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Tänään  Tuottaja: 
Seppo Pänkäläinen, 
050 376 1214

Sähköposti:
tanaan@keskisuomalainen.fi 
etunimi.sukunimi@keskisuomalainen.fi 

Osoite:
Tänään, 
PL 159, 40101 Jyväskylä

TAPAHTUMAT

Miesten Kotailta Kuhmoisissa 
järjestetään huomenna perjan-
taina (7.11.) kello 18.30–20.30. 
Paikkana on Lehdesmäki (Sal-
mijärventie 54). 

Tilaisuudessa erityisavustaja, 
entinen linnakundi Jarkko Las-
sila kertoo elämästään, vankila-
kierteestä, siitä vapautumisesta 
sekä työstään Kansan Raamat-

tuseurassa.  
Lassila pääsi kymmenen vuo-

den vankilakierteestä tulemalla 
uskoon viimeisen vankilareis-
sunsa jälkeen. 

Nykyisin hän on evankelista 
Kalevi Lehtisen lesken, Leena 
Lehtisen autonkuljettaja ja eri-
tyisavustaja.  

Lassila kertoo 
vankila-elämästä

Täyskäännös elämään
JYVÄSKYLÄ
Teksti: Tuula Puranen
Kuvat: Jaana Kautto

J
os ikkuna on auki, valkoi-
sesta rivitalosta Jyväskylän 
Huhtalahdentieltä kantau-
tuu kadulle silloin tällöin 
kiinnostavia ääniä. Jonkin 

puhallinsoittimen matalaa mu-
rinaa, rummutusta, maininkien 
kohinaa ja jännittävää metallista 
sointia, kuin värähtelyä. 

Seppo Pennanen, 55, siel-
lä soittelee eri alkuperäiskan-
sojen soittimia, kuten didgeri-
doota ja rumpuja sekä eri ko-
koisia kulhoja.

Vähältä piti, ettei Pennanen 
soita tuubaa taivaallisessa pu-
hallinorkesterissa. Nyt hän on 
hoikka ja hyväkuntoinen, mutta 
vajaat kymmenen vuotta sitten 
aivan toisenlainen mies. Elinvoi-
maton ja viinaan menevä. Liha-
vakin, sillä ruokailutottumuk-
set eivät olleet ravintoympyrää 
nähneetkään.

–�En välittänyt yhtään, mitä 
laitoin itseeni. Ruualla ei ollut 
muuta merkitystä kuin mahan 
täytteenä oleminen. Enkä liik-
kunut tippaakaan.

Pimeäksi keskiajaksi nimeä-
mänsä jakso Pennasen elämässä 
kesti 16 vuotta. Hän kävi nor-
maalisti töissä Ilmavoimilla len-
tokonemekaanikkona, mitä nyt 
maanantaiaamuisin viikonlo-
pun juomisen jälkeen piti hie-
man puhaltaa. Muusta hän viis 
veisasi. Vuonna 2005 vauhti vain 
kiihtyi, kun Pennanen jäi asu-
maan itsekseen.

–�Kihlattu päätti, ettei hän 
tuollaista paskahousua viitsi 
katsella ja lähti kävelemään. 
Tuulettelin, että nyt ei kukaan 
rajoita mun ryyppäämistä. Saan 
upeassa vapaudessa sitäkin to-
teuttaa.

Terveys ei tietenkään mitä ta-
hansa kestä. Verenpainelääkitys 
Pennasella oli jo, loppuvuodesta 
2005 oli tulossa kolesterolilää-
kitys, seuraavan vuoden alkuun 
oli jo sovittu diabeteslääkkeiden 
aloitus. Kolesterolilääkkeet jäi-
vät ostamatta.

–�Katoin että hitto, nämähän 
maksavat älyttömästi, ja heitin 
reseptin roskiin. Menin viina-
kauppaan ja ostin viinaa.

Pennanen oli 46-vuotias, kun 
hän ensimmäisen kerran ha-
vahtui tilanteeseensa. Takana 
oli kymmenen päivän ryyppy-
putki ja mies heräsi rauniona. 
Hän pääsi sängystä ylös vain va-
luttamalla itsensä ensin lattialle 
ja kampeamalla siitä ylös.

–�Menin netin ääreen ja laitoin 
Googleen oireita. Huomasin, että 
mullahan on maksakirroosi ja 
haimatulehdus. Ensimmäisen 
kerran välähti lamppu päässä, 
että ei hitto, en elä yli 50-vuo-
tiaaksi.

Tammikuun toinen päivä 2006 
oli käännekohta. Pennasella oli 
työn alla kaksi pulloa lonkeroa 
ja juotuaan yhden hän yhtäkkiä 
löi toisen pöytään. Hän totesi 
kylässä olleelle siskon miehel-
le, että tässä on sitten viimeinen 
alkoholiannos.

–�Se oli hienoin päätös, jonka 
olen 55-vuotisen nuoruuteni ai-
kana tehnyt.

Ja päätös on pitänyt. 
Monesti tällaiseen tahdonvoi-

maan on tarvittu apua ylhäältä 
eli tultu uskoon. Uskon asiasta 

kyse on Pennasellakin, mutta ei 
perinteisessä mielessä.

–�Minä olen aina ollut usko-
vainen, olen uskonut itseeni!

Alkoholin jättämisen jälkeen 
alkoi tapahtua. Seuraavaksi pi-
ti tehdä jotain ylipainolle ja sen 
seurauksille.

– Söin siihen aikaan mielet-
tömästi leipää, jonka päällä oli 
älyttömästi juustoa, alas ne ro-
jautin rasvattomalla maidolla. 
Ensimmäiseksi lopetin ne kaik-
ki. Aloin tavallaan karppaamaan, 
vaikken sellaisesta mitään tien-
nyt. Terveellisen elämän jutut ei-
vät olleet yhtään kiinnostaneet.

Nuorena Pennanen oli harras-
tanut paljon urheilua, jalkapal-
loakin hän pelasi 30-vuotiaak-
si asti. Liikunta palasi elämään 
ensin kävelyn muodossa.

– Otin tavaksi kävellä joka 
paikkaan. Kävelyä tuli ensim-
mäisen puolen vuoden aikana 
tuhat kilometriä.

Jo maaliskuussa lenkillä ta-
pahtui jotain outoa: Pennanen 
juoksi 300 metriä. 

Työpaikalla oli ilmainen kun-
tosali, jossa Pennanen alkoi kä-
velyn lisäksi käydä.

–�Ensimmäiseksi vetäisin 
upean harjoituksen: kaksi mi-
nuuttia kuntopyörällä, minuutti 
soutulaitteessa ja minuutti cros-
strainerissa. Sitten menin suih-
kuun lopen uupuneena.

Keväällä alkoi pyöräily. Aa-
muisin 25 kilometriä töihin 
Tikkakoskelle, ja paluumatka 
mutkitellen naapurikuntien 
kautta. Jossain vaiheessa Pen-
nanen innostui tekemään sadan 

kilometrin iltalenkkejä. Ei ihme, 
että ensimmäisenä kesänä ajo-
kilometrejä tuli 3�000.

Juokseminenkin alkoi, tähtäi-
messä maraton syksyllä 2007. 
Sekin toteutui.

–�Asetin tavoitteekseni juosta 
koko ajan, enkä ottanutkaan yh-
tään kävelyaskelta. Tulin tans-
sien maaliin.

Pennanen ei urheillut hul-
lunkiilto silmissä, vaan naut-
ti kaikesta täysin siemauksin.

– Olen pitänyt rajan, että kai-
kessa pitää olla järki mukana. 
Sain kaiken tarvitsemani tuen 
varuskuntasairaalasta ja pääsin 
työterveyden kautta milloin ta-
hansa verikokeisiin ja terveys-
testeihin.

Elinkautiseksi määrätyt ve-
renpainelääkkeet kävivät tar-
peettomiksi ja kroppa voi hyvin. 

Kun vuosi oli kulunut, tun-
si Pennanen muutoksen 
myös päässään. Ajatus 
alkoi kulkea. Pennanen 
on nykyään kiinnos-
tunut monista 
asioista ja var-
sinkin yksin-
kertaisesta elä-
mästä alkuperäis-
kansojen tavoin.

–�Omistan kaksi 
polkupyörää ja vä-
hän vaatteita. Olen 
oivaltanut ja oppi-
nut erilaisia juttuja 
ja seuraan intuitiota. 
Minulla on hyvä olo.

Ihmiset: Seppo Pennanen kyllästyi lihavaan, kipeään ja juoppoon itseensä ja 
alkoi kävellä. Nyt hän urheilee, syö terveellisesti ja nukkuu hyvin.

Seppo Pennanen laittaa tiibetiläiset kulhot värähtelemään ja soimaan. Eri alkuperäiskansojen yksinkertainen elämäntyyli kiinnostaa Pennasta.

Vain paras 
kelpaa pöytään
JYVÄSKYLÄ
Tuula Puranen

Seppo Pennanen on kaikkiruo-
kainen, mutta se ei tarkoita, että 
hän syö mitä tahansa. Päinvas-
toin, hän on hyvin laatutietoi-
nen: vain paras kelpaa. 

Parasta on sellainen ruoka, jo-
ka itse valitsee kasvusuuntansa 
ja ympäristönsä, eli villiruoka.

Pennasen ja hänen avo-
vaimonsa Anne-Maria Melkon 
keittiön kaapit pursuavatkin 
purkkeja ja purnukoita täynnä 
kiehtovia aineksia kuten hapa-
tettua maitohorsmaa, kuivattuja 

yrttejä, nokkosjau-
hetta ja tinktuu-
roita.

–�Minulla 
meinaa vä-
lillä men-
nä hermot 

näihin Sepin 
purkkeihin, 
Melkko huo-
kaa.

Pennanen on 
eläkkeellä Il-
mavoimis-
ta ja hänellä 
on aikaa etsiä 

hyviä tuotteita ja myös kerätä 
niitä itse luonnosta.

–�Paras tuote on sellainen, 
jossa on mahdollisimman ly-
hyt tuoteseloste, tai sellaista ei 
ole ollenkaan, kuten itse kas-
vatetussa porkkanassa.

Taloudessa käytettävä liha on 
sekin villinä kasvanutta, hirveä 
tai mieluiten poroa. Myös ruo-
hoa syöneen kyytön liha käy.

–�Pääasia on, että eläin on syö-
nyt hyvin. Jos eläimelle syöte-
tään prosessoitua teollista ruo-
kaa, menee se suoraan lihaan. 
Jos minusta olisi tehty pihvi 
silloin kun olin lihavimmilla-
ni, olisi se ollut maailman huo-
nointa lihaa.

Kahvia kumpikaan ei juo, mutta 
erilaisia teelaatuja sitäkin enem-
män. 

Kaapeista löytyy myös suk-
laata, mutta ei teollista.

–�Olen suklaan suurkuluttaja, 
Pennanen sanoo, ja käärii auki 
tiiliskiven muotoista pakettia.

–�Tämä on maailman paras-
ta suklaata, seremoniasuklaata 
Guatemalasta. Paikalliset sha-
maanit etsivät siellä täysin ter-
veet huippuyksilöpensaat, joi-
den pavuista tämä tehdään.

Terveys on Pennasen mukaan 
kolmen summa: hyvän ravin-
non, liikunnan ja unen. Kun 
kaksi ensimmäistä on kunnos-
sa, ei untakaan tarvitse odotella.

–�Itse nukahdan, kun pää on 
vielä kolmen sentin päässä tyy-
nystä.

KSML.TV
Seppo Pennanen kertoo Keski-
suomalaisen videolla raitistumi-
sensa syyt. 

Itse-
tehtyjä 

lehtikaali-
sipsejä.

Tässä valmistuu shamaaniteetä 
Pennasen omalla sekoituksella. 
Pakuria, yrttejä, kanelia ja inki-
vääriä kattilassa on ainakin.

Pennanen nuuhkii hapatettua maitohorsmaa. Avopuoliso Anne-
Maria Melkko hermostuu joskus keittiön purkkipaljouteen.

PE Escape: Kevin Tandu
Freetime: Wends, 

Kesä
Harry’s: Th e Ghosts of New 
York
Ilokivi: Skirmish, Prayed and 
Betrayed, Inkvisitor
Jyväshovi: Mikael Konttinen 
yhtye
London: Likka
Lutakko: Paleface & 
Räjähtävä Nyrkki, Lyttä
Poppari: Progeland

Rosetti: Pinstripe, Musta 
Huomen
Social House: Marko 
Haavisto & Poutahaukat
Vakiopaine: Mustat Silmät
Vegemesta: Duo Herpertti, 
Duo Random

LA Harry’s: Th e Ghosts of 
New York

Ilokivi: Kesken & Kalifornia-
Keke, Dkstr
Jyväshovi: Fifth Season

Katse: Shades of Nowhere, 
Dirty Dealers
Lutakko: Timo Rautiainen & 
Neljäs Sektori, Paha Kaksonen
London: Likka
Poppari: Tripods
Red Neck: Jenna Bågeberg, 
Elias Kahila, Markku Rosti

SU Kivistön 
työväentalo: 

Tanssiorkesteri Ippe 
Mansikka

Lutakko: Mayhem, Blodheim
Siltasali: Jyväskylä Big Band

MA Siltasali: Trio Sabil

TI Palokan 
pelimannitalo: Puhti

Tapiola: Hannu Wacklin & 
Kyläpelimannit

KE Poppari: Jali Madi 
Kanuteh & K.O. 

Company

TO Palokan 
pelimannitalo: 

Kvartti, Palokan pelimannit
Poppari: Lasse Hirvi Trio
Vaajakosken kirjasto: 
Kirjastomiehet

ELÄVÄ MUSIIKKI JYVÄSKYLÄSSÄ 7.–13.11.


