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Vetäytymistoimet jatkuvat ennen huomista viimeistä päivää. Vetäytymiskoodistossa on mystinen koodihaku 

D_koodistojako, josta joku ymmärtää tai ei sitten ymmärrä. Kehitetoiminta on kohdistunut erilaisiin 

kehitteisiin, jotka ovat noudattaneet omaa sisäistä rakennettaan kehityskaaressa.  

 

Kätevimmin kehityskaaren  näkee eduacademian sivuilta, jossa julkaistut ISBN-numerolla varustetut työt 

ovat koostettuna  

https://maritaraman.academica.edu   

 

Töissä on ollut viime vuodet niin kiire, etten ole ehtinyt julkista sivuani päivittämään. Tutkimustoiminta on 

jatkunut vielä keväällä 2022. Viimeisin työ on Ulamolan lumo, joka on lahja suomen matkailualalle, 

sattuneista syistä.  

 

Kehitystyöni aloin systemaattisemmin vuonna 2009 tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto-opintojen 

myötä, mentoriksi pyysin SuLVIN tuolloisen koulutuspäällikön Hilkka Peltoharjun, jonka aloitteesta päädyin 

eDelfoi-ningin piiriin, ja olen siellä vielä tänäkin päivänä.  

Julkaisuni auttoivat minua saavuttamaan vapaan tutkijan statuksen. Kymmenen kirjan sarja on periaatteessa 

kuitenkin vain idea-aihioiden sarja. Mutta millainen sarja se onkaan! Aivoni rattaat ovat raksuttaneet 

systemaattisesti kohti päämäärää ja Ulamolan lumo -sarjaa, jolla aion tehdä maailmalle tiettäväksi 

mytosemantiikan arvon.  

 

 

 

Kirjasarja  

https://maritaraman.academica.edu/


 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kymmenen niitä on. Kymmenen on yleinen sarja, kun listataan ”tärkeitä” asioita. Eilen huomasin sarjan 

täyttäneen telokseni eli päämääräni hyvin, koska sarja muodostaa semanttisen sormituksen.  

Näennäisestihän teksteissä on osin puhuttu mitä sattuu. Tekstejä on sanottu myös vaikeaselkoiseksi. Ehkäpä, 

koska tietoisesti pyrin kirjoittamaan tuleville älyille, en niinkään tämänhetkiselle kulttuuriymmärrykselle.  

Uskon konsilienssin mahdollisuuteen, joskin siinä on sama ongelma kuin muissakin poikkitieteellisissä 

katsannoissa kuten semiotiikassa. On osattava jokin erityisala, jotta voi yhdistää erilaisia tieteen tai 

osaamisen aloja analogioiksi tai kompilaatioiksi. Olen kuitenkin ymmärtänyt, joka sanan jonka olen 

kirjoittanut, ja osaan myös soveltaa kehitteitäni. Ugramen osalta metodimestari Hannu Linturi on myöntänyt 

kyseessä olevan metodin. DNV-auditoija on hyväksynyt elonkaavan (satukaavan) funktioinnin 

laatujärjestelmän tehokkaaksi ohjausjärjestelmäksi.  

Mutta ennen kaikkea tuotanto ei olisi ollut mahdollista ilman Vahvacon Oy:n sallimaa osa-aikatyötä. 

Tutkimukseni tein omalla ajalla, työolosuhteet tarjosivat puitteet tehdä työtä rauhassa vuosia jatkuneelta 

yksityiseltä vainoamiselta. Mutta niin super en ole ollut, etteikä ponnistus olisi voimille käynyt. Johdon 

kehotuksesta kävin lähtötarkastuksessa työterveyshuollossa, ja sen mukaan olen ikäisekseni varsin terve ja 

työkykyinen. Stressioireita on, mutta nythän ne helpottavat.  

 

Kehitteeni kirjosta eriote  koodattuna kuvakaappauksella 

 

 



 
 

Ja se mielen rakenne sitten, aspergeriutta vai ei? Ja mitä tekemistä tuotannolla on kehitteiden kanssa? 

Sanopa se, jos osaat.  

 

Ensimmäinen julkaistu teos oli Mulurautunen vuonna 2006, vaikka tutkijavapaani olin työstänyt 

supisuomalaista mytologiaa pohjustaen. Vuonna 2009 aloin olla melko heikossa hapessa ja saatuani 

julkaistua 2009 syksyllä Hirvirunot ja Kielastajan painuin lääkäriin, jossa todettiin imusolmukesyöpä, kas siinä 

syy että jaksaminen alkoi horjua. Erätrilogia oli kuitenkin tehty ja tyydyin kohtalooni, mutta kohtalo päätti 

toisin, parannuin ja parannettiin, joten tuotanto jatkui. Välillä osaomistin sekä kiinteistöä että yritystä, mutta 

kummastakin vastuusta onnekseni pääsin ajoissa irti.  

Kehitteissä binaarisia analogioita kutsutaan aisapariksi, usein on varsin hyödyllistä ketkä tai mitkä kaksi 

kuuluvat yhteen, mitkä eivät sovi alkuunkaan toistensa yhteyteen.  

 

Hirvirunot + Kosmisen koostumus (suomalaisen mytologia peruspari hirvi + karhu)  

Mulurautunen + zoema (kalojen ja eläinten myyttinen maailma)  

Kielastaja – Ulamolan lumo (mytosemantiikan alkukehite ja päätelmät)  

Sanalistat – Myytti ja metodi (virheet ja menettelyt)  

Ennakkoluulot  - Paha paikka (virhearviot ja tyyppitilanteet)  

 



Loin oman maailmankäsitykseni  minäkin, mutta en uskottele mitään kenellekään. Valoa vasten kuvattuna 

varjot ovat syvät. Joten viisainta mitä minun suhteeni saattoi tehdä, oli antaa vapaat kädet. Tulokset 

puhukoot puolestaan.  

 

Hyvää vappua!   Marita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


