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Pääasiallinen kirjoitus
Joku aiempi Halon päätoimareista mainitsi lyhykäisesti joko Joulu- tai Vappuhalon
pääkirjoituksessa jonakin vuonna -pitäisi ehkä tarkistaa- siitä kuinka taaskaan ei saatu
valtaisista ponnistuksista huolimatta säädyllistä ja asiallista Halkoa. Nyt on kuitenkin
meikäläisen etuoikeutettuna tehtävänä ilmoittaa villuskansalle ynnä muulle lukijakunnalle (sekä niille, jotka lehden silkkaa snobiuttansa lukematta jättävät): Vuosien stabiili luokattomuutemme on palkittu. Suhteellinen asemamme muiden medioiden
kanssa on noususuhdanteessa. Menemme ylöspäin, katsellen muiden lehtien ja uutiskanavien hillitöntä alamäkeä. Tämä julkaisu – Halolla päähän, siis – ei sisällä klikkiotsikoita, ei valeuutisia (tai no.. ), eikä etenkään jotakin kolmatta asiaa, joka täydentää
retorisesti vaikuttamaan pyrkivän luetteloni. Ei etenkään sitä!
Se itsensä kehumisesta. Sitten muiden haukkumiseen.
Nykyään kaiken tuntuu täyttävän sekä virtuaalinen että paperinen paskanjauhanta, jossa oman elämänsä asiantuntijat kertovat, miksi pyyhekumin syönti ei kannata.
Mitä se semmoinen on, että 35-vuotiaan Irman koiran kasvutarina ohittaa tärkeysjärjestyksessä poliittisten pyllypäiden päättämät lakipykälämuutokset ja ihmiskuntaa
mahdollisesti laajemmalti koskettavat ilmiöt? Sanonkin nyt vain seuraavan päätehaukkumiseni, joka on osoitettu muille medioille ynnä tiedonvälityskanaville, mukaan
lukien postimies Patelle helkkarin katteinensa: hauhau, vuf vuf! Siinä kaikki mihin
kykenen tässä musertavassa median mentaliteettikriisissä.
Vapautuneena siitä, että sain tuntemuksiani purettua, ja hyvillä mielin huomattavasta sekä lihomisesta, jota julkaisumme on suorittanut villusten ansiosta että Halon
kenties vasta alkavasta nousukaudesta –muiden laskun ansiota tai ei – ilmoitettakoon
kiinnostuneille, että Halon toimitus tarjoaa päätoimittajan vakanssia ensi syksystä
lähtien, yhteydenotot allekirjoittaneeseen. Joten adjööt vaan, nauttikaa sumeasta
jälkivapusta ja selvitkää syksyksi!
Terkuin
Päätoimittajanne Jussi Vesamäki
Joensuussa 18.4.2018
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Koppi-istuinpeli
Askeltvetokaapissa basiliskin preparointi kesken: tuon liskon ja kukon piirteitä
omaavan hirmun leikkely oli kenties osoittautunut vaikeammaksi ja enemmän aikaa
vieväksi, kuin oli alun perin oletettu. Hymähdin ja palasin takaisin autioille eni kopina kaikui Naturan tyhjillä käytävillä. Aikani puheenjohtajana oli käymässä vähiin ja
mietin hiljaa mielessäin: mitä siitä kertoisin, kysyjille vastaisin? Kertoisinko Approista, kenties BiTa-vibeista? Tulevista vujuista? En keksinyt vastausta.
Päätin tehdä öisen kävelykierroksen laitoksen tilojen läpi, joita vain muutamien palamaan jätettyjen soihtujen hehku enää valaisi. Viimeisetkin läntisen tornin GISvelhot olivat jo kauan sitten lopettaneet paikkatietotaikuutensa harrastamisen tältä
päivää, kavunneet alas työpisteiltään ja painuneet koteihinsa. Myös länsisiiven laboratoriot olivat tyhjillään: bioalkemistit, botanistit ja kaikki muutkin ahkerat tutkijat
olivat saattaneet työnsä päätökseen tältä erää. Huomasin tosin, että joltakin oli jäänyt käytäville, joilla hortoilin päämäärättömästi, yrittäen kerätä ajatuksiani.
Kurkistin vielä pikaisesti kristallipallohuoneeseen, uteliaana nähdä olisiko siellä vielä
joku yökyöpeli väsäämässä jotakin tutkielmaa kynttilän valossa; vaan eipä ollut.
Useampi rivi kankailla peitettyjä kristallipalloja, kasoittain kääröjä ja niteitä, muutama jo sammutettu kynttilä, sekä täysi hiljaisuus. Kävelin toisen kerroksen aulan läpi,
ohi mennessäni vilkaisten vitriinissä olevaa täytettyä mantikoria sen lasisilmiin. Käytävän himmeässä valaistuksessa muuten leijonamaisen olennon ihmismäinen pää
näytti omalla tavallaan hieman kammottavalta. Kävelin portaat alas ja tulin Kopin
eteen: tuon ihanan pienen Kopin, joka koko minun opiskeluaikani ja huomattavasti
kauemminkin oli ollut aina samassa paikassa, mutta nyt se tulisi siirtymään. ”Niin ne
ajat muuttuvat”, ajattelin itsekseni tuntien hivenen haikeutta, mutta samalla innostusta tulevasta.
Jatkoin kävelyäni naulakoiden ja ravintolan ohi kohti tulevan Kopin sijaintia, joka oli
laitoksen koillisen kulman aulassa. Matkan varrella kokeilin vieressä olevan saunan
ovea, mutta se oli lukossa. Huokaisten askelsin vielä muutaman metrin eteenpäin,
ja katsoin tuota tilaa, johon Kopin oli määrä kohta siirtyä. Se oli vielä erinäisen roinan täyttämä, mutta pystyin mielikuvitukseni silmin sen jo näkemään: uusi Mikrovillusten taukotila, jonka sohville pystyisi istuutumaan lepuuttamaan niin uupuneita
raajoja, silmiä kuin aivojakin. Paikka, jossa voi olla juuri sellainen kuin sattuu olemaan, puhua vapaasti tai olla puhumatta, juoda teetä tai kahvia ja valmistautua
uuteen työkoitokseen. Mikrovilluksen vahvan yhteisöllisyyden kehto.
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Istahdin ainoalle sohvalle, joka kaiken sen romppeen seassa oli, ja kertasin mielessäni lukuvuoden tapahtumia. Unohtumattomat syysexcut, joihin olimme saaneet
houkuteltua mukaamme myös Mikrovilluksen kunniajäsenen Heikki Simolan, valtakunnan 100-vuotisjuhlat, Joensuun BiTa, ja paljon muuta. Kaikki se oli pitänyt puheenjohtajan kiireisenä. Kaikesta huolimatta puheenjohtajuus on ollut antoisa ja
opettavainen kokemus, ja olen iloinen siitä, että otin tehtävän vastaan. Tekemistä
toki riittäisi myös vielä seuraavaan syyskokoukseen asti, mutta innolla jo odotin
kaikkea sitä, mitä uusi lukuvuosi toisi Mikrovillukselle tullessaan, sillä esimerkiksi
valmistelut ainejärjestön 45v juhliin olivat jo aluillaan. Mitä ikinä onkaan luvassa,
sitä tulen varmaan seuraamaan sivupenkiltä.

Jesse III Taistelija
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Helmiralli 2018

Helmiralli skabailtiin tutuissa tunnelmissa, joskin sarjajaon filosofiaa muutettiin.
Tänä vuonna kukin kilpailija sai osallistua sekä eko- että normaalisarjaan. Tämä aiheutti suurta hämmennystä kilpailijoiden keskuudessa vielä viime hetkellä, vaikka
muutos kirjattiin sekä tapahtumakuvaukseen, että virallisiin sääntöihin hyvissä
ajoin. Muutoksen myötä molempien sarjojen voitto meni, kenties ennakoidusti,
reilulla marginaalilla vanhaan osoitteeseen eli Jarkko Peltoniemelle. Hyvä Jarkko!
Toisena uutuutena jaettiin ensimmäistä kertaa tuloksensa ilmoittaneista rallaajista
parhaiten suoriutuneille pienet tuotepalkinnot. Nämä palkinnot menivät normaalisarjassa Heidi Laineelle ja ekosarjassa Janina Keskinivalle. Onnittelut molemmille!
Helmirallin tulevaisuus on tällä hetkellä hämärän peitossa, sillä vuoden 2019 järjestäjää ei ole vielä tiedossa. Luottamus tämän aina järjestetyn tapahtuman jatkuvuudelle on kuitenkin kova.

Kuva 1. Tuplavoittaja ja huikeat kiertopalkinnot
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Taulukko 1. Helmirallin 2018 tulokset
Sija Nimi

Normaalisarja
Tulos Ässiä

1 Jarkko Peltoniemi
2
3
4
5
6
7
8
9
9
11
12
13
14
15
15
17

Miika Kotila
Kauko Aho
Heidi Laine
Karoliina Hämäläinen
Tuomo Takala
Janina Keskiniva
Ninni Rissanen
Eveliina Korkiatupa
Petri Kesti
Petra Rinne
Niko Kiiski
Matti Asikainen
Ville Aro
Maiju Tanskanen
Laura Koivu
Aslak Eronen

Sija Nimi
1 Jarkko Peltoniemi
2
3
4
5
6
7
8
8
10
10
12
13
14

Miika Kotila
Tuomo Takala
Janina Keskiniva
Ninni Rissanen
Petri Kesti
Petra Rinne
Eveliina Korkiatupa
Niko Kiiski
Heidi Laine
Matti Asikainen
Kauko Aho
Ville Aro
Laura Koivu

42

hiiripöllö, kirjosiipikäpylintu,
palokärki, teeri, varpuspöllö

34
33
30
30
29
28
25
24
24
20
20
19
18
17
17
3

helmipöllö

harmaapäätikka, taviokuurna
pikkukäpylintu
töyhtötiainen

lokki sp.

pyrstötiainen

kotihiiri

Ekosarja
Tulos Ässiä
39
31
29
27
24
22
20
20
20
19
19
19
16
13
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tundraurpiainen, metsäjänis,
kirjosiipikäpylintu, palokärki,
varpuspöllö
töyhtötiainen

lokki sp.

taviokuurna
pyrstötiainen

Taulukko 2. Havaitut lajit ja havaitsijoiden lukumäärät sarjoittain
Normaalisarja
Laji
Havaitsijat
Naakka
17
Varis
17
Harakka
16
Käpytikka
16
Punatulkku
16
Sinitiainen
16
Talitiainen
16
Varpunen
16
Hömötiainen
15
Pikkuvarpunen
15
Räkättirastas
15
Rusakko
15
Kesykyyhky
14
Keltasirkku
13
Mustarastas
13
Viherpeippo
13
Orava
12
Tilhi
13
Urpiainen
12
Kuusitiainen
11
Korppi
10
Puukiipijä
11
Saukko
10
Peippo
9
Närhi
8
Valkoselkätikka
8
Vihervarpunen
8
Hippiäinen
6
Kanahaukka
6
Sinisorsa
5
Varpushaukka
4
Metsäkauris
3
Minkki
3
Tundraurpiainen
3
Ampuhaukka
2
Isolepinkäinen
2
Koskikara
2
Metsäjänis
2
Mustapääkerttu
2
Myyrä sp.
2
Pyy
2
Töyhtötiainen
2
Harmaapäätikka
1
Helmipöllö
1
Hiiripöllö
1
Kirjosiipikäpylinty
1
Kotihiiri
1
Lokki sp.
1
Palokärki
1
Pikkukäpylintu
1
Pyrstötiainen
1
Taviokuurna
1
Teeri
1
Varpuspöllö
1

Ekosarja
Laji
Naakka
Varis
Harakka
Käpytikka
Punatulkku
Sinitiainen
Talitiainen
Varpunen
Pikkuvarpunen
Räkättirastas
Pulu
Viherpeippo
Tilhi
Rusakko
Mustarastas
Hömötiainen
Kuusitiainen
Keltasirkku
Urpiainen
Saukko
Vihervarpunen
Orava
Puukiipijä
Korppi
Peippo
Sinisorsa
Närhi
Hippiäinen
Kanahaukka
Valkoselkätikka
Minkki
Varpushaukka
Ampuhaukka
Koskikara
Mustapääkerttu
Myyrä sp.
Metsäkauris
Tundraurpiainen
Metsäjänis
Töyhtötiainen
Kirjosiipikäpylinty
Lokki sp.
Palokärki
Pyrstötiainen
Taviokuurna
Varpuspöllö
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Havaitsijat
14
14
14
14
14
14
14
14
14
13
12
12
12
11
10
9
9
8
8
8
8
7
7
6
6
6
5
4
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Endwater
Kauko J. Aho, LuK.

Luku II. Kaksi henkipattoa
Yön mustuus verhosi autiotilan päärakennusta kituliaan kyläpahasen laitamilla. Asumus oli ollut autiona jo useita vuosia, mutta tänä yönä se oli saava maistiaisen elämästä. Kellon ollessa hieman yli puolenyön kaksi matkalaista ratsasti äänettömästi
tilan porteista sisään ja sitoi hevosensa päärakennuksen kuistin eteen.
Matkaajista toinen, lyhyempi, piti kättään hermostuneesti revolverillaan ja vilkuili
ympärilleen. Pidempi matkaaja oli rauhallisempi. Hän sitoi hevosensa kiinni huolella
ja sytytti sen jälkeen savukkeen. Hiljaisuuden vallitessa miehet katselivat öistä pihaa
ja autiota päärakennusta.

”Eiköhän mennä sisään”, sanoi miehistä pidempi ja sylkäisi savukkeen suupielestään. Hän harppoi oven eteen, kurkotti ylös ja nappasi avaimen oven päälle ripustetun lehmänkallon alta. Lyhyempi mies seurasi toveriaan sisälle rakennukseen ja
oven salpa kalahti hänen jäljessään.
Sisällä miehistä pidempi kaivoi taskustaan tulitikut ja sytytti oven vieressä roikkuneen lyhdyn. Sen tuomassa kituliaassa valossa miehet saattoivat tutkailla asumusta
hieman tarkemmin.
Asumus oli varsin pelkistetty, neliön muotoinen. Talon etuosan muodostivat toisiinsa yhdistetty keittiö ja oleskeluhuone ja takaseinän ovet johtivat ruokakomeroon ja
kamariin. Huonekalut olivat yksinkertaisia, ilmeisesti edellisten asukkaiden valmistamia. Huoneen vasemmalla puolella oli takka, jonka eteen oli sijoitettu keinutuoli ja
pari käsinojallista tuolia. Oikealta puolelta löytyivät ruokapöytä ja sen ympärille
asetetut tuolit. Seinustalla oli joitakin kaappeja ja yksi tyhjä kirjahylly.
Miehistä pidempi käveli takan luokse ja paiskasi laukkunsa lattialle. Tämä kauhistutti
hänen lyhyttä toveriaan ja tämä voihkaisikin vaimeasti.
”Mitä sinä voihkit?” kysyi pidempi mies pinoten samalla polttopuita takkaan.
”Minusta sinun pitäisi olla varovaisempi. Et saisi paiskoa laukkuasi noin”, lyhyempi
mies sanoi pelokkaasti. ”Mitä jos se meni rikki?”
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Pidempi mies naurahti kalseasti ja sytytti tulitikun. ”Vai rikki? Pah. Sehän on tehty
puusta! Miten se muka menisi rikki? Polttaa sen tietysti voisi...” hän sanoi ja oli vievinään tulitikkua kohti laukkua. Tämä sai lyhyemmän miehen parkaisemaan kauhusta ja pidempi mies vetäisi kätensä pois kolkosti nauraen.
”Jack, tuo ei ole yhtään hauskaa. Mitä jos olisit vahingossa pudottanut tikun ja
polttanut sen?” lyhyempi mies vaikeroi.
Jack oli saanut takkaan tulen ja hän nousi seisomaan nostaen samalla laukkunsa.
”Kuule John. Minä voin olla aika sählääjä, mutta en minä nyt sentään niin tohelo
ole, että polttaisin sen. Sittenhän tämä koko homma olisi ollut turha.”
John vääntelehti edelleen vaivaantuneena. ”Se minua pelottaakin, että tämä olisi
turhaa. Mitä jos hän ei tulekaan hakemaan sitä? Mitä jos hänellä ei olekaan rahoja?
Me ammuimme liittovaltion sheriffin! Luojan tähden! Siitä joutuu hirteen!”
Jack istuutui keinutuoliin ja sytytti uuden savukkeen. ”Kuule John, sinun pitää rauhoittua. Se mies tiesi, missä sitä pidetään ja miten sitä vartioidaan. Hän tiesi, miten
me saadaan varastettua se ja se me tehtiin. Se, että se sheriffi kuoli, oli sen omaa
syytä, kun lähti meidän perään. Se mies tiesi tarkalleen kauanko tänne ratsastaminen kestää ja että tönön avain on sen kallon alla. Että kyllä se myös tulee hakemaan
omansa pois.”
John nyökytteli kuunnellessaan veljensä perusteluja. ”Niin, olet varmaan oikeassa.
Mutta jotain epäilyttävää siinä äijässä oli. Pahaenteistä.”
”Ei sillä ole mitään väliä, vaikka se ois ollu itte Perkele”, Jack sanoi ärtyneesti. ”Se
halus, että me varastetaan sille tuo ja se me tehtiin”, hän jatkoi osoittaen laukkuaan. ”Se sanoi tulevansa huomenna ja tuovansa meille meidän rahat ja sen se myös
tekee. Mieti John. 10000 dollaria! Kyllä sen takia kannattaa yksi tinatähti ampua.”
Jackin päättäväisyys ja ärtyisyys saivat Johnin rauhoittumaan hieman, tai ainakin
peittämään hermostuneisuutensa. Hän kierteli hetken huonetta, mutta istui sitten
tuoliin veljensä viereen. Hän kaivoi taskustaan korttipakan ja ryhtyi sekoittamaan
sitä.
”Niin, kyllä sinä varmasti olet oikeassa”, hän sanoi irrottamatta katsettaan korteista.
”Ja 10000 taalaa on iso summa. Voimme vaikka ostaa tilan ja asettua aloillemme.”
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Jack naurahti kalseasti. ”Vai ostaa tilan? Paskat! Minä perustan bordellin ja alan
polttamaan parempaa tupakkaa”, hän sanoi ja paiskasi savukkeensa jämät takkaan.
John yritti matkia veljensä naurua, mutta onnistui siinä surkeasti, hämmentyi ja pudotti korttinsa lattialle. Jack naurahti taas, kun John ryhtyi keräilemään kortteja.
”Kuule Jack”, John aloitti varovaisesti nostellessaan korttejaan. ”Saisinko minä...
nähdä sen vielä kerran?”

Jack sytytti jälleen uutta savuketta ja hän veti muutamat henkoset ennen kuin vastasi. ”Ai nähdä sen? Taasko? Miksi ihmeessä?”
”No kun”, John aloitti hieman nolona, ”Kun minusta se on jotenkin kiehtovan näköinen”, hän sanoi ja laittoi keräämänsä kortit takaisin taskuunsa.
Jack pyöritteli hetken savuketta huuliensa välissä, kohautti sitten olkiaan ja kumartui
laukkunsa puoleen. ”Mikäs siinä. Minusta se on vain törkeän näköinen. En ymmärrä, miksi joku tahtoo maksaa siitä 10000.”
Puhuessaan hän kaivoi laukustaan nuhjuisen kangaspussin. Hän avasi pussin solmun
ja veti sieltä esiin tumman, noin vaaksan korkuisen puuveistoksen. Veistos oli tosiaan rujo. Työn jälki itsessään oli varsin taidokasta, mutta veistoksen aihe... Se oli
kuin lapsen näkemys muotopuolesta ihmisestä. Hahmo oli kyyryssä ja sillä oli tihrustavat mulkosilmät, suuri vääntynyt suu ja terävät torahampaat. John katsoi sitä haltioituneena, silmät loistaen. Hän ojensi kätensä koskettaakseen sitä, mutta Jack
vetäisi sen pois hänen ulottuviltaan ja sulloi takaisin pussiin. ”Kauhistuttava kapine”,
hän murahti ja nakkasi pussin laukkuunsa ja pudotti laukkunsa keinutuolin viereen.
John istui hetken typertyneenä, kasvot sen näköisinä kuin Pyhä Pietari olisi juuri
evännyt häneltä pääsyn Taivaaseen. ”Olisin halunnut koskettaa sitä”, hän mutisi
pettyneenä.
Jack oli kuin ei olisi kuullutkaan. ”Kuules, meidän pitäisi varmaan nukkua”, hän sanoi. ”Jos minä nukun ensin muutaman ja sinä pidät vahtia. Ei täällä pitäisi mitään
vaaraa olla, mutta ei sitä koskaan tiedä. Jos vaikka joku sheriffin miehistä seuras
meitä. Mitäs tuumaat?”
John nyökytteli vaisusti. ”Kyllä, kyllähän se käy. Minä voisin vaikka keittää papusoppaa tässä samalla. Saat syödä sitä sitten vahtivuorosi aikana.”
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Jack nousi keinutuolista, viskasi savukkeensa jämät taas takkaan ja lähti astelemaan
kohti kamaria. ”Hyvä. Minä oikaisen itseni tuohon laverille. Herätä minut muutaman tunnin päästä. Äläkä polta sitä soppaa!”
Johnin vahtivuoro sujui levottomasti. Häntä vaivasi koko ajan ikävä tunne, että jokin
tarkkaili häntä, vaikka talon ikkunat olivat umpeen laudoitetut eikä ulkoa kuulunut
muuta kuin tuulen ujellusta. Lisäksi hänen ajatuksensa harhailivat tuon tuostakin
tuohon irvokkaaseen, mutta oudon kiehtovaan puuveistokseen, joka lepäsi laukussa
Jackin sängyn vieressä. Useita kertoja hän nousi mennäkseen hakemaan veistoksen,
mutta istuutui sitten takaisin tuoliin miettien, ettei Jack pitäisi siitä, jos sattuisi heräämään.
Kellon näyttäessä neljää John oli saanut papusopan keitettyä ja hän oli syönyt sitä
kulhollisen, pienellä kakistelulla tosin. Hänellä ei ollut ruokahalua, vaikka he olivat
ratsastaneet melkein koko päivän. Lisäksi ikävä tunne tarkkailtuna olemisesta oli
kasvanut suoranaiseksi paranoiaksi ja hän säikkyi jokaista rasahdusta ja narahdusta.
Nieltyään viimeisen lusikallisen papusoppaa, hän kävi herättämässä Jackin.
”Jack, hei Jack herää. Soppa on valmista”, John sanoi ravistellen samalla varovasti
veljeään olkapäästä.
”Ethän polttanut sitä pohjaan tällä kertaa?” Jack murahti, nousi istumaan sängyn
laidalle ja hieroi hetken sänkisiä kasvojaan.
”En. Siitä tuli ihan hyvää”, John sanoi yrittäen tavoittaa rentoa äänensävyä.
”Hyvä. Tässä onkin jo vähän nälkä”, Jack tokaisi, kumartui nappaamaan laukkunsa ja
nousi ylös mennäkseen oleskeluhuoneeseen.
”Hei Jack”, John huudahti ääni hieman väristen. ”Etkö jättäisi laukkuasi tänne? Kyllä
se täällä pysyy ihan yhtä hyvässä tallessa, kuin tuolla viereisessä huoneessakin.”
Jack hörähti kylmästi. ”Ei millään pahalla, velipoika, mutta minulla ei ole aikomustakaan erota tästä kapineesta ennen kuin se ukko tulee ja antaa meille ne 10000 taalaa. Mene maaten. Herätän sinut aamun koitteessa.”
Jack tömisteli oleskeluhuoneeseen raskain askelin ja John jäi pettyneenä seisomaan
pimeään kamariin. Halu nähdä veistos oli kova, mutta hän ei halunnut tai oikeastaan uskaltanut vastustaa veljeään. Jack oli aina ollut heistä se, joka sanoi, miten
asiat tehdään ja John oli aina tehnyt juuri niin kuin Jack sanoi. Joskus se oli ollut
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vaistoin hänen omaa tuntoaan, mutta hän oli yrittänyt olla välittämättä siitä. Siispä
nytkin hän tukahdutti sisällään kirkuvan halun siepata laukku Jackin käsistä ja
asettui makuulle.
Huolimatta alati kasvavasta pelosta, John onnistui nukahtamaan verrattain nopeasti. Hänen unensa oli kuitenkin kevyttä ja häntä piinasivat painajaiset epämuodostuneista olennoista, jotka raapivat talon seiniä pitkillä kynsillään ja ryömivät sisään
risoista ikkunoista pitäen outoa naksuttavaa ääntä. Nukuttuaan pari tuntia John
säpsähti hereille. Hän makasi hiljaa, liikkumatta, ja kuunteli. Tuulen vinkunan lisäksi
hänen tajuntaansa tunkeutui toinenkin ääni, jokin etäisesti tuttu, mutta silti vieras
ääni. Hetken kuunneltuaan John tunnisti äänen ja pelko kulki aaltoina hänen lävitse.
Toinen pelon aalto iski, kun hän ymmärsi tuon oudon äänen, joka muistutti äskeisen
painajaisunen olentojen pitämää naksutusta, kantautuvan viereisestä huoneesta.
John nousi varovasti istumaan ja yritti, nähdä istuiko Jack vielä keinutuolissa, mutta
takan liekit olivat hiipuneet eikä lyhdyn valo kantanut tuoliin asti. Äänettömästi kuin
kissa John nousi seisomaan ja lähti hiipimään kohti oviaukkoa. Hänen kurkkuaan
kuristi ja ainoa ääni, jonka hän kuuli, oli tuo kauhea naksutus. Se kaikui seinistä ja
täytti hänen mielensä peittäen alleen kaiken muun. Väristen, kylmä hiki otsalla hän
kurkisti oleskeluhuoneeseen ja rukoili näkevänsä Jackin keinutuolissa, mutta kauhukseen hän joutui pettymään. Tuoli oli tyhjä.
Pelko raastoi Johnin sisuksia, kun hän tähyili huonetta takan kituvien hiilien luomassa valossa. Myös pöydälle asetettu lyhty oli sammumassa. Hän hivuttautui huoneeseen ja kuunteli. Naksutus kuului keittiön puolelta. Henkeään pidätellen hän hiipi
lyhdylle ja poimi sen. Vapisevin käsin hän käänsi sydänlankaa pidemmäksi ja kirkastuvassa valossa hän saattoi nähdä paremmin huoneen toiselle puolelle. Se oli samanlainen kuin aiemmin, lukuun ottamatta nurkassa väräjävää hahmoa. John astui
lähemmäksi, pitäen lyhtyä kohollaan ja kosketellen samalla revolveriaan tärisevillä
sormillaan.
Hahmo istui nurkassa kyyryssä, kasvot seinään päin ja ikään kuin värisi ja keinahteli.
Keinahdellessaan se piti samalla tuota outoa, luonnotonta naksutusääntä, jonka
John oli kuullut unessaan. Repaleisista vaatteista John tunnisti sen Jackiksi.
”Jack?” John ähkäisi pelokkaasti. ”Jack? Oletko se sinä? Mitä sinä...” hän kysyi ääni
särkyen. Hän suuntasi lampun valon veljeensä ja silloin Jack käännähti ympäri paljastaen kasvonsa.
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Sanoin kuvaamaton kauhun ja epäuskon tunne löi Johnin lävitse ja lyhty putosi hänen kädestään. Olento oli Jack, muttei kuitenkaan ollut. Se seisoi kyyryssä, petomaisesti keinahdellen ja edelleen naksuttaen. Sen sormet olivat pidentyneet luonnottomiksi ja se oli raastanut niillä vaatteitaan raadellen ne riekaleiksi. Olennon pää oli
työntynyt eteenpäin, tuoden paremmin esille sen kamalat kasvot. Ne olivat haljenneet pystysuunnassa paljastaen rivin teräviä torahampaita ja hampaiden molemmilla puolilla loistivat petomainen hulluus ja himo olennon tihrustavista silmistä. Ja
vasemmassa kädessään se puristi tuota irvokasta puuveistosta.
Kauhun lamaannuttama John olisi halunnut tarttua revolveriinsa ja lopettaa tuon
Jumalan luomistyötä rienaavan hirvityksen, mutta hän ei kyennyt. Olento päästi
kammottavan kirkaisun ja ennen kuin John tajusi, oli se rynnännyt hänen päälleen
kaataen hänet maahan. Hän tunsi pistävää kipua, kun pedon terävät sormet pureutuivat hänen hartioihinsa ja hänen hengityksensä salpaantui olennon painon puristaessa rintaa.

”Jack, älä. Se olen minä, John!” John parkui ja yritti työntää petoa pois päältään. Se
oli kuitenkin liian raskas. Peto avasi epämuodostuneen kitansa valmiina iskuun ja
John huusi epätoivoisesti. ”Jack ei, minä olen John, veljesi John!” hän karjui. Tämä
sai olennon epäröimään, kuin huuto olisi tavoittanut olennosta sen pienen osan,
joka oli vielä Jack. Olento pysähtyi ja tuijotti hetken Johnia tihrustavilla silmillään.
Tämä hetki oli riittävästi, sillä Johnin onnistui vetäistä revolverinsa kotelosta ja tyhjentää sen rulla pedon ylävartaloon. Kammottavasti kirkuen ja naksuttaen olento
loikkasi pois Johnin rinnan päältä ja perääntyi horjahtaen kohti nurkkaa. Se vaappui
hetken ja lysähti sitten koristen lattialle. Naksutus vaimeni.
John istui lattialla kauhuissaan. Kädet täristen hän vaihtoi revolverinsa rullaan uudet
panokset ja ampui nekin veljensä ruumiiseen. Sitten hän oksensi ja purskahti itkuun.
Hänen mielensä ei kyennyt käsittämään tapahtunutta. Se ei pystynyt ymmärtämään
kauhua ja pelkoa, jotka hän oli juuri kokenut. Kyyneleiden sumentamilla silmillään
hän näki jotain lattialla vieressään. Hän kurottautui poimimaan sen. Se oli se samainen rujo, tummasta puusta valmistettu veistos, jonka hän ja Jack olivat päivää aiemmin ryöstäneet. John ei käsittänyt tapahtumia, mutta hän tiesi, että tuo veistos oli
syypää niihin. Hän tunsi ensimmäistä kertaa sanoinkuvaamattoman pahuuden huokuvan tuosta esineestä.
”Tämä on tuhottava. Poltettava”, John ajatteli ja raahautui lattialla kohti lyhtyä. Se
oli selvinnyt putoamisesta rikkoutumatta, mutta nyt John paiskasi sen kaikella voi14

mallaan vastapäiseen seinään ja samassa liekit nuolivat ahnaasti kuivaa puuta. Luoden viimeisen vilkaisun kirottuun puuveistokseen John valmistautui heittämään sen
liekkeihin, mutta hänen kätensä pysähtyi. Jokin tuossa pahuutta huokuvassa artefaktissa kiehtoi häntä niin, ettei hän saattanut pakottaa itseään tuhoamaan sitä.
Jokin siinä veti häntä puoleensa. Hän tunsi euforista keveyttä pidellessään sitä ja
naurahti. Hän puristi veistoksen tiukemmin nyrkkiinsä ja tuijotti sen tihrustavia silmiä.
”Polttaa tämän? Hulluko minä olen?” hän sanoi itsekseen. Näkökenttänsä laitamilla
hän näki ikään kuin sormiensa kasvavan. Häntä nauratti. Hän ryömi poispäin liekeistä ja nauroi, nauroi kuin ei olisi koskaan aiemmin nauranut. Hän käpertyi ulko-oven
eteen ja toi veistoksen aivan lähelle kasvojaan. Se oli oikeastaan varsin kaunis. Luultavasti kauneinta, mitä hän oli koskaan nähnyt. Jälleen hänen oli pakko nauraa,
mutta tällä kertaa ääni purkautui hänen suustaan katkonaisesti, kuin naksutuksena.
Hän painoi veistoksen värähtelevää rintaansa vasten ja se tuntui lämpimältä, lämpimämmältä, kuin lähestyvät liekit. Lämmön ja riemukkaan euforian lisäksi hän tunsi
jotain muutakin. Hän sipaisi kasvojaan pidentyneillä sormillaan ja nauroi taas. Hän
tunsi kasvojensa halkeavan.
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Mitä silmät ei nää
Kaikki hyvä loppuu aikanaan. Niin loppuu myös kopin tarina. Ainakin sellaisena kun
sen nyt muistamme.
Kuten kaikki tiedämme, koppi tulee muuttamaan pois nykyisestä lokaatiostaan. Tulevana syksynä taukotilamme ei tule olemaan entisensä. Näinä menetyksen aikoina on
tärkeää muistaa hyvällä tätä tilaa, jossa niin monta ihanaa asiaa on tapahtunut. Moni
rakkaus on puhjennut kukkaan, ystävyyden valoja lausuttu ja muuten vain jauhettu
paskaa. Muistakaa, että tärkein koppi ei ole vain tila Naturalla, vaan se on myös kaikki nuo hyvät muistot sydämessämme. Meissä kaikissa asuu pieni koppi.
On tärkeää tietää mikä jää koppiin kun viemme tavarat pois. Vielä tärkeämpää on
tietää, mitä me otamme sieltä mukaan. Olikin suuri kunnia tehdä vielä yksi tutkimus
vapaa-ajan tiloissamme. Skannasin nykyiset –tulevat entiset- tilamme uv valolla.
Ultraviolettisäteily on hassu jutska. Kuten nokkelimmat Wikipediaa lukevat tietävät,
tätä lyhytaaltoista, meille näkymätöntä valoa käytetään muun muassa CSI-tyylisessä
rikostutkinnassa. Tuo ihmiselle lähes näkymätön aallonpituus näyttäytyy meille violettina. Sillä voidaan desinfioida, kovettaa hampaiden muovipaikkoja, tai tässä tapauksessa valaista ihmisille näkymättömissä olevat substanssit esineiden ja huoneen
pinnoilta. Tietyt materiaalit alkavatkin hohtaa epäilyttävän kirkkaina paljastaen yllättäviä tapahtumia menneisyydestä. Kaikki me olemme jättäneet pienen palan/tipan
itsestämme koppiin. Nyt pääsemme arvostamaan kättemme tekoja.
Tutkimusta julkaistaessa olen päättänyt sensuroida muutaman kuvan parista syystä:


Tieto lisää tuskaa



Meidän tulee pystyä istumaan jossain



halua aiheuttaa mielipahaa kahvinjuojille.



Tämä ei ole siivoojien vika.

Itse en ole sensuroinnin puolella enkä vastaan. Pikemminkin päinvastoin!
Ja kiitos Markku Keinäselle, Miika Kotilalle, Aslak Eroselle ja tietysti itselleni projektiin osallistumisesta. Loistavaa toimintaa kaikilta (kirjaimellisesti).
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Summa summarum:
Mitä silmät ei nää, sen Köpi ymmärtää
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Riemutintin (Parus slutus) tutkimuksen ja
uusimpien löytöjen päiväkirja
14.1.2018
Rakas tieteellinen päiväkirjani. Tänään uskon tehneeni uraauurtavan tieteellisen
löydön. Uskon löytäneeni uuden lajin jonka alustavasti nimesin jo riemutiaiseksi,
Parus slutus. Löytämäni yksilö oli valitettavasti jo kuollut kun löysin tämän kylmänkankeana parvekkeeltani aamusta. Kuolinsyyksi pystyin toteamaan heti niskan murtumisen. Poloinen oli lienet luullut pääsevänsä johonkin olohuoneen ikkunasta.
Uuden lajin määritykseni perustuu toistaiseksi puhtaasti ulkonäköön. Tiedän että
tarvitsen virallisesti enemmän todisteita uudesta lajista mutta löytämäni yksilö ei
vastannut minkään aikaisemmin tunnetun lajin piirteitä. Löytämäni tintti
(riemutiainen) on melko iso ja hyvin värikäs. Silmiinpistävä räikeys hämmästyttää
myös sillä kyseinen yksilö paljastui naaraaksi. Voisin olettaa ettei lajilla ole hirveästi
metsästyksen pelkoa syystä tai toisesta.
Olen sanomattakin hyvin innoissani löydöstäni mutta varma lajinmääritys vaatii
lisää tutkimusta. Palaan asiaan päästyäni tutkimaan tinttiä tarkemmin paremmissa
olosuhteissa.
15.1.2018
Parahin loki, kuljetin tänään tintin laboratoriolle jossa pääsin perehtymään löydökseeni paremmin. Olen nyt täysin vakuuttunut kyseessä olevan uusi laji. Ruumiinavaus, luuston tutkinta sekä vertailu kansainvälisiin aineistoihin viittasivat kaikki
uuteen lajiin jota tiede ei ole aiemmin kuvaillut. Huomionarvoista ruumiinavauksessa ja luustossa oli lonkan erityisen avoin rakenne ja vaurioituneisuus. Alustavassa
verenkuvassa havaittiin myös huomattavia määriä mitä erikoisimpia yhdisteitä. Verestä löytyi erityisen suuria määriä muun muassa estrogeenejä sekä ”taikasienten”
hajoamistuotteita. Teoriani tämän selittämiseksi on että tintti on jostain syystä käyttänyt ravinnokseen kyseisiä sieniä vielä hyvin myöhään talvella ja tämä on aiheuttanut sen ruumiille kaikin puolin epäsopivan tilan.
Yleisiltä piirteiltään tintillä on pitkät, hoikahkot raajat sekä siro, suorastaan aerodynaaminen vartalo. Päässään tintillä on ilmiselvänä houkuttimena toimiva värikäs
töyhtö jonka uskon olevan urosten houkuttelemiseksi. Silmien ja suuaukon ympärys
ovat myös vahvasti värittyneet, uskottavasti samasta syystä kuin töyhtö.
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Olisi varmasti kaikin perustein järkevää pyytää kollegoitani tutkimaan löydöstäni
kanssani mutta olen myönnettävästi vielä liian innostunut ottamaan muita mukaan
tutkimukseen. Aion tutkia tinttiä vielä hetken ennen muiden avun pyytämistä. Tahdon olla täysin varma löydöstäni enkä halua vielä aiheuttaa itselleni tai muille liikaa
vaivaa tästä. Seuraavaan kertaan, lokiseni.
20.1.2018
Loki! Olen koko viikon uurtanut tutkimukseni parissa ja luulin etten voisi olla
iloisempi tuloksista. Olin selkeästi väärässä sillä nyt en edes malttaisi kertoa miten
löytöni on edennyt. Löysin toisen riemutiaisen! Olin aamulla viemässä roskia kun
huomasin riemutiaisen biojäteastiassa. Tintti on lienet mennyt roskiin raakaa keliä
pakoon ja hakemaan evästä pärjätäkseen. Valitettavasti Tintille oli iskenyt suuruudenhulluus ja se oli harmillisesti tukehtunut jonkinnäköiseen pieneen muovipussiin.
Harmillista että ihmiset heittävät muovipusseja biojätteeseen. Siitä huolimatta, elävä
tai kuollut, tämä löydös vahvistaa uraa uurtavaa tutkimustani entisestään.
Tämä toinen löytämäni Tintti vastaa ulkoisilta piirteiltään hyvin pitkälle ensimmäistä löydöstäni. Tälläkin naaraalla on aerodynaamisen hoikka mutta pitkähkö
ruumiinrakenne ja hyvin värikkäät houkuttimet päässä. Vien Tintin jälleen maanantaina laboratorioon jossa voin suorittaa ruumiinavauksen ja vertailla kahta yksilöä
keskenään. Toivon hartaasti löytäväni jotain uutta, mahdollisesti varmempia merkkejä Tinttien elintavoista ja -ympäristöstä.
Palaan jälleen asiaan tutkittuani uutta löydöstäni tarkemmin. Nyt olen aivan liian
tohkeissani kirjoittaakseni pidempään joten jatkakaamme hommia Lokiseni.
30.1.2018
Rakas Loki, olen pahoillani etten ole viime päivinä jakanut kaikkea kanssasi.
Olen ollut hyvin kiireinen Tinttien kanssa. Tutkimus on edennyt hyvää tahtia ja suurin osa ensimmäisestä yksilöstä havannoimistani piirteistä löytyvät myös uudemmalta löydökseltä. Uudempi löydökseni paljastui hieman ensimmäistä nuoremmaksi ja
on myös monin tavoin parempikuntoinen. Verenkuvasta löytyi yhtälailla erikoisia
yhdisteitä joten voisin olettaa että ruokavalio on vähintäänkin paikallispopulaatiolle
yhteneväinen. Molempien yksilöiden vatsa ja muu ruuansulatuselimistö oli hyvin
tyhjillään ja molemmat kärsivät jonkin ravinteen puutostilasta. Tämä herättikin mietteitä yksilöiden yllättävästä ajautumisesta asutuksen lähelle. Laji on voinut säilyä
tieteelle tuntemattomana mahdollisen arkuutensa takia ja nyt nämä ovat muuttuneet
nälissään hyvin epätoivoisiksi.
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En ole vieläkään kertonut kellekkään löydöistäni. Pidän tutkimuksen muuten
tyhjässä laboratoriossa ja suoritan sitä vain muiden poissa ollessa. En tahdo
muiden ottavan minkään sortin kunniaa löydöistäni. Olen nähnyt sen tapahtuvan laitoksellamme turhankin usein joten venytän mielummin tutkimustani
kuin otan riskejä. Tiedustelin kuitenkin kollegaltani uuden lajin löytämisestä ja löydöksen julkistamisesta. Hänen mielestään pari kuollutta yksilöä tuskin vielä riittäisi
kovin varmaan määritykseen. Useampi yksilö, eri sukupuolet ja elävät yksilöt toisivat huomattavasti enemmän varmoja todisteita täysin uudesta lajista.
Olen koittanut selvittää mitä tahansa Tinttien elintavoista ja -ympäristöstä tuloksetta. Myönnän etten ole ekspertti tulkitsemaan näitä mutta näyttää että Tintit olisivat
sopeutuneet hyvin vaihtelevaan ympäristöön. Tintit vaikuttavat toisaalta aerodynaamisen hoikilta mutta toisaalta myös tarpeen tullen vahvoilta. Tinteillä on petomaisen
terävät kynnet muttei mitään muuta merkkiä saaliin teurastamisesta. Lisäksi Tinteillä
on erityisen kauniit ja hyväkuntoiset houkuttimet mutta samalla ne vaikuttavat hyvin
epätodennäköisiltä tuottamaan jälkeläisiä.
Aion jatkaa tutkimustani ja koitan löytää eläviä yksilöitä. Olen jo kaavoittanut
maastoretkiä loppuviikolle ja ensi viikolle tunnettujen taikasienten kasvupaikkojen
lähistölle. Toivon että etsintäni tuottavat tulosta ja löytäisin mahdollisesti jopa urospuolisen, elävän yksilön. Seurtaavaan kertaan vanha ystäväni!
9.2.2018
Hei taas Loki. Tänään olen hieman alakuloinen. Tutkimukseni
ei ole edistynyt lainkaan viime näkemisemme jälkeen. Vietin lähes
koko edeltäneen viikon metsissä etsimässä rakkaita tinttejäni. Kovasta yrityksestäni
ja sienien kasvupaikkojen taustatutkimuksesta huolimatta en löytänyt merkkiäkään
Tinteistä. Ymmärtänet Lokiseni, etten tänään jaksa kerrata kaikkea tekemääni sen
osoittauduttua turhaksi. Olen melko uupunut joten taidan vetäytyä jo levolle. Toivotaan että voin taas ensi kerralla kertoa iloisia ja jännittäviä uutisia.
24.2.2018
Kaksi viikkoa. Niin pitkään aikaan en ole raoittanut sanallista kirstuani sinulle,
armas Lokini. Tuntuu kuin olisin pettänyt sinut. Noh, onneksi odotus ei ole ollut
täysin turhaa. Tällä kertaa olen jälleen kokenut läpimurron jo tauolla olleessa tutkimuksessani. Aamulenkille lähtiessäni löysin taloni edestä puistosta kaksi riemutiaista. Kaksi! Tälläkin kertaa löytämäni yksilöt olivat kuolleita naaraita. Näyttää että
Tintit olisivat taistelleet joko keskenään tai jonkin muun kanssa. Molemmista Tinteistä löytyi veritahroja ja lieviä kamppailun jälkiä. Näyttää myös epäilyttävän paljon
kuin nämä Tintit olisivat olleet jossain vaiheessa sidottuina. Kuka sitoisi viattomia
Tinttejä?
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Tiedän että talvi voi olla julma luonnon helmassa eläville mutta alkaa tuntua kohtalon ivalta löytää näin kauniita otuksia vain kuolleina. En kuitenkaan usko voivani
tehdä vielä asialle mitään. Voin vain yrittää selvittää löytämistäni yksilöistä mahdollisimman paljon ja toivoa että löytäisin vielä eläviä yksilöitä.
Laboratoriossani on harmillisesti hyvin rajallinen määrä tilaa pakastimessa jossa
olen tähän mennessä säilyttänyt Tinttejä. Uskon näiden kahden yksilön vielä mahtuvan sinne herättämättä sen kummempia epäilyksiä mutta mahdolliset tulevat yksilöt
tulee jo säilöä kotini pakastimeen. Raportoin taas tilanteesta viikon vaihduttua ja
tutkimuksen edettyä.
28.2.2018
Loki, sinä pidät tutkimustani yllä. Sinä pidät minut tieteen tiellä.
Laboratorioni pakkasessa lepää nyt neljä Tinttiä joiden alkuperää en osaa vieläkään päätellä. Kaikki näistä omaavat hyvin tunnistettavat piirteet ja jopa yhtenevän
tunkkaisen hedelmäisen tuoksun. Viimeisimmässä kahdessa voisin vannoa haistavani
kookosta. En tiedä voiko tästä vetää mitään johtopäätöksiä mutta uskon siis näiden
Tinttien eläneen ihmisten jätteillä. Tämän lisäksi kahden viimeisimmän yksilön ruumiinavauksessa niistä löytyi huomattavia määriä siemennestettä. Voidaankin iloksi
todeta että myös uroksia on pakko olla olemassa lähistöllä.
Tuntuu kuitenkin että olen jäänyt jonkinnäköiseen umpikujaan tutkimuksessani.
Ensin löydän uuden lajin ja yhtäkkiä käsissäni onkin jo neljä kuollutta yksilöä. Näytöstä huolimatta en voi kertoa lajista enempää kuin sen ominaispiirteet. Alan hiljalleen uskoa että olisi parempi ottaa kollega mukaan tutkimukseeni jotta tutkimus voisi
edetä. Tilanne on stressaava ja alan olemaan kevennyksen tarpeessa. Taidan pitää
loppuviikon vapaata aiheesta ja palaan miettimään Tinttejä ensi viikolla. Odotan
kuitenkin jo jälleennäkemistämme, Lokiseni.
10.3.2018
Loki, alan huolestua tutkimuksestani. On aina hyvä löytää uusia asioita mutta
rajansa kaikella.
Loppuviikon tauosta venyi viikon tauko mutta palasin jälleen tutkimuksen pariin.
Tällä kertaa päätin metsien sijasta etsiä Tinttejä
sieltä mistä olen niitä löytänytkin, asumusten lähistöltä. Kiertelin aamusta asuinalueita ja etenkin
roska-astioiden ympärystät tarkistin huolella.
Löytöretkeni ei valitettavasti tuottanut tulosta ja
jouduin palaamaan kotiin.
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Kotoa sisältä löysin suureksi yllätyksekseni ja melkoiseksi järkytyksekseni riemutintin hukkuneena vessanpönttööni. En keksi minkäännäköistä loogista selitystä
miten se on voinut joutua sinne mutta siellä se kellui. Eloton, märkä ja aina niin iloisen värikäs lintunen. En myöskään voi varmaksi sanoa kuinka kauan Tintti on ollut
pöntössä, sillä lähdin aamukävelylle heti herättyäni. En kuitenkaan jaksa vaivata
päätäni sillä, miten Tintti on joutunut pönttööni sillä löysin tästä yksilöstä jotain uutta. Tämän tintin koko ruumis oli jonkinnäköisessä öljyssä ja lisäksi sen kynsien alta
löytyi glitteriä. En vielä tiedä mistä nämä ovat voineet tulla mutta ne auttanevat varmasti paikantamaan missä kyseinen Tintti on ollut.
Aion jatkaa tutkimustani jo viikonlopputöinä ja selvittää missä uusin tipuseni on
saattanut seikkailla. Ensi viikolla voin jo ehkä koittaa selvitellä niiden elinympäristöjä. Jään odottelemaan seuraavaa tapaamistamme toiveikkaana.
25.3.2018
Toisinaan toivoisin että voisit vastata minulle Lokiseni.
Viimeisimmät tutkimukseni ovat olleet melko tuloksettomia. Öljy ja glitter eivät
johdattaneet minnekään kovasta yrityksestä huolimatta. Tutkimukseni otti kuitenkin
eilen täysin uuden suunnan. Löysin jälleen uuden yksilön. Naaraan. Kuolleena. Tällä
kertaa Tintti löytyi heti aamusta vierestäni sängystä. Säikähdin näkemääni suunnattomasti mutta keksin pian kenellä saattaa olla osansa kahteen edelliseen löydökseeni.
Kollegani Hannes Kiltunen on melkoinen haka tipujen kanssa ja hän on vaikuttanut
lähiaikoina turhankin uteliaalta tutkimukseeni liittyen. Uskon hänen tajunneen tutkimukseni merkittävyyden ja vakoilleen laboratoriotani. Nyt hän varmasti tietää mitä
tutkin ja miten olen löytänyt tutkittavat yksilöni. Uskon että tässä vaiheessa on vain
parempi ottaa hänet mukaan tutkimukseen, en halua enää herätä tätä karmeampiin
yllätyksiin. Puhun Hannekselle heti huomenna ja raportoin sinulle pieni Lokkiseni.

26.3.2018
Alkaa olla päiväni kohokohta kirjoittaa sinulle naurava Lokini

Tänään puhuin Hannekselle. Hän tietenkin näytteli täysin tietämätöntä tutkimuksestani mutta tiedän kyllä hänen tietävän. Sovimme kuitenkin että hän pääsee mukaan tutkimukseen avuksi ja saa osan kunniasta tulevassa julkaisussa. Uskon myös
että Hanneksen asiantuntemus tulee todella tarpeeseen sillä olen itse edennyt hyvin
vähän viime aikoina.
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Hannes aloitti välittömästi selvittämään kaiken mahdollisen Tinttien elintavoista
ja -ympäristöstä. Hän pystyi nopeasti toteamaan että laji on varmuudella melko uusi
ja vielä lajiutumisvaiheessa. Lisäksi hän totesi Tinttien syövän mitä todennäköisimmiten paljon matoja ja ehkä jopa toisten munia. Spesifiin elinympäristöön viittaavia
merkkejä oli hänen mukaansa hyvin vähän, mutta Hannes ei uskonut Tinttien elävän
metsissä. Yhdessä päädyimme myös päätelmään että jokin niiden ympäristössä on
muuttunut rajusti. Muuten niitä tuskin löytyisi yhtäkkiä näin paljon kuolleena.
Olen toisaalta innoissani että tutkimukseni etenee, mutta toisaalta olisin mielelläni tehnyt koko tutkimuksen yksin ilman muita riskitekijöitä. Nyt kuitenkin toivon
että tutkimuksemme saa jatkua rauhassa ja että saamme jotain tuloksia lähiaikoina.
Seuraavaan kertaan, oi kuuntelevainen Lokkini!
7.4.2018
Armas Loki, minulla on ilouutisia!
Kuten varmasti huomasit, on jo huhtikuu. Aurinko on
alkanut paistaa tällekin puolelle palloa ja lumet ovat alkaneet sulaa pikavauhtia. Samalla tuo lumien sulaminen vei
tutkimustamme valovuodella eteenpäin. Eräänä aamuna kun
löntystelin aamulenkille, huomasin heti oven jälkeen lumikasoista yksi toisensa jälkeen outoja värejä. Kaivoin yhden esiin ja se osoittautui
kuolleeksi Tintiksi. Tutkin useamman kinoksen ja Tinttejähän löytyi melkein pihapiiristä puolisen tusinaa. Soitin välittömästi Hannekselle ja hän saapui paikalle viipymättä. Kuolinsyiksi saimme todeta kahdella tukehtumisen, yhdellä murtunut niska ja
kolme oli mitä ilmeisimmin hävinnyt mahdollisen yksilöiden välisen taiston. Emme
vieläkään osanneet sanoa mikä näitä kaikkia kuolemia varmuudella yhdistää mutta
emme enää tarvineet yhdistävää tekijää. Päätimme yhteistuumin julkaista ensimmäisen artikkelin riemutiaisista vain niiden massakuolemaan liittyen.
Tuleva julkaisumme tulee mitä luultavimmiten olemaan hyvin merkityksellinen,
joskin vain raapaisu aiheeseen. Aiomme esitellä tämän uuden lajin sekä teorioita sen
massakuolemasta näin löytötalvenansa. Päälimmäisenä teorianamme on yksinkertaisesti ihmisen vaikutus sen elinympäristöön ja mahdollisesti siten pakotettu ruokavalion radikaali muutos. Tämä voisi selittää kummallisen käyttäytymisen sekä odottamattoman korkean kuolleisuuden. Se ei kuitenkaan välttämättä selitä miksi Tintit
ovat löytyneet asuntoni läheisyydestä.
Alamme työstää artikkeliamme hetimmiten ja uskon että pohjatöineen siinä menee tovi. Tähtäämme ensimmäiseen mahdolliseen tieteellisesti merkittävään julkaisuun, joka lienee jouluhalko. Tutkimuksessa paljastunee kesän myötä paljon uutta
mutta jättäkäämme yksityiskohdat varsinaiseen julkaisuun.
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PS. Nyt kun saimme tutkimuksen näin hyvin rullaamaan, olen päättänyt ottaa elämänrytmistä kiinni ja lopettaa myös viikonloppujen ylenpalttisen rentoutumisen.
Viime viikonloppujen illoista turhan moni on jäänyt unholaan, syystä tai toisesta..

Kuvan glitter-tipu ei liilty tapaukseen. Eikä tuo kuvan lintukaan.
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Testi: Mikä Amicaruoka olet?
Oletko aina halunnut tietää, mikä Amican ruoka kuvastaa parhaiten luonnettasi? Nyt se on mahdollista! Tee testi ja selvitä, mikä jokaiselle tuttu herkku
olet.

Millainen ystävä olet?
A. Minulla on paljon ystäviä ja ihmiset ilahtuvat aina seurastani.
B. Omille ystävilleni olen lojaali, mutta ihmiset, jotka eivät pidä minusta
ovat yhdentekeviä.
C. Yritän mukautua tilanteisiin ja haluan että minusta pidetään.
D. Olen lempeä, rakastan rauhaa ja välttelen konflikteja.
E.

Minulla ei ole ystäviä, mutta se ei haittaa, koska viihdyn itsekseni.

Mitä tv-ohjelmaa katselet mieluiten?
A. Game of Thrones
B. Temptation Island
C. Sitä mitä kaveritkin katselevat
D. Avara luonto
E. En katso tv:tä. Minulla on parempaakin tekemistä.

Millainen on vaatetyylisi?
A. Rennon tyylikäs
B. Omaperäinen. Toiset tykkää, toiset ei.

C. Seuraan muotia ja yritän pysyä tyylien aallonharjalla.
D. Käytännöllinen. Citymarketista löytyy hyviä vaatteita.
E. Pukeudun oman mieleni mukaan.
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Mikä on mottosi?
A. More ‘fuck yeah’, less ‘fuck that’.
B. Carpe diem / YOLO
C. Live, love, laugh
D. Parempi pyy pivossa kuin kymmenen oksalla.
E.

Keep calm & carry on.

Mikä on lempivuodenaikasi?
A. Kesä
B. Syksy
C. Vähän riippuu… Ehkä kevät.

D. Suomen vuodenajat ovat kaikki hienoja.
E. Talvi. Silloin ollaan sisällä.

Mikä on lempivärisi?
A. Poltettu oranssi, ehkä jotakin vaaleaa somisteeksi.
B. Vaaleanpunainen
C. Kaikki värit
D. Pehmeät, mutta käytännölliset vaaleat sävyt. Ehkä ripaus punaista.
E. Mitä vähemmän väriä, sen parempi.

Missä näistä viettäisit viikonlopun?
A. Mökillä ystävien kanssa.
B. Hiihtoretkellä.
C. Minulle käy kaikki, muut saavat päättää.
D. Kotona, ehkä pyydän hyvän ystävän käymään.
E. Ihan sama, kunhan saan olla yksin.
29

Eniten A-vastauksia: Olet Rapeat kalapalat ja tartar-kastike:
Onnea, olet selvästi suosittu tyyppi! Kaikki pitävät sinusta ja
olet haluttua seuraa. Muista kuitenkin, että liika on liikaa ja
sinuunkin voidaan kyllästyä...

Eniten B-vastauksia: Olet Juusto-makkarapihvit:

Olet räiskyvä tyyppi ja jaat mielipiteitä: toiset himoitsevat seuraasi, kun taas toiset nyrpistävät nenäänsä jo ajatuksesta sinusta. Osaat useimmiten pysyä poissa silloin, kun sinua ei
kaivata. Sinun ei tarvitse yrittää miellyttää niitä, jotka eivät arvosta sinua.

Eniten C-vastauksia: Olet Seitiä milloin missäkin kastikkeessa:

On hienoa, että olet joustava ja yrität mukautua ympäristön
vaatimuksiin. Ehkä voisit kuitenkin hellittää ja luottaa siihen,
että riität omana itsenäsi. Aina ei ole pakko osallistua osallistumisen ilosta.

Eniten D-vastauksia: Olet Makaronilaatikko:
Olet perushyvä tyyppi, josta harvalla on huonoa sanottavaa.
Suhtaudut elämään jalat maassa -asenteella, etkä odota siltä
liikoja. Saatat kuitenkin joskus jäädä taustalle. Ehkä voisit joskus kokeilla jotakin repäisevämpää?

Eniten E-vastauksia: Olet Amican perunasalaatti:
Lähes kukaan ei pidä sinusta, mutta et välitä vaan olet rohkeasti erilainen. Oletko kuitenkaan oikeasti onnellinen? Ehkä
joskus voisit pysähtyä kuuntelemaan, mitä muilla on sanottavana.
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Johdanto
Hauskuus luo iloa ympäröivään yhteisöön (Paavali ym. 52). Sosiaalisena ilmiönä hauskuus on omiaan lisäämään yksilön kiinnittymistä osaksi ryhmää ja parantamaan tämän vaikutusvaltaa aineellisesta pääomasta riippumatta. Oletettavasti hauskuuden tärkeys korostuukin
juuri alemmissa sosioekonomisissa luokissa, sillä korkeammasta asemasta
nauttivat yhteiskunnan jäsenet voivat
käyttää muita vaikuttamisen keinoja
(Vierailija 2012).

joiden asukkaat sijoittuvat tulojen perusteella ääripäiden välimaastoon. Tämä
moninaisuus tekee Etu-Noljakasta sosioekonomiseen taustaan liittyvien ristiriitojen näyttämön (Muuttavainen 2007,
Vierailija 2007).

Hypotetisoimme, että köyhät opiskelijat
ovat hauskempia kuin ylempien sosioekonomisten taustojen kansalaiset, koska he tarvitsevat sosiaalista pääomaa
korvaamaan puuttuvaa varallisuutta.
Tutkimme tätä vertaamalla asukkaiden
Joensuun Etu-Noljakka on mielenkiintoi- keskihauskuutta omakotitalojen, rivitalonen asuinalue, sillä sen asukkaat edusta- jen ja opiskelija-asuntojen välillä.
vat useita, hyvin erilaisia, sosioekonomiMenetelmat
sia luokkia (Ilkka Pyy, suullinen tiedonanto 2013). Aavarannan tontit kuuluvat Pyöräilimme polkupyörillä kiertäen EtuJoensuun kalleimpiin ja alueella asuu Noljakan kaikki alueet ja otimme näytteilähinnä hyvätuloisia lapsiperheitä. Toi- tä Samsung Galaxy J5-älypuhelimella
saalta samalla alueella on runsaasti Jo- noin 200 metrin välein. Näytteistä jaoimensuun Ellin opiskelija-asuntoja, joiden me välittömässä läheisyydessä asuvan
asukkaat kuuluvat yhteiskunnan pienitu- väestön hauskoihin, neutraalin geneeriloisimpaan väestönosaan — köyhiin siin ja tylsiin asukkaisiin. Näytteenottotiopiskelijoihin. Edellä mainittujen lisäksi lanteissa määritimme lähiympäristön
Etu-Noljakassa on runsaasti vähemmän sosioekonomisen luokan noin 100 metrin säteellä johonkin seuraavista luokishulppeita omakotitaloja, ja rivitaloja,
31

ta: Köyhät opiskelijat, keskiluokkaiset tai
rikkaat. Omakotitaloissa asuvien tulkittiin
olevan rikkaita, rivi- tai kerrostaloissa
asuvien keskiluokkaisia, ja Joensuun Ellin
opiskelija-asunnoissa asuvien köyhiä
opiskelijoita. Aineisto kerättiin 16.4.2018
kello 18:01-18:30.
Hauskuuden määrittävänä tekijänä käytimme asukkaiden langattomien verkkojen nimiä. Hauskasti nimetyt verkot
(esim. Sosiaalinen konstruktio, AK-47,
SUPERNETTI666) tulkittiin kuuluvaksi
hauskalle asukkaalle, kun taas tylsästi
nimettyjen verkkojen (esim. MUSTONEN01) omistajat ovat mitä suurimmalla
todennäköisyydellä myös ihmisinä tylsiä.
Tulkitsimme automaattisesti nimettyjen
verkkojen
(esim.
HUAWEI_H60L04_2546) omistajat neutraaleiksi. Kerätty aineisto käsiteltiin lopuksi Microsoft
Excelillä, ja siitä laskettiin hauskojen,
Kutylsien ja neutraalien asukkaiden osuuva
det.
1.

Tulokset
Hauskojen asukkaiden osuus oli selvästi
korkein köyhien opiskelijoiden sosioekonomisessa luokassa (20 %). Sen sijaan
keskiluokkaisten ja rikkaiden luokkien
välillä ei ollut eroa (6 % kummassakin).
Neutraalien asukkaiden osuus oli matalampi köyhien opiskelijoiden luokassa Hauskojen, tylsien ja neutraalien asukkai(73 %, keskituloisissa ja rikkaissa 90 % den osuudet tutkituista sosioekonomisista
luokista. Hauskat on kuvattu keltaisella,
kummassakin).
tylsat harmaalla ja neutraalit sinisella.
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Pohdinta
Aineistomme perusteella köyhien opiskelijoiden hauskuus on ylivoimaista verrattuna korkeampiin sosioekonomisiin
luokkiin. Tämä vahvistaa hypoteesimme
ja tukee teoriaa, jonka mukaan köyhien
opiskelijoiden on turvauduttava sosiaaliseen pääomaan ja käytettävä hauskuutta
asemansa parantamiseen. Rikkaat sen
sijaan voivat olla tylsiä, koska varallisuus
takaa heille moninaiset vaikuttamisen
keinot yhteiskunnassa. Rikkaus voi kuitenkin olla ohimenevää (Jeesus 28, Luukkaan 62 mukaan). Rikkaiden olisikin hyvä
harjoittaa hauskuutta elintasoromahduksen varalta.
Neutraalit ovat jättäneet nimeämättä
langattoman verkkonsa, koska ovat joko
tylsiä tai laiskoja. Rikkaat eivät voi olla
laiskoja (Steinbeck 1952), joten tämän
luokan neutraalien voidaan katsoa kuuluvan tylsiin. Tämän huomioon ottaen tylsien osuus rikkaista on peräti 96 %. Keskiluokkaisten kohdalla tilanne on epäselvempi, sillä juuri laiskuus saattaa estää
heitä nousemasta rikkaiden yhteiskuntaluokkaan. Lisätutkimusta tarvitaankin
neutraalien keskiluokkaisten tylsyyden
selvittämisessä.

hauskuuden yhteyttä tulisi tarkastella
erilaisella aineistolla. Köyhien opiskelijoiden kokonaishauskuus olisi tärkeää selvittää perusteellisesti, sillä tieto hauskuuden muutoksista elämän eri vaiheessa voisi helpottaa niin yksilöiden, kuin
yhteiskunnankin toimintaa monilla osaalueilla.
Tutkimuksemme osoittaa, että köyhien
opiskelijoiden ja rikkaiden yhteiskuntaluokkien välinen hauskuusero on päivänselvä, mutta keskiluokkaisten luokan läpi
kulkeva hienojakoisempi gradientti jää
vielä osittain hämäräksi.

Lahteet
Jeesus, 28: Voi teitä, rikkaat! —Suullinen
tiedonanto.
Jokinen, K., 2015: Opettaja tilittää
HS:ssa: Opiskelijat entistä laiskempia. —
Iltalehti 24.10.2015

Luukas, 62: Evankeliumi Luukkaan mukaan. — Uusi testamentti, Luuk. 6:24-25
Muuttavainen, 2007: Noljakka. — Suomi24.fi 5.7.2007
Paavali, Silvanus, Timoteus, 52: Ensimmäinen kirje tessalonikalaisille. — Uusi
testamentti, 1. Tess. 5:16

Köyhien opiskelijoiden laiskuudesta on Pyy, I., 2013: Suullinen tiedonanto.
runsaasti näyttöä (mm. Vierailija 2008, Steinbeck, J., 1952: Eedenistä itään 2.
Jokinen 2015), minkä takia neutraaleja Tammi. Helsinki. 1971. S.36
asukkaita ei pidä missään nimessä tulkita
suoraan tylsiksi. Sen sijaan laiskuuden ja
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Vierailija 2007: Millainen alue asua on
Joensuun Noljakka? —Vauva.fi 3.11.2007
Vierailija 2008: Kyllä on totta, että nykyiset 20-25 vuotiaat on laiskoja ja saamattomia vätyksiä. — Vauva.fi 13.4.2008
Vierailija 2012: Onko elämä helpompaa,
jos on kaunis ja rikas? — Vauva.fi
4.10.2012

Liitteet
id
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

tyyppi
rivitalo
opiskelija
rivitalo
rivitalo
rivitalo
omakotitalo
omakotitalo
omakotitalo
omakotitalo
omakotitalo
omakotitalo
omakotitalo
opiskelija
rivitalo
opiskelija
rivitalo
omakotitalo

neutraali
11
10
6
10
8
4
7
2
5
5
6
8
9
9
10
2
6

Liite 1. Tutkimuksessa käytetty aineisto
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tylsä
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
2
0
0

hauska
0
1
0
0
2
0
1
0
0
0
0
2
1
0
6
1
0

Periferia-appro 2017
Teksti: Petri Kesti
Oluenmaistelijoiden klubi järjesti 13.5.2017 pyöräilykierroksen Joensuun keskustan
ulkopuolella sijaitseviin baareihin. Alun perin tapahtuma kulki pyöräilyappron nimellä, mutta Akseli Koskisen käyttämää periferia-appro termiä kunnioittaen käytän
sitä tässä julkaisussa.
Mukaan valikoituivat seuraavat juottolat:
1) Koivu
2) Pub Lehmo
3) Kammari
4) Dara
5) Kioski Pauliina (ei alkuperäisessä suunnitelmassa, tästä lisää alla)
6) Kolumbus
Lisäksi alkuperäinen suunnitelma oli käydä myös Reijolassa sijaitsevassa Mantassa,
mutta se oli remontin takia kiinni, joten se jouduttiin hylkäämään suunnitelmista.
Urhea joukkiomme (Antti Laine, Jarkko Peltoniemi, Akseli Koskinen ja Petri Kesti)
kokoontuivat pyöräilykierroksen alkupisteeseen, Noljakassa sijaitsevaan Koivuun
(jota ei tule sekoittaa Laura Koivuun). Siellä joukkiomme pääsi kostuttamaan kurkkujaan maistuviin alkuoluisiin. Myös Lauri Helenius liittyi Joensuu Runin juoksusta
raikkaana joukkoomme. Koivussa kävimme läpi alustavan reittisuunnitelmamme
(Kuva 1), jota seurattiin suurin piirtein.

Koivu: Ei her ättänyt allekir joittaneessa suur ia tuntemuksia, on Noljakan asukkaille varmasti tunnetumpi mesta.
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Kuva1: Alustava reittisuunnitelma periferia-approlle. Baarien sijainnit on merkattu
karttaan niiden osoitteiden mukaan (Koivu = Nuottaniementie 2, Pub Lehmo =
Sormusentie 1, Kammari = Purosuunkatu 1, Dara = Kettuvaarantie 25 ja Kolumbus
= Niinivaarantie 60). Kioski Pauliinan (osoite Pohjolankatu 17) summittainen sijainti
on merkattu karttaan punaisella ympyrällä.

Koivun jälkeen koitti pisin pyöräilymatkamme seuraavaan baariin, Pub Lehmoon.
Tämä Kontiolahden puolella sijaitseva paikka oli kaikille osallistujille tuntematon,
joten lähdimme matkaan sekä innoissamme että pahinta peläten. Pitkä ja loiva
ylämäki meinasi murentaa joukkiomme moraalin, mutta Antin kannustavan ”Voitto
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häämöttää!” –huudon rohkaisemina painoimme loppuun asti. Perille päästyämme
olut kyllä maistuikin. Lisäksi pääsimme oluiden ohella nauttimaan Suomen
jatkoaikavoitosta Norjaa vastaan jääkiekon MM-kisoissa.
Pub Lehmo: On juur i sen näköinen kuin pikkupaikkojen pubit yleensäkin:
tyhjä

yhtä

kanttista

lukuun

ottamatta.

Piristyksenä

mainintoja

oluen

terveysvaikutuksista (Kuva 2). Karaokelaitteistot olivat saastuttaneet tämänkin
paikan, mutta sitä ei onneksi kuulunut vielä tässä vaiheessa päivää. Plussaa: halpa
biljardi (1e/peli). Miinusta: kaikkein kaukaisin sijainti valikoimistamme paikoista.

Kuva 2: Pub Lehmo muistuttaa asiakkaitaan oluen terveysvaikutuksista.
Jätimme Pub Lehmon taaksemme alamäen avustuksella ja suuntasimme kohti
Rantakylässä sijaitsevaa Kammaria. Kauko J. Aho liittyi seuraamme tämän
pysähdyksen ajaksi. Tiskillä yritimme metsästää tarjoushintaisia juomia, mutta niitä
ei osunut silmiimme. Myöhemmin huomasimme pienen taulun baaritiskin sivulla,
jossa tarjoukset oli lueteltu (miinusta niiden piilottamisesta). Lisäksi joku paikallinen
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sankari yritti kovasti vaatia allekirjoittaneen reppua omakseen, ja oli jo ehtinyt oman
puhelimensakin istuttaa sen sisään.
Kammari: Yllättävän eläväinen paikka, kar aokea jo ~ klo 16.30 (mikä oli
kylläkin huonotasoista). Paremmilla esiintyjillä elävä musiikki toisi paikalle ison
plussan. Kehotamme kävijöitä pitämään reppujaan silmällä.
Kammarin jälkeen mielemme alkoi tehdä ruokaa, joten aloimme siirtyä kohti

Karsikossa sijaitsevaa Daraa, mistä tiesimme saavamme pitsaa ja/tai kebabia. Akseli
Koskinen joutui tässä vaiheessa hylkäämään meidät. Paikan päällä jouduimme
pettymään: paikasta ei saanutkaan olutta . Pääsimme siis vain helpottamaan
ruoanhimoamme.
Dara: Oluen puuttuminen suur i pettymys. Plussana sipsejä salaattipöydän
valikoimissa.

Daran jälkeen mielemme teki sammuttaa oluenjanomme jo ennen viimeistä
päämääräämme, Niinivaaralla sijaitsevaa Kolumbusta. Muistelimme erään pienen
kioskin sijaitsevan lähellä, joten päätimme kokeilla sitä.
Kioski Pauliina osoittautuikin iloiseksi yllätykseksi: paikassa oli mukava 80-luvun
tunnelma sisustuksensa puolesta. Ja mikä parasta, paikasta sai olutta ja siinä oli
terassi. Olutta oli mukava juoda terassilla auringonpaisteessa

Kioski Pauliina: Mukava tuulahdus 80-lukua. Plussana oluen saaminen.
Kioski

Pauliinasta

siirryimme

viimeiseen

kohteeseemme,

Kolumbukseen.

Niinivaaran S-marketin kupeessa sijaitseva paikka on hieman piilossa, joten sen
sijainti on hyvä tietää etukäteen. Kolumbus oli hintatasoltaan kallein paikka
valikoimistamme kohteista. Paikalliset kiusasivat meitä surkeilla karaoketaidoillaan,
joten nautimme oluemme terassin puolella.

Kolumbus: Miinuksena paikan hintataso. Huomioitavaa: tarjoukset loppuvat
klo 19.00.
Kolumbuksen jälkeen lopetimme periferia-appromme keskustaan. Kokonaismatkaa
approlle tuli n. 30 km. Kiitokset kaikille osallistujille!
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LAPIN VILLUKSEN TARINOITA JAPANISTA
V.Aro
Eräänä syyskuun sateisena aamuna kärsiessäni lievästä krapulasta, kontatessani keittiöön etsimään rasvaista energiapitoista ruokaa helpottaakseni jomottavaa päänsärkyä ja oksennun sekaista makua suussani huomioni kiinnittyi päivän lehteen ja siinä
olevaan artikkeliin. Tektsin yläpuolella oli kuva Shinzo Abesta, Japanin pääministeristä. Hassua miten vinosilmien kuvien katselu toi mieleeni niin voimakkaitta, tukahdettuja muistoja, jotka koin kauan, kauan aikaa sitten - viime syyslukukaudella ollessani vaihdossa Japanin pohjoisimmalla saarella, Hokkaidossa. Mieleeni tunkivat
muistot kosteahkoista illoista tabenomihoodaissa ja nomihoodaissa ja niiden jälkeisistä/edeltävistä tapahtumista siinä maassa, jossa itsehillintä ja joukosta erottuminen
ei ole täysin hyväksyttyä julkisilla paikolla vaan sikailu, kukat, sidonta, riidan haastaminen, porojen kouhinta ja itsensä ilmaiseminen kannattaa jättää yksityisempiin
tilaisuuksiin kuten karaokeen, asuntolasi huoneisiin, ravintoloihin, tyttöbaarien kapinetteihin, love-hotelleihin, pornokauppojen kuppaisille hentai-kuvilla varustetuille
maksukoppeihin sekä ansaitsemasi selkäsaunat dojoille.
Jotta rakas ainejärjestömme ei enää pilaisi yliopistomme tai kansakuntamme
mainetta sen enempää kuin minä tein siellä olessani, aion nyt kertoa kokemuksistani
ja siten tarjota vinkkejä Japanin matkaa varten.
SYÖPÖTTELY JA JUOPOTTELU
Japani on monella tapaa omiaan herkkusuille. Ulkona syöminen on edullista ja vaikka et jaksaisikaan raahata persustasi kauemmas, jokaisesta lähikaupasta saa edullisia
bento-luonasbokseja joita monet paikalliset hakevat itselleen lounaaksi töihin, kouluun ja retkille. Bentojen sisältö vaihtelee, pasta-aterioista, pizzoihin, lihaan riisin
kera, sushiin ja lähes kaikkeen mahdolliseen. Lisäksi hyllyiltä löytyy useita
”nigirejä” (japanilaisia riisipalloja jotka on kääritty merileväarkkeihin, joiden sisällä
on jonkinlaista maustettua kala, lihatahnaa, tofua tms.). Lisäksi hyllyt notkuvat erilaisia pika-raameneita nuudelien ystäville. Kaikissa edellä mainituissa maistuu tosin
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vahvasti eines, joten kannattaa ehdottomasti vaivaitua erilaisiin ravintoiloihin hakemaan uusia makuelämyksiä.
Heti saavuttuani Sapporoon lähdin erään kokeneemman suomivaihtarin kanssa
syömään ramenia keskustassa sijaitsevaan Sapporo stationille, joka on kaupungin
keskustan ydin. Valtavassa kymmenkerroksisen kauppakeskuksen 8. kerroksessa on
pelkästään ravintoloita, joihin pääsee arkisin melko lyhyellä jonotuksella. Viikonloppuisin jonot voivat olla usean tunnin mittaisia. Ramenia kanattaa kokeilla, koska sen
sanotaan olevan paikallinen erikoisuus. Ramenissa, eli nuudelisopassa nuudelit kelluvat maukkaassa ja mausteisessa liemessä jota koristellaan taidokkaasti erilaisilla
aineksilla: kananmunilla, sienillä, bambulla, lihalla, kalalla, maissilla, tofulla jne.
Samassa rakennuksessa suosikki ramen-paikkani vieressä oli myös okonomiyaki
(munakaslettu) -ravintola, joissa asiakas tilaa haluamansa ainekset ja paistaa ne itse.
Tilattuasi annoksen saat eteesi kipon johon kaikki ainekset on löyty sekaisin. Oma
henkilökohtainen suosikkini oli porsaan, kalmarin ja katkarapujen delux-sekoitus
kylmän meloni-limpparin kera. Sekoitat ainekset ja lyöt ne pannulle paistumaan.
Kun plätty on paistettu molemmin puolin, päälle levitetään makean suolainen okonomiyaki-kastike. Lisäksi letun päälle voi tilata vielä erilliset toppingit, vaikkapa nuudeleita. Ripottele vielä päälle majoneesia, kuivattua sipulia, valkosipulia ja muut
mausteet niin hyvä tulee. Edellisten kaltaisissa pikaruokapaikoissa yksi ruoka-annos
tulee maksamaan noin 1000 jeniä– 1500 jeniä (10-15 euroa) vähän riippuen siitä
tilaatko

lisäksi

Okonomiyaki

holillisen

tai

holittoman

juoman

Possu-ramen

Vaikka syöminen on useimmissa perusravintoiloissa edullista, juominen voi tulla
varsin kalliiksi. Alkoholijuomat ovat kalliita ja harva paikka osaa edes tehdä
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drinkkejä oikein. Ollessani eräissä teknoreiveissä tilasin yhden tequilan. Mitä sain
baaritiskiltä? 2 cl tequilaa jossa jääpala, eikä edes suolaa tai sitruunaa. Eräässä
laadukkaammassa baarissa drinkit olivat kohdillaan, mutta niin myös hinnatkin.
Halvimmat perusdrinkit 1500 jeniä/kpl.
Suursyömäreille

ja

-juopottelijoille

suosittelenkin

tabenomihoodaita

tai

nomihoodaita. Molemmat paikat toimivat samalla periaatteella. Asiakas menee
sisään ja maksaa pääsymaksun: 3500-4500 jeniä. N. 2 tunnin ajan saat sitten syödä
ja juopotella kaikkea listaan kuuluvaa niin paljon kuin napa vetää. Erona on se
tabenomihoodaissa maksuun kuuluu listalla olevat ruoat ja juomat - listan
ulkopuolisista annoksista menee lisämaksu. Nomihoodaissa sisäänpääsymaksuun
kuuluvat vain listalla olevat juomat. Ruokaa tulee tässäkin vaihtoehdossa jonkin
verran, muttei niin reilusti kuin tabenomihoodoissa. Tarjoilijat kantavat eteesi
ainekset, jotka sitten paistetaan itse oman maun mukaan pyödän keskellä olevalla
pannulla. Kun annos loppuu niin painat palvelu-nappia niin tarjoilija tulee tekemään
uutta tilausta heti kun kerkiää.
Isolla porukalla kannattaa tehdä useampia tilauksia kerralla, koska henkilökunta
pistää äkkiä muistiin mikä pöytä kuluttaa tavallista enemmän ja tietyn pisteen
jälkeen huomaatkin palvelun hidastuneen sekä annosten pienentyneen huomattavasti.
Henkilökunta muistaa naamat, joten ei kannata tyytyä istumaan samassa paikassa
joka kerta, vaan paikkoja kanattaa vaihdella myös siksi että tarjoiltavat ruoat ja
juomat vaihtelevat paikan mukaan. Osat paikoista ovat erikoistuneet esim. lihaan,
toiset kalaan, toiset kanaan, toisisssa taas drinkkivalikoima voi olla huomattavasti
suurempi.
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URHEILU
Yhtään aiheeseen perehtyneille Kauko-idän maat tuovat mieleen lukuiset
kamppailulajit: aikidon, karaten, judon, sumon, puroresun jne. jotka ovat jättäneet
jälkensä japanilaiseen kulttuuriin, ajatteluun ja historiaan. Vaikkei näistä olisi
enempää tietoa näkyy kamppailulajien suosio Japanin matkaajalle esim. sumo tai
puroresu (prowrestling)-mainoksina. Valitettavasti en itse päässyt seuraamaan
kyseisiä kamppailulajeja tai muutakaan urheilua paikan päältä, koska hinnaltaan
edulliset liput hyville paikoille pitää tilata kuukausia ennen ottelua. Mutta jos
varsinainen ottelu ei kiinnosta, niin Tokiossa voi joissakin paikoissa voi päästä
seuraamaan sumo-painijoiden harjoituksia - ihan ilmaiseksi. Pelkkä katselu ei
tietenkään riittänyt vannoituneelle urheilijalle, sekä tunnetulle riidan haastajalle ja
turpaan ottajalle, vaan allekirjoittanut halusi ottaa kaiken ilon irti saatavilla olevista
treenimahdollisuuksista myös ulkomailla.
Hokkaidon Yliopistolla oli useita erilaisia kerhoja joihin oppilaat pystyvät
liittymään: taide-, näyttely- ja useita erilaisa urheiluseuroja. Tosin kerhosta riippuen
sitoutuminen seuran toimintaan vaihtelee paljon. Osa seuroista tavoittelee
kansainvälistä menestystä ja kisoja, joten liittyminen edellyttää suurta aktiivisuutta ja
osallistumista kaikkiin harjoituksiin. Lisäksi kieli voi tuottaa vaikeuksia erityisesti
vaihto-oppilaille. Jotkin klubit ovat kumminkin valmiita ottamaan gaijinitkin
mukaan toimintaansa. Itse liityin Hokkaidon yliopiston karate-klubiin, joka oli
ylivoimaisesti

yksi

mieluisimmista

kokemuksista

vaihdon

aikana.

Vaikka

Suomessakin pyritään nuodattamaan lajin alkuperämaan tapoja, on silti täysin
erillaista osallistua lajiin sen alkuperämaassa, jossa sensein kunnioitus saa aivan
uuden merkityksen. Shihan (mestari) otti useita vaihtareita mukaan harjoituksiin,
vaikka ei itse juuri puhunutkaan englantia, vaan selostus tapahtui englantia osaavan
kapteenin ja seurassa treenaavan kääntäjän avulla. Treenit olivat kahdesti viikossa ja
satunnaisesti

tarjoitui

myös

mahdollisuus

harjoitella

muinakin

päivinä.

Treenimaksutkaan eivät olleet päätä huippaavia, ainoastaan karate-puku olisi tullut
kalliiksi, mutta itse sain käyttää oman suomalaisen seuran gi:tä, vaikka se erosi
paikallisesta.
Vahva yhteisöllisyys ja aktiivisuus näkyi myös seuratoiminnassa. Harjoituksen
päätteeksi dojo siivotaan yhdessä mukisematta, eikä kukaan ala väittämään senseille
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vastaan harjoitusten aikana - eikä juuri sen ulkopuolellakaan. Samat kunnioittavat
tavat toimivat sekä dojossa että yhteisissä illanvietoissa. Oma virheeni oli kieltäytyä
mestarin tarjoamasta viinistä ravintolassa.
Karate seuran porukka oli myös ylivoimaisesti helpoin ja halukkain saada ulos
juhlimaan – toiseksi sijouttuivat muut suomalaiset vaihtarit ja paikallinen suomen
kieltä ja kulttuuria opiskelevat Suomi-seuran jäsenet. Aina uuden jäsenen liittyessä
karate-seuraan, sovimme sopivan päivän ja lähdimme porukalla syömään ja
juomaan, vieläpä mestarin piikkiin. Seuran ylimääräisen toimintaan osallistuminen
tarjosi erityisesti vaihtarille mahdollisuuden tutustua japanilaiseen kulttuuriin.
Uudenvuoden kunniaksi, osallistuimme kaikkien seuran jäsenten - niin lasten,
nuorten sekä heidän vanhempiensa - kanssa mochitsukiin joka kuuluu perinteisesti
japanilaiseen uudenvuoteen. Mochi on japaninlainen riisikakku, joka tehdään
nuijimalla riisi tahnaksi ja muotolemalla sitä sitten halutun muotoiseksi.

Mestari ja oppilas

Karate-seuran yhteistä illanviettoa

NÄHTÄVYYKSIÄ
Onsenit, eli kuumalähdekylpylät ovat suosittuja ja nimenomaan Hokkaido on

tunnettu

kuumalähdekylpylöistään. Koska sauna on pakollinen suomalaisille

vähintään kerran viikossa, niin käytin onseneita saunan korvikkeina useamman
kerran viikossa. Yhdessä kaupungissa voi olla useita kylpylöitä, joissa halutessaan
voi viettää vaikka koko päivän n. 500 jenillä. Onsenit ovat nimenomaan
rentoutumista varten ja kylpjen jälkeen/välissä voi käydä erikseen ruokahallien
43

puolella syömässä kunnon aterian tai viilentävää välipalaa: oluen, vihreätee-jäätelöä
tai jäähilettä, jonka päälle kaadettu jonkinlaista makeutusainetta. Monet paikalliset
myös nukkuivat ruokahallien tatameilla tai katsovat välissä telkkaria. Kylpyjä on
useita erilaisia ja useimmissa paikoissa löytyvät lisäksi ulkoilmakylvyt ja lämpimät
saunat, tosin suomalaiselle saunakulttuurin edustajille tv-ruudut saunassa tuntuivat
lähinnä pyhäinhäväistykseltä.
Kävin kiertelemässä Maruyama-järven puistoalueella, jossa on yksi
kuuluisimmasta Hokkaidon onseneista. Lisäksi saarella sijaitsee Jigokudani ”helvetin
laakso”. Alueella on vulkaanista toimintaa – rikki haisee ja höyry nousee lähteistä ja
siksi suurin osa maapinta-alasta pysyy sulana alueella ympäri vuoden. Alueella on
järviä, joissa veden lämpötila kohoaa 60-80 C, joten uiminen on kielletty useimmissa
vesistöissä, mutta erään polun vieressä on Oyunumagawa-puro, jossa vesi on 30-40
asteista ja toimii luonnollisena jalkakylpylänä.

Maruyama-järvi näköalatornista
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Oyunumagawa-joki
Hokkaido on talvinen saari, ja lunta voi tulla reilustikkin, parhaimmillaan yksi
metri päivässä. Sapporossa järjestetään vuosittain joulumarkkinat, jolloin kaupungin

halkaiseva Ōdōri kōen-puistokatu koristellaan jouluvaloihin. Lisäksi samalla kadulla
järjestetään joulumarkkinat. Suomivaihtarit saavat tällöin helposti mahdollisuuden
tienata taskurahaa olemalla tonttuna Rovaniemi-kojulla ja myymässä suomalaista
turistikrääsää: tonttuja, poronsarvikoristeita, porontaljoja jne. tai sitten pukeutumalla
joulupukiksi ja kiertelemällä torilla. Yhdestä neljän tunnin keikasta sai 5000 jeniä ja
viikonloppuna 8 tunnista 10000 jeniä. Pukki on hyvin suosittu ja pukilla mukava
mieli, kun 10 japanilaista lukiolaistyttöä änkeää kainaloon yhtä aikaa kuvaa varten.

Helmikuussa ”Öödörissä” pidetään maailmankuulut lumifestivaalit, jolloin katu
pursuilee erilaisia lumi- ja jääveistoksia. Koot vaihtelevat muutamasta metristä lähes
kymmeneen metriin kuten myös aiheet: historiallisia rakennuksia, modernia
taideteoksia, karikatyyrejä Donald Trumpista, pokemoneja, Star warsia jne.
Festivaalilla käy noin kaksi miljoonaa matkailijaa vuosittain. Alunperin festivaali
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alkoi opiskelijoiden spontaanista lumiveistosten rakentelusta 50-luvulla. Nykyään
jääveistoskilpailuun osallistuu pari tusinaa joukkuetta kaikkialta maailmasta ja
lisäksi

myös

puolustusvoimien

tukikohdan

joukot

osallistuvat

isoimpien

jääveistoksien tekoon osana tiimityön ja johtamistaidon opintojaan.

EROTIIKKA
”...amerikalaisten tullessa valtaan toisen maailmansodan jälkeen seksin osto
kielletttiin Japanissa, muttei seksipalveluiden...” (Japani-Passi, Tapani Jussila) Tämä
launattu lause opaskirjasta jätti aika paljon mielikuvituksen varaan ja se paljastui
lähes todeksi kierrellessäni eri paikoissa, sillä Japanihan on salattujen fetissien
luvattu maa.

Japanilaiset pornokaupat ovat valtavia Suomen mittapuulla. Poikien asuntolan
lähettyvillä oleva pornokauppa – kas kummaa - vastasi kooltan Joensuun
Citymarketia, mutta valikoima... Puolet hyllyistä oli perus pornolehteä, -elokuvaa.
Toinen puoli taas pelkkää hentaita, jossa mikään ei ole pyhää; eivät sukulaissuhteet,
hirviöt, eläimet jne. Kassan vieressä oli pieni metallihylly, jossa olivat esillä
tuotevalikoimassa olevat tekopillut, joten en pystynyt lunastamaan lupaustani tuoda
rakkaalle ainejärjestölleni puhallettavaa anime-seksinukkea tuliaiseksi - mutta

parhaani yritin. Samassa kaupassa, kassan oikealla puolella sijaitsivat pienet verhotut
huoneet pienellä ruudulla varustettuina herättivät toivon pilkahduksen liveesityksestä, mutta toisen vaihtarin tietämys paljasti karun totuuden. Kopeissa on
penkki ja yksi tv-ruutu, josta paikalliset miehet maksavat saadakseen katsellea
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pornoa rauhassa, samalla masturboiden, koska ilmeisesti kiinnijäämisen riski on liian
suuri kotona. Tokiossa on muuten kuulemani perusteella 7-kerroksinen pornokauppa.
Koko pornokauppa-pettymyksen jälkeen löysin onnekseni Sapporon isoimmalta
kauppakadulta haarautuvan Suzukinon, joka on paikallinen korvike punaisten
lyhtyjen kadulle. Alue on täynnä tyttöbaareja miehille ja naisille poikabaareja.
Jokaisella baarilla on oma teemansa jonka mukaan henkilökunta pukeutuu: kimonot,
sailor-univormut, alusvaateet jne. Baarien toiminta on yksinkertainen ja toimii
nomihoodain-periaatteella. Asiakas menee sisälle ja maksaa sisäänpääsymaksun.
Asiakas saa tarjoilijan joka tarjoilee listalla olevia juomilla ja pönkittää asiakkaan
itsetuntoa juttelemalla hänelle maksetun ajan aikana. Listan ulkopuolisista
virvokkeista tulee lisämaksu.

Japanissa ollaan tietyllä tasolla rasisteja ulkomaalaisia kohtaan, sillä kaikki baarit
eivätkä välttämättä yökerhotkaan päästä ulkomaalaisia lainkaan sisälle; jos puhuu
japania niin joihinkin paikkoihin voi päästä tuurilla. Ulkomaalaisille on kumminkin
perustettu heille vastaavat tyttö-baarit jossa tarjoilijat ovat ulkomaalaisia eikä
kielimuuria ole. Mutta kuka haluaa mennä mystiseen itään näkemään länsimaalaisen
kulttuurin

kyllästyttämiä

karjalanpiirakoita,

jos

voi

nähdä

japanilaisia

kirsikankukkia? Äärimmäisen taidokkaalla ja mahdollisimman vähäisellä puolen

vuoden japaninkielen opiskelulla, kaltaiseni Lapista oleva ”gentlemänni” onnistui
hivuttautumaan itsensä sisään, japanilaisille tarkoitettuun Bar Bunny Millionsbaariin, jossa teemana ovat puputytöt. Pienen lyhyen keskustelun jälkeen ovella
olevien tyttöjen kanssa, minulle tuli tarjoilemaan joskus Suomessa vieraillut nuori
viehättävä neiti, jonka kanssa kahdenkeskeinen dialogimme tapahtui huono-suomi47

englanti-japanilla. 4500 jeniä ja tuntia myöhemmin tytöt kiittivät ja ohjasivat minut
kylmästi

ulos.

Kyseisiin

baarehin

kannattaa

mennä

porukalla,

varsinkin

kielitaitoisella varustettuna, niin paikoista voi saada huomattavasti enemmän irti.
Monissa paikoissa on lisäksi kabinetti, jotka tulevat isomalla porukalla ehkä hieman
edullisemmaksi ja lisäksi tarjoilijat vaihtuvat tietyn väliajoin.
Vielä lopuksi vinkiksi matkaa aikoville. Vieraiden tuominen yliopiston
asuntoloihin voi olla hyvinkin vaikeaa. Miehille ja naisille on erilliset asuntolat, eikä
vastakkaista sukupuoltaa edustavia saanut tuoda eteisaulaa pidemmälle. Samaa
sukupuolta olevat vieraat päästettiin keittiöön ja yhteistiloihin, mutta heidän majoitus
huoneeseensa oli kiellettyä, olivatpa nämä sitten kavereita, veljiä tai muita
perheenjäseniä. Salakuljetuskaan ei tahtonut onnistua, koska isännöitsijät valvoivat
aulassa kellon ympäri. Siksi kannattaa varata hyvissä ajoin itsellensä majapaikkaa
Japanista, jos haluaa päästä edullisesti, sillä asuminen maksaa aivan vitusti. Mutta
jos se oma rakas pieni parempi puolisko tulee vierailulle niin rehellinen suomalainen
käy vuokraaamassa puoleksi tunniksi teema-huoneen - mukaan kuuluvineen
asusteineen - love-hotellista. Näitäkin tosin saa varattua 12 tunniksikin.
Monia paikkoja voi hyödyntää majapaikkoina. Nettikahviloita, peliluolia ja
karaoke-paikkoja voi käyttää härskisti hyödyksi jos ei välitä perinteisistä
rauhallisista hotelleista. Edellä mainittuja paikkoja on auki läpi yön, ja niistä
varataan itselleen ja tovereilleen erillisen huoneen/kopin siellä tapahtuvia toimintoja
varten muutamasta tunnista aina 12 tuntiin asti. Luonnollisesti niistä maksetaan siellä
oleskeltujen tuntien mukaan. Kaikki kahvilat, peliluolat, karaoke –huoneet joissa itse
kävin oli varustettu ainakin nojatuolilla tai sohvalla. WiFi kuului myös useimpien
paikkojen tarjontaan. Puolet seinistä on muutettu manga-hyllyiksi ja lisäksi monissa
paikoissa saa sisäänpääsyn hintaan jotakin jäähile-juomaa ja osat paikoista on
varustettu vieläpä erillisillä suihkuilla. Toki edullisia kapselihotelleita ja hostelleja
löytyy, mutta lomasesonkeina ne pitää varata hyvissä ajoin.

Joten jos vielä epäilet kirsikkakukkien ja salattujen pervessioiden maahan menoa
kaiken paskapuheen jälkeen, unohda ne, jäte taaksesi kaikki ennakkoluulosi ja päästä
sisäinen manga-/anime-/hentai-hörhösi valloilleen, sen sijaan että jäisit katsomaan
niitä kämpillesi yksinään pimeään.
Joten lainaten” キス キス ja let's do it”!
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Lopuksi tarjoan kaikille villuksille suomalaisvaihtareiden kanssa tekemämme:
SE SVVRI JA KATTAWA JAPANI-SUOMI RYYPPÄYSSANASTO
Ei sitten niin yhtään minkäänlaisessa järjestyksessä. Ja osalla sanoista ei ole yhtään
mitään tekemistä ryyppäämisen kanssa.

どんちゃん騒ぎをする (donchansawagi o suru) rillutella (liittyy
viinanjuontiin)
ヤケ酒 (yake zake)

vitutuskänni

金的 (kinteki)

sukukalleudet (tai no,
pelkkä kulli, mut silti)

左党

viinaanmenevä tyyppi

さとう (satō)

でいすい(de isu i/ beronberon ni yopparau)

olla ihan vitun perseet

迎え酒 (mukae zake)

krapularyyppy, tasoittava

酔い潰れる (yoitsubureru)

sammua, juoda itsensä
tainnoksiin

復活する (fukkatsu suru)

lähteä uuteen nousuun

酒に溺れる (sake ni oboreru)

olla ryyppyputkessa
(“hukkua viinaan”)

酒漬け

viinassa marinoitu

(sakezuke)

口説き文句 (kudoki mon ku)

iskurepla

口説く (kudoku)

pokailla, iskeä

ナンパ (nanpa)

Mies pokailee naisia

逆ナンパ

Nainen pokailee miehiä

(gyaku nanpa)

車に乗ってる男が言う(doko made kaeru no)
ei
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“käyksä täällä usein?”(tosin
enää käytetä.)

なみなみと注ぐ (naminamito sosogu)

kaataa piripintaan

虐殺する

teurastaa (ihmisiä), tappaa
massoittain

(gya kusatsu suru)

お茶の子さいさい (o cha no ko ko sai sai)helppoa, helppo nakki, helppoa
kuin heinänteko
rööki

モク (moku)

jätä jämät [vähän vaikea juttu
sanoa japaniksi,
koska ei ole kuulemma tapana.]

一口頂戴 (hitokuchi chōdai)

関係を持つ・する (kan kei o motsu suru)

olla suhde, olla seksisuhde

種馬 (taneuma)

siitosori

種付けする (tane tsuke suru)

astuttaa

デコピン (deko pin)

luunappi
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Haikeaa kevättä

Myydään/halutaan vuokrata

Helmiralli
Nurkissa pyörivä ikiopiskelija. Ollut
vähällä käytöllä, hieman on huonossa kunnossa mutta pienellä pintaremontilla siitä saa oikein hyvän ovimaton.

Lintujen laulu
Onko saukon vai minkin
jäljet lumessa?
Villusjuhlat

Sielu eniten tarjoavalle. Ei vaihtokauppoja. Lisätietoja numerosta 040
666 6666

Tätä lämpöä
Tuoko sen tämä seura

Plagiointiopetusta kansanedustajan
avulla. Helsingin rajojen ulkopuoliset
älkööt vaivautuko.

Vai alkoholi
BiTa

Ostetaan

Kiljua virtaa

Kanditutkielma. Huom! Ei humanististen aineiden, kuten maantieteen.

Haalareiden meressä
Ystävyys kasvaa

Gradu. Ihan sama mikä aihe. Gradu.
Vappu

Uusi, ehompi Koppi. Ei yhteiskäyttöön muiden ainejärjestöjen
kanssa, koska hyi.

Värikäs meri
Ilojuoma virtaamaan
On villuskevät

Haetaan uutta

Kiinnostuitko? Etkö? Hö.

Lisätietoja nykyiseltä halonhaltijalta
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