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Tuonpuoleisen perässä
LAURI HOLMA

Tutkimusseura
etsii aavemaisia
kokemuksia

Miika
Juntunen
Hall of
Fameen
Oulu
Oululaisen jalkapalloilun
Hall of Fameen nimettiin
sunnuntaina yhdeksäs jäsen.
AC Oulun 9. valinta kunniagalleriaan on kahden Amaaottelun ja 426:n pääsarjaottelun Miika Juntunen.
Juntunen tuli esiin jo
hyvin nuorena pelaajana
erinomaisen pelisilmänsä
ja sinnikkyytensä ansiosta. Hän kolusi läpi peräti 55
poikien- ja nuorten maaottelua.
Pääsarjan portit aukesivat jo 15-kesäisenä ja urallaan Juntunen edusti liigatasolla OPS:aa, Kopareita,
KePS:aa, TPV:tä, Ilvestä,
Porin Jazzia sekä KTP:ta.
Palkintokaappiin Kemissä syntynyt Juntunen sai
kaksi peräkkäistä Suomen
mestaruutta vuosilta 1993
ja 1994 (Jazz ja TPV).
Ennakkoluulottomuudestaan ja itseluottamuksestaan tunnetuksi tullut
keskikenttäpelaaja pelasi
myös Ruotsin Örgrytessä ja
oli muun muassa hyvin lähellä siirtoa Englannin ammattilaiskentille.
Pelaajauransa
jälkeen
Kemissä syntynyt Juntunen
on toiminut TPV:n toimitusjohtajana sekä AC Oulun
managerina. Nykyään hän
on Kakkosessa pelaavan
OPS-jp:n manageri.

OULU
Lauri Holma
lauri.holma@forum24.fi

Kymmenisen vuotta sitten
kesken yöunien Pasi alkoi
kuulla outoa ääntä. Tietokoneen takana roikkuvat johdot kolisivat patteria vasten.
Hän tarkisti johdot, eikä
löytänyt syytä heilahtelulle.
Hän meni takaisin sänkyyn.
Sama kolina alkoi uudelleen. Hän tarkasti uudemman kerran. Ei selitystä.
Pasi makasi rauhallisesti sängyssään, kun hän tunsi, kuinka jokin nosti hänen peittoaan jalkopäästä
ilmaan.
– En ole koskaan noussut
niin nopeasti sängystä, Pasi
kertoo puoliksi hymyillen.
Seuraavana päivänä, tiskatessaan työpaikalla Pasi
tunsi outoa tärinää käsissään. Viime hetkillä huomasi, kuinka sähköinen vedenkeitin oli parin sentin päässä
tiskiveden pinnasta.
– Kuin jokin olisi yrittänyt
edellisenä yönä varoittaa
minua johdoista, Pasi sanoo
edelleen hieman hymyillen.

Outoja kokemuksia
Pasi on Oulun selittämättömien ilmiöiden tutkimusseuran (OSIT) perustajajäsen. Vuoden alussa perustettu seura pyrkii löytämään
luonnollisen selityksen erikoisiksi koetuille tapahtumille.
Pasi ei tahdo esittäytyä
sukunimensä kanssa. Hän
tietää, että touhu saattaa leimata hänet höyrähtäneeksi.
OSITissa on neljä jäsentä.
Seura menee omatoimisesti
tai pyydettynä paikkoihin,
joissa on koettu outoja.
Seura pyrkii teknisin apuvälinein tekemään tyhjäksi
ilmiön tai saamaan ihmistä
luotettavampaa todistusta
vieraan voiman läsnäolosta.
Tutkimuksissa esimerkiksi nauhoitetaan kiisteltyjä
EVP-ääniä paikoista, joissa
on väitetty tapahtuvan kummia. EVP-äänet ovet sähkölaitteille tallentuneita selittämättömiä ääniä, joiden alkuperää ei tunneta.
Yksi seuran tutkimuskohteista oli Oulun työväen
näyttämö, jossa kerrotaan
tapahtuvan outoja.
– Saimme talteen erikoisia ääniä. Yhdellä EVP-nauhalla kuulostaa, kuin joku
sanoisi uskoisin. Tutkimuksia tehdessämme yksi jäsenemme tunsi, kuinka jokin
kosketti häntä olkapäähän,
Pasi kuvailee.
Muutakin erikoista OTN:
llä sattui, mutta seuran tulokset pysyttelevät viileinä.
–Siellä ei kummittele.

Konatella
kaksi
sopimusta?

OSITin jäsenet haluavat pysyä tunnistamattomina. Oulun työväen näyttämöllä seuran jäsenet kokivat kummia.

”

Toistaiseksi seura
on saanut, mitä on
hakenutkin:
selittämättömiä ilmiöitä.
Meille sattui vain pieniä henkilökohtaisia kokemuksia.
Tulos on seuran yhteisen
mietinnän tulos, virallinen
kanta.
– Aina kysytään, että menisitkö sinne yksin. Kyllä
menisin. Tutkimuksia tehdessä on pieni odottava jännitys. Enemmän kuin mitään
muuta, pelkään että termospullosta loppuu kahvi.

Tutkimukset koululla
Pasi pitää mahdollisena, että on olemassa jokin tuonpuoleinen. Sen todentaminen ei luonnollisestikaan
ole helppoa.
– Tutkimuksissa pyritään
selvittämään
ilmiöiden
luonnolliset syyt. Tässä täytyy lähteä ihan LVI-tasolta.
Voi olla, että vanhoissa ra-

kennuksissa putket paukkuvat ja vastaavaa.
Toistaiseksi seura on saanut, mitä on hakenutkin: selittämättömiä ilmiöitä.
– Jotta pystyisimme todistamaan mitään, meillä
täytyisi olla aihetodisteita
uskomattomasti. Se vaatisi, että jokin tulisi pimeästä
ja läpsäyttäisi poskelle, Pasi tuumaa.
Tällä hetkellä seura tutkii
Oulun seudulla sijaitsevaa,
vuonna 1822 rakennettua
koulurakennusta.
Pasi ei voi kertoa tarkemmin tutkimuksista, sillä ensin seuran täytyy sopia toimeksiantajan kanssa juridisista seikoista ja oikeudesta
julkaista materiaalia.

Hyvän tarinan perässä
Nuori seura pyrkii kehittämään tutkimustyön keino-

ja ja saamaan parempia ja
kiinnostavampia kohteita.
Pasin unelma on satoja
vuosia vanha kohde, jossa
sattuisi selvä julistus tuonpuoleisesta.
– Sellainen kokemus, joka ennen kaikkea säikäyttäisi.
Uskoi paranormaaliin tai
ei, kiinnostus tarinaan yhdistänee kaikkia.
–Lähdemme aina hyvän
tarinan perässä tutkimaan
asiaa. Jos ihmisillä outoja
kokemuksia jostakin, se innostaa meitä.
Paranormaalin ilmiön todistaminen on monen mielestä mahdotonta, mutta
Pasin mielestä tutkimuksissa on muitakin kynnyksiä.
– Vaikeinta on selittää
puolisolle, että lähtee taas
pariksi vuorokaudeksi toisaalle.

Oulu
Kakkosen Oulun Palloseura
on tehnyt Mamadou Konaten, 24, kanssa loppukautta
koskevan sopimuksen. Konate ehti tehdä 13 maalia
samassa lohkossa pelaavalle FC OPA:lle ennen lähtöään Italiaan testattavaksi.
OPA johtaa c-lohkoa ennen toisena olevaa OPS:aa.
OPA:n
urheilutoimenjohtaja Raine Pernu sanoo
kuitenkin, että Konatella
on voimassa kuluvaa kautta koskeva sopimus OPA:n
kanssa.
OPS:n manageri Miika
Juntunen on pyytänyt Suomen Palloliittoa tutkimaan
tapauksen, mikä Konaten
sopimistilanne todella on.
Konaten väittämän mukaan
hän ei ole saanut OPA:n sopimusta itselleen.
Pernulla on asiasta toinen
käsitys.
– Kyllä tämän sopan on
keittänyt Konate itse.
– Hän soitti Helsingin lentokentältä 17.7. OPS:a vastaan pelatun paikallispelin
jälkeen, että on menossa
Italiaan. Ouluun hän palasi noin viikko sitten, mutta
ei ole käynyt kuin yksissä
OPA:n harjoituksissa siviilit
päällä, Pernu kertoo.

