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Kannessa: Toimistomaskotti
Lia on innokas pieni yorkshirenterrieri. “Koirani on tyhmä,”
kommentoi koiran emäntä, osakunnan kulttuurivastaava
Kerttu Ilola. “Ooo! Olet kompaktihauva”, iloitsee Anski,
osakunnan pääsihteeri, kun Lia nuolee hänen kasvojaan.
Lia on syntynyt heinäkuun alussa 2011 ja on vieraillut
osakunnan tapahtumissa sen verran aktiivisesti, että häntä
voisi kutsua jo SKO:n maskotiksi. Juuri tätä kirjoittaessani
Lia toimii toimiston siivousyksikkönä syömällä jotain
epämääräistä toimiston lattialta. Normaalisti Lia syö
kuitenkin Royal Canin mini junioria, sekä naudanlihaa ja
Subwayn broilerin kananfileitä.
Lia on selvästi osakuntalaistunut, sillä lenkkeilyongelmistaan huolimatta hän kipittää innoissaan osakuntaa kohti.
Lian lempipuuhaa on kanssaihmisten naaman nuoleminen.
Osakuntalaisiin hän suhtautuu innokkaasti häntä heiluen,
vaikka onkin kerran pissinyt allekirjoittaneen hihalle.
Mari Kuosmanen
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Piäkirjoitus
Toisin kuin luulisi vain koiras käk kukkuu.
Naaras pilittää kiihtyvästi “pypypypypypy”. Jostain syystä mieleeni tulee
kyseisestä äänestä nalkutus. Ainakin
muinoin lehtemme viittasi siihen kukkuvaan
osapuoleen. Ainakin joskus 70-luvun hämärissä, kun Käk halusi väen vänkään kukkua
toimituksen ja lukijakunnan iloksi myös
juhannuksena.
Niin kuin kuvasta näkyy, aina ei mene kuten
Strömssössä. Kissa tavoittelee käkeä ja jääkin
päästään kiinni. Niin moni opiskelijakin
tavoittelee tutkintoa. Tuttu on kolmio, jonka
sakaroissa on hyvät arvosanat, riittävä
yöuni ja sosiaalinen elämä. Alla toteamus:
“Valitse kaksi”. Onneksi osakunnalla
voidaan yhdistää nuo kaikki. Sohville voi
kuukahtaa, hiljaisia tiloja yhteisopiskeluun
on järjestetty ja se sosiaalinen puolihan tulee
kuin itsestään. Tai onhan niitä passiivisia
kuntalaisiakin...
Varsinkin näin syksyisin ja remontin
lähestyessä pohdimme pienissä päissämme,
kuinka saisimme uusia osakuntalaisia
ja kuinka passiiviset jäsenet saataisiin
aktivoitua. Osakunnan toiminta pyörii
paljon hallitusten ympärillä ja tarkoituksena
olisikin rohkaista jäsenistöä järjestämään
tapahtumia pelkän osallistumisen lisäksi.
Myös osakuntien välejä on kurottu
hiljakseen ja yhteistapahtumia on perinteisen pikkujoulun lisäksi muun muassa
saunailtojen, Oktoberfestin ja kerhojen
yhteistoiminnan merkeissä.
Mari Kuosmanen
Päätoimittaja

Lähteet:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Käki
Kuva: Pirjo Keronen
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Kuraattorin löpinät
Tv:stä tulee vain uusintoja ja niin myös
KÄK-lehden kuraattorin kirjoituksissa.
Rohkenen silti arvella, että tämä on
vihdoin se viimeinen KÄK, jossa puhutaan ensi vuonna alkavasta remontista. Vietämmepä taas viimeisiä legendaarisia (tai legendaarisia viimeisiä)
Seniorijuhliakin S-osiksella. Tätä kirjoittaessani sennuvalmistelut on polkaistu
käyntiin iltakoululla ja kalakukkojen
metsästyskausi on alkanut.
Remontti ja evakkovuosi on ollut edessä
(ihan seuraavana vuonna) jo pitkään.
Sitä ja remontinjälkeistä aikaa on
odotettu pelonsekaisin tuntein, vähän
epävarmoina, kovasti pohtien, jossitellen
ja laskelmia tehden. On kokoustettu ja
tehty päätöksiä, ja taas laskeskeltu ja
tähyilty muutenkin tulevaisuuteen. En
usko tuon tulevaisuuden kuitenkaan
olevan kovin synkkä. Vaikka päämäärä
ei ole aina selkeänä edessä, niin onpahan
jokin määränpää, jonne päädymme.
Kun toimeen tartutaan ja intoa on, niin
osakuntailun tulevaisuus on valoisa.
Sulo Vilénin sanoja lainatakseni “No, me
o aina ennenki pärjätty tulevaisuures”
(Tankki täyteen, jakso 10). Tämä ei ole
ensimmäinen eikä viimeinen haaste
SKO:n pitkällä taipaleella.
Kantavana voimana ovat jäsenemme –
omine ideoineen, kiinnostuksenkohteineen, osaamisineen ja erikoisaloineen.
Osakunta ja sen toiminta on sellaista kuin
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sen jäsenistö, ja meilläpä vasta onkin
poikkitieteellisesti ja laajasti monenlaista
opiskelijaa ja senioria! Jäsenenä Sinulla
on mahdollisuus ideoida ja olla
mukana järjestämässä toimintaa kaikille
SKOlaisille ja vastaavasti osallistua
monenlaiseen toisten ideoimaan ja järjestämään toimintaan. Onko sinulla aivan
loistava idea tapahtumaksi? Olisiko
sinulla hienoja ehdotuksia kerhoissa
puuhailtavaksi? Vaivaako aivan hillitön
himo kantaa oma kortesi kekoon, mutta et
tiedä oikein miten? Ota yhteyttä kerhojen
vetäjiin tai hallitukseen, niin saadaan asiat
rullaamaan.
Tervehdys taas, oikein Käestä pitäen
Katja Kaulo
I Kuraattori

SKOn hallitus
Sähköposti: sko@utu.fi
Ketä tulla nykimään hihasta?
sko.utu.fi > Virallista > Hallitus ja toimihenkilöt
Päivystys SKOn toimistolla maanantaisin
klo 12-14
Tapahtumista ja kerhoista saat tietoa
SKOn sivujen kalenterista, sähköpostitse
saapuvasta viikkotiedotteesta ja Tylkkärin
järjestöpalstalta.

Uutisia
85-vuosijuhlamerkit

Tulevia tapahtumia

85.
vuosijuhlan
kunniaksi
tehtyjä
julhavuoden
haalarimerkkejä
löytyy
toimistolta. Vuosijuhlien vieraille merkki
on ilmainen, muille se irtoaa 2,50 euron
hintaan.

14.11.

Syyskokous

19.11.

Seniorijuhlat

22.11.
		

Naistenkerhon
strippibaarikierros

2.12.

Pikkujoulut

17.12.

Miestenkerhon yöpeijaiset

31.12.

Uusivuosi

21.2.

Liukuva laskiainen

14.4.

Vuosijuhlat

Evakkomuutto
Osakunnat etsivät aktiivisesti uutta
osoitetta Yo-talojen remontin ajaksi.
Sopivaa tilaa ei ole vielä löytynyt, mutta
uutta osoitetta toitotetaan internetissä heti,
kun se on selvillä.
Seniorijuhlissa kulinaarisen tiedekunnan
väitöksiä sekä dokaaninvaihto
Syksyn seniorijuhlissa on taas luvassa kaksi
kulinaarisen tiedekunnan väitöstä. Laura
Nurminen väittelee otsikolla “Tarunhohtoa
taikinasta: piparkakkuarkkitehtuurin rajat
ja mahdollisuudet” ja Antti Kaunismäki
esittelee vertailevaa juomapelitutkimusta.
Samaisessa tapahtumassa dokaani Lils
luovuttaa manttelinsa tämän vuoden
ansioituneimmalle hillitelmöitsijälle.

Lisäksi tiistaisin kokoontuu leffakerho
ja keskiviikkoisin viinikerho, sekä
muut kerhot yleensä maanantaisin.
Tarkempia tietoja tapahtumista löytyy
SKO:n nettisivuilta osoitteesta sko.utu.fi.
Osakunnan
toimisto
on
avoinna
maanantaisin keskipäivän päivystyksen
aikaan.

Muita uutisia
Ykköskuraattorilla on pilkullinen perheenjäsen. Arvailujen varassa on, koska hän
hankkii sata lisää.

Valokuva: Mira Tammelin
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Ansiomerkit 2000-luvulla
Ansiomerkkien saajat ovat saaneet valitettavan vähän huomiota vuosijuhlien
ulkopuolella, joten päätimme listata tähän viime vuosien ansioituneet osakuntalaiset.
SKO jakaa erilaisia ja eri tasoisia kunnianosoituksia osakuntalaisille, jotka ovat
ansioituneet osakunnan toiminnassa – olleet siis mukana hallituksessa, toimihenkilöinä
tai muuten apuna järjestämässä tapahtumia.

Ansiomerkkilautakunnan ohjesääntö
1§ Yleistä

Kunnianosoitukset

Ansiomerkkilautakunta jakaa kerran vuodessa
kunnianosoituksia Savo-Karjalaisen Osakunnan
toiminnassa ansioituneille osakuntalaisille.

Harrastusmerkki

Osakunnan viralliset kunnianosoitukset ovat
harrastusmerkki, ansionauha ja ansiomerkki.
Halutessaan ansiomerkkilautakunta voi jakaa
myös vapaamuotoisia tunnustuksia.

Kunnianosoituksen
saajalta
edellytetään
vähintään yhden vuoden kestänyttä aktiivista hallitus- ja osakuntatyöskentelyä. Ansiomerkkilautakunta voi jakaa kunnianosoituksen
myös osakunnan aktiiviselle rivijäsenelle, joka
on ollut mukana toiminnassa yli kaksi vuotta.

Lisäksi
ansiomerkkilautakunta
julistaa
haettavaksi
Savo-Karjalaisen
Osakunnan
Kaikkien Kotimaakuntien stipendin ja Kymenlaaksolaisen Osakunnan stipendin ja päättää
niiden jakamisesta stipendien jakosääntöjen
edellyttämällä tavalla.

Ansionauha

Ansiomerkkilautakuntaan kuuluvat edellisenä
vuonna kunnianosoituksia saaneet osakuntalaiset.

Ansiomerkki

Ansiomerkkilautakunta kokoontuu sille parhaiten sopivana ajankohtana ennen SavoKarjalaisen Osakunnan vuosijuhlaa.
Kaikki kunnianosoitukset jaetaan ansiomerkkilautakunnan harkinnan mukaan kohdassa 2§
mainittuja myöntämisperusteita noudattaen.

2§ Myöntämisperusteet
Stipendit
Savo-Karjalaisen
Osakunnan
Kaikkien
Kotimaakuntien stipendi ja Kymenlaaksolaisen Osakunnan stipendi jaetaan vapaamuotoisten hakemusten perusteella stipendien
jakosääntöjen edellyttämällä tavalla.

Kunnianosoituksen
saajalta
edellytetään
vähintään kolmen vuoden aktiivista hallitus- ja
osakuntatyöskentelyä tai merkittävää osakuntatyötä hallituksen ulkopuolella.

Kunnianosoituksen
saajalta
edellytetään
vähintään viiden vuoden aktiivista hallitus- ja
osakuntatyöskentelyä tai merkittävää osakuntatyötä hallituksen ulkopuolella.

3§ Julkistaminen
Kunnianosoitusten ja stipendien saajat julkistetaan osakunnan vuosijuhlassa.
Ansiomerkkilautakunta on velvollinen perustelemaan tekemänsä päätökset.
Helsinki/Lappeenranta/Turku 18.3.2002
Ansiomerkkilautakunta
Petteri Kuusisto
Johanna Nousiainen
Timo Ohvo

2000
Harrastusmerkki:
Ansionauha:
Raatajamerkki:
KymO:n stipendi:
2001
Harrastusmerkki:
Ansionauha:
SKO:n stipendi:
2002
Harrastusmerkki:

Ansiomerkki:
2003
Ansiomerkki:
Ansionauha:
Harrastusmerkki:

KymO:n stipendi:
SKO:n stipendi:
2004
Ansionauha:
Harrastusmerkki:
2005
Ansionauha:
Harrastusmerkki:

2006
Ansiomerkki:
Ansionauha:

Esa Harjulahti
Tom Pylkkänen
Perttu Keinänen
Anu Jokela
Keijo Koskinen
Timo Ohvo
Petteri Kuusisto
Johanna Nousiainen
Timo Raunio
Matleena Pesonen
Lotta Penttinen
Saila Tykkyläinen
Jyrki Roine
Kaija Kangasjärvi
Tom Pylkkänen
Johanna Nousiainen
Timo Raunio
Jaana Miettinen
Liisa Sivonen
Marko Korhonen
Henna Nykänen
Riikka Peltonen
Saila Tykkyläinen
Henna Nykänen
Matleena Pesonen
Jyrki Roine
Samuli Seppänen
Henna Nykänen
Liisa Sivonen
Maija Kajanto
Aki Halonen
Niina Toivanen

Harrastusmerkki:

2007
Ansiomerkki:
Ansionauha:
Harrastusmerkki:

2008
Ansiomerkki:
Ansionauha:
Harrastusmerkki:

Antti Halonen
Elina Pajunen
Maija Isoluoma
Laura Parviainen
Henna Nykänen
Aki Halonen
Tomi Metsälä
Mira Tammelin
Kirsi Mikkonen
Samuli Seppänen
Elina Pajunen
Antti Halonen
Olli Heimo
Olli Juhala
Hannu Rauhala
Petri Teräspuro
Henri Hämäläinen

2009
Ansiomerkki:
Aki Halonen
Ansionauha:
Mira Tammelin
Harrastusmerkki: Markus ”TheMole”
		
Lindfors
Santeri Toikka
2010
Ansiomerkki:
Ansionauha:

Harrastusmerkki:

Antti Halonen
Elina Rauhala
Kirsi Mikkonen
Petri Teräspuro
Henri Hämäläinen
Hannu Rauhala
Nina Magnusson
Anna Stenman
Salla Karppinen
Mari Kuosmanen

Jyrki Roine
Timo Raunio
Samuli Seppänen
Riikka Peltonen
Kuvassa harrastusmerkki osakuntanauhassa. Valokuva: Anna Stenman 7

Olipa kerran:
Tonton sexploitation-viikset
...ja sit ne vaan oli.
Viiksipaineet – ja paineet ja paineet ja paineet.
– Tonto laulaa
Kerran
Tonton
viikset
kävelivät
kaupungilla. Mutta pian tuuli puhalsi
ne erilleen. Yksi karva lensi Aurajokeen,
toinen lensi Uittamolle, Yksi lensi
Liverpoolin ja neljäs Manchesteriin.
Viides matkasi Turtolan Cittariin, ja
kuudes Linnanmaan Prismaan. Erinäiset
viiksikarvat
shoppailivat
tahoillaan
marketeissa ja uivat joissa. Sen jälkeen
he tapasivat yhdessä Timbuktussa – ei
kaikissa Timbuktuissa vaan yhdessä
– mutta eri aikaan. He irkkasivat
keskenänsä, viiksikarvat tosissansa, enkä
toivo kuolemaa.

Tonton
– Anski

viikset

on

uusi

mietin

että

musta.

O_______________O
– Anna
Eiku mä vaan
– Mari hihittää

ne

on!

En pidä viiksistä ja nämä eivät kyllä
tee poikkeusta, vaikka eivät nyt
ihan
pahimmasta
päästä
olekaan.
– Kerttu
Soveltuuko
Tonton
viikset
viinan
suodattamiseen yhtä hyvin kuin Villen?
– Oona
No ku mä en tiärä miten Villen viiksillä
suodatetaan.
Tarviin
lisää
inffoo.
– Tonto
Tjaah, eiköhän ne oo SKO:n viralliset
viikset koska ne ovat hallituksessa.
– Katja
Vuff.
– Liia

Tonton viikisistä voin sanoa, että ne ovat
samalla törkeän irstaat – sillai setämieslikaiset – mutta samalla kovin hellyyttävät.
– Kraldo

Mielipiteeni
on
julkaisukelvoton,
se ylittää sekä hyvän että huonon
maun rajan, joka sijaitsee välilihassa.
– JAntti
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Mielipiteitä Tonton viiksistä

KÄKstikko
Tehnyt: Katja Kaulo
vaakasuoraan

pystysuoraan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U

SKO____
käy strippibaarissa
Kulta
tämä
14.11.2011
bs
putoajat
Sjoskus ikävä
muisto joskus
mitä perkelettä?
beaanisitsien jälkeen
isäntä huolehtii, ettei juoma ____
excukellari
pj – t
alakerrassa
hyllyn päällä vihreä
voi olla ruusukkeena
sko.___.fi
seinällä
vill jag dricka

13.10.2011
lauluna sen kosket
juomalaulussakin
tyylikäskin
istuskeluun tai lueskeluun
remontin aiheuttama
mitattava
kartunviskontaa
talvella
19.11.2011
emännän tehtävä
miestenkerhon alaa
voidaan juoda myös holittomana
ke klo 19
karjalakäätyinen
osakunnalla voi vierähtää
viime myyjäisissä kahvin + pullan hinta
tiedekunta
atnukasO nenialajraK-ovaS
ei kala eikä liha
v____ijuhla
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Saimaan kauneutta kokemassa
Teimme
kesällä
avokkini
kanssa
ekskursion ihanaan Itä-Suomeen. Menimme junalla ensin Turusta Mikkeliin, josta
vuokrasimme auton. Sieltä hurruuttelimme kaverimme luo Punkaharjulle.
Ikänsä Turun seudulla asunut avokkini
totesi jossain vaiheessa peltojen puuttuvan.
Kävimme matkalla Anttolassa Ollinmäen
viinitilalla. Tilalla on valmistettu vuodesta
1995 lähtien marja- ja hedelmäviinejä.
Tilaviinien lisäksi siellä tehdään liköörejä
ja tisleitä. Viini itse ei ollut kummoista,
mutta siideri voitti Golden Capin mennen
tullen.
Punkaharjulla olisi ollut nähtävänä muun
muassa taideretretti, Salpausselän harju ja
Kesämaa, mutta meillä siinsi silmissämme
isompi city. Ajoimme siis Savonlinnaan.
Turisti-infosta ostimme Savonlinna Cardit,
jotka oikeuttivat risteilyyn, lounaaseen
sekä sisäänpääsyyn linnaan ja maakuntamuseoon. Ensimmäiseksi suuntasimme pienelle kaupungin kiertävälle
risteilylle. Savonlinnan tori oli täynnä
elämää; kyseessä saattoi olla oopperajuhlien imu. Lounaaksi ahdoimme
itseemme muikkuja ja lörtsyjä. ItäSuomessa matkaillessa tuleekin ahdettua
itseensä ihan eri tavalla perinneherkkuja
kuin normaalisti.

Minulla ei ollut suuria odotuksia Olavinlinnasta, mutta pettymys oli siitä huolimatta suuri, kun siinä ei ollutkaan yhtä
paljon kierrettävää kuin Turun linnassa.
Linna oli kuitenkin hyvin kuvauksellinen ja opas kertoi paljon jänniä
tarinoita. Maakuntamuseo ei saanut retkueeltamme yhtä hyvää arviota. Parasta
siellä oli Nestori Miikkulaista ja norppaa
esittävät vahanuket.
Seuraavana päivänä, avokkini kauhuksi,
menimme Rantasalmelle ratsastamaan
islanninhevosilla. Etenimme rauhallista
tahtia välillä metsässä, välillä tiellä.
Välillä kokeilimme hyppyyttävää tölttiä,
joka on nelitahtinen, tasainen askellaji,
jossa hevosen jalat liikkuvat samassa
järjestyksessä kuin käynnissä. Tempo voi
vaihdella kävelyvauhdista aina laukan
nopeuteen saakka.
Myöhemmin lähdimme ajamaan kohti
Linnansaaren kansallispuistoa. Se on
vuonna 1956 perustettu kansallispuisto
Saimaalla. Itse Linnansaaren lisäksi
siihen kuuluu satoja pienempiä saaria
ja luotoja Haukivedellä, Savonlinnan
Rantavedellä ja Varkauden alueella.
Pääsaarella on vanha torppa, jonka pihapiiriä pidetään perinnemaisemana ja
jonka pelloilla harrastetaan edelleen
kaskeamista vanhojen kulttuurilajien
suojelemiseksi. Iso osa saaresta on
luonnontilaista kangasmetsää, ja siellä on
myös lehtomaisia osia.
Luulin koko ajan, että leirintäalue olisi
siinä, mihin Google Maps osoittaa. Sen
sijaan siinä olikin kanoottivuokraamo,
josta vuokrattiin kanootti, jolla oli tarkoitus
meloa leirintäalueelle saareen. Enhän minä
tajunnut, että Linnansaaren kansallispuisto
on saari! Lähdimme vihdoin melomaan,
eikä aikaakaan kun olimme eksyksissä
Saimaan sokkeloissa. Alkoi sataa ja
päätimme leiriytyä lähimpään saareen.
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Avattuamme telttapussin huomasimme
suojakankaan puuttuvan. Lähdimme
paluumatkalle ja leiriydyimme kanoottivuokraamon pihaan. Se on sanottava,
että kanoottivuokraamon pitsa oli todella
hyvää!
Paluumatkalla kävimme Tertin kartanossa
Mikkelissä. Kävimme ihastelemassa puutarhaa ja ihanaa vintage- ja herkkupuotia.
Jälkimmäisestä löytyi muun muassa Karu
arki -olutta ja bondage-poro (poro, joka oli
ihan köysissä). Vielä ennen junalle lähtöä
kävimme kuuluisassa Kenkäverossa,
joka oli turistirysäksi entisöity pappila.
Olisin odottanut edes opasteita, joissa
olisi kerrottu pappilan historiasta. Sen
sijaan sieltä saikin ylihintaista lounasta
ja turistirihkamaa. Pettymysten jälkeen
palautimme auton ja lähdimme kotia
kohti. Kokonaisuutena matka oli kuitenkin
onnistunut ja suosittelen kaikille lämpimästi road trippiä Itä-Suomeen.
Teksti ja kuvat Mari Kuosmanen

Lisää aiheesta:
http://www.ollinmaenviinitila.fi/
http://www.savonlinna.travel/
http://www.hevosharju.fi/
http://www.luontoon.fi/retkikohteet/
kansallispuistot/linnansaari/Sivut/
http://www.tertinkartano.fi/
http://www.kenkavero.fi/
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F

V

iinikerhon kuulumisia

Tällä kertaa valitsimme esitettäviksi
maisteluiden parhaita, ja suodatimme
tähän arkistoista kaksi eniten pisteitä
saanutta viiniä. Kolmaskin oli, mutta se
esiteltiin juuri viime vuoden keväällä,
joten tällä kertaa valittiin tuoretta verta
(heh heh).

Estate, 2007
Doña Paula

Rypäle: Malbec
Väri:
		

Tumma, mustikkamehu, melko
violettia

Tuoksu: Kukkainen, paahtunut, puuroa,
		
mieto
Maku:
		

Marjaa, ärhäkkä, maukas, hiukan
makea, tammea

Jälkimaku: Yrttinen, pitkähkö

Pisteet: 8
Säilytetty kellarissa pari vuotta, hinta 9,51 €

Parducci Deep Roots, 2008

Parducci Wine Cellars, Mendocino County
Rypäle:
		
Väri:
		

Grenache (40 %), zinfandel (35 %),
syrah
(25
%)
Vaalea, hailakka, lievästi violetti,
vadelmamehu

Tuoksu: Pehmeä,
		
tammi
Maku:
		

täyteläinen,

mauste,

Pehmeä, mausteinen,
savuinen, miellyttävä

vanilja,

Jälkimaku: Lämmin, pehmeä, polttava
Pisteet: 8
Alkon kommentit: Täyteläinen, keskitanniininen,
punamarjainen,
kevyen
mansikkainen,
hennon
mausteinen,
lämmin.
Hinta Alkossa: 9.99 €
Muistiinpanoista koonnut Anna Stenman
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Runoillan satoa
3.10.2011 Naistenkerho kokoontui runoilemaan
tekotaiteellisesti. Tässä hieman runoillan satoa:

Hän huohottaa
Penaalissa asuu mies
Reiden pehmeys
Äsken olit alaston
kivennäisveteni

Punaviinini
kuinka monta kertaa
tässä talossa
sa’ työnnyt tajuntaani
Jossain palaa tuli

Hattuhirviö
Veritiistai tulossa
Lasken päiviä!
Vaniljanmakuinen
En sano enää mitään.

Pyh, kaunis metsä
Kauriin sorkka terävä
Metsäpolulla.

Viiniä satoi
vaiko harhainen puu
Kaalikääryle!
Sohvalla hän oli
“c’est la vi” hän sanoi

Sylissäsi oon
Tuskani palaa kauan!
Lasipulloja

Tentti tulossa
Kanelipurkissa
Pyöreän pöydän
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Kysy Kraldolta

?

Hei te kaikki nassukat. Koska viimekin vuonna teillä oli paljon kysyttävää, tulin siihen
tulokseen, että minun pitää ottaa jälleen vastaan teidän kysymyksiänne ja vastailla
niihin uskomattomien älynlahjojeni avulla. (Apua tuli haettua myös viisasten juomasta.
Useaan otteeseen.... Ja paljon.)
Kysymys: Apuva!
– Apuva!

Kysymys: Ethän leikkaa hiuksijasi ethän?
– Parturinna

Vastaus: Äkkiä! Toimi juuri niin kuin
sanon! Vasen, vasen, ylös, alas, oikea,
hyppy, hyppy, nappaa rengas, varo ettet
saa kivestä päähän, hyppy, kyykky, oikea,
oikea, vasen, kaada Karhu (kurkusta
alas), nappaa Sandels kainaloon, kierähdä
sohvalle, sammu.

Vastaus: Ei... En leikkaa hiuksijani. HiuksiJani on ystävällinen ihminen, enkä minä
ole väkivaltainen. Nyt kouluun sieltä
opettelemaan kielioppi uudestaan.

Valokuva: H-P Schukov
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Kysymys: Miksi vihaat Comic Sansia?
– Microsoftia?
Vastaus: COMIC SAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAANS!!!!!!!!
Katso nyt tuota... Ja mieti itseäsi. Mieti nyt
ihan tosissaan. Ei ***vetti...
Kysymys: Miksi Afrikassa on niin paljon
afrikkalaisia?
– Emax
Vastaus: Minulla on teorioita:
1. Ja kävi niinä päivinä 5000 vuot... 6000
vuot.... 4000 vuott... Vuosia sitten oli
tilanne, että ihmisten esi-isät olivat tai
olivat olematta karvakäsi-apinoita ja
sitten tapahtui tai oli tapahtumatta niin,
että tuo karvakäsi-apina evolvoitui (Ei
hitto mikä sana.) ihmiseksi miljoonien
vuosien kehityksen saattelemana. Ja koska
tämä tapahtui tai oli tapahtumatta suurin
piirtein nykyisen Afrikan alueella, on
mahdollista, että siksi Afrikassa on paljon
afrikkalaisia.
2. Tai sitten Jumala loi maailman 6000
vuotta sitten ja totesi että Aatamin ja Eevan

on helpointa aloittaa Afrikassa missä on
lämmintä, niin ei tarvitse vaatteitakaan.
Mitä näitä nyt on...
Kysymys: Monta kysymystä sulla on jo?
– Utelias
Vastaus: Aika monta.
Kysymys: Miksi kura on niin likaista?
– Pikku koira
Vastaus: Oletko kuullut kukista ja
mehiläisistä? No sama juttu toimii kuran
kanssa. Kun isä-vesi ja äiti-maa päättävät
yhtyä keskenään mitä irvokkaimmilla
tavoilla, syntyy sellaisia asioita kuin
mutaa, kuraa ja muita varsin epämieluisia
asioita. Tämä kaikki on hyvin hyvin
likaista, ja siksi kurakin on de facto likaista.
Joten käyttäkäähän lapset kumi(saappait)a.
Kysymys: Miksi Dr.Who on parempi kuin
Twilight?
– Tardis
Vastaus: Dalekit eivät kimaltele sillai
ihkusöpösti! TIRSK.

Ylimääräisen tilan voi täyttää
Lia, ihan vaan kun se on niin
söpö.
Valokuva: Kerttu Ilola
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“Haluan lisää homoja elämääni!”
Isäntä: Pitäisikö tehdä niitä
juttuja... Mitä ne nyt on... Niitä
syötäviä juttuja... Piirakoita!
Vuosijuhlien jälkeisen aamun
luontodokumentti pohditutti
väsyneitä juhlijoita: emohanhi
on varmaan musta ja
masentunut.
Vuosijuhlien jälkeen päivystäjä
kantaa tiskejä keittiöön ja saa
kuulla tervehdyksen: “Kato moi,
sääki oot saanu paidan päälles.”
“Jallun hakeminen” toimistolta
oli vappubileiden jälkeen varsin
jännää.
Pullon suusta pelko ei mene

Viiksiavanne. Se on niinku suu.
Sitsijatkot on Topi-festit
“Jos minä olisin lääkäri, niin minä
antaisin kaikille.”
“Steve Jobs lähti sinne isojen
poikien saunaa, kun taivaan
porttien muotoilu ei kelvannut.”
“Muna tuntuu olevan vielä
sisällä, mut mitä vittuu
tapahtuu?”
- Sennujen iltakoulu
“Se on puhdas – nice!”
“Nein, nein, n31n!”
“Ooolen pieni pillu vain, Kraldoa!
Eiku mitä?”

Natsit on uusi musta

OUT

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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IN
ilmo-mokkula
hallitusristeilyt
toimistojatkot
NATSIT
sexytimes
Lia-osakuntakoira
Kyykkä
Topi (teh sexmachine)
iPhone
sennut
isäntä toisen osakunnan emännässä

Bloody Tuesday
toimiston valaistus
TYS
silmiin menevät asiat, erityisesti metalli
pesäpallo
iVot (koska iPhone ajattelee puolestasi)
Jojensuu
lääkärit kun ne ei anna

