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WAPUN WIRALLINEN OHJELMA
* eka ohje: tietääksesi, mitä tapahtuu, seuraile laitoksen ilmoitustaulua tai aulan
seutua
* vappuhan alkaa jo viimeistään perjantaina… joudut itse keksimään ohjelmaa näille
välipäiville (psst. Ilosaaresta on bongattu joskus opiskelijoita näinä päivinä)

* ma 29.4. aatonaatto
- mölkyn peluuta ja saunomista klo 12 ->
- etkot Annella ja Jannella (grillausta)
- perinteiset Bunsenin ja Epsilonin järkkäämät Aavarannan vappubileet
klo 20 ->

* ti 30.4. aatto
- kätevä aamun aloitus: kuohuviinibrunssi laitoksen sisäpihalla klo 11,
henkilökunta mukaan
- metsäylioppilaiden forstikaste Ilosaaressa klo 12
- torson lakitus ja pesu osuuspankin edessä klo 17
- kulkue Torsolta alkukiville ja alkukivien lakitus klo 18
- kotibileitä keskustassa, seuraa ilmoittelua

* ke 1.5. vapunpäivä
- silliaamiainen ilosaaressa klo 12, omat eväät
-vappumatinea Kino-Montussa klo 15: Elokuvakerho X esittää: Emmauksen tiellä,
ohjaus Markku Pölönen, kuppila Lyyrassa juomatarjouksia leffan aikana
-tarkkaile, bileitä saattaa olla tiedossa

Vappuohjeita
- muista Siilaisen terveysasema- päivystää koko yön
- älä hukkaa avaimiasi ja/tai lompakkoa
- pidä alkoholin pitoisuus veressä vakioisen korkeana
- Pikku-Mikko on auki aina tarpeellisina ajankohtina
- vappuna ei sada lunta, jos sataa, heräät pahasta unesta; ei ole vappu ollenkaan
- muista jattää lompakosta kaikki tärkeä (paitsi eerot, eukat, erkit ja muut kaverit)
kotiin
- sauna lämpiää, kun sen panee päälle

HALLINTOELINTEN SUOLINUKKAA
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Ryhmä Luonnolliset (vaaliliitto Spektri)
Juho Miettinen
1. varajäsen Miikka Eeriksson
Vesa Paajanen
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Ryhmä Porkkana
Micaela Morero

BIOLOGIAN LAITOS
Laitosneuvosto 2002-2004
jäsen:
Tuulia Juuti
Miina Auttila
Maarit Falck
Kirsi Heinonen

henkilökohtainen varajäsen:
Mia Valtonen
Lauri Mankki
Sini Kiviluoto
Terhi Hultamo

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA
Tiedekuntaneuvosto 2002-2004
jäsen:
Suvi Päivinen

henkilökohtainen varajäsen:
Inkeri Majuri

Moi,
Vaikka Vappuhalko onkin kyseessä, tilittelen silti teille hyvät lukijat hallintokauteni murheita.
Vuoroni Mikrovilluksen pj:nä on käytännössä lopussa. Suuruuksia en ole saavuttanut
vallankahvassa ollessani, enkä varsinaisesti pienuuksiakaan. Olen suoraan sanottuna pettynyt
omaan suoritukseeni ja luovutankin siis tehtäväni mielelläni ensi syksynä seuraavalle päälikölle.
Suurin epäonnistumiseni oli mielestäni siinä, etten onnistunut aktivoimaan ihmisiä mukaan
ainejärjestötoimintaan.
Toivon, että ensi syksy tuo tullessaan Villukseen paljon kaivattuja lisävoimia ja aktiivisia jäseniä.
Excursio Jyväskylään syksyllä, BITA 2003 Mekrijärvellä ja Mikrovilluksen 30-vuotisjuhlat
keväällä 2003 tarvitsevat järjestäjänsä kaiken muun järjestötoiminnan ohessa. Hallintokaudellani
Villus on pysynyt kasassa pienen hallituksen ja muutaman muun aktiivisen jäsenen raatamisen
ansiosta. Raataminen johtaa kuitenkin siihen, että joskus aktiivisina toimineet ihmiset eivät
yksinkertaisesti jaksa raataa vuodesta toiseen vaan poistuvat toiminnasta lyhyen ahertamisen
jälkeen. Mikäli työt voitaisiin jakaa suuremmalle joukolle aktiivisia ja vähemmän aktiivisia jäseniä,
jaksaisivat kaikki toimia huomattavasti pidempään loistavan ainejärjestömme parissa.
Aktiivisuuden puute ei selvästikään ole mikään uusi ilmiö Mikrovilluksessa. Lukiessani Halolla
Päähän-lehden 1/93 Suurta 20-vuotisjuhlanumeroa, huomasin jäsenkyselyn pohjalta tehdyn
kirjoituksen "Missä menet Mikrovillus". Kyselyn teemana oli jäsenten aktiivisuuden kartoitus ja
miten siihen voitaisiin vaikuttaa. Kysely oli tehty siitä syystä, että Mikrovilluksen hallituksen
kokouksissa oli käynyt "huolestuttavan" vähän ihmisiä (alle kymmenen). Olikohan missään
johtamistani kokouksista kymmentä ihmistä? Ei todellakaan! Kyselyn tulokset vahvistivat vain sen
tosiasian ettei ihmisiä kiinnostanut osallistua toimintaan. Selkeää vastausta siihen, miten jäsenet
saataisiin aktivoitua kysely ei antanut. Mielestäni kysely olisi syytä suorittaa uudestaan ennen
megalomaanista 30-vuotisjuhlanumeroa.
Itse pohdiskelin kerran sateisena syksyisenä päivänä yksin Skarppia siivotessani, mistä johtuu
jäsenistömme inaktiivisuus ja apaattisuus kun kyseessä on ainejärjestötoiminnan säilyttäminen.
Yksi ainejärjestön tehtävistähän on järjestää tapahtumia joissa jäsenet, siis te hyvät biologian
opiskelijat, voitte tavata ja tutustua toisiinne sekä pitää hauskaa keskenänne. Uskon että jäsenet
myös haluavat että näitä tilaisuuksia järjestetään. Mutta suuri osa jäsenistämme ei halua itse olla
osana järjestämässä näitä tapahtumia. Mistä tämä johtuu, onko se silkkaa laiskuutta?
Mielestäni kaikkien jäsentemme, itseni mukaan lukien, pitäisi vuorotellen toimia tapahtumien
järjestelyissä, jos ei missään muussa järjestötoiminnassa haluaisikaan toimia. Tehtäväthän ovat
hyvin yksinkertaisia järjestämissämme tapahtumissa; juomien ostaminen ja kuljettaminen
tapahtumapaikalle, tapahtumapaikan (Skarppi) avaimien noutaminen ylioppilaskunnasta,
osallistujien "leimaaminen", juomien jakaminen ja tapahtuman jälkeen paikan siivoaminen. Itse
olen tottunut hoitamaan kaikkia näitä tehtäviä lähes jokaisessa järjestämässämme tapahtumassa,
yleensä siitä syystä ettei kukaan muu ole halunnut tai ehtinyt juuri silloin hoitamaan hommaa.
Siivoaminen on tehtävistä epämukavin mutta jonkunhan sekin on joka tapauksessa tehtävä.
En missään nimessä halua, että ne samat muutamat jäsenet joutuvat "uhrautumaan" jatkuvasti
yhteisen hyvän takia vuodesta toiseen. Jos ette ehdi Villuksen kokouksiin, joissa esimerkiksi
bileiden järjestely teoriassa tapahtuu, niin ilmoittakaa vaikka jollekulle aktiiville että juuri te
voisitte tällä kertaa avustaa bileiden järjestelyssä. Vaikka teiltä ei henkilökohtaisesti pyydettäisikään
avustamaan bileiden järjestelyissä niin teidän avustuksenne on siitä huolimatta aina enemmän kuin
tervetullutta. Mielestäni tämä ei ole liian suuri edellytys jäseniltämme. Emmehän peri
jäsenistöltämme edes liittymis- tai jäsenmaksua, kuten eräät ainejärjestöt.

Hiljaisen miehen tilitys on nyt lopussa. Toivotan tuleville pj-villuksille parempaa onnea jäsentemme
aktivoinnissa ja kaikille muille tämän tilityksen lukijoille hauskaa Vappua. Olkaamme siis kaikki
über aktiivisia.
J. Jalmari Miettinen

WAPPUTERVEHDYS PIÄTOIMITTAJALTA
Huhhuijjaa. Tässä tämä perinteinen Wappuläpyskä nyt sitten on. Tänä vuonna halon synnytys
meinasi juuttua laitoksen rahoitusongelmiin. Toinen ongelmista oli nakkikoneiden puute. Onneksi
kuitenkin laitoksen pään kukkaronnyörit löystyivät edes hieman ja Villuksen niukoista säästöistä
pystyttiin nyhtämään hiukan. Ja pakon edessä aktiivisia ihmisiäkin löytyi - me todellakin tehtiin se.
Halosta selviää mm. vapun aikataulu (asiallisin ja tärkein informaatio). Lisäksi voit lukea MeedioSamin horoskooppeja, jos huumorintajusi skaala on laaja. Jos et päässyt BITA:lle (sääli), voit lukea
muiden kommelluksista. Erityismaininnan ansaitsevat M.A. Huttusen anagrammit- saatat jopa
löytää oman nimesi listalta.
Halko ei missään nimessä ole luonnonvarojen haaskausta. Jos jutut eivät jaksa naurattaa, voit
käyttää sitä sytykkeenä (sopii hyvin muiden halkojen sekaan) tai pyyhkiä sillä takapuolesi.
Mitä tässä sen enempiä jaarittelemaan. PeeJii on jo hoitanut lehden tilityspuolen, joten
allekirjoittanut voi jättää aiheen käsittelemättä. Toivottavasti suunnistus vappuun 2002 onnistuu
tämän lehden avulla hiukan paremmin. Nukat: muistakaahan olla kunnon nukkia ja absorboida
nesteitä mahdollisimman paljon, älkääkä unohtako pitää hauskaa!!
Tee Katariina

96,4 % enkeli

Mikrovilluksen BITA-retki 2002
Perjantai 12.4
Matkalle lähdettiin siinä kahdentoista aikaan. Ensin piti kuitenkin hakea yliopiston uuden
lisärakennuksen rakennustyömaalta polttopuuta järjestömme kamiinaa varten. Sää oli mitä parhain,
lämpötila ylitti reilusti kymmenen asteen "hellerajan" ja aurinko paistoi ehkä jopa liiankin ärhäkästi.
Matkareitti kulki Joensuusta Varkauden ja Jyväskylän kautta Pohjalle. Varkaudesta otimme kyytiin
kuusi kuopiolaista -ja Jyväskylästä toista kymmentä jyväskyläläistä biologian opiskelijaa.
Matkan määränpäähän Pohjalle saavuimme illalla yhdeksän aikaan, juuri sopivasti
iltapalelle, jonka jälkeen (klo. 10) alkoi iltajuhla ainejärjestöesittelyineen (jokainen ainejärjestö
esittäytyi vuorotelleen, tarjonnan vaihdellessa helsinkiläisten rapista joensuulaisten
akrobaattiaktiin). Esittelyiden jälkeen suuri osa juhlaväestä kokoontui istuskelemaan (ja
seisoskelemaan) lämpöä läpi yön hohkaavan kamiinamme ympärille. Tapahtuma järjestettiin Pohjan
kunnassa sijaitsevassa urheiluopistossa.
Launtai 13.4
Tapahtuman valistava osuus alkoi aamupalan jälkeen kello kymmenen. Seminaari käsitti viisi
esitelmää, kaksi ennen lounasta ja kolme sen jälkeen. Seminaarin teemana oli ympäristönsuojelun
uudet tuulet. Seminaari alkoi esitelmällä säteilyn ympäristövaikutuksista, sivuten mm. radonia,
korkeajännitelinjoja, kosmistasäteilyä ja ydinsäteilyä ja niiden vaikutusta eliöyhteisöiden
hyvinvointiin. Esitelmän piti Suomen säteilyturvakeskuksen edustaja x. Esitelmää ei voi luonnehtia
kovinkaan mielenkiintoiseksi eikä uusia näkökulmia antavaksi, esitetyt asiat olivat useimmille
varmasti ennestään selviä.
Toinen esitelmä koski vesikon suojelua ja palautusta niille alueille, joilta se on jo hävinnyt.
Esitelmässä puhuttiin tarkemmin saksalaisten ja virolaisten saavutuksista suojeluprojektissa ja
niiden liittymisestä Kuopion yliopiston vastaavaan projektiin, jossa mm. on onnistuttu lisäämään
vesikkoa siirtämällä vesikkoalkio hillerin kohtuun. Esitelmöitsijä itse oli hyvin innoissaan aiheesta
ja osaltaan varmaan myös siksi oli esitelmäkin mielenkiintoinen ja innostava.
Lounaan jälkeinen kolmas esitelmä käsitteli genetiikan käyttöä ympäristön suojelussa.
Esitelmän piti x Oulun yliopistosta. Aihetta käsiteltiin monipuolisesti, esim. sisäsiitoksen,
heterogeenisyyden ja populaatiokoon vaikutusta populaation elinkelpoisuuteen olivat
"käsittelylistalla". Esitelmä ei tuonut esiin mitään mullistavaa, mutta oli varsin hyvä ja kattava
esitys aiheesta.
Neljäs esitelmä käsitteli saastuneen maan puhdistusta mikrobiologisin menetelmin. Sen piti
Suomen ympäristökeskuksen tutkija x. Aihe oli mielenkiintoinen, tosin esitys melko kuiva ja
pakostakin kemia-painotteinen eli keskiverto biologille varsin haastava. Esitelmässä käytiin läpi
erilaisia puhdistusmenetelmiä, kuten saastuneen maamassan siirtoa puhdistusta varten (ex situ) sekä
kohteessa tapahtuvia (in situ) menetelmiä.
Viides ja viimeinen esitelmä käsitteli tulokaslajien vaikutusta paikallisiin lajeihin. Esitys
käsitteli aihetta monipuolisesti ja oli hyvin mielenkiintoinen. Luennoitsija x piristi esitystä
laulamalla parin opiskelijan kanssa, esitelmän puolivälissä, laulun supikoirasta. Tämä sopi
erinomaisesti koko tapahtuman henkeen, rento mutta asiallinen.
Myöhemmin iltäpäivällä, ennen päivällistä, järjestäjät kutsuivat porukan koolle
leikkimieliseen kilvoitteluun. Lajeina olivat laatta, köydenveto, eukon kanto, twister ja saappaan
heitto. Mikrovilluksen sisällä käytiin ankara mölkky taisto. Sää oli todella loistava, sekä kilpailuille,
että ruuanjälkeiselle saunomiselle, auringon paistaessa täydeltä terältä ja elohopeakin kohosi
vähintään lähelle kahtakymmentä.
Illalla oli vuorossa hauskaa yhdessäoloa sekä laadukasta viihdettä. Illan bändinä oli The
Gonads, joka soitti tunnettuja covereita AC/DC:stä Bryan Adamssiin. Tätä ennen esiintyi

Mikrovilluksen ylpeys, oma miesvoimisteluryhmämme Testosteroni, joka veti jälleen laatusetin
villiinnyttäen yleisön täysin.
Sunnuntai 14.4
Aamiaisen jälkeen alkoi Biostuffin sääntömääräinen kevätkokous, jossa myönnettiin vastuuvapaus
edelliselle hallitukselle, hyväksyttiin tilinpäätös ja esiteltiin toimintakertomus. Avainten
luovutuksen ja kamiinan ympäristön siivoamisen jälkeen noin kahdentoista nurkilla alkoi
bussimatka samaa reittiä takaisin Joensuuhun.

VILLUS POHJALLA: BITA 2002 - Ja mitä todella tapahtui
Perjantai
Siinä varmaan puoli kahentoista aikaan, melko levottoman akustisen kommunikoinnin luennon
jälkeen, marssin hermot kireellä kopille ja kiskaisin muutamalla hörpyllä päivän ekan siiderin. Olo
helpottui siinä samassa huomattavasti ja eikun kantamaan kamppeita bussiin. Polttopuita haettaessa
"työn johtaja" naureskeli meille ja kirveellemme: …heh, heh, missäs poikien saha on…
Kun sitten puut kamiina ja kaljoitteleva kansa oli saatu bussiin tuona lämpinä ja
aurinkoisena aamupäivänä, starttasi möttö matkalle kohti Varkautta (vai oliko se kähvellys).
Noljakan tietämissä Teppo, joka oli melko kehnossa kunnossa edellisiltana nautitusta
kotiviinipullon puolikkaasta, teki epävirallisen laattausennätyksen hyökkäämällä vessaan ilmeisenä
tarkoituksenaan tyhjentää mahalaukun sisältöä (edellinen ennätys Terhin nimissä, Kuopion prisman
nurkilla).
Perille Pohjalle känninen kööri saapui yheksän aikaan illalla (mieskuoron esittäessä hittejä
menneiltä vuosilta), parahiksi iltapalalle, josta käytännössä suoraan iltajuhlaan. Ainejärjestöjen
esittelyssä Villus improvisoi, tapansa mukaan, tällä kertaa ihmispyramidin. Tämän jälkeen villuksen
kamiina osoittautui sisäbiletystä tehokkaammaksi vetonaulaksi (omat viinat kun oli bännissä ja
ovella vahtasi ruman näköinen "poke" ja kun kaupatut viinaksetkin oli niin suolasen kalliita).
Myöhemmin illalla (yöllä) vierailu turkulaisten privaatti saunaan ei välttämättä ollut
miellyttävin mahdollinen kokemus, sitä kun tunsi ittensä jotenkin ulkåpuoliseksi… ja Syrinxit vei
liikaa tilaa!
Lauantai
Ensimmäisten joukossa aamiaiselle kirmasivat kipinä "Mikot" Lauri&Saku, "Reippaiden
urheilijanuorukaisten läsnäolo tuntui jotenkin ahdistavalta".
Aamiainen oli varsin herkullinen ja kattava.
Aamiaisen jälkeen ne jotka eivät nukkuneet tahi muuten elpyneet, laahautuivat
kuuntelemaan seminaaria luonnonsuojelun uusista tuulista… paikalla oli lähinnä turkulaisia sekä
helsinkiläisiä.
Muu väki sen sijaan nautti kauniista kevätsäästä kuunnellen kamiinan ääressä
Miljoonasateen "Runoilijaa". Lähettänyt kanava jäi mysteeriksi, mutta tulihan tuo loistava
hengentuote edes nonstoppina koko viikonlopun. (sanat ohessa, saa LAULAA!)
Iltapäivä tarjosi monenlaisia luonnonihmeitä: hulluja biologeja laskemassa roskapöntöllä
mäkeä (Sami + joku syrinxi) sekä aidon hullun metson. Iltapäivä huipentui hekumallisiin
kilpailuihin, joista helmenä mainittakoon allekirjoittaneiden elämää suurempi twister-vääntö.

Sitten syötiin… Amican herkkuja (niitä ei näköjään pakoon pääse…) ja sitten saunottiin.
Joensuulais-jyväskyläläinen yhteistyö tuotti rannalle mm. hienoja hiekkaenkeleitä. Sitten, laulun
sanoja lainaten: "Siellä juotiin, siellä nussittiin…" ja ilmeisesti myös juotiin ja saunottiin.
Iltaohjelma alkoi siinä 22:n kieppeillä, jopa Villuksen kamiinan välitön ympäristö tyhjeni
hetkellisesti. Illan ehdoton kohokohta oli jälleen oman miesvoimisteluryhmämme hekumallinen
akti. Jossain vaiheessa tämän lauteille kipusi The Gonads, Kyöstin kavutessa kaiuttimien päälle.
Ja pileet jatkui…
Sunnuntai
…ja bileet loppuu. Hilpeenä kaljaa ja kalpeena hiljaa-profetia toteutui jälleen.
Joensuussa oltiin siinä seitsemän aikaan, sitä ennen jätettiin bilsarikolleegamme matkan varrelle.
Teppokin voi taas paljon paremmin.
Lasse ja Lauri kirjoitti tämän melko subjektiivisen selonteon, jossa tieteellinen kontexti saattoi
välillä unohtua.

"Perkele", sanoi Miikka Eriksson. "Perkele", sanoi Miikka Eriksson. "Perkele", sanoi Miikka
Eriksson. "Perkele", sanoi Miikka Eriksson. "Perkele", sanoi Miikka Eriksson. "Perkele", sanoi
Miikka Eriksson. "Perkele", sanoi Miikka Eriksson. "Perkele", sanoi Miikka Eriksson. "Perkele",
sanoi Miikka Eriksson. "Perkele", sanoi Miikka Eriksson. "Perkele", sanoi Miikka Eriksson.
"Perkele", sanoi Miikka Eriksson. "Perkele", sanoi Miikka Eriksson. "Perkele", sanoi Miikka
Eriksson. "Perkele", sanoi Miikka Eriksson. "Perkele", sanoi Miikka Eriksson. "Perkele", sanoi
Miikka Eriksson. "Perkele", sanoi Miikka Eriksson. "Perkele", sanoi Miikka Eriksson. "Perkele",
sanoi Miikka Eriksson. "Perkele", sanoi Miikka Eriksson. "Perkele", sanoi Miikka Eriksson.

Biologian opiskelijoita anagrammeina
by Markku A. Huttunen – retkun tuhkamuna
Anne Hirvonen – harvoin ennen
Anne Honkanen – onnenne nahka
Anni Rautio – naita nuori
Ann-Lis Kivipelto – pakollinen vitsi
Ari Ranki – narri kai
Arto Saikkonen – kosteana korni
Elina Koivisto – velton oikaisi
Hanna Keski-Karhu – nahkasi herkkuna
Hannele Tainio – etanoli ihanne
Kaisa Ahtonen – katsoen ihana
Kaisu-Leena Sumala – kuumaa sellaisena
Karoliina Sorsa – lorinaa korissa
Katariina Volotinen – voitelin, arkana otin
Katja Korkalainen – kaljan konkareita
Katri Partanen – kantapartneri
Katri Peuralinna – ripulin rakentaa
Katriina Saikkonen – rinnan eksotiikkaa
Kirsi Heinonen – hiiren onneksi
Laila Huovinen – luovien lihaan
Lasse Ruokolainen – oksennus raaoille
Mari Ruuska – arka ruumis
Kati Reiman – itke armain

Matti Janhunen – tuhannen jamit
Mervi Hakulinen – hirmuinen velka
Mia Vaittinen – viina-antimet
Miina Auttila – limaa tautiin
Ninna Toivanen – antenni vinona
Outi Tervo – toiverotu
Paula Tossavainen – valtaosan ensiapu
Pirjo Isotupa – raitis juoppo
Pirkko Päiväläinen – väärän piikin pelko
Rea Pihlaja – harjaa peli
Reijo Nupponen – juopon perinne
Riina Nevalainen – renaalinen viina
Rita Nisula – aulis rinta
Saku Punkari – kirpun kaasu
Sami Reijonen – Niemisen orja
Sari Pehkonen – kehnonreipas
Silva Uusi-Heikkilä – huuli viskiä kelasi
Susanna Ojala – saajan lounas
Terhi Hultamo – tuhma lehtori
Tuuli Savola – alasti luovu
Vesa Paajanen – Espanjan aave
Päivi Suo-Yrjö – isovipu yrjöä

MIKROVILLUKSEN HALLITUS – SIRKUSHUVIN MALLIKELLOT
Hapentajuohje: Juho Miettinen – hetimiten juon
Punertava hajaohje: Ulla-Riitta Käyhkö – yhtiöltä karkailu
Hintatasotahroja: Susanna Puustinen – sinne pusun saanut
Lauri Mankki – kilin kumara
Esirehti: Sini Kiviluoto – kotisivuni ilo
Setä jne.: Maija Junna – majan nuija
Sanja Heikkilä – neljä hakkaisi
Mia Valtonen – lannevoimat
Sanna Seppinen – ns. nappiasenne
Maarit Falck – Fatima Clark

TÄÄLTÄ LÖYDÄT VAPPU ANAGRAMMIT:
http://ag.arrak.fi/

KATSO PEILIIN!
MIKÄLI NÄET JOTAIN TÄLLAISTA,

SUOSITTELEMME SEURAAVAA…

TULE Shalon Axu:un
ja tukka lähtee, varmasti!

Shalon Axu, Kaislakatu 10, Skarppi

GLOBAALIEN TERRORISTIOPISTOJEN LIITTO TIEDOTTAA
Oletko kyllästynyt hallitukseen? Jurppiiko ylikansallisten yhtiöiden toiminta? Ottaako nalkuttava naapuri
aivoon? Mikäli koet, että yhteiskunta ei järjestä asioita mielesi mukaisiksi, harkitse toki tarjoamaamme
toista vaihtoehtoa. Tule terroristi opistoon eikä sinun enää tarvitse istua tumput suorina odottaen oikeutta
tapahtuvaksi.
Terroritiksi voi opiskella ainakin seuraavissa paikoissa: Kandaharin Al Quaida korkeakoulussa,
jonka johtaja prof. Laden on erikoistunut lentokonekaappauksiin ja sissisotaan karuissa oloissa;
Länsirannan rättipää opistossa, jossa prof. Arafat antaa ensiluokkaista opetusta dynamiittivöiden
valmistuksessa; ja Teheran-Islamabad akselin Jihad-instituutissa, jonka eripuraiset johtajat professorit
Hussein ja Khomein opastavat koraanin mielivaltaisessa tulkinnassa ja kemiallisten aseiden
väärinkäytössä. Näiden lisäksi ensiluokkaista opetusta tarjoavat myös pienemmät lähi-idän alueen
kunnalliset kurssikeskukset.
Opistoissa voi suorittaa laudatur-opinnot yleisessä terrorismissä ja oppilaitoksesta riipuen erinäisiä
sivuaineita. Suoritettava tutkinto on terroristin tutkinto (TERRORISTI).
Opetusohjelma:
Aprobatur:
·
·

arabian alkeet (5 ov)
johdatus räjähdeoppiin (5 ov)
peruskurssi uhkauskirjeiden laatimisesta (5 ov)

·
·
·
·
·

kalashnikovin perusteet (5 ov)
passin väärennys (5 ov)
kalashnikov kenttäkurssi (2 ov)
räjähdeopin jatkokurssi (7 ov)
kotivideokurssi (1 ov)

·
·
·
·
·
·
·

kalashnikovin jatkokurssi (3 ov)
kaikki mitä olet koskaan halunnut tietää lentokoneen kaappauksesta, mutta et ole kehdannut kysyä-kurssi (8 ov)
teoriakurssi itsemurhaiskuista (1 ov)
kevyen terrorismin kenttäkurssi (2 ov)
joukkotuhoasekurssi (1,5 ov)
raskaan terrorismin kenttäkurssi (2,5 ov)
rättikässän kurssi (2 ov)

·
Cumlaude:

Laudatur:

Sivuaineita:
·
·
·
·
·

USA-vastainen terrorismi
Juutalais-vastainen terrorismi
Antikapitalistinen terrorismi
Terrorismia huvin vuoksi
jne.

Progradu aiheita:
· Itsemurhaisku Jerusalemin israelilaiseen kohteeseen (prof. Arafat)
· Amerikan presidentin (George W. Bush) assasinaatio, toteutusehdotuksena itsemurhaisku Valkoiseen taloon (prof. Laden)
· Lentokonekaappaus (vaatimuksena länsimainen lentoyhtiö) (prof. Laden)
· Kivenheittely projektin organisointi Jerusalemissa (prof. Arafat)
· Bioaseen kehittelyprojekti (prof. Hussein)
Viihtyisiä hetkiä terrorismin parissa toivottaa Globaalien terroristiopistojen liitto!

VILLUKSEN ARKISTOSTA LÖYTYNYT

VAIHTOEHTOHOROSKOOPIT
OINAS
Olet uudisraivaajatyyppiä, mutta halveksit
avoimesti muita ihmisiä. Olet äkkipikainen,
kärsimätön, väkivaltainen etkä välitä muiden
neuvoista. Koulussa Oinaat eivät opi lukemaan,
koska eivät halua kuunnella muiden ohjeita. Et
ole erityisen mukava henkilö. Oinas vammautuu
yleensä päähän ja saa täten vitun tyylikkäitä
arpia tauluunsa. Oinas on vihamiehenä
kiitollinen, koska hän äkkipikaisena hulluna
tappaa uhrinsa välittömästi ja alkaa vasta tämän
jälkeen kiduttaa ruumista. Tämä kertonee
riittävästi Oinaasta.
Onnenkapine: Juoksuhauta
Onnennumero: YKKÖNEN!
Onnenväri: Veri
Motto: "Ketkä vitun muut?"
Auto: Formula 1
HÄRKÄ
Olet käytännöllinen ja uppiniskainen. Teet työtä
kuin hullu vaikka pohjimmiltaan olet vitun laiska
paska. Härkiä on paljon mielisairaaloissa potilaina.
Useimmat
pitävät
sinua
arvaamattomana ja härkäpäisenä. Poliittisesti
olet fanaattinen. Härät surmaavat usein
puolisonsa riidan päätteeksi. Härkä tajuaa pitää
usein turpansa kiinni, mutta heti avattuaan
naamansa se joutuu helvetilliseen kiipeliin.
Härkä on ikävä ihminen. Härkä alkaa
vanhemmiten muistuttaa kulahtanutta rantalelua.
Härkä on parhaimmillaan marinoituna.
Onnenkapine: Solarium
Onnennumero: Peruspäiväraha 112,Onnenväri: Rusketus
Motto: "Ööööö paistaako siellä varmasti aurinko
ööööö?"
Auto: Taksi
KAKSOSET
Olet nopea ja älykäs. Molemmat sukupuolet
pitävät sinusta, koska olet lähes poikkeuksetta
biseksuaali.
Odotat
saavasi
kaiken
ponnistelematta itse lainkaan. Olet helppoheikki
ja kusipää. Sinulla on voimakas tarve
sukurutsaukseen. Lisäksi sinulla on ainakin
fantasioissasi suunnaton tarve naida kahden
kanssa yhtäaikaa. Jos ei mikään muu auta, niin

tuuttaat sormesi omaan pakoputkeesi yhdynnän
aikana. Tätä harrastavat niin mies- kuin
naispuolisetkin Kaksoset. Jakomielitauti periytyy
aina joltain suvun Kaksoselta. Kaksoset saattavat
juovuspäissään
flirttailla
jopa
omalle
peilikuvalleen. Joskus he jopa onnistuvat siinä,
jolloin he huomaavat lähteneensä jatkoille
itsensä kanssa.
Onnenkapine: Puhelin
Onnennumero: 118
Onnenväri: Keltaiset sivut
Motto: "Mä haluun eka jutella"
Auto: Mikä tahansa kaksipaikkainen
RAPU
Olet symppis ja ymmärrät toistenkin ongelmia.
Sinua on naurettavan helppo käyttää hyväkseen
ja sinulle nauretaan takanapäin - aina.
Ensimmäiset sanat jotka Rapu oppii ovat: "Minä
olen äiti" . Tätä hokevat niin pikkupojat kuin
tytöt. Lykkäät aina kaikki asiat huomiseen, jonka
takia sinusta ei ikinä tule yhtään mitään. Suurin
osa sosiaali-avusta nauttivista on Rapuja. Itket
paljon
ja
äänekkäästi,
joka
huvittaa
suunnattomasti muita. Sinulla on naurettava
tarve yrittää kahlita kaikki läheisesi yhdeksi
vitun nipuksi, jota yrität johtaa sairaalloisen
mustasukkaisen mielesi avulla. Maailmassa
tälläkin hetkellä miljoonia ihmisiä rukoilee, ettei
kukaan Rapu rakastuisi heihin.
Onnenkapine: Siveysvyö puolisolle
Onnennumero: Siveysvyön lukon numero
Onnenväri: Kaikki paitsi keitetyn ravun
punainen
Motto: "Et mene minnekään! Missä sä olet?
Millointulet? Tää muistetaan"
Auto: Matkailuauto koko perheelle
LEIJONA
Sinulla on harhakäsitys, että olisit synnynnäinen
johtaja. Muut tajuavat, että olet vain mitätön
kiipijä. Useimmilla leijonilla on sadistinen
simputtajan luonne, jonka vuoksi leijonia
ammutaan paljon armeijassa. Olet turhamainen
etkä kestä rehellistä arvostelua. Röyhkeytesi on
inhottavaa. Jalopeurat ovat valitettavasti melko
varakkaita. Leijonat mylvivät kuin mehtäsiat
saadakseen
äänensä
kuuluviin,
mutta
todellisuudessa karjumisen kohteeksi joutuvat
kuuntelevat
karjuntaa
vain
silkasta

mielenkiinnosta. Suurin huomio kohdistuu
Leijonan päästä toisinaan kuuluvaan "Ping"ääneen, jolloin karjumiseen käytetty pinnistys on
katkaissut Leijonanpäästä verisuonen ja tilan
täyttää miellyttävä hiljaisuus.
Onnenkapine: Ratsupiiska
Onnennumero: Kahdestaan
Onnenväri: Parrasvalo
Motto: "Eikö tuota esirippua saa muka
nopeammin auki?"
Auto: Ferrari
NEITSYT
Olet johdonmukainen ja inhoat epäjärjestystä.
Saatat siivota autoasi kolme vuorokautta
putkeen. Pikkutarkkuutesi raivostuttaa muita,
joten Neitsyet eivät päädy lainkaan avioon. Olet
kylmä ja tunteeton, lisäksi nukahtelet
rakastellessasi. Neitsyet ovat mahdottoman hyviä
bussikuskeja. Neitsyt on luultavasti kaikista
tähtimerkeistä vittumaisin. Ihmeellinen tekopyhä
säntillisyys ja patologinen turvallisuuden
hakeminen käyvät joskus niin valtavasti muiden
merkkien edustajien hermoille, että tapahtuu
ikäviä asioita - Neitsyille. USA:n vankiloissa on
paljon sarjamurhaajia, jotka ovat tappaneet vain
Neitsyitä. He ovat varsin korkealle arvostettuja
vankilan omassa hierarkiassa. Kuolemaan
tuomituista vain Neitsyiden kohdalla tuomio
pannaan aina täytäntöön välittömästi.
Onnenkapine: Ehjä immenkalvo
Onnennumero: Mikä tahansa luotettava numero
Onnenväri: Mikä tahansa väri, joka ei haalistu
vaan pysyy aina
samanlaisena
Motto: "Voi olla, mutta todellisuudessa..."
Auto: Sea Cordoba Diesel 2,9l/100 km
VAAKA
Olet hauras lyyrikko ja sinun on vaikea pitää
jalat maassa. Jos olet mies, sinulla on hyvin
voimakkaita homoseksuaalisia taipumuksia.
Onnistut työ- ja raha-asioissa mainiosti. Vaakanaiset onnistuvat parhaiten prostituutiossa hyvän
vaaka-asentonsa vuoksi. Vaa'at kuolevat äkillisin
sukupuolitauteihin. Vaaka on ainoa joka jaksaa
katsella omaa persettään peilistä vaikka kuinka
kauan. Vaaoilla on valitettavan usein varsin
hyvät perseet. Naispuolinen Vaaka ei ole
sisäistänyt, että persettä ei ole suunniteltu vain

katsottavaksi. Tästä johtuen Vaa'at eivät ole
irtosuhteissa halutuinta riis-taa.
Onnenkapine: Peili
Onnennumero: Vain 299,Onnenväri: Kevään muotiväri
Motto: "Tää on aivan ihana! Voiko teillä maksaa
Visalla?"
Auto: Volvo S80
SKORPIONI
Olet ovela liikeasioissa, eikä sinuun voi
niissäkään luottaa. Pääset huipulle, koska olet
täysin kylmäverinen taktikko. Olet hyvin
seksuaalinen, joten aloitat masturboinnin jo
tarhassa. Aikuisena sinua kiihottavat erityisesti
muiden
puolisot.
Useimmat
Skorpionit
ammutaan sänkyyn (ei omaan). Skorpioneille on
kehittynyt varsin voimakas intuitio, joten ne
saattavat yhdellä vilkaisulla havaita keneltä ne
saavat mahdollisimman primitiviistä seksiä
lähimmän vartin aikana. 109% Skorpioneista
käyttää sikana hyväkseen tätä lahjaa. Monet
Skorpionien seksuaalisen himon kohteeksi
joutuneet miettivät vielä vanhainkodissakin, että
mikä heihin oikein iski? Mikäli muisto palautuu
elävänä mieleen, hiippailee tälläinen vanhus
vielä viimeisillä voimillaan onanoimaan
vanhainkodin paskahuusiin.
Onnenkapine: 9 mm luoti (käyttämätön)
Onnennumero: 69
Onnenväri: Makuuhuoneen valo
Motto: "Käänny ympäri niin kokeillaan yhtä
toista asentoa"
Auto: Chevy Van plyysisisustuksella
JOUSIMIES
Olet onnettoman optimistinen ja innostunut.
Sinulla on uhkarohkea taipumus luottaa onneesi,
jota sinulle ei ole suotu lainkaan. Suurin osa
Jousimiehistä on alkoholisteja tai päihteiden
väärinkäyttäjiä.
Kännissä
Jousimiehen
kuvittelevat olevansa henkisiä opettajia. Kaikki
pitävät Jousimiehiä naurettavina. Jousimiesten
kasvonpiirteet
muistuttavat
usein
hämmästyttävästi hevosen piirteitä. Yleensä
Jousimiehet ovatkin hevosten reinkarnaatioita.
Mikäli Jousimies ei sairasta keliakiaa niin hänen
lempiruokansa
on
ämpärillinen
auroja.
Jousimiehellä on lähes poikkeuksetta voimakas

tarve matkustaa. Jousimiehiä arvostetaan aina,
kun ne ovat matkoilla.
Onnenkapine: Puhallettava alttari
Onnennumero: Route 66
Onnenväri: Kirkkaus
Motto: "Kauanko lento kestää?"
Auto: Challenger sukkula
KAURIS
Olet vanhoillinen känisevä kranttu, joka pelkää
riskejä. Et tee mitään, olet siis laiska. Yksikään
kaurisihminen ei ole koskaan tehnyt mitään
merkittävää tässä eikä muissa maailmoissa.
Kauriiden ei pitäisi pysyä kauaa paikoillaan,
koska ne karkoittavat ominaishajullaan muut
pois. Kauris yrittää mielellään pujotella muiden
liiveihin ja hakea muiden kautta menestystä.
Mikäli Kauris yrittää selviytyä omin avuin eikä
tietenkään tässä menesty, hän alkaa syyttää
muita uransa torpedoimisesta. Kauriilla on ikävä
tapa elää aivan helvetin vanhoiksi.
Onnenkapine: Kansaneläke
Onnennumero: Kansaneläkkeen perusosa 2625
mk/kk
Onnenväri: Kelan kuoren väri
Motto: "Oi oi, voi voi, pakko tässä on vielä
yrittää oi oi..."
Auto: Lada 1200L
VESIMIES
Sinä olet nepopatti, mutta äärimmäisen
mustasukkainen
ja
omistuksenhaluinen
diktaattori, vaikka annat ymmärtää jotain ihan
muuta.
Valehtelet
paljon.
Olet
hyvin
piittaamaton ja epäkäytännöllinen, jonka vuoksi
toistat
virheitäsi
ja
erehdyksiäsi
kuin
magnetofoni yhä uudelleen ja uudelleen. Kaikki
ihmiset ja jopa eläimet pitävät sinua harvinaiset
tyhmänä. Olet valmis vaikka sahaamaan oman
pääsi irti, jotta saisit "ystäväsi" sanomaan, "sä
olet mun paras ystävä". Seuraavalle ystävälle
haukut edellisen ystäväsi ja olet valmis syömään
vaikka omaa paskaasi, jotta saisit "ystäväsi"
sanomaan, "sä olet mun paras ystävä..."
Onnenkapine: Ystävänpäiväkortti
Onnennumero: Ääretön
Onnenväri: Mikä tahansa joka miellyttää muita
Motto:
"Tulisitko
ystäväksi
yksinäiselle
Vesimiehelle?
Tietenkin tositarkoituksella!"

Auto: Nivelbussi
KALAT
Sinulla on vilkas mielikuvitus ja kuvittelet usein,
että salaiset agentit vakoilevat sinua. Keräilet
erilaisia aseita ja kiikareita. Et tee vaikutusta
lähimmäisiisi, joita raivostuttaa pöyhkeytesi.
Sinulla ei ole lainkaan itseluottamusta, jonka
vuoksi pelkäät kaikkea silmittömästi. Kaloilla on
taipumus kiristää valtaapitäviä. Nuorena Kalat
yleensä lähettävät uhkauskirjeitä tärkeille
ihmisille, nitellen näitä hassuilla, loukkaavilla
nimillä. Koska Kalat vain haaveilevat kaikesta,
he ovat vaarattomia tomppeleita ja kelpaavat
taustakävelijöiksi TV-uutisten katunäkymäfilminpätkiin.
Kalat
tekevät
valtavasti
itsemurhia, koska he pelkäävät että joku tulee ja
nitistää. Kalat pelkäävät myös itsensä
murhaamista, joten he yrittävät kusettaa itseänsä
tekemällä itsemurhan hukuttautumalla. Kalat
ovat niin typeriä, että luulevat olevansa Kaloina
hukkumattomia. Tämän vuoksi Kaloja naarataan
paljon järvistä, meristä, joista ja kylpyammeista.
Kaloilla on erinomaisen huvittava taipumus
sotkea itsensä melkoiseen soppaan, joten Kalat
sopivat parhaiten keittoihin.
Onnenkapine: Paska katiska
Onnennumero: Mikä tahansa numero, joka
nousee alitajunnasta
Onnenväri: Kaikki neuroottiset värit
Motto: "En minä ainakaan uskaltaisi!"
Auto: Kupla -62

NIKSINURKAN PARHAAT
* Usein on vaikea muistaa mille videonauhalle mitäkin on nauhoittanut. Pujota sukkahousuihin ne kasetit,
mihin et ole nauhoittanut "Pälvän lööppiä", ja jätä ne sukkahousuitta, joihin olet. Näin nauhat eivät mene
sekaisin.
* Syö joka aterian jälkeen sukkahousut. Näin saat (ulostustasi tarkkailemalla) selville kuinka kauan
minkäkin ruuan sulatus kestää.
* Mene keväällä puutarhaasi ja pujota pieni omenanalku sukkahousuihin irrottamatta sitä puusta. Anna
omenan kasvaa kesänajan ja poimi se syksyllä puusta. Näin saat ystäväsi hämmästelemään miten
ihmeessä se (omena) on sinne (sukkahousuihin) saatu.
* Vanhat, väljät, bensakäyttöiset ruohonleikkurit sauhuttavat usein paljon. Tunge palloksi puserretut
sukkahousut leikkurin pakoputkeen. Sauhu ei siitä vähene, mutta pääset eroon vanhoista sukkahousuista.
* Irtileikatusta sukkahousun kärkiosasta saat kätevän kuonokopan erittäin heikkoleukaiselle koiralle.
* Uuden auton lamput häikäisevät helposti. Voit välttää tämän sullomalla etulyhtyjen umpiot täyteen
sukkahousuja. Näin valot himmenevät huomattavasti ja vastaantulevat autoilijat ovat kiitollisia.
* Hammaslangalla on paha tapa katketa ja juuttua hampaiden väliin. Kääri sukkahousut rullalle ja pujota
ne sieraimeesi - kyllä siinä hammaslankavaivat unohtuvat.
* Postilaatikosta on vaikea ottaa Isompia määriä postia yhdellä kädellä, kun toisella kädeltä on pakko
pitää laatikon kantta auki. Tämän voit välttää, jos liimaat sukkahousut postilaatikon kanteen. Hakiessasi
postia voit tarttua hampaillasi sukkahousuihin ja avata kannen. Näin molemmat kädet jäävät vapaiksi.
* Nykyaikaisten pankkisalien räikeänkirkkaat valot aiheuttavat iho-ongelmia herkkähipiäisille. Siksi
kannattaakin vetäistä pankin ulkopuolella sukkahousut päähän ja rynnätä nopeasti sisään toimittamaan
asiansa.
* Sähkökiukaalle heitetty vesi valuu turhan nopeasti kivien välistä pois ja löylyn määrä vähenee. Mutta
jos lisäät löylyveden joukkoon pari tusinaa käytettyjä sukkahousuja, on tuloksena pitkät ja pontevat
löylyt.
* Vanhoilla kahvinporoilla on paha tapa lennellä pitkin lattiaa kun tyhjennät suodatinpussia. Voit välttää
tämän, mikäli kaadat kahvinporot käytettyihin sukkahousuihin kun laitat porot suodattimeen. Keittämisen
jälkeen on koko pussukka helppo heittää roskiin.
* Seuraavan kerran kun kotiisi soittaa gallup-kyselyjä tekevä rasittava henkilö, vastaa joka kysymykseen
sanomalla "sukkahousut". Kokemusten mukaan tämä vähentää kotirauhan häiritsijän kyselyhaluja
melkoisesti.
* Aloittelevan jääkiekkoilijan on vaikea luistella ja kuljettaa kiekkoa samaan aikaan. Mutta jos pujotat
sekä kiekon että mailan samoihin sukkahousuihin, pelaaminen helpottuu kummasti.
* Monet joutuvat talven tultua hiekoittamaan pihapoikunsa yhä uudelleen ja uudelleen ja hiekkaa kuluu.
Parempi tapa on kaataa puoli kiloa hiekkaa useisiin sukkahousuihin ja levittää ne polulle. Kevään tullen
voit kerätä sukkahousut ja hiekat talteen ja käyttää ne syksyllä uudelleen.

* Usein on vaikea saada unta, kun oman rannekellon fosforoidut osoittimet ja numerot häikäisevät. Pujota
kellokätesi sukkahousujen jalkaosaan (yön ajaksi) ja nukut hyvin!
* Tuulikellot ovat kivoja, mutta niiden melu voi käydä hermoille. Täytä 4-5 sukkahousun kärkiosat
makkarankuorilla, niputa ne yhteen ja ripusta terassin katosta roikkumaan. Siinäpä näppärä, mutta
äänetön tuulikello.
* Jos olet menossa Taivaan portille ja tiedät, että Pyhä Pietari ei sinua, syntisäkkiä, sinne päästä, tee
"brandot" eli survo vanhoista sukkahousuista tehdyt mytyt molempiin poskiisi. Näin Pietari ei tunnista
sinua tai puhettasi, ja pääset Taivaaseen.

Taas turkkulaissi pilkata !
Miksi Turku on suomen afrikkalaisin kaupunki? Koska kun turkulaisil tulee makeen nälkä ne menee
kioskil ja sanoo: "Nami bia!" ja kun niil on jano niin "An gola!"
Sitä paitsi Turussa asuu pelkkiä "Tutui ja Hutsui".
Miksi turkulaiset lisäävät sipseihin suolaa? Koska pussissa lukee "Pan suola".
Mikä on turkulainen dementia? -Mies seisoo suihkussa, katsoo kättään ja kysyy: "Tulink mää vai onk tää
hoitoainet?"
Elukatte vapautusrintama EVR oli tehny säälimättömän iskun Ruissalos. Yks miäs oli onkel ollu ja eikä
kääntäny selkäs ku viireks minuutiks ni jo oli matopurkki kaarettu ja marot päästetty luanto misä ne ei
tiätty yksinäs pärjä.
Haapaska poras tosa kovi ja sanos et Haapanen oli lähteny jo viime viikol tikui ostama eikä viäläkä ollu
tullu kotti. Mitä siin porat sanos Koskiska. Tosa on sul tikui.
Tamperelaises ravintolas oli joku ihmetelly ku kokki oli kontallas mikroaaltouunin eres ja teki hassui
naamalliikkei. Selitys oli et hää teki kakaril nauravi nakei.
Pölypunkei voiran torju suihkeil. Tämä tosin o pikkanen onkelma et kummottos simmosen punkin saa kii
ja sen truutan sil suuhun tunketuks kun ne on tavallise vikkeli ja piäni elukoi.
Tampereel oli yhrel äijäl jääny avaimet auton sisäl ja se joutus akkuna rikkoman et sai muijans ulos.
Lääkäri oli kysyny Mäkiselt et kärsiks sää jalkasiänest. No emmää siit juur nautikkan sanos Mäkine.
Luantaistuatekauppaan oli tullu myyntiin simmonen poronsarviuute minkä pitäs mahrottoman hyvä
potenssilääke oleman. Määkin sitä jo maistoin ja huamasin et kyl se pikkase vaikutta. Vähä niinku jäkälä
tekis miäli.
Tiäräks sää mimmonen on venäläinen Tamakotsi? Se on kuulemma simmonen ko pannan torakka
tikkuaski.
Tampereen yliopistollises sairaalas oli sattunu kauhia tapaus kun oli yhrel harjottelijal sanottu et laitaks
potilan tiputukse. Ja tämä oli laittanu vaik oli seittämäs kerros.

KÄNNIN 5 ASTETTA
1 aste - ÄLYKÄS
Tämä aste koittaa silloin kun yhtäkkiä huomaat olevasi tämän universumin kaikkien alojen
erikoisasiantuntija. Tiedät että tiedät kaikesta kaiken ja haluat kiivaasti jakaa tietosi kaikille jotka sinua
vain kuuntelee. Tässä vaiheessa olet aina hyvin RIKAS. Ja tietysti ihminen, jolle puhut on hyvin
VÄÄRÄSSÄ. Tästä keskustelusta tulee mielenkiintoinen kun molemmat osapuolet ovat ÄLYKKÄITÄ.
2 aste - HYVÄNNÄKÖINEN
Huomaat olevasi PARHAIMMAN NÄKÖINEN ihminen koko kuppilassa ja ihmiset ihailevat sinua. Voit
mennä juttelemaan totaalisesti vieraiden ihmisten kanssa tietäen että he ihailevat sinua ja todella haluavat
keskustella kanssasi. Pidä mielessä että olet silti myös ÄLYKÄS joten voit keskustella näiden ihmisten
kanssa mistä ihmeesta tahansa joka auringon alta löytyy.
3 aste - RIKAS
Tämä on aste jolloin yhtäkkiä tajuat olevasi rikkain ihminen maailmassa. Voit ostaa drinkkejä kaikille
ravintolassa olijoille koska ravintolan takana on rekkalastillinen rahaa. Voit toki myös tehdä vetoja tällä
asteella koska olethan silti ÄLYKÄS, joten luonnollisesti voitat kaikki tekemäsi vedot. Ei haittaa kuinka
paljon vetoja tahansa teetkin, olethan silti PARHAIMMAN NÄKÖINEN ihminen maailmassa.
4 aste - LUODINKESTÄVÄ
Nyt voit aloittaa riidan haastamisen kenen kanssa tahansa, erityisesti heidän kanssaan joiden kanssa olet
väitellyt tai tehnyt vetoja. Tämä siksi, että kukaan ei voi sinua vahingoittaa. Voit mennä naljailemaan
ihmisten älystä ja haastamaan riitaa, ei ole pelkoa että voisit hävitä nämä tappelut sillä olethan ÄLYKÄS,
olet RIKAS ja hemmetti - PAREMMAN NÄKÖINEN kuin he
5 aste - NÄKYMÄTÖN
Tämä on känniasteista viimeinen. Tässä vaiheessa voit tehdä ihan mitä tahansa sillä KUKAAN EI NÄE
SINUA. Tanssit pöydällä ja ihmisille joille haluat sillä kukaan muu ravintolassa oleva ei sinua näe. Olet
myös näkymätön ihmisille jotka haluavat tapella kanssasi. Voit kävellä kaduilla ja laulaa sydämesi
kyllyydestä koska kukaan ei kuitenkaan pysty sinua näkemään eikä kuulemaan ja olethan niin ÄLYKÄS
että muistat kaikki sanatkin.

Ohessa hauskoja juttuja lasten suusta:
Joillakin naisilla on hyvin suuret rinnat, kun taas toiset ovat lähes yläosattomia.
Suurin ero naisten ja miesten välillä: naisilla on enemmän järjestystä ompelutarvikkeissa,
kun taas miehillä on enemmän varustuksia kuin naisilla.
Naisilla on koreja ja miehillä salkut.
Joillakin miehillä on karvaa selässä. Erityisesti rikollisilla ja uimavahdeilla.
Naiset muodostuvat munasoluista ja ajattelevat enemmän.

Kun tulee murrosikään niin vartalo muuttuu niin paljon, ettei sitä melkein enää tunnista.
Pojat saavat kasvuja, kun taas tytöistä tulee pehmeämpiä. Sitten huomaa, että tyttöjä ja
poikia voi käyttää erilaisiin tarkoituksiin.
Hedelmöityshetkellä äiti sulaa yhteen isän kanssa. Lapsi syntyy ulos luukusta äidin
peräpäässä. Jos isän siemen ei kohtaa äidin munasolua, niin siitä tulee vain tavallinen
munakas.
Isäni ei voi saada lisää lapsia, silla hän on ollut pähkinänsärkijän luona.
Gynekologi on sellainen, joka katsoo ihmisten yksityisiä omaisuuksia.
Sielu muistuttaa muovipussia. Se on ohut ja läpinäkyvä ja vetää noin 4 litraa.
Lihakset ovat pieniä ilmapalloja, jotka on täytetty pinaatilla.
Kaula on varsi, johon pää on kiinnitetty.
Ihminen on tajuton, kun hän unohtaa kaiken mitä on oppinut koulussa.
Silmät ovat ihmisen tärkeimmät rauhaset.
Ihmisen suolissa on mutaa.
Aivot uivat ympäriinsä pään sisällä.
Jos olet kävelyllä ja aivot putoavat päästä, niin emme löydä tietä kotiin, sillä emme enää
pysty ajattelemaan selvästi.
Aivot ovat piilossa otsan takana.
Appelsiineilla ei ole luurankoa, mutta muurahaisilla on. Jos iho irtoaa, niin eri osat putoavat
ulos, ja emme enää tiedä, mihin ne kiinnitetään.
Neekereillä on musta iho, mutta ei ole hienoa sanoa sita ääneen.Joillakin ihmisilla on
appelsiini-ihoa, erityisesti arabeilla ja pakolaisilla.
Ihmisten ja eläinten ero: ihmiset voivat olla kannibaaleja, eläimet eivät.
Ihmisten ja eläinten ero: kun siat ovat tarpeeksi lihavia, ne syödään.
Äitini on todella kaunis, koska hänellä on niin pitkät tissit.
Vanhoilla ihmisillä on aaltoja kasvoissa.
Vanhat naiset ovat melkein loppuunkäyttäneet vartalonsa ja ovat usein niin
loppuunpalaneita, että haisevat palaneelta.
Vanhoilla ihmisilla on krooniset vartalot ja eivät koskaan parane.
Monet naiset laihduttavat saadakseen muodon. Laihduttajat ovat ikuisella tyhjien
kaloreiden jahdilla.
Kun liha on hajonnut, niin ymmärtää, että on kuollut.
Voi olla todella ärsyttävää, kun vartalo kuolee, se ei saa ikinä enää nähdä perhettään.

Poijan tie eli ojasta allikkoon!
Olette ehkä nähneet erään ekologin kulkevan laitoksen käytävillä mustassa ja hieman kovia
kokeneessa T-paidassa, jossa lukee selkein kirjaimin: ISRAEL DEFENCE FORCES.
Samaisessa paidassa on tekstin alla kuva todennäköisesti juuri puolustustarkoitukseen
suunnitellusta panssarivaunusta. Jollekin voisi ehkä tulla mieleen, etteivät Israelin
panssarivaunut olekaan ainoastaan puolustukseen suunniteltuja vaan että niitä voisi
mahdollisesti, ainakin aivan varovaisesti, käyttää myös pienimuotoiseen hyökkäystoimintaan.
Oman käsitykseni mukaan ainakin palestiinalaiset ovat tulleet tähän johtopäätökseen
väistellessään niin panssarivaunuja kuin samaan tarkoitukseen valjastettuja puskutraktoreitakin
- mikä sitten kyseinen tarkoitus lieneekään!
Olette ehkä myös kuulleet lauseen: Hyökkäys on paras puolustus! Ja todennäköistä onkin,
että Israelin valittu kansa onkin juuri puolustuksen asialla. Ja mitä sitten jos välillä omassa
päässä soi! Israelin osoittamaa tietä seuraten on myöskin Mikrovilluksen ja Corioliksen
yhdistetty sählyjoukkue Liskovillus kulkenut voitosta voittoon - lähes hamaan loppuun saakka.
Niin kuin jo pikkujoulujen kuvaelmaa seuratessaan väki oppi: rapatessa roiskuu! Ja jos tämä
israelilaisten kohdalla tarkoittaa muutamaa itsemurhaiskun uhria kotopuolessa, niin ei kai nyt
muutama häkki Liskovilluksenkaan kotipäässä niin vakavaa ole!
Ehkä Liskovilluksen tämänvuotiset pelit voisikin tiivistää muutamaan lauseeseen: Defence or
no defence, what's the difference! Use the FORCE! Ja voimankäyttö ei edes sählyssä tarkoita
silmitöntä väkivaltaa vaan ainoastaan silmitöntä hyökkäyspeliä.
Taktiikka toimi taas kerran mainiosti! Liskot jyräsivät alleen alkulohkonsa vastustajat!
Lohkovoitto kuitenkin sumensi terveen järjen ja tuloksena oli matka siihen "moraaliseen"
finaaliin eli pronssipeliin metsäläisiä vastaan. No pronssia saatiin, mutta kausi ei ollut vielä ohi.
Edessä oli uusinta tästä moraalisesta finaalista, joka tällä kertaa pelattiin julmetun kokoisella
Raatekankaan kentällä julmetun kokoista metsäläiskööriä vastaan. Syitä tähän ja muihinkin
tappioihin voidaan etsiä sieltä sun täältä, mutta tässä nyt ainakin muutama:
- vastustaja oli selvin päin
- Liskovillus oli selvin päin
- tuomari putosi tuoliltaan - ja selvin päin
- kenttä oli aivan liian iso (kevään toinen moraalinen loppuottelu)/pieni (lopputurnaus)
- maalialue oli aivan liian pieni
- jopa maali oli aivan liian pieni
- vastustajia oli liikaa
- vastustajien puolustajat pysyivät oman maalinsa edessä
- Reijo ei pystynyt keskittymään (oman joukkueen pelaajalla liian lyhyet housut)
- valmennusportaan vaihdokset olivat sekoittaneet pelaajien pienet päät ja seurauksena oli
suunnaton hämmennys
- niin elämän kuin sählynkin tarkoitus on edelleenkin selvittämättä
… ja viimeisenä ainakin viimeisen pelin osalta: Liskovillus odotteli jo vappua ja tietenkin
HALKOA…

pj:n picksit Gary Larsonin luontokuvista
Jottei ainoat kommenttini Halossa jäisi pelkkiin tilityksiin, niin tässä ovat valitsemani luontokuvat Garyn
arkistojen syövereistä:

Jalmari

Sälää ja roipetta
-

-

-

Kato, Turkuun- tänä vuonna ilmiö saattaa toteutua...
Mitä eroa on Pekalla ja kamelilla? - Kameli voi olla kaksi viikkoa juomatta, mutta
toisaalta kameli ei voi juoda kahta viikkoa. = )
BITA 2003 (21. - 23.3 2003) joensuulaisten järjestämänä Mekrijärvellä, siis vain 11
kuukautta BITA:an!
Biologian laitoksen johtaja vaihtui monen huomaamatta, nykyisin pääpallilla istuu
sienimies, tutor-opettaja Markku Kirsi
Villukset saivat läksiäiskahvittaa syksyllä entisen laitoksen pään Heikki Hyvärisen
Kiljubileiden jälkeen ei tarvinnut siivota laattoja (kilju oli hyvää, no kai ny kun mä sen
kerta tein T: Lasse)!
Jyväskylän Syrinksit kävivät visiitillä, kyykkivät mestarillisesti ja tekivät
kakkakepposet (Miten hemmetissä ne pysty siihen? Mahtoiko coloninen paine ylittää
reilusti EU-direktiivien antamat ohjearvot ja varmaan myös sulkijalihaksen
pidätyskyvyn)
Beach Party sujui tänäkin vuonna lämpimissä tunnelmissa, parturillamme kävi hyvä flaksi:
tytön puhelinnumero löytyi seuraavana aamuna lompakosta!
Kauden lopettajaiset: tuoreimman nukkakunnan järjestämät perinteiset telttabileet
perjantaina 17.5. 2002 Honkaniemen uimarannalla
Muista katsoa halon viimeiselle sivulle (ja takakanteen tietysti) ...
Lainaus eliömaantieteen luentomonisteesta: ..."Api-nan lei-pä-puun hede-lmistä tehdään
e-simerkiks-i as-tioi-ta ja elefantit tu-hoavat usein pui-ta koittaessaan saa-da niistä
vet-tä"...

In: kotiviinit (kestosuosikki, kun opintotuki on vähissä), gradun aiheen vaihto, syöminen,
peukalojarru à la Ylämaa (He-Man tietää), Ilosaari (rrrrock!), hötkyily ja hengailu,
siipikahvi (eritoten vanhoista poroista keitetty), (puisto)kemia, leopardipöksyt, ilmainen
vadelmahilloviineri, MIKÄ TAHANSA ILMAINEN, aktiivisuus ainejärjestö toiminnassa

-

Out: porvarit, eritoten tutkimusamanuenssi(t), junou; Turku (kestosuosikki), 6.15 juna
etelään (vain himointoilijoille), (kesä)työt, Villuksen koppi (ei siellä ole ikinä ketään, voi
johtua siitä, että kahvikaan ei viihdy siellä), sähköfysiologia, inaktiivisuus ainejärjestö
toiminnassa, perunalastut ym.

-

-

Nuori mies oli jättämässä ilmoitusta Heilin senssi-palstalle. Ilmoitus konttorin tyttö
kysyi haluatteko sen sisään jo viikonloppuna. Joo, vastasi mies, mutta ei kai sellaista voi
painaa lehteen…
Tieräk sää vai eksää tierä?
Mitä eroo on Sisi-askil ja Turkkulaisel ilotytöl? Sisu-askiin mahtus vaan kaks sormee…
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VIRALLINEN VAPPUBIISI

AXU GOES ANAGRAMMI

Runoilija
San. Heikki Salo

riveistään kilpaa, eläinparat kävisi, kitarisan
vääpeli, väleistäkin paari, virkaäänet pilasi,
pirteänä viskaali, kitarisan vieläpä, väleistäkin
arpia, kiertävän palaisi, peritään viskaali,
karsinta piilevää, niveltää parkaisi, rantakiviä
lepäsi, rientää salpakivi, anarkisti vääpeli,
äänivalta periksi, valtapiirin kesää, takaperin
välisiä, anarkisti vieläpä, vaikeinta räpläsi,
virkanaiset läpiä, pirtaan kilisevää, kenraalit
päiväsi, kalanpäistä vieri, ratkaisevin läpiä,
rakastelin päiviä, iltapäivän karies, slainte
arkipäivä, erkanivat sipilää, tikarinsa vääpeli,
väleistäkin ripaa, lasteni arkipäivä, virtaakin
läpäise, tikarinsa vieläpä, väleistäkin raapi,
astelin arkipäivä, eläinparat viskiä, sankarit
piilevää, väleistäkin paria, repäisivät kaalin,
repivät aikalisän, kiertävä spinaali, ripeästä
alkaviin, iltapäiväksi rane, perivät aikalisän,
kiertävä palaisin, kalaerät päivisin, iltapäiväksi
arne, valtapiiriä äsken, kiertävä lapsiani,
rakasteli päiväni, talvipesää irakin, valtapiiriä
kesän, palaverit käsiäni, rakasteli päivinä,
lepäsivät riikaan, väärteiksi paalin, rivakasti
peliään, keisarilta päivän, päivistä raakelin,
väärteiksi apilan, rivakasti leipään, arkiselta
päiväni, päivistä kenraali, kärsivät alipaine,
karisivat peliään, arkiselta päivinä, pistävä
elinkaari, kiirivästä pelaan, karisivat leipään,
ratkaisi vääpelin, päteviä kalsarini, irvistää
pelaakin, kaverilta siinäpä, erilaista kävinpä,
eivätpä kalsarini, irvistää kaapelin, viirit
päälakensa, artikla päiviensä, iltapäivä rakensi,
iltapäivä karsien, kieltäviä paransi, pilkistää
vaneria, iltapäivä arkisen, ikävät alaripsien,
pilkistää aravien, kalaveistä pirinä, vastalääke
piirin, pitäis eläinkarva, väleistä pariakin,
kelpasivat ääriin, pelätä varkaisiin, viileästä
parikan, kivipalat säärien, lepäät varkaisiin,
lievästä pariakin, vilkaista ripeänä, käsitä
palaveriin, leivästä pariakin, valkeita ripsiään,
kiistää palaverin, elävästi pariakin, selkäpiitä
varani, ikäistä palaverin, eläisivät parikan,
selkäpiitä vaarin, likaista repivään, kieltäviä
pisaran, pilkistää vieraan, asteli arkipäivän.

Kun tänään tulin mä töistä kotiin
sä kuuntelit radiota
siellä vanha kunnon Juice lauloi
elämä on kuolemista
Kyynelsilmin ja juovuksissa
sä käännyit minua päin
ja keskeltä savun ja pullojen
sä lausuit mulle
sä lausuit mulle näin:
Minä en ole syntynyt kuolemaan
vaikka hautaani synnyinkin
sitä kättä en rupee mä nuolemaan
joka hakkaa mut kuitenkin
minä elän
minä elän
ja kierrän tätä palloa
kuin täi kynä taskussa kiertäisi
Aleksis Kiven
muotoista kalloa
Ei älä koskaan ota runoilijaa
luoksesi asumaan
se ryyppää rähjää ja rellestää
ja kaataa kaljaa sun kitaraan
Hei älä koskaan ota runoilijaa
luoksesi asumaan
se salaa surujaan kantaa
ja niitä nurkkiisi piilottaa
Viime yönä mä äkkiä heräsin
pieneen ääneen tai liikeeseen
kun sä seisoit sänkyni vieressä
silmät oudosti kiiltäen
Olen nähnyt, sinä sanoit
sukellusveneen taivaalla
ja sen veneen tornissa kalusi
palava joutsen
kuparikolikkoa
(kertosäe)
Ja se on ainoa vuokra jonka
runoilijalta saa

Innoittajana Aleksi Päivärinta

VIRALLINEN
VAPPUPYLLISTYS !!!

HAUSKAA VAPPUA
TOIVOO TOIMITUS!

