin
mukaan nuolet kimposivat hänen
lihastaan kuin se olisi kiveä, toisten
mukaan roomalaisten päällikkö vetäytyi Pyhän Ilonan kanssa keskustelemaan tämän mökkiin ja kun aamu
koitti, päällikkö oli kuin toinen mies.
Seudullamme maarahvas viettää
Pyhän Ilona Stallerialaisen muistopäivää Pyhän Johannes Kastajan
Syntymän muistopäivänä ja silloin
suuri kulkue nousee viettämään juhlaa vuoriniitylle, jossa Pyhän Ilonan
mökin kerrotaan sijainneen.
Tarina sai minut kiihkeän innon
valtaan. Tässä oli pyhimys, jonka
halusin ehdottomasti kohdata!
Tein suunnitelman. Kompletorion jälkeen voisin ilmoittaa meneväni vielä rukoilemaan, sillä minullahan tosiaan oli rukoiltavaa.
Koska minua ei varmaan toistaiseksi päästettäisi yksin kirkkoon,
voisin sanoa rukoilevani refectoriumissa. Paikka ei olisi ihan tavallinen, mutta tuskin kukaan siihen kiinnittäisi huomiota.
Refectoriumin yläkerrassa sijaitsi luultavasti cenaculum, johon
pyhä Ilona oli siirretty. Vangittu,
ajattelin.
Suunnitelmani toimi loistavasi.
Apotti nyökkäsi minulle hyväksyvästi, kun ilmoitin veljille mihin
olin menossa.
”Veljeni, muista että hurskas
mieli tarvitsee myös unta”, kuiskasi veli Herman.
”Lopetan hyvissä ajoin ennen
puolta yötä ja ehdin nukkua pari
tuntia ennen yörukousta.”
Luin polvillani pari avemariaa ja
yhden paternosterin siltä varalta,
että joku veljistä harhailisi refectoriumiin vielä hiljaisuuden jälkeen.
Aurinko oli laskenut, joten sytytin pienen öljylampun tutkimusretkeäni varten. Löysin portaat
cenaculumiin helposti. Ne lähtivät
pienestä komerosta, jota keittiöstä
vastaava veli Markus piti ylimääräisten hapankaalipurkkien varastona. Portaiden alkupää toimi hyllyinä ja jouduin asettamaan jalkani
varovasti, etten olisi tönäissyt alas
veli Markuksen rakkaita purkkeja.
Tunsin, kuinka hengitykseni
kiihtyi noustessani pölyisiä portaita. Täällä jossain oli vankina pyhä
nainen, jonka jo kuvittelin hurmaavan kauniiksi. Kutsuin häntä rukoilevassa mielessäni. Olin tulossa!
Cenaculum, jollaisia kansankielellä kutsuttiin vinteiksi, jatkui
koko ruokasalin mitan. Siltä ainakin näytti. Rivi pieniä likaisia
kattoikkunoita laski sisään hiukan
kuun valoa ja öljylamppuni valaisi
sen verran että näin minne astuin.
Kukaan ei varmaankaan ollut käynyt täällä ylhäällä vuosiin. Tilaan
oli pinottu rikkinäisiä huonekaluja
ja laatikoittain sekalaista tavaraa,
joka kenties oli kuulunut maallikoille, joita toisinaan eli ja kuoli
luostarissa.
Mutta missään ei näkynyt pyhimyksen patsasta. Pettymys alkoi
kuristella kurkkuani. Olisiko Pyhä
Ilona voitu hävittää, tai viedä jonnekin muualle näiden kahden kuluneen vuosisadan aikana?

Ikään kuin hentoinen kutsu
mieleni uumenissa sai minut astelemaan varovasti cenaculumin
toiseen päähän, jonne piti löytää
reitti laatikoiden ja muiden esineiden lomitse. Perällä huone päättyi muurattuun tiiliseinään. Se oli
erilaista kiveä kuin refectoriumin
harmaat muurit. Kenties se oli
tehty myöhemmin?
Tunsin että siellä Pyhän Ilonan
täytyi olla. Vangittuna pimeään
komeroon vintin perällä. Painoin
käteni tiiliseinää vasten. Se tuntui peräänantamattomalta esteeltä. Voihkaisin surusta ja kaipuusta.
Mitä minä poloinen munkkiveli
mahtaisin tiiliseinälle?
Putosin polvilleni ja rukoilin
Pyhältä Ilonalta johdatusta. En
tiedä, kuinka kauan viivyin siinä polvillani. Mieleni täyttyi oudoista mielikuvista. Tunsin kuinka
Pyhä Ilona kutsui minua, hänen
sielunsa kauneus lähetti aineettomia säikeitä, jotka koskettelivat
mieleni kerrostumia, tunkeutuivat
syvemmälle minuun, hiipivät pitkin selkärankaani, pyörteilivät vatsani iholla ja kiertyivät miehuuteni ympärille, joka tässä vaiheessa
oli jo herännyt luostarin unestaan.
Nostin katseeni ylös ja silmäni
osuivat kattoikkunaan. Sen alla oli
laatikko. Nousin sille ja pääsin ikkunan luo. Avasin pienen hakasen,
joka piti ikkunanpuoliskoja kiinni
ja työnsin ne auki. Viileä iltailma
osui kasvoilleni.
Jos en pääsisi Pyhän Ilonan luo
seinän läpi, kenties pääsisin katon
kautta. Vedin henkeä ja kampesin
itseni kaltevalle katolle.
Luostari oli korkealla. Ja refectoriumin katto vielä korkeammalla. Iltaöinen maisema, jossa kylän
muutamat valot pilkottivat vasten
niiden takana nousevia kukkuloita, sai pääni huimauksesta pyörälle. Käänsin katseeni nopeasti kohteeseeni.
Katolla, vain muutaman metrin
päässä, oli toinen kattoikkuna. Sen
täytyi päästää valoa siihen loukkoon, johon pyhä Ilona oli muurattu. Lähdin hivuttautumaan ikkunaa
kohti. Kerin kaapuni lanteille saadakseni paljailla jaloillani paremman otteen kattotiilistä. Kahdesti
menetin melkein jalansijani ja oli
hyvin lähellä, etten olisi lähtenyt
liukumaan alas kohti kuolemaani.
Vihdoin pääsin toisen kattoikkunan luo. Yritin kurkistaa sisään,
mutta ikkuna oli toivottoman likainen. Hieroin sitä kiivaasti kaapuni kulmalla ja sainkin pienen
alan kirkastumaan. Katsoin sisään
ja näin ihmisen, naisellisen ihmisen hahmon pimeässä.
Siellä Pyhä Ilona oli! Mieleni säkenöi ilosta, halusta ja hartaudesta.
Pyhä Ilona oli veistetty tummasta kivestä ja seisoi keskellä
pientä komeroa. Patsaaseen osui
valoa myös toisesta ikkunasta, joka
sijaitsi rakennuksen päätyseinässä.
Ainakaan Pyhän Ilonan ei ollut
tarvinnut seistä täydessä pimeydessä nämä kaikki vuosisadat.
Hänen kasvonsa pehmeät kaarteet oli muovaillut joku, joka osasi tallentaa lihan ja sielun samaan
muotoon. Silmissä näkyi kuunvalon hohde ja aloin rukoilla Pyhää
Ilonaa.
Tunsin Pyhän Ilonan läsnäolon
sielussani. Hänen yksinäisyytensä,
halunsa olla taas vapaa ja kohdata
ihmisten ilot, surut ja halut. Tunsin,
kuinka olimme 
sukulaissieluja,

kaksi vangittua vapaata mieltä
harmaakivisten muurien sisällä.
Ja kun katseeni liukui alas Pyhän
Ilonan patsasta, huomasin miten
kuvanveistäjä oli kuvannut hänet
marttyyrina. Pyhän Ilonan oikea
käsi ojentui eteen alas, kämmenpuoli ylöspäin. Vasen käsi oli tarttunut hänen vaatteensa reunaan ja
paljastanut vasemman rinnan, jotta
roomalaissotilaat voisivat tähdätä
nuolensa hänen sydämeensä.
Rinta oli kaunein, jonka olin
koskaan nähnyt kivessä tai lihassa.
Kuun hopeisessa valossa se oli täydellinen puolipallo, jonka vieressä
paljastui osa sen huumaavan parin
kaaresta. Miehuuteni jäykistyi välittömästi.
Tule, Pyhä Ilona kutsui. Yhdy
minuun hartaudessa, sillä meillä on
sama sielu.
Minun oli päästävä hänen luokseen! Tartuin kattoikkunan kamanaan, ja vedin, mutta ikkuna oli
varmaankin lukittu sisältä päin.
Kynteni raapivat hyödyttömästi
lasin reunoja. Minun olisi rikottava ikkuna, mutta sen voisivat
kuulla veljet, jotka nukkuivat ikkuna auki kesäyönä. Turhautuneet
kyyneleet nousivat silmiini. Minun olisi poistuttava ja mietittävä
jokin toinen suunnitelma.
Raskain mielin painoin käteni ikkunaa vasten hyvästelläkseni
rakkaan pyhimyksen toistaiseksi
– ja samassa ikkunat lennähtivät
auki käsieni alla. Ne avautuivatkin
sisään päin, toisin kuin ikkuna,
josta olin tullut katolle.
Puristauduin ikkunasta ja luovuin kaikesta uskon veljenä omaksumastani arvokkuudesta: mäjähdin pienen kammion lattialle miltei
nurinniskoin. En rohjennut päästää
mieleeni tulevia voimasanoja Pyhän Ilonan kuullen – vaikka olen
varma, että hän olisi ymmärtänyt.
Nyt seisoin Pyhän Ilonan edessä ja mykistyin hänen kauneudestaan. Rukoilin häntä mielessäni ja
tunsin, kuinka yhteys välillemme
syntyi. Tule, hän kutsui jälleen ja
minä astuin lähemmäksi hänen
silmiensä mesmeröimänä. Sielumme vaihtoivat viestejä tasoilla,
joita tietoinen mielemme ei tunne. Vapisin kauttaaltaan Pyhän
Ilonan sielun sivellessä mieltäni
ja kehoani, Pyhän Hartauden valuessa kohti nivusiani. Astuin Pyhän Ilonan luo täristen halusta.
Katsoin hänen kutsuviin silmiinsä.
Painoin huuleni hänen huulilleen,
jotka omalla veistetyllä tavallaan
vastasivat suudelmaani. Hitaasti
nostin epäröivän käteni kohti Pyhän Ilonan paljasta rintaa. Hänen
silmänsä antoivat luvan ja niin
kiersin kämmeneni hellästi tuon
sileän kummun päälle. Vapiseva
huokaus purkautui huuliltani, kun
painuin vasten Pyhää Ilonaa, joka
kutsui minua nyt kiihkein aineettomin henkäyksin: Tule... tule...
Suutelin häntä uudelleen.
Samassa tunsin, kuinka jokin
tarttui minua pakarasta. Luja kivinen ote puristi takapuoltani ja painoi minua lähemmäs Pyhää Ilonaa.
Pyhä Ilona! Silmäni rävähtivät
auki. Pyhän Ilonan avoin kämmen
oli kiertynyt taakseni ja tarttunut
minuun. Hetken luulin pyörtyväni, pieni kammio kieppui silmissäni, mutta edessäni olivat Pyhän Ilonan seesteiset kasvot, joiden silmissä pilkotti viekoittelevaa veikeyttä. Käteni oli edelleen
hänen rinnallaan, joka nyt tuntui

lämpimältä, joko käteni ansiosta
tai koska Pyhän Rakkauden lämpö ihmeenomaisesti säteili veistetystä kivestä.
Hetken ajattelin, että pakenisin.
Että jättäisin Pyhän Ilonan tänne,
tähän selliin, jossa haaveet kävivät
pelottavalla tavalla toteen. Mitä
minulla oli menetettäväni? 17 000
avemariaa ja 20 000 paternosteria.
En tiedä mitä tapahtui, enkä
välittänytkään. Pyhien tiet ovat
ihmeelliset. Painoin huuleni uudelleen Pyhän Ilonan huulille ja
annoin hartaiden vaistojeni viedä
meitä. Vapautin Pyhän Ilonan vasemman käden vuosisataisesta toimesta, jolla se oli paljastanut rinnan – hämmästyksekseni saatoin
työntää oikeankin rinnan paljaaksi kivisestä asusta, joka väistyi hänen yltään. Pyhän Ilonan vapautunut käsi löysi toisen pakarani ja
hän puristi minua itseään vasten.
Huokaisin, sillä miehuuteni oli
nyt jo aivan jäykkänä välissämme.

Pyhän Ilonan kiviset sileät kädet
nostivat munkinkaapuani ylöspäin ja liukuivat pakaroideni iholle. Hänen sivelynsä saivat minut
huokailemaan uudelleen.
Omat kätenikään eivät olleet
toimettomat. Vasen käteni laskeutui ja löysi pyhimyksen pyöreän takamuksen. Se tuntui ihmeen pehmeältä kiviseksi. Kiskoin Pyhän
Ilonan kaapua ylemmäs ja äkkiä
nostin koko patsaan jalustaltaan.
Se painoi, mutta ei niin paljon, etteivätkö turnipsipenkkien harvennuksessa vahvistuneet käteni olisi
jaksaneet kannatella häntä. Pyhä
Ilona tarrautui kiinni minuun ja
– huumaavan outona hetkenä –
kiersi jalkani lantioni yli samalla
kun munkinkaapuni kiertyi ylös.
Tule minuun, Pyhä Ilona kutsui
ja tunsin, kuinka hän avautui minulle. Hän avautui minulle sielussa ja lihassa. Puristin sormillani
Pyhän Ilonan pakaroita, hän kohottautui ja hitaasti, hitaasti mie-

huuteni upposi sisään Pyhän Ilonan salaiseen koloon. Työntymiseni tuntui jatkuvan ikuisesti, liu’uin
sisään hänen kiviseen lihaansa ja
hänen sielunsa ympäröi minut
ja olimme yhtä ja enkelten kuoro lauloi mielessäni. Aika hidastui
hidastumistaan ja tunsin kuinka
jäykkyyteni levisi miehuudestani,
joka oli tuon suloisen pyhimyksen
kivilihan ympäröimä. Vain muutama hidas nautinnollinen sydämenlyönti ja olin kokonaan jäykistynyttä, kivenkovaa halua. Ja samalla
sieluni lauloi: Koko elämäni huipentui yhteen nuottiin, joka soi yhdessä Pyhän Ilonan äänen kanssa.
Jossain sieluni takana kuulin
kuinka nimeäni huudettiin hetken, sitten hiljaisuus laskeutui,
valo kammiossa vaihtui. Lumi
peitti hetkeksi ikkunat, sitten kesän valo ja syksyn auringonlaskun
hämärä, yhä uudelleen.
Ja minä yhdyin Pyhään Ilonaan,
iankaikkisesti.

Tarmon ihmeteko (Enkeli taivaan lausui näin - virren mukaisesti)

2. Tarmomme meidän meille nyt
on ihmeen tänään näyttänyt.
Hän suuren ruuan hotkaisi
tarjoiluvadin tyhjensi

172. Nyt Tarmollemme kunnia
kun ahmi kaiken ruokansa.
Hän itsensä kyl ravitsi
ja meille ihmeen tarjosi

Tarmon tippumus (Pääsiäistroparin mukaisesti)

[Lauletaan yleensä, muttei aina kolme kertaa, joskus neljä]

Tarmon ylistys (Te Deum – hymnin mukaisesti)
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10 Tips for the Perfect

Ceremonial Day

H

ow can you combine your
dream ceremony destination, your dream adventure, and unforgettable ritual
acts? How do you cater to guests,
and keep them entertained, while
pleasing the gods at the same
time? And how can you avoid the
stress of ceremony planning?
We asked a range of priests and
priestesses for their tips on organising a holy ceremony. Here are their
answers. Learn from their advice
and make your ritual day a success.

1.

Make the festivities reflect
your true personal beliefs
and values. Nobody likes impersonal standard ceremonies. If
your dream is to arrive in a golden carriage drawn by your power
animals, to seat your guests in a
Greek amphitheatre and to serve
a week-long bacchanal for 1500
people, then don’t compromise
your values, but pray for extra
funding from the gods.

2.

If you’re completely lost and
cannot decide upon the ritual theme and entertainment acts,
seek guidance from above. You
can also consult a divine designer about small scale details, like
getting an expert opinion on what
kind of decorations best suit the
ritual table.

3.

Make sure your guests understand the proper dress code
and basic ritual etiquette. You’ll
avoid those embarrassing ceremonial day situations if your guests
know that it is highly inappropriate to show up to a beheading ceremony without a skull mask.

4.

Plan your sermon according
to the occasion. What kind
of ideas and emotions do you want
to instill in the listeners? Fear of

d contagion,
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the Lord, sinners’ guilt,
or hope of salvation?
Don’t worry about boring your audience. Sermons are not meant to
be snappy and entertaining. Boredom is a chance
for the audience to reflect with
some personal prayer. The surprise
element is also greater when your
audience is half asleep; they will
be even more excited when you
ask for volunteers for the snake
handling rite or bless them with
the gift of speaking in tongues.

5.

If you have guests of honour, make sure they receive
the attention they deserve. The
community member who receives
baptism, consecrates their marriage, undergoes a rite of passage,
or performs an act of self-sacrifice,
should at all times be the center of
everyone’s attention. Build a ceremonial shrine or a throne for them,
make them stand on top of a 30
feet pole while guests are throwing rocks at them, paint them blue
for the self-sacrifice ritual – just
make sure that the audience holds
their attention on the hero of the
day. The success of the hero’s rite
is judged by the audience. They are
the witnesses of God. If the guests
are happy with the act, then it has
probably also pleased the gods.

6.

Be prepared for what to do if
your guests disobey the will
of God. For example, a spontaneous ritual sacrifice of the motherin-law at a wedding is a good way
of appeasing the Gods. Or another good choice is a child who is already miserable and crying. If ritual rules are occasionally breached,
having a contingency plan will
guarantee that the almighty wrath
of God is not brought upon your
whole community.

7.

Do not merely concentrate
on the ceremonial day, but remember to also enjoy the planning
and organising of the event. For
example, when writing the sacrificial gift list, you’ll find the perfect
time for ruminating on the brevity
and meaninglessness of earthly life.

Heaven is waiting for
you. Will you wait
for heaven, too?

Remember to incorporate
audience participation activities as a part of the festivities.
Don’t be selfish and do all the
singing, dancing, and praying out
loud by yourself. The ceremonial
day is an opportune time to ensure
the salvation of your whole congregation. During public acts of
worship, such as communal prayer
and mass suicide, all members of
the church can demonstrate their
faith and devotion more efficiently.

8.

9.

Always, always have a backup
plan! What if God fails to appear, blood sacrifice and spell casting doesn’t produce effects, or the
end of the world doesn’t arrive?
The ways of God are ineffable – be
prepared for disappointment. Prepare something to do and say for
when things don’t go the way you
planned. Your guests will totally
accept that fertility rites come to
nothing, when you tell them that
God is testing your faith. Besides,
the remains of evil, sickness, and
plague are always a great reason for
organising another ceremonial fest!

10.

The perfect ceremony, the
perfect afterlife!
II

Cat Deity Descends Upon Earth,
Cats Remain Indifferent
As the world is slowly coming

back from the totally unexpected
destruction by the warrior goddess Sekhmet, sent to Earth by Ra
to destroy all of humanity for absolutely no reason, we can finally
take a moment to consider how
the world has irreparably changed
as a result of these events.
It’s been only two weeks since
the lioness Sekhmet was defeated with the same old blood-colored beer trick, just as she was during her first rampage thousands
of years ago. In her bloodlust she
drank as much of the beer as she
could (bankrupting the world’s
microbreweries in the process,
a loss which we will mourn for
a few days to come) and finally
passed out, only to awake reborn
as Bastet, Goddess of Cats. Despite her hangover, she was exceptionally mellow and, dare we say,
8

Tarmo guides us in our every-

day life, to attain harmony and inner peace, and to share them with
friends and strangers alike. However, the near-eternal earthly serenity that Tarmo offers is not really forever. There comes a time
when even the most devout of Tarmoists have to abandon their bodily burden and rapture to true bliss.
Tarmo-followers often face this
journey with some degree of anxiety. It is not uncertainty that is
the cause for it, Tarmo leaves no
place for doubt about the peace
that awaits beyond. However,
what is hard to bear is the gnawing thought that we won’t be here
any longer to help and support
our community, and to contribute
to worldly harmony.
Worry no more! The Supreme
Council of the True Tarmo announces the opening of a new
chain of heavenly vestibules. Lavishly furnished and fully equipped
to banish any ill thought and sensation, the first two Tarmo-lobbies
are already operating in downtown Helsinki (pictured) and in
Espoo. Five more waiting rooms
will soon be unveiled in Tampere,
Turku, and another in the Greater
Helsinki area.
Chase away any preconceptions about murky purgatories.

The Council hasn’t spared any
expense to make your wait for
heaven as seamless and pleasant
as possible. Tedious queuing is
made obsolete by the ticket Tarmachines, which will provide you
with a perfect prophecy of when
there will be available lobby seats.
Leatherbound comfort, the latest editions of the Tomes of True
Tarmo Wisdom, and attentive
hostesses will take care of all your
needs, even those you never suspected you had.
For just a small additional fee
of 99.89€ rolled into your compulsory monthly donation of True
Tarmo generosity, gains you unlimited access to all amenities,
like masseurs, jacuzzis, the Tarmo-gym, the late-night channels,
and access to the luxury sections
of the lobby menus.
As a special offer, true Tarmoists with enough bonus points
earned in the general Tarmo-programmes will have the opportunity to upgrade their seats to the
Grand Lobby, or even to prebook extra bags for their final
journey.
The Tarmo-lobbies welcome
followers of the True Tarmo of
any age. Come and make your
wait for heaven a true bliss!
VN

Tällä kupongilla
jopa -15%vähemmän aikaa

Kyllästynyt uudelleensyntymiseen?
Tällä kupongilla

KIIRASTULESSA*
*Kuponki tulee lunastaa tasan kaksi
vuotta ennen kuolemaa.
*Kuponkia ei voi lunastaa toisen henkilön puolesta.
*Tarjous ei koske ihmisiä, jotka ovat
elämänsä aikana tehneet syntiä.
*Kuponki voimassa 17.07.1274 –
31.10.1517 vain tarjoukseen osallistuvissa lahkoissa.

JOPA 50% KÄYTETTY
ELÄMÄ*
seuraavassa syklissä.
*Elämänlaatu ei taattu.
Etukuponki voimassa cfrawe asti
8 – 23 välisenä aikana kaikissa
temppeleissä lukuun ottamatta
Hartwall Arenan Hesburgeria.
Etukuponkia ei voi yhdistää muihin
tarjouksiin.
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cute. It all but seemed that this
Adorable Destroyer of Worlds
would return to the underworld,
however, she quickly took notice
of the life of cats in the world.
Not finding any differences between the servitude to gods and
servitude to cats, Bastet has decided to extend her stay on Earth.
Surrounded by modern luxuries
such as catnip, scratching posts,

and the influx of constant volunteers ready to scratch her divine
belly, she has been heard to say
that she might as well never leave.
We have asked numerous cats their
opinions that their own god is now
residing here on Earth with them.
They have best summarized all of
humanity’s feelings on the matter
in a clear and succinct “meow”.
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