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Evankeliumi lyhyesti kerrottuna. Risti on tyhjä. Hauta 
on tyhjä. Kuolema on voitettu. Jeesus Nasaretilainen 
kuolemallaan voitti kuoleman. Omikseen Hän kutsuu 
meitä juhlaan Voittajan. Ota vastaan Rakkaus. Saat 
vastaanottaa Elämän. Sinun puolestasi Henkensä 
Hän antoi. Jeesus on Tie, Totuus ja Elämä. Pelastut 
vain Jeesuksen veren voimasta. Sinä olet ikuinen 
sielu. Ota uskossa vastaan Pyhä Henki. Hän sinut 
uudestisynnyttää. Saat kasvaa Jeesuksessa 
Kristuksessa meidän Herrassamme ajassa. Jeesus on 
Herra. Risti on tyhjä. Hauta on tyhjä. Kuolema on 
voitettu. Tämä on totta. Jeesus elää. Valoa ja iloa.""
" " " " " " " - Jukka Paakkanen 2015 -"""""""
ESIKIRJOITUS!""
Hyvä siunattu lukijani,"""
olen sydämen kehoituksesta laatinut tänään 27.1.2016 sähköpostiarkistostani lähettämistäni 
sähköpostiviesteistä lähimmäisilleni edelleen jaettavaksi uskoville veljille ja sisarille Herrassa 
Jeesuksessa Kristuksessa meidän Vapahtajassamme vuosina 2014-2015 lähettämiäni 
sähköpostiviestejä, jotka sisältävät Herran kehoituksesta LinkedInissä tekemäni Jumalan 
valtakunnan hengellisen työn seurauksesta Pyhän Hengen vaikutuksesta syntyneitä evankelioivia 
tekstejä ja profetioita. Jätän nyt sinut Taivaan Isän käsiin pyytäen Herralta sinulle hengellistä 
ymmärrystä lukiessasi kirjoituksiani. Punnitse ilmoitukseni Jumalan Sanan valossa. Kantakoon 
Herra Hengen hedelmää elämässäsi.""
Rakastavan Jumalan siunausta ja Jeesuksen Kristuksen rauhaa. Valoa ja iloa."""
Jukka Paakkanen""
Suomen profeetta"""
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—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 27. huhtikuuta 2015 klo 20.26 
Aihe: Päivitykset LinkedInissä 27.4.2015 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on päivityksiä LinkedInissä 27.4.2015. Panen kaikki 120 diaa tulemaan teille 
ja halutessanne edelleen uskoville tuttaville jaettavaksi datakoon mukaan sopivissa 
ryhmissä tämän viestin perässä eri sähköposteilla. Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- 
27.4.2015""
Jukka Paakkanen"
Valoa ja iloa"
Hyvät lähimmäiseni verkossa. Tänään 27.4.2015 tahdon sydämen kehoituksesta 
jakaa kanssanne tiivistetyn näkemyksen Raamatun ilmoituksesta ajassa. Punnitse 
hengelliset näkemykseni Raamatun teksteillä. Haastan sinut kaivamaan esiin 
totuuden ajassa. Dioja on kaikkiaan 120 ja voit käydä lukemassa päivitysvirrassa 
ohi menevät päivitykset profiilistani. Jos koet sydämen kehoituksen, saat jakaa 
kuvakaappauksin sähköpostilla esityksen edelleen - tekstejä saa kääntää uusille 
kielille ja jakaa edelleen käyttäen tekstipohjina kuvakaapattuja tekstittömiä 
kuvadioja. Valoa ja iloa. show less"

https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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� ""
  LikeCommentShare         
--- 
Jukka Paakkanen"
Valoa ja iloa"
Raamatun ilmoitus lyhyesti Osa 2/120 Valoa ja iloa."

https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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� "
  LikeCommentShare         
--- 
Jukka Paakkanen"
Valoa ja iloa"
Raamatun ilmoitus lyhyesti Osa 3/120 Valoa ja iloa."

https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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� "
  LikeCommentShare         
--- 
Jukka Paakkanen"
Valoa ja iloa"
Raamatun ilmoitus lyhyesti Osa 4/120 Valoa ja iloa."

https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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� "
  LikeCommentShare         
--- 
Jukka Paakkanen"
Valoa ja iloa"
Raamatun ilmoitus lyhyesti Osa 5/120 Valoa ja iloa."

https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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� "
  LikeCommentShare         
--- 
Jukka Paakkanen"
Valoa ja iloa"
Raamatun ilmoitus lyhyesti Osa 6/120 Valoa ja iloa."

https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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� "
  LikeCommentShare         "
--- 
Jukka Paakkanen"
Valoa ja iloa"
Raamatun ilmoitus lyhyesti Osa 7/120 Valoa ja iloa."

https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name


Jukka Paakkanen LinkedIn päivitykset Sivu �  / �10 131

� "
  LikeCommentShare         "
--- 
Jukka Paakkanen"
Valoa ja iloa"
Raamatun ilmoitus lyhyesti Osa 8/120 Valoa ja iloa."

https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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� "
  LikeCommentShare         "
--- 
Jukka Paakkanen"
Valoa ja iloa"
Raamatun ilmoitus lyhyesti Osa 9/120 Valoa ja iloa."

https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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� "
  LikeCommentShare         "
--- 
Jukka Paakkanen"
Valoa ja iloa"
Raamatun ilmoitus lyhyesti Osa 10/120 Valoa ja iloa."

https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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� "
  LikeCommentShare         "
--- 
Jukka Paakkanen"
Valoa ja iloa"
Raamatun ilmoitus lyhyesti Osa 11/120 Valoa ja iloa."

https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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� "
  LikeCommentShare         "
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 6. toukokuuta 2015 klo 23.38 
Aihe: Päivitykset LinkedInissä 6.5.2015 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä ovat päivitykseni LinkedInissä 6.5.2015. Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- 
6.5.2015 "
https://www.youtube.com/watch?v=Jq2WMAajLdg"
https://www.youtube.com/watch?v=2XNXQyi2k04"
https://www.youtube.com/watch?v=Mq5bLGojbNo"
https://www.youtube.com/watch?v=Oikx2f5qtg8"
--- 

https://www.youtube.com/watch?v=Jq2WMAajLdg
https://www.youtube.com/watch?v=2XNXQyi2k04
https://www.youtube.com/watch?v=Mq5bLGojbNo
https://www.youtube.com/watch?v=Oikx2f5qtg8
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6.5.2015 
Jukka Paakkanen"
Työtön työnhakija etsii haastavia ja mielenkiintoisia työtehtäviä"
Jokainen ihminen saa valita ajassa elämänpolkunsa tarjolla olevista vaihtoehdoista 
- meillä on siihen vapaus. Jeesus on yksi tie ja ainoa, joka vie Raamatun 
ilmoituksen mukaan iankaikkiseen elämään. Valoa ja iloa."

� ""
Yadah - Saat Elämäni"
youtube.comhttps://youtube.com/devicesupport http://m.youtube.com"
  LikeCommentShare         
--- 
Jukka Paakkanen"
Työtön työnhakija etsii haastavia ja mielenkiintoisia työtehtäviä"
Ihmisille on tarjolla ajassa monenlaisia polkuja, elämänhallintataitoja ja mietiskelyä. 
Usko on yksi. Herra on yksi - Jeesus on Herra. Raamatun todistusvoima elävän 
Israelin Jumalan kaikkivoipaisuudesta luomakunnassaan on verraton. Valoa ja 
iloa. show less"

� ""
Newland - Jumala Vailla Vertaa"
youtube.comhttps://youtube.com/devicesupport http://m.youtube.com"
  LikeCommentShare         "
--- 
Jukka Paakkanen"
Työtön työnhakija etsii haastavia ja mielenkiintoisia työtehtäviä"
Moni etsii elämäntarkoitusta maailman turuilta ja toreilta. Usein totuus on 
löydettävissä omasta tai naapurin kirjahyllystä. Harva viitsii lukea edes kerran 
elämässään ajatuksen kanssa maailman tunnetuinta teosta. Raamatun ilmoituksen 
mukaan Jeesus on totuus - Jeesus sinua varten. Valoa ja iloa. show less"

https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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� ""
Immanuel - Unelmii ft. Tuomas Kauhanen"
youtube.comhttps://youtube.com/devicesupport http://m.youtube.com"
  LikeCommentShare         
--- 
Jukka Paakkanen"
Työtön työnhakija etsii haastavia ja mielenkiintoisia työtehtäviä"
Kun ihmisen hengelliset silmät avautuvat ja maailman pimeys väistyy sydämestä, 
alkaa taival Jeesuksen seurassa ajassa. Jeesuksen sydämeensä ottaneet saavat 
vastaanottaa Pyhän Hengen tekemään Jumalan työn Raamatun lupausten 
mukaisesti Hengestä uudestisyntyvässä ihmisessä. Hengestä uudestisyntymisen 
tunnusmerkkejä ovat Raamatun ilmoituksen mukaan muun muassa sydämen ilo, 
riemu ja rauha. Raamatun ilmoituksen mukaan Jeesus on elämä - ahdas ja ainoa 
portti iankaikkiseen elämään. Kaveriin kannattaa tutustua ajassa. Valoa ja iloa. show 
less"

� ""
Suuri Herra - Rodrigo & Saara"
youtube.comhttps://youtube.com/devicesupport http://m.youtube.com"
  LikeCommentShare         "
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 15. toukokuuta 2015 klo 13.53 
Aihe: Päivitys LinkedInissä 15.5.2015 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on päivitykseni LinkedInissä 15.5.2015. Valoa ja iloa. ""

https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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Jukka "
--- 
15.5.2015 
http://oneway.tv/video/0_hxtbg2va "
--- 
15.5.2015 "
Jukka Paakkanen"
Työtön työnhakija etsii haastavia ja mielenkiintoisia työtehtäviä - kasvava 
eläkekertymän vajaus määrittää palkkapyynnön"
Valoa ja iloa."

� "
Dramaattisia tilanteita - Pertti Räty"
oneway.tvTässä jaksossa Pertti Räty kertoo todella dramaattisista elämänvaiheistaan."
  LikeCommentShare         "
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 15. toukokuuta 2015 klo 14.11 
Aihe: Uusi päivitys LinkedInissä 15.5.2015 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on uusi päivitys LinkedInissä 15.5.2015. Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- 
15.5.2015 
https://www.youtube.com/watch?v=w2NwZeZb5q8 "
--- 
15.5.2015 "
Jukka Paakkanen"

http://oneway.tv/video/0_hxtbg2va
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.youtube.com/watch?v=w2NwZeZb5q8
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name


Jukka Paakkanen LinkedIn päivitykset Sivu �  / �18 131
Työtön työnhakija etsii haastavia ja mielenkiintoisia työtehtäviä - kasvava 
eläkekertymän vajaus määrittää palkkapyynnön"
Valoa ja iloa."

� ""
Kiitos sulle Jumalani (Virsi 341)"
youtube.comKiitos sulle Jumalani (Virsi 341) Samuli Edelmann ℗ 2008 Sony Music 
Entertainment Finland Oy Released on: 2008-12-04 Associated Performer: Samuli Edel…"
  LikeCommentShare         "
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 23. toukokuuta 2015 klo 1.20 
Aihe: Päivitys LinkedInissä 23.5.2015 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on päivitykseni LinkedIissä 23.5.2015. Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- 
25.3.2015 "
https://www.youtube.com/watch?v=YSAaQ9rh_vs&list=RD94-_d-1jLoE&index=27 
--- 
25.3.2015 "
Jukka Paakkanen"
Työtön työnhakija etsii haastavia ja mielenkiintoisia työtehtäviä - kasvava 
eläkekertymän vajaus määrittää palkkapyynnön"
Valoa ja iloa."

https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.youtube.com/watch?v=YSAaQ9rh_vs&list=RD94-_d-1jLoE&index=27
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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� ""
Laulu Suomelle by Lasse Heikkilä"
youtube.comLasse Heikkilän Suomalaisesta Messusta otettu kappale, Laulu Suomelle En 
löytänyt tätä alkuperäistä kappaletta netistä, joten ajattelin, että laittaisin Youtubeen. Tar…"
  LikeCommentShare         "
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 23. toukokuuta 2015 klo 1.43 
Aihe: Fwd: Päivitys LinkedInissä 23.5.2015 ""
Tervehdys taasen, ""
tuli näköjään toistetusti päiväys väärin edellisen viestin linkkeihin. Hain Googlella 
25.3.2015 päiväyksen. Haussa ensimmäisenä tarjolla oli Fingerporin sarjakuva, 
jossa esittäytyi seuraava kassa http://www.hs.fi/fingerpori/s1305941112324. 
Saammekohan mekin pian todistaa Suomessa herätystä suomalaisten lähtiessä 
seuraaman sankoin joukoin Jeesusta ajassa.  "
Toinen haun osuma oli Hesarin pääkirjoitus 25.3.2015 http://www.hs.fi/
paakirjoitukset/a1427174239768.  "
Elinkeinopolitiikka tulee 
päivittää digiaikaan 
"
Taisin olla tässä asiassa edelläkävijänä kehittäessäni ifitfi.com palvelua internettiin 
vuosina 2012-2013 Pyhän Hengen johdatuksessa. Ideahan on edelleen hyvin 
toteuttamiskelpoinen, mutta vaatii paljon pääomia taakseen toteutuakseen. Olen 
jättänyt sen toteutumisen Herran vahvoille käsivarsille. Idea saa siivet, jos se on 
Jumalan tahto. Tavallaan koen, että se oli ainakin kaltaiseni aasin silta, jolla Herra 
valjasti minut tähän Jumalan valtakunnan työhön ajassa somessa.  "
No, nyt on aika mennä maate Sananluvun ja rukouksen jälkeen. Antakoon Herra 
Suomelle herätyksen sateet. Aamen. Valoa ja iloa. 

http://www.hs.fi/fingerpori/s1305941112324
http://www.hs.fi/paakirjoitukset/a1427174239768
http://ifitfi.com/


Jukka Paakkanen LinkedIn päivitykset Sivu �  / �20 131""
Jukka """
---------- Edelleenlähetetty viesti ---------- 
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 23. toukokuuta 2015 klo 1.20 
Aihe: Päivitys LinkedInissä 23.5.2015 
Vastaanottaja: aino.arvo@welho.com, Reino Pyykölä <reino.pyykola@phnet.fi> """
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on päivitykseni LinkedIissä 23.5.2015. Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- 
25.3.2015 "
https://www.youtube.com/watch?v=YSAaQ9rh_vs&list=RD94-_d-1jLoE&index=27 
--- 
25.3.2015 "
Jukka Paakkanen"
Työtön työnhakija etsii haastavia ja mielenkiintoisia työtehtäviä - kasvava 
eläkekertymän vajaus määrittää palkkapyynnön"
Valoa ja iloa."

� ""
Laulu Suomelle by Lasse Heikkilä"
youtube.comLasse Heikkilän Suomalaisesta Messusta otettu kappale, Laulu Suomelle En 
löytänyt tätä alkuperäistä kappaletta netistä, joten ajattelin, että laittaisin Youtubeen. Tar…"
  LikeCommentShare         ""

mailto:jukka.paakkanen@gmail.com
mailto:aino.arvo@welho.com
mailto:reino.pyykola@phnet.fi
https://www.youtube.com/watch?v=YSAaQ9rh_vs&list=RD94-_d-1jLoE&index=27
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 26. toukokuuta 2015 klo 5.01 
Aihe: Päivitys LinkedInissä 26.5.2015 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on päivitykseni LinkedInissä 26.5.2015. Valoa ja iloa. ""
Jukka ""
--- 
26.5.2015""
Like vai Dislike Osa 1/21 Eräs kontakteistani jakoi eilen 25.5.2015 linkin avoimeen 
asiakkuuspäällikön tehtävään. Saatesanoina todettiin, että jos paikka ei osuisi kohdalle, saisi sitä 
kuitenkin jakaa hymiön kera edelleen. Yritin kommentoida päivitystä, mutta se ei onnistunut edes 
kontaktin profiilista käsin, joten jaan näkemykseni asiassa näin erillisinä päivityksinä todeten 
seuraavaa: Henkilöstövuokrausliiketoiminta luo ja ylläpitää vauraassa suomalaisessa 
yhteiskunnassamme suomalaisten kansalaisten köyhyyttä, vähävaraisuutta ja osattomuutta 
kansallisesta vauraudesta.""
Like vai Dislike? Osa 2/21 Asumistukijärjestelmä mahdollistaa työn alipalkkauksen, ruokkii 
asuntokuplaa, sitoo rahan nimellisarvon seiniin kulutusmarkkinoiden sijaan, ylläpitää korkeat 
vuokrat mahdollistaen asumisella rahastuksen ja tekee pienituloiselle mahdottomaksi hankkia 
työansioilla omaa asuntoa - synnyttää ja ylläpitää köyhyysloukun. Kansallinen vauraus - mitä se on 
ja kenelle se kuuluu? Onhan velkammekin yhteinen. Miksei siis myös vauraus ja siitä nauttiminen?""
Like vai Dislike? Osa 3/21 Jokaisen Suomen kansalaisen tulisi voida päästä osalliseksi 
säännöllisellä ja normaaleihin elinkustannuksiin riittävällä ansiotyöstä maksettavalla palkalla 
kansallisesta vauraudesta ja hyvinvointipalveluista suomalaisessa yhteiskunnassa. Olkoon meno 
työelämässä maailmalla mitä vain. Suomessa olkoon työ edelleen kunniassa ja tekijälle 
maksettakoon siitä kohtuullinen ja oikeudenmukainen palkka. Jos palkka ei riitä edes 
elinkustannuksiin ilman asumistukia, apurahoja ja muita tukia, ei voida puhua 
oikeudenmukaisuudesta kansallisen vaurauden jaossa.""
Like vai Dislike? Osa 4/21 Yhteiskunta odottaa kansalaisilta osallistumista taakan kantoon työtä 
tehden. Vain työn tekemisellä yhteiskunnan hyvinvointi ja toimivuus säilyy. Yhteiskunnan vastuulla 
on taata se, että jokainen kansalainen saa ansiotyömahdollisuuden ja työstä sellaisen palkan, jolla 
voi elättää itsensä ja mahdollisesti perheensä, jossa kasvavat tulevat yhteiskunnan taakan 
kantajat. Televisiouutisissa nostettiin eilen esille, että Suomessa on köyhiä vain vähän 
eurooppalaiseen keskiarvoon nähden. Vain kuudennes suomalaisista elää köyhyydessä - se on 
lähes miljoona suomalaista liikaa!""
Like vai Dislike? Osa 5/21 Me olemme pieni kansa ja seisomme nykymaailman talouden 
kilpajuoksussa vain yhdessä tuumin. Viisaana ihmisenä Suomen Tasavallan Presidenttikin on 
peräänkuuluttanut hiljattain kansamme eheyttä. Yksituumaisuus on voimavara, jonka varassa 
Suomi seisoo ja kestää. Jos menneinä vuosikymmeninä ja -satoina jaettu kansallinen vauraus 
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katsotaan valtiovallan toimesta verottamattomalla perimisoikeudella kiveen hakatuksi vauraiden 
sukujen tuleville jälkipolville kuuluvaksi oikeudeksi, ei Suomen valtio kohtele kansalaisiaan 
ihmisarvoltaan oikeudenmukaisesti ja tasavertaisesti.""
Like vai Dislike? Osa 6/21 Perintöveron säilyttämistä kannattavat vetoomuksin myös asiaan 
perehtyneet professorit. Entäpä sukupolvenvaihdostilanteisiin julkisuudessa penätyt 
verohelpotukset? Mitäpä jos näiden verojen maksuun käytettäisiin perinnöstä maksettavaa 
ennakkosuoritusta tai vaikkapa myymällä pois jo hallussa olevaa mahdollista osakevarallisuutta tai 
sijoituskiinteistöjä. Vaurautta tulee kyetä kierrättämään ja jokaisen sukupolven myös varakkaissa 
suvuissa tulee omalla ahkeroinnillaan ylläpitää hyvinvointia omassa taloudessa ja suomalaisessa 
yhteiskunnassa.""
Like vai Dislike? Osa 7/21 Suomalaisten tulisi näyttää muille kansoille yhteiskuntamalli, jossa 
kaikilla on hyvään suomalaiseen elämään kotimaassaan riittävästi maallista vaurautta ja kaikki 
kokevat olevansa osallisia syntymämaastaan Suomesta ajassa. On utopiaa ajatella, että 
kansallisesta vauraudesta sukupolvesta toiseen osattomiksi jäävät kansalaiset suostuisivat 
kasvavissa määrin huonosti palkattuun työhön harvojen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi jääden itse 
jälkeläisineen osattomiksi kansallisesta vauraudesta ja perushyvästä suomalaisesta elintasosta 
vauraassa suomalaisessa yhteiskunnassa.""
Like vai Dislike? Osa 8/21 Herätys suomalaiset lähimmäiset! On aika tehdä Suomesta todellinen 
hyvinvointivaltio käytössä olevilla yhteisillä voimavaroilla. Aineellinen hyvinvointi ei voi olla kaikkien 
kansalaisten henkistä hyvinvointia tärkeämpää ajassa edes valtion näkövinkkelistä tarkasteltuna. 
Onko oikein ja kohtuullista, että vähävarainen ihminen joutuu ensin myymään rahaksi muutettavan 
omaisuutensa ja käyttämään kovalla työllä ansaitsemansa säästöt tavallisiin elinkustannuksiin 
ennenkuin saattaa saada välttämättömiin elinkustannuksiin toimeentulotukea vaikkapa 
työttömyyden kohdatessa?""
Like vai Dislike? Osa 9/21 Mistä saa työntekijä anoa kohdalle osuneen työttömyyden vuoksi 
omaisuuden ja ansionmenetyksistä korvausta? Samaan aikaan peritystä vauraudesta 
sukupolvesta toiseen nauttivat suomalaiset saavat yhteiskunnalta työttömiltäkin veronmaksajilta 
kerätyistä varoista erilaisia investointi- ja tuotantotukia ilman, että heidän tulisi ennen sitä yrittäjinä 
myydä pois omaisuuttaan, omistamansa yrityksen osakkeita tai ylimääräiset hyvinä aikoina varalle 
hankitut tuotantovälineet? Laskusuhdanteissa arvopapereista kirjatut tappiotkin huomioidaan 
omistajan verotuksessa.""
Like vai Dislike? Osa 10/21 Maatalousyrittäjien ei tarvitse myydä vuotuisen siemenviljan 
hankkimisen mahdollistamiseksi maa-alueita tilaltaan kaupunkilaisille mökkimaaksi ehtona 
yhteiskunnan maksamille maataloustuille. Metsän omistajien ei ole pakko myydä metsää 
metsäteollisuudelle katkeamattoman raaka-aineensaannin turvaamiseksi tavallisia suomalaisia 
työllistäville ja toimeentulon turvaaville metsäteollisuusyrityksille, mutta yhteiskunta on velvoitettu 
maksamaan metsänomistajille korvauksia tapauksessa, jossa metsästyslailla suojellut hirvet 
tuhoavat metsää."
Like vai Dislike? Osa 11/21 Muuttolinnutkin pelloilla aiheuttavat yhteiskunnalle 
korvausvaatimuksen. Vahinkoja on tulvista laittomiin lakkoihin, joista joku osapuoli on aina 
esittämässä ja saamassa yhteiskunnalta korvauksia taloudellisista menetyksistä - omistaja - 
osakkeenomistaja - maanomistaja. Miten on osattoman - osakkeettoman - maattoman oikeus 
saada korvauksia yhteiskunnalta menetetyistä varoista ja ansionmenetyksistä, kun yhteiskunta ei 
ole kyennyt harvojen vaurautta kohentaessaan tarjoamaan yhteiskunnan kaikille täysivaltaisille 
jäsenille yhtäläisiä ansaintamahdollisuuksia?""
Like vai Dislike? Osa 12/21 Kun asiaa tiedustellaan alkaa syyttely kateellisten panettelusta. 
Omistaja unohtaa nopeasti yhteiskunnan koostuvan yksilöistä ja yhteiskunnan toimivan vain 
tilanteessa, jossa kaikki sen jäsenet kokevat saavansa heille kuuluvan osan yhteiskunnan 
tuottamasta vauraudesta ja hyvinvoinnista. Ahneudeksi ei voi suomalaisessa nyky-yhteiskunnassa 
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vallitsevaa käytäntöä ja toimintakulttuuria nimittää joutumatta kateussyytöksin leimatuksi omistajien 
toimesta. Kovin helposti alkaa aina uudelleen loppumaton juupas-eipäs -väittely.""
Like vai Dislike? Osa 13/21 Jospa mietittäisiin vain suomalaisen yhteiskunnan toimivuutta ja 
kantokykyä? Todennäköisesti maassa syntyvät elävät elämänsä Suomenmaassa. Vain hyvin 
rikkailla on varaa ja mahdollisuus muuttaa maailman veroparatiiseihin, mihin heillä onkin täysi 
oikeus - tervemenoa vaan - jää enemmän tekemisen mahdollisuuksia suomalaisille yhteiskunnan 
vastuuntuntoisille kansalaisille. Nykytilanteessa valitsevaa kansallisen vaurauden 
epäoikeidenmukaista jakaantumista suomalaisten kesken voidaan korjata pienin askelin hyvin 
monella mekanismilla. Kulutustuotteissa suosi suomalaista.""
Like vai Dislike? Osa 14/21 Erilaiset työ- ja sairauseläkkeet sekä pääosin erilaiset sosiaaliset tuet 
korvaavaan kaikille täysi-ikäisille suomalaisille maksettavan perustulon maksamiseen 
suomalaisessa yhteiskunnassa siirtyminen olisi perusteltua tilanteessa, jossa kehittyneessä 
tietoyhteiskunnassa ansiotyön tarjoaminen koko työuran kattavasti kaikille työikäisille ja -kykyisille 
kansalaisille on erittäin haastavaa. Hyvä keino olisi verotuksen kehitäminen suuntaan, jossa 
esimerkiksi 3500 euron kuukausiansio asetetaan rajaksi, jonka alle maksettavista palkoista 
maksettaisiin vain 20% veroa.""
Like vai Dislike? Osa 15/21 Ansioveromallissa 3500 euron kuukausiansion raja-arvon ylittävältä 
osalta veroa kannettaisiin aina 70%. Mahdollisesti maksettava perustulo olisi palkanosa, joka tulisi 
suoraan valtiolta osaksi työntekijän palkkaa. Tällainen todellisiin suomalaisen yhteiskunnan 
elinkustannuksiin sidottu ansioraja-arvo hillitsisi kohtuuttomien palkkojen maksamista, kun raja-
arvon ylitse maksetusta palkasta jäisi suhteessa vähemmän hyötyä ylipalkatulle tekijälle. 
Kohtuullinen palkkataso hillitsisi kuluttajahintojen kohoamista sekä rahan nimellisarvon sitomista 
aineelliseen omaisuuteen.""
Like vai Dislike? Osa 16/21 Yhteiskunnan hyvinvointia esitetty ansioveromalli kehittäisi Suomen 
taloutta kohentaen tarjoamalla yrityksen käytössä olevalla kokonaispalkkaresurssilla 
mahdollisuuden palkata lisää työntekijöitä töihin jakamaan työkuormaa samalla rahalla, jolla 
nykyään saadaan vähemmän väkeä töihin. Työkuorman jakaminen useamman tekijän kesken 
lisäisi työssä viihtymistä ja jaksamista. Suurempi määrä työntekijöitä lisäisi yhteiskunnan 
keräämien ansioverojen kertymää ja kasvattaisi talouden kulutusvoimaa synnyttäen palveluille ja 
tuotteille lisää kysyntää.""
Like vai Dislike? Osa 17/21 Kasvava kysyntä lisäisi edelleen tuotantoa ja siten tarvetta palkata 
kasvavalla yrityksen liikevoitosta palkkakustannuksiin osoitettavalla raharesurssilla lisää 
työntekijöitä yrityksiin. Varsin pienillä varallisuusverotuksen kohottamisilla ja verotuksen pääpainon 
siirtämisellä ansiotulo- ja kulutusverotuksesta arvopapereiden ja kiinteistöjen omistamiseen sekä 
varallisuuden säilömiseen pankkitileillä voitaisiin saada valtion toimin runsaasti kiertoon uusvanhaa 
talouden polttoainetta suomalaiseen kansantalouteen nopeassa ajassa vaikuttavasti.""
Like vai Dislike? Osa 18/21 Rahan tehtävä on kiertää ja yhteiskunnan tehtävä on pitää raha 
liikkeessä ja huolehtia siitä, että kaikki sen jäsenet saavat elää ihmisarvoisen ja mielekkään 
elämän suomalaisessa yhteiskunnassa. Peräänkuulutan kohtuutta kaikessa. Nykymenolla yhä 
harvemmat omistavat ja tekevät yhteiskunnassa ahneuttaan kaiken ansiotyön. Suomalainen 
yhteiskunta voisi toimia muille edelläkulkijana ja suunnannäyttäjänä vakaan yhteiskunnan 
mallimaana, joka pärjää hyvin yhteistuumin kansainvälisessä kilpailussa myös talouden saralla 
tietoyhteiskunniksi muuttuneessa globaalissa taloudessa.""
Like vai Dislike? Osa 19/21 Yhteiskunnan parasta ajatellen en edistä moraalisesti ja eettisesti 
erittäin arveluttavasti suomalaisten lähimmäisten hyvinvointia ja ihmisarvoa polkevaa liiketoimintaa. 
Toivon, tulevan hallituksen puuttuvan voimakkaasti globaaliin ja harvojen ahneudesta 
kehittyneeseen syöpäläisilmiöön, jota myös työelämässä huoraamiseksi ja vieraissakäynniksi 
voidaan ilmiönä nimittää. Käytetään hyväksi hetki, maksetaan ja jätetään vuokratyöntekijä oman 
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onnensa varaan perustellen toimintaa vapaaehtoisuudella tarjoamatta kuitenkaan pysyvämpiä 
työsuhteita työhaluisille suomalaisille.""
Like vai Dislike? Osa 20/21 Hallituksen vaihtuessa puhaltavat uudet tuulet ja vallassa olevilla on 
aiempaa vähemmän kytköksiä henkilöstövuokrausyrityksiin Suomessa. HR-toimiala on tärkeä. Jos 
henkilöstövuokrausliiketoiminta ei olisi osa nyt työtä tarjoavan yrityksen toimenkuvaa, olisin jo 
hakenut tarjottua paikkaa. Siksi tämän tarjotun avoimen tehtävän osalta naamavärkkini on negio :-( 
hymiön sijaan. Henkilöstövuokrausliiketoiminta luo ja ylläpitää vauraassa suomalaisessa 
yhteiskunnassamme suomalaisten kansalaisten köyhyyttä, vähävaraisuutta ja osattomuutta 
kansallisesta vauraudesta.""
Like vai Dislike? Osa 21/21 Elämä on lyhyt - Tee työtä jossakin - Mahtavaa. Tällaisiin ajatuksiin 
törmää usein somessa. Mikä työnteon mahdollistaa? Vastaus on sen jakaminen - tosin sitten täytyy 
jakaa myös kansallista vaurautta. Epäitsekkäällä asenteella pärjäämme yhdessä varmasti. 
Suomalaiset, päät pystyyn ja töihin suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan hyväksi. Ehkä meillä on 
silloin vastakin varaa ylläpitää tieverkosto ja muu elintärkeä infrastuktuuri Suomenmaassa 
kunnossa. Kristittynä en kadehdi omistajaa. Kansalaisena toivon oikeudenmukaista suomalaista 
yhteiskuntaa. Valoa ja iloa."
--- 
Jukka Paakkanen"
Työtön työnhakija etsii haastavia ja mielenkiintoisia työtehtäviä - kasvava 
eläkekertymän vajaus määrittää palkkapyynnön"
Like vai Dislike Osa 1/21 Eräs kontakteistani jakoi eilen 25.5.2015 linkin avoimeen 
asiakkuuspäällikön tehtävään. Saatesanoina todettiin, että jos paikka ei osuisi 
kohdalle, saisi sitä kuitenkin jakaa hymiön kera edelleen. Yritin kommentoida 
päivitystä, mutta se ei onnistunut edes kontaktin profiilista käsin, joten jaan 
näkemykseni asiassa näin erillisinä päivityksinä todeten seuraavaa: 
Henkilöstövuokrausliiketoiminta luo ja ylläpitää vauraassa suomalaisessa 
yhteiskunnassamme suomalaisten kansalaisten köyhyyttä, vähävaraisuutta ja 
osattomuutta kansallisesta vauraudesta. show less"
  LikeCommentShare         
--- 
Jukka Paakkanen"
Työtön työnhakija etsii haastavia ja mielenkiintoisia työtehtäviä - kasvava 
eläkekertymän vajaus määrittää palkkapyynnön"
Like vai Dislike? Osa 21/21 Elämä on lyhyt - Tee työtä jossakin - Mahtavaa. 
Tällaisiin ajatuksiin törmää usein somessa. Mikä työnteon mahdollistaa? Vastaus 
on sen jakaminen - tosin sitten täytyy jakaa myös kansallista vaurautta. 
Epäitsekkäällä asenteella pärjäämme yhdessä varmasti. Suomalaiset, päät pystyyn 
ja töihin suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan hyväksi. Ehkä meillä on silloin 
vastakin varaa ylläpitää tieverkosto ja muu elintärkeä infrastuktuuri Suomenmaassa 
kunnossa. Kristittynä en kadehdi omistajaa. Kansalaisena toivon oikeudenmukaista 
suomalaista yhteiskuntaa. Valoa ja iloa. show less"
  LikeCommentShare         "
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 26. toukokuuta 2015 klo 20.57 
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Aihe: Pari ajankohtaista linkkiä ""
Iltaa äiti, ""
totesin netin uutisointia katsoessani olleeni viime yönä sydämen kehoituksesta ja 
Herran ohjauksessa mielipiteen ilmauksessa LinkedInissä ajan hermolla. Päivän 
Hesarin pääkirjoitus ja Ylen uutisointi varhain aamulla käsittelivät kanssani 
samansuuntaista asiaa. Katso linkit alla. Harrylle terkut. Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- "
http://www.hs.fi/paakirjoitukset/a1432522215873 "
Toivottomuudesta tulee 
yhteiskunnalle raskas lasku 
PÄÄKIRJOITUS 26.5.2015 1:59 Päivitetty: 26.5.2015 7:09 

!  
KOLUMNI"
Reetta Meriläinen HELSINGIN SANOMAT 
Kirjoittaja on Helsingin Sanomien entinen päätoimittaja.""
  95        
  16        
  63        
           
Smolnassa käytiin viime perjantaina kolmen puolueen 
hallitusneuvotteluja Juha Sipilän (kesk) johdolla. Samaan aikaan 
Musiikkitalossa kapellimestari Hannu Lintu johti Radion 
sinfoniaorkesteria ja Musiikkitalon kuoroa. Konsertti oli omistettu 
huhtikuussa 80 vuotta täyttäneelle säveltäjä Aulis Salliselle, ja siinä 
kuultiin hänen vaikuttava laulusarjansa Elämän ja kuoleman lauluja. 
Laulujen sanat ovat runoilija Lassi Nummen. Niissä soi ikuisuus ja 
nykyisyys, suru ja toivo. Laulut kertovat ihmisen kyvystä tuhota ja pilata, 
mutta myös uskosta ihmisen kykyyn estää tuho tai korjata sen 

http://www.hs.fi/paakirjoitukset/a1432522215873
http://www.hs.fi/paakirjoitukset/?ref=hs-art-artikkeli
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hs.fi%2Fpaakirjoitukset%2Fa1432522215873%3Fjako%3Da3e0faf15217a9845dbdf47383eb9c88%26ref%3Dfb-share&ref=hs-art-artikkeli
https://twitter.com/intent/tweet?text=Toivottomuudesta+tulee+yhteiskunnalle+raskas+lasku&url=http%3A%2F%2Fwww.hs.fi%2Fpaakirjoitukset%2Fa1432522215873%3Fjako%3Da3e0faf15217a9845dbdf47383eb9c88%26ref%3Dtw-share&ref=hs-art-artikkeli
http://www.hs.fi/paakirjoitukset/a1432522215873#kommentit
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jäljet. Dies iraen (vihan päivä) säkeet lupaavat: "Meissä on myös 
rakkauden päivä, valon päivä. Ratkaisun avain on meissä. . ." 
Smolnassa ei nyt olla ihan elämän ja kuoleman kysymyksissä, mutta aika 
lähellä kumminkin, jos dramatiikka sallitaan. Ja pateettisuus. Onhan 
kevät ja "keväällä vanha ihminen tulee pateettiseksi" kuten 
Sanna Kangasniemi kirjoitti. 

SANOMA NETWORK OPTIMIZER 

!  
Älä perusta omaa yritystä 
Eezyn avulla toimit ilman yrittäjän velvollisuuksia. Helppoa, tutustu! 
helpompaa-yrittäjyyttä.Eezy.fi ""

!  
Hallitusneuvotteluissamuovataan Suomen kohtaloa. Toivoa sopii, että 
strateginen ajattelu ulottuu kahden tai kolmen vaalikauden päähän, 
vaikka ratkaisuja täytyy löytää jo tässä ja nyt vaikuttaviin suuriin 
kysymyksiin. 
Yksi hallituksen suurista tehtävistä on mahdollistaa tuottavan työn, 
työpaikkojen ja työllisyyden lisääminen. Menemättä syvemmälle tarjolla 
olevan työn ja työn hakijoiden eriparisuuteen, työllistämisrakenteisiin ja 
-keinoihin, tyhmempikin huomaa, etteivät nykyiset ratkaisut toimi tai 
riitä. Vuosia jatkunut tilanne on kuin suojuoksua syyspimeällä 
tihkusateessa. 
Työstä kumpuava hyvinvointi ei ole vain valtiovallan vastuulla, vaan 
myös yritysten. Pk-yritykset työllistävät kunnioitettavasti, mutta 
tarvittaisiin myös isoja työllistäjiä. 
Suurten yritysten työtä on siirtynyt halvan työvoiman maihin tai ihmisiä 
käyttökelpoisemmille roboteille. Virtaviivaistaminen on tarkoittanut 
työpaikkojen vähentämistä. Vanhaa työtä poistuu nopeammin kuin 
uutta syntyy. 
Mihin suomalainen luovuus ja ideointivoima nyt suuntautuvat? 
Optimistisesti uskon, että sitä on. Missä ovat tuoreet, isonkin 
liiketoiminnan käynnistävät ja vientilukuihin vaikuttavat liikeideat? 
Lymyävätkö ne vielä laboratorioissa, työpöydillä ja hautomoissa? 
Podemmeko ideoiden puutostautia? Kysymys on pakko esittää 
huolimatta kasvavasta peliteollisuudesta ja muutamasta loistavasta 

http://www.hs.fi/radiotelevisio/a1432346327022?ref=hs-art-artikkeli
http://ad.360yield.com/click/Q7mW0EFqZqGPqAjob5MjuHFTx226Q7GnmIzH731tn4gRUQlV3rlSTTfOq2xizVoe7vQnBMilpNO1FQtUZyweBhoY2-tOZOSaZwSJiHoz27bKA8bEZl2cjPUxuWCZS-.qL3Md-kPLsfgvyeTsLB1oFjuSPVp.R7XpdyVGItlI6xpS1N-eInPk-ruQu0UqxhQ3NUJwocU8hSHewd-QqXJGwlxgU307RUKyJR9qidDcwquGQshAgto7ehodfuTiqnadVPS1Q2ezIq53wVS5C4s3J752l1eAe5Ue-x9yckmrB5y5uWGKUgQ7QzKyP6X0ppjUfvrwCyuywHGA8l09aZkDkV3sZ5kCqVSVxtcGursnFUdZFOhj.TOwprB.bwDWtSrrShNBrtKbOZNALQlGM818m4eqp5s.06SWSqwZvwkpAButtd7uwDDCbLCRcI8.KZZn1PJ8im7aPJlNpqDSRmvDYJxVV90kQeiz4d.g06X3mP62hFBN-D2lfb3AAXskIFGJInH5quTO1xlY63a-c9wZckhFQwWro3cpx3v8WkX-3CDvJQWdnXZILi3HTxGzXGfO.SH9AwHr6ArBSzPsTp6GGrG8kZ2XD-XJjLxUmTG34C.4KJtlYfrWduDSxft6H4-qTBOgLsSClWCNfaQiXfi.eNzxKGvX8LiboJLCB7wPQWjcbVNLMiewKfulWT4RonRyhcNWTJQ-P59hqSlcPWwAmm.BkkNDhKLD2ZLq4jPU4hy8e7MCozjLfiwh3PpA4n6Nez0Hxv2Q6xSJvtipEOXDUCpAQ2eMtzjp9WavyCg=//http://www.eezy.fi/
http://ad.360yield.com/click/Q7mW0EFqZqGPqAjob5MjuHFTx226Q7GnmIzH731tn4gRUQlV3rlSTTfOq2xizVoe7vQnBMilpNO1FQtUZyweBhoY2-tOZOSaZwSJiHoz27bKA8bEZl2cjPUxuWCZS-.qL3Md-kPLsfgvyeTsLB1oFjuSPVp.R7XpdyVGItlI6xpS1N-eInPk-ruQu0UqxhQ3NUJwocU8hSHewd-QqXJGwlxgU307RUKyJR9qidDcwquGQshAgto7ehodfuTiqnadVPS1Q2ezIq53wVS5C4s3J752l1eAe5Ue-x9yckmrB5y5uWGKUgQ7QzKyP6X0ppjUfvrwCyuywHGA8l09aZkDkV3sZ5kCqVSVxtcGursnFUdZFOhj.TOwprB.bwDWtSrrShNBrtKbOZNALQlGM818m4eqp5s.06SWSqwZvwkpAButtd7uwDDCbLCRcI8.KZZn1PJ8im7aPJlNpqDSRmvDYJxVV90kQeiz4d.g06X3mP62hFBN-D2lfb3AAXskIFGJInH5quTO1xlY63a-c9wZckhFQwWro3cpx3v8WkX-3CDvJQWdnXZILi3HTxGzXGfO.SH9AwHr6ArBSzPsTp6GGrG8kZ2XD-XJjLxUmTG34C.4KJtlYfrWduDSxft6H4-qTBOgLsSClWCNfaQiXfi.eNzxKGvX8LiboJLCB7wPQWjcbVNLMiewKfulWT4RonRyhcNWTJQ-P59hqSlcPWwAmm.BkkNDhKLD2ZLq4jPU4hy8e7MCozjLfiwh3PpA4n6Nez0Hxv2Q6xSJvtipEOXDUCpAQ2eMtzjp9WavyCg=//http://www.eezy.fi/
http://ad.360yield.com/click/Q7mW0EFqZqGPqAjob5MjuHFTx226Q7GnmIzH731tn4gRUQlV3rlSTTfOq2xizVoe7vQnBMilpNO1FQtUZyweBhoY2-tOZOSaZwSJiHoz27bKA8bEZl2cjPUxuWCZS-.qL3Md-kPLsfgvyeTsLB1oFjuSPVp.R7XpdyVGItlI6xpS1N-eInPk-ruQu0UqxhQ3NUJwocU8hSHewd-QqXJGwlxgU307RUKyJR9qidDcwquGQshAgto7ehodfuTiqnadVPS1Q2ezIq53wVS5C4s3J752l1eAe5Ue-x9yckmrB5y5uWGKUgQ7QzKyP6X0ppjUfvrwCyuywHGA8l09aZkDkV3sZ5kCqVSVxtcGursnFUdZFOhj.TOwprB.bwDWtSrrShNBrtKbOZNALQlGM818m4eqp5s.06SWSqwZvwkpAButtd7uwDDCbLCRcI8.KZZn1PJ8im7aPJlNpqDSRmvDYJxVV90kQeiz4d.g06X3mP62hFBN-D2lfb3AAXskIFGJInH5quTO1xlY63a-c9wZckhFQwWro3cpx3v8WkX-3CDvJQWdnXZILi3HTxGzXGfO.SH9AwHr6ArBSzPsTp6GGrG8kZ2XD-XJjLxUmTG34C.4KJtlYfrWduDSxft6H4-qTBOgLsSClWCNfaQiXfi.eNzxKGvX8LiboJLCB7wPQWjcbVNLMiewKfulWT4RonRyhcNWTJQ-P59hqSlcPWwAmm.BkkNDhKLD2ZLq4jPU4hy8e7MCozjLfiwh3PpA4n6Nez0Hxv2Q6xSJvtipEOXDUCpAQ2eMtzjp9WavyCg=//http://www.eezy.fi/
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startupista. Toivon kielteistä vastausta, mutta Paasikiven aikana elänyttä 
ihmistä ei sitten kannata hämätä hypetyksellä tai pitchaustaidoilla. 
Kun mennään makrotasolta mikrotasolle eli ihmisiin, työpaikka 
merkitsee enemmän kuin ihmisen siirtyminen sarakkeesta toiseen. 
Kysymys on elämisestä. On riipaisevaa seurata toiveikkuuden 
hiipumista, kun sadaskolmaskymmeneskään työhakemus ei tuota 
tulosta. 
Hakemuksiin ei välttämättä vastaa kukaan, ei edes robotti. Mykkyys on 
yksi suomalaisen työkulttuurin vammoista. Jos sitkeä haku kuitenkin 
tuo työpaikan, ilo on kuin kuuden magnitudin järistys mutta ilman 
tuhoja. 
Ongelmia on helpompi sietää, jos pysytellään makrotasolla. Luvut eivät 
itke tai tunteile muutenkaan. Ihmiset eivät kuitenkaan ole vain lukuja ja 
prosentteja. Jos olisivat, heidät pyöriteltäisiin taulukkolaskennalla 
järjestykseen. A vot! 
Joka kymmenes 15–24-vuotias suomalaisnuori oli viime vuonna vailla 
työtä. Vastavalmistuneita korkeakoulutettuja työttömiä on yli 5 000, 
työttömiä tohtoreita yli tuhat. Luvut herättävät tunteita, mutta myös 
järkeä. Tilanteessa ei ole järkeä – ei yksilön, eikä kansantalouden 
kannalta. Suomella ei olisi varaa pitää tulevaisuuttaan poissa 
työpaikoilta. 
Goalla joogaavat downshiftaajat ovat saaneet enemmän julkisuutta kuin 
kengännauhabudjetilla tukien varassa elävät nuoret. He eivät pakoile 
vaan etsivät työtä, joka edes jotenkin vastaisi yhtä tai useampaa 
tutkintoa ja parinkymmenen vuoden koulutuksella hankittua osaamista. 
Toivottomuudesta tulee yhteiskunnallekin raskas lasku. 
Toivoa tarvitaan. Elämän ja kuoleman lauluissa (Kun vielä olet tällä 
rannalla) kehotetaan kiinnittämään katse "tähän rantaan, jolla hetken 
viivyimme, sen kauneuteen, sen kallionlohkareisiin: katso, ne kukkivat." 
Reetta Meriläinen hs.artikkeli@hs.fi 
Kirjoittaja on HS:n entinen päätoimittaja. "
--- 
http://yle.fi/uutiset/suomi_on_hyva_maa_vain_80_prosentille_kansasta/8005676 "
  UUTISET            
  KOTIMAA            
Kotimaa 26.5.2015 klo 6:29 | päivitetty 26.5.2015 klo 6:28 

Suomi on hyvä maa vain 80 
prosentille kansasta 

mailto:hs.artikkeli@hs.fi
http://yle.fi/uutiset/suomi_on_hyva_maa_vain_80_prosentille_kansasta/8005676
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Hyvinvointivaltion pohja vuotaa, kuvailee professori Juho Saari, yksi 
maamme eturivin hyvinvointivaltioasiantuntijoista. Vaikka vaikeita aikoja 
on edessä, hyvinvointivaltio on vielä pelastettavissa. 
            

!  "
Kuva: Yle 
10-vuotias Adele oli keskiviikkona ostoksilla ystävänsä Olivian kanssa 
vantaalaisessa ostoskeskuksessa. Hänen mielestään Suomessa on kaikki hyvin, 
mutta: 
– Joissain kaupoissa joku pikkujuttu maksaa sikapaljon, voisi olla vähän 
halvempaa. 
Tutkijat ovat kehittäneet kymmeniä mittareita kuvaamaan hyvinvointivaltion ja sen 
kansalaisten tilaa – esimerkkinä sosiaalisen kehityksen indeksi. Suomen paikka ei 
näillä mittareilla viime vuosina ole ollut kovin vakaa. 
Hyvinvointivaltioguru, professori Juho Saari arvioi, että Suomi täyttää vain hilkulla 
muiden pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden kriteerit. 
– Meillä on tapahtunut melkoista valumaa toisista Pohjoismaista ulospäin. 
Valtaväestön sosiaaliturva on edelleen hyvää pohjoismaista tasoa, mutta meidän 
köyhät elävät toisessa todellisuudessa. 
"Suomi edelleen maailman parhaita maita" "
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!  "
Olivia ja Adele. Kuva: YleVaikka viidesosa väestöstä painii monenlaisten ongelmien 
parissa, professori rankkaisi Suomen edelleen Top 10 -maiden joukkoon. Juuri 
paljon kritisoitu julkinen hallinto on Suomessa vahvinta. Samoin palvelut. "
– Meillä on kohtuullisen korkea luottamus ja luotettava julkinen hallinto, eikä 
korruption pelkoa. Tulonsiirtopalveluihin pääsee hyvin, ei ole sellaista 
tarveharkintaa, joka aiheuttaa korruptiota. Työpaikkaa ja asuntoa voi vaihtaa ilman 
että menettää oikeuksia sosiaali- ja terveyspalveluihin, Saari luettelee. 
Viime vuosina hyvinvointivaltiota on paikoin jopa turvotettu. Esimerkiksi viime 
hallitus korotti joitain etuisuuksia mm. työttömyysturvassa ja asumistuissa. Taustalla 
ovat hyvät ajat ja erityisesti vuosi 2010. 
– Koskaan ei ole mennyt niin hyvin kuin silloin. Sosiaaliturvaa on voimakkaasti 
laajennettu ja järjestelmiin on käytetty paljon enemmän rahaa. Julkinen työllisyys on 
kasvanut merkittävästi, samoin sosiaali- ja terveyshenkilöstön määrä. 
Sisua tarvitaan "

!  "
Kuva: YleMutta edessä olevat näkymät eivät ole ruusuiset. Hyvinvointivaltion 
kuolemaa tosin on ennustettu jo 60-luvulta, eikä loppu uhkaa vieläkään. "
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– Pitäisi luottaa siihen, että tämä malli on hyvä monella tavalla. Se on sopeutunut 
aiemminkin, ja uskon, että sopeutuu tälläkin kertaa, ilman että kärsitään 
peruuttamattomia vaurioita. 
– Suomi on kuin vanhan uittokansan kuuluukin eli sellainen sumantekokansa. 
Luomme isoja tukkipatoja, ja ne rymäytetään auki, Saari luonnehtii. 
Rakennetaan asuntoja ja kohtuullistetaan perintää 
Huonompiosaisia voitaisiin auttaa kolmella melko yksinkertaisella tempulla: 
Kiristetään rikkaiden verotusta tuloerojen kaventamiseksi, rakennetaan 
kohtuuhintaisia asuntoja sekä kohtuullistetaan perintää velkakierteeseen 
joutumisen ehkäisemiseksi.   
Niukkuutta tulee lisää, mutta kohtuullinen elintaso säilyy suurimmalla 
osalla. 
– Professori Juho Saari "
Verojen kiristäminen lienee näistä se kinkkisin, sillä veroja pitäisi kiristää juuri niiltä, 
jotka ovat itse vallan kahvassa. 
Lisäksi tulevien leikkausten tiellä oikeudenmukaisuudesta on pidettävä huolta. 
–  Pitää katsoa, että ne leikkaukset eivät kasaudu samalle perheelle. Ihminen ja 
perheet kestävät vain rajallisen määrän kolhuja, professori muistuttaa. 
– Niukkuutta on, niukkuutta tulee lisää, mutta semmoinen kohtuullinen elämänlaatu 
ja elintaso säilyvät suurimmalla osalla. 

  ! Risto Mattila           
Yle Uutiset "

—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 27. toukokuuta 2015 klo 15.49 
Aihe: Visioin työpaikkaani LinkedInissä 27.5.2015 ""
27.5.2015""
Jukka Paakkanen"
etsii haastavaa ja mielenkiintoista työtä - haastaa ajattelemaan - koetellusti lujaa 
tekoa - upseeri ja herrasmies"
Visioin tulevaa työpaikkaani sinulle. Teen työtä pääkaupunkiseudulla. Toimin 
työyhteisössäni esimiestason tehtävässä asiantuntijoiden liiderinä, hyvän 
työkulttuurin tuottajana ja tuloksekkaan työtuloksen takuumiehenä valmentavalla 
työotteella tiimiäni sparraten. Haastan esimiehiäni ja alaisiani yhteisen tavoitteen 
tehokkaampaan ja tuotteliaaseen tavoittamiseen tehtävässäni. Ratkaisukeskeisenä 
ja uutta luovana yksilönä jaan hyvät käytänteet epäitsekkäästi työyhteisön 
toimintamalleja jatkuvasti kehittäen työhyvinvointia ja työssä viihtymistä ruokkien. 
Tavoittelen johtotasontehtäviä. Tarjoa työ! show less""

https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 29. toukokuuta 2015 klo 3.46 
Aihe: Uusimmat päivitykseni LinkedInissä 27.-29.5.2015 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä ovat uusimmat päivitykseni LinkedInissä 27.-29.5.2015. Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- 
27.5.2015 
Petri Tuulari commented on this 
 
 
Jukka Paakkanenetsii haastavaa ja mielenkiintoista työtä - haastaa ajattelemaan - koetellusti lujaa 
tekoa - upseeri ja herrasmies 
 
 
 
Like vai Dislike? Osa 20/21 Hallituksen vaihtuessa puhaltavat uudet tuulet ja vallassa olevilla on 
aiempaa vähemmän kytköksiä henkilöstövuokrausyrityksiin Suomessa. HR-toimiala on tärkeä. Jos 
henkilöstövuokrausliiketoiminta ei olisi osa nyt työtä tarjoavan yrityksen toimenkuvaa, olisin jo 
hakenut tarjottua paikkaa. Siksi tämän tarjotun avoimen tehtävän osalta naamavärkkini on negio :-( 
hymiön sijaan. Henkilöstövuokrausliiketoiminta luo ja ylläpitää vauraassa suomalaisessa 
yhteiskunnassamme suomalaisten kansalaisten köyhyyttä, vähävaraisuutta ja osattomuutta 
kansallisesta vauraudesta. show less 
 
 
LikeCommentShare44 comments. 
Show previous comments"
" "  
1d  
Jukka PaakkanenVuokratyöntekijän elämässä on jatkuvasti mukana epävarmuus työn ja 
toimeentulon jatkuvuudesta. Harva pankki myöntää pätkätyössä toimivalle 
vuokratyöntekijälle asuntolainaa omistusasunnon hankintaan. Vuokratyöntekijää odottaa 
siis varmuudella vanhuudessa köyhyys ja osattomuus pienen eläkkeen ollessa riittämätön 
kattamaan kasvavia asumiskustannuksia tilanteessa, jossa työntekijä ei ole työvuosina 
kyennyt hankkimaan omistusasuntoa ja siten turvaamaan eläkkeen riittävyyden 
mielekkääseen elämiseen. Eläkkeellä ei liene ole tarkoitus vain pysyä hengissä vaan myös 
tehdä ansaitulla vapaa-ajalla asioita, joihin ei ole ollut mahdollisuutta työvuosina. 
Tarkastelukulman muutos avaa silmät tässä asiassa. show lessDelete"
" "  
1d  
Petri TuulariAsiassa on monta puolta. Esimerkki: Pienyrittäjällä on työntekijän tarve 
kahdeksi kuukaudeksi. Vuokrafirmasta voi helposti ottaa tarvittavan avun ja sopimus on 
määräaikainen. Monelle tekijälle erikseen sovittavat työjaksot sopivat hyvin, sillä aikaa jää 

https://www.linkedin.com/profile/view?id=76910282&authType=name&authToken=WHL4&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-commenter-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=76910282&authType=name&authToken=WHL4&trk=hp-feed-commenter-name
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myös muille asioille. Ilman vuokrafirmaa yritys ei todennäköisesti palkkaisi ketään. 
Osaavat tekijät työllistyvät helposti pysyviin työsuhteisiin. "
" " Nykyisin kaikki eivät halua omistusasuntoa. show lessDelete"
" "  
now  
Jukka PaakkanenYmmärrän hyvin työnantajan näkemyksen ja perustelut - jopa 
vuokratyövoimaa välittävän businessvainun mielestäni moitittavassa liiketoiminnassa 
ajassa. Kaikkia yksilöitä ei kiinnosta katsoa eläkevuosiin asti elämää eteenpäin - 
hyväksikäyttäjiä maailmassa riittää. Pienen ihmisen asiaa harva pohtii, jos käsi on 
nallekarhun tapaan syvällä hunajapurkissa. Mitä sitten, kun purkista kerran loppuu hunaja 
eikä tuottaja halua enää käyttää vanhaa astiaa? Valtiovallan intressin toivon olevan katsoa 
työelämän kokonaisuutta. Vilpittömästi toivon eri tason päättäjille myös yrityksissä kykyä 
nähdä koko yhteiskunnan etu ajassa ja sydämen viisautta kovan euromääräisen itsekkään 
kalkuloinnin sijaan."
--- 
28.5.2015 
Jaakko Antti Mikkola commented on this 

 
 
Jukka Paakkanenetsii haastavaa ja mielenkiintoista työtä - haastaa 
ajattelemaan - koetellusti lujaa tekoa - upseeri ja herrasmies 
 
 
 
Visioin tulevaa työpaikkaani sinulle. Teen työtä pääkaupunkiseudulla. Toimin 
työyhteisössäni esimiestason tehtävässä asiantuntijoiden liiderinä, hyvän 
työkulttuurin tuottajana ja tuloksekkaan työtuloksen takuumiehenä 
valmentavalla työotteella tiimiäni sparraten. Haastan esimiehiäni ja alaisiani 
yhteisen tavoitteen tehokkaampaan ja tuotteliaaseen tavoittamiseen 
tehtävässäni. Ratkaisukeskeisenä ja uutta luovana yksilönä jaan hyvät 
käytänteet epäitsekkäästi työyhteisön toimintamalleja jatkuvasti kehittäen 
työhyvinvointia ja työssä viihtymistä ruokkien. Tavoittelen johtotasontehtäviä. 
Tarjoa työ! show less 
 
 
LikeCommentShare22 comments."

" "  
38m 
Jaakko Antti MikkolaOnnea miehelle!Delete"
" "  
now  
Jukka PaakkanenKiitos kannustuksesta Jaakko. Onneakin varmasti tarvitaan työelämässä 
ja etenkin työnhakijana oikean työpaikan löytämisessä tänä päivänä - elämässä riittää, kun 
tietää mitä haluaa ja minne on matkalla. Työpaikankin valitseminen on silloin varsin 
helppoa, kun se oikea työmahdollisuus tulee kohdalle. Mukavaa ja aurinkoista alkavaa 
kesää sinulle Jaakko. Valoa ja iloa."
--- 
28.5.2015""
Jukka Paakkanen"

https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=&authToken=&trk=
https://www.linkedin.com/profile/view?id=224437238&authType=name&authToken=2b98&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=224437238&authType=name&authToken=2b98&trk=hp-feed-commenter-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=&authToken=&trk=
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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etsii haastavaa ja mielenkiintoista työtä - haastaa ajattelemaan - koetellusti lujaa 
tekoa - upseeri ja herrasmies"
Hyvä lähimmäiseni verkossa. Näin lomien kynnyksellä minulla on sinulle esitys. 
Jätä kesäloman ajaksi taka-alalle omaan ajatushautomoosi hautumaan pohdinto 
siitä, voisinko minä sopia työkaveriksi teidän työporukkaan ensi syksystä alkaen? 
Olen esitellyt erilaista osaamistani, valmiuksiani, kyvykkyyttäni, luonnettani, 
elämääni ja arvojani kuluneena kesälomajaksojen välisenä aikana varsin aktiivisesti 
täällä LinkedInissä. Viestit koskien työmahdollisuutta ovat tervetulleita myös kesän 
kuluessa. Aurinkoista kesää ja kireitä siimoja kalareissuille. Valoa ja iloa. show less"
" " LikeCommentShare"
--- 
29.5.2015""
Jukka Paakkanen"
etsii haastavaa ja mielenkiintoista työtä - haastaa ajattelemaan - koetellusti lujaa 
tekoa - upseeri ja herrasmies"
Valoa ja iloa."""
Petrus Ahonen - Silmät täydellisen rakkauden ( lyrics )"
youtube.comUploaded by elkib12 on 2011-08-11."
" " LikeCommentShare""
--- 
https://www.youtube.com/watch?v=z6JgJpZiM0c&list=RDY6vU2YoeBig&index=16 "
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 31. toukokuuta 2015 klo 15.24 
Aihe: Päivitys LinkedInissä 31.5.2015 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on päivitykseni LinkedInissä 31.5.2015. Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- 
31.5.2015 "
Jukka Paakkanen"
etsii haastavaa ja mielenkiintoista työtä - haastaa ajattelemaan - koetellusti lujaa 
tekoa - upseeri ja herrasmies"

https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
http://youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=z6JgJpZiM0c&list=RDY6vU2YoeBig&index=16
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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Kesälukemisena aloitin tutkimaan Jean Vanierin vielä tänäkin päivänä varsin 
ajankohtaisia kuvauksia nykyajasta, elämästä, ihmisestä ja Jumalasta. Olen lukenut 
teosta vasta parikymmentä sivua, mutta koen sydämelläni, että vinkkaan hyvästä 
kesälukemisesta sinullekin. Tunnetun filosofin ja teologin ajattelu avartaa varmasti 
sinunkin ymmärrystäsi elämästä Jumalan luomakunnassa ajassa. En välttämättä 
ajattele kaikilta osin samoin teoksen kirjoittajan kanssa, mutta totean, että tämä 
teos haastaa sopivasti pohtimaan omaa ja lähimmäisten elämää ajassa. Valoa ja 
iloa. show less"

� "
Vanier, Jean: Murrettu ruumis | Sinapinsiemen"
sinapinsiemen.fi!
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 2. kesäkuuta 2015 klo 1.12 
Aihe: Päivitys LinkedInissä 2.6.2015 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on päivitykseni LinkedInissä 2.6.2015. Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- 
2.6.2015 
Jukka Paakkanen"
etsii haastavaa ja mielenkiintoista työtä - haastaa ajattelemaan - koetellusti lujaa 
tekoa - upseeri ja herrasmies"
Light and joy."

� ""

https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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Life after Death- Died at party then met god!"
youtube.comUploaded by Heaven Exists on 2014-12-14."
  LikeCommentShare         "
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 3. kesäkuuta 2015 klo 0.07 
Aihe: Päivitys LinkedInissä 3.6.2015 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on päivitykseni LinkedInissä 3.6.2015. Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- 
3.6.2015 "
https://www.youtube.com/watch?v=5NCvPeL5GiA 
--- 
3.6.2015 
Jukka Paakkanen"
etsii haastavaa ja mielenkiintoista työtä - haastaa ajattelemaan - koetellusti lujaa 
tekoa - upseeri ja herrasmies"
Valoa ja iloa."

� ""
02 - Kuusankosken Kirkon Nuorisokuoro - Kaikki saavat tulla"
youtube.comuploaded in HD at http://www.TunesToTube.com"
  LikeCommentShare         "
—-""
From: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Date: 2015-06-03 0:45 GMT+03:00 
Subject: Uusi päivitys LinkedInissä 3.6.2015 "

https://www.youtube.com/watch?v=5NCvPeL5GiA
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on uusi päivitys LinkedInissä 3.6.2015. Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- 
3.6.2015 "
https://www.youtube.com/watch?v=9-QjMRF1gkI 
--- 
3.6.2015 
Jukka Paakkanen"
etsii haastavaa ja mielenkiintoista työtä - haastaa ajattelemaan - koetellusti lujaa 
tekoa - upseeri ja herrasmies"
Light and joy."

� ""
An Orthopedic Doctor's Near Death Experience - Dr Mary Neal (To 
Heaven"
youtube.comDr. Mary Neal is a board-certified orthopaedic spine surgeon who drowned 
while kayaking on a South Ameri…"
  LikeCommentShare         "
—-""
From: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Date: 2015-06-03 1:01 GMT+03:00 
Subject: Uusin päivitys LinkedInissä 3.6.2015 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on uusin päivitys LinkedInissä 3.6.2015. Valoa ja iloa. ""
Jukka 

https://www.youtube.com/watch?v=9-QjMRF1gkI
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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--- 
3.6.2015 "
https://www.youtube.com/watch?v=xGw0MPa3dpY 
--- 
3.6.2015 
Jukka Paakkanen"
etsii haastavaa ja mielenkiintoista työtä - haastaa ajattelemaan - koetellusti lujaa 
tekoa - upseeri ja herrasmies"
Light and joy."

� ""
Waking Up In Heaven - Crystal McVea (Near Death Experience)"
youtube.comOn December 10, 2009, Crystal McVea, a thirty-two-year-old mother of four, 
stopped breathing. Her face…"
  LikeCommentShare         "
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 8. kesäkuuta 2015 klo 14.16 
Aihe: Päivitys LinkedInissä 8.6.2015 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on päivitykseni LinkedInissä 8.6.2015. Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- 
8.6.2015 
http://yle.fi/uutiset/viisi_isoa_estetta_perustulokokeilun_tiella/8035337 "
--- 
8.6.2015 "
Jukka Paakkanen"

https://www.youtube.com/watch?v=xGw0MPa3dpY
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
http://yle.fi/uutiset/viisi_isoa_estetta_perustulokokeilun_tiella/8035337
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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etsii haastavaa ja mielenkiintoista työtä - haastaa ajattelemaan - koetellusti lujaa 
tekoa - upseeri ja herrasmies"
"Tosiasioiden tunnustaminen on kaiken viisauden alku." Näin on todettu - näin 
todettiin myös kotva sitten. En tiedä tulisiko keskustelulle perustulosta itkeä vai 
nauraa - riippuu siitä halutaanko todella muuttaa tulonjakomekanismia 
yhteiskunnassa vai pelkkä vähimmäistoimeentulon nimike. Kaltaiseni työtön 
työnhakija saa yhteiskunnalta erilaisia tukia hengissä pysyäkseen ja kuluttamisella 
yhteiskuntaa osaltaan ylläpitääkseen vastikkeettomasti noin 1500 euroa 
kuukaudessa. Se on tosiasia. Perustulon tulisi aina kattaa vähintään asuminen, 
ruoka ja vaatetus. Valoa ja iloa. show less"

� "
Viisi isoa estettä perustulokokeilun tiellä"
yle.fiPerustulokokeilu on kirjattu hallitusohjelmaan ja ajatukselle löytyy kannatusta myös 
oppositiosta ja kansan parista. Kaikki siis valmista kaikille vastikkeettomasti tilille kila…"
  LikeCommentShare         "
—-""
From: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Date: 2015-06-15 0:21 GMT+03:00 
Subject: Päivitys LinkedInissä 15.6.2015 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on päivitykseni LinkedInissä 15.6.2015. Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- 
15.6.2015 
https://www.youtube.com/watch?v=uQkMnW2JgjY 
--- 
15.6.2015 
Jukka Paakkanen"
etsii haastavaa ja mielenkiintoista työtä - haastaa ajattelemaan - koetellusti lujaa 
tekoa - upseeri ja herrasmies"
Light and joy."

https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.youtube.com/watch?v=uQkMnW2JgjY
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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� ""
A Girl Got Gift From Heaven and Painting with Jesus - Jordan 
Cook/Sid "
youtube.comThis Video is from Sid Roth, "It's Supernatural!" Jordan Cook is 8-year-old 
girl who started to p…"
  LikeCommentShare         "
—-""
From: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Date: 2015-06-15 15:23 GMT+03:00 
Subject: Uusi päivitys LinkedInissä 15.6.2015 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on uusi päivitys LinkedInissä 15.6.2015. Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- 
15.6.2015 
https://www.youtube.com/watch?v=jEp30kQFGeI 
--- 
15.6.2015 
Jukka Paakkanen"
oma pää - pääoma - ifitfi.com"
Light and joy."

� ""
"Angels that Gather" - Paul Keith Davis on "Its Supernatural""

https://www.youtube.com/watch?v=jEp30kQFGeI
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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youtube.comSid Roth's Television Program - "Its Supernatural" To see more videos and 
other resources visit: h…"
  LikeCommentShare         "
—-""
From: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Date: 2015-06-15 23:01 GMT+03:00 
Subject: Uusin päivitys LinkedInissä 15.6.2015 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on uusin päivitys LinkedInissä 15.6.2015. Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- 
15.6.2015 
https://www.youtube.com/watch?v=zDki0NT2c_w 
--- 
15.6.2015 
Jukka Paakkanen"
oma pää - pääoma - ifitfi.com"
Light and joy."

� ""
Jesus Speaks to Lisa through a Near Death Experience"
youtube.comLisa's heart stops beating and she dies...the doctors bring her back to life. 
Lisa describes what she saw wh…"
  LikeCommentShare         "
—-""
From: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Date: 2015-06-16 23:23 GMT+03:00 
Subject: Päivitys LinkedInissä 16.6.2015 ""
Tervehdys äiti ja Reino, 

https://www.youtube.com/watch?v=zDki0NT2c_w
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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tässä on päivitykseni LinkedInissä 16.6.2015. Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- 
16.6.2015 
https://www.youtube.com/watch?v=YxAIlBUO6IU 
--- 
16.6.2015 
Jukka Paakkanen"
oma pää - pääoma - ifitfi.com"
Light and joy."

� ""
Prophetic Soaking/Intercession"
youtube.comBe encouraged, strengthened, and ever increasing in the Love of the Lord. I 
do not own this music nor any images used, this is for ministry use. Album: Home CD by…"
  LikeCommentShare         "
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 19. kesäkuuta 2015 klo 1.46 
Aihe: Päivitys LinkedInissä 19.6.2015 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on päivitykseni LinkedInissä 19.6.2015. Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- 
19.6.2015 
https://www.youtube.com/watch?v=IG67KRym5yA&list=RDLaGgjLL-GlE&index=18 
--- 
19.6.2015 

https://www.youtube.com/watch?v=YxAIlBUO6IU
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.youtube.com/watch?v=IG67KRym5yA&list=RDLaGgjLL-GlE&index=18
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Jukka Paakkanen"
oma pää - pääoma - ifitfi.com"
Ilontäyteistä ja rentoa Juhannusta sinulle lähimmäiseni verkossa. Sinua siunata 
tahdon. Valoa ja iloa."

� ""
GFM - Onnellinen"
youtube.comGFM - Onnellinen Ohjaus: Raimo Saba iTunes: https://itunes.apple.com/
WebObjects/MZStore.woa/wa/viewAlbum…"
  LikeCommentShare         "
—-""
From: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Date: 2015-06-20 14:41 GMT+03:00 
Subject: Päivitys LinkedInissä 20.6.2015 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on päivitykseni LinkedInissä 20.6.2015. Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- 
20.6.2015 
https://www.youtube.com/watch?v=W2ZdlHe4Has&spfreload=10 
--- 
20.6.2015 
Jukka Paakkanen"
oma pää - pääoma - ifitfi.com"
Light and joy."

� "

https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.youtube.com/watch?v=W2ZdlHe4Has&spfreload=10
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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Vision of Spiritual World and Heaven - Deborah Shambora (Near 
Death Ex"
youtube.comDeborah Shambora died of horse crush. She was in ICU with critical 
condition. She was nearly dying. She h…"
  LikeCommentShare         "
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 22. kesäkuuta 2015 klo 16.49 
Aihe: Kommentti LinkedInissä 22.6.2015 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on kommenttini LinkedInissä 22.6.2015 jaettuun uutisoitiin http://yle.fi/uutiset/
tuomiokapituli_antoi_kirkkoherralle_huomautuksen__osallistui_kilpailevaan_toimint
aan/8094794. Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- 
22.6.2015 
Koska en ole pariin vuoteen ollut Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen ja tyytynyt 
vain sivusta seuraamaan monella tapaa yhteiskunnallisesti tärkeän uskonnollisen yhteisön 
toimia sivusta, saatan avoimesti ihmetellä kirkon linjaa tässäkin tapauksessa. Kuinkahan 
monen eri uskonnollisen toimijan kanssa virallinen kirkkoinstituutio itse kaveraa hyvin 
poikkeavista uskonopillisista oppinäkemyksistä huolimatta? "
Kirkkoherra Rainerma edustaa näkemykseni mukaan kirkon papiston raamatullisen 
uskonkäsityksen puhdaslinjaisinta ja hengellisesti terveoppisinta ja ymmärtäväisintä 
papistoa. Keijo Rainerman hengellisiin pohdintoihin voit tutustua vaikkapa lukemalla 
päivittäin vuonna 2008 julkaistua Sana päivääsi teosta. Jeesuksen omat ovat maailmassa 
tikun nokassa myös kirkon keskuudessa. Siunausta Keijolle ja Turun arkkihiippakunnan 
tuomiokapitulille. Valoa ja iloa. 
--- 
22.6.2015 

� "
Options""

http://yle.fi/uutiset/tuomiokapituli_antoi_kirkkoherralle_huomautuksen__osallistui_kilpailevaan_toimintaan/8094794
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Terho Kulmala"
Toimitusjohtaja MKT at Naturmax Oy"
Tuomiokapituli antoi kirkkoherralle huomautuksen – osallistui kilpailevaan 
toimintaan #uutisvahti  https://lnkd.in/bUy-yt4"

� "
Tuomiokapituli antoi kirkkoherralle huomautuksen – osallistui 
kilpailevaan toimintaan"
yle.fiKankaanpään kirkkoherra Keijo Rainerma on saanut huomautuksen Turun 
arkkihiippakunnan tuomiokapitulilta. Syy…"
  UnlikeCommentShare11 person likes this.22 comments."        
" " 11m            

Jukka PaakkanenKoska en ole pariin vuoteen ollut Suomen evankelis-
luterilaisen kirkon jäsen ja tyytynyt vain sivusta seuraamaan monella 
tapaa yhteiskunnallisesti tärkeän uskonnollisen yhteisön toimia sivusta, 
saatan avoimesti ihmetellä kirkon linjaa tässäkin tapauksessa. Kuinkahan 
monen eri uskonnollisen toimijan kanssa virallinen kirkkoinstituutio itse 
kaveraa hyvin poikkeavista uskonopillisista oppinäkemyksistä 
huolimatta? show lessDelete"

" " 10m            
Jukka PaakkanenKirkkoherra Rainerma edustaa näkemykseni mukaan 
kirkon papiston raamatullisen uskonkäsityksen puhdaslinjaisinta ja 
hengellisesti terveoppisinta ja ymmärtäväisintä papistoa. Keijo Rainerman 
hengellisiin pohdintoihin voit tutustua vaikkapa lukemalla päivittäin vuonna 
2008 julkaistua Sana päivääsi teosta. Jeesuksen omat ovat maailmassa 
tikun nokassa myös kirkon keskuudessa. Siunausta Keijolle ja Turun 
arkkihiippakunnan tuomiokapitulille. Valoa ja iloa. show less"

"
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 22. kesäkuuta 2015 klo 18.50 
Aihe: Päivitys LinkedInissä 22.6.2015 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on päivitykseni LinkedInissä 22.6.2015. Valoa ja iloa. "

https://www.linkedin.com/profile/view?id=151533247&authType=name&authToken=fFhH&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=151533247&authType=name&authToken=fFhH&trk=hp-feed-member-name
https://lnkd.in/bUy-yt4
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-commenter-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-commenter-name


Jukka Paakkanen LinkedIn päivitykset Sivu �  / �45 131"
Jukka "
--- 
22.6.2015 
https://www.youtube.com/watch?v=IcUN0qWrNTY 
--- 
22.6.2015 
Jukka Paakkanen"
oma pää - pääoma - ifitfi.com"
Light and joy."

� ""
Nouse Suomi 2015: Puhe Todd White"
youtube.comTulkkina Petri Patronen. Nouse Suomi la 23.5.2015 klo 19.00 alkanut 
tilaisuus jatkuu Todd Whiten puheella, rukouspalvelulla ja ylistyksellä. Todd White oli kiinni 
…"
  LikeCommentShare         "
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 23. kesäkuuta 2015 klo 1.25 
Aihe: Päivitys LinkedInissä 23.6.2015 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on päivitykseni LinkedInissä 23.6.2015. Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- 
23.6.2015 
https://www.youtube.com/watch?v=ujCyhfRaDGI 
--- 
23.6.2015 
Jukka Paakkanen"
oma pää - pääoma - ifitfi.com"

https://www.youtube.com/watch?v=IcUN0qWrNTY
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.youtube.com/watch?v=ujCyhfRaDGI
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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Valoa ja iloa."

� ""
Nouse Suomi 2015 | Praise Music Edition | TV7"
youtube.comUploaded by Roni Almgren on 2015-05-31."
  LikeCommentShare         "
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 23. kesäkuuta 2015 klo 23.53 
Aihe: Uusi päivitys LinkedInissä 23.6.2015 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on uusi päivitys LinkedInissä 23.6.2015. Koin sydämelläni, että vaihdan 
uuden kuvan tänään profiiliini. Kännykkäkameralla sain otettua tällaisen selfien 
partaa taas sydämen kehoituksesta kasvattavasta miehestä. Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- 
23.6.2015 
Jukka Paakkanen has a new profile photo"
"
  LikeComment         "
—-""
From: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Date: 2015-06-24 23:07 GMT+03:00 
Subject: Päivitys LinkedInissä 24.6.2015 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on päivitykseni LinkedInissä 24.6.2015. Valoa ja iloa. 

https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/chrome/skyline-entry?slType=NPU_PC&slSrcId=6019214091397140481&url=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Fprofile%2Fview%3Fid%3D169233277%26authType%3Dname%26authToken%3D8gGd%26trk%3Dhp-feed-member-photo
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Jukka "
--- 
24.6.2015 
https://www.youtube.com/watch?v=NXPaquJLLIs 
--- 
24.6.2015 
Jukka Paakkanen"
oma pää - pääoma - ifitfi.com"
Light and joy."

� ""
Heaven and Hell Testimony - Mary K Baxter / Sid Roth"
youtube.comMary Baxter was chosen by God to let the world know of the REALITY of 
Hell. For 30 consecutive nights …"
  LikeCommentShare         "
—-"
From: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Date: 2015-06-25 16:01 GMT+03:00 
Subject: Päivitykset LinkedInissä 25.6.2015 
To: aino.arvo@welho.com, Reino Pyykölä <reino.pyykola@phnet.fi> ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä ovat päivitykseni LinkedInissä 25.6.2015. Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- 
25.6.2015 
https://www.youtube.com/watch?v=4edinafjGQo 
--- 
25.6.2015 
Jukka Paakkanen"
oma pää - pääoma - ifitfi.com"

https://www.youtube.com/watch?v=NXPaquJLLIs
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.youtube.com/watch?v=4edinafjGQo
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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Light and joy."

� ""
2 Angels Caught On Camera Flying In Brazil | December 2, 2014"
youtube.comLINK HERE! http://beforeitsnews.com/paranormal/2014/12/strange-
creatur…"
  LikeCommentShare         "
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 25. kesäkuuta 2015 klo 20.57 
Aihe: Uusin päivitys LinkedInissä 25.6.2015 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on uusin päivitys LinkedInissä 25.6.2015. Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- 
25.6.2015 
https://www.youtube.com/watch?v=bY73aliscaE 
--- 
25.6.2015 
Jukka Paakkanen"
oma pää - pääoma - ifitfi.com"
Valoa ja iloa."

� ""
Hannu Mehtonen"

https://www.youtube.com/watch?v=bY73aliscaE
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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youtube.comLapsuuden kodin perintönä nykyisin korsolaisella Mehtosella oli ymmärrys 
uskonasioista, mutta oma ratkaisu oli tehtävä. Myöhemmin Jumalan ihmeitä hän on saa…"
  LikeCommentShare         "
—-""
From: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Date: 2015-06-26 12:14 GMT+03:00 
Subject: Päivitys LinkedInissä 26.6.2015 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on päivitykseni LinkedInissä 26.6.2015. Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- 
26.6.2015 
https://www.youtube.com/watch?v=s5FrCtGAU3A 
--- 
26.6.2015 
Jukka Paakkanen"
oma pää - pääoma - ifitfi.com"
Light and joy."

� ""
Time is Fast Running Out! - Victoria Nehale (Hell Testimony) Soon 
Rapt"
youtube.comVictoria Nahale has seen Jesus so many times and she had several times to 
visit hell. She saw some of…"
  LikeCommentShare         "
—-""
From: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Date: 2015-06-26 21:37 GMT+03:00 
Subject: Uusi päivitys LinkedInissä 26.6.2015 ""

https://www.youtube.com/watch?v=s5FrCtGAU3A
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on uusi päivitys LinkedInissä 26.6.2015. Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- 
26.6.2015 
https://www.youtube.com/watch?v=K1o_CK1Ob4A&spfreload=1 
--- 
26.6.2015 
Jukka Paakkanen"
oma pää - pääoma - ifitfi.com"
Light and joy."

� ""
Angels Are Near You! Angels Are With You! - Judith MacNutt 
(Heaven Tes"
youtube.comAngels are real! Angels are in heaven. Guardian angels are with you! There 
are so many different an…"
  LikeCommentShare         "
—-""
From: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Date: 2015-06-27 1:46 GMT+03:00 
Subject: Päivitys LinkedInissä 27.6.2015 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on päivitykseni LinkedInissä 27.6.2015. Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- 
27.6.2015 

https://www.youtube.com/watch?v=K1o_CK1Ob4A&spfreload=1
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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https://www.youtube.com/watch?v=wlI45lgnGBA 
--- 
27.6.2015 
Jukka Paakkanen"
oma pää - pääoma - ifitfi.com"
Light and joy."

� ""
Must Watch! Jesus is Coming for the Holy, Pure-Hearted and 
Obedient Br"
youtube.comMany people have seen visions and dreams about the coming Messiah, 
Jesus. For the last two year, even …"
  LikeCommentShare         "
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 30. kesäkuuta 2015 klo 14.33 
Aihe: Päivitys LinkedInissä 30.6.2015 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on päivitykseni LinkedInissä 30.6.2015. Valoa ja iloa. ""
Jukka ""
--- 
30.6.2015 
https://www.youtube.com/watch?v=uSM8I-05Bm4 
--- 
30.6.2015 
Jukka Paakkanen"
oma pää - pääoma - ifitfi.com"
Light and joy."

https://www.youtube.com/watch?v=wlI45lgnGBA
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.youtube.com/watch?v=uSM8I-05Bm4
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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� ""
Buddhist Monk saw Buddha in HELL!! (english translation)"
youtube.comMonge Budista viu Buda no INFERNO (Tradução em Português) Clique CC 
AprilandWayneShow An…"
  LikeCommentShare         "
—-""
From: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Date: 2015-06-30 14:46 GMT+03:00 
Subject: Uusi päivitys LinkedInissä 30.6.2015 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on uusi päivitys LinkedInissä 30.6.2015. Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- 
30.6.2015 
https://www.youtube.com/watch?v=zCXrO2eJkiE 
--- 
30.6.2015 
Jukka Paakkanen"
oma pää - pääoma - ifitfi.com"
Light and joy."

� ""
I Saw Muhammad in Hell! وقد شهد النبي محمد في الجحيم"
youtube.comAprilandWayneShow Android App now available on google play! https://
play.google.com/store/apps/details?id=com.aprilandwa…"

https://www.youtube.com/watch?v=zCXrO2eJkiE
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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  LikeCommentShare         "
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 1. heinäkuuta 2015 klo 12.39 
Aihe: Päivitykset LinkedInissä 1.7.2015 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä ovat päivitykseni LinkedInissä 1.7.2015. Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- 
1.7.2015 
http://israelupdate.achlak.net/kirjoja/vuodet-2015-ja-2016-raamatun-valossa/ 
--- 
1.7.2015 
Jukka Paakkanen"
oma pää - pääoma - ifitfi.com"
Mielenkiintoinen ja ajankohtainen aikalaiskirjoitus netissä Israel Update -sivuston 
Artikkelit-osion häntäpäässä. Käy lukemassa eläkkeellä olevan arkkitehdin 
pohdintoja ajasta suoraan Israelista. Linkki ei auennut suoraan osoittamaani 
tekstiin, joten polku on seuraava: /https://lnkd.in/dPfvPUA. Mielenkiintoisia 
lukuhetkiä tällä mielenkiintoisella sivustolla. Valoa ja iloa. show less"
"
israelupdate.achlak.net"
  LikeCommentShare         
--- 
1.7.2015 
https://www.youtube.com/watch?v=sNKGqv_nhOI 
--- 
1.7.2015 
Jukka Paakkanen"
oma pää - pääoma - ifitfi.com"
Suurta mielikuvitusta vai totuuden siemen ajassa? Tuon tänään 1.7.2015 sydämen 
kehoituksesta muutaman netissä olevan videon arvioitavaksesi ajankohtaisuutensa 
vuoksi. Valoa ja iloa."

http://israelupdate.achlak.net/kirjoja/vuodet-2015-ja-2016-raamatun-valossa/
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://lnkd.in/dPfvPUA
http://israelupdate.achlak.net/kirjoja/vuodet-2015-ja-2016-raamatun-valossa/
https://www.youtube.com/watch?v=sNKGqv_nhOI
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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� ""
September 23/24, 2015 - The Delay, Illuminati Cards, the Fall at 
Midni"
youtube.comIn this video, I will look more closely at the delay of the Bridegroom that has 
now been astronomically co…"
  LikeCommentShare         """""
--- 
1.7.2015 
https://www.youtube.com/watch?v=jCoGDTi9RvI 
--- 
1.7.2015 
Jukka Paakkanen"
oma pää - pääoma - ifitfi.com"
Suurta mielikuvitusta vai totuuden siemen ajassa? Tuon tänään 1.7.2015 sydämen 
kehoituksesta muutaman netissä olevan videon arvioitavaksesi ajankohtaisuutensa 
vuoksi. Valoa ja iloa."

� ""
The Illuminati know what is coming September 22-28, 2015 (part 1 
of 4)"
youtube.comThe Illuminati know what is coming September 22-28, 2015 (parts 2-4) http://
youtu.be/IvyojcyKpR…"
  LikeCommentShare         """"
--- 

https://www.youtube.com/watch?v=jCoGDTi9RvI
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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1.7.2015 
https://www.youtube.com/watch?v=IvyojcyKpRM 
--- 
1.7.2015 
Jukka Paakkanen"
oma pää - pääoma - ifitfi.com"
Suurta mielikuvitusta vai totuuden siemen ajassa? Tuon tänään 1.7.2015 sydämen 
kehoituksesta muutaman netissä olevan videon arvioitavaksesi ajankohtaisuutensa 
vuoksi. Valoa ja iloa."

� ""
The Illuminati know what is coming September 22-28, 2015 (part 2 
of 4)"
youtube.comThe Illuminati know what is coming September 22-28, 2015 (parts 1, 3 and 
4) http://youtu.be/Ivyoj…"
  LikeCommentShare         """""
--- 
1.7.2015 
https://www.youtube.com/watch?v=O21Fb-Ykv74 
--- 
1.7.2015 
Jukka Paakkanen"
oma pää - pääoma - ifitfi.com"
Suurta mielikuvitusta vai totuuden siemen ajassa? Tuon tänään 1.7.2015 sydämen 
kehoituksesta muutaman netissä olevan videon arvioitavaksesi ajankohtaisuutensa 
vuoksi. Valoa ja iloa."

� ""

https://www.youtube.com/watch?v=IvyojcyKpRM
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.youtube.com/watch?v=O21Fb-Ykv74
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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The Illuminati know what is coming September 22-28, 2015 (part 3 
of 4)"
youtube.comThe Illuminati know what is coming September 22-28, 2015 (parts 1, 2 and 
4) http://youtu.be/jCoG…"
  LikeCommentShare         """""
--- 
1.7.2015 
https://www.youtube.com/watch?v=TAamB3dqac8 
--- 
1.7.2015 
Jukka Paakkanen"
oma pää - pääoma - ifitfi.com"
Suurta mielikuvitusta vai totuuden siemen ajassa? Tuon tänään 1.7.2015 sydämen 
kehoituksesta muutaman netissä olevan videon arvioitavaksesi ajankohtaisuutensa 
vuoksi. Valoa ja iloa."

� ""
The Illuminati know what is coming September 22-28, 2015 (part 4 
of 4)"
youtube.comThe Illuminati know what is coming September 22-28, 2015 (parts 1-4) 
https://www.youtube.com/…"
  LikeCommentShare         """"
--- 
1.7.2015 
https://www.youtube.com/watch?v=3szaF5R3wsc 
--- 
1.7.2015 
Jukka Paakkanen"
oma pää - pääoma - ifitfi.com"

https://www.youtube.com/watch?v=TAamB3dqac8
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.youtube.com/watch?v=3szaF5R3wsc
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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Suurta mielikuvitusta vai totuuden siemen ajassa? Tuon tänään 1.7.2015 sydämen 
kehoituksesta muutaman netissä olevan videon arvioitavaksesi ajankohtaisuutensa 
vuoksi. Valoa ja iloa."

� ""
ILLUMINATI PLANS 2015 - To Kill Billion People ( NEW WORLD 
ORDER 2015 "
youtube.comILLUMINATI PLANS FOR 2015 and Tsunami in New York 2015 WATCH: 
THE TRUTH BEHIND UNITED NA…"
  LikeCommentShare         """"
--- 
1.7.2015 
https://www.youtube.com/watch?v=BMBFzveYrfg 
--- 
1.7.2015 
Jukka Paakkanen"
oma pää - pääoma - ifitfi.com"
Suurta mielikuvitusta vai totuuden siemen ajassa? Tuon tänään 1.7.2015 sydämen 
kehoituksesta muutaman netissä olevan videon arvioitavaksesi ajankohtaisuutensa 
vuoksi. Valoa ja iloa."

� ""
4th Experience of Heaven and Hell - Angelica Zambrano (Heaven/
Hell/Rap"
youtube.comThis is the 4th Experience of Heaven and Hell that the Lord gave to Angelica 
Zambrano. She was shown the…"
  LikeCommentShare         """

https://www.youtube.com/watch?v=BMBFzveYrfg
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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--- 
1.7.2015 
http://israelupdate.achlak.net/kirjoja/vuodet-2015-ja-2016-raamatun-valossa/ 
--- 
1.7.2015 
Jukka Paakkanen"
oma pää - pääoma - ifitfi.com"
Mielenkiintoinen ja ajankohtainen aikalaiskirjoitus netissä Israel Update -sivuston 
Artikkelit-osion häntäpäässä. Käy lukemassa eläkkeellä olevan arkkitehdin 
pohdintoja ajasta suoraan Israelista. Linkki ei auennut suoraan osoittamaani 
tekstiin, joten mainittu juttu on seuraava: Vuodet 2015 ja 2016 Raamatun valossa. 
Mielenkiintoisia lukuhetkiä tällä mielenkiintoisella sivustolla. Valoa ja iloa. show less"
"
israelupdate.achlak.net"
  LikeCommentShare         "
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 3. heinäkuuta 2015 klo 23.53 
Aihe: Päivitys LinkedInissä 3.7.2015 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on päivitykseni LinkedInissä 3.7.2015. Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- 
3.7.2015 
https://www.youtube.com/watch?v=sNKGqv_nhOI 
--- 
3.7.2015 
Jukka Paakkanen"
oma pää - pääoma - ifitfi.com"
Sain 3.7.2015 sydämelleni jakaa uudestaan videon. Nyt tarvitaan 
Jumalaapelkääväisiä tähtitieteilijöitä astumaan esiin todistamaan koko maailmalle 
totuus videon alussa mainituista Aurinkokuntaamme tunkeutuneista viidestä 
taivaankappaleesta. Onko tapahtumasarja todistus Jeesuksen lupaamasta Joonan 
merkistä? Pedon vallasta voi vapautua ja pelastua tuhosta. Raamatun profetiat 
toteutuvat ajassa - Saatana ei tahdo ihmiskunnan vastaanottavan pelastusta 

http://israelupdate.achlak.net/kirjoja/vuodet-2015-ja-2016-raamatun-valossa/
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
http://israelupdate.achlak.net/kirjoja/vuodet-2015-ja-2016-raamatun-valossa/
https://www.youtube.com/watch?v=sNKGqv_nhOI
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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Jeesuksessa Kristuksessa. On aika katua syntejä ja tehdä parannus. Jumala 
armahti Niiniven kerran. Lue Matt. 16:1-12. Herätys! show less"

� ""
September 23/24, 2015 - The Delay, Illuminati Cards, the Fall at 
Midni"
youtube.comIn this video, I will look more closely at the delay of the Bridegroom that has 
now been astronomically co…"
  LikeCommentShare         "
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 4. heinäkuuta 2015 klo 1.15 
Aihe: Fwd: Markku Vierula commented on your update ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
pyydän esirukousta Markun ja toisten LinkedIn-kontaktieni puolesta, että Herra voisi 
puhutella heidän sydämiään ja kääntää katseet Kristukseen ajassa. Kiitos 
esirukouksistanne etukäteen. Valoa ja iloa. ""
Jukka ""
--- 
4.7.2015 
Jukka Paakkanen"
oma pää - pääoma - ifitfi.com"
Sain 3.7.2015 sydämelleni jakaa uudestaan videon. Nyt tarvitaan 
Jumalaapelkääväisiä tähtitieteilijöitä astumaan esiin todistamaan koko maailmalle 
totuus videon alussa mainituista Aurinkokuntaamme tunkeutuneista viidestä 
taivaankappaleesta.… show more"

https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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� ""
September 23/24, 2015 - The Delay, Illuminati Cards, the Fall at 
Midni"
youtube.comIn this video, I will look more closely at the delay of the Bridegroom that has 
now been astronomically co…"
  LikeCommentShare33 comments."        

" " � 29m            
Markku VierulaJukka, ei tätä uskonnollista materiaalia tänne. Kiitos.Delete"

" " now             
Jukka PaakkanenHyvä Markku, jos sinä et koe kaipaavasi päivityksiäni 
LinkedInissä, voit vapaasti poistaa minut kontakteistasi ja jatkaa onnellista 
elämääsi ajassa tietämättä minusta tai niistä asioista, joita koen uskossa 
kuuliaisena Luojani haluavan jakaa kauttani lähimmäisilleni. Olen saanut 
tämän "muurinaukon vartiopaikakseni" ja evankeliumin kertomisen 
tehtäväkseni elävältä Israelin Jumalalta, josta Raamattu meille kertoo."

" " now             
Jukka PaakkanenSuosittelen lukemaan ajatuksella ja ahkerasti 
Raamattua. Usko on lahja Jumalalta, jonka Sanan kuuleminen synnyttää. 
Jeesuksen omat tuntevat Hänen äänensä sydämissään. Kysy vaikka 
keneltä tuntemaltasi uudestisyntyneeltä kristityltä. Toivotan sinulle Markku 
rakastavan Jumalan siunausta ja Jeesuksen Kristuksen rauhaa. Valoa ja 
iloa."

"
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 4. heinäkuuta 2015 klo 12.22 
Aihe: Fwd: Mika Luotinen commented on your update ""
Tervehdys äiti ja Reino, "

https://www.linkedin.com/profile/view?id=1413168&authType=name&authToken=gdKl&trk=hp-feed-commenter-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=&authToken=&trk=
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=&authToken=&trk=
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pyydän edelleen jatkaamaan esirukousta LinkedIn-kontaktieni puolesta. Taas 
kerran on käynnissä hengellinen taistelu sieluista ajassa. Voitte liittyä kanssani 
myös kahden vuorokauden mittaiseen paastoon vahvistamaan rukouksen 
vaikutusta sielujen pelastumiseksi. Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- 
4.7.2015 "

" "               � Markku VierulaJukka, ei tätä uskonnollista materiaalia            
tänne. Kiitos.Delete"

" " 11h            
Jukka PaakkanenHyvä Markku, jos sinä et koe kaipaavasi päivityksiäni 
LinkedInissä, voit vapaasti poistaa minut kontakteistasi ja jatkaa onnellista 
elämääsi ajassa tietämättä minusta tai niistä asioista, joita koen uskossa 
kuuliaisena Luojani haluavan jakaa kauttani lähimmäisilleni. Olen saanut 
tämän "muurinaukon vartiopaikakseni" ja evankeliumin kertomisen 
tehtäväkseni elävältä Israelin Jumalalta, josta Raamattu meille 
kertoo. show lessDelete"

" " 10h             
Jukka PaakkanenSuosittelen lukemaan ajatuksella ja ahkerasti 
Raamattua. Usko on lahja Jumalalta, jonka Sanan kuuleminen synnyttää. 
Jeesuksen omat tuntevat Hänen äänensä sydämissään. Kysy vaikka 
keneltä tuntemaltasi uudestisyntyneeltä kristityltä. Toivotan sinulle Markku 
rakastavan Jumalan siunausta ja Jeesuksen Kristuksen rauhaa. Valoa ja 
iloa. show lessDelete"

" " � 29m            
Mika LuotinenJokainen tulee uskolla autuaaksi onko uskon kohteesi mikä 
tahaansaDelete"

" " now             
Jukka PaakkanenTervehdys Mika, jokaisella ihmisellä on oikeus 
mielipiteisiinsä myös uskon asioissa. Kaikkivaltias Luoja on antanut 

https://www.linkedin.com/profile/view?id=1413168&authType=name&authToken=gdKl&trk=hp-feed-commenter-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-commenter-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-commenter-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=236562419&authType=name&authToken=Br6S&trk=hp-feed-commenter-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=&authToken=&trk=
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ihmiselle elämässä vapauden valita elämänpolkunsa ja määränpään, 
jonne se johtaa sielun ihmisruumiin ajallisen kuoleman jälkeen. Elävä 
Israelin Jumala on Pyhän Henkensä työllä antanut ihmisille Raamatun 
opettamaan Hänen tahtonsa ajassa. Raamatun mukaan Pyhä Jumala on 
valmistanut pelastuksen ihmissieluille vain Pojassaan Jeesuksessa 
Kristuksessa niille, jotka ottavat Hänet täydestä sydämestään, tahdostaan 
ja mielestään vastaan Vapahtajanaan ajassa."

" " now             
Jukka PaakkanenEvankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta on Raamatun 
ilmoituksen mukaan hullutus kadotukseen meneville sieluille ajassa. 
Jeesus on Tie, Totuus ja Elämä. Näin minä uskon ja olen saanut kokea 
elämässäni tämän todeksi. Jeesus elää. Se on totta. Tämä on totuus 
ajassa. Etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan - näin Raamatussa luvataan. 
Pelkkä koputtelu ei useinkaan riitä - täytyy kolkuttaa Ovea kunnolla 
päästäkseen sisään Elämään. Jumala kuulee kyllä hiljaisimmankin 
pyynnön. Toivotan sinulle Mika rakastavan Jumalan siunausta ja 
Jeesuksen Kristuksen rauhaa. Valoa ja iloa."

"
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 4. heinäkuuta 2015 klo 13.32 
Aihe: Päivitykset LinkedInissä 4.7.2015 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä ovat päivitykseni LinkedInissä 4.7.2015. Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- 
4.7.2015 
https://www.youtube.com/watch?v=EC-DC3U1C5A 
--- 
4.7.2015 
Jukka Paakkanen"
oma pää - pääoma - ifitfi.com"
Valoa ja iloa."

https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=&authToken=&trk=
https://www.youtube.com/watch?v=EC-DC3U1C5A
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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� ""
Seppo Kohvakka - Taivaan Isä pitää huolta lapsistaan"
youtube.com"
  LikeCommentShare         """""
--- 
4.7.2015 
https://www.youtube.com/watch?v=2P6y4LH7uXk 
--- 
4.7.2015 
Jukka Paakkanen"
oma pää - pääoma - ifitfi.com"
Valoa ja iloa."

� ""
psalmi 91, Korkeimman suojelus - esittäjänä Pekka Salminen"
youtube.comPsalmi 91, Korkeimman suojelus,laulaa Pekka Salminen,diakuvin."
  LikeCommentShare         "
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 6. heinäkuuta 2015 klo 13.52 
Aihe: Päivitykset LinkedInissä 6.7.2015 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä ovat päivitykset LinkedInissä 6.7.2015. Valoa ja iloa. 

https://www.youtube.com/watch?v=2P6y4LH7uXk
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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Jukka "
--- 
6.7.2015 "
Osa 1: "
https://www.youtube.com/watch?v=gxUV8x6j384"
--- 
6.7.2015 
Jukka Paakkanen"
oma pää - pääoma - ifitfi.com"
Light and joy."

� ""
Jesus Speaks On: What Is To Come After The Rapture, Part 1 
Order of Ev"
youtube.comYellowstone Super Volcano, God Will Intervene With Mercy Nibiru, nuclear 
and conventional war on …"
  LikeCommentShare         "
--- 
6.7.2015 "
Osa 2: "
https://www.youtube.com/watch?v=sr91VfgecsA"
--- 
6.7.2015 
Jukka Paakkanen"
oma pää - pääoma - ifitfi.com"
Light and joy."

� "

https://www.youtube.com/watch?v=gxUV8x6j384
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.youtube.com/watch?v=sr91VfgecsA
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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Jesus Speaks On: What Is To Come After The Rapture, Part 2: The 
Events"
youtube.comJesus Speaks On: What Is To Come, Part II: The Events This is the second 
in the series, What Will Come t…"
  LikeCommentShare         "
--- 
6.7.2015 yritin jakaa myös seuraavat osat, mutta LinkedIn ei löytänyt seuraavaa 
linkkiä. Rukoilin asian puolesta ja sain sydämelleni, että nämä kaksi ensimmäistä jo 
jaettua osaa riittävät. Luotan Jumalaan, että Hän osoittaa loputkin osat niitä 
tarvitseville. Alunperin sain kehotuksen sydämelle jakaa kaikki osat 1-5. Lisään osat 
3-5 tähän sähköpostiin. Tällä Herran profeetalla on paljon ajankohtaista sanottavaa 
Herran viisaille neitsyeillä ajassa. Linkkejä saa jakaa edelleen, jos niin kokee 
sydämessään. Valoa ja iloa "
Osat 3-4: 
https://www.youtube.com/watch?v=4LaMrjX4fos "
Osa 5: 
https://www.youtube.com/watch?v=d968VxnS7ng""
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 8. heinäkuuta 2015 klo 1.37 
Aihe: Päivitys LinkedInissä 8.7.2015 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on päivitykseni LinkedInissä 8.7.2015. Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- 
8.7.2015 
https://www.youtube.com/watch?v=knf5kE3obdE 
--- 
8.7.2015 
Jukka Paakkanen"
oma pää - pääoma - ifitfi.com"
Valoa ja iloa."

https://www.youtube.com/watch?v=4LaMrjX4fos
https://www.youtube.com/watch?v=d968VxnS7ng
https://www.youtube.com/watch?v=knf5kE3obdE
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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� ""
YLISTYSTÄ JUMALALLE"
youtube.comPIENI SIKERMÄ YLISTYSMUSAA"
  LikeCommentShare         "
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 18. heinäkuuta 2015 klo 1.42 
Aihe: Päivitykset LinkedInissä 18.7.2015 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on päivitykseni LinkedInissä 18.7.2015. Valoa ja iloa. ""
Jukka ""
--- 
18.7.2015 
Sähköpostia lähimmäisille Osa 1/7 Hyvä lähimmäiseni verkossa, tahdon sydämen kehoituksesta 
jakaa sinulle eilen 17.7.2015 vastaanottamani sähköpostiviestin täällä LinkedInissä. Välitetty ja 
suomennettu viesti oli kirjautunut päivämäärälle 10.7.2015. Joko sinä olet tehnyt sovinnon Jumalan 
kanssa ottamalla Jeesuksen armon vastaan? Nyt kannattaisi jo herätä pohtimaan näiden 
maallisten seikkojen lisäksi myös iankaikkisuuskysymystä. Missä sinä tahdot viettää 
kuolemattomassa sielussasi iankaikkisuuden?"
—-"
Sähköpostia lähimmäisille Osa 2/7 Jeesus antaa sinulle kaikki syntisi anteeksi, kun nöyrryt 
sydämestäsi Raamatun ilmoittaman elävän Israelin Jumalan edessä ja pyydät syntejäsi Jeesuksen 
nimessä ja veressä anteeksi. Raamatun lupausten mukaan saat armosta uskoa syntisi sovitetuksi 
Jeesus Nasaretilaisen sovitustyöllä ristinpuulla Golgatalla. On aika rukoilla ja pelastua 
Jeesuksessa Kristuksessa iankaikkiseen elämään Taivaaseen. Luettuani sähköpostin vastasin 
esitettyyn kysymykseen tämän viestin jakamisesta lähimmäisilleni täydestä sydämestäni - Amen."
—-"
Sähköpostia lähimmäisille Osa 3/7 Jokaisella on oikeus pelastua vaikka aivan ajassa elettävän 
elämän kalkkiviivoilla. Me emme tiedä oman elämänmatkamme mittaa saatikka Jumalan 
aikatauluja ja määrähetkiä, mutta Jeesuksen omina saamme joka päivä luottaa Jeesukseen. 
Rakastavan Jumalan siunausta ja Jeesuksen Kristuksen rauhaa. Valoa ja iloa. 17.7.2015 
vastaanottamani sähköpostiviesti oli seuraava: ” VIIMEINEN MAHDOLLISUUS (tämä tapaus on 
sattunut äskettäin, tarkemmin en tiedä ajankohtaa enkä kirjoituksen julkaisijaa, mutta asia on sen 
verran vakava, että koen tarpeelliseksi jakaa tämän eteen päin;"
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—-"
Sähköpostia lähimmäisille Osa 4/7 käännetty englanninkieleltä suomeksi mahdollisimman hyvälle 
suomen kielelle) PAKKO LUKEA Eräs pastori ajoi maantiellä autollaan ja hän näki tien varressa  
vanhan miehen, joka pyrki päästä auton kyytiin. Pastori otti hänet autoonsa. Kun he ajoivat jonkin 
matkaa eteen päin, vanha mies sanoi: ”Poikani, tiedätkö mitä tapahtui viime yönä taivaassa?” 
Pastori pelästyi ja pysäytti kiireesti autonsa. Hän kysyi: ”Herra, oliko se unta, vai miten saitte tietoa 
taivaasta?”"
—-"
Sähköpostia lähimmäisille Osa 5/7 Vanha mies sanoi: ”Viime yönä Jumala vihastui suuresti 
ihmiskuntaan ja pyysi enkeleitä puhaltamaan pasuunaan. Enkelit nostivat pasuunansa, ja kun he 
olivat aikeissa puhaltaa niihin, Jeesus lankesi maahan ja puhkesi kyyneliin. Veri, joka vuosi Hänen 
käsistään ja kyljestään, oli aivan tuoretta. Hän sanoi Jumalalle: _”En ole kuollut turhaan!” _ Jumala 
ei enää siedä pyhien kärsimyksiä ja ihmisten pahuutta. Niin Hän sanoi: _”Annan heille vielä 
viimeisen mahdollisuuden!”"
—-"
Sähköpostia lähimmäisille Osa 6/7 _ Jeesus kääntyi sitten enkelien puoleen ja käski heitä 
lähtemään alas maan päälle joukoittain ja kertomaan maailmalle, että _”Loppu on lähellä. Jeesus 
tulee hyvin pian!”_ Pastori kysyi hikoillen ja itkien: _”Kuinka tiedät tämän kaiken?” Vanha mies 
vastasi: ”Minä olen yksi niistä enkeleistä, jotka on lähetetty maailmaan. Pidä tätä viestiä esillä joka  
 paikassa. Ei ole enää aikaa hukattavana!” _Sitten vanha mies katosi. Tämä tarina on totta. Jeesus 
on tulossa pian. Tänään on pelastuksen päivä! "
—-"
Sähköpostia lähimmäisille Osa 7/7 Minä olen tehnyt osuuteni. Nyt sinun tehtäväsi on levittää tätä 
sanomaa. Mitään maailman rikkautta ei voi verrata iankaikkiseen elämään taivaassa. Jos olet 
valmis levittämään tätä sanomaa, sano: ”Amen!” Saakoon Jumala siunata teitä kaikkia, älkääkä 
unohtako jakaa tätä viestiä, jotta maailma pelastuisi." Lainaus ja välittämäni sähköpostiviesti 
päättyy tähän. Valoa ja iloa."
--- 
18.7.2015 
Valoa ja iloa."
https://www.youtube.com/watch?v=SYbm2nhzd4c""
https://www.youtube.com/watch?v=QyEi-TEwmGs""
https://www.youtube.com/watch?v=7O7uLP_7iIU""
https://www.youtube.com/watch?v=T31dFWJbIvk"
--- 
18.7.2015 
Jukka Paakkanen"
oma pää - pääoma - ifitfi.com"
Sähköpostia lähimmäisille Osa 1/7 Hyvä lähimmäiseni verkossa, tahdon sydämen 
kehoituksesta jakaa sinulle eilen 17.7.2015 vastaanottamani sähköpostiviestin 
täällä LinkedInissä. Välitetty ja suomennettu viesti oli kirjautunut päivämäärälle 
10.7.2015. Joko sinä olet tehnyt sovinnon Jumalan kanssa ottamalla Jeesuksen 
armon vastaan? Nyt kannattaisi jo herätä pohtimaan näiden maallisten seikkojen 
lisäksi myös iankaikkisuuskysymystä. Missä sinä tahdot viettää kuolemattomassa 
sielussasi iankaikkisuuden? show less"
  LikeCommentShare         
--- 
18.7.2015 
Jukka Paakkanen"

https://www.youtube.com/watch?v=SYbm2nhzd4c
https://www.youtube.com/watch?v=QyEi-TEwmGs
https://www.youtube.com/watch?v=7O7uLP_7iIU
https://www.youtube.com/watch?v=T31dFWJbIvk
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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oma pää - pääoma - ifitfi.com"
Sähköpostia lähimmäisille Osa 2/7 Jeesus antaa sinulle kaikki syntisi anteeksi, kun 
nöyrryt sydämestäsi Raamatun ilmoittaman elävän Israelin Jumalan edessä ja 
pyydät syntejäsi Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi. Raamatun lupausten 
mukaan saat armosta uskoa syntisi sovitetuksi Jeesus Nasaretilaisen sovitustyöllä 
ristinpuulla Golgatalla. On aika rukoilla ja pelastua Jeesuksessa Kristuksessa 
iankaikkiseen elämään Taivaaseen. Luettuani sähköpostin vastasin esitettyyn 
kysymykseen tämän viestin jakamisesta lähimmäisilleni täydestä sydämestäni - 
Amen. show less"
  LikeCommentShare         
--- 
18.7.2015 
Jukka Paakkanen"
oma pää - pääoma - ifitfi.com"
Sähköpostia lähimmäisille Osa 3/7 Jokaisella on oikeus pelastua vaikka aivan 
ajassa elettävän elämän kalkkiviivoilla. Me emme tiedä oman elämänmatkamme 
mittaa saatikka Jumalan aikatauluja ja määrähetkiä, mutta Jeesuksen omina 
saamme joka päivä luottaa Jeesukseen. Rakastavan Jumalan siunausta ja 
Jeesuksen Kristuksen rauhaa. Valoa ja iloa. 17.7.2015 vastaanottamani 
sähköpostiviesti oli seuraava: ” VIIMEINEN MAHDOLLISUUS (tämä tapaus on 
sattunut äskettäin, tarkemmin en tiedä ajankohtaa enkä kirjoituksen julkaisijaa, 
mutta asia on sen verran vakava, että koen tarpeelliseksi jakaa tämän eteen 
päin; show less"
  LikeCommentShare         
--- 
18.7.2015 
Jukka Paakkanen"
oma pää - pääoma - ifitfi.com"
Sähköpostia lähimmäisille Osa 4/7 käännetty englanninkieleltä suomeksi 
mahdollisimman hyvälle suomen kielelle) PAKKO LUKEA Eräs pastori ajoi 
maantiellä autollaan ja hän näki tien varressa  
vanhan miehen, joka pyrki päästä auton kyytiin. Pastori otti hänet autoonsa. Kun he 
ajoivat jonkin matkaa eteen päin, vanha mies sanoi: ”Poikani, tiedätkö mitä tapahtui 
viime yönä taivaassa?” Pastori pelästyi ja pysäytti kiireesti autonsa. Hän kysyi: 
”Herra, oliko se unta, vai miten saitte tietoa taivaasta?” show less"
  LikeCommentShare         
--- 
18.7.2015 
Jukka Paakkanen"
oma pää - pääoma - ifitfi.com"
Sähköpostia lähimmäisille Osa 5/7 Vanha mies sanoi: ”Viime yönä Jumala vihastui 
suuresti ihmiskuntaan ja pyysi enkeleitä puhaltamaan pasuunaan. Enkelit nostivat 
pasuunansa, ja kun he olivat aikeissa puhaltaa niihin, Jeesus lankesi maahan ja 
puhkesi kyyneliin. Veri, joka vuosi Hänen käsistään ja kyljestään, oli aivan tuoretta. 
Hän sanoi Jumalalle: _”En ole kuollut turhaan!” _ Jumala ei enää siedä pyhien 

https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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kärsimyksiä ja ihmisten pahuutta. Niin Hän sanoi: _”Annan heille vielä viimeisen 
mahdollisuuden!” show less"
  LikeCommentShare         
--- 
18.7.2015 
Jukka Paakkanen"
oma pää - pääoma - ifitfi.com"
Sähköpostia lähimmäisille Osa 6/7 _ Jeesus kääntyi sitten enkelien puoleen ja 
käski heitä lähtemään alas maan päälle joukoittain ja kertomaan maailmalle, että 
_”Loppu on lähellä. Jeesus tulee hyvin pian!”_ Pastori kysyi hikoillen ja itkien: 
_”Kuinka tiedät tämän kaiken?” Vanha mies vastasi: ”Minä olen yksi niistä 
enkeleistä, jotka on lähetetty maailmaan. Pidä tätä viestiä esillä joka  
 paikassa. Ei ole enää aikaa hukattavana!” _Sitten vanha mies katosi. Tämä tarina 
on totta. Jeesus on tulossa pian. Tänään on pelastuksen päivä! show less"
  LikeCommentShare         
--- 
18.7.2015 
Jukka Paakkanen"
oma pää - pääoma - ifitfi.com"
Sähköpostia lähimmäisille Osa 7/7 Minä olen tehnyt osuuteni. Nyt sinun tehtäväsi 
on levittää tätä sanomaa. Mitään maailman rikkautta ei voi verrata iankaikkiseen 
elämään taivaassa. Jos olet valmis levittämään tätä sanomaa, sano: ”Amen!” 
Saakoon Jumala siunata teitä kaikkia, älkääkä unohtako jakaa tätä viestiä, jotta 
maailma pelastuisi." Lainaus ja välittämäni sähköpostiviesti päättyy tähän. Valoa ja 
iloa. show less"
  LikeCommentShare         
--- 
18.7.2015 
Jukka Paakkanen"
oma pää - pääoma - ifitfi.com"
Valoa ja iloa."

� "
"
ENKELINÄKY OSA 1.mp4"
youtube.comTämä on sama video kuin tuo alkuperäinen enkelinäky, mutta tässä Maritan 
puhe kokonaan osassa 2. Äänitetty Satakunnan paikallisradion ohjelmasta "Iltalamppu" …"
  LikeCommentShare         ""

https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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--- 
18.7.2015 
Jukka Paakkanen"
oma pää - pääoma - ifitfi.com"
Valoa ja iloa. "

� "
"
Sateet Lähetä - Todistus enkelin ilmestymisestä"
youtube.comVideo on nähtävissä myös tekstitettynä englanniksi osoitteessa: http://
www.seinajoenhelluntaiseurakunta.fi/media/video20110202…"
  LikeCommentShare         """""
--- 
18.7.2015 
Jukka Paakkanen"
oma pää - pääoma - ifitfi.com"
Valoa ja iloa."

� "
"
Sateet Lähetä - Enkelin ilmestyminen Kauhavalla"
youtube.comEnkeli ilmestyi Kauhavalla 24.4.2011. Tapahtuma muutti Jenica Alasen 
elämän täysin."
  LikeCommentShare         ""
—-""

https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 19. heinäkuuta 2015 klo 1.44 
Aihe: Päivitys LinkedInissä 19.7.2015 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on päivitykseni LinkedInissä 19.7.2015. Valoa ja iloa. ""
Jukka ""
--- 
19.7.2015 
https://www.youtube.com/watch?v=9tOXWU6kT6w 
--- 
19.7.2015 
Jukka Paakkanen"
oma pää - pääoma - ifitfi.com"
Valoa ja iloa."

� "
"
Nina Åström: Avoin taivas - lauluja Hilja Aaltosen sydämeltä"
youtube.comNina Åströmin konserttitaltiointi, joka pidettiin 27.9.2013 Helsingin Vanhassa 
kirkossa."
  LikeCommentShare         "
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 6. elokuuta 2015 klo 14.09 
Aihe: Päivitys LinkedInissä 6.8.2015 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on päivitykseni LinkedInissä 6.8.2015. Valoa ja iloa. "

https://www.youtube.com/watch?v=9tOXWU6kT6w
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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Jukka ""
--- 
6.8.2015 
https://www.youtube.com/watch?v=7Ye6fLkiKlA 
--- 
6.8.2015 
Jukka Paakkanen"
oma pää - pääoma - ifitfi.com"
Valoa ja iloa."

� "
"
Lopunajan eksytys ja uskovien harhat Jouko Nieminen"
youtube.comLopunajan eksytys ja uskovien harhat Jouko Nieminen"
  LikeCommentShare         "
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 18. elokuuta 2015 klo 13.18 
Aihe: Päivitys LinkedInissä 18.8.2015 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on päivitykseni LinkedInissä 18.8.2015. Valoa ja iloa. ""
Jukka ""
--- 
18.8.2015 
https://www.youtube.com/watch?v=6PPjlPwT2hU 
--- 
18.8.2015 
Jukka Paakkanen"
oma pää - pääoma - ifitfi.com"

https://www.youtube.com/watch?v=7Ye6fLkiKlA
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.youtube.com/watch?v=6PPjlPwT2hU
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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Valoa ja iloa."
Play the video: Mitä on tapahtumassa kristInuskolle suomessa

� 

Mitä on tapahtumassa kristInuskolle suomessa"
YouTubeMitä on tapahtumassa kristinuskolle suomessa sekä Uskovien hengellinen 
sokeutuminen Jouko Nieminen"
  LikeCommentShare         "
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 24. elokuuta 2015 klo 9.55 
Aihe: Avointa työn hakemista LinkedInissä ""
Huomenta äiti, ""
olen surffannut työnvälityspalvelujen tarjontaa. En ole toistaiseski nähnyt 
mainitsemiasi tehtäviä haussa. Panin tänään LinkedInissä alla olevan avoimen 
hakemuksen taas verkostolleni muistutukseksi tilanteestani. Mukavaa hellepäivää 
teille. Harrylle terkut. Valoa ja iloa. ""
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Jukka ""
--- 
24.8.2015 "
Jukka Paakkanen"
oma pää - pääoma - ifitfi.com"
Hyvät lähimmäiseni verkossa, lämpöiset kesäkuukaudet alkavat olla taas vietetty ja 
syksy häämöttää väistämättä edessä. Kovasti kiinnostaisi aloittaa uusi kuukausi 
uusissa merkeissä uuden työn parissa. Vinkkaathan edelleen yrityksessäsi 
rekrytoiville esimiehille kyvykkäästä ja paikan tullen kovaa tulosta tekevästä 
tekijästä. Otan edelleen ilolla vastaan kaikki vakinaista työpaikkaa ja palkaksi 
vähintään 3500 euroa kuussa tarjoavat työtarjoukset. Toivon työllistyväni 
mahdollisimman pian, ettei pian tarvitse tehdä uusia palkkapyyntöhyppyjä eläkkeen 
kokonaiskertymän vajeen vuoksi. Työiloa! show less""
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 24. elokuuta 2015 klo 10.54 
Aihe: Päivitys LinkedInissä 24.8.2015 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on päivitykseni LinkedInissä 24.8.2015. Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- 
24.8.2015 
https://www.youtube.com/watch?v=IcUN0qWrNTY 
--- 
24.8.2015 "
Jukka Paakkanen"
oma pää - pääoma - ifitfi.com"
Valoa ja iloa."

https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.youtube.com/watch?v=IcUN0qWrNTY
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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Play the video: Nouse Suomi 2015: Puhe Todd White

� 

Nouse Suomi 2015: Puhe Todd White"
YouTubeTulkkina Petri Patronen. Nouse Suomi la 23.5.2015 klo 19.00 alkanut tilaisuus 
jatkuu Todd Whiten puheella, rukouspalvelulla ja ylistyksellä. Todd…"
  LikeLike Jukka Paakkanen&#39;s postCommentcomment on Jukka         

Paakkanen&#39;s postShareshare Jukka Paakkanen&#39;s post "
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 27. elokuuta 2015 klo 23.58 
Aihe: Päivitys LinkedInissä 27.8.2015 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on päivitykseni LinkedInissä 27.8.2015. Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- 
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27.8.2015 
https://www.youtube.com/watch?v=RYxdI1IIyJE 
--- 
27.8.2015 
Jukka Paakkanen"
oma pää - pääoma - ifitfi.com"
Aito lähimmäinen ansaitsee tulla kuulluksi. Tämä haastattelu neljän vuoden takaa 
syväluotaa asiallisella tavalla Timo Soinin persoonaa, arvomaailmaa ja 
elämänkatsomusta. Suosittelen katsomaan populistiksi panetellun henkilön 
todellista ihmisläheistä ja juurevaa olemusta. Mies ei ole muuttunut juurikaan 
vuosien saatossa. Jalat ovat edelleen tiukasti maassa ja arvot ennallaan. Aito ja 
rehellinen lähimmäinen ansaitsee lähimmäistensä arvostuksen ja kunnioituksen. 
Timo Soinin kaltaiset kansanmakuiset poliitikot ovat harvinaisia. Siunausta 
jokaiseen päivään. Valoa ja iloa. show less"

Play the video: Astu Tarinaan, Timo Soini, Jakso 52

� 

Astu Tarinaan, Timo Soini, Jakso 52"
YouTubeMillainen on Perussuomalaisten johtaja Timo Soini yksityishenkilönä? Astu Timon 
tarinaan ja tutustu hänen haasteisiinsa ja työvoittoihinsa."
  LikeLike Jukka Paakkanen&#39;s postCommentcomment on Jukka         

Paakkanen&#39;s postShareshare Jukka Paakkanen&#39;s post "
—-""

https://www.youtube.com/watch?v=RYxdI1IIyJE
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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From: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Date: 2015-08-29 22:52 GMT+03:00 
Subject: Päivitys LinkedInissä 29.8.2015 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on päivitykseni LinkedInissä 29.8.2015. Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- 
29.8.2015 
https://www.youtube.com/watch?v=a_-s-KobZ64 
--- 
29.8.2015 
Jukka Paakkanen"
oma pää - pääoma - ifitfi.com"
Light and joy."

Play the video: You Don't Believe In Miracle? Watch This!

� 

You Don't Believe In Miracle? Watch This!"

https://www.youtube.com/watch?v=a_-s-KobZ64
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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YouTubeApril 22nd, 2015. Reverend Lee Stoneking addressing the General Assembly of 
the United Nations in New York City, and he gave his testimony how Jesus…"
  LikeLike Jukka Paakkanen&#39;s postCommentcomment on Jukka         

Paakkanen&#39;s postShare "
—-""
From: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Date: 2015-08-31 19:38 GMT+03:00 
Subject: Päivitys LinkedInissä 31.8.2015 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on päivitykseni LinkedInissä 31.8.2015. Valoa ja iloa. ""
Jukka ""
--- 
31.8.2015 
https://www.youtube.com/watch?v=HrtdPR51abs 
--- 
31.8.2015 
Jukka Paakkanen"
oma pää - pääoma - ifitfi.com"
Light and joy."

https://www.youtube.com/watch?v=HrtdPR51abs
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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Play the video: Heaven is Real! Ron and Glinda Petty on 'It's 

Supernatural!'

� 

Heaven is Real! Ron and Glinda Petty on 'It's Supernatural!'"
YouTube"Heaven is Real!" declares Ron Pettey, a man whose amazing encounter with 
destiny and the supernatural realm occurred during emergency brain surgery…"
  LikeLike Jukka Paakkanen&#39;s postCommentcomment on Jukka         

Paakkanen&#39;s postShareshare Jukka Paakkanen&#39;s post "
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 4. syyskuuta 2015 klo 9.07 
Aihe: Kommentti LinkedInissä 4.9.2015 ""
Tervehdys äiti, ""
tässä on kommenttini LinkedInissä 4.9.2015. Toivottavasti viesti uppoaa lukijoihin ja 
työnhakijoiden panetelu medioissa loppuu - ainakin julkisesti verovaroin 
rahoitetuissa. Kiitos sinullekin eilisestä tapaamisesta. Elisa oli hyvin onnellinen 
saatuaan höpsötellä mummon kanssa. Kiitos myös lahjasta. Hyvää päivän jatkoa. 
Harrylle terkut. Valoa ja iloa. 
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Jukka "
--- 
4.9.2015 
Jukka Paakkanen"
oma pää - pääoma - ifitfi.com"
Tarjolla toimeentulo työllä vai karkkirahaa? Työttömänä työnhakijana minua 
loukkaavat työttömänkin veronmaksajan osaltaan ylläpitämän median uutisointi 
työhaluttomista työttömistä lähimmäisistä Suomessa. Suurieleisesti työnantajiksi 
itseään kutsuvat tahot tarjoavat työnimikkeellä ajanvietettä markkinointitutkimuksen 
ja myynnin saralla karkkirahaksi verrattavalla säännöllisellä ansiolla ja ovat samalla 
pahoillaan siitä, ettei tarjotut tehtävät saa tekijöitä. Missä on vika? Mieti sitä. 
Työmies on palkkansa ansainnut, sanotaan. Valoa ja iloa. show less"
� "
Töitä olisi tuhansille – työnantajat: Monia ei vain kiinnosta"
yle.fiSuomessa on avoinna tuhansia työpaikkoja, joita ei saada täytettyä. Melko yleinen 
syy on työnhakijoiden motivaati…"
  LikeLike Jukka Paakkanen&#39;s postCommentcomment on Jukka         

Paakkanen&#39;s postShareshare Jukka Paakkanen&#39;s post "
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 4. syyskuuta 2015 klo 11.38 
Aihe: Kommentin kommentointia 4.9.2015 ""
Hei äiti, ""
tässä on jatkokommentteja. Hyvää päivän jatkoa. """
Jukka ""
--- 
4.9.2015 
Jukka Paakkanen"
Särmä kaveri vailla ansiotyöpaikkaa"
Tarjolla toimeentulo työllä vai karkkirahaa? Työttömänä työnhakijana minua 
loukkaavat työttömänkin veronmaksajan osaltaan ylläpitämän median uutisointi 
työhaluttomista työttömistä lähimmäisistä Suomessa. Suurieleisesti työnantajiksi 
itseään kutsuvat tahot tarjoavat työnimikkeellä ajanvietettä markkinointitutkimuksen 

https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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ja myynnin saralla karkkirahaksi verrattavalla säännöllisellä ansiolla ja ovat samalla 
pahoillaan siitä, ettei tarjotut tehtävät saa tekijöitä. Missä on vika? Mieti sitä. 
Työmies on palkkansa ansainnut, sanotaan. Valoa ja iloa. show less"
� "
Töitä olisi tuhansille – työnantajat: Monia ei vain kiinnosta"
yle.fiSuomessa on avoinna tuhansia työpaikkoja, joita ei saada täytettyä. Melko yleinen 
syy on työnhakijoiden motivaati…"
  LikeLike Jukka Paakkanen&#39;s postCommentcomment on Jukka         

Paakkanen&#39;s postShareshare Jukka Paakkanen&#39;s post33 
comments."

" " 56m        
Kari KaistoOnko ainoa riittävä vakityö kiinteällä palkalla? Eikä tämä ole 
piruilua vaan vilpitön kysymys. Jos me olemme tehokkaita ja tuloksellisia, 
miksi palkkio tuottavuuden mikaan on huono? On toki ihan kuraakin paljon 
tarjolla, en kiistä. show lessDelete"

" " now         
Jukka PaakkanenTervehdys Kari, olet oikeassa siinä, että myös 
porkkanaa tarvitaan. Peräänkuulutankin vain nykykustannustasossa 
perustoimeentulon takaavaa peruspalkkaa vähimmäisansioksi 
ansiotyöstä. Toki myyntityössä voidaan maksaa sitten erikseen provisiota 
työn tuloksellisuuden mukaan, joka kannustaa tekijää edelleen 
tavoittelemaan parempaa myyntitulosta tarkastelujakson kuluessa. Oma 
minimipalkkapyyntöni myyntityössä on 3000 euroa peruspalkkaa ja 
riittävän hyvä provisio päälle. Työtä tarjoavan on ensin myytävä tuote 
minulle, jotta vakuutun siitä, että tuotetta myymällä voi ansaita 
peruspalkkaa suuremmat ansiot."

" " now         
Jukka PaakkanenEikö se ole niin Kari, että kyllä hyvän tuotteen myynnistä 
riittää tuloja myös myynnin tekijöille. Vapaaehtoistyötä ei kannattaisi tänä 
päivänä kenenkään tehdä laisinkaan ja töihin palaavilta eläkeläisiltä tulisi 
poistaa eläke maksusta. Eihän yhteiskunnassa pitäisi olla monenlaisia 
tulonsiirtoja perustoimeentulon tuottamiseen sen jäsenille. Kenelle palkka, 
sille palkka. Kenelle eläke, sille eläke. Kaikki ilmaistyö ja puolipalkalla 
tehty työ syö työtehtävät työmarkkinoilta tehtävistä, joissa voitaisiin 
tekijälle maksaa kunnollista palkkaa. Raha on saatava kiertämään ja 
tekemään työtä Suomen talouden hyvinvoinnin palauttamiseksi. Makaava 
raha näivettää Suomen talouden. Valoa ja iloa."

—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 7. syyskuuta 2015 klo 23.55 
Aihe: Päivitys LinkedInissä 7.9.2015 ""
Tervehdys äiti ja Reino, 

https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAQfal4BgRuuHh0SVsFyDO7qlvoViBwoGtI&authType=name&authToken=c4cY&trk=hp-feed-commenter-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=&authToken=&trk=
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=&authToken=&trk=
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tässä on päivitykseni LinkedInissä 7.9.2015. Valoa ja iloa. ""
Jukka ""
--- 
7.9.2015 
https://www.youtube.com/watch?v=RVfQpAdZne8 
--- 
7.9.2015 
Jukka Paakkanen"
Särmä kaveri vailla ansiotyöpaikkaa"
Valoa ja iloa."

Play the video: David Wilkerson Jumalan voitelema pappeus

� 

David Wilkerson Jumalan voitelema pappeus"
YouTubePuhe pastoreille Helsingissä konferensissa.""
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 

https://www.youtube.com/watch?v=RVfQpAdZne8
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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Päiväys: 8. syyskuuta 2015 klo 19.09 
Aihe: Päivitys LinkedInissä 8.9.2015 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on päivitykseni LinkedInissä 8.9.2015. Itkeä vai nauraa? Valoa ja iloa. ""
Jukka "
---- 
8.9.2015 
Kutsu! Osa 1/7 Olen odottanut TE-toimistolta yhteydenottoa ja palautetta lähettämääni 
selvitykseen menneestä työnhakujaksosta. Viimeiset kaksi kulunutta työttömyysvuotta on ollut 
hiljaiseloa TE-toimiston puolesta. Olen todennut säännöllisesti robotin päivittäneen mollin sivustolla 
yhteydenottoajankohdan puolivuosittain eteenpäin ilman kontaktointia ja työnhakuni olleen 
voimassa aina seuraavaan yhteydenottopäivään asti. Tänään 8.9.2015 sain postissa kutsun - en 
oikeasti tiennyt, mitä siitä olisi pitänyt ajatella - itkeä vai nauraa. Hymyilytti ja samalla harmitti.""
Kutsu! Osa 2/7 Taas kerran totesin, että TE-toimiston tehtävä on lienee työllistää oma väki ja sillä 
siisti - työt tehdään rutiinilla - kuinkas muutenkaan. Kaikille sama kutsu ja kohtelu. Ihmiset ovat vain 
lukuja sähköisessä kortistossa. Nyt pitäisi siis taas kerran aktivoitua vieläkin enemmän tai 
downshiftata oikein olan takaa. Haloo! Voiko aktiivisia työttömiä työnhakijoita loukata enää yhtään 
enempää - ja vielä perustellen omaa viranhoidon tarvetta uudistetulla lailla. Mieti sitä. Katson 
säännöllisesti haettavat tehtävät valtiolla ja kuntasektorilla Uudellamaalla.""
Kutsu! Osa 3/7 Yksityisen sektorin tehtävät tulevat harvemmin julkisesti haettaviksi ja tekijät 
haetaan useimmiten hiljaisesti avoimiin tehtäviin. Haen kaikkiin minulle sopiviin ja minua 
kiinnostaviin tehtäviin, jotka työnhakutoimenpitein havaitsen tehtävätarjonnan virrassa medioissa. 
Viime viikolla hain Helsingin kaupungin avoimiin tehtäviin seuraavasti: osastopäällikkö, 
palvelussuhdepäällikkö, suunnittelupäällikkö, ohjauspalveluiden päällikkö, tilasto- ja 
tietopalvelupäällikkö ja osastopäällikkö sekä Vantaan kaupungille työsuojelukonsultin tehtävään. ""
Kutsu! Osa 4/7 Lisäksi olen aktiivisesti rummuttanut työpaikan perään somessa sekä avoimilla 
hakemuksilla yksityissektorilla. Tänään olen hakenut Mandatum Lifen haussa olevaan 
palvelupäällikön tehtävään. Menen haastatteluun erääseen mahdollisesti lähitulevaisuudessa 
avautuvaan tehtävään ensi viikolla.""
Kutsu! Osa 5/7 Ei ole ihme, jos yksityisen sektorin esimiehet eivät halua ilmoittaa mollin sivuilla 
avoimista tehtävistä, koska haluavat välttää työttömien työnhakijoiden hakemustulvan, kun ei TE-
toimiston viranhoitajatkaan arvosta ja välitä asiakkaistaan yhtään työttömiä vieroksuvia 
ennakkoluuloisia rekrytoivia esimiehiä enempää - kaikki saavat tasapuolisesti moniongelmaisen 
ihmishylkiön kohtelun. Ja sitten toivotaan, että työtön tulisi yritykseen ruuhkahuippujen ajaksi 
työharjoitteluun työttömyyskorvauksella ja 9 euron päivärahalla. Mieti sitä.""
Kutsu! Osa 6/7 Kyllä - tunnen suomalaisessa hyvinvoivien yhteiskunnassa myötähäpeää TE-
toimiston viranhoitajien ja etenkin johtavien viranomaisten toimettomuudesta ja 
välinpitämättömyydestä. Miten se nyt menikään - jos ei kykene hoitamaan vastuitaan saa astua 
sivuun ja antaa kyvykkäille mahdollisuuden panna asiat kuntoon. TE-toimiston tulisi palvella 
työnhakijoita yksilöllisesti ja aktiivisesti työtehtäviä työnhakijoille selvittäen sekä paikallisiin 
yrityksiin aktiivisesti yhteyttä pitäen. Välinpitämättömyyttä ja viranhoitoa on niin monenlaista."
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Kutsu! Osa 7/7 Yksilöt ovat erilaisia työelämässä ja sen ulkopuolella. TE-toimiston pitäisi välttää 
saamani kaltaisen massakutsukirjeen postittamista aktiivisesti töitä avoimilta työmarkkinoilta 
hakeville työttömille työnhakijoille. TE-toimiston tehtävä ei lienee ole epäasiallisella viranhoidolla 
loukata lähimmäisiä ajassa. Toivon, että tämä asia korjaantuu ja ihmisiä kohdellaan 
vastaisuudessa arvostavasti ala-arvoisen vihjailun ja panettelun sijaan. Harva itseään arvostava 
lähimmäinen ilahtuu Kutsusta, vaikka sen lähettäjä postitushetkellä ajattelisi juuri Sinua."
--- 
8.9.2015 
Jukka Paakkanen"
Särmä kaveri vailla ansiotyöpaikkaa"
Kutsu! Osa 1/7 Olen odottanut TE-toimistolta yhteydenottoa ja palautetta 
lähettämääni selvitykseen menneestä työnhakujaksosta. Viimeiset kaksi kulunutta 
työttömyysvuotta on ollut hiljaiseloa TE-toimiston puolesta. Olen todennut 
säännöllisesti robotin päivittäneen mollin sivustolla yhteydenottoajankohdan 
puolivuosittain eteenpäin ilman kontaktointia ja työnhakuni olleen voimassa aina 
seuraavaan yhteydenottopäivään asti. Tänään 8.9.2015 sain postissa kutsun - en 
oikeasti tiennyt, mitä siitä olisi pitänyt ajatella - itkeä vai nauraa. Hymyilytti ja 
samalla harmitti. show less"

� "
"

https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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Jukka Paakkanen"
Särmä kaveri vailla ansiotyöpaikkaa"
Kutsu! Osa 2/7 Taas kerran totesin, että TE-toimiston tehtävä on lienee työllistää 
oma väki ja sillä siisti - työt tehdään rutiinilla - kuinkas muutenkaan. Kaikille sama 
kutsu ja kohtelu. Ihmiset ovat vain lukuja sähköisessä kortistossa. Nyt pitäisi siis 
taas kerran aktivoitua vieläkin enemmän tai downshiftata oikein olan takaa. Haloo! 
Voiko aktiivisia työttömiä työnhakijoita loukata enää yhtään enempää - ja vielä 
perustellen omaa viranhoidon tarvetta uudistetulla lailla. Mieti sitä. Katson 
säännöllisesti haettavat tehtävät valtiolla ja kuntasektorilla Uudellamaalla. show less"

� "
"
Jukka Paakkanen"
Särmä kaveri vailla ansiotyöpaikkaa"
Kutsu! Osa 3/7 Yksityisen sektorin tehtävät tulevat harvemmin julkisesti haettaviksi 
ja tekijät haetaan useimmiten hiljaisesti avoimiin tehtäviin. Haen kaikkiin minulle 
sopiviin ja minua kiinnostaviin tehtäviin, jotka työnhakutoimenpitein havaitsen 
tehtävätarjonnan virrassa medioissa. Viime viikolla hain Helsingin kaupungin 
avoimiin tehtäviin seuraavasti: osastopäällikkö, palvelussuhdepäällikkö, 
suunnittelupäällikkö, ohjauspalveluiden päällikkö, tilasto- ja tietopalvelupäällikkö ja 
osastopäällikkö sekä Vantaan kaupungille työsuojelukonsultin tehtävään. show less"

https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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� "
"
Jukka Paakkanen"
Särmä kaveri vailla ansiotyöpaikkaa"
Kutsu! Osa 4/7 Lisäksi olen aktiivisesti rummuttanut työpaikan perään somessa 
sekä avoimilla hakemuksilla yksityissektorilla. Tänään olen hakenut Mandatum 
Lifen haussa olevaan palvelupäällikön tehtävään. Menen haastatteluun erääseen 
mahdollisesti lähitulevaisuudessa avautuvaan tehtävään ensi viikolla. show less"

https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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� "
"
Jukka Paakkanen"
Särmä kaveri vailla ansiotyöpaikkaa"
Kutsu! Osa 5/7 Ei ole ihme, jos yksityisen sektorin esimiehet eivät halua ilmoittaa 
mollin sivuilla avoimista tehtävistä, koska haluavat välttää työttömien työnhakijoiden 
hakemustulvan, kun ei TE-toimiston viranhoitajatkaan arvosta ja välitä 
asiakkaistaan yhtään työttömiä vieroksuvia ennakkoluuloisia rekrytoivia esimiehiä 
enempää - kaikki saavat tasapuolisesti moniongelmaisen ihmishylkiön kohtelun. Ja 
sitten toivotaan, että työtön tulisi yritykseen ruuhkahuippujen ajaksi työharjoitteluun 
työttömyyskorvauksella ja 9 euron päivärahalla. Mieti sitä. show less"

https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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� "
"
Jukka Paakkanen"
Särmä kaveri vailla ansiotyöpaikkaa"
Kutsu! Osa 6/7 Kyllä - tunnen suomalaisessa hyvinvoivien yhteiskunnassa 
myötähäpeää TE-toimiston viranhoitajien ja etenkin johtavien viranomaisten 
toimettomuudesta ja välinpitämättömyydestä. Miten se nyt menikään - jos ei kykene 
hoitamaan vastuitaan saa astua sivuun ja antaa kyvykkäille mahdollisuuden panna 
asiat kuntoon. TE-toimiston tulisi palvella työnhakijoita yksilöllisesti ja aktiivisesti 
työtehtäviä työnhakijoille selvittäen sekä paikallisiin yrityksiin aktiivisesti yhteyttä 
pitäen. Välinpitämättömyyttä ja viranhoitoa on niin monenlaista. show less"

https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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� "
"
Jukka Paakkanen"
Särmä kaveri vailla ansiotyöpaikkaa"
Kutsu! Osa 7/7 Yksilöt ovat erilaisia työelämässä ja sen ulkopuolella. TE-toimiston 
pitäisi välttää saamani kaltaisen massakutsukirjeen postittamista aktiivisesti töitä 
avoimilta työmarkkinoilta hakeville työttömille työnhakijoille. TE-toimiston tehtävä ei 
lienee ole epäasiallisella viranhoidolla loukata lähimmäisiä ajassa. Toivon, että tämä 
asia korjaantuu ja ihmisiä kohdellaan vastaisuudessa arvostavasti ala-arvoisen 
vihjailun ja panettelun sijaan. Harva itseään arvostava lähimmäinen ilahtuu 
Kutsusta, vaikka sen lähettäjä postitushetkellä ajattelisi juuri Sinua. show less"

https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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� "
"
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 9. syyskuuta 2015 klo 10.14 
Aihe: Esirukouspyyntö lähimmäisten puolesta ""
Huomenta äiti, ""
pyydän esirukousta Airan ja hänen miehensä puolesta. Liitän alle tiedoksi aamun 
sähköpostit LinkedInissä 9.9.2015. Aurinkoista päivän jatkoa. Harrylle terkut. Valoa 
ja iloa. ""
Jukka "
--- 
9.9.2015 "
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Hei Jukka,  lueskelin kirjoituksiasi TE-toimiston kutsusta.  Halusin vain sanoa, että 
jaan tuskasi asian kanssa. Puolisoni on työttömänä. Hänen päivärahamaksatus on 
nyt katkolla, kun TE-keskus haluaa selvittää, onko hän hoitanut TE-keskuksen 
kanssa sovitut asiat.   Minäkin pääsen kohta osalliseksi tähän rumbaan, kun 
määräaikaisuuteni päättyy ja firman henkilöstöpäällikkö haluaa ottaa työni 
laatuinsinöörinä hoitaakseen.  Valtavasti voimia työnhakuun! Seuraan jatkossakin 
kirjoituksiasi. Olet hyvä kirjoittamaan.  Terveisin, Aira "
Huomenta Aira,   kiitos viestistäsi. Myötäeläminen on tärkeää ja etenkin lähimpien 
omaisten tsemppaaminen haastavissa elämäntilanteissa kuten työttömyysjakson 
kuluessa.  Uskon sen, että puolison työttömyyden sureminen ja toisen ihmisen 
hetkittäisestä unelmien karkaamisjaksosta elämässä huolen kantaminen ei ole 
lainkaan suomalaista hyvinvointia hyvinvointiyhteiskunnassa sinunkaan kohdallasi. 
Yhden työttömyys koskettaa aina koko lähiperhettä ja joskus sitäkin laajempaa 
perheyhteisöä.  Tsemppiä puolison rinnallakulkuun ja mahdollisesti edessä 
siintävään omaan työnhakuun. Aira, kyllä elämä kantaa, vaikka se välillä vähän 
riisuu meitä ylimääräisestä kuormasta. Olen kristitty lähimmäinen ja siksi elävän 
Jumalan lähellä ja johdatuksessa taakka on varsin kevyt kantaa. Toki tähän 
työttömyyteen liittyy paljon häpeän tuntemuksia aika ajoin, jos joutuu selittelemään 
lähimmäisille elämäntilannetta.  Olen kulkenut elämässäni luottavaisin mielin 
Luojan johdatuksessa ja Hän on pitänyt ulkoisista näkymistä huolimatta minusta 
erittäin hyvän huolen myös näinä elämäni vaivan päivinä. Suosittelen sinulle ja 
miehellesi Raamatun lukua ja sen toivon elämästi todeksi ajassa, jonka Luoja on 
meille Sanassaan ilmoittanut. Hiljainenkin huokaus kuullaan ja sielumme rukoilee 
Luojan puoleen huokaillessamme elämän kivisiä ja vaikeakulkuisia etappeja.  
Toinen vinkkini haasteita elämässään ajassa kokeville lähimmäisilleni on aina 
raittiiseen ulkoilmaan liikkumaan meneminen - kävellen, juosten tai pyöräillen. Kun 
ruumis on ravisteltu hereille on myös mieli - sielu - pirteä ja toivorikas. Kyllä 
luomakunta on kaunis vuodenajasta ja säästä riippumatta.   Kolmanneksi kehoitan 
lähimmäisiäni opettelemaan nauramaan elämälle, itselle ja varsin mitättömille 
haasteillemme elämässä suomalaisessa yhteiskunnassa, jossa saamme elää. Kun 
emme anna pienten murheiden hallita tajuntaamme vaan keskitämme 
ajatuksemme kaikkeen siihen, mihin meillä on nykytilanteessa aikaa ja 
mahdollisuus, saatamme huomata onnellisuutemme ajassa arjen pienistä huolista 
huolimatta.  Kiitos positiivisesta palautteesta kirjoittamiseni suhteen. Tahdon 
toivottaa sinulle Aira rakastavan Jumalan siunausta ja Jeesuksen Kristuksen 
rauhaa jokaiseen päivääsi. Voimia ja jaksamista arjessa ja luottamusta hyvään 
Luojaamme, joka rakastaa meitä ja vetää puoleensa ajassa. Valoa ja iloa.   Jukka "
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 10. syyskuuta 2015 klo 9.48 
Aihe: Päivitys LinkedInissä 10.9.2015 ""
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Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on päivitykseni LinkedInissä 10.9.2015. Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- 
10.9.2015 
https://www.youtube.com/watch?v=lvzV2P18nlI&spfreload=1 
--- 
10.9.2015 
Jukka Paakkanen"
Särmä kaveri vailla ansiotyöpaikkaa"
Valoa ja iloa."

Play the video: Jumalan kosketus David Wilkerson

� 

Jumalan kosketus David Wilkerson"
YouTubePuhe Helsingissä pastoreille"
  LikeLike Jukka Paakkanen&#39;s postCommentcomment on Jukka         

Paakkanen&#39;s postShareshare Jukka Paakkanen&#39;s post
—-""

https://www.youtube.com/watch?v=lvzV2P18nlI&spfreload=1
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 10. syyskuuta 2015 klo 10.49 
Aihe: Uusi päivitys LinkedInissä 10.9.2015 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on uusi päivitys LinkedInissä 10.9.2015. Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- 
10.9.2015 
https://www.youtube.com/watch?v=krHk9MbAKKg 
--- 
10.9.2015 
Jukka Paakkanen"
Särmä kaveri vailla ansiotyöpaikkaa"
Valoa ja iloa."

Play the video: David Wilkerson vihollisen voittaminen 
Jeesuksen v

� 

https://www.youtube.com/watch?v=krHk9MbAKKg
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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David Wilkerson vihollisen voittaminen Jeesuksen v"
YouTubePuhe pastoreille helsingin konferenssissa"
  LikeLike Jukka Paakkanen&#39;s postCommentcomment on Jukka         

Paakkanen&#39;s postShareshare Jukka Paakkanen&#39;s post "
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 10. syyskuuta 2015 klo 12.02 
Aihe: Uusimmat päivitykset LinkedInissä 10.9.2015 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on uusimmat päivitykset LinkedInissä 10.9.2015. Valoa ja iloa. ""
--- 
10.9.2015 "
Kuvat 1-120 
--- 
10.9.2015 
Jukka Paakkanen"
Särmä kaveri vailla ansiotyöpaikkaa"
Valoa ja iloa."

https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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� "
---"
Jukka Paakkanen"
Särmä kaveri vailla ansiotyöpaikkaa"
Valoa ja iloa. RIL 2/120"
"

https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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� "
---""
Jukka Paakkanen"
Särmä kaveri vailla ansiotyöpaikkaa"
Valoa ja iloa. RIL 3/120"

https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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� "
  LikeLike Jukka Paakkanen&#39;s postCommentcomment on Jukka         

Paakkanen&#39;s postShareshare Jukka Paakkanen&#39;s post""
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 10. syyskuuta 2015 klo 14.22 
Aihe: Esirukouspyyntö lähimmäisen puolesta 10.9.2015 ""
Tervehdys äiti, ""
pyydän esirukousta Mikaelin puolesta. Liitän oheen sähköpostit LinkedInissä 
10.9.2015. Valoa ja iloa. ""
Jukka ""
--- 
10.9.2015 "
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Kaksi asiaa:  1 - Tämän verkoston etusivu ei sovi jumalan palvelukseen koska 
ajatukset joissa etsin uusia kasvulaueita tulee saada ratkaistuksi ennen henkisen 
polun kulkemista.  2 - Ellet ole lukenut koko aineistoani tai ymmärtänyt. Saanen 
toistaa, teollinen internet ja työkalujen kiertotalous saattaa meidät tilanteseen jossa 
ei ole puutteita, rikollisia, kateutta jne. Mikäli et auta minua näissä pyrkimyksissä et 
näe eläväsi helvetissä. "
Tervehdys Mikael,   kiitos viestistäsi ja mielipiteestäsi. Jaan tälläkin ammatillisella 
foorumilla siitä hyvästä, josta olen päässyt osalliseksi ajassa - myös hengellisen 
elämän saralla. Katson, ettei henkilöstöalan eikä muidenkaan kontakteissani 
olevien ihmisten ole pahaksi ymmärtää Raamatun ilmoittamaan Jumalaan uskovien 
lähimmäisten elämänkatsomusta.  Minulla on oma näkemykseni Raamatun 
ilmoituksesta, jonka olen omaksunut rukouksessa Pyhän Hengen väkevässä 
opetuksessa Raamattua lukien ja Herralta ymmärrystä teksteihin pyytäen. 
Kristinuskon tunnustuskunnissa on merkittäviä näkemyseroja. Minä etsin Totuutta ja 
löysin elävän Israelin Jumalan - Jeesuksen Kristuksen. Suosittelen vilpittömästi 
tutustumaan Häneen ajassa.  Olen varsin tavallinen suomalainen mies. En harjoita 
uskonnollisuutta tai uskontoa, mutta uskon elävään Kaikkivaltiaaseen Luojaamme 
ja olen elämässäni vakuuttunut Hänen hyvästä pyrkimyksestään vetää 
elämänpoluillaan hairahtaneet ihmiset luokseen ihmeellisen 
pelastussuunnitelmansa avulla. Riittää, että otat vastaan Jeesuksen Kristuksen 
Vapahtajanasi täydestä sydämestäsi ja mielestäsi ja annat Hänen tehdä sinussa 
Pyhän Hengen kautta sielusi - mielesi - uudestisynnyttävän 
synneistäpuhdistamistyön ajassa.  Uskon lahjan vastaanottaneena ja elävän 
Jumalan seurassa matkatessani omia elämänpolkujani ajassa en koe eläväni 
helvetissä vaan jalat tiukasti maan kamaralla nykytilanteessa 
ansiotyömahdollisuutta hakien.  Kuljen joka päivä rukoillen eteenpäin ja Luojani 
tahdon elämässäni täyttäen. Se riittää minulle varsin hyvin ajassa, kun tiedän 
sieluni - mieleni - olevan matkalla Luojani ja Herrani Jeesuksen Kristuksen luokse 
Taivaaseen ajallisen taivallukseni päättyessä Jumalan aikataulun mukaisesti joko 
ylöstempauksessa muuttuvassa maallisessa ruumiissa tai sitten ajallaan 
luonnollisen kuoleman jälkeen sielun matkatessa iankaikkisuuteen Raamatun 
ilmoittamaan Taivaaseen.  En tunne teollisen internetin mahdollisuuksia, enkä siksi 
saata auttaa sinua Mikael sillä saralla. Toivotan hyviin pyrkimyksiisi ajassa 
menestystä ja sinulle rakastavan Jumalan siunausta ja Jeesuksen Kristuksen 
rauhaa. Valoa ja iloa.   Jukka""
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 11. syyskuuta 2015 klo 12.19 
Aihe: Esirukouspyyntö lähimmäisen puolesta 11.9.2015 ""
Tervehdys äiti, "
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pyydän esirukousta Jarkon puolesta. Liitän alle kommentoinnin LinkedInissä 
11.9.2015. Mukavaa päivän jatkoa teille. Harrylle terkut. Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- 
11.9.2015 
Jarkko JuntunenHei, ihan nyt huomautuksena ettei tämä taida olla oikea paikka levittää 
"herran" sanaa ja sille on tilaa varmaankin muualla kuten facebook esim. Hyvää 
viikonloppua... "
Jukka Paakkanen"
Tervehdys Jarkko, kiitos mielipiteestäsi. Jaan tällä ammatillisella foorumilla siitä hyvästä, 
josta olen päässyt osalliseksi ajassa - myös hengellisen elämän saralla. Katson, ettei 
henkilöstöalan eikä muidenkaan kontakteissani olevien ihmisten ole pahaksi ymmärtää 
Raamatun ilmoittamaan Jumalaan uskovien lähimmäisten elämänkatsomusta. Minulla on 
oma näkemykseni Raamatun ilmoituksesta, jonka olen omaksunut rukouksessa Pyhän 
Hengen väkevässä opetuksessa Raamattua lukien ja Herralta ymmärrystä teksteihin 
pyytäen. "
Jukka Paakkanen"
Kristinuskon tunnustuskunnissa on merkittäviä näkemyseroja. Minä etsin Totuutta ja löysin 
elävän Israelin Jumalan - Jeesuksen Kristuksen. Suosittelen vilpittömästi tutustumaan 
Häneen ajassa. En harjoita uskontoa tai uskonnollisuutta. Usko Jeesukseen Kristukseen ja 
evankeliumiin (1.Kor. 15:1-4) riittävät. Hyvää viikonloppua sinullekin Jarkko. Valoa ja iloa. "
Jarkko Juntunen"
Kiitos, ja kuten jo ymmärsit ei ollut tarkoitus kärjistää eikä loukata mutta varmaankin 
ymmärrät että LInkedin on tarkoitettu muuhun tarkoitukseen kun kohta voipi olla että myös 
muut uskontokunnat kuten Islam...Hindu....jne jne haluaa kirjoittaa omista 
näkökulmistaan .... "
Jukka Paakkanen"
Minusta olisi hienoa, että kaikki erilaisen elämänkatsomuksen omaavat lähimmäiset 
rohkeasti sivistäisivät toinen toisiaan ajassa erilaisista näkökulmista myös täällä 
LinkedInissä. Katson, että hyvän esimiehen tuleekin ymmärtää erilaisten 
elämänkatsomusten päälle, jotta saattaa paremmin ymmärtää alaisiansa kokonaisina 
ihmisinä pelkän työntekijäroolin takana. Tunne alaisesi ja saavutat paremmin tavoitteesi 
esimiestyössä. Elämänkatsomus ohjaa merkittävästi ihmisen valintoja ajassa. Totuus 
kestää aina kriittisenkin tarkastelun. Valoa ja iloa. 
--- 
11.9.2015 
Jarkko Juntunen commented on this"
"
Jukka Paakkanen"
Särmä kaveri vailla ansiotyöpaikkaa"
Valoa ja iloa. RIL 119/120"

https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAqZNvQBzE8I3Vk8Vnu8ZUlJYf97qsM09xM&authType=name&authToken=Xt5e&trk=hp-feed-commenter-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-commenter-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-commenter-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAqZNvQBzE8I3Vk8Vnu8ZUlJYf97qsM09xM&authType=name&authToken=Xt5e&trk=hp-feed-commenter-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-commenter-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAqZNvQBzE8I3Vk8Vnu8ZUlJYf97qsM09xM&authType=name&authToken=Xt5e&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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� "
  LikeLike Jarkko Juntunen&#39;s postCommentcomment on Jarkko         

Juntunen&#39;s postShareshare Jarkko Juntunen&#39;s post 
  LikeLike Jarkko Juntunen&#39;s postCommentcomment on Jarkko         

Juntunen&#39;s postShareshare Jarkko Juntunen&#39;s post55 
comments."

" " 56m        
Jarkko JuntunenHei, ihan nyt huomautuksena ettei tämä taida olla oikea 
paikka levittää "herran" sanaa ja sille on tilaa varmaankin muualla kuten 
facebook esim. Hyvää viikonloppua... show less"

" " 38m        
Jukka PaakkanenTervehdys Jarkko, kiitos mielipiteestäsi. Jaan tällä 
ammatillisella foorumilla siitä hyvästä, josta olen päässyt osalliseksi 
ajassa - myös hengellisen elämän saralla. Katson, ettei henkilöstöalan 
eikä muidenkaan kontakteissani olevien ihmisten ole pahaksi ymmärtää 
Raamatun ilmoittamaan Jumalaan uskovien lähimmäisten 
elämänkatsomusta. Minulla on oma näkemykseni Raamatun 
ilmoituksesta, jonka olen omaksunut rukouksessa Pyhän Hengen 
väkevässä opetuksessa Raamattua lukien ja Herralta ymmärrystä 
teksteihin pyytäen. show lessDelete"

" " 38m        
Jukka PaakkanenKristinuskon tunnustuskunnissa on merkittäviä 
näkemyseroja. Minä etsin Totuutta ja löysin elävän Israelin Jumalan - 

https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAqZNvQBzE8I3Vk8Vnu8ZUlJYf97qsM09xM&authType=name&authToken=Xt5e&trk=hp-feed-commenter-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-commenter-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-commenter-name
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Jeesuksen Kristuksen. Suosittelen vilpittömästi tutustumaan Häneen 
ajassa. En harjoita uskontoa tai uskonnollisuutta. Usko Jeesukseen 
Kristukseen ja evankeliumiin (1.Kor. 15:1-4) riittävät. Hyvää viikonloppua 
sinullekin Jarkko. Valoa ja iloa. show lessDelete"

" " 17m        
Jarkko JuntunenKiitos, ja kuten jo ymmärsit ei ollut tarkoitus kärjistää eikä 
loukata mutta varmaankin ymmärrät että LInkedin on tarkoitettu muuhun 
tarkoitukseen kun kohta voipi olla että myös muut uskontokunnat kuten 
Islam...Hindu....jne jne haluaa kirjoittaa omista näkökulmistaan .... show 
lessDelete"

" "         
Jukka PaakkanenMinusta olisi hienoa, että kaikki erilaisen 
elämänkatsomuksen omaavat lähimmäiset rohkeasti sivistäisivät toinen 
toisiaan ajassa erilaisista näkökulmista myös täällä LinkedInissä. Katson, 
että hyvän esimiehen tuleekin ymmärtää erilaisten elämänkatsomusten 
päälle, jotta saattaa paremmin ymmärtää alaisiansa kokonaisina ihmisinä 
pelkän työntekijäroolin takana. Tunne alaisesi ja saavutat paremmin 
tavoitteesi esimiestyössä. Elämänkatsomus ohjaa merkittävästi ihmisen 
valintoja ajassa. Totuus kestää aina kriittisenkin tarkastelun. Valoa ja 
iloa. show lessDelete"

"
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 11. syyskuuta 2015 klo 13.38 
Aihe: Päivitys LinkedInissä 11.9.2015 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on päivitykseni LinkedInissä 11.9.2015. Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- 
11.9.2015 
https://www.youtube.com/watch?v=9tOXWU6kT6w 
--- 
11.9.2015 
Jukka Paakkanen"
Särmä kaveri vailla ansiotyöpaikkaa"
Valoa ja iloa."

https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAqZNvQBzE8I3Vk8Vnu8ZUlJYf97qsM09xM&authType=name&authToken=Xt5e&trk=hp-feed-commenter-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-commenter-name
https://www.youtube.com/watch?v=9tOXWU6kT6w
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name


Jukka Paakkanen LinkedIn päivitykset Sivu �  / �102 131
Play the video: Nina Åström: Avoin taivas - lauluja Hilja 

Aaltosen sydämeltä

� 

Nina Åström: Avoin taivas - lauluja Hilja Aaltosen sydämeltä"
YouTubeNina Åströmin konserttitaltiointi, joka pidettiin 27.9.2013 Helsingin Vanhassa 
kirkossa."
  LikeLike Jukka Paakkanen&#39;s postCommentcomment on Jukka         

Paakkanen&#39;s postShareshare Jukka Paakkanen&#39;s post "
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 16. syyskuuta 2015 klo 0.45 
Aihe: Päivitys LinkedInissä 16.9.2015 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on päivitykseni LinkedInissä 16.9.2015. Valoa ja iloa. ""
Jukka "
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--- 
16.9.2015 
https://www.youtube.com/watch?v=YSAaQ9rh_vs 
--- 
16.9.2015 
Jukka Paakkanen"
Särmä kaveri vailla ansiotyöpaikkaa"
Valoa ja iloa."

Play the video: Laulu Suomelle by Lasse Heikkilä

� 

Laulu Suomelle by Lasse Heikkilä"
YouTubeLasse Heikkilän Suomalaisesta Messusta otettu kappale, Laulu Suomelle En 
löytänyt tätä alkuperäistä kappaletta netistä, joten ajattelin, että…"
  LikeLike Jukka Paakkanen&#39;s postCommentcomment on Jukka         

Paakkanen&#39;s postShareshare Jukka Paakkanen&#39;s post "
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 16. syyskuuta 2015 klo 1.10 
Aihe: Uusi päivitys LinkedInissä 16.9.2015 ""

https://www.youtube.com/watch?v=YSAaQ9rh_vs
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on uusi päivitys LinkedInissä 16.9.2015. Valoa ja iloa. ""
Jukka ""
--- 
16.9.2015 
https://www.youtube.com/watch?v=jeK5ERms_Oc 
--- 
16.9.2015 
Jukka Paakkanen"
Särmä kaveri vailla ansiotyöpaikkaa"
Valoa ja iloa."

Play the video: Jari Levy ja Kajaanin Helluntai srk.kuoro - 
Sodan jälkeen

� 

Jari Levy ja Kajaanin Helluntai srk.kuoro - Sodan jälkeen"
YouTubeKajaanin Helluntaiseurakunnan Kuoro - Levy Jari ...Prisma acd 2117 ( cd ) ... 
Prisma 30 vuotta juhlakooste 1998"

https://www.youtube.com/watch?v=jeK5ERms_Oc
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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  LikeLike Jukka Paakkanen&#39;s postCommentcomment on Jukka         

Paakkanen&#39;s postShareshare Jukka Paakkanen&#39;s post "
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 16. syyskuuta 2015 klo 23.16 
Aihe: Uusin päivitys LinkedInissä 16.9.2015 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on uusin päivitys LinkedInissä 16.9.2015. Valoa ja iloa. ""
Jukka ""
--- 
16.9.2015 
https://www.youtube.com/watch?v=ThdhG9PDkiI 
--- 
16.9.2015 
Jukka Paakkanen"
Särmä kaveri vailla ansiotyöpaikkaa"
Valoa ja iloa."

https://www.youtube.com/watch?v=ThdhG9PDkiI
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
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Play the video: David Wilkerson voitto karitsan veren lautta

� 

David Wilkerson voitto karitsan veren lautta"
YouTubeUploaded by Marko Kokkoniemi on 2012-11-02."
  LikeLike Jukka Paakkanen&#39;s postCommentcomment on Jukka         

Paakkanen&#39;s postShareshare Jukka Paakkanen&#39;s post "
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 19. syyskuuta 2015 klo 16.17 
Aihe: Päivitys LinkedInissä 19.9.2015 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on päivitykseni LinkedInissä 19.9.2015. Valoa ja iloa. ""
Jukka ""
--- 
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19.9.2015 
Jukka Paakkanen"
Särmä kaveri vailla ansiotyöpaikkaa"
Vinkkaathan kaverille monenlaisiin työtehtäviin kykenevästä, osaavasta ja 
avarakatseisesta tekijästä. Valoa ja iloa."

� "
Turvallisuusajattelu_ot_malli_J_Paakkanen_190915"

Document"
Turvallisuusajattelu Mitä se tarkoittaa? - näkökulma turvallisuuskäsitykseen PERUSTEET 
JA KÄSITTEET OSA 1 kaptlevpJukkaPaakkanen2015 Tunne turvallisuustunne - opit 
turvallisuusopit. Opit tuntemalla - tunnet oppimalla. Turvallisuustoiminnan läh"
  LikeLike Jukka Paakkanen&#39;s postCommentcomment on Jukka         

Paakkanen&#39;s postShareshare Jukka Paakkanen&#39;s post "
—-"
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 20. syyskuuta 2015 klo 23.51 
Aihe: Kommentti LinkedInissä 20.9.2015 "
20.9.2015 
Minun mielestäni suomalaisten tulee siinä vaiheessa vakavasti harkita pois jättäytymistä 
liittovaltiokehitystä ajavan yli kansallisen vallan valtaa tavoittelevan komission valtapiiristä 
ja irtautua Euroopan Unionista ja sen muista ylikansallista valtaa käyttävistä 
mekanismeista. Nykytilanne on hyvin osoittanut sen, ettei EU kykene omin toimin 
kannattelemaan eurooppalaisten valtioiden ja sen lähiympäristön hyvinvointia. Jokainen 
EU-maa saa vastakin hakea talouksiinsa tarvittavat kasvuharppaukset maailman 
kehittyviltä markkina-alueilta. "
EU on osoittanut olevansa hyvä turvallisuuspolitiikan vakaustekijä Euroopan valtioiden 
keskinäisissä suhteissa - ei enempää kuin yksi isopalkkaisten byrokraattien pelikenttä 
lobbareineen. Suomi ei uhkaa naapureitaan sotilaallisen voimankäytöllä, mutta yllläpitää 
tahollaan riittävän uskottavan kansallisen puolustusjärjestelmän.""
Suomalaiset pärjäävät nytkin vain omillaan - tarvittaessa tulevaisuudessakin myös ilman 
komission holhousta. Itsenäisyydellä on aina hintansa, vaikka sitä ei aina tarvitse sotimalla 
ansaita. Suomalainen kansanluonne on sisukas ja itsenäinen. Se on komissionkin 
tunnustettava. Kansalaisena mietityttää kenen taskuun miljoona euroa tunnissa 
suomalaisille kertyvää velkaa sujahtaa? Itsenäisyyttä ja itsemääräämisoikeutta ei voi ostaa 
rahalla eikä siitä pakottaa luopumaan velalla. Suomalaisten on syytä aina pitää kansansa 
kohtalo ja isänmaan asiat vakaasti omissa käsissä. Valoa ja iloa.""

https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/1Lad2qDSTzeTx9
https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/1Lad2qDSTzeTx9
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--- 
20.9.2015 "
Terho Kulmala"
Toimitusjohtaja MKT at Naturmax Oy"
Sipilä: On ihan hilkulla, että komissio päättää Suomen leikkauksista #uutisvahti  
https://lnkd.in/brRRNnY !!!!!!!@@"

� "
Sipilä: On ihan hilkulla, että komissio päättää Suomen leikkauksista"
yle.fiPääministeri Juha Sipilän mukaan Suomen velkaantumisen vauhti ei ole kaukana 
siitä, että komission on …"
  LikeLike Terho Kulmala&#39;s postCommentcomment on Terho         

Kulmala&#39;s postShareshare Terho Kulmala&#39;s post33 
comments."

" " now         
Jukka PaakkanenMinun mielestäni suomalaisten tulee siinä vaiheessa 
vakavasti harkita pois jättäytymistä liittovaltiokehitystä ajavan yli 
kansallisen vallan valtaa tavoittelevan komission valtapiiristä ja irtautua 
Euroopan Unionista ja sen muista ylikansallista valtaa käyttävistä 
mekanismeista. Nykytilanne on hyvin osoittanut sen, ettei EU kykene omin 
toimin kannattelemaan eurooppalaisten valtioiden ja sen lähiympäristön 
hyvinvointia. Jokainen EU-maa saa vastakin hakea talouksiinsa tarvittavat 
kasvuharppaukset maailman kehittyviltä markkina-alueilta."

" " now         
Jukka PaakkanenEU on osoittanut olevansa hyvä turvallisuuspolitiikan 
vakaustekijä Euroopan valtioiden keskinäisissä suhteissa - ei enempää 
kuin yksi isopalkkaisten byrokraattien pelikenttä lobbareineen. Suomi ei 
uhkaa naapureitaan sotilaallisen voimankäytöllä, mutta yllläpitää tahollaan 
riittävän uskottavan kansallisen puolustusjärjestelmän."

" " now         
Jukka PaakkanenSuomalaiset pärjäävät nytkin vain omillaan - tarvittaessa 
tulevaisuudessakin myös ilman komission holhousta. Itsenäisyydellä on 
aina hintansa, vaikka sitä ei aina tarvitse sotimalla ansaita. Suomalainen 
kansanluonne on sisukas ja itsenäinen. Se on komissionkin tunnustettava. 
Kansalaisena mietityttää kenen taskuun miljoona euroa tunnissa 
suomalaisille kertyvää velkaa sujahtaa? Itsenäisyyttä ja 
itsemääräämisoikeutta ei voi ostaa rahalla eikä siitä pakottaa luopumaan 
velalla. Suomalaisten on syytä aina pitää kansansa kohtalo ja isänmaan 
asiat vakaasti omissa käsissä. Valoa ja iloa."

https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAkINr8B6C5QA58T8ONhf8eJkcd-QPEc-90&authType=name&authToken=fFhH&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAkINr8B6C5QA58T8ONhf8eJkcd-QPEc-90&authType=name&authToken=fFhH&trk=hp-feed-member-name
https://lnkd.in/brRRNnY
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=&authToken=&trk=
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=&authToken=&trk=
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=&authToken=&trk=
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—-""
From: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Date: 2015-09-23 14:38 GMT+03:00 
Subject: Päivitys LinkedInissä 23.9.2015 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on päivitykseni LinkedInissä 23.9.2015. Valoa ja iloa. ""
Jukka ""
--- 
23.9.2015 
https://www.youtube.com/watch?v=hO5b0lv_hgU 
--- 
23.9.2015 
Jukka Paakkanen"
Joka päivä jotakin mukavaa - työniloa ripaus haussa"
Light and joy."

https://www.youtube.com/watch?v=hO5b0lv_hgU
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name


Jukka Paakkanen LinkedIn päivitykset Sivu �  / �110 131
Play the video: Top 100 Praise & Worship Songs 2015

� 

Top 100 Praise & Worship Songs 2015"
YouTubeThis video is about Top 100 Praise & Worship Songs 2015 How Great Is Our God 
(Chris Tomlin, Jesse Reeves, Ed Cash) Mighty To Save (Ben Fielding…"
  LikeLike Jukka Paakkanen&#39;s postCommentcomment on Jukka         

Paakkanen&#39;s postShareshare Jukka Paakkanen&#39;s post "
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 1. lokakuuta 2015 klo 10.40 
Aihe: Päivitykset LinkedInissä 1.10.2015 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on päivitykseni LinkedInissä 1.10.2015. Valoa ja iloa. ""
Jukka ""
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--- 
1.10.2015""
Perustulo ja tulosperusteinen palkkaus Osa 1/29 Sain eilen 30.9.2015 tiedoksiannon puhelimitse, 
ettei haastatteluun johtanutta tehtävää täytetäkään toistaiseksi. Meneillään olevien yt-
neuvotteluiden vuoksi olemassa oleva työ teetetään nykyisillä työntekijöillä ylitöinä. Tänä päivänä 
on vaikeaa jakaa olemassa olevaa työtä, sen olen viime vuosina oppinut. Joulun alla olen ollut 
työttömänä työnhakijana jo neljä pitkää tai lyhyttä vuotta - riippuu siitä, mistä näkökulmasta asiaa 
tarkastelee.""
Perustulo ja tulosperusteinen palkkaus Osa 2/29 Yhteiskunta on menettänyt parhaassa työiässä 
olevan lähimmäisen työpanoksen ja tuloverot 50 000 euron vuosiansioista. Olen kuluttanut 
aiempina työvuosina kovalla työllä ansaitun 50 000 euron varallisuuden kahden ensimmäisen 
työttömyysvuoden kuluessa yritysidean markkinointiin ja tavalliseen elämään hyvinvointi-
Suomessa ennen kuin olen ollut oikeutettu saamaan yhteiskunnan tukea elämiseen hyvinvoivien 
Suomessa.""
Perustulo ja tulosperusteinen palkkaus Osa 3/29 Nyt nautin elämästäni eurooppalaisen elintason ja 
asiantuntija-arvioiden mukaisesti 485 euron alimitoitetulla kuukausirahalla hyvinvoivien teinipoikien 
tapaan pohtien kuinka käytän rahat kuukausittain autonkäyttökuluihin, ruokaan ja vaatteisiin. 
Ravintolaruokailuun kerran kuussa ei raha riitä, vaikka se laskentaperusteisesti normissa 
mainittaisiinkin. Käytin vertausta teinipoikiin tarkoituksellisesti, sillä saanhan asumiskulut 
täysimääräisenä. Saan toki kunnan vuokra-asuntooni Kelan asumistuen. ""
Perustulo ja tulosperusteinen palkkaus Osa 4/29 Nautin työmarkkinatukea ja kunnan sosiaalitoimi 
suopeasti normin mukaisesti maksaa takautuvasti kohtuullisen sähkölaskuni sekä perustason 
alhaisimman kategorian kotivakuutukseni. Minulle korvattaisiin tarvittaessa kaikki lääkintäkulutkin, 
mutta työttömyysaikanani olen tarvinnut puoskaria vain kipeytyneen hampaan hoitamiseksi. Toki 
tarkastutin purukalustoni samalla ja hoidatin kuntoon hyvillä mielin muutaman orastavan reiän 
hyvinvointiyhteiskunnan hammashoidon piikkiin kahdella erillisellä hoitokäynnillä.""
Perustulo ja tulosperusteinen palkkaus Osa 5/29 Sosiaalitoimi valvoo, että saan kuukausirahani 
kokonaisuudessaan maksaen kuukausittain eri anomuksella pakollisista kuluista ja mitättömistä 
tuloista johtuvan erotuksen vajaat kolmesataa euroa kuussa riihikuivaa rahaa tililleni - vai olisivatko 
sittenkin vain sarja nollia ja ykkösiä - jos asiaa tarkemmin ajattelee. Edellinen hallitus tekikin jo tuon 
sosiaalipolitiikan urotyön tarjoten työttömille kuukaudessa mahdollisuuden ansaita verottomasti 
työttömän satasia - hurraa, hurraa, hurraa.""
Perustulo ja tulosperusteinen palkkaus Osa 6/29 Näin kunnan sosiaalitoimi säästäisi satasensa ja 
työtön saisi roppakaupalla hyvää mieltä osakseen, kun saisi tehdä töitä oikein rahapalkalla ilman, 
että siitä jäisi senttiäkään omaa taloutta kohentamaan. Vaikkei verottaja haluaisikaan satasista 
lakisääteistä osaa niin sosiaalitoimi kyllä vähentää toimeentulotuen normin mukaan kaikki tilille 
tupsahtavat tulot täysimääräisesti ja takautuvasti joka kuukausi. Miten se nyt menikään, että työtä 
tekemällä tulee saada enemmän kuin tekemättä, eikö vain?""
Perustulo ja tulosperusteinen palkkaus Osa 7/29 Että näin hyvä kannustin työn vastaanottamisen 
aktivoimiseksi - työttömän sataset - meinaan. Tottahan toki jokaisen työttömän työnhakijan 
elämäntilanne on erilainen ja siksi saatan avartaa lähimmäisteni ymmärrystä vain oman eletyn 
elämän tapahtumia kuvaillen. Tosiasia on kuitenkin se, että peruselinkustannukset eivät katso 
oletko työelämässä, työtön tai eläkkeellä. Siksi en saata ymmärtää, mihin laskelmaan kaavailtu 
perustulon määrä - 1000 euroa kuussa - nojaa.""
Perustulo ja tulosperusteinen palkkaus Osa 8/29 Vaikka tuo tuhat euroa kuussa olisi verotonta ei 
se silti riittäisi yksilön miniminormin mukaisiin menoihin kuukaudessa. Nollia ja ykkösiä pitää oppia 
jakamaan talouden kiertoon huomattavasti avokätisemmin, jotta työelämää ja taloutta vääristävät 
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tukimekanismit, kuten asumistukijärjestelmä kokonaisuudessaan voidaan purkaa ja poistaa 
kannustinloukkuna ja epäonnistuneena mekanismina yhteiskunnan tulonjakomekanismista.""
Perustulo ja tulosperusteinen palkkaus Osa 9/29 Todellisia asumiskuluja alueellisesti vääristävä 
asumistukijärjestelmä on syytä lakkauttaa välittömästi, jotta asuntojen hinta- ja vuokratasot voivat 
yhdessä massiivisen asuntotuotannon lisäyksen kanssa samanaikaisesti aikaansaada 
markkinaehtoisen asumiskustannusten puolittumisen nykyisenkaltaisen asuntojen hintakuplan 
poistamiseksi.""
Perustulo ja tulosperusteinen palkkaus Osa 10/29 Olen talouteni kulurakennetta tarkastellen 
todennut, että vasta 1500 euroa verotonta tuloa kuukaudessa riittää nykykustannustasossa 
vaatimattomaan - nykytason normin 485 euron toimeentulotuen ja muiden tukien - minimitason 
elämän ylläpitämiseen, jos yhteiskunta päättää siirtyä perustulon maksamiseen, jota pidän 
kannatettavana. Valtion on kaavailtu maksavan perustuloa kaikille täysi-ikäisille kansalaisille.""
Perustulo ja tulosperusteinen palkkaus Osa 11/29 On turhaa ylläpitää montaa erillistä 
tukijärjestelmää yksilön perustarpeiden turvaamiseksi, vaikka muun muassa yritys-, innovaatio- , 
markkinointi- kansainvälistymis-, kehittämis-, sukupolvenvaihdos-, finanssi-, vero- , koulutus-, 
työllistämis- ja maataloustukien viidakoissa erillisten hakemusten laadintaa ja maksatusta 
voidaankin jossain määrin pitää perusteltuina.""
Perustulo ja tulosperusteinen palkkaus Osa 12/29 Tuo 1500 euroa kuussa perustuloa tulee mieltää 
kaikille palkanosana, jonka päälle maksetaan veronalainen ansiopalkkaosuus tehdystä ansiotyöstä 
työnantajan toimesta. Olen osaltani laskenut ja todennut, että nykyjärjestelmässä saatan ottaa 
vastaan 3500 euron alkupalkalla ansiotyötä, jolloin asumis-, ravinto-, vaatetus-, liikkumis- ja 
kolmen lapsen elatusmaksuvelkakulujen jälkeen minulle jäisi verojen jälkeen kuukaudessa tuo 
miniminormin mukainen noin 485 euron osuus omaan harkinnanvaraiseen kulutukseen 
kuukaudessa. Mieti sitä.""
Perustulo ja tulosperusteinen palkkaus Osa 13/29 Yhteiskunta asettaa yksilön varallisuutensa 
osalta pakkokulutuksen tilaan työttömyyden kohdatessa ennen kuin pääsee toimeentulotuen piiriin. 
Jos hyväksyn muitta mutkitta työttömänä menettämäni 50 000 euron varallisuuden ja neljän 
vuoden ansiotulot, niin en saata olla ajattelematta sitä tosiasiaa, että eläkekertymääni vaikuttavat 
työttömyysvuodet pakottavat minua pyytämään jäljellä olevista työvuosista suurempaa ansiota 
voidakseni ansaita työttömyysajasta johtuen lyhyemmässä aikajaksossa ikäluokkani 
keskivertoeläkekertymän eläkeikään mennessä.""
Perustulo ja tulosperusteinen palkkaus Osa 14/29 Yksilö ei voi tehdä yhteiskunnassa palkkatyöllä 
ansaitun varallisuutensa suojelemiseksi henkilökohtaista konkurssia tappiollisen yritystoiminnan 
päättämisen tapaan. Yksilö ei voi nostaa elinkeinonharjoittamistukia ja kieltäytyä samanaikaisesti 
myymästä tuen varaiseen elinkeinonharjoittamiseen liittymättömiä hallussaan olevia kiinteistöjä, 
metsiä ja peltoaloja tai muuta rahanarvoista omaisuutta, joilla tukien sijaan rahoittaisi investointeja 
- elinkeinonharjoittamista. Asuntovelallisen työttömän on myytävä asuntonsa ja elettävä omilla 
varoillaan.""
Perustulo ja tulosperusteinen palkkaus Osa 15/29 Politiikalla pedataan etutahojen kiveenhakattu 
oikeus omistamiseen ja hyvinvointiin yhteiskunnassa elinkeinonharjoittamisen varjolla, mutta vain 
harvoin kehitetään yhteiskunnan tulonjakojärjestelmää niin, että se ottaisi myös kaikki yksilöt 
erilaisine elämän lähtökohtineen huomioon yhteiskunnan tasavertaisina osallisina ja ihmisarvonsa 
tuntevina yksilöinä ajassa.""
Perustulo ja tulosperusteinen palkkaus Osa 16/29 Työmies on palkkansa ansainnut. Erilaiset tittelit 
voi jättää omaan arvoonsa, mutta ansiotyöstä saatavalla ansiolla on tultava toimeen omillaan ilman 
tukia. Tulen ilolla töihin 3500 euron kuukausipalkalla ja vaikka sekatyömiehen työnimikkeellä. 
Ehdotankin työn jakamiseksi uudenlaista johdon kannustinjärjestelmää, sillä olen todennut 
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nykytrendillä työpaikkojen katoavan ennen pitkää ahneimpien yksilöiden rohmutessa leijonanosan 
käytettävissä olevista palkkoihin organisaatioiden budjeteissa jyvitetyistä osuuksista.""
Perustulo ja tulosperusteinen palkkaus Osa 17/29 Palkka-ahneus kasvattaa työttömyyslukuja ja luo 
talouden kokonaiskysynnän heikkenemisen kierteen, joka kiihdyttää työttömyyttä entisestään. 
Ehdotankin talouden elvyttämiseksi palkkauksen kääntämistä organisaatiotasolla päälaelleen. 
Maksetaan esimerkkitehtävässä tuloksen fyysisesti tekevälle työntekijälle palkkaa 3500 euroa 
kuukaudessa ja tämän esimiehelle 90% alaisena olevan työntekijän palkasta eli 3150 euroa 
kuussa kannustinoptiolla, joka realisoituu joka kuukausi.""
Perustulo ja tulosperusteinen palkkaus Osa 18/29 Lisäoptiona esimiesasemassa oleva voi ansaita 
kuukausittain oman palkkansa päälle bonuksen, joka on tuo työntekijän palkkaosuutta pienempi 
10% tilanteessa, jossa johdettu työyksikkö saavuttaa työssä asetetun kuukausittaisen 
tulostavoitteen. Hyvästä esimiestyöstä ja yksikön normaalitasoa paremmasta tuottavuudesta 
voidaan palkita edelleen koko yksikköä siten, että esimiesasemassa oleva saisi 20% lisäbonuksen 
ja kaikki yksikön työntekijät 5% lisäbonuksen kuukausipalkkaan erinomaisesta tarkastelujakson 
työtuloksesta.""
Perustulo ja tulosperusteinen palkkaus Osa 19/29 Esimiesasemaa tulisi arvostaa nykyistä 
enemmän johtajuusaseman tuoman arvostuksen kuin siitä maksettavan palkka-ansion vuoksi. 
Esimiestyön tehtävä on tukea alaisten työskentelyä ja saavuttaa asetettu tulostavoite käytettävissä 
olevilla resursseilla: aika, raha ja henkilöstö. Useimmiten, jos sinulla on aikaa, sinulta puuttuu 
rahaa ja henkilöstöä tavoitteen saavuttamiseen - jos sinulla on rahaa, sinulta puuttuu aikaa ja 
henkilöstöä tavoitteen saavuttamiseen - jos sinulla on henkilöstöä, sinulta puuttuu aikaa ja rahaa 
tavoitteen saavuttamiseen.""
Perustulo ja tulosperusteinen palkkaus Osa 20/29 Kaikkia resursseja tulee siis olla käytössä 
sopivasti, jotta tulos saavutetaan. Yhteiskunnan talous voi hyvin rahan kiertäessä taskusta toiseen 
ja töiden kuormittaessa ajankäyttöä hyvin hallitsevaa henkilöstöä sopivan tehokkaasti työtuloksia 
synnyttäen. Esimiestyötä tulee arvostaa työn sisällön ja aseman vuoksi - mielenkintoista työtä voi 
tehdä vähemmälläkin palkalla. Useinhan esimiehet ovat myös pitkän linjan asiantuntijoita ja 
varttuneempia työelämän toimijoita, jolloin ruuhkavuodet ovat takana ja asuntolainan maksu on jo 
pitkällä.""
Perustulo ja tulosperusteinen palkkaus Osa 21/29 Nuoremmalla esimiesasemassa olevalla saattaa 
olla perittyä varallisuutta arvopapereiden muodossa, jolloin pääomatuloilla voi paikata alhaisempaa 
palkkatasoa. Mitä enemmän työtä jaetaan, sitä enemmän meillä on resursseja käytettävissä. Raha 
lienee heikoimmin kasvava resurssi siitä huolimatta, että se on sopimusperusteista - rahaa on 
olemassa juuri niin paljon taloudessa kuin yhdessä päätetään - ja lopulta kyse on vain nollista ja 
ykkösistä bittiavaruudessa. Kuka osaa jakaa nuo nollat ja ykköset viisaasti yhteiskunnan 
tulonjakojärjestelmässä?""
Perustulo ja tulosperusteinen palkkaus Osa 22/29 Olen joskus pohtinut kuuluvani vähemmistön 
edustajiin suomalaisessa yhteiskunnassa, jossa 350 000 rakennetyötöntä ovat yli miljoonaan 
eläkeläiseen ja yli kahteen miljoonaan palkansaajaan sekä yli miljoonaan lapseen ja opiskelijaan 
nähden vähemmistössä. Yhteiskunnassa puhutaan kestämättömästä huoltosuhteesta, vaikka 
ajatellaan kyseessä olevan elatussuhteen. Huollettavien - vai elätettävien? - määrä kasvaa 
kohisten ja yhteiskunnan kantokyky heikkenee.""
Perustulo ja tulosperusteinen palkkaus Osa 23/29 Muuttuvassa työelämässä olevat saavat tehdä 
pian töitä 70-vuoden vanhoiksi. Joku voi sitten kuolinvuoteellaan todeta iloisesti maksaneensa 
asuntolainan loppuun juuri ennen eläkepäiviä - vuosista liene ei tarvitse työn raatajien haaveilla - 
ainakaan niistä terveistä ja elinvoimaisista eläkevuosista nykytyötahdilla ja työtaakan 
jakamishaluttomuudella. Joku voi kuolinhenkäyksen edellä todeta hiljaa tilillään olevan kaksi 
miljoonaa nollaa ja ykköstä. Onnea meille - vai teille? Elämä tuli, oli ja meni.""
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Perustulo ja tulosperusteinen palkkaus Osa 24/29 Joku on todennut, että vain harvat elävät - 
useimmat ovat vain olemassa. Ymmärrän hyvin, miltä muista vähemmistöistä, joihin työttömät 
usein julkisessa keskustelussa rinnastetaan, kuten maahanmuuttajista ja pakolaisista, tuntuu elää 
suomalaisessa lähimmäisistään välinpitämättömässä laput-silmillä-ja-tukka-putkella-menestymis-
kujanjuoksu -yhteiskunnassa jota myös hyvinvointiyhteiskunnaksi kutsutaan. Täällä toivotetaan 
kaikille ensin tervetuloa - ja liian usein pian halvan aktin jälkeen - tervemenoa.""
Perustulo ja tulosperusteinen palkkaus Osa 25/29 Työelämääkin ajetaan tähän suuntaan 
ulkoistamalla työvoimapalveluja. Mistä löytyvät ne lähimmäiset, jotka suostuvat kurjalla palkalla 70-
vuotiaiksi asti hyväksikäytettäviksi työelämässä? Aika on kallista, koska sitä ei voi säästää - 
elinaika tarkoitan. Vähävaraisella - vai köyhällä? - aika on ainoa rahanarvoinen asia, jota voi 
myydä yksilöllisen osaamisen ja valmiuksien lisäksi työnantajalle kohtuullista palkkaa vastaan. 
Orjan osaan ei tarvitse kenenkään ihmisen suostua - työelämässä tarkoitan.""
Perustulo ja tulosperusteinen palkkaus Osa 26/29 Velallinen on aina enemmän ja vähemmän 
rahanvallalla velkojan orjuuttama. Omistusasunnon hankinta on järkevä velkaperuste. Työvuosina 
velalla hankittu ja maksettu omistusasunto takaa vanhuudessa kulutusvaraa eläketulolla - 
perustulolla? Oman asunnon hankintaan asuntolainan saaminen pankista on vähävaraiselle 
järkevä peruste tehdä ansiotöitä. Työtä tekemällä ei rikastua saata, mutta oma asunto antaa 
vanhuuden turvaa. Työtä tulee teettää siellä, missä tekijät asuvat.""
Perustulo ja tulosperusteinen palkkaus Osa 27/29 Palkansaajien ja työnantajien edunvalvojien ääni 
kantaa, eläkeläisten etuja valvovat poliiittiset puolueet ja lasten etua lapsiasiavaltuutettu. Kuka 
valvoo ja ajaa rakennetyöttömien etua ajassa? Kuka nostaa käden muutoin kuin kunnallis- ja 
eduskuntavaalien alla? Kuka myös laskee kätensä ja ryhtyy toimiin rakennetyöttömyyden 
poistamiseksi? Mikä on oikein ja kohtuullista? Jos työ on tulonjaon peruste, tulisi kaikilla olla 
mahdollisuus tehdä töitä ja saada työstä asianmukainen ja kohtuullinen palkka.""
Perustulo ja tulosperusteinen palkkaus Osa 28/29 Työttömyys estää osallistumasta 
kulutusyhteiskuntaan - käyttämään palveluja ja hankkimaan tuotteita omaan käyttöön ja lahjaksi 
lähimmäisille. Kuka voi olla tavoittelematta kaikille lähimmäisille ihmisarvoisempaa elämää 
vastustamalla perustulon määrän ja verokohtelun määrittämistä reaalimenojen edellyttämälle 
tasolle suomalaisessa yhteiskunnassa? Kuka voi katsoa peiliin ja todeta yhteiskunnan olevan 
hyvinvointiyhteiskunta, kun lihavinakin vuosina se syrjäyttää ihmiset rakennetyöttömyyden syyn 
varjolla köyhyyteen ja toimettomuuteen?""
Perustulo ja tulosperusteinen palkkaus Osa 29/29 Kuka ansaitsee suomalaisessa yhteiskunnassa 
työttömän osan ja aseman? Mieti sitä. Kohtuullisuuden ymmärtämisen ja lähimmäisten elämästä 
välittämisen avulla Suomesta voi vielä kehittyä paljon puhuttu hyvinvointiyhteiskunta, jos käytössä 
olevat resurssit osataan jakaa riittävän oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Vinkkaa toki suorasta 
ja aidosta tekijästä tuntemillesi työnantajatahoille. Haluan antaa työpanokseni työelämässä 
yhteiskunnan taannehtivaa hyvinvointia parantamaan tekemällä ansiotöitä. Valoa ja iloa."
--- 
1.10.2015 "
Jukka Paakkanen"
Joka päivä jotakin mukavaa - työniloa ripaus haussa"
Perustulo ja tulosperusteinen palkkaus Osa 1/29 Sain eilen 30.9.2015 
tiedoksiannon puhelimitse, ettei haastatteluun johtanutta tehtävää täytetäkään 
toistaiseksi. Meneillään olevien yt-neuvotteluiden vuoksi olemassa oleva työ 
teetetään nykyisillä työntekijöillä ylitöinä. Tänä päivänä on vaikeaa jakaa olemassa 
olevaa työtä, sen olen viime vuosina oppinut. Joulun alla olen ollut työttömänä 
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työnhakijana jo neljä pitkää tai lyhyttä vuotta - riippuu siitä, mistä näkökulmasta 
asiaa tarkastelee. show less"
  LikeLike Jukka Paakkanen&#39;s postCommentcomment on Jukka         

Paakkanen&#39;s postShareshare Jukka Paakkanen&#39;s post "
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 3. lokakuuta 2015 klo 12.32 
Aihe: Päivitys LinkedInissä 3.10.2015 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on päivitykseni LinkedInissä 3.10.2015. Valoa ja iloa. ""
Jukka ""
--- 
3.10.2015""
Suomi turvaa Osa 1/3 Kirjoita. Minä Olen Herra sinun Jumalasi. Älä pidä muita jumalia. Vuoret 
väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta Minun rakkauteni ei sinusta väisty Suomen maa. Sinä olet 
Minun Suomen maa. Ei mikään valta maailmassa voi viedä sinua pois Minun sylistäni Suomen 
maa. Sinä olet minulle rakas. Älä pelkää. Älä pelkää, vaikka maailmalla ympärilläsi tapahtuu 
kauheita asioita. Minä varjelen sinut Suomen maa, kun uskot ja turvaat Minuun, sanoo Herra, 
Kaikkivaltias, Kaikkitietävä ja Kaikkinäkevä Luoja Taivaan ja maan.""
Suomi turvaa Osa 2/3 Sinä olet Minun, sanoo Jeesus Kristus, sinun Vapahtajasi. Minä asetin 
enkelini rajoillesi sinua varjelemaan, sanoo Herra Kaikkivaltias. Sinä olet Minun. Minä varjelen 
sinut, kun turvaat Minuun, yksin Minuun, sanoo Herra Jeesus, sinun Turvakalliosi, joka ei jalkojesi 
alla petä Suomen maa. Sinä olet minulle rakas Suomen maa. Olet ensilyhde silmieni alla kansojen 
keskellä, jota heilutan. Toiset kansat näkevät sinut omanani, kun valosi loistaa Minusta maailman 
pimeyteen. Pysy Minussa.""
Suomi turvaa Osa 3/3 Turvaa yksin Minuun ja saat elämän Minussa Suomen maa, sanoo Herra, 
sinun Lunastajasi ja sinun Pelastajasi, ikiaikojen Israelin Pyhä Jumala Kaikkivaltias. Kulje kanssani 
ja turvaa Minuun, sanoo Jeesus Kristus. Sinä olet Minun Suomen maa. Aamen. Edellä olevan 
kirjasin sydämeltäni uskossa rukoillen 3.10.2015. Sain Pyhältä Hengeltä todistukseksi seuraavat 
Sananpaikat: 1.Kor. 9:3-7, 5.Moos. 2:7-13, Juud. 2, 5-14, Joh. 3:17, Sak. 3:9, Sak. 12, 1.Piet. 3:9,  
1.Kor. 5:7 sekä 2.Sam. 3:9-15. Ole siunattu. Valoa ja iloa."
--- 
3.10.2015 "
Jukka Paakkanen"
Arvojohtajuutta ja toimeenpanovalmiutta"
Suomi turvaa Osa 1/3 Kirjoita. Minä Olen Herra sinun Jumalasi. Älä pidä muita 
jumalia. Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta Minun rakkauteni ei sinusta 

https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name


Jukka Paakkanen LinkedIn päivitykset Sivu �  / �116 131
väisty Suomen maa. Sinä olet Minun Suomen maa. Ei mikään valta maailmassa voi 
viedä sinua pois Minun sylistäni Suomen maa. Sinä olet minulle rakas. Älä pelkää. 
Älä pelkää, vaikka maailmalla ympärilläsi tapahtuu kauheita asioita. Minä varjelen 
sinut Suomen maa, kun uskot ja turvaat Minuun, sanoo Herra, Kaikkivaltias, 
Kaikkitietävä ja Kaikkinäkevä Luoja Taivaan ja maan. show less"
--- 
Jukka Paakkanen"
Arvojohtajuutta ja toimeenpanovalmiutta"
Suomi turvaa Osa 2/3 Sinä olet Minun, sanoo Jeesus Kristus, sinun Vapahtajasi. 
Minä asetin enkelini rajoillesi sinua varjelemaan, sanoo Herra Kaikkivaltias. Sinä 
olet Minun. Minä varjelen sinut, kun turvaat Minuun, yksin Minuun, sanoo Herra 
Jeesus, sinun Turvakalliosi, joka ei jalkojesi alla petä Suomen maa. Sinä olet 
minulle rakas Suomen maa. Olet ensilyhde silmieni alla kansojen keskellä, jota 
heilutan. Toiset kansat näkevät sinut omanani, kun valosi loistaa Minusta maailman 
pimeyteen. Pysy Minussa. show less"
  LikeLike Jukka Paakkanen&#39;s postCommentcomment on Jukka         

Paakkanen&#39;s postShareshare Jukka Paakkanen&#39;s post 
--- 
Jukka Paakkanen"
Arvojohtajuutta ja toimeenpanovalmiutta"
Suomi turvaa Osa 3/3 Turvaa yksin Minuun ja saat elämän Minussa Suomen maa, 
sanoo Herra, sinun Lunastajasi ja sinun Pelastajasi, ikiaikojen Israelin Pyhä Jumala 
Kaikkivaltias. Kulje kanssani ja turvaa Minuun, sanoo Jeesus Kristus. Sinä olet 
Minun Suomen maa. Aamen. Edellä olevan kirjasin sydämeltäni uskossa rukoillen 
3.10.2015. Sain Pyhältä Hengeltä todistukseksi seuraavat Sananpaikat: 1.Kor. 
9:3-7, 5.Moos. 2:7-13, Juud. 2, 5-14, Joh. 3:17, Sak. 3:9, Sak. 12, 1.Piet. 3:9, 1.Kor. 
5:7 sekä 2.Sam. 3:9-15. Ole siunattu. Valoa ja iloa. show less"
  LikeLike Jukka Paakkanen&#39;s postCommentcomment on Jukka         

Paakkanen&#39;s postShareshare Jukka Paakkanen&#39;s post "
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 7. lokakuuta 2015 klo 12.06 
Aihe: Päivitykset LinkedInissä 7.10.2015 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on päivitykseni LinkedInissä 7.10.2015. Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- 
7.10.2015"
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Osaamisalueitani työnhakijana Osa 1/7 Opetus ja koulutus - Työkokemus Puolustusvoimissa 
kantahenkilökunnan ja asevelvollisten kouluttamisesta vaihtelevissa olosuhteissa eri kokoisille 
koulutusryhmille ryhmästä komppaniakokoonpanoon ja aluksen henkilöstöstä laivueen 
henkilöstölle. Teoreettiset tiedot opettamisesta ovat kasvatustieteen perusopintojen mukaiset 
höystettynä vahvalla kouluttajakokemuksella. Kutsu minut työhaastatteluun niin tulen kertomaan 
sinulle lisää osaamisestani ja siitä, mitä lisäarvoa voin tarjota työntekijänä organisaatiosi parhaaksi. 
Valoa ja iloa.""
Osaamisalueitani työnhakijana Osa 2/7 HR - Esimieskokemuksen myötä ymmärrys ja osaaminen 
HRM- ja HRD-asioissa. Vahva ihmistuntemus ja valmiudet hyvään esimiestyön tukemiseen ja 
alaisvalmiuksien kehittämiseen organiosaatiossa. Valmiudet tukea asiantuntijoita saavuttamaan 
HR-palvelutoimenpitein paremmin omat tavoitteensa. Kutsu minut työhaastatteluun niin tulen 
kertomaan sinulle lisää osaamisestani ja siitä, mitä lisäarvoa voin tarjota työntekijänä 
organisaatiosi parhaaksi. Valoa ja iloa.""
Osaamisalueitani työnhakijana Osa 3/7 Johtaminen ja esimiestyö - Hyvät valmiudet ihmisten 
johtamisessa ja asioiden organisoimisessa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi annettujen 
resurssien puitteissa. Kutsu minut työhaastatteluun niin tulen kertomaan sinulle lisää 
osaamisestani ja siitä, mitä lisäarvoa voin tarjota työntekijänä organisaatiosi parhaaksi. Valoa ja 
iloa.""
Osaamisalueitani työnhakijana Osa 4/7 Strateginen suunnittelu - Hyvät valmiudet pitkän aikavälin 
toimien suunnitteluun, tehtäväpolkujen rakentamiseen tavoitteen saavuttamiseksi ja resurssien 
kohdentamiseen oikea-aikaisesti useiden erillisten osatavoitteiden yhdenaikaista saavuttamista 
vaativiin suunnitelmiin ja toimenpiteiden aikautukseen liittyen. Kutsu minut työhaastatteluun niin 
tulen kertomaan sinulle lisää osaamisestani ja siitä, mitä lisäarvoa voin tarjota työntekijänä 
organisaatiosi parhaaksi. Valoa ja iloa.""
Osaamisalueitani työnhakijana Osa 5/7 Riskienhallinta - Koulutuksen ja työkokemuksen myötä 
valmiudet taktisen ja strategisen tason toimenpiteiden vaikuttavuusarviointiin ja erilaisten 
tehtäväpolun vaiheistukseen liittyvien riskitekijöiden määrittämiseen sekä keinojen löytämiseen 
vastata mahdollisiin tavoitteen saavuttamiseen vaikuttaviin riskitekijöihin ja uhkamalleihin. Kutsu 
minut työhaastatteluun niin tulen kertomaan sinulle lisää osaamisestani ja siitä, mitä lisäarvoa voin 
tarjota työntekijänä organisaatiosi parhaaksi. Valoa ja iloa.""
Osaamisalueitani työnhakijana Osa 6/7 Toimitilat - Hyvät valmiudet toimitilaturvallisuustarpeiden 
määrittämiseen, turvallisuussuunnitelmien laadintaan ja jatkuvaan päivittämiseen säännöllisen 
riskienarvioinnin ja muuttuvan toimintaympäristön asettamien vaatimusten asettamissa rajoissa. 
Hyvä näkemys työturvallisuuteen ja työsuojelutoimenpiteisiin liittyvissä asioissa. Kutsu minut 
työhaastatteluun niin tulen kertomaan sinulle lisää osaamisestani ja siitä, mitä lisäarvoa voin tarjota 
työntekijänä organisaatiosi parhaaksi. Valoa ja iloa.""
Osaamisalueitani työnhakijana Osa 7/7 Markkinointi ja viestintä - Esimiestyötä tukevat 
viestinnälliset valmiudet tuottaa asiallista ja viihdyttävämpää tekstiä äidinkielellä tarvittaessa 
sisäisiin ja ulkoisiin medioihin. Kutsu minut työhaastatteluun niin tulen kertomaan sinulle lisää 
osaamisestani ja siitä, mitä lisäarvoa voin tarjota työntekijänä organisaatiosi parhaaksi. Valoa ja 
iloa."
--- 
7.10.2015 "
Jukka Paakkanen"
Arvojohtajuutta ja toimeenpanovalmiutta"

https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAoWS30BDI2EfHxF654CYi6B4fEe1wGaBI4&authType=name&authToken=8gGd&trk=hp-feed-member-name


Jukka Paakkanen LinkedIn päivitykset Sivu �  / �118 131
Osaamisalueitani työnhakijana Osa 1/7 Opetus ja koulutus - Työkokemus 
Puolustusvoimissa kantahenkilökunnan ja asevelvollisten kouluttamisesta 
vaihtelevissa olosuhteissa eri kokoisille koulutusryhmille ryhmästä 
komppaniakokoonpanoon ja aluksen henkilöstöstä laivueen henkilöstölle. 
Teoreettiset tiedot opettamisesta ovat kasvatustieteen perusopintojen mukaiset 
höystettynä vahvalla kouluttajakokemuksella. Kutsu minut työhaastatteluun niin 
tulen kertomaan sinulle lisää osaamisestani ja siitä, mitä lisäarvoa voin tarjota 
työntekijänä organisaatiosi parhaaksi. Valoa ja iloa. show less"
Jukka Paakkanen"
Arvojohtajuutta ja toimeenpanovalmiutta"
Osaamisalueitani työnhakijana Osa 2/7 HR - Esimieskokemuksen myötä ymmärrys 
ja osaaminen HRM- ja HRD-asioissa. Vahva ihmistuntemus ja valmiudet hyvään 
esimiestyön tukemiseen ja alaisvalmiuksien kehittämiseen organiosaatiossa. 
Valmiudet tukea asiantuntijoita saavuttamaan HR-palvelutoimenpitein paremmin 
omat tavoitteensa. Kutsu minut työhaastatteluun niin tulen kertomaan sinulle lisää 
osaamisestani ja siitä, mitä lisäarvoa voin tarjota työntekijänä organisaatiosi 
parhaaksi. Valoa ja iloa. show less""
  LikeLike Jukka Paakkanen&#39;s postCommentcomment on Jukka         

Paakkanen&#39;s postShareshare Jukka Paakkanen&#39;s post "
Jukka Paakkanen"
Arvojohtajuutta ja toimeenpanovalmiutta"
Osaamisalueitani työnhakijana Osa 3/7 Johtaminen ja esimiestyö - Hyvät valmiudet 
ihmisten johtamisessa ja asioiden organisoimisessa asetettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi annettujen resurssien puitteissa. Kutsu minut työhaastatteluun niin 
tulen kertomaan sinulle lisää osaamisestani ja siitä, mitä lisäarvoa voin tarjota 
työntekijänä organisaatiosi parhaaksi. Valoa ja iloa. show less"
  LikeLike Jukka Paakkanen&#39;s postCommentcomment on Jukka         

Paakkanen&#39;s postShare "
Jukka Paakkanen"
Arvojohtajuutta ja toimeenpanovalmiutta"
Osaamisalueitani työnhakijana Osa 4/7 Strateginen suunnittelu - Hyvät valmiudet 
pitkän aikavälin toimien suunnitteluun, tehtäväpolkujen rakentamiseen tavoitteen 
saavuttamiseksi ja resurssien kohdentamiseen oikea-aikaisesti useiden erillisten 
osatavoitteiden yhdenaikaista saavuttamista vaativiin suunnitelmiin ja 
toimenpiteiden aikautukseen liittyen. Kutsu minut työhaastatteluun niin tulen 
kertomaan sinulle lisää osaamisestani ja siitä, mitä lisäarvoa voin tarjota 
työntekijänä organisaatiosi parhaaksi. Valoa ja iloa. show less"
  LikeLike Jukka Paakkanen&#39;s postCommentcomment on Jukka         

Paakkanen&#39;s postShare "
Jukka Paakkanen"
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Arvojohtajuutta ja toimeenpanovalmiutta"
Osaamisalueitani työnhakijana Osa 5/7 Riskienhallinta - Koulutuksen ja 
työkokemuksen myötä valmiudet taktisen ja strategisen tason toimenpiteiden 
vaikuttavuusarviointiin ja erilaisten tehtäväpolun vaiheistukseen liittyvien 
riskitekijöiden määrittämiseen sekä keinojen löytämiseen vastata mahdollisiin 
tavoitteen saavuttamiseen vaikuttaviin riskitekijöihin ja uhkamalleihin. Kutsu minut 
työhaastatteluun niin tulen kertomaan sinulle lisää osaamisestani ja siitä, mitä 
lisäarvoa voin tarjota työntekijänä organisaatiosi parhaaksi. Valoa ja iloa. show less"
  LikeLike Jukka Paakkanen&#39;s postCommentcomment on Jukka         

Paakkanen&#39;s postShare "
Jukka Paakkanen"
Arvojohtajuutta ja toimeenpanovalmiutta"
Osaamisalueitani työnhakijana Osa 6/7 Toimitilat - Hyvät valmiudet 
toimitilaturvallisuustarpeiden määrittämiseen, turvallisuussuunnitelmien laadintaan 
ja jatkuvaan päivittämiseen säännöllisen riskienarvioinnin ja muuttuvan 
toimintaympäristön asettamien vaatimusten asettamissa rajoissa. Hyvä näkemys 
työturvallisuuteen ja työsuojelutoimenpiteisiin liittyvissä asioissa. Kutsu minut 
työhaastatteluun niin tulen kertomaan sinulle lisää osaamisestani ja siitä, mitä 
lisäarvoa voin tarjota työntekijänä organisaatiosi parhaaksi. Valoa ja iloa. show less"
  LikeLike Jukka Paakkanen&#39;s postCommentcomment on Jukka         

Paakkanen&#39;s postShare "
Jukka Paakkanen"
Arvojohtajuutta ja toimeenpanovalmiutta"
Osaamisalueitani työnhakijana Osa 7/7 Markkinointi ja viestintä - Esimiestyötä 
tukevat viestinnälliset valmiudet tuottaa asiallista ja viihdyttävämpää tekstiä 
äidinkielellä tarvittaessa sisäisiin ja ulkoisiin medioihin. Kutsu minut 
työhaastatteluun niin tulen kertomaan sinulle lisää osaamisestani ja siitä, mitä 
lisäarvoa voin tarjota työntekijänä organisaatiosi parhaaksi. Valoa ja iloa. show less"
  LikeLike Jukka Paakkanen&#39;s postCommentcomment on Jukka         

Paakkanen&#39;s postShare "
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 9. lokakuuta 2015 klo 12.21 
Aihe: Päivitys LinkedInissä 9.10.2015 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on päivitykseni LinkedInissä 9.10.2015. Valoa ja iloa. ""
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Jukka ""
--- 
9.10.2015 
http://israelupdate.achlak.net 
--- 
9.10.2015 
Jukka Paakkanen"
Arvojohtajuutta ja toimeenpanovalmiutta"
Valoa ja iloa."
Israel Update - toim. Gavriel Eskel"
israelupdate.achlak.nettoim. Gavriel Eskel"
  LikeLike Jukka Paakkanen&#39;s postCommentcomment on Jukka         

Paakkanen&#39;s postShare "
—-""
From: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Date: 2015-10-12 1:08 GMT+03:00 
Subject: Päivitys LinkedInissä 12.10.2015 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on päivitykseni LinkedInissä 12.10.2015. Valoa ja iloa. ""
Jukka ""
--- 
12.10.2015 
https://www.youtube.com/watch?v=8UQf9zZBzv4 
--- 
12.10.2015 
Jukka Paakkanen"
Arvojohtajuutta ja toimeenpanovalmiutta"
Light and joy."
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Play the video: I AM. 365 Names of God wmv

� 

I AM. 365 Names of God wmv"
YouTubeSimply hearing this inundating experience in worship evokes acute spiritual and 
emotional responses that release new levels of power and light. by:…"
  LikeLike Jukka Paakkanen&#39;s postCommentcomment on Jukka         

Paakkanen&#39;s postShare "
—-""
From: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Date: 2015-10-15 0:15 GMT+03:00 
Subject: Päivitys LinkedInissä 15.10.2015 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on päivitykseni LinkedInissä 15.10.2015. Valoa ja iloa. ""
Jukka ""
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--- 
15.10.2015 
Jukka Paakkanen"
Arvojohtajuutta ja toimeenpanovalmiutta"
Dear neighbors, my connections here, I´m closing my account here soon feeling 
like I have made my share here now. I hope that you all have found a new 
relationship with our Creator and living God Jesus Christ. Be blessed in the name 
of Jesus Christ. If I ever come back to this social media you are always welcome to 
invite me back into your net asking me to connect with you. If you are interested to 
offer me a job or ready to launch ifitfi-idea together you can email me via gmail. All 
the best for you in your life. Light and joy. show less"

� "
Sinun ja minun yhteisöpalvelu – IFITFI meille kaikille"
ifitfi.comToivomme verkkosivujen kävijöiltä palautetta siitä, kuinka voisimme palvella 
asiakkaitamme yhteisöpalvelun rake…""
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 16. joulukuuta 2015 klo 12.48 
Aihe: Joulutervehdys Klaukkalasta ""
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!  """""
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Joulutervehdys Klaukkalasta ""
Tahdon toivottaa Sinulle tämän sähköpostin myötä siunattua joulujuhlaa 
vuonna 2015. "
On hienoa, että kristityt voivat juhlia Vapahtajansa syntymistä pakanallisen 
joulun vieton yhteydessä. Todennäköisesti Jeesus Kristus - juutalaisten 
odottama Messias - syntyi jo varhaisemmin syksyllä juutalaisen 
lehtimajajuhlan - sukkot - aikana. Tähän viittaa myös Raamatun kertomus 
paimenista kedolla kaitsemassa lampaitaan. Joulukuussa Israelissakin on jo 
kylmää olla kedoilla, joten lampaatkin todennäköisesti talvehtivat jo tallien 
suojissa - myös Jeesus Nasaretilaisen syntymän aikana historiassa.  "
Joulun viettoon liittyy paljon pakanallista juhlaperinnettä eli roomalaiselta 
aikakaudelta perittyä Saturnuksen pojan - epäjumalan - palvontaperinteitä. Se 
on perintöä ajalta, jolloin Rooman valtakunnan hallinto, ensin vahvasti 
vastustettuaan kristittyjä ja uskoa evankeliumin julistamaan elävään 
Jumalaan, julisti kristinuskon valtion uskonnoksi näin yhdistäen 
maallistuneen valtiokirkon toimesta ilosanoman ennalta luvatun Messiaan 
syntymästä Rooman valtakunnan pakanalliseen juhlaperintöön muuttamalla 
vanhojen pakanallisten uskonnollisten juhlapäivien merkityksen uuden 
valtiouskonnon harjoittamisen mukaiseksi. "
Uskonnon harjoittamisella ja uskolla elävään Jumalaan - Jeesukseen 
Kristukseen - on eroa yhtä paljon kuin on eroa yöllä ja päivällä.  Saamme 
tästä huolimatta sydämissämme juhlia myös jouluna Jeesus-lapsen 
syntymää. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä meille on annettu Vapahtaja. Messias 
todella syntyi, kuoli puolestamme ristillä ja ylösnousi kuolleista voittaen 
kuoleman vallan kerran. Hän kutsuu seuraansa tänäänkin. Siksi iloitkaamme 
joulunakin ja juhlikaamme. Meille on annettu Vapahtaja kerran Beetlehemissä 
ja mikä parasta - Jeesus Nasaretilainen elää. Usko se - se usko - ja saat elää 
iankaikkisesti.  "
Rakastavan Jumalan siunausta ja Jeesuksen Kristuksen rauhaa lähestyvän 
joulunviettoon ja uudelle vuodelle 2016. Valoa ja iloa. ""
Toivottaa, Jukka perheineen ""
P.s. Liitän oheen joulukirjeen kummipojalleni, koska koin sydämessäni, että 
se puhuttelisi Sinuakin tänä jouluna. Saat jakaa joulutervehdykseni ja 
joulukirjeeni kummipojalleni edelleen omille lähimmäisillesi ja 
kummilapsillesi. Siunattua joulunaikaa koko perheväellesi. "
—-"
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"

Joulukirje kummipojalle 2015 
" " " " " " " "

- Jukka Paakkanen - 

"
""""""""""""""""""""""""""""""""""
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Poro katselee kuuta taivaalla. Kuusi loistaa komeana. 
Pienet herkkusuut odottavat hetkeä makeaa. Nyt joulu 
on! Rentoa ja mukavaa joulunaikaa, kun ilmassa on 
joulun taikaa. Talliin pieneen matalaan syntyi kerran 
ajallaan - Vapahtaja - Luojan lahja maailmalle. 
Beetlehemin karjatallin seimessä kurjassa kuin 
ihmislapsen sydämessä epäpuhtaassa - Sanan 
siemen kasvun alkaa saa - Jeesus sydämen on lapsi - 
siitä iloitkaa. Hän meille juhlaan syyn antaa. Siis 
nautitaan nyt vaan. Hyvää joulua!""
" " " " " " " - Jukka Paakkanen 2015 -""


