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Pääkirjoitus

Kampiakseli
Oulun yliopiston koneinsinöörikilta ry:n kiltalehti.

Julkaisija: Oulun yliopiston koneinsinöörikilta ry   Toimituksen osoite: 
Päätoimittaja: Heikki Selkälä     Koneinsinöörikilta ry
Alapäätoimittaja: Jaakko Tähtinen     PL 4200
Valokuvat: Päätoimittaja ja urheat kilta-aktiivit   90014 Oulun yliopisto
         Puh: (08) 553 2049
        Sähköposti: kkilta@palkki.oulu.

Vuosi konekillan tiedostusvastaavana on mennyt melko mukavasti. Puuhaa on riittänyt 
tiedottamisen parissa joka päivälle ja onhan näitä kampiakseleitakin saatu ulos perinteiset 
neljä kappaletta. Yksin ei kampiakselinkaan teosta selviä, joten oli todella mukavaa, 
että jokaisen kampiakselin teossa oli apuna muutamia vakituisia kirjoittajia ja touhukas 
alapäätoimittaja.

Ensi vuonna päätoimittajan paikalle pääsee Korteniemen Jaakko ja avuksi hänelle saatiin 
pari alapäätoimittajaa, joten eiköhän tämänkin kiltalehden taso muutu ja omia juttuja tulee 
entistä enemmän. Itse jatkan vielä vuoden tiedotusvastaavan hommia uuden hallituksen 
jäsenenä.

Killan hallitukseen ja toimihenkilöiksi saatiin runsaasti uusia henkilöitä, mikä on todella 
mahtavaa! Motivoituneella porukalla selvitään varmasti ensi vuoden tapahtumista ja 
haasteista. Varmaa kuitenkin on, että uusikaan hallitus ei selviä ilman kiltalaisia ja heidän 
aktiivisuuttaan. Ei killan toiminnassa mukana olo tarkoita suoraan opintomenestyksen 
huononemista, vaan se on pikemminkin itsestä kiinni. Killalta löytyy resursseja 
monenlaiseen toimintaan ja uusia toimintaehdotuksia otetaan aina vastaan.  Ja onhan se 
mukavaa, että opiskelun vastapainoksi on puuhaa vaikkapa pajakerhon merkeissä. Lastujen 
lentäessä unohtuvat turhat murheet ja huolet.

 Heikki
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  Kolmossivun tyttö.
  ”Joulupukki pyysi minua
   ANTAMAAN 
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Puheenjohtajan pulinat
Tervehdys kiltalaiset

Kalenterin kummajainen väittää, että taas 
yksi vuosi on lopuillaan. Jäljellä ovat 
vielä viimeiset rutistukset opinnoissa, 
ennen joululomalle siirtymistä. Myös 
killan hallitus on loppukommentteja vaille 
valmis siirtymään toiminnasta matrikkelin 
sivuille. 

Vuosi on ollut meille hallituksen jäsenille 
varsin mielenkiintoinen ja täynnä mitä 
erilaisempia haasteita. Paljon on opittu 
ja palautettakin on tullut välillä jopa 
niin rutkasti, ettei kaikkea ole ehditty 
edes sulattelemaan. Toivottavasti jotain 
on jäänyt tulevalle hallitukselle 
kerrottavaksi ja hyödynnettäväksi. Omasta 
ja hallituksenne puolesta KIITÄN 
luottamuksesta ja pitkin vuotta  saamastamme  tuesta. Toivon että olemme voineet pitää yllä ja 
jopa kehittää kiltamme perinteitä ja toimintaa. Ainakin uusiin tulokkaisiin pyrimme panostamaan 
vielä enemmän kuin aiemmin. Totuus siitä onnistuimmeko uusien kilta aktiivien luomisessa, selvinnee 
lähivuosina.

Vaalikokous yllätti ainakin minut runsaalla osanottajien määrällä. Aktiivisuus vaalikokouksessa kertonee 
kiltalaisten uudelleen heräämisestä mahdollisuuksiinsa vaikuttaa yhteisiin asioihimme. Toivottavasti näin 
todella on ja pystyimme valitsemaan sellaiset vastuunkantajat, jotka pystyvät viemään kiltamme etuja 
eteenpäin ja kehittämään yhteistoimintaa kiltalaisten kesken.

Ensivuoden hallitus on suurien haasteiden edessä kun järjestettävänä on perinteisten jokavuotisten 
velvollisuuksien lisäksi niin edarivaaliin osallistuminen kuin Ykän synttäritkin. Toivonkin tulevan 
hallituksen puolesta, että kiltalaiset tiedostavat nämä haasteet ja ovat valmiita uhraamaan hieman aikaansa 
tukeakseen hallitusta näissä haasteissa. Usean ihmisen pienellä panostuksella kenenkään taakka ei paisu 
kohtuuttomaksi ja varmaankin kaikille löytyy mielekäs askare kiltamme toiminnassa mikäli pieni piristys 
opintojen lomaan kiinnostaa.

Mutta ennen kuin päästämme uuden hallituksen nuijan varteen on aika ponnistella vielä yksi yhteinen 
urakka tälle vuodelle. Nimittäin killan PIKKUJOULUT ovat 14.12 tutussa ja turvallisessa paikassa 
nimittäin koneen saunalla. Olette kaikki TERVETULLEITA viettämään syksyn opinto-urakan lopettajaisia 
ja rentoutumaan teekkarihenkisessä tunnelmassa osastomme viimeisen tenttipäivän iltana!!

Mielenkiintoisesta vuodesta kiittäen
-Antti- 
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Killan vaalikokous

Killan vaalikokous pidettiin 28.11. Julianian kabinetissa. Kokouksessa päätettin mm. killan 
toimintasuunnitelmasta vv. 2003, killan talousarviosta ja valittiin ensi vuodeksi killalle uusi 
puheenjohtaja, hallitus, tilintarkastajat ja toimihenkilöt. 

Killan puheenjohtajaksi valitiin äänestyksen jälkeen Tero Rasmus.

Muut hallituksen jäsenet ovat:
Varapuheenjohtaja Tiina Alahäivälä, Rahastonhoitaja Antti Kirstinä, Sihteeri Lasse 
Merenheimo, Fuksiohjaaja Inari Rautio, Emäntä Lasse Vilminko, Tiedotusvastaava Heikki 
Selkälä, Kopiokonevastaava Kai Hurula, Opintovastaava Joni Matala, Salkuton Antti 
Tuomainen, PR-vastaava Mikko Knuuti.

Killan tilintarkastajiksi valittiin:
 Antti T Heikkinen, varalla Esko Harila 
Tuomas Vesala, varalla Juha Vatja.

Killan toimihenkilöiksi valitiin:
Ykä ja Jawa-vastaava Antti Melamies, Mellakka, potkulauta ja ahkio vastaava 
Timo Selkälä, Päätoimittaja Jaakko Korteniemi, Ykä-juhla-vastaava Tiina Viertola, 
Alapäätoimittaja Antti Mehtomaa, Ville Wallenius, Killan Hesus Jari Partanen, Renki 
Anna Kisko, Piika Matias Torrkulla, Fuxipaimen Lassi Kojola, Liikuntavastaava Pasi 
Kalliokoski, Laulattaja Konsta Karioja, Prujuvastaava Tapani Lehtonen.

Vielä nimeämättä ovat kasku-ukko, www-vastaava, super-juuseri ja super-luuseri.
Onnea luottamustoimiin valituille!
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Emännän napinat, osa 2.
Arvon kiltalaiset. Jos kiltahuoneen käyttökulttuuri 
johtuu tietämättömyydestä, niin korjaan 
seuraavassa muutaman seikan. Kiltahuoneella 
ei ole siivoojaa, vaan jokainen itse huolehtii 
aikaansaannoksensa loppusijoituspaikkaan, kuten 
likaiset kahvikupit astianpesukoneeseen. Tiedän 
että te kaikki palautatte astiat yliopiston 
ruokaloissa niille kuuluville paikoille. Käytäntö 
on sama kiltahuoneella, -likaiset astiat 
astianpesukoneeseen tahi vähintään tiskialtaaseen! 

Pöydät eivät ole tavaroiden säilytyspaikkoja. 
Esimerkiksi kirjastoissa ihmiset palauttavat 
hakemansa materiaalin takaisin, eivätkä pöydät 
notku lehdistä ja kansoista. Kansioiden 
palauttaminen hyllyyn ja pelikorttien palauttaminen paikallensa ei ole tehtävänä 
ylivoimainen terveelle teekkarille, mutta kyse onkin enemmän viitsimisestä. 

Kuppi kahvia maksoi kiltahuoneella vuosi sitten yhden markan. Eurot tuli ja siinä ohessa 
europyöristykset, enkä tahtonut nostaa kahvin hintaa valtavirran mukana. Kahvin hinta 
laskettiin 15 senttiin. Miksi sitten kahvin hinta nousi 20:een senttiin? -Koska kahvikassan 
tulot eivät ole vastanneet siitä aiheutuvia menoja. Kolmentoista syksyn viikon aikana on 
kulunut kiltahuoneella kahvia 65 pakettia, 110 litraa maitoa ja 9 pakettia sokeria. Ne eivät 
taivaasta tipahda. Jospa niitä 20 sentin kolikoita löytyisi helpommin. Yliopistokahviloiden 
hinnat ovat kohtuuttomia, ei kiltahuoneen! 

Rautalangasta vääntäen, lähes emeritusEmäntänne

Antti Kirstinä

Vun day, Sven vas valking down da street ven who did he see driving a brand new 
Chevrolet? It vas Ole. Ole pulled up to him vit a vide smile.
“Ole, vere did you get dat car?” Sven asked
“Lena gave it to me.”
“She gave it to you? I knew she vas sveet on you, but dis?”
“Vell, let me tell you vat happened. Ve vere driving out on County Road 6, in da middle 
of novere. Lena pulled off da road into da voods. She parked, got out of da car, trew off 
all her clothes and said ‘Ole take vatever you vant.’.......
“So I took da car.”
“Ole, you’re a smart man! Dem clothes never voulda t ya.”
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Kampiakseli   koeajaa:
MarieRose

Oli luminen maanantai-iltapäivä ja olin ajamassa 
kohti Tervasoihtua. En vielä ajaessani tiennyt mihin 
olin kohta joutuva vaikka tiesin kyllä hänen olevan 
kahvilla ystäväni kanssa. Siinä matkatessa ehdin 
ajatella kaikenlaista sillä olihan kohta kohtaamani 
nainen pornoalan ammattilainen. Tottapuhuen jännitti 
vähän. Sain kuitenkin itseni koottua enkä hermoillut 
hirveästi vaan huomasin heittäväni parin minuutin 
päästä ihan rentoa läppää ja sain hänet nauramaankin.: 
Yllättäen muistin että minullahan on digikamera 
mukana ja kun sillä voi nauhoittaa puhetta niin päätin 
pyytää häneltä haastattelua. Hän suostui.

Aluksi hieman taustoja MarieRosesta.. Hän on siis 
19 vuotias tuleva pornotähti ja on töissä täällä 
Oulussa Erotica Barissa sekä Iiran Klinikalla, mutta 
tekee myös webbikamerajuttuja production 69:llä. Hän on myös tehnyt kuvasarjoja 
ELS:llä. Käy ihmeessä katsomassa www.marierose.net tai tilaa vaikka yksityistilaisuuteen 
www.iiranklinikka.net. Hän on webbikameralähetyksessä 6-10.12.2002 osoitteessa 
www.productions69.. Kannattaa käydä siellä kyttäämässä ja vänkkäämässä. 

Mutta nyt suoraan asiaan eli kysymyksiin...
Kamppari: Eka kerta?
MarieRose: Kotibileissä 12 vuotiaana. Poika oli 13. Se ei tuntunu miltään vaan oli sellanen 
tuikkaus vaan.
Kamppari: Milloin päätit lähteä seksibisnekseen ja miten se ilmeni?
MarieRose: Huomasin että haluan esitellä pilluani kameralle ;) Olen aina ollut 
nymfomaani. Valinta oli siksi luonnollinen
Kamppari: Milloin ensimmäiset kuvat on otettu?
MarieRose: Ensimmäiset kuvat on otettu kun olin kuusitoista vuotias. Ne olivat entisen 
poikaystäväni ottamia ja tarkoitettu vain yksityiskäyttöön. Ne ovat edelleen sillä tiellä... Ei 
löydy netistä. Laitoin ensimmäiset tissikuvat nettiin kun olin 18 vuotias ja jotenkin se vain 
valui siihen että piti ruveta pilluakin näyttämään. 
Kamppari: Tienaako suomalaisessa seksibisneksessä hyvin? 
MarieRose: Tarpeeks eli silleen että tulee toimeen
Kamppari: Miten lähipiiri suhtautui uravalintaan?
MarieRose: Perhe on suhtautunut yllättävän hyvin. Isä pyysi esittelemään Rakel Liekille. 
Ystävät säilyneet, kaverit karsiutuneet. Tienneet aina että olen seksuaalisesti erittäin 
aktiivinen ihminen mutta silti se oli joillekkin shokki.
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Kamppari: Mieleenpainuvin seksikokemus?
MarieRose: Olin irc-miitissä ja harrastimme kännissä 
lesboseksiä keskellä Suomenlinnaa. Nettinörtit oli 
tosi kiimassa ja ottivat kuvia. Itse en edes tiennyt 
että he ottavat kuvia. Suhtauduin siihen alussa tosi 
huonosti, mutta sitten myöhemmin ajateltuna se oli 
ihan siistiä.
Kamppari: Mistä et pidä seksissä?
MarieRose: Paskasta ja nyrkkinainnista!
Kamppari: Onko koneteekkarit sexyjä?
MarieRose: Tottakai! Oon nussinu yhtä koneteekkaria ja se oli hyvä.
Kamppari: Millaisesta miehestä pidät / mihin katsot ensimmäisenä?
MarieRose: Pidän söpöistä pojista... Katson ensiksi pullottaako etumus..
Kamppari: Oonko mä söpö?
MarieRose: Oot... (toim.huom.JEE!)
Kamppari: Mitä välineitä kotoa löytyy? Mikä on paras?
MarieRose: Useita... käsiraudoista kaikenlaisiin sauvoihin.. oon saanu kuusi sauvaa 
kuukauden sisällä.. tykkään tosi paljon sellasista penisrenkaista joissa on klitoriskiihotin. 
suosittelen sitä kaikille pareille.
Kamppari: Ja nyt tämä vakiokysymys... Onko koolla väliä?
MarieRose: Tottakai. Mutta mä saan aina. Jos mies ei tyydytä niin minä tyydytän itseni. 
Liian pieni ei välttämättä tunnu miltään mutta ei saa olla myöskään liian iso.
Kamppari Lempiasento?
MarieRose: Takaa
Kamppari: Montako kertaa runkkaat päivässä?
MarieRose: Aamulla koska pitää saada päivä käyntiin, 
aamupäivällä pitää runkata ihan vaan sen takia että 
aamupäivällä pitää runkata, päivällä pitää runkata että 
ilis pysyy hyvänä, iltapäivällä, illalla ja yöllä pitää 
runkata ittensä uneen... Runkkaamisessa ei oo mitään 
väärää. Runkkaaminen on kivaa.
Kamppari: Katsotko pornoa kun runkkaat? Millaista?
MarieRose: Katon pornoa lähes joka kerta kun 
runkkaan. en kuitenkaan suihkussa... Katson 
kaikenlaista pornoa.. sellanen kun Twisted dreams on 
ihan huippu.
Kamppari: Ketä julkkista haluaisit nussia?
MarieRose: Heh heh... oot ilkee.. Rakel Liekkiä... en 
tunteellisesti vaan seksuaalisesti..
Kamppari: Erotiikan ja pornon ero?
MarieRose: kun katsoo eroottista leffaa ja runkkaa niin 
tyydyttyy mutta pornoa katsellessa laukeaa... siinä on ero.
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Kamppari: Mitä lävistyksiä?
MarieRose: Nännissä.. (toim.huom. ihan kivan näkönen) aion ottaa lävärin häpyhuuleen.. 
Kamppari: Nimeä 5 kiihottavinta sanaa
MarieRose: Hirveitä kysymyksiä. en tiedä. en oo ikinä ajatellut tuollaista..
Kamppari: Miten sut voi iskeä?
MarieRose: Pitää olla erikoinen tapa. esim kerran mä menin kysyyn baarissa yhdeltä pojalta 
että saanko mä tarjota jotain. Se sano että saat, muuta sitä ei löydy tuolta tiskin takaa. Mua 
rupes panettaan ihan sikana. Mua ei isketä vaan mä isken.
Kamppari: Mitä mieltä oot kondomeista leffoissa?
MarieRose: Haluan käyttää kondomia. Seksileffoista hankitaan nykyään paljon 
informaatiota ja on hyvä että leffoissa annetaan hyvää esimerkkiä
Kamppari: Milloin näemme sinut pornostarassa?
MarieRose: Toivottavasti mahdollisimman pian?
Kamppari: Ja näin lopuksi kulunut kysymys. Mitä sanoisit alasta kiinnostuneille?
MarieRose: Rohkeasti mukaan vaan. Ja kaikki isomunaiset miehet vois ottaa muhun 
yhteyttä.

Kampiakseli tulee ilman muuta seuraamaan tiiviisti MarieRosen taivalta kohti kuuluisuutta. 
Pysykää kuulolla.. Tästä naisesta kuulemme vielä lisää..

 Koeajon herkutteli tietysti Alapäätoimittaja Jaskaaaahh...

- Isä, miksen minä saa yhtä paljon joululahjoja kuin muut? 
- Poikaseni, sinähän olet jo saanut syövän.

- Mitä Saddam Husseinin vaimo toivoo joululahjaksi? 
- Turkkia ja Costa Ricaa. 

- Miksi joulupukilla on niin iso kassi? 
- Koska joulupukki tulee vain kerran vuodessa. 

- Mitä dementiapotilaat laulavat jouluna? 
- “Koska meillä on joulu”. 

- Miksi Estonian kapteenille ei saa antaa joulukalenteria? 
- Se kumminkin avaa heti kaikki luukut. 
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Järjestyssäännöt vuodelta 1913

 
Jumala on rakkaus

Velvollisuus, Kohteliaisuus ja Säädyllisyys
 
Kotona
Osoita kuuliaisuutta, kunnioitusta ja avuliaisuutta vanhempiasi ja vanhempia sisaruksiasi kohtaan!
Käyttäydy niin, että tuotat kaikille iloa kodissasi!
 
Koulussa
Osoita kuuliaisuutta ja kunnioitusta opettajia ja opettajattaria kohtaan! Noudata koulun järjestysohjeita! 
Älä hutiloi työssäsi. Istu hiljaa ja tarkkaavaisena lukutunnilla! Ole ahkera! Älä anna koskaan toverisi 
viattomasti kärsiä rangaistusta sinun tähtesi, sillä sellainen menettely on sekä pelkurimaista että 
häpeällistä!
 
Kadulla
Tervehdi kunnioittavasti ja kohteliaasti koulun opettajia, opettajattaria ja kaikkia, joille olet velvollinen 
osoittamaan kohteliaisuutta! Älä kirjoittele seinille, penkeille tai muille esineille! Älä käytä katukäytävää 
leikkipaikkana! Vältä väentungoksia! Älä tee pilaa vanhoista, rammoista tai juopuneista, vaan auta heitä, 
jos he ovat avun tarpeessa! Vältä sopimatonta huutamista ja kirkumista!
 
Matkoilla
Istu hiljaa valitsemallasi paikalla rautatievaunussa! Älä juokse vaunusta toiseen, äläkä oleskele 
vaunusillalla! Älä astu junaan äläkä siitä pois sen liikkeellä ollessa! Se voi aikaansaada mitä 
arveluttavampia onnettomuuksia. Älä puhu kovalla äänellä vaunussa! Se häiritsee muita matkustavaisia.
Noudata myös höyrylaivoilla ja muilla kulkuneuvoilla varovaisuutta ja osoita kohteliasta käytöstä!
 
Pöydässä
Älä istu kyynärpäät pöytää vasten! Älä puhu kun ruokaa on suussa, se on epäkohteliasta.
 
Leikissä
Ole ystävällinen äläkä riidanhaluinen ja muista, että viisas antaa myöden. Älä tee pilkkaa tovereistasi!
Kun ruumissaatto tai muu juhlallinen kulkue menee ohi leikin aikana, niin keskeytä leikki, siksi kun saatto 
tahi kulkue on mennyt ohitse!
 
Ylimalkaan
Ole aina rehellinen, totuutta rakastava, järjestystä ja säntillisyyttä harrastava! Älä koskaan panettele 
toista! Nouse seisomaan, kun vanhempia henkilöitä astuu sisään, ja pyydä heitä istumaan! Älä unhota 
sanoa: “olkaa hyvä”, kun annat jotakin, ja kiittää, kun saat jotakin! Älä keskeytä toisen puhetta! Älä 
koskaan syljeksi lattialle tai katukäytävälle! Älä koskaan hauku ketään! Älä kiroile! Ole kohtelias ja 
auttavainen sekä vanhoja että nuoria, niin hyvin rikkaita kuin köyhiäkin kohtaan! Pidä ruumiisi puhtaana 
sekä vaatteesi puhtaina ja ehyinä!
 
Ajattele Luojaasi jo nuoruudessasi



Kampiakseli 4/2002

11
Pikkujouluohjeet

Näin pikkujoulujen lähestymisen kynnyksellä on aika palauttaa mieliin muutamia 
käytännön ohjeita.

1. Tilaisuuteen saapuminen ja juhlapaikalla liikkuminenTilaisuuteen saapujan on kyettävä 
liikkumaan juhlapaikalla pääasiallisesti omin voimin, siten että liikkumisen on tapahduttava
suurimmaksi osin alaraajojen varassa. Liikkumisen suorittamista saa avustaa vain yhdellä 
kädellä kerrallaan, samoin niin kutsuttu otsanahkaeteneminen johtaa hylättyyn suoritukseen. 
Avustajaa saa käyttää ainoastaan sisääntulossa ja tällöinkin edellytetään, että avustaja on 
rekisteröity taksikuski, jolle on annettu ainakin 50 mk juomarahaa.

2. Virvokkeiden tilaaminen ja nauttiminen
Tilaamisen tulee tapahtua turhaa melua ja huitomista välttäen kuitenkin siten, että mikäli 
tilaaja ei itse pysty tilausta suorittamaan, voivat hänen pöytäseurueeseensa kuuluvat sen 
suorittaa tai siinä avustaa. Nauttiminen tulee suorittaa hillitysti ja kannustushuutoja tulee 
välttää paitsi, jos on kyseessä kansainväliset säännöt täyttävä ennätysyritys.

3. Pöydän alla on kiertosuunta 
myötäpäivään.

4. Sosiaaliset yhteydenotot muihin 
pöytäkuntiin
Pääsääntönä on, ettei vieraisiin 
pöytiin huudella paitsi, jos tilanne on 
huutoäänestys tai iskuyritys.

5. Poistuminen tilaisuudesta
Poistuminen tilaisuudesta tulee 
tapahtua mahdollisuuksien mukaan 
omin voimin, nyt kuitenkin on 
apuvoimien käyttö sallittua. 
Poistuttaessa on yritettävä ottaa 
kaikki omat varusteet mukaan. 
Vieraat esineet tulisi palauttaa 
viimeistään viikon kuluttua juhlista.

Haluamme vielä huomauttaa, että 
ovet, joissa on epätavallisen korkeat 
kynnykset, ovat ikkunoita.
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Abipäivät

Yliopistolla järjestettiin perinteiset Abipäivät 13. -14.11.2002. Konetekniikan osasto 
ja konekilta esittivät parhaita puoliaan, muiden osastojen ja kiltojen kanssa, paikalle 
saapuneille abeille. Ständillä esittelyn lisäksi järjestettiin kierroksia konetekniikan 
osastolle ja kiltahuoneelle. 
Kiinnostuneita riitti ja 
kävipä meihin 
tutustumassa muutama 
nainenkin, joten toivoa 
on, että heistä muutama 
saapuu opiskelemaan 
meidän sangen 
miehekkääseen 
joukkoomme. 

Esillä ollut tuulivoimalan 
pienoismalli kiinnosti 
erityisesti. Tuulivoimalan 
pyörittäjiä ritti niin paljon, 
että jos se olisi toimiva, niin koko aulan valaisu olisi hoidettu sillä.

 Abipäivät vaikuttavat vahvasti abiturienttien opiskelupaikan valintaan, joten siihen 
panostaminen kannattaa. Monet muistavat varmasti sen kerran kun kävivät itse abina täällä 
suuressa yliopistossa ja tutustuivat eri osastoihin ja noihin omituisiin erivärisiä haalareita ja  
kummallista lakkia kantaviin tyyppeihin. Koneelle on aina halukkaita, mutta vain parhaat 
pääsevät opiskelemaan (ja ehkä joskus myös pois).
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Pikkujouluvaihtoehdot

Tästä löytyy varmaan jokaiselle sopiva...

Hitler-pikkujoulut   - olet sammunut bunkkeriin

Kristoffer Kolumbus-pikkujoulut - Et tiedä mihin olit menossa, etkä perille päästyäsi tiedä missä  mahdat 
olla, mutta koko reissu menee valtion piikkiin.

Tuhkimo-pikkujoulut  - Tulet kotiin ilman toista(kin) kenkää.

Prinsessa Ruusunen-pikkujoulut - Sammut sadaksi vuodeksi.

Lumikki-pikkujoulut   - Heräät aamulla seitsemän miehen kanssa.

Punahilkka-pikkujoulut   - Heräät isoäidin kanssa samasta vuoteesta

Keisarin uudet vaatteet-pikkujoulut   - Heräät aamulla alasti kadulla

Ruma ankanpoikanen-pikkujoulut   - Aamulla vieressäsi on väärät munat.

Nalle Puh-pikkujoulut   - Aamukankeudessa et saa sormia varpaisiin ja hampaissa on plakkia  kuin olisit 
pessyt ne hunajalla.

Roope Ankka-pikkujoulut    - Olet hommannut ison kasan rahaa ilman housuja.

Mikki Hiiri-pikkujoulut   - Korvat ovat turvonnet palloiksi, käsissäsi on valkoiset käsineet,  mutta frakista 
ei ole tietoakaan.

Iso Paha Susi-pikkujoulut  - Henki haisee niin pahalle, että voit puhaltamalla kaataa ladon.

Hannu ja Kerttu-pikkujoulut   - Aamulla voit kätevästi suunnistaa vessaan yöllä laatoitettua  vanaa 
seuraillen.

Peppi Pitkätossu-pikkujoulut  - Heräät aamulla hevosen ja apinan välistä.

Kultakutri-pikkujoulut   - Heräät partnerisi “Kuka on nukkunut minun sängyssäni?” kysymykseen.

Valas-pikkujoulut   - Jokin hakkaa sisuskalujasi ja tahtoo ulos.

Suomalainen pikkujoulu  - Lompakko on tyhjä, kännykkä on hukassa, päässä soi tango delirium   etkä 
uskalla edes vilkaista kuka vieressäsi kuorsaa.
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Kalle lähti muiden sorvarien kanssa tehtaalta matkalle Leningradiin. Perillä hän kyllästyi museokierroksiin 
ja ominaiseen tapaansa luikahti ennen pitkää omille teilleen. Hän tuli laitakaupungille ja kuuli eräästä 
ravintolasta iloista hälinää. Hän astui sisään ja huomasi ennen pitkää istuvansa samassa pöydässä 
neuvostoliittolaisen sorvarin kanssa. Ja koska sorvareita oltiin, löytyi pian yhteinen elekielikin, jolla 
seuraava keskustelu käytiin.

- Onko totta, kysyi neuvostosorvari muutaman vodkapaukun jälkeen, että teillä Suomessa on 
työmaademokratia tosi pitkällä?
- Totta helvetissä on, kehaisi päihtynyt Kalle.
Ja kun neuvostosorvari pyysi Kallelta esimerkkiä, hän kertoi tämän:
- Oletetaan että tehtaan pilli on juuri soinut työpäivän päätteeksi ja kansa lappanut portista ulos. Sataa 
niin helvetisti kun johtajan musta limousine vyöryy portista ja pysähtyy bussipysäkillä sateessa värjöttävän 
työläisjoukon eteen. Johtaja avaa takaikkunan ja osoittaa muuatta työläistä sormella ja sanoo: “Hei te siellä, 
tulkaa kyytiin, mehän asumme samalla suunnalla.” Yksi työläisistä tajuaa, että juuri häntä johtaja kutsuu ja 
astuu hieman ylpeän näköisenä autoon. Auto liukuu pois ja johtaja jututtaa työntekijää: “Me tulemme pian 
siihen tienhaaraan jossa minun täytyy kääntyä vasemmalle. Antaisin ajaa teidät kotiin saakka mutta kuten 
tiedätte, tilintarkastajat ovat kieltäneet yhtiön autojen ylimääräisen käytön. Mutta entä jos tulette luokseni 
odottelemaan sateen päättymistä?” Duunarista on hienoa päästä johtajan kotiin ja niin hän suostuu. Perillä 
päällystakit asetetaan roihuavan takan eteen tuoleille ja johtaja ja duunari istuvat hekin tulen loisteeseen. 
Jutellaan niitä näitä. Sitten johtaja astuu ikkunan luo, raottaa verhoja ja toteaa sateen yhä jatkuvan. “Entäpä 
jos jäättekin tänne yöksi? Otetaan vähän paukkuja ja sitten aamulla auto tulee hakemaan meidät töihin 
seitsemäksi.” Duunarista on hienoa päästä yöksi johtajan luo ja niin hän suostuu. Paukkujakin löytyy niin 
että työntekijän päätä alkaa pyörryttää. Silloin johtaja huolehtivaisesti kantaa hänet makuuhuoneeseen, 
riisuu kengät ja päällimmäiset vaatteet pois ja...
Silloin neuvostosorvari keskeyttää jutun ällistyneenä ja vaatii Kallelta todisteita.
- Ei voi olla totta, sanoo toveri. Onko sinulle itsellesi esimerkiksi koskaan käynyt näin?
- Ei mulle, vastaa Kalle totuudenmukaisesti. Mutta mun siskolle helvetin monta kertaa.

Työpaikkademokratiaa
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Otteita sihteerin (päivä)yökirjasta
Tyhjyys. Tämä sana todennäköisesti kuvaa tällä hetkellä 
parhaiten pääkoppani ja mieleni sisältöä. Syksyllä 
elintoimintonsa pysäyttänyt motivaationi on lukuisista 
elvytysoperaatiosta huolimatta edelleen hengetön. Mikä kaikista 
pahinta, tämä hengettömyys on levittänyt lonkeronsa vapaa-ajan 
puolellekin. Pilerikkaan fuxivuoden jälkeen toinen 
opiskeluvuosi tuntuu tyhjältä. Ei enää uutuudenviehätystä 
loistavia seikkailuja yöelämään, ei tutustumisiltoja tai muita 
fuxivuoden aktiviteettejä. Tuntuu kuin olisi pudonnut tyhjän 
päälle, onneksi sentään kiltatoiminnan puitteissa on päässyt 
vielä nauttimaan joistakin ensimmäisen vuoden opiskelijoiden 
kosteista kekkereistä. Ja vielä pisteenä i:n päälle, tästä kärsii 
vielä vanhat ystävyyssuhteetkin. Yhteiset, muistoköyhät hetket 
hyvän ystäväni, Kuningas Alkoholin kanssa ovat jääneet vähiin 
verrattuna viime vuoteen ja maksa uhkaa jäädä täysin vaille 
huomiota.

Tätä juttua kirjoittaessani sain tilapäisen mielenhäiriön ja imutin 
koneelleni hieman joulumusiikkia. Lieneeköhän tämänhetkisellä 
vuodenajalla ollut merkitystä. Laulun sanat: Näin sydämeeni 
joulun teen ja mieleen hiljaiseen.. blaa blaa.. jne. tarkoittavat 
kansan kielellä lähinnä seuraavaa: varataan porukalla saunatilat tms., käydään a:lla alkavassa 
ravitsemusliikkessä hakemassa pullo touhujuomaa, vedetään vähintään puoliperseet, käydään 
varastohuoneessa suorittamassa pakollinen “sihteeripano” (jos miehinen suorituskyky sallii). Sitten 
podetaan moraalista krapulaa seuraavat x viikkoa, riippuen seuraavan ryyppykerran ajankohdasta. Jos 
nyt vielä joku ei keksinyt, niin puhuin pikkujouluista, uniikista supi suomalaisesta joulu perinteestä. 
Tarkemmin ajateltuna: onko maailmassa toista valtiota jossa olisi keksitty yhtä monta HYVÄÄ 
syytä ryypätä kuin Suomessa? Luultavasti ei. Odotankin näistä joulumielennostatusjuhlista elvyttäjää 
känniääliöpersoonalleni. Luvassa on ainakin kolmet pakolliset pikkujoulut, joista luultavasti Kampparin 
ilmestyttyä on jäljellä enää moraalinen pahoinvointi ja Killan omat, suorastaan maata järisyttävät 
perseennostajaiset koneen saunalla. Hieman pelolla odotan viimeksi mainittua, viitaten edellä 
kirjoittamaani, yhteisömme miesvaltaisuudesta johtuen. Täytyy varmaan ottaa rasvaa mukaan.

Pikkujoulujen jälkeen onkin hyvä vetäytyä joulun ajaksi äidin helmoihin häpeämään, pois opiskelijaelämän 
syntisistä riennoista. Ja viettää hartaat joulun pyhät oman kotikunnan juottolassa, jonka jälkeen joutaa 
toilailuja karkuun takaisin Ouluun. Vuoden vaihtuessa onkin hyvä jo aloittaa tiukka herkistely GOOM-
risteilyä varten. Helmikuussa on edessä kova viikko, jolloin taas käydään useaan kertaan Tallinnassa, 
muttei kertaakaan maissa.

Vuoden vaihtuessa vaihtuu myös Killan hallitus ja uudet kasvot astuvat pumpun koneisiin. Toivottavasti 
uusi porukka ottaa reippaan ja riuskan otteen heti alusta lähtien ja tuo mukanaan uusia ideoita. Tätä myötä 
loppuu myös tämän saatanallisen (päivä)yökirjan ilmestyminen. Mutta kuten sanonta kuulu: “Vanha lähtee 
ja paska jää”.

 Sihteerinne Mikko
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Talvisodan aikana venäläinen upseeri kulki joukko-osastonsa mukana Suomen rajalla. 
Erään kukkulan takaa kuului venäjää murtaen: “Kyllä yksi suomalainen kymmentä ryssää 
vastaa!”. Tuohtunut upseeri lähetti kymmenen miestä kukkulan toiselle puolelle, jossa 
syntyi kiivas tulitaistelu. Pian kuitenkin kukkulan taakse laskeutui hiljaisuus.

Pian hän kuuli tutun äänen: “Kyllä yksi suomalainen sataa ryssää vastaa!”. Suuttuneena 
tämä lähetti sata miestä kukkulan toiselle puolelle, jonne syntyi kiivas tulitaistelu 
räjähdysten saattelemana.

Sitten taas laskeutui hiljaisuus. Samantien kuului sama ääni: “Kyllä yksi suomalainen 
tuhatta ryssää vastaa!”. Silmittömän raivon vallassa upseeri kutsui radiolla lisäjoukkoja ja 
lähetti tuhat miestä kukkulan taakse. Tulitaistelun räjähdykset järisyttivät tannerta liekkien 
nuoliessa maastoa pitempään kuin ennen, mutta hiljaisuus laskeutui jälleen hetken päästä.

Tällä kertaa upseeri näki yksinäisen, kuollettavasti haavoittuneen venäläissotilaan 
raahautuvan kukkulan yli. Viimeisillä voimillaan hän kuiskasi upseerille: “Älä hyvä mies 
lähetä enempää miehiä, se on petollinen
ansa! Niitä onkin kaksi!”.
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Seuraavassa 40 NIMEÄ, koetapa saada kirjaimet järjestykseen ja tunnistaa henkilöt:

1. AINA REILU ULVONTA ________________________________________________
2. AINON VIINERI   ________________________________________________
3. AKKA TÄRKKINENÄ ________________________________________________
4. ANKEA SONNI  ________________________________________________
5. ARKISTOPOJU   ________________________________________________
6. ARMAS KELLO   ________________________________________________
7. AVARA KALKKIÄLY ________________________________________________
8. HAISEVA ATERIA   ________________________________________________
9. HAJUTON KAUKALO  ________________________________________________
10. HAPAN MONOTE  ________________________________________________
11. HAPAN RUNKO  ________________________________________________
12. HATTARAMATRIISI   ________________________________________________
13. HIKINEN KIVESLOINEN ________________________________________________
14. HIKINEN LOMAMEKKO  ________________________________________________
15. HIKIRASPI    ________________________________________________
16. HISTORIAKAMARA  ________________________________________________
17. HITLER-BANSHEE   ________________________________________________
18. IKÄKAUSI KARMI  ________________________________________________
19. ILVES TORVIKOTELO  ________________________________________________
20. ISO KOVA TISSI   ________________________________________________
21. ITKUINEN AASIROTU  ________________________________________________
22. KAALIMATO ROTU  ________________________________________________
23. KAINO TOIVOMUS   ________________________________________________
24. KAIVOSLASER   ________________________________________________
25. KAKKARAKEPPI  ________________________________________________
26. KALJU KOTIAPU  ________________________________________________
27. KAMALA HIRVI   ________________________________________________
28. KAMALA KOTILO  ________________________________________________
29. KAMALA PIIRONKI  ________________________________________________
30. KAMELI LENTÄÄ  ________________________________________________
31. KARSEA MUULI  ________________________________________________
32. KATKERA PUPPELIKEKSI ________________________________________________
33. KENNELHIIVA UKKO  ________________________________________________
34. KERTAUSTAHNA  ________________________________________________
35. KESÄLOMA TULI  ________________________________________________
36. KEUHKOKALVORAKENNE _______________________________________________
37. KIERO JA VARAS  ________________________________________________
38. KOMEA KEILA  ________________________________________________
39. LAIHA SIMALIETE  ________________________________________________
40. LASERKIMALAINEN ________________________________________________

        Vastaukset seuraavalla sivulla ->->

Vähän mietiskeltävää
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Ja tässäpä vastaukset:

1. AINA REILU ULVONTA  LAURA VOUTILAINEN
2. AINON VIINERI    IIRO VIINANEN
3. AKKA TÄRKKINENÄ  KATA KÄRKKÄINEN
4. ANKEA SONNI   ANSA IKONEN
5. ARKISTOPOJU    TAPIO KORJUS
6. ARMAS KELLO    MARKO ASELL
7. AVARA KALKKIÄLY  ILKKA KYLÄVAARA
8. HAISEVA ATERIA    EEVA AHTISAARI
9. HAJUTON KAUKALO   KAUKO JUHANTALO
10. HAPAN MONOTE   ANNE POHTAMO
11. HAPAN RUNKO   HANNU KARPO
12. HATTARAMATRIISI    MARTTI AHTISAARI
13. HIKINEN KIVESLOINEN  HEIKKI SILVENNOINEN
14. HIKINEN LOMAMEKKO   MIKKO KOLEHMAINEN
15. HIKIRASPI     KIRSI PIHA
16. HISTORIAKAMARA   MARKO AHTISAARI
17. HITLER-BANSHEE    ELISABETH REHN
18. IKÄKAUSI KARMI   AKI KAURISMÄKI
19. ILVES TORVIKOTELO   TELLERVO KOIVISTO
20. ISO KOVA TISSI    ASSI KOIVISTO
21. ITKUINEN AASIROTU   RIITTA UOSUKAINEN
22. KAALIMATO ROTU   KARITA TUOMOLA
23. KAINO TOIVOMUS    MAUNO KOIVISTO
24. KAIVOSLASER    KALEVI SORSA
25. KAKKARAKEPPI   PEKKA PARIKKA
26. KALJU KOTIAPU   JUKKA PUOTILA
27. KAMALA HIRVI    MIKA HALVARI
28. KAMALA KOTILO   MIKKO ALATALO
29. KAMALA PIIRONKI   PIRKKO LIINAMAA
30. KAMELI LENTÄÄ   TANELI MÄKELÄ
31. KARSEA MUULI   ARMI KUUSELA
32. KATKERA PUPPELIKEKSI  PIRKKA-PEKKA PETELIUS
33. KENNELHIIVA UKKO   VEIKKO HAKULINEN
34. KERTAUSTAHNA   HANTTA KRAUSE
35. KESÄLOMA TULI   LEO LASTUMÄKI
36. KEUHKOKALVORAKENNE  URHO KALEVA KEKKONEN
37. KIERO JA VARAS   ARJA KORISEVA
38. KOMEA KEILA   KIKE ELOMAA
39. LAIHA SIMALIETE   LAILA HIETAMIES
40. LASERKIMALAINEN  KARI SALMELAINEN
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Ameriikan farmilla

Renki ajeli pick up’illa maatilaa ympäri ja tarkisti karja-aitauksia.
Hän soitti kännykällä tilanhoitajalle:
-Pomo, nyt on pulmatilanne. Törmäsin tiellä sikaan ja nyt se on juuttunut auton keulaan karjarautojen väliin 
ja henki pihisee vielä. Mitäs tehdään?
-Auton perällä on haulikko, ammut sikaa päähän sivusta ja sitten voit irrottaa ruhon ja viskaat sen 
pensaikkoon, kuului pomon neuvo.
Renki tuumaa, että ajatus on hyvä ja näin tehdään. Parin minuutin päästä puhelin pirahtaa taas.
-Ammuin karjua päähän niin kuin käskit ja viskasin ruhon pensaikkoon.
-No, mikäs vielä  mättää? kysyi pomon.
-Kun sen moottoripyörän sininen vilkkuvalo ei suostu sammumaan.

Maalaisvitsit

Miten helsinkiläinen pääsee maalla yhteyteen paikallisten asukkaiden kanssa?
- Menee keskelle kylää ja kuorii banaanin, niin paikalliset asukkaat laskeutuvat puista alas.

Mitä sanoi maalaismies, kun näki tv-uutisissa, miten jyvälastissa ollut rekka syöksyi sillalta jokeen?
- Ohoh, enpä ole ennen nähnyt noin komeaa siemensyöksyä.

Agronomi oli puhujana Keski-Pohjanmaan karjatalouspäivillä. Hän selitti maidon ja lihan hinnan kehitystä 
ja lopetti puheensa seuraavasti:
- Jokaisessa navetassa täytyy olla kuivaa turvepehkua tai kuivia sahajauhoja. Näin saatte virtsan tarkasti 
talteen. Se tekee muutaman pennin litralta. Hetken hiljaisuuden jälkeen Laihian isäntä nousi ylös ja sanoi:
- Siinä ny kuulitta. Moomma tähän asti lypsättäny lehemiä, mutta ny niitä pitää ruveta kusettamhan!
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- Eihän tuolla naamalla voi muuta tehdä kuin kusta muuntajaan.
- Tuota ei nussis suksisauvallakaan.
- Hauskaa on kuin anopin hautajaisissa.
- Parempi kuin uusi venäläinen.
- Lähti kuin lehmä suosta.
- Niin kiero mies että pipokin pitää ruuvata päähän.
- Niin kiero, että syö rautanaulan ja paskantaa    ruuvin.
- Pyörii kuin ryssä Anttilassa.
- Pyörii kuin hyötymarja elimessä
- Silmät on kuin Skodan jarrupalat.
- Kiertää kuin pappi bordellia.
- Kalpea kuin homo HIV-testissä.
- Lähti liukkaasti kuin talonmies jäiseltä peltikatolta.
- Pimeää kuin tontun perseessä.
- Jätkä on kuin pystyyn paskannettu lapamato.
- Kiire ku mummolla bussiin.
- Kyttää kuin mykkä pillua.
- Levisi kuin paska tuulettimeen.
- Ulkona kuin tampaxin lanka.
- Sopii kuin isä äitiin.
- Vituttaa niin ettei veri kierrä.
- Vituttaa kuin pientä oravaa kun käpy jääty.
- Rahaa on kuin rosvopäälliköllä - ei yhtä paljon, 
mutta samalla tavalla hankittu.
- Hiljaa kuin mykkä paskalla.
- Auttaa kuin housuun kuseminen pakkasella.
- Olo on kuin omenalla: Punaiset posket ja sisus 
siemeniä täynnä.
- Lapsihan on ihan isänsä näköinen; mutta pääasia 
että on terve.
- Upposi niinkuin vanhaan naiseen.
- Seisoo kuin kikkeli häissä.
- Kieli on kuiva kuin beduiinin sandaali.
- Imu on kuin seitsentoistakesäisessä.
- Sopii kuin otsatukka sialle.
- Hauskaa kuin raastinraudalla runkkaaminen.
- Polkee kuin tulpatonta mopoa.
- Kusta tulee niinkuin olis osia pois.
- Varmuuden vuoksi, niin kuin nunnalla nännit.
- Huutaa kuin mummo uunissa.
- Tarpeeton, kuin paavin pallit.
- Ajaa yhtä hitaasti kuin vanhat ihmiset nussii.
- Ruma kuin venäläisen pommikoneen rahastaja.
- Seksikäs kuin maksalaatikko.
- Kusee pahemmin kuin joukkue alokkaita marssitauolla.
- Kiiltää kuin juutalaisen munat.
- Tyhmä kuin osuuskaupan kassa.

Vertauksia
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Ja terveisiä Ylitornion Dolph Lundgrenille! 




