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Pääkirjoitus Teksti: Kaisa Mäenpää

“On jälleen se aika vuodesta”

Ilmassa tuoksuu kevät. Jalkojen alla painuu märkä 
maa. Puiden oksat osoittavat jälleen vihertymisen 

merkkejä pienillä, ujoilla hiirenkorvillaan. Kevään 
merkit ovat jo hetken leijuneet ilmassa, ja sehän voi 
tarkoittaa vain yhtä asiaa. On jälleen se aika vuodesta, 
kun meitä jokaista hemmotellaan tuolla vuoden ko-
hokohdalla – teekkariwapulla.

Ja voin vakuuttaa teille: Mikään määrä wapun odot-
tamiseen laitettuja tunteja ei mene hukkaan. Jokainen 
harjoitustöihin juuri ennen lähtölaukausta kulutettu 
valveillaolohetki on tekemisen arvoinen. Näin wapun 
koittaessa voi palkita itsensä koko lukuvuoden uuras-
tuksista ja sukeltaa parin viikon ajaksi mitä ihmeellis-
empiin seikkailuihin. Toukokuu tulee kuitenkin liian 
nopeasti.

Myös toimitus päätti juhlistaa jälleen uutena koit-
tanutta wappua kertakaikkiaan puskista tulevalla 
Indikaattorin wabuextra -numerolla. Tästä numer-
osta löydät sopivassa määrin sekä vakavasti otet-
tavaa luettavaa, kuten jutut tuoreesta 
ympäristötekniikan ammattiaineker-

ho Flokista ja jo tutusta Exergiasta, että wapun we-
treämpään aiwotyöskentelyyn istuvaa tarinaa muun 
muassa kevään rankka-xq:n chatin muodossa. Siirry 
siis kohti sisältöä. Tässä on Indikaattorin wabuextra.

Kaisa
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Ammattiainekerhojen esittely

Haluatko verkostoitua tai löytää tietoa avoinna olevista oman alan työpaikoista tai muuten vain paran-
taa maailmaa yhdessä muiden samanhenkisten kanssa?

Flokki yhdistää ympäristöteekkarit

Huhtikuun alussa perustettu ympäristötekniikan 
ammattiainekerho Flokki kokoaa ympäristö- 

tekniikkaa opiskelevat teekkarit yhteen. Kerho halu-
aa luoda mahdollisuuden tutustua alan henkilöihin 
ja yrityksiin yhteisten tapahtumien ja excursioiden 
kautta sekä luoda yhteyksiä laitokseen ja opetushen-
kilökuntaan kurssien ja opetuksen kehittämiseksi.

Jäsenille haluamme tiedottaa alan työpaikoista ja 
koulutusmahdollisuuksista. Lisäksi haluamme tarjo-
ta jäsenistölle mahdollisuuden ideoida ja päästä vai-
kuttamaan siihen, millaista toimintaa ja tapahtumia 
järjestämme.

Vapaamuotoisten ja matalan kynnyksen tapahtumi-
en järjestäminen tulevat myös olemaan osa toimin- 
taamme. Suunnitteilla olevien Flokin maailmanparan-
nuskahvien tarkoituksena on koota ympäristöalan 
asioista kiinnostuneet teekkarit keskustelemaan ajan-
kohtaisista ympäristöalan uutisista ja viettämään iltaa 
muiden samanhenkisten kanssa.

Käy vilkaisemassa Facebook-sivumme ja liity jouk-
koomme!

Facebook-ryhmä: Flokki 
Maailmanparannuskahvit Facebookissa: Flokin maa-
ilmanparannuskahvit
Sähköpostilista: listmail.tut.fi/mailman/listinfo/flok-
ki-jasenet/

Niin mikäs Exergia sitten on?

Exergia on TTY:n energiatekniikan ammatti-
ainekerho, jonka pyhä tehtävä on yhdistää yliopis- 

tomme energia- ja prosessitekniikan opiskelijat yhte- 
näiseksi rintamaksi. Me järjestämme yritysvierailuja, 
excuja ja verkostoitumis-saunailtoja, sekä opiskeli-
joiden, että yritysmaailman kesken. Meillä on lähei- 
set suhteet muun muassa Suomen Atomiteknilliseen 
Seuraan ja järjestämme jokakeväisen ydinvoimasau-
nan heidän kanssaan yhteistyössä. Syksyllä tulevia 
tapahtumia on tähän mennessä lukkoon lyötynä ai- 
nakin kattilaexcu Foster Wheelerille ja pikkujoulusau-
na. Tapahtumat ovat jäsenille pääosin maksuttomia. 
Meidän excuilla tehdään hyviä vaikutuksia työnanta-
jiin ja hankitaan kontakteja ja kokemuksia.

Jäsenyys on ilmaista ja tapahtuu ilmoittamalla haluk-
kuutesi osoitteeseen exergia@listmail.tut.fi. Jos haluat 
siis keskittyä olennaiseen, eli asioiden polttamiseen, 
valtaviin koneisiin ja veden keittämiseen, olet tullut 
oikeaan paikkaan. 

Facebook-ryhmä: Exergia

Teksti: Laura Viitanen & Matti Kaija
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Exergian Super Fuusiovoima Robotti Excu

Fuusiovoima on viimeiset kahdeksankymmentä vuotta ollut aina viidenkymmenen vuoden päässä. 
Sen eteen on kuitenkin tehty kovasti töitä ja tälläkin hetkellä ahkerat tiedemiehet ja insinöörit aher-
tavat ITER demovoimalaitoksen kanssa Ranskan idyllisissä maalaismaisemissa. Osa työstä tehdään 
kuitenkin aivan tässä TTY:n naapurissa, VTT:n hallissa.

Eräänä kauniina keskiviikkoiltapäivänä kahdek-
santoista innokasta teekkaria matkasi kohti tätä 

salaperäistä tutkimuskeskusta haaveillen tästä ener-
giatekniikan Graalin maljasta. Harvasanainen varti-
ja ohjasi teekkarit syvälle rakennuksen sokkeloisiin 
käytäviin kunnes viimein heidän edessään avautui 
näkymä kuin insinöörin päiväunesta (ks. kuva).

Jahka teekkarit olivat saaneet kerättyä itsensä, iloi- 
nen tutkija valotti edessä näkyvän laitteiston saloja. 
ITER voimalaitos koostuu periaatteessa teräsdonit-
sista, joka pitää sisällään magneettikenttien varassa 
leijuvan plasman. Kuvassa näkyvä musta möhkäle 
on yksi viipale donitsin pohjaa, joka kerää käytössä 
seinistä irtoavat metallihiukkaset talteen. Koko 
donitsin halkaisija tulee olemaan n. 30 metriä ja yksi 
viipale pohjaa painaa 10 tonnia. Tämä “tuhkakuppi” 
olisi sitten tarkoitus tyhjentää aina huoltoseisokin 
aikaan, eli joka viides vuosi. Reaktorin sisällä oleva 
säteily kuitenkin vaatii n. 100 vuotta puoliintuakseen 
tasolle, että ihmisestä ei tule herkullisen rapea men-
nessään sisälle. Näinpä tuhkakupin tyhjennyksen on 
tapahduttava robottien avulla.

Ja se on valtaisan helppoa. Paitsi, että mikään kamera 

ei kestä niin valtaisia säteilyä, joten työ täytyy tehdä 
sokkona. Ja lohkon poistoraossa on 10mm tolerans-
sit kapeimmassa kohdassa. Ja lohko painaa 10 ton-
nia. No ehkä siihen vähän laskemista sitten tarvitaan. 
VTT:n tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa robotti, 
joka pystyy luotettavasti siirtämään lohkoja ja kehit-
tämään virtuaalinen ohjausjärjestelmä, joka vastaa 
täysin todellisuutta. Kuvassa näkyvä kaukaisuuteen 
ulottuva linjasto pitää sisällään tämän robottikäden 
ja poistokoneiston. 

Mutta voi, kaikki hyvä loppuu aikanaan, niin myös 
insinööriporno. Kello lähestyi neljää ja oli tutkijoiden 
kotiinlähtöaika. Propagandalehtiset ja kynät taskuis-
saan teekkarit ohjastettiin ulos, mukanaan muistu-
tus: “Meillä olisi noita opinnäytetöiden aiheita kyllä 
tarjolla, ottakaa ihmeessä yhteyttä.”

Matti Kaija

Kuvat: Matti Kaija ja iter.org
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Rankka-xq: The Chat Edition

Eli miltä YKI:n kevään 2014 rankka-xq näyttää chat-keskustelun pohjalta matkalle pääsemättömän 
editoimana, ilman huuruisimpia kuvia, sekavia ääniviestejä tai kommentin viestiä lievittäviä valmishy-
miöitä. Se selviää alta. Tuntua ajankuluut saat kätevästi mukana kulkevasta aikaleimasta.

2.4  1.17.17: Tatu: Komeeta jätkät! Hyvä meininki
2.4  1.18.09: Tatu: Ite kyl nyt nukun ja koittakaas sitte jumalauta olla 05.45 mestoilla tai vaihtoehtosesti 
killassa viiden jälkeen niin pääsette matkaan :)
2.4  1.18.27: Tatu: (Ei poissulje kiltayöpymistä tai samoja silmiä)
2.4  3.07.30: Potenssi: Tullaan viiden bussilla, venatkaa jos on mtltässä
2.4  3.34.36: Petteri: Oho kai Se on sit samoilla silmillä paras ku ei oo vie ees tullu pakattua...
2.4  4.45.41: Potenssi: Kohta pääsee kotiin pakkaa
2.4  4.51.13: Potenssi: Tai sit ei, myöhästyin bussisya
2.4  4.51.41: Sonja: Potenssi skarppaa ny vähä
2.4  4.52.18: Potenssi: Venaan seuraavaa ni 30 min aikaa pakata
2.4  4.52.27: Potenssi: Helbo

2.4  5.32.16: Essi: Jussi Ois yks patja mikä pitäs saada pirkka4:lta kohteeseen :D
2.4  5.33.10: Essi: Auto ois kätsy xD

2.4  6.49.47: Potenssi: Meillä on petteri siun jallu
2.4  6.50.09: Varpu: Juuaan pois!
2.4  6.50.23: Essi: Juo poiis!
2.4  6.50.25: Petteri: Juokaa oma kustanteisesti
2.4  6.50.38: Petteri: Tai laittakaa saaran mukana tuleen niin maksan
2.4  6.51.31: Potenssi: Petteri maksaa bussijallun, kiertää kohta

2.4  10.50.55: Tatu: Tulkaa tehdaskierrokselle jos mennää tost eestä? :D
2.4  10.51.09: Tatu: Vai juotteko vaa viinaa siel

2.4  18.31.34: Jussi: Paikalliset on jotenki vittuuntuneen näkösii:D
2.4  18.32.07: Anniina: Ehkä vähä ku ne ei taida dogaa
2.4  18.32.25: Anniina: Tirskis
2.4  18.34.10: Saara: Ne eu HALUA MEITÄ TÄNNE
2.4  18.35.53: Kaisa: Ootteko te Vaasassa? :o
2.4  18.36.05: Leija: OLLAA

3.4  0.59.32: Jesse: Vitun fontana
3.4  1.00.25: Essi: Liftattiin just fontanaan xD hyvät bassot

3.4  1.09.22: Niko: Jee saitte Samin mukaa
3.4  1.09.51: Niko: Ja älkää kertoko Leijalle et pelasin blackjackkii
3.4  1.09.58: Niko: T: profit
3.4  1.17.52: Niko: Samille terkkui
3.4  1.17.55: Niko: <mediaa ei sisälletty>
3.4  1.23.00: Potenssi: Onks fontanas uutta porukkaa? :D
3.4  1.24.55: Niko: Ooon



7Indikaattori II/2014

3.4  1.25.38: Jesse: Vittu kato ympärilles
3.4  1.25.56: Anniina: Oon tulos XD
3.4  1.25.59: Matti: <mediaa ei sisälletty>
3.4  1.26.46: Anniina: Jonku random vaasalaise tarakal
3.4  1.42.25: Veera: <3<3
3.4  1.54.48: Tia: Olipa saunat ja avanto! <3
3.4  2.06.15: Jesse J: Oispa kaliaa
3.4  9.27.26: Niko: Olki persees tuntuu yllätävän mukavalta
3.4  9.28.17: Tommi: Joo mut viini ei Kyl ollu mitää priimaa

3.4  10.41.05: Varpu: Pelottaa
3.4  11.29.21: Veera: Tääl ollaa, neidot metis

3.4  11.29.27: Kaisa: Missä kansallispuistossa te juominenne pyöritte? :D
3.4  11.29.27: Kaisa: Ihana YKI <3
3.4  11.34.22: Varpu: Ollaan spitaalijärvellä

3.4  13.14.00: Jesse: Oikee puoli?:
3.4  13.36.01: Jesse: Homoja
3.4  13.36.15: Jesse: Vasen puoli?:
3.4  13.55.02: Niko: Ääääääää
3.4  13.55.14: Miu: Aaaaaaaaaaaaaa
3.4  13.55.21: Jussi: Uuuuuuu
3.4  13.55.26: Tommi: Ää.
3.4  13.55.26: Potenssi: Yääää
3.4  13.56.09: Tatu: BUSSI LAHOO

3.4  17.26.15: Tatu: Excupullo #3 ostettu
3.4  17.26.41: Jesse: Visaaaaaaaaa
3.4  18.41.45: Niko: Onks pakko juoda jos ei tahdo
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3.4  18.42.18: Tommi: Ei : )
3.4  18.44.44: Varpu: O
3.4  18.45.25: Jesse J: En voi hyvib

3.4  21.12.07: Veera: Kuinka monta teekkarii tarvitaa laittaa samille rintsikat???
3.4  21.12.45: Essi : Ainaki 3
3.4  21.12.49: Tatu: Vitusti

3.4  23.08.39: Tatu: Ei vittu maailman paras puujalka
3.4  23.08.43: Tatu: Miika missä sää oot
3.4  23.08.51: Tatu: Mennää sorvaan se puujalka

3.4  23.43.55: Matti: #maailman paras pippuri
4.4 0.17.53: Niko: Nikon persemuna meni Jossun lasii
4.4 0.24.05: Jesse: Käytiin katolla ja metissä
4.4 0.24.40: Jesse J: Ollaan jonku homon solussa
4.4 0.24.55: Jesse: Ja on muuten maailman paras Jukka meillä täällä

4.4 3.22.16: Varpu: PEKKA
4.4 3.22.49: Miu: Piilopekka
4.4 3.50.13: Tatu: Pekka
4.4 4.13.18: Varpu: Pekka pahoittelee häiriötä

4.4 9.53.20: Jussi: Ei oo  ees darra

4.4 15.42.05: Tatu: Onneks on lonkuria
4.4 15.42.14: Tatu: Kiva reissu oli, kiitti kaikille :)
4.4 15.42.42: Tia: Kiitoksia tosiaan! Eritoten järkkääjille <3
4.4 15.43.11: Anniina: Jep kiitos, oli huisiiii!!!!
4.4 15.44.35: Matti: Jees kiitti munki puolesta. Torstain aamua ei kuulemma edes tapahtunu ;)
Onneksi rankka on vain kerran vuodes!

Rankka-xq: The Chat Edition
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Wappulomakkeet Lisää lomakkeita osoitteessa: stumbleupon.com/su/2Xkb2N/
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Yki edustaa

Tarinoita ulkomailta, lappeen Rannasta ja ota Niemestä - 
Kuinka vuosijuhlakulukorvausraporteistakin voidaan teh-
dä taidetta
Luku I

Krapulaista huomenta! - tarina Armatuurin vuosijuhlilta
Oli aurinkoinen ja ihana keväinen aamu ja olimme 
pirteänä ja etuajoissa Rankka-xQ:n jäljiltä bus-
sipysäkillä klo 8.39 (tinyurl.com/bussipysakilla) . 
Miikan ensimmäinen kommentti Tatun saapuessa 
auringonsäteiden ympäröimänä oli vienolla äänellä 
lausuttuna: “Tää oli ehkä paskin idea ikinä.” Junassa 
ja asemalla saimme osaksemme ihailevia katseita siis- 
tistä pukeutumisestamme valmiiksi illan juhliin so-
piviin varusteisiin sonnustautuneina.

Perillä lappeen Rannassa olimme 12.20 ja asemalla 
vastassa oli Miikan tädin miesystävä shortsit jalas-
saan. Automatkalla ajoimme jo illan juhlapaikan 
ohitse ja tädin luokse saapuessamme oli pöytä sivis-
tyneen oloisia tekniikan ylioppilaita varten katettuna. 
Lounasmenússa  oli pasta bolognesea ja ruisleipää. 
Vieressämme Miikan rakas kummityttö tutustui 
myös ensimmäistä kertaa pastan saloihin. Jälkiruoak-
si tarjoiltiin jäätelöä, kahvia ja kahvin avecina 
XO-konjakkia. Matkaeväiksi tarttui laadukas ees-
tiläinen tilavuudeltaan 0,5 litrainen vodkapullo, joka 
myöhemmin toimi erinomaisesti jajatkojen siivittä-
jänä maailman parhaan Vauhtihirmun muodossa. 
(Mutta miksi siinä oli kierrekorkki?)

Lounaan jälkeen saimme kyydin majoituspaik-
kaamme ja siellä vastassa olikin puolialastomia ou-
lulaisia. Majoituksessa tarjosimme itsellemme päivän 
ensimmäiset oluet ja hyvin pian niiden jälkeen jat-
kokyytimme cocktail-tilaisuuteen saapui. Ennen kok-
kareita teimme excursion paikalliseen markettiin, 
josta mukaan tarttui eväitä tulevan aamun selättämi-
seen. Cocktail-tilaisuudessa tarjolla oli kuohuvaa sekä 
makeaa ja suolaista pikkupurtavaa. Kuohujuoman 
lisäksi tarjolla oli boolia, jonka vastuuhenkilöiksi oli-
vat valikoituneet eniten booliaineksiin erikoistuneet 
fuksit, toisin sanoen suunpieliä rentouttavaa aine-
sosaa oli käytetty riittävästi.

Lahjaksi luovutimme 40 vuotta täyttäneelle Armat-
uurille maailman parhaan puujalan kiinnitettynä 

kauneudellisesti rajoittuneimpaan pehmoleluun, 
jonka haarovälistä kurkisti iloinen tummanpunain-
en herwanta-aiheinen juoma, hinta-laatu(=volyymi)
suhteeltaan maailman parasta Gambinaa. Luovu-
tuksen yhteydessä kerroimme, kuinka toissapäivänä 
excursiolla ollessamme saimme maailman parhaan 
idean valmistaa maailman paras puujalka. Idean saat-
uamme Otakaari 20 peseytymistiloissa aloimme ky-
selemään paikallisilta, josko olisi mahdollista päästä 
sorvaamaan puujalkaa. Maailman kovin jätkä, lempi- 
nimeltään Pekka, joka oli koskenut Wärtsilässä kam-
piakselia, kertoi Joutomiehien alakerrasta löytyvän 
sorvi. Muutaman puhelun jälkeen pääsimme puolilta 
öin sorvaamaan kyseessä olevaa puukappaletta. Lah-
ja otettiin innolla vastaan käytettyämme aasinsiltana 
Armatuurilaisten rankka-xQ:lla kerrottua vitsiä maa-
ilman parhaasta possusta, jolla oli puujalka.

Cocktailtilaisuuden jälkeen siirryimme bussikyydi- 
tyksellä juhlapaikkana toimivaan raviradan VIP-kat-
somoon. Meidät oli otettu plaseerauksessa kivasti 
huomioon, sillä 4-hengen pöydissämme oli molem-
mat sukupuolet tasaisesti edustettuna. Varsinkin 
Miikan avecin kauneus sekä otaniemeläispariskunnan 
loistavat jutut, sekä Tatun pöydän lappeen Rantalai-
sista koostuva pöytäseurue ihanine pöytäaveceineen 
takasivat onnistuneet juhlat. Juhlilla pääruokana oli 
alkuruokana oli jotain lohisalaattia ja pääruoan koos-
tumus on mielissämme hieman epäselvä, mutta toden-
näköisimmin se sisälsi filépihvejä. Tarjoilijoina toimi-
vat v***u mitä p***aa:n palkkalistoilla olevat henkilöt, 
ja uskoaksemme juhlien mittava hinta johtui osittain 
tästä. Väliaikashöynä oli tulennielijöitä ja -tanssijoita. 
Ne oli ihan jees ja lämpötila ulkona ei ollut erityisen 
miellyttävä. Pääjuhlan päätyttyä tanssahtelimme tans-
siorkesterin säestämänä ja otimme ryhmävalokuvia 
hieman vähemmän arveluttavassa mielentilassa, kuin 
YKI:n vuosijuhlilla.

Jatkoille mentiin yliopiston kellariin ja matka taitettiin 
jälleen lappeen Rantalaisella linja autolla. Jatkoilla 

Teksti: Miika, Tatu ja Niko
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ensimmäinen pettymys oli ilmaisen ruoan puute ja 
jouduimme tyytymään omakustanteisiin lihapiirakoi-
hin. Toinen pettymys havaittiin, kun saunaan men-
nessämme meille ei ollut tarjolla pyyhkeitä ja jouduim- 
me viuhahtamaan ulos jäähdyttelemään. Kolmas pet-
tymys havaittiin bändin aloittaessa soitantonsa, sillä 
koko kellarin tiloissa ei pystynyt viettämään aikaan-
sa musiikin äänenvoimakkuuden ollessa reippaas-
ti liian kova. Musiikki oli kuitenkin hyvää ja nämä 
pettymykset eivät pilanneet muuten niin loistavaa 
iltaa. Edellisinä päivinä vietetty rankkaexcursio to-
sin alkoi saunomisen lomassa viedä mehuja henkis-
esti nuoremmassa YKI:läisessä, jolloin yhteistuumin 
päätimme lähteä kohti majoitusta mahdollisen totaali- 
sen väsähtämisen pelossa. Majoitukseen päästyämme 
kuitenkin muistimme repussamme lojuvan eestiläisen 
vodkapullon olemassaolon ja päiväiseltä kauppa- 
excursiolta mukaan tarttuneilla booliaineksil-
la saimme aikaiseksi sievän väsymyksen selättävän 
maailman parhaan Vauhtihirmu -juomasekoituksen. 
(Miksi siinä on se ihmeen kierrekorkki?) Tässä vai-
heessa aikaa kukonlauluun oli enää 2,45 maankierron 
kahdeskymmenesneljäsosaa oman akselinsa ympäri. 
Loppuosa näistä jatkojenjatkoista on hieman hämärän 
peitossa auringon nousemattomuudesta johtuen.

Aamulla heräsimme muiden majoituksessa olevien 
mielestä liiankin pirteinä ja iloisina. Teimme ku-
perkeikkoja avonaiseen tilaan asetetuilla patjoilla ja 
painimme toistemme sekä Skillan edustajien kanssa. 
Maailman krapulaisin nainen ei pitänyt ilakoinnis-
tamme, vaan huusi: “OLKAA HILJAA, KELLO ON 
VASTA KYMMENEN”, tarkoittaen mahdollisuutta 
nukkumiseen olevan vielä jäljellä tunnista kahteen 
tuntiin riippuen aamutoimien ripeydestä. Painin tuok- 
sinan jälkeen aloimme kuuntelemaan musiikkia, 
jolloin eräskin otaniemen edustaja keksi äänenvoi-
makkuutta parantavan akustiikkaa verottavan katti-
lakikan, joka toimikin loistavasti saaden maailman 
krapulaisimman naisen voimaan vieläkin huonom-
min. Kun olimme viimeinkin saaneet toimillamme 
kaikki majoituksen asukkaat, mukaanlukien jotkut ul-
komaiset yhden makuupussin taktiikalla liikenteessä 
olleet henkilöt herätettyä, oli aika siirtyä muutaman 
minuutin myöhässä olevaan linja-autoon, joka kyy-
ditsi meidät silliaamiaiselle koomailemaan ja nautti-
maan lastenkutsuteemaisesti. Linja-automatka kului 
kaikilla rattoisasti katsellessa Tatun sikiöasennossa 
lepäävää kehoa.

Perillä silliaamiaisella ensimmäinen reaktio oli tilojen 
huomattava viileys. Ovet olivat auki ilmeisesti peko-
nin ihananrasvaisen ominaistuoksun takia. Palju oli 
laitettu aamuvarhain jo tulille, mutta saapuessamme 
hieman kahdentoista jälkeen se ei ollut vielä saavut-
tanut krapulaiselle teekkarille suotuisaa lämpötilaa. 
Itsensä ravitseminen tässä vaiheessa oli ehkä kuiten-
kin parempi vaihtoehto ja pekoniastialle päästyämme 
olimme todella tyytyväisiä, joskin mahahappojen 
reaktio muuhun kuin nestemäiseen ravintoon oli 
olotilaan nähden epäsuotuisa. Tarjolla oli pekonin ja 
ihananrasvassa paistettujen potaattien lisäksi karkke-
ja vihaisten lintujen kuvilla varustettuna sekä kovia 
muumikarkkeja. Pian syömisen jälkeen kuulimme 
villiä huhua paljun olevan jo lämmin, joten suunta-
simme kiiruusti kohti pukeutumistiloja pukeutumaan 
paljuun sopivaan vaatetukseen, Aatamin asuun. En-
nen paljua menimme vielä saunaan ja saunassa alkoi 
totuus vähitellen paljastua - palju ei ollutkaan lämmin, 
vaan määritelmä pohjautui havaintoon hypotermian 
puutteesta paljussa istuskellessa. Toisin sanoen paljun 
vesi ei olisi kelvannut uintilämpötilaksi edes jääkar-
hulle. Jouduimme tyytymään saunomiseen ja yli-il-
maisen palamisen tehottomuuden ja termodynaamis-
ten ominaisuuksien laskemiseen vielä hetkisen, mutta 
viimein kun paljuvesi oli saavuttanut noin 6 sentti-
metrin lämpötilan jäimme paljuun lorvimaan. Kun 
paljuvesi oli toden teolla lämmennyt, saapui viisihen-
kisen lämmitystiimimme lisäksi muitakin paljuun ja 
muun ihanan rasvainen lihatarjotin. Aikaa paljussa 
kului lähemmäs kolme  tuntia.

Kun pikkuhiljaa paljussa istuminen alkoi kylläs-
tyttää, niin nakkilaiset olivatkin aikeissa tulla laske-
maan vettä paljun tyhjennysaukosta ulos. Paljusta 
noustuamme otimme vielä viimeisiä tarjolla olevia 
pekoniviipaleita sekä jäljelle jääneitä karkkirasioita, ja 
vuosijuhlien seitsemäs tai kahdeksas bussi odottikin 
jo pihalla. Aikaa junamme lähtöön oli vielä runsaasti 
ja bussiin astuessamme maailman toiseksi paras *** 
ilmoitti meitä odottavista jatkoista hänen ja hänen 
avopuolisonsa loisteliaassa opiskelijapenthousessa. 
Perillä tarjottiin shottilasit ja maksamme poltettu-
aan tämänkin alkoholipitoisen juoman huomasimme 
olevan ***n suosiossa, hänen kysyessään avopuolisol-
taan kahden uuden lemmikin hommaamisesta kah-
den koiran ja maakilpikonnan lisäksi. Nämä kaksi 
lemmikkiä olisivat olleet Miika ja Tatu, mutta Miikan 
kototampereella odottava ruotsin esitelmä sai pojat 
liikkumaan pitserian suuntaan. Juuri ennen pitseriaan 
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saapumista Miika saikin puhelun, jossa tiedustellaan 
vauhtihirmu -haalarimerkkien mahdollista ostamis-
ta. Soittaja oli YKI-fuksiTommin ystävä ja neuvottelu-
taidoillaan Miika sai pojan suostuteltua kuskaamaan 
meidät paikalliselle juna-asemalle vaihtokauppana 
muutamaa haalarimerkkiä vastaan. Olimme rau-
tatieasemalla hyvissä ajoin ja jälleen kerran matkates-
samme saimme kateellisia katseita peräämme. Tällä 
kertaa kateellisuus ei johtunut siististä ulkomuodos- 
tamme ja kateelliset/arvostavia katseita antavat eivät 
olleet keski-ikäisiä vaan ulkomuotomme oli vapautta 
ilmaiseva opiskelijakulttuuria edustava virkapuku ja 
kateelliset olivat toisenlaiseen vihreään pukeutuneita 
vapaudesta hieman rajoittuneita noin 19-20-vuotiaita 
lyhythiuksisia aamukasoja. 

Junaan saavuttuamme levitimme tavaramme lähim-
mälle tyhjälle penkkiriville ja istahduttuamme muis-
timme junassa sijaitsevan matkustusvaunujen lisäksi 
ravintolavaunun. Emme kuitenkaan jaksaneet tehdä 
heti aluksi peliliikettä ravintolavaunua kohti, vaan tyy-
dyimme ottamaan hörpyt maailman parhaasta Vauh-
tihirmusta. (Mutta mitä ihmettä se kierrekorkki siinä 
tekee!?) Ravintolavaunuun suunnatessamme saimme 
lisää katseita lähes yhtä vihreisiin pukeutuneilta her-
roilta ja ravintolamestari uteliaisuuttaan kysyi, mitä ja 
missä opiskelemme sekä miksi olemme junassa. Myös 
varallisuutemme kyseenalaistettiin lyhyessä keskus-
telussamme. Olueen meillä kuitenkin rahat riittivät 
ja menimme pöytään siitä nauttimaan. Oluen olles-
sa vielä kesken intensiivisen keskustelun takia junan 
pysäkille saavuttaessa meille tuli hieman kiire - oli-
vathan tavaramme muutaman vaunun päässä pen-
keillä lojumassa. Juoksimme läpi junan ja muutamaa 
rikkinäistä ovea testattuamme ehdimme ulos junasta. 
Vaihto Lahdessa oli nopea ja hyppäsimme tupakin 
mittaisen tauon päätteeksi paikallisjunaan Lahdesta 
Riihimäelle, Tatun rakasta kotikaupunkia kohti. Rii-
himäelle päästyämme mietimme, mitä tekisimme 
puolen tunnin mittaisen vaihdon ajan. Tatun ystävät 
eivät olleet innostuneet kaljoittelusta sunnuntai-ilta- 
na, olivathan he suurimmaksi osaksi Tyä Miähiä. 
Myöskin paikallinen olutravintola Bulldog pyysi meitä 
kääntymään jo ovella sulkemisajan ollessa minuuttien 
päässä. Päädyimme täten juomaan laukun pohjalle 
juuri tälläistä tilannetta varten säästetyt lonkurit rau-
tatieaseman edustalle.

Vaikka vaihdosta johtuvaa istuskelua säestikin Kai-
ser Chiefs uudella albumillaan, meinasi molem-

mille maailman matkaajille väsymys käydä ylit-
sepääsemättömäksi. Muutama hörppy maailman 
parasta vauhtihirmua antoivat meille elinaikaa ilman 
krapulaa, mutta viimeinkin junaan päästyämme Tatu 
sammahti välittömästi pehmeälle penkille. Ensim-
mäisen pilkkimissession jälkeen tajusimme lait-
taa herätyskellon oletettuun saapumisaikaan, sillä 
heräämättä jättäminen Rovaniemelle asti matkaavaan 
junaan olisi ollut fataali erhe. Herätyskello toimi on-
neksemme niin kuin pitikin ja heräsimme hieman 
ennen Pohjois-Herwannassa sijaitsevaa rautatiease-
maa. Kello oli kuitenkin saapuessamme niin paljon, 
että viimeinen linja-auto kohti rakkaita kotojamme 
oli jo ehtinyt liian kauas. Taxien jonoa katsoessamme 
silmämme kiiluivat kuitenkin onnesta, sillä matka ko-
tiovellemme tulisi olemaan enää muutaman hassun 
jalanheilahduksen päässä. Taxista päästyämme 
Wäinölöiden parkkipaikalla huomasimme jäljellä 
olevan vielä maailman parasta Vauhtihirmua. (No 
joojoo, mutta miksi ihmeessä siinä on se hemmetin 
kierrekorkki!!? -Eihän sitä hyvää vauhtihirmua pidä 
nyt yhdessä reissussa siemailla!)

PS. tekstissä on sanoja nämä saatesanat mukaan lukien 
1420 sanaa (toim. huom: tämä on sensuroitu versio) 
ja vakiofontilla ja riviväleillä Word-asiakirjassa lähes 
4 täyttä sivua tekstiä. Tämän vuosijuhlaraportin kir-
joittamiseen aikaa käytettiin noin 7 miestyötuntia. 
Toivomme, että lukuelämyksenne oli yhtä nautinnol-
linen, kuin kirjoittamistuokiomme.

Kiitos ja anteeksi, rakkaudella
Miika ja Tatu

Yki edustaa
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Luku II

Krapulatonta huomenta! – tarina IK:n vuosijuhlilta
Krapulaton huomen ei ollut perjantaina, kun tari-
namme sankarit astelivat bussipysäkeilleen. Ei Tipu! 
-bileet olivat olleet juuri edellisenä iltana/yönä, ja oli-
pa Tatu jatkanut koululle asti vielä bileiden jälkeen. 
Kolmen tunnin yöunien (Tatu) ja neljän tunnin yöu-
nien (Niko) jälkeinen herätys ei maistunut salamille 
kovinkaan paljoa. Kiirehän siinä sitten tuli, kun piti 
vielä kauluspaitakin silittää ja syödä jotain, jottei tar-
vitsisi Valtion Rautateiden kiskurihinnoissa olevia tu-
otteita kuluttaa. Pääsimme kuitenkin molemmat jopa 
vielä samaan bussiin. Bussissa odotti Tatua krapu- 
lainen Niko tarjoillen buranaa. Bussimatka Herwan-
nasta Pohjois-Herwantaan oli mielenkiintoinen, kun 
olimme molemmat jo juhlatamineissa. Päästyämme 
Koskikeskuksen pysäkille, kävelimme Rautatiease-
malle päin, josta Tatu joutui poikkeamaan Stockman-
nille, josta etsisi rusetin, koska hän ei aamulla löytänyt 
sitä ja paniikin partaalla meinasi myöhästyä bussista-
kin. Stockmannille päästiin, ja edessä odotti kauhein 
näky mitä voi toivoa pitkän nestemäisen yön jälkeen 
- Hullut Päivät. Siellä Tatu sitten sompaili menemään 
väkijoukon keskellä, mutta löysi kuin löysikin rusetin, 
ja nyt juhlapuku oli valmis - vielä kun saisi jotain ruo-
kaa ja juomaa. Tällä välin Niko olikin fiksuna jäänyt 
väkijoukkorynnistyskaaoksen ulkopuolelle ja ostanut 
itsellensä croissantin (lausutaan kuulemma “kroös- 
haäänth”, Tatu paikkaa: “cruashaan”, juuh elikkäs). 
Tästä sankarimme tarpoivat asemalle ostamaan lip-
puja, ja saivatkin liput, yläkerrasta. Tästä kerkesimme 
jo panikoimaan, että se saattaisi olla lastenvaunu.

Junaan päästyämme huomasimme, että lipunmyyjä 
oli varmastikin huomannut pelikuntomme tason, ja 
oli ajatellut, ettemme välttämättä tarvitse kymmentä 
kiljuvaa (vaikka kilju on tietenkin vain positiivinen 
asia) lasta samaan vaunuun mekastamaan ja leik-
kimään. Näin selkeästi oli, saimme oikein rauhallisen 
vaunun. Niko oli jo valmiiksi laittanut Abban as-
tiaan lonkuria ja Tatullakin Alko:i tehdä mieli jotain 
kohtalaisen makeaa greippipohjaista nautintoainetta, 
jonka vuoksi hän sitä hommasikin. Matka sujuikin 
melko jouhevasti, läpän lentäen ja lonkurin virratessa. 
Perillä Helsingissä astelimme suoraa reittiä Kamppiin, 
ja huomasimme epäonneksemme, että meidän bussi 
oli kerennytkin jo lähtemään, ja seuraava tulisi pa-
rin kymmenen minuutin päästä. Tässä oli kuitenkin 
onni onnettomuudessa; kerkesimme käydä paikalli-

sessa kaupassa ostamassa hieman juotavaa - tulipa 
myös vuosijuhlalahjaan ostettua jotain ekstraa. Bus-
si Otaniemeen kulki melko nopeasti ja pääsimmekin 
~100 metrin päähän vanhaa kunnon OK20:ä, jossa 
tulisimme majoittumaan seuraavat aamun muutamat 
tunnit. Tapasimmekin vanhassa kunnon OK20:ssä ul-
komaalaisia ja Herwantalaisia, Pelletin ja TARAKI:n 
edustajat - oululaisten ollessa tapojensa mukaan hie-
man myöhemmin paikalla kuin muut. Tunnelma oli 
majoituspaikassa melkoisen aivokuollutta, ehkä osak-
si meidän takia. Oli kylläkin hauskaa. 

Vietettyämme tunnin sosialisoiden ja juoden lappeen 
Rantalaisten jalo Viinaa (***, häpeäisivät), päätimme, 
että on hyvä hetki lähteä suuntautumaan kokkari- 
paikalle päin. Kokkaripaikkana toimi ADD Café, 
joka sijaitsi vain muutaman sadan metrin päässä 
vanhasta kunnon OK20:stä. Paikka oli ihan muka-
va, joskin hieman akustiikaltaan rajoittunut. Emme 
kuulleet muiden lahjanluovuttajien puheista melkein-
pä mitään, vaikka olimme melkein eturivissä. Keski- 
tyimmekin tässä vaiheessa ehkä enemmän boolin 
kittaamiseen ja erittäin maistuvien cocktailtyyppis-
ten ruokien nauttimiseen. Yleisimmät lausahdukset, 
joita saattoi kuulla meidän ja muiden ulkomaalaisten 
muodostaman ringin ulkopuolellekin, olivat “Oispa 
kaljaa” ja “Oispa viinaa”. Onneksi oli kaljaa, vain vähän 
tosin ( :( ). Tässä kohtaa huomasimme myös, että Tat-
ulle ei ollut plaseerattu ollenkaan avecia, koska YIT:n 
edustajalle tarvitsi lyhyellä varausajalla plaseera- 
ta naispuoleinen avecci. Tatu meinasi murtua tässä 
kohtaa, koska harmitti. 
Onneksi kuitenkin Tatulle plaseerattiin jonkun-
näköinen Otaniemen grande hefe - miespuoleinen 
tosin. Ei kuitenkaan harmittanut niin paljoa, koska 
avecitta olisi ollut tylsempää, ja onpahan ainakin jot-
kut vujut ollut sitten härkäparina. Lahjanluovutushet-
ki tuli kuitenkin nopeammin kuin odotimme, ja pää-
simme pitämään jäätävää puhetta, jonka keksimme 
melkeinpä kokkareiden aikana. Otaniemeläiset eivät 
arvostaneet Gambinan jaloa makua(tm) niin paljoa, 
kuin olisimme ajatelleet. Onneksi meille kuitenkin 
tämä Herwantalainen perinneherkku maistui. Emme 
myöskään osaa sanoa, oliko 1-vuotiaalle tarkoitet-
tu eläinpalapelikirja IK:laisten makuun. (Täs vitsissä 
piti tietää se, että ajateltiin, että sadasta alkaa vähän 
niinkun uusi luku/elämä, ja sitten teknillisen yliopis-
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ton tasoinen matemaattinen yhtälö 101-100=1, eli 
vähän niinkun ois ollu yksvuotias, hehe, ei vissiin ota-
niemeläiset osaa muuta, kuin derivoida, hihi.)

Tämän jälkeen lähdimme pikku hiljaa pääjuhlapai- 
kalle päin, joka saattoi olla jossain läntisessä kan-
takaupungissa. Huomasimme, että meidän tarvitsi-
si odottaa melkein tunti, että juhlat alkaisivat, joten 
saimme huikaisevan idean muiden ulkopaikkakun-
talaisten kanssa - lähdetäänpäs kaljalle johonkin 
paikalliseen. Tähän päätökseen saattoi myös vai-
kuttaa juhlapaikan $angen $uuri$ummaiset hinnat. 
Näin myös teimme, ja löysimmekin kivan kapakan 
nimeltään Vanha Kettu. Siellä nautimme yhdet oluet 
naamaa kohden. Tässähän kello alkoi jo olla sen ver-
ran, että suunnistimme takaisin juhlapaikalle. Paikan 
nimi muuten ehkä oli Kiltasali. Pääjuhlassa olimme 
plaseeraantuneet suhteellisen lähelle lukkarin kongia. 
Alkuruoaksi oli melko hyvää yrtti/sienikeittoa. Tässä 
vaiheessa innostuin piirtämään Heinz-Erkan lau-
luläsyyn. Pääruokana meille tarjoiltiin karitsan jotain 
kehon osaa ja perunasettiä melko hyvän punaviini-
kastikkeen kera. Pääjuhlahan saattoi hieman perkelöi-
tyä ja viini ja viina virtasi kehojemme lävitse. Tai no, 
kurkkuun mainly. 

Juhlilla esiintyi myös huikea Polyteknikkojen kvar-
tetti, jota oli ilo kuunnella. Puhe naiselle kuumot-
ti etukäteen, koska Tatulla tosiaan oli mies-avec ja 
Nikon avec oli jossain, varmaan oksentamassa tai 
sitten ryyppäämässä paremmissa piireissä. Ongelma 
ratkesi sillä, että mentiin laulamaan ja ojentamaan 
ruusut ulkomaiden kauniimmille edustajille. Tästä 
naisetkin selkeästi tykkäsivät. Näillä main Tatulla lop-
pui kännykästä akku, ehkä ihan hyvä, ettei ainakaan 
tullut liikaa edustavia valokuvia otettua (?) mihinkään 
WhatsAppiin tai vastaavaan mediaan. Jaloviinalle 
laulettiin jossain vaiheessa tämän jälkeen, kun kah-
vit olivat kaadettu pöytään. Tatu ainakin yllättyi siitä, 
etteivät otaniemeläiset laula Jallun tähden alla, vaan 
pitivät lasit pöydällä, mutta ylpeänä tamperelaisena 
teekkarina ei antanut sen hämmentää liikaa, vaan 
kunniakkaasti piti jaloviinalasillista päänsä päällä. 
Täytyy tässä vaiheessa sen verran sanoa, että ainakaan 
tätä kirjoittaessa ei ole varmuutta, kuinka pitkään 
tanssit/valssit kestivät pääjuhlassa, vai oliko niitä ol-
lenkaan - täytyy kuitenkin mainita, että jos tansseihin 
on ollut mahdollisuus, todennäköisesti molemmat 
ovat niitä tanssineetkin.

Pääsimme sitten viimein lähtemään jatkoille noin 
kahdentoista jälkeen. Ehkäpä sitten oli tanssittu, kos-
ka toinen meistä ainakin muistaa, että joku kiva ul-
komainen tyttö nukkui matkan hänen olkapäätään 
vasten (:3). Bussimatkasta vielä, onneksi oli kaljaa. 
Jatkoja vietettiin hämmästykseksemme melko 
lähellä Kalliota, koska siitä ajettiin läpi ja melko pian 
pysähdyimmekin jatkopaikan eteen. Jatkopaikka oli 
meininkiin juurikin sopiva, penthousekerroksessa ja 
kattoterassikin löytyi. Ensi töiksemme menimme ruo-
kailemaan, todennäköisesti jotain nakki-ranskis-sa-
laattilinjalla. Tämän jälkeen innostuimme tanssimaan 
taas, tällä kertaa fiilaillen livebändiä. Bändi soitti hyviä 
biisejä ja tunnelma oli hyvä, joskin osa biisivalinnoista 
oli hieman outoja. Bändi ei kylläkään vetänyt mitään 
vertoja (taaskaan) YKI-bändiin. Jatkoilta päästiin jos-
sakin kohtaa lähtemään jatkojen jatkoille päin Ranta-
saunalle Otaniemeen. Tällä bussimatkalla myös joku 
epäonninen otaniemeläinen komeasti koristellussa 
frakissaan antoi ylen syliinsä ja käsilleen - hyvät bileet 
siis.

Jatkojen jatkoille matkatessamme ajattelimme, että 
voisimme aiheuttaa yleistä pahennusta vaihtamal-
la juhlavaatteet haalareihin, ja saimmekin muut ul-
komaalaiset mukaan tähän tempaukseen. Taisimme 
myös hieman maistella omia juomia majoituspaikas-
sa. Jajatkot olivat hauskat, ja ihmiset jälleen reivasivat 
antaumuksella. Innostuimme myöskin Meiju Suvak-
sen Pure Mua! -biisistä, ja taisimme ehkä ykiläisen 
perinteen velvoittaen tanssia tätä kappaletta pöydän 
päällä. Taisivat muutkin ulkomaalaiset tykästyä tästä, 
ja saimme heidätkin mukaan tanssimaan pöydälle. 
Emme tosin ole täsmälleen varmoja, kuinka kauan 
tanssimme pöydällä. Lähdimme jajatkoilta ehkä puo-
li kuuden maissa poispäin, ja mietimme, että miten 
pääsemme majoituspaikkaamme sisään, koska avai-
menhaltijaan ei saanut yhteyttä, eikä meillä ollut 
avainta. Matkan varrella näimme Teekkarispeksiläisiä 
lähdössä turkuun keikalle, ja Nikohan tästä innos-
tui - ehdottelipa Niko jo Tatulle, että lähtisimme 
heidän mukanaan turkuun, vain huomatakseen, ettei 
tämä tuntunut toisesta sankaristamme hirveänkään 
hyvältä idealta. Perille majoituspaikkaan päästyämme 
tajusimme, että kyllähän se ovi on lukossa, mutta 
kuulimme kolinaa rappukäytävästä. Koputtelimme 
aikamme, ja löysimme erittäin humalaisen teekkarin 
etsimässä avaimia sisältä - hän oli ne hävittänyt sisään. 
Hän myös selitti jotain aivan käsittämätöntä, kuulosti 
lähinnä siltä, että hän olisi puhunut jotain norjan ja 

Yki edustaa
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suomen hybridikieltä. Pääsimme viimein nukkumaan 
vanhalle kunnon OK20 Sikaosastolle.

Aamulla herättyämme laitoimme musiikit kuntoon, 
tottakai. Tunnelma oli kevyen darrakänninen. lappeen 
Rantalaiset tarjosivat meille jälleen Jaloviinaa(***), 
mitä ne miettii siellä lappeen Rannassa? Tottahan toki 
meille maistui; tai ainakin luulimme näin ennen, kuin 
kerkesimme maistaa. Eihän se ihan liian hyvin mais-
tunut, ja onneksi löysimmekin eilen Kampin mar-
ketista ostamamme lonkurit. Pääsimme lähtemään 
sillikselle hyvin ajallaan, noin kahdeltatoista. Häm-
mästyimme, etteivät otaniemeläiset oikein käyttäneet 
haalareita silliksellä muutamaa poikkeusta lukuunot-
tamatta. Sillis oli hyvä, pekonia, nakkeja, ranskalaisia, 
jäätelöä, karkkia, limpparia, mehua ja mitä kaikkea 
löytyi, ruoka ei siis loppunut kesken. Ostimme sit-
ten yllättäen skumppapullot, ja Tatu nautti jälleen 
sikiöasennosta. Kun suurin krapula oli taitettu, pää-
simme pelaamaan skumppapongia. Löysimme myös 
suuremmasta saunatilasta karaoken. Joo joo, oikeasti. 
Siellä oli ***** karaoke saunassa??! Emme kuitenkaan 
laulaneet,mutta ihmiset siellä näyttivät nauttivan ka-
raokesta. Skumppapongien jälkeen muiden ulkomaa-
laisten kotiintuloaika koitti, ja me jäimme haikeina 
heidän lähdöstään heidän kanssaan mukavien vietet-
tyjen juhlien jälkeen vielä sillisTeLEmään. Tästä suun-
tasimme sitten paljuun, jossa sosialisoimme pääosin 
IK:laisten kanssa. Palju oli kuuma, joskin hieman vesi 
oli matalalla vertikaalisen akselin pituuden suhteen.

Niko lähti sillikseltä ajanlaskullisesti Tatua aikai-
semmin saatuan houkuttelevan kutsun jatkaa ota-
niemeläisen sitsikulttuurin tutkiskelua. Julkun myyjä 
-bileiden beer pongailujen kautta Niko päätyikin lop-
ulta Teekkarimuseoon sammuskelemaan skumppala-
si kädessä ja sieltä lopulta Smökkiin Puunjalostajakil-
lan ja Vuorimieskillan yhteisille SukKasitseille. Illan 
sadunomaiset tarinat jääköön nyt toiseen kertaan, 
mutta tarinan kulkua voitte arvella WhatsAppista löy-
tyvästä pöytäaiheisesta valokuvasta (toim. huom: jos 
siis olette YKIn hallituksessa). Tatu taas jatkoi mat-
kaansa sillikseltä Julkun myyjä -bileiden makkaratar-
joilujen kautta kotiinpäin, ja päätyi Pikajunaan (pika-
junahan on siis se aivan törkeän hidas, ehkä maailman 
hitain juna). Pikajunassa Tatu otti hieman lepiä, mutta 
pääsi kuitenkin jäämään oikealla pysäkillä, ja loppu-
peleissä päätyi Herwantaan.

Loppukaneettina voisi sanoa, että hauskat juhlat ja 
tulipahan taas tutustuttua muihin ulkomaalaisiin. 
Saimme kuitenkin henkilökohtaiset suulliset vu-
osijuhlakutsut Ouluun Ympäristörakentajakillan 
seuraaville vuosijuhlille. Tähän aikaa käytettiin noin 
kolme tuntia, ja teksti sisältää vähän päälle 1500 sa-
naa.

Kiitos ja anteeksi, rakkaudella
Tatu ja Niko




