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50 vuotta Karia voi joidenkin mielestä olla aivan
liikaa. Tästä voi olla montaa mieltä, mutta joka
tapauksessa noihin 50 vuoteen mahtuu monia
iloisia asioita.

Tässä etsintäkuulutuksessa on esitetty joitakin
huomioita Karista viimeisen 10 vuoden ajalta.
Epäilemättä huomioidut asiat ovat olleet Karin
ominaisuuksia jo paljon pidempään.

Otalammella 27.6.2009

PALJON ONNEA 50 syntymäpäivänäsi.



Kari ja harrastukset

En usko, että kukaan voi täysin
vilpittömästi sanoa, että Karin
harrastaminen on koskaan ollut
aivan terveellä pohjalla.
Harrastuksiin pätee sama asia
kuin kaikkeen muuhunkin Karin
elämässä – joko harrastetaan tai
ei harrasteta. Kun Kari harrastaa
niin sitä sitten tehdään 24/7

Se on uskomatonta kuinka paljon voi
kehittää asiaa esimerkiksi juoksun ympärille.
Asiaan vihkiytymätön voisi luulla, että kyse
on erittäin yksinkertaisesta toimenpiteestä,
jossa valitaan suunta ja aletaan juosta.
Mutta kysypä Karilta! Saat vastaukseksi
kolmen vartin alustuksen kenkien
merkityksestä ja vaseliinin käytöstä. Jos et
pakene paikalta saat vielä 3 h esitelmää
ravintolisien ja malton merkityksestä.

Viimeisten 10 vuoden aikana on
Kari omalla aktiivisella tavallaan
ottanut omakseen ainakin

Pitkänmatkan juoksu
Hiihto
Kuntosaliliikunta
Spinning
Golf
Pyöräily

Ja tämä ei ole poissulkeva lista ;)
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Kari ja ruoka

Kari pitää ruoasta, kaikesta
ruoasta ja kaikissa muodoissaan.
Jos Karilta kysyisi lempi ruokaa,
ehkö ainoa oikea vastaus olisi
”PALJON RUOKAA”. Ruoka on
merkitsee Karille lähes yhtä paljon
kuin harrastukset ja myös ruoka ja
sel valmistaminen ovat mieluisia
puheenaiheita Karille

Karin laihdutuskuurit ovat olleet aina
jollakin tavalla kummallisia. Kari ei usko
perinteisiin menetelmiin vaan hakee
laihduttaessaan jotakin erikoista, ehkä jopa
uskomatonta. Yhdistävä tekijä Karin
kuureissa on yleensä se, että tavallisen
ihmisen on vaikea kuvitella niiden oikeasti
toimivan.

Hyvä esimerkki oli Karin pihvi-kuuri, jossa
syötiin vain lihaa, kaikki lisukkeet korvattiin
lihalla. Perunan sijaan lautasella lepäsi
toine, tai tarvittaessa jopa kolmas pihvi!

Kari on kulinaristi. Syömisen lisäksi Kari
myös keskustelee mielellään ruoasta -
vaan mistäpä Kari ei haluaisi keskustella...

Moni ei ehkä tunne Karin alter egoa Leipuri
Hiivaa. Kari tuntee vahvaa vetoa
leivontaan. Hänet onkin tavattu leipomassa
mitä ihmeellisimpiä asioita ja ihmisiä.

Todistettavasti Kari on tehnyt myös
banaanipotkukakkuja.



Kari ja ihmiset

Kari pitää ihmisistä ja ihmiset
pitävät Karista. Karilla on  kyky
kuunnella ja asettua toisen
ihmisen asemaan.

On ilmiömäistä kuinka tämä
tunne-elämän kameleontti
muuntautuu keskustelemaan
meikkivoiteen sävystä heti
kunnallispolitiikan perään.

Kari viihtyy ihmisjoukoissa.
Yleisen uskomuksen mukaan
Kari ammentaa energiansa
nimen omaan suurista
ihmismassoista. Ei ole kyetty
aukottomasti todentamaan,
tulisiko Kari toimeen yksinään
ollenkaan. Tämä johtuu siitä,
ettei Karia ei ole koskaan
kohdattu yksin.

Karilla on vahva
riippuvuussuhde kaikenlaiseen
porukalla tekemiseen. Vaikka
kyseessä olisi kuinka typerä
asia on Kari varmasti mukana
jos asian tekemiseen osallistuu
yli kaksi henkilöä.

On myös epäselvää osaako Kari
ollenkaan sanoa ei.



Kari ja työ

Kari on työssään pedantti ja
järjestelmällinen. Karin asiantuntija
tausta ja erityinen prosessikeskeisyys
heijastuu edelleen jokapäiväisissä
toimissa. Kari rakastaa prosesseja
melkein enemmän kuin liikuntaa,
ruokaa tai naisia. Karin pitkäaikainen
unelma on ollut rakentaa naisen
logiikasta kattava prosessi – myös
Nobelin palkintokomitea odottaa
tämän prosessin kuvausta innolla.

Kari ottaa työnsä tosissaa ja innostuu
aidosti uusista asioista. Karia ei
kuitenkaan edes työympäristössä voi
kuvata tosikoksi. Karilla on aina pilke
silmäkulmassa ja vakavimmastakin
asiasta hän yleensä löytää jotakin, mistä
voi olla iloinen tai mille voi nauraa.

Karin kanssa työskentely on mielekästä ja
usein myös hauskaa. Siitä huolimatta
yleensä Kari saavuttaa myös annetut
tavoitteet ja päämäärät.

Karin luontainen muuntautumiskyky auttaa
myös työtehtävien suorittamisessa. Kari ei
pelkää mitään työtä eikä väheksy
kenenkään työtä - ei edes omaansa.

Vaikka Kari odottaa itseltään paljon hän ei
aiheuta alaisilleen tai kollegoillee yhtä
suuria vaatimuksia. Se on ammattitaitoa.
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