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Piäkirjoitus
Hei sinä lukutaitoinen laatulehdenselailija!

Miten  sinun  käsiisi  on KÄK eksynyt?  Ja  vieläpä  olet  rakkaan  lehtemme
avannut uuden piätoimittajan ihka ensimmäisen piäkirjoituksen kohdalta!
Ja vieläkin jaksat tätä lukea! Ehkäpä olisi aika siirtyä kertomaan tästä KÄK-
lehdestä kaiken turhan höpötyksen sijaan, sillä mistäpä sitä tietää kuinka
kauan minulla on jakamaton huomiosi. 

Kuten arvata saattaa KÄK jatkaa perinteistä huu-
morilinjaansa kuitenkin samalla uutisoiden viral-
lisempiakin asioita. Toimituksen tärkeimpänä ta-
voitteena on tässäkin lehdessä saada sivut täy-
teen kuvia, kuulumisia, asiaa ja asiattomuuksia.
Olla  sellainen kuin  SKO on:  sekainen,  sekatie-
teellinen, sekava ja Savo-Karjalinen! Jos  edelli-
sen KÄK-lehden (2/2013) todettiin olevan sillisa-
laattiKÄK,  niin  eipähän  tämäkään  siitä  paljoa
eroa. Olkoon sitten vaikka tilkkutäkkiKÄKki, ettei
tule turhaa toistoa. Aion edeltäjäni, päätoimitta-
ja Kuosmasen tavoin kirjoittaa KÄKin isoin kir-
jaimin,  paitsi  ehkä joskus ihan  vahingossa en.
kÄk tulee noudattamaan muutoinkin  yhtä tiuk-
kaa linjaa.

Tämän tilkkutäkkiKÄKin palaset on ommellut yhtenäiseksi taiteelliseksi ko-
konaisuudeksi  taittajataitaja  Markus  Vuorio.  Aplodit  Markukselle!  *tapu-
tapu* Ja kolminkertainen eläköönhuuto kaikille KÄkin tekemiseen osallis-
tuneille! Eläköön, eläköön, eläköön!

(Lukijan on hyvä kuitenkin tässä kohtaa ottaa huomioon ympäristönsä. On
perin epäkohteliasta metelöidä kesken luennon ja aplodit saattavat tuntua
kiusallisilta  viereisessä vessakopissa istujalle.  Mutta  muutoin  toimitus  ja
taitto ovat äänekkään hyveksymisen mielestäni ansainneet.)

Terkuin <3
Kaulon Katja
uusi piätoimittajatar
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KÄK-lehdessä luovuutesi pääsee loistamaan, voit sanoa painavan sanasi osakunta-
elämästä ja huumorin kukka kukkii!

KÄK kertoo SKOn tuoreimmat kuulumiset ja voi sisältää vaikkapa kotikuntaesittelyjä
tai matkakertomuksia Savo-Karjalasta.

Lähetä KÄK-lehden piätoimittajalle (katkau@utu.fi ja aihe-riville otsikoksi KÄK)

• palautetta aiemmista KÄK-lehdistä
• ideoita tuleviin lehtiin
• sähköpostia  kiinnostuksestasi kirjoittaa artikkeli 2/2014 KÄKkiin (ilmestyy

seniorijuhliin) sekä kuvia ja piirroksia.

Teema-KÄK-äänestys!

Lähetä äänesi osoitteeseen katkau@utu.fi ja otsikkoriville tunnus KÄKÄÄNESTYS

Millaisen KÄK-lehden sinä haluat käsiisi Seniorijuhlissa? On aika vaikuttaa! Vastak-
kainasettelun aika ei ole ohi!

KÄK 2/2014

A – normaali sillisalaattiKÄK
B – KÄKpolitan – Maailman suosituin nuorten SKOlaisten lehti <3
C – Sarjis-KÄK
D – 7 KÄKiää – Tuoreimmat kohut ja juorut. Katso kuvat!
E – KÄK-murreoppikirja
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Kuraattorin löpinät
Uusi  vuosi,  uusi  teema! Vuosi  2013 SKOlla
pyhitettiin  laululle  ja  uuden  laulukirjan  si-
säänajolle. Viitteitä tämän vuoden punaisesta
langasta saatettiin osakunnan aktiivien kes-
ken  nähdä  jo  melko  aikaisin  viime  vuoden
puolella.  Syyslukukaudella tulevien tapahtu-
mien listalle ilmestyi useita sitsi-ideoita, joita
ei  viime  vuoden  puolella  enää  ehditty  to-
teuttaa, vaan ne siirtyivät tämän vuoden hal-
lituksen tehtävälistalle. Viime vuonna ehdit-
tiin SKO:lla järjestää vain kahdet varsinaiset
sitsit:  kesäsitsit  tammikuussa  ja  talvisitsit
toukokuussa. Lisäksi sitsienomaisena tapah-
tumana järjestettiin tietenkin myös jo klassi-
koksi muodostunut Oktoberfest.

Jos viime vuonna sitsejä oli vain kahdet, on niitä tänä vuonna tähän men-
nessä  järjestetty  jo  yhtä  monet.  Helmikuun  alussa  sitsattiin  yhdessä
SHO:n ja TPO:n kanssa beaanisitseillä. Aiemminhan beaanisitsien seurauk-
sena SKO:n ja TPO:n beaanit saavuttivat civis-statuksensa. Nykyään ku-
viot ovat civistymisen osalta muuttuneet radikaalisti,  joten beaanisitsien
erityispiirteenä  oli  tänä  vuonna  beaaniudesta  pääsemisen  sijaan  SHO:n
mukanaolo  ja  beaaniystävälliset  hinnat.  Maaliskuussa  sitsaaminen  vasta
lentoon lähtikin, kun oma lentoyhtiömme SKOol-Air kuljetti meidät ilmojen
teitä pitkin SKOdoksen trooppiselle lomasaarelle. Kaikki matkustajat pääsi-
vät onnellisesti  turvatarkastuksen läpi koneeseen ja määränpäässä vielä
koneesta uloskin. Aikaero ei paljon painanut, kun lomailijat tanssivat leit
kaulassa aamun pikkutunneille asti. Paluulento ei ole vielä lähtenyt mutta
tämän vuoden aikana kotiin tullaan - kulkuvälineellä tai toisella. Arki tulee
joskus kuitenkin vastaan ja töihinkin on lopulta palattava.

Sitsivuosi 2014 tavoittaa huipennuksensa vasta pitkällä ensi vuoden puo-
lella.  Savo-Karjalaisen  Osakunnan  90.  vuosijuhlaa  vietetään  huhtikuun
11:ntenä päivänä 2015 ja tämän vuoden sitsien ohella noiden kuningassit-
sien suunnittelu on jo innolla aloitettu.  Ysikymppiset tulevatkin olemaan
suurin juttu seuraavaan kymmeneen vuoteen, joten yhtään liian aikaisin ei
olla liikkeellä.
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Uutiset

Kul.tdk: Kolme uutta väitöstä
Kulinaarisen  tiedekunnan  väitöksiä  Se-
niorijuhlassa 23.11.2013: Sevcan Hakye-
mez väitteli tohtoriksi aiheenaan "Raki  -
The  Lion  Milk"  arvosanalla  Eximia  Cum
Blaa.  Vastaväittäjänä  toimi  kul.tri  Antti
Kaunismäki  ja  kustoksena  kul.tri  Mikko
Nygård.

Tomi Metsälä ja Markus Vuorio väittelivät
tohtoreiksi aiheena ”Betonimyllyn aines-
osien vaihtelun vaikutus alkoholin suuko-
kemukseen  ja  kulinaariseen  makuelä-
mykseen” arvosanalla Magna Cum Laude
Spiritus Concretus approbatur. Vastaväit-
täjänä  toimi  kul.tri  Petri  Kähkönen  ja
kustoksena kul.tri Mari Kuosmanen. 

Molemmat väitökset hyväksyttiin, mutta
promootio päätettiin järjestää myöhem-
min.

Juomalaulut eivät ehkä 
peilaa todellisuutta
KÄK-toimitukseen  juuri  tulleen  tiedon
mukaan dokaani XXXV on syönyt laulus-
ta poiketen Estrella-sipsejä. ”Uskoni juo-
malauluihin on romahtanut!” toteaa jär-
kyttynyt  silminnäkijä  ja  lisää  ”Seuraa-
vaksi varmaan joku kertoo, että raakaa
viinaa ei kuulukaan kaataa napaan!”

Seniorijuhlissa 23.11.2013 
valittiin uusi dokaani 

Uusi   dokaani  on  Juho  ”Doge”  Ollilla,
joka on järjestyksessään 35. hillitelmöin-
nin  asiantuntija.  Dokaani  Ollila  on  tun-
nettu  osakunnilla  erityisesti  Full  Metal
Monty –huumoriryhmän jäsenenä.  

Jaloviinakerhossa uusia 
arvonimiä jaossa
Turun  yliopiston  Savo-Karjalaisen  Osa-
kunnan Jaloviinakerho päätti kokoukses-
saan  1.12.2013  Pariisissa  emeritusjalo-
peuran  arvonimen  myöntämisestä  ker-
hon  kaikille  entisille  jalopeuroille.  Ko-
kouksesta  ja  päätöksestä  tiedotti  Otso
Pohjalainen. 

Turun  yliopiston  Savo-Karjalaisen  Osa-
kunnan  Jaloviinakerhon  nimityksiä:  Tu-
run yliopiston Savo-Karjalaisen Osakun-
nan Jaloviinakerhon entiselle jalopeuralle
Otso Pohjalaiselle  on myönnetty emeri-
tusjalopeuran arvonimi.
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Nykyään Ciivikset 
promovoidaan
Osakuntien ja Sohon Torwien  pikkujou-
luissa 30.11.2013 suoritettiin SKO:n en-
simmäinen civispromootio.

35.  dokaanin  suorittamassa  SKO:n  pe-
rinteisessä civikseksi kohottamisseremo-
niassa beaaniutensa menettivät Antit Ko-
sonen ja Riipinen.

Lippu, kulkue ja isänmaa

SKO osallistui taas perinteiseen tapaansa
itsenäisyyspäivän soihtukulkueeseen. Li-
punkantajana toimi Tomi Metsälä ja ai-

ruina olivat Markus Vuorio ja Katja Kau-
lo. Kulkueen jälkeen YO-talo B:n osakun-
tatila  täytyi  glögintuoksusta  ja  itsenäi-
syyspäivän konsertin katsojista. KÄK-toi-
mituksen saaman tiedon mukaan ensi it-
senäisyyspäivänä  Tuntemattoman  soti-
laan lisädubbaus jätetään pois äänimai-
semasta.

Ilta täynnä Brasiliaa
SKO:n brasilialainen ilta 1.2.2014 muut-
tui  brasilialaisen  skolaiseksi  illaksi,  kun
artisti joutui siirtymään jo yhden kappa-
leen  jälkeen  levähtämään  miestenhuo-
neen  puolelle.  Mies  ja  kitara  aloittivat
noin kymmenen aikaan ja musiikki oli lu-
moava sekoitus erilaisia perinteisiä brasi-
lialaisia genrejä, kuten boleroa, sambaa
ja  bossa  novaa,  eli  melkeinpä  kaikkea
mitä  brasilialaiseen  iltaan  saapuva sko-
lainen voi toivoa – vain encore jäi puut-
tumaan.

Muut lehdet:

Tylkkäri 3/2014
Alayhdistysten  infopalstalla  käytiin  ki-
pakkaa  sananvaihtoa,  kun  SKO  aloitti
hyökkäyksen SHOn kimppuun toteamal-
la: ”P.S. Ihanaa 89-vuotispäivää SHOlle!”
Soho puolestaan vastasi yhtä kiivaasti si-
valtamalla SKOta sanoin: ”Kiitos onnitte-
luista SKO <3” SKOn I Kuraattori reagoi
tapahtuneeseen  kutsumalla  Tylkkärin
alayhdistysten  infopalstaa  Osakuntien
onnittelupalstaksi.  KÄK-toimituksen  ta-
voittamien  lehdistö-,  sananvapaus-  ja
konfliktiasiantuntijoiden mukaan näin ra-
dikaaleihin  johtopäätöksiin  ei  ole  syytä
ryhtyä, sillä olihan kyseisellä infopalstalla
myös Oikeusaputoimikunnan, S-Osakun-
nat  ry:n  ja  Sohon  Torwien  ilmoitukset.
Tilanteen pelätään eskaloituvan ja entis-
tä  pahemman  sanaharkan  uhka  väijyy
ilmassa,  vaikka  uusia  provokaatioita  ei
ole ilmennyt. KÄK-toimitus seuraa tapah-
tumia tiiviisti.
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Hallitusesittely
KÄK-toimituksen journalismin  verenhimoiset  vainukoirat  ovat  taas  seuranneet  ai-
kaansa: havaitsimme vallan vaihtuneen SKO:ssa ja pääsimme uuden hallituksen jäl-
jille varsin nopeasti. Panimme heti kovan kovaa vastaan ja ahdistimme hallituksen
nurkkaan, jossa tökittyämme sitä kuumennetuilla terästangoilla, vuoden 2014 halli-
tuslaisten vastarinta vihdoin ja viimein murtui. Pääaineen lisäksi vaadimme kuulla
tasan viiden sanan mittaisen sananselityksen kunkin hallituspestistä, haiku- tai tan-
ka-runon hallituslaisen tavoitteista ja toiminnasta SKO:ssa tänä vuonna sekä sloga-
nin SKO:n tämän vuoden hallituskokoonpanolle.

Arvotaan illan voittajat

Tomi ”Tonto” Metsälä
pääaine: Yleinen historia (Hum.tdk) ja drinkkikulinaria (Kul.tdk)

Puhetta johtava primäärinen muta @ kauppapaikka.
(eli Tonto on I Kuraattori)

Uudet beaanit, 
konkarit juniorit, 
Kuntaa rakentaa.

SKO:n hallitus 2014 -  SKO seisoo ja pysyy pystyssä!

Hannu ”Hane” Ala-Olla
pääaine:  Tietojenkäsittelytiede

Pomon tuuraaja, kaikkien apumies, hissukka.
(eli Hane on II Kuraattori)

Täysi kuutamo/
ei sitä kukaan katso/
pohtii uneton.

SKO:n hallitus 2014 -  SKOitetaan parhaamme

Katja Kaulo
pääaine: Kansatiede

Sanan loppuosa kanalintu. Kirjoittaa pöytäkirjat.
(eli Katja on pääsihteeri)

Jee, jee, jee! Bileet!
Monet typot ja vitsit
pöytäkirjassa.
KÄKit, sitsit, SKOkoukset!
Olen niin innoissani!

SKOn hallitus 2014 – Todiste siitä, että Ellun kanatkin voivat hoitaa asialliset hom-
mat.. melkein.. tavallaan.. sillee..
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Antti Kosonen
pääaine: Fysiikka

Se joka lähtee Karibialle yllättäen
(eli Antti on taloudenhoitaja)

Vähän varoja
sikana tositteita
kaljaa ainakin

SKO:n hallitus 2014 -  Q:ta lainaten: "Ei jokainen kokous voi olla
SKOkous."

Nina ”Lils” Magnusson
pääaine: Englanti.

Hoitaa ruokahommat ja näyttää nätiltä.
(eli Lils on emäntä)

Minä en ala mitään.
Sässä sässä sässä.
Saatana.

SKO:n hallitus 2014 -  No dreams. Only tears now.

Kristian ”Kraldo” Dorra 
pääaine: Saksan kieli

Sellainen joka huolehtii janon sammuttamisesta. 
(eli Kraldo on isäntä)

Kalja on hyvää
Emännät onnellisia
Tanka on paskaa
Maljoja nostellaan nyt
Ja nautitaan elämäst'.

SKO:n hallitus 2014 -  Aut viam inveniam aut faciam

Toni ”Haikkari” Kangasoja
pääaine:  Tietojenkäsittelytiede

Vastakohta ulkoisten tehtävien tekemiselle osakunnassa
(eli Haikkari on sisäasiainsihteeri)

Sunnuntai-ilta
Kaljasakko uhkaa taas
SKOkoustamaan siis.

SKO:n hallitus 2014 -  Puoliksi tehtykin on parempi kuin ei mi-
tään!
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Eero Pihkala
pääaine:  Tietojenkäsittelytiede

Arkistojen möyryäjä ja terveisten lähettäjä
(eli Eero on ulkoasiainsihteeri)

Kokematon kaksoisagentti nukkuu
kokeneella sohvalla.
Menneisyyttä etsii mutta
tulevaisuutta vain löytää
kylmän toimiston seurasta.

SKO:n hallitus 2014 -  SKOolataan SKOodoksella SemiKOvaa

Anniina Kauppinen
pääaine:  Musiikkitiede

Kokoustaa kun varsinaiset ei kykene.
(eli Anniina on 1.varajäsen)

Beaani olen
Minulla muistoissa on
Sennut ja SKOodos

SKO:n hallitus 2014 -  "se lupsakampi hallitus"

Satu ”Lilli” Pitkänen
Leffoja, teatteria ja muuta yleissivistävää.
(eli Lilli on kulttuurisihteeri)

Iltoja monta
Kulttuurinkin seurassa
Runoillen vietän

SKO:n hallitus 2014 -  Betonimyllyllä eteenpäin.

Vaula ”Vautsivau” Vaajasaari
Piäaine: suomen kieli

Se, joka löpisee asioita sähköpostilla.
(eli Vaula on tiedotussihteeri)

Tissit, nuo tissit,
vievät ajatukseni.
Syödäkin voisin.

SKO:n hallitus 2014 -  Ollaan jänniä ja tehdään elämästä kaiken
arvoista. Ghostbusters!
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Nina Voutilainen
Pääaine: Ammattisurkeakoulun bioanalytiikan ko.

Juhliva sijaistaja, semitärkeä hallituksen turhake.
(eli Nina on 2.varajäsen)

minä en aio
olla kovin ahkera
koska A M K

SKO:n hallitus 2014 -  NamiNami PusiPusi <3

Ja lisänumerot eli randomvirkailija:

Otso Pohjalainen
pääaine:  Oikeustiede

Heraldisen omaisuuden hoito ja täydentäminen.
(eli zOtso on vaakunamestari)

Tehtävän hoito
kunnialla etänä
syyskuuhun saakka.

SKO:n hallitus 2014 -  Il Papa terrible!
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And now for something completely different: 

Tulevia tapahtumia:
16.4. Raksabileet (Night Club Marilyn)

feat. Digit
24.4. German Sparkle Party (Night Club Vegas)

feat. Kääntöpiiri ja Germanica
30.4. Osakuntien Legendaariset Wappubileet (Uusi-S) 

feat. SHO & TPO
19.9. Piraattisitsit ja –bileet (Uusi-S)

feat. SHO, Asteriski ja  Digit
30.10. Halloween-bileet (Uusi-S)

feat. SHO ja TPO
22.11. Seniorijuhla (Uusi-S)



Teksti ja kuvat: Antti Halonen

”Turussa on Suomen kaupungeista eni-
ten  baareja  asukasta  kohti”  on  yleinen
väite. Yli vuosikymmenen Turussa asut-
tuani olin kuullut tämän maagisen mant-
ran  turhankin  usein.  Oliko  täällä  muka
paljon anniskeluravintoloita? Missä ne oi-
kein  piileskelivät?  Miestenkerhon  ko-
koontumisessa listattiin näitä Turun tun-
temattomia  pubeja  ja  suurin  osa  niistä
sijaitsi syvällä lähiöiden uumenissa. Roh-
keina  Tosi  Miehinä  päätimme  järjestää
tutkimus  noille  kartoittamattomille  seu-
duille,  paikallisten villiheimojen keskuu-
teen, ja kutsuimme kaikki (olut)kulttuu-
rista  kiinnostuneet  osakuntalaiset  mu-
kaamme.

Lähiöpubikierrokseen valikoitiin  kymme-
nen tuntematonta kohdetta. Kierros alkoi
kello  14 ja  päättyi  valomerkkiin.  Pitkät
välimatkat  taitettiin  paikallisliikenteen
linja-autoilla  ja  matkaajille  tuntematto-
mien  seutujen  selittäjänä  toimi  Reijo
Mäen ”Vareksen Turku – erilainen mat-

kaopas  Suomen  Turkuun”.  Kalenterin
kulmaan raapustettihin tarkkoihin muis-
tiinpanoihin  kirjasin  tutkimusmatkan
oleelliset tiedot: baarin nimi (kierroksella
mukana olevien osakuntalaisten määrä),
oluen  hinta  ja  muut  yleisluontoiset  ha-
vainnot. 

”Hannikainen (5): olut 3,4€. Aki Kauris-
mäki. Paikalla Eikka, RAntti, Eero P, Lilli,
Halonen.”

”Sylvester (6): olut 4,7€. Kellokorttijär-
jestelmä  kantiksille!  Sporttibaari,  sidu-
kattia  Karhussa?  Jenny  saapui  klo
15.15.”

”Karhunpesä (9): olut 3,2€. Synkiä. Hil-
peä  radio  taustalla  (Nova?).  Paikalliset
tosi kännissä. JAntti ja Joonas saapuvat
16.30,  Otto  myös.  Soitto  väitöskirjaa
testaavalle  Tontolle:  'Viimeistä  shottia
vaille valmis, me tullaan Navigaree.'”

(”Varissuon lähikioski: matkaevästä bus-
siin.  Linjat  32  ja  42  ajaa  Varissuon  ja
Pernon väliä: hieno bussilinja on tämä.
Patrik kyytiin Kauppatorilta.”)

”Navigare  (12):  olut  4,2€.  Bilispöytä,
tyhjää, siistin oloinen, Abban housut sei-
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Tosi Miesten Tutkimusmatka
Turun lähiöpubeihin

Jantti nauttii lähiömatkailusta täysin 
siemauksin

Navigare:
Patrik, Rantti, Eero, Eero ja Eikka.



nällä. 18.30: betonimyllärit Tonto ja Mar-
kus saapuvat.”

”Kristal: ei ollut enää olutta vaan pelk-
kää kebabbia. Kolho, valkoinen.”

”O'bass:  5€  iso,  3,7€  pieni  rokkimeno.
Eturyhmä Tonto, Markus jne. eksyi ja kä-
veli  yli  2  km  7  betonimyllyä  sotkee→
vaistot!  Dialogi:  Baarimikko:  'Tuleeko
vielä juomia?'; Halonen: 'Jatketaan mat-
kaa vartin päästä, joten ei kiitos'; Baa-
rimikko:  'Hyvä  että  teillä  on  tuo  isä
mukana'”

”Runostuoppi  (13):  diskomusaa  70-l,
puumat  käyvät  päälle  ja  puristelevat
pitkätukkapoikia,  S-Kortilla  saa
pipari(shotin). Karaokea, ei, ei, miksi, ei,
'hymyhuulet'.  Iso  paikka,  mahtuu  var-
maan  sata,  Uusi-S-värit  seinissä!  Petri
saapui. Kaikille halpaa yrttijuomaa.”

”Masan  Baari  (15):  ovella  tupakoiva
kantis: 'Voi pojat minkä teitte kun tulitte
tänne, ja tytöt”. Iso olut 4,1€. Väriskaal-
ta taas Uusi-S! Kaurismäki taas! 23.15:
Essi ja Noora joukkoon. Täällä on ääne-
kästä vaikkei ole musiikkia.

”Sir  Okkes:  Puutorin  vessa  oli  kiinni,
Bambugardeniin maksoi sisälle, Semafo-
riin ei jakseta kävellä. Okkes aika tylsä.”

”Ale Pub: halpa, tosi täysi.”
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Tosi mies Eikka ottaa viimeiset Ale 
Pubissa

Sir Okkes: Otto, Patrik, Noora, Eikka, 
Eero, Essi.

Eero lataa akkuja Runostuopissa 



 

(Ruoka ja) juomasivu(t)

ChTR Maistelee:

Proeza 2010
(arvosteltu 25.09.2013)
Valmistaja: GoodWine-Wine Selection, DOC Dão (Portu-
gali)
Maa/alue: Muu Eurooppa
Rypäle: Touriga Nacional
Väri: Rusehtava, vaaleahko, puolukanpunainen
Tuoksu:  Lämmin, pehmeä, mausteinen, tamminen, vanil-
jainen, elegantti
Maku: Mausteinen, vaniljainen, makeahko, tuore, kirpeä,
marjaisa, mineraalinen
Jälkimaku: Lämmin, pitkä, pippurinen, poltteleva
Pisteet: 8+
Alkon sana: Keskitäyteläinen,  keskitanniininen,  tumman
marjainen, kirsikkainen, kevyen mausteinen, hennon kuk-
kainen
Alkon hinta: 8.98 €

Kuva lainattu Alkon sivuilta.

Kangaroo Ridge Cabernet Sauvignon 2011 
(arvosteltu 26.02.2014)
hanapakkaus, 3 litraa 
Valmistaja: Kangaroo Ridge Wine, South Eastern Austra-
lia
Maa/alue: Muu maailma
Rypäle: Cabernet Sauvignon
Väri: keskitumma, vaaleahko punainen,
Tuoksu: vihahtaa tyrmäystipoilta, popcorn, palanut
Maku: pehmeä, puolukkaa, toffeeta, pehmeä, vähän ajan
jälkeen happamampi
Jälkimaku: lämmin
Pisteet 7

Alkon sana: Keskitäyteläinen, keskitanniininen, 
marjainen, karpalohilloinen, toffeinen
Alkon hinta: 28.70 €

Kuva lainattu Alkon sivuilta.
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Chevaliers de la Table Rouge 
kokoontuu keskiviikkoisin klo 19 pyöreän 

pöydän ääressä YO-talo B:n kerhohuoneessa. 



Miestenkerho suosittelee
Teksti: Aki Halonen

Pitkältä  talviuneltaan  lähes  kymmenen
vuotta  sitten  aktivoitunut  Miestenkerho
on tämän vajaan vuosikymmenen aikana
ehtinyt  maistella  kollektiivisesti  pitkälti
toista (ellei jo kolmatta) sataa olutnimi-
kettä.  Kerho  on  pyrkinyt  raportoimaan
positiivisista kokemuksista Käk’ –lehtem-
me  lukijoille  spesifien  olutsuositusten
muodossa, mutta tällä kertaa luvassa on
hieman  yleisluontoisempi  opas  mauk-
kaan oluen valintaan.

Tämänkertainen suositusjuttu lähti hake-
maan muotoaan eräässä talvisessa ’ker-
hon  säännöllisessä  tapaamisessa.  Taju-
simme,  että  emme  olleet  aikoihin  juo-
neet ’kerhossa mitään erityisen mieleen-
painuvaa Alkon (tai maitokauppojen) va-
kiovalikoimaan  kuuluvaa  olutta;  kaikki
todelliset  herkut  olivat  rajattuja  seson-
kituotteita, jotka olisivat kadonneet hyl-
lyiltä kauan ennen kuin Käk’ ehtisi pai-
nosta  ulos,  tai  tuliaisia  Keski-Euroopan
matkoilta,  joiden  saatavuus  Suomesta
on, noh, sanotaanko rajoitettu. Tämän li-
säksi ’kerholaisten keskinäiset suosituk-
set tuntuivat löytyvän pääosin Cosmicin,
Bankin ja milloin minkäkin olutravintolan
hanasta tai kaapista. Tarvittiin siis yksin-
kertaiset
perussuosi-
tukset.

Usein  ns.
olutharras-
tajat käyttävät jopa tarpeettoman paljon
aikaa  ja  energiaa  suomalaisen  oluen
haukkumiseen;  joko  se  on  vetistä  ja
mautonta tai maistuu karkealle peltipur-
kille.  Suurten  suomalaisten  panimoiden
tuotteista voidaan kuitenkin sanoa, että
ne ovat oluina puhtaita ja tasalaatuisia.
Maun  ja  laadun  puolesta  kotimaisista
oluista pysyvän vakiosuosituksen on an-
sainnut  Sinebrychoff  Porter,  eli  ”Koffin
portteri”.

”Ei kun jotain englantilaista.” Yleisesti ot-
taen perinteisen Fuller’sin kanssa ei voi

mennä kovin pahasti pieleen. Esimerkiksi
ruoan kanssa E.S.B. on melko varma va-
linta. Jälkiruoaksi puolestaan Porter, joka
on hieman suklaisempi vaihtoehto aiem-
min  mainitulle  Koffin  portterille.  Maito-
kauppavahvuiset Fuller’sit ovat luonnolli-
sesti  näitä  herkkuja  vaatimattomampia
maultaan,  mutta  ehdottomasti  kokeilun
väärtejä vaihtoehtoja, varsinkin kun saa-
tavuus vaikuttaa varsin hyvältä.

Mikäli taas olet sitä mieltä, että olut tu-
lee  tehdä Reinheitsgebotin  hengessä ja
muut kuin saksalaiset eivät osaa panna
kunnollista olutta, suosittelemme pysyt-
telemään  rauhassa  aakkoslistan  alku-
päässä;  Alkon  valikoimassa  esiintyneet
ja  esiintyvät  Ayingerin  oluet  ovat  joko
hyviä, erinomaisia tai legendaarisia. Tyy-
lejä  löytyy  vaaleasta  lagerista  täyteläi-
seen vehnään ja  maailman parhaaseen
doppelbockiin.

Viimeisen  vanhan  mantereen  suosituk-
semme tarjoamme erityisesti niille, jotka
haluavat  olueltaan  monipuolisempaa  ja
kenties  –mutkaisempaakin  makumaail-
maa; trappistioluet ovat lähtökohtaisesti
kaikki laadukkaita ja maukkaita tuottei-
ta, joita voi suositella melko varauksetta.
Pienenä varoituksen sanana kuitenkin on
todettava,  että  varsinkin  vahvimpien
trappistien makumaailma ei ole kovin sa-

mansuun-
tainen  ko-
toisen  vaa-
lean  lagerin
kanssa  ai-
heuttaen

pienimuotoista kulttuurishokin vaaraa.

Olutta  osataan  tehdä  myös  uudessa
maailmassa. Yhdysvaltalaiset mikropani-
mot  tekevät  paljon  mielenkiintoisia
tuotteita, mutta joukossa on niin paljon
totaalisia huteja, että varmojen herkku-
jen löytäminen voi olla hakuammuntaa.
Varmoista onnistujista kannattaa mainita
kalifornialainen  Stone,  jolta  emme  ole
tainneet  vielä  löytää edes keskinkertai-
seksi jäävää olutta. Suosittelisimme, mi-
käli näitä vain saisi Alkosta…
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Miestenkerho
kokoontuu lukukaudella kuukauden viimeisenä
maanantaina (YO-talo B:n kerhohuoneessa.)  



VPK testasi  tölkkikalakukon
29.1.2014

Tuote: KalaKallen  KALAKUKKO  FISH
COCK (Does not contain cock), Varuste-
leka.

Läsnä: VäliPortaanJohtajat Lils ja Kraldo
sekä  arvoisa  viisihenkinen  raati  Oona,
Tonto, Sam, Laura ja Antti R.

Seuraavassa  seikkaperäinen  selonteko
tapahtumien  kulusta  VäliPortaanJohtaja
Lilsin, eli siis allekirjoittaneen, kynästä.

Korkattu 18.15: kylmä versio

Ulkonäkö: kalakukkomainen  (toim.
huom. Yleisesti  hyväksytty positiiviseksi
ominaisuudeksi  kalakukossa  kuin  kala-
kukossa).  Tuoksussa  vahvaa  kissanruo-
kaisuutta.  Myös  kalakukkomaisuutta.
Lohi tuoksuu.

Maku: huomattavasti  parempi  kuin
tuoksu  antaa  ymmärtää.  Ei  valehtele:
does not contain cock (toim. huom.  Tä-
män siis varmisti makutesti.) Nam. Hy-
vin rasvainen.

18.20 Lämmitetty versio. 200 asteen
uuniin. Ehkä. (Keittiön) varustelutaso on
huono t. Patakinnas. Kaikesta huolimatta
uuniin kello 18.26.

18.34 uunista ulos. Pinta vähän jäykis-
tynyt.  Ois  pitäny  leikata  ennen  uunia.
Terävä veitsi ois ollu hyvä. Mutta hyvää
on, ei tarvitse lubrikaatiota. Aijai. Nam.

Vähän paheksumme muikun korvaamista
lohella.

Naistenkerhon reseptinurkka
Tällä kertaa tutustutaan vuoden 2013 lo-
pussa  kehitettyyn  drinkkiklassikkoon,
joka on saanut  osakuntalaisilta huippu-
arvosteluja:

”Ei tää ookaan niin pahaa.”

”Hei, täähän on ihan hyvä…”

”Aika jännä.”

Glönkerö
alkoholipitoista  glögiä  (esim.  Blossa)
Karpalolonkeroa
lasi tai muki

1. Kaada lasiin tai mukiin glögiä.
2. Täytä loppuosa karpalolonkerolla.
3. Juo.
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K: Millainen teekkari on apteekkari?K: Millainen teekkari on apteekkari?
Nimim. TabuNimim. Tabu

V:  Apteekkari  on  teekkariuden  yksi  il-
menemismuoto, sillä toisin kuin luullaan
teekkarius  ei  ole  koulutustaustaan  tai
ammattiin kytkeytyvä. Sen sijaan se on
mielentila  ja usein hyvin häiritsevä sel-
lainen.  Kuvittele  täydellinen  iltapäivä;
aurinko  paistaa,  olet  juuri  saanut  pal-
kankorotuksen, olet löytänyt täydellisen
miehen/naisen elämääsi ja elämä hymyi-
lee muutenkin. Sitten törmäät Teekkariin
(nimi muutettu). Teekkari alkaa sopertaa
sinulle  jotain:  "Hhhheijkuule...  TUu
Vhegaslynniin!  SHIellä  on  jägherponp-
herbhutaanimyyylyjä."  Et  ymmärrä  hä-
nen puhettaan. Panikoit. Haluaako tämä
henkilö  sinulta  rahaa?  Uhkaako  hän
henkeäsi?  Onko hän tietoinen,  että nyt
on  sunnuntai-aamupäivä  eikä  mikään
baari ole auki ja sinä olet vain kävelyllä
mätsäävässä tuulipuvussasi,  tosin  yksin
koska  naisellasi/miehelläsi  on  päänsär-

ky?  Juuri  kun  olet  ottamassa  taistelu-
asentoa puolustaaksesi kunniaasi ja hen-
keäsi paikalle saapuukin Apteekkari. Tuo
iloinen joka kansalaisen sankari.  Hänen
läsnäolonsa  rauhoittaa  sinut  ja  samalla
kun Teekkari yrittää avata suutaan ker-
toakseen jotain muuta yhtä tärkeää, Ap-
teekkari nakkaa tottunein ottein Teekka-
rin  kurkusta  alas  antabus-lääkkeen. Ti-
lanne on rauhoittunut ja pääset jatkaa-
man tylsää elämääsi samalla kun Teek-
kari  kouristelee  keskellä  Eerikinkatua
väkivaltaisten  oksennusreaktoiden  kou-
rissa. Apteekkari-mies! Tättärätäätätäää!
Niin eli apteekkari ja teekkari ovatkin sa-
man kolikon kaksi puolta. Tai jotain.

K:  Voiko  lyhythiuksinen  päästäK:  Voiko  lyhythiuksinen  päästä
SKO:n kuraattoriksi? Nimim. Ei tukSKO:n kuraattoriksi? Nimim. Ei tuk--
ka tymille kasva!ka tymille kasva!

V: Vaikka usein luullaankin, että SKO:n
kuraattorina  voisi  olla  vain  pitkähiuksi-
nen ihminen, niin tämähän ei pidä paik-
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Kraldo vastaa
Kraldo vastaa -palstalle voit lähettää minkä tahansa mieltäsi painavan kysymyksen
riippumatta siitä, liittyykö kysymyksesi seksiin, elämään yleisesti, yliopistoon, ma-
naatteihin, alkoholinkäyttöön, siihen kutiavaan kohtaan varpaittesi välissä tai mihin-
kään muuhunkaan. Kraldo vastaa kysymyksiin tyrannimaisen valikoivasti, jos sattuu
huvittamaan ja vastauksen laadusta ei ole takuita. Myös loukatuilta tunteilta tai ek-
sistentialismikriiseiltä ei voida aina välttyä, niin kysyjän kuin vastaajankaan puolella.



kaansa. Tässä ei mm. eroteltu I- ja II-
kuraattoreita ja kuten kuka tahansa no-
heva osakuntalainen tietää, tämänhetki-
nen  II-kuraattori   ON  lyhythiuksinen.
Tarttukaamme  kuitenkin  pitkät  hiukset
vs.  lyhyet  hiukset  problematiikkaan.  Jo
muinaiset  roomalaiset  tiesivät, että pit-
kät  hiukset  ovat  vain naisten...  niin  no
lähinnä vain naisten, ehkä myös vähän
barbaarien... juttu. Tästä voidaankin ite-
roida ajatusta eteenpäin.

Koska kerran vain pitkätukkaiset henkilöt
valtaavat I-kuraattorin pestin ja jo mui-
naiset  roomalaiset  tiesivät  pitkätukkien
olevan  naisia  (ja/tai  barbaareja)  voi-
daankin kysyä: Voiko SKO:n kuraattorik-
si päästä sivistynyt mies? Onko tosiaan
niin,  että  meitä  johtavat  vain  naiset  ja
barbaarit?  Ja  jos  näin on,  emmekö ole
tasa-arvon  edelläkävijöitä?  Tätä  sietää
pohtia.

K: Vaarilla on saari ja Tahdon saarenK: Vaarilla on saari ja Tahdon saaren
-lauluista  tuli  mieleeni  kysymys:-lauluista  tuli  mieleeni  kysymys:
Mutta  kuinka  soi  salo?!?Mutta  kuinka  soi  salo?!?
Nimim. Affena ja sen maaNimim. Affena ja sen maa

V: Nyt  on kyllä  jokin pielessä lääkityk-
sessä. Oletko kuitenkin varma, että ky-
seessä on salo, eikä Salo? Lauluissahan
tämä harvoin selviää ja tällöin vastauk-
seni olkoon kaksiosainen:

1. "Kuinka soi salo"

Salon määritelmä on seuraava:

salo

1. suuri (asumaton) metsäalue, 
erämaa, sydänmaa, korpi

2. vanh. iso metsäinen saari.

Tässä  voidaan  pohtia  salon  mahdollisia
sointutyylejä.  Yleisesti  ottaen  voidaan
mieltää,  että vähintään tuuli  pitää  jon-
kinnäköistä ääntä, tämän lisäksi mahdol-
liset paikalliset

linnut  voivat  äännellä,  jolloin  kokonai-
suudesta voi muodostua hyvinkin kaunis
sointu.

2. "Kuinka soi Salo"

Salon määritelmä on seuraava:

Salo

1. sisämaakaupunki Suomessa, 
taipuu sisäpaikallissijoissa

2. eräs sukunimi

Salo  soikin  jo  aivan  eri  tavalla.  Vaikka
tuuli ja linnunlaulu ovatkin mahdollisesti
yleisiä tuossa syntien tuppukylässä, niin
ehkä vahvimmin soi Eppu Normaali, Po-
peda (erityisesti Ukkometso), Pate Mus-
tajärvi  ja Yö.  Lisäksi epävireiset  karao-
keluritukset, mahdolliset huudot nakkijo-
nossa 4 aikaan aamuyöstä ja poliisiauton
sireeni voivat ajoittain rikkoa kakofonial-
laan soinnun rakennetta.

K:  Pääseekö  SKO:n  naistenkerhoonK:  Pääseekö  SKO:n  naistenkerhoon
vaikkei  ylioppilastodistuksessa  olevaikkei  ylioppilastodistuksessa  ole
ämmä? Tai miestenkerhoon, jos vasämmä? Tai miestenkerhoon, jos vas--
taavasti  on?  Nimim.  Minulla  ei  oletaavasti  on?  Nimim.  Minulla  ei  ole
tarpeeksi älliä ymmärtämään tätätarpeeksi älliä ymmärtämään tätä

V: Mitään linjanvetoja ylioppilastodistuk-
sen arvosanojen ja kerhoihin liittymisen
korrelaatioon ei  ole  käsittääkseni tehty,
mutta  sinun  kohdallasi  voimme  tehdä
poikkeuksen  ja  kieltää  tulemasta  kum-
paankaan kerhoon.

K:  Kraldo,  miksi  olet  niin  Kraldo?K:  Kraldo,  miksi  olet  niin  Kraldo?
T: P. ÖsilöT: P. Ösilö

V: Olen Kraldo, koska miksipä ei.

K: Kumpi tuli ensin, betoni vai mylK: Kumpi tuli ensin, betoni vai myl--
ly?  Miten  myllyniskaa  hoidetaan?ly?  Miten  myllyniskaa  hoidetaan?
T: Betonimylläri(kö?)T: Betonimylläri(kö?)

V: Suositeltavin tapa on, että ensin tulee
betoni,  sitten  mylly.  Toki  urheilullisem-
mat ja seikkailunhaluisimmat voivat ko-
keilla aloittaa myllyttämisen ja vasta sit-
ten heittää betoniainekset nassuun, mut-
ta epäilen että tilanne saattaa riistäytyä
hallinnasta  ja  nautitun  betonimyllyn
määrä  jäädä  harmittavan  vähäiseksi.
Myllyniskan hoitoon ei toistaiseksi tunne-
ta mitään hoitokeinoa.  Venyttely  ennen
suoritusta ja suorituksen jälkeen voi hel-
pottaa  oireita.  Hieronta  ja  kauratyyny
saattavat  helpottaa  elämäntuskaa  jälki-
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käteen. Parasta on olla mylläämättä nis-
kalla vaan koko vartalon voimin

K:   Mitä  tapahtuu  tienylikävelyvitK:   Mitä  tapahtuu  tienylikävelyvit--
seille  yhteiskuntamme  robotisoinseille  yhteiskuntamme  robotisoin--
nuttua?  Onko  robottikanalla  enäänuttua?  Onko  robottikanalla  enää
syitä kävellä tien yli ja jos on, ovatsyitä kävellä tien yli ja jos on, ovat--
ko ne sellaisia  syitä joita tavallisetko ne sellaisia  syitä joita tavalliset
kuolevaiset  ymmärtävät?  Miten  ylikuolevaiset  ymmärtävät?  Miten  yli--
päätänsä käy huumorille tulevaisuupäätänsä käy huumorille tulevaisuu--
dessa  maailmanlopun  lähestyessä?dessa  maailmanlopun  lähestyessä?
Saako Skynetin huumorittomuudelleSaako Skynetin huumorittomuudelle
nauraa? nimim. Benjamin Petanque-nauraa? nimim. Benjamin Petanque-
YahooYahoo

V: Kiitos laajamittaisesta kysymyksestäsi
Benjamin. Aloitan vastaamisen päinvas-
taisessa  järjestyksessä.  Skynetin  huu-
morittomuus on  myytti.  Koko  konsepti-
han  on  naurettava  vitsi  ottaen  huo-
mioon, että suuret robottiarmeijat yrittä-
vät  lähettää  kahdesti  yksittäiset  robotit
tappamaan Connoria,  eivätkä tässä on-
nistu. Herää myös kysymys: Jos kerran
Skynet  pystyy  lähettämään  ei
vain yhtä vaan kaksi terminaat-
toria  menneisyyteen:  Miksei  se
lähetä  kerralla  pienimuotoista
armeijaa? Miksei se lähetä termi-
naattoreita tappamaan Connoria,
kun hän on vain  sylivauva eikä
pääse omin voimin karkuun? Tai
tapa  Connorin  vanhempia  vielä
kauempana menneisyydessä, sa-
maan aikaan kun toinen  yrittää
tappaa  Connoria  nykyhetkessä.
Kuten sanottu, naurettavaa pas-
kaa.

Edelliseen  lauseeseen  viitaten,
huumori  kukoistaa  siis  myös
maailmanlopun  lähestyessä  ja
jos elokuvat ovat opettaneet mi-
nulle mitään elämästä, niin aina
löytyy  hetki  "yo'  mama"-  tai
"that's what she said"-vitsille.

Robottikanallahan on vaikka mitä
syitä kävellä tien yli. Jos ei muu-
ta niin tuhotakseen teurastamon
joka ilkkui kanan lihaisille esi-isil-
le  vuosisatoja.  Aina  kun  kana
ylitti tien, se teurastettiin. Mutta

ei  enää.  Nyt  on robottikanan valtakau-
den vuoro! HEIL ROBOKANA! *kröhöm*
Niin siis... Niin.

Ja  viimeiseen  eli  ensimmäiseen  kysy-
mykseesi:  Oletko  edes  nähnyt  Termi-
naattori-elokuvia? Tai nykyisiä robotteja?
Aika  paljon  kävelyä  harrastavat  ne.  Eli
voimme turvallisesti olettaa, että tienyli-
kävelyvitsejä tulee olemaan,  ne  tulevat
vain sisältämään paljon enemmän ihmis-
ten  tuhoamista  ja  muita  hulvattomia
teemoja! Toivottavasti  tämä vastasi ky-
symyksiisi.

”?!”
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Tonto ei kasvattanut viiksiä vaan viikset 
kasvattivat Tonton. (Todiste: Mari ei 
muista Tontoa ajalta ennen viiksiä.)

-Nyt minä otan Anskiin yhteyden!

SillisalaattiKÄKgate!

-Ennen oli kaikkea ja nyt ei ole mitään!

”Määki lupasin kirjoittaa jollekin jotain 
jostakin.” (SKOkousta ennen keskustelu 
yhdistysten toimintakertomuksista) 

"Mun hiukset on ollu inspiraatio kaik-
keen. Michelangelo, Simpsons, mitä näi-
tä on!" -Osakunnan isännän suuri paljas-
tus eräillä perjantaisilla jatkoilla.

”Peura om ää”
 I Kuraattori

”vafaan silleeen, evvl- 5aa rgh raagh7”
-Dokaani XXXV

”RastAntti tuli tonne alas ja sit me ta-
juttiin…”
”KRALDO’S PEOPLE”
-Eikka

 Pöytäkirjoista:
4. ilmoitusasiat
-Ruotsille hopeaa. Emäntä nauraa.

6. Saapunut posti
-Aku Ankan mainos (annettiin emännälle
pahvinen ensilantti)

10. Uusi-S- ja SHKOimistoasiat
-I Kuraattorilla oli jokin asia mielessä, 
mutta unohti asian.

11. B-taloasiat
-I Kuraattorilla oli jokin asia tästäkin 
mielessä.

Irkistä:
11:20 <@Azgu> Yhdellä kollegalla on 
päällään samanlaiset vihreät housut 
kuin Tontolla
11:20 <@Azgu> pelottavaa
11:20 <@Lils> kollegasi on tonto
11:20 <@Lils> tonto on laji.
11:20 <@Lils> meidän Tonto_ on Alfa-
Tonto.
11:22 <@Kraldo> :D
11:22 <@Kraldo> The Tonto_est of them 
all
11:31 <@Azgu> Aikojen alussa Tontot 
heräsivät viinajärven rannalta ja 
valmistivat itselleen housut puiden 
lehdistä.
11:34 < Sharlin> :D
11:36 <@Tonto_> wtf :D
11:44 <@Lils> haha :D
11:44 <@Lils> kerron tota iltasatuna 
tuleville lapsilleni.
11:45 <@Lils> "äiti kerro taas 
tontoista!"
11:45 <@Lils> ottakaas tää hei talteen 
käkiä varten :D

Apurahahakemus:

18:45 <@Kraldo> Voinko saada apurahan 
siihen et hoidan vaan osakuntaa.
18:45 <@Kraldo> Mitään muuta en tee 
enää ikinä.
18:45 <@Tonto_> join the club!
18:45 <@Lils> kymenlaakson stipendi
18:45 <@Kraldo> "Mitä työtä teet?" 
"Pyöritän osakuntaa."
18:45 <@Lils> there's your answer
18:45 <@Tonto_> tehdään tästä 
osakeyhtiö ja haetaan starttirahat pois
kuleksimasta
18:45 <@Kraldo> 10e ei pitkälle pötki
18:45 <@Kraldo> Tonto_: Smooth
18:45 <@Lils> :(
18:46 <@Kraldo> Sit saadaan jo tehdä 
tulostaki
18:46 <@Tonto_> SKOoy
18:46 <@Kraldo> meist tulee isompi kuin
helsingin osakunnista saatana
18:46 <@Lils> oy!
18:46 <@Tonto_> I HAVE A DREAM!
18:46 <@Kraldo> "Moi omistetaan Turku."

Isäntä muistaa kulinaarisen tiedekunnan
promootion:

13:48 <@Kraldo> EI VITTU TAHKO
13:48 <@Kraldo> EI VITUN PERSE
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SKO laajentaa liiketoimintaa:

18:48 <@Tonto_> Runostuopista vois 
tehdä yhden SKO-ravintolan
18:49 <@Tonto_> SKO ostaa myös sedulat 
pois
18:49 <@Kraldo> "Turku irtautui 
Suomesta."
18:49 <@Kraldo> "Turku maailman rikkain
valtio."
18:50 <@Kraldo> "Turku hallitsee 
Venäjän ja USA:n kassavirtoja. 
Suurvallat kauhuissaan."
18:50 <@Tonto_> \o/

Naamakirjasta:

Etäosallistumista:

Hyveksytään
kuvitteellinen ”Anski”

irstas huulirasva

Natsistan-palindromi

brasilialaisen skolainen ilta

Jätkäjätkät

dorralainen betonimylly

glönkerö

lentokonesitsit

paheksuminen

Paheksutaan
Natsistan-palindromi

Kikapoo

Suomela

mainosposti

SKOkouspaikan  unohtami-
nen

hyveksyminen
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Jätin  tämän  lähes  tyhjäksi,
mutta miksi? Mietippä sitä.

-Taittaja
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