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Juuso Hyvönen

Vuoden viimeinen Readme saapui viimein! Tässä numerossa tut-
kimme hieman Kumpulan elämää. Lisäksi toimittajamme vieraili 
Myllypurossa katsastamassa todellista kimppakämppäilyä. Puheen-

johtajallakin on tällä kertaa sanansa sanottavana. Harmi vain, että puheen-
johtajasta riippumattomista syistä, syyskokousmainos ei ajoissa kerennyt 
ulos.

Nyt haluaisin kiittää edellistä päätoimittajaamme Viivua sekä taitta-
jaamme Ellaa, jotka äidillisesti ovat tehneet kaikkensa Readmen eteen, 
ja jotta minä tekisin kaikkeni lehden eteen. Lisäksi haluan kiittää kaikkia 
lehden tekoon vuoden aikana osallistuneita henkilöitä sekä erityisesti juuri 
sinua, joka nyt luet tätä lehteä.

Minä puraisen nyt ryynimakkaraa ja lähden nauttimaan talven pakkasis-
ta. Teen myös tilaa juuri valitulle uudelle päätoimittajalle. 

Hyvää loppuvuotta!

    Juuso Hyvönen
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Anttijuhani Lantto

Puheenjohtajan palsta

No niin (kuvittele laulua tähän 
kohtaan). Pitkän ja urhean 
taistelun jälkeen olemme sel-

vinneet viimeiseen puheenjohtajan 
palstaan. Tämä ei olisi ollu mahdol-
lista ilman sinua Rakas Lukijani. Va-
litettavasti tekstissä ei ole vieläkään 
mitään järkeä, juonta, punaista lankaa 
tai muitakaan lukemiseen motivoivia 
asioita. Jos totta puhutaan, niin sinä-
kään et ole minulle kovin rakas (paitsi 
Juuso, joka oikeasti lukee tämänkin 
jutun. Tarjotkaa sille kalja tavatessa). 
Sinä olet todennäköisesti riesa yliopis-
tolle, jonka olisi pitänyt valmistua jo 
aikaa sitten. Ihan samanlaisia riesoja 
on tosin melkoinen osa henkilökun-
nastakin (tähän kohtaan kertoisin 
kuinka huonoja osa kursseista on, 
mutta en uskalla, koska pelkään joutu-
vani vielä niiden tyyppien kursseille), 
joten miksi meidän pitäisi olla parem-
pia? Ja yliopistohan on vain yhteis-
kunta pienoiskoossa! Se saattoi tosin 
olla myös eduskunta, mutta joku rikki 
oleva laitos kuitenkin.

Tässä kohdassa (ovelasti piilotettu-
na keskelle tekstiä) haluaisin kiittää 
hallitusta, aktiiveja, tuutoreita, näiden 
joukkojen leikkauksia ja etenkin “rivi-
jäseniä”, joita ilman mitään ei olisi jär-
keä järjestää. Jotkut hoitivat virallisia 
nakkeja, jotkut vähemmän virallisia, 
joillekkin alkuvuosi oli vaikea, joillek-
kin loppuvuosi yhtä tuskaa, muutama 
jäi matkan varrelle, mutta lopulta kai-
kesta selvittiin ja kähmintäsaunalla 
ylitettiin Sivistyksen maksimihenkilö-

määrä. Viimeinen oli tosin käsky, eikä 
osa kiitoksia.

Ja viimeisenä vielä muistutus syys-
kokouksesta, jossa selviää kuka kir-
joittaa tätä palstaa ensi vuonna, kuka 
menettää hermonsa tämän palstan 
kirjottajan hitaudelle, kenen vastuulla 
ovat tulevat fuksit, ovatko sortovastaa-
va ja tasa-arvovastaava jälleen sama 
henkilö ja toteutuuko villi visio saada 
kokous loppumaan jo 19:30? Kaikki 
tämä ja paljon muuta 7.12. klo 16 alka-
en Exactumin auditoriossa CK112.

PS. Syyskokouksen jälkeen on Idalla 
sauna.
PPS. Yliopistolaki ja hevospoolo

Toimitus (tai no taittaja) huo-
mauttaa, että syyskokous 
ehdittiin pitää ennen tämän 

numeron julkaisua, ja oikeastaan 
opetuskin taisi jo loppua. Mutta 
mitäs pienistä. 

Ensi vuonna puheenjohtajan 
palstaa kirjoittaa Tuomo Jokimies 
ja päätoimittajana häärii Timo 
Eloranta. Muut syylliset niin TKO-
älyn kuin Readmenkin toimintaan 
löytyvät osoitteesta:
http://wiki.tko-aly.fi/Virat_2011

Kiitos ja ensi vuoteen!

Taittajan alakulma
Home <3 <3
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Hanna Vuorivirta

Syysaamu Kumpulassa

Marraskuinen lauantai koittaa 
hiljalleen neljän kilometrin 
päässä Kumpulasta. Kello 

on vähän yli viisi. Sade on ropissut jo 
pidempään levottomasti. Valoa ei ul-
kona näy muualta kuin katulampuista 
ja talojen numeroista, paitsi se mikä 
heijastuu takaisin syysyön anteliaasti 
kastelemalta asfaltilta. Kastematojen 
sijaan jalkakäytävä tulvii lehtien raato-
ja ja ruotoja. Näen puun, jonka runko 
on kasvanut maata pitkin. Joissakin 
latvoissa on vielä kourallinen lehtiä, 
odottamassa ensimmäisiä talvimyrs-
kyjä ja pakkasia.

Lähestyn A. I. Virtasen aukiota 
Väino Auerin katua pitkin. Kuuluu 
ilmastointilaitteen puhallus, pisaroi-
den ja sateenvarjon kohtaamiset sekä 
sadevesiviemärien virtaukset. Haluai-
sin nähdä, kuinka syvälle Kumpulan 
kampuksen rakennusten maanalaiset 
osuudet ulottuvat. Aukiolla isommat 

vesipisarat kolistelevat julkisivurat-
kaisuja. Äänistä syntyy kevyt ja herkkä 
kollaasi, joka peittyisi päiväsaikaan. 
Tähän aikaan vuodesta varhaisella aa-
mulla ei tunnu olevan erityistä tuok-
sua, ellei omaa villaista, hieman kos-
teaa kaulaliinaani lasketa.

Puussa kiiltävät runko sekä punai-
set marjaryppäät, toisessa turpeat sil-
mut valmiina kevääseen, kunhan talvi 
ensin saapuisi. Exactumia seinustaa 
rivi valtavia, maltillisia yövaloja. Ilah-
dun aamun ensimmäisistä linnuista, 
joita parkkipaikalle on kokoontunut jo 
pieni joukko. Saan seurata yhtä niistä 
ääneti syömässä marjoja. Tosin linnun 
minut huomattuaan, putoaa yksi mar-
ja maahan. Lintu pyyhkii nokkansa 
ja hyppii oksilla kauemmas. Toisella 
puolella katua opiskelija-asuntojen 
ensimmäisen kerroksen parvekkeella 
nuori mies tupakoi, seurassaan nuori 
nainen. Heille tämä lienee eilisen vii-
meisiä, minulle tämän päivän ensim-
mäisiä hetkiä. Tuuli on vieno, eikä tar-
tu edes heiniin.

Käännyn kulkeakseni kohti yökäyt-
töovea. Navetassa kirkkaiden lamp-
pujen alla on kaksi opiskelijaa, joista 
toinen tekee parhaillaan lähtöä nuk-
kumaan. Toinen on Martti Rannan-
järvi, joka on kohta suostuteltavissa 
useaan otteluun Mortal Kombat II:ta. 
Käyn haistelemassa varhaisaamun 
Gurulan tunnelmaa, kirjaudun säh-

köpostiin ja sosiaalisiin yhteisiöihin. 
Tajuan nauttineeni olostani ulkona 
ja kaipaavani viileää sateen raikasta-
maa ilmaa. Vasta sisällä näyttöä tui-
jottaessani huomaan olevani väsynyt 
ja vähillä yöunilla liikkeellä. Täälläkin 
kuuluu huminaa, mutta ainoa vesi on 
Martin tuopissa, minun vesipullossani 
ja sateenvarjoni pinnalla.

Ensimmäisessä erässä Martin Kung 
Lao sarjakampittaa tylysti Reptileni 
tainnoksiin. Opin sylkemään vihreää 
happoa ja huitomaan kivuliaasti, mut-
ta malttamattoman pelityylini sekä 
vaihtelevan, useimmin hitaan reaktio-
aikani vuoksi silti häviän suurimman 
osan kaksintaistoista seuraavan 40 
minuutin aikana. Olen itsekseni va-
kuuttunut, että Super Nintendon oh-
jaimilla olisin pärjännyt paremmin.

Martti lähtee kotiinsa. Pelin aikana 
taivas on saanut savunsinisen hämyn 
ja jotkut onnettomat ovat kömpineet 
ulos kammioistaan odottamaan bussia 
liian varhain. Autojen äänet haastavat 
laantuvan sateen ja harvat linnut. Yksi 
ihminen ja yksi pikkuinen koivu leh-
tineen tulevat vastaan aukion kivetyk-
sellä paluumatkallani. 

Nälkä kurnii ja katulamput on sam-
mutettu. Kävelen muutaman pysäkin-
välin, kunnes linja-auto poimii minut 
kyytiin ja vie kotiin. Avaan ikkunan ja 
kaivaudun tyynyjen ja peittojen alle 
aamupäiväunille.
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11:10 Gurulan ulottuvuusportti aukeaa.

Isoveli valvoo Kumpulaa

Kello on 06:45 ja yksinäinen ihminen seisoskelee 
epäilyttävästi Exactumin pääoven edessä.

10:40 
Tunnistama-
ton nainen 
havaittu 
Gurulassa!

(Ylläpeto 
taasen on 
ajoissa 
työn tou-
hussa.)

12:05 Päätoimittaja sekä toimittaja 
ja fuksi mukavasti gurulan sohvalla.
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14:04 
Ylläpeto 
tekee 
työtään 
sohvalla.

12:15 Bileet exactumin katolla. Timo Eloranta 

Tuhlaajapojan paluu

Astuttuani tän syksynä ensim-
mäistä kertaa Gurulaan pitkän 
tauon jälkee minua tervehti 

tuttu ääni parin vuoden takaa. Tämä 
odottamaton tuttavallisuuden ilmaus 
ilahdutti ja lämminhenkisyys valtasi 
mieleni. Tuntui kuin olisin palannut 
takaisin kotiin.

Oma fuksisyksyni vuonna 2008 oli 
mitä ikimuistoisin ja löysin paikkani 
käpistelijäyhteisöstä. Viihdyin tapah-
tumissa hyvin ja osallistuin kaikkiin, 
joihin vain kykenin. Syksyn päätteeksi 
sain aktiivisuudestani tunnustuksen 
ja minut palkittiin vuoden fuksina. 
Kurssien edetessä kävi kuitenkin sel-
väksi, että tietojenkäsittelytiede ei kui-
tenkaan ollut se ala, jonka ympärillä 
halusin tulevaisuudessa työskennellä. 
Loppusyksystä kirosin javaa niin, että 
uhosin itselleni ryhtyväni humanis-
tiksi. Tämän vuoksi oma tieni erkani 
Kumpulasta.

Seuraavana vuonna asetuin valtio-
tieteelliseen tiedekuntaan yhteiskun-
tahistorian laitokselle, jossa viihdyin 
vallan hyvin. Opintosuorituksia kertyi 
pelottavaa tahtia ja kurssit olivat lähes 
poikkeuksetta tavattoman mielenkiin-
toisia. Myös sikäläiset yhteisöt tulivat 
tutuiksi. Kumpulaan ei ollut enää asi-
aa, koska kaikki kurssit olivat keskus-
takampuksella. Käpistelijäyhteisöä 

en silti jättänyt, vaan kävin bileissä ja 
muissa tapahtumissa aina kun voin.

Nyt tuhlaajapoika on palannut 
Kumpulaankin.

Kotiinpaluu on ollut mieluisa. Oh-
jelmointi ja muut tietojenkäsittelytie-
teen opinnot, jotka turhauttivat ennen, 
sujuvat nyt paljon vaivattomammin. 
Mikä pelottavinta, käpistelyhän on 
pitkän tauon jälkeen jopa kivaa. Myös 
opiskelijoiden tiimihenki on tällä mai-
nio - apua saadaan, jos sitä tarvitaan. 
Yksin ei ole tarvinnut jäädä ongelmien 
kanssa.

Ainejärjestömme TKO-Äly on hieno 
järjestö Sen olen saanut todeta tänä-
kin syksynä moneen otteeseen. Olen 
sitsannut monissa pidoissa, mutta 
tekiksen perinteisiä fuksisitsejä haus-
kempia en ole vielä löytänyt. Pitkällä 
eksoduksellani keskustakampuksel-
la opin arvostamaan myös Gurulan 
ruokavälitystä. Uusimpana uutuutena 
pelikabinetin käyttöönotto todistaa 
ainejärjestömme elinvoiman. Ylpeä-
nä voin sanoa olevani kahden maan 
kansalainen, sekä valtsikkalainen että 
kumpulalainen.

En osaa itse vielä sanoa, mistä löy-
dän itseni ensi vuonna. Yksi asia on 
kuitenkin varmaa: kumpulalaista mi-
nusta ei saa karistettua kirveelläkään.
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Sami Koskinen

Kolme nörttiä, 71 neliötä

Miltä kavereiden kanssa asuminen näyttää ja tuntuu? 
Readme otti selvää.

Menneen syksyn tuutoripa-
rinakin kunnostautuneet 
Kimmo ja Joonas jakavat 

Myllypuron kotiaan kaverinsa Visan 
kanssa. Kolmen huoneen ja keittiön 
kerrostalohuoneistoa laajentaa pihal-
le päin parveke. Asunnon sijainti on 
Kimmon mukaan loistava, sillä Kehä I 
on lähellä, ja siksi autonomistaja pää-
see melko nopeasti kaikkialle. Metrol-
la pääsee keskustaan vaivattomasti, ja 
naapurissa olevalta Shelliltä voi hakea 
tupakkaa vaikka keskellä yötä.

Joonas omistaa asunnon. Hän on 

ja, joten vanhempaakin tavaraa löy-
tyy.

Kaiken tavaran keskellä tekee mie-
li kysyä, miten usein miehet jaksavat 
siivota. Kimmo toteaakin kämpän 
aina degeneroituvan riittävästi ennen 
kuin kattavampaa siivousta mietitään-
kään. Pintasiivousta pojat harrastavat 
joskus. Tulossa olevat bileet tai odo-
tettava naisseura aiheuttavat kuiten-
kin välittömästi suursiivouksen. Jos 
siivouksesta ei päästä yhteisymmär-
rykseen, löytyy aina käden ulottuvil-
ta tyhjä pullo, jolla keskustelua voi 
vauhdittaa. Kaiken kattavasti asuntoa 
ei kuitenkaan ole koskaan siivottu, 
sillä Kimmo muistelee parvekkeen re-
monttijätteiden olleen samassa kasas-
sa pian kolme vuotta.

Kimppa-asuminen ei ole aina ko-
vinkaan sosiaalista, eivätkä pojatkaan 

asunut asunnossa kolme vuotta muu-
tettuaan siihen heti lukiosta päästy-
ään. Yläasteajoilta tuttu Kimmo kaipa-
si asuntoa pian Joonaksen muutettua 
kolmioonsa, ja päätyi muuttamaan 
alivuokralaiseksi asuntoon. Kimmon 
ollessa suorittamassa yhteiskunnallis-
ta velvollisuuttaan noin kaksi vuotta 
sitten Joonas koki olonsa tylsäksi ja 
kutsui laneilla tutuksi tulleen Visan 
punkkailemaan luokseen.

Kimmon mukaan asunto on suo-
rastaan loistava. Tilaa on kolmelle 
miehelle riittävästi, parveke on tupak-

kamiehille mahtava ja vastikekin kuu-
lemma kohtuullinen. 60-luvun lähiö-
taloille tyypillisesti naapureinakin on 
lähinnä mummoja.

Vierailijaa hämmästyttää kaiken-
laisen tavaran paljous. Eteinen ja olo-
huone on täynnä kaikkea, mitä nörtti-
miesten kommuunista voi odottaakin 
löytävänsä, eikä keittiönkään pöytä-
tila ole vajaalla käytöllä. Olohuonees-
sa on enemmän tai vähemmän ehjää 
elektroniikkaa kaikilta mahdollisilta 
aikakausilta, ja kirjahyllyä koristavat 
vinyylilevyjen lisäksi suureksi juhla-
päiväksi säästeltävät Sorbus-pullot.

Ikea-huonekaluja ei asunnosta löy-
dä etsimälläkään. Pöydät, sohvat ja 
hyllyt on haalittu kaikista kuvitelta-
vista lähteistä – suurin osa on peräisin 
sukulaisilta ja kierrätyskeskuksesta. 
Joonaksen isoisä on antiikkiharrasta-
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mielestään ole aina kovin seurallisia. Asunnossa on riittävästi tilaa, jotta kukin 
voi vetäytyä halutessaan omaan rauhaansa. Visalla ei kuitenkaan ole omaa huo-
netta, sillä sellaista korvaa eristetty olohuoneen nurkka. Asunnon pahin puute 
onkin kaikkien mielestä yhden huoneen puuttuminen.

Itä-Helsinkiä on perinteisesti pidetty muuta pääkaupunkiseutua rauhatto-
mampana ja vaarallisempana alueena. Maine ei kuitenkaan pidä paikkaansa – 
Kimmon mukaan jutut idän kovuudesta ovat täyttä paskapuhetta. Myllypuros-
sa asuu lähinnä mummoja, lapsiperheitä ja joitakin maahanmuuttajia. Talot on 
remontoitu, ja ostoskeskuksen purkaminenkin siirsi monet spurgut muualle. 
Helsingin hurjimmat tilanteet on koettu Malmilla, ja kaikkein varmimmin tur-
paansa saa kuulemma Kellokoskella.

Jos vuokraisäntä suo, aikoo Kimmo 
asua nykyisessä asunnossa mahdolli-
simman pitkään, ja Visankin mielestä 
kimppa-asuminen on aivan mahtavaa. 
Lehden tullessa painosta on kuiten-
kin jo käynnistynyt 52 päivää kestävä 
putkisaneeraus, joka on ajanut pojat 
evakkoon. Kimmo aikoi haastattelua 
tehtäessä kierrellä tuttavien sohvia, 
kun taas Visa aikoi paeta Orivedelle. 
Joulukuussa kuitenkin tiedetään, mi-
ten pojat väistivät remonttia.
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Koonnut: Janne Timonen

Kuvat: Tuomas Puikkonen

Iso poika jo, kunnianauha ja kaikki! Vaan enkö saa vieläkään jälkiruokaa? :(

“No näin nämä 
hommat vaan 
toimii”, kertoo 
juhlien Super 
Mario. 

Meillä on TKO-älyssä tämmöinen vanha hyvä tapa...

Antakaa määkin 
huudan...KIITOS 
HERRA SEBAOT!

TKO-äly 22 vuotta!
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Ella Peltonen

Pelikabiini, my love

18:20 <snorri> kerropa readmelle, miksi kabinetti rakennettiin n vuotta ja
  kauan siinä tarkalleen kesti?
18:21 <dogo> jos joku haastattelee
18:21 <dogo> ja Markus pitää saada kans framille
18:21 <snorri> mä haastattelen koko ajan
18:21 <snorri> markuksen privassa on eri kysymykset ;)
18:22 <snorri> (juuso sanoi että deadline on kohta, tehkää jotain)
18:22 <dogo> http://www.google.com/search?sclient=psy&hl=en&safe=
off&site=&source=hp&q=pelikabinettiprojekti+site%3Acs.helsinki.fi
18:22 <snorri> haha :DD
18:22 <snorri> laitan tän lokin kuule suoraan
18:22 <dogo> tuolta kantsii noita päivämääriä hakea, etin sattumalta  
         toissapäivänä ite sitä tietoa
18:27 <snorri> kertooko google myös talousarvioista, miten paljon tohon  
         on mennyt rahaa?
*syvä hiljaisuus*

Käpistelijöillä on uusi lelu. Se on iso, puinen ja asuu Navetassa - ja kuten 
jäärät väittävät, sitä on tehty Hamasta Aikojen Alusta asti, tai vähin-
täänkin niin kauan kuin eräät tietyt hassut puuhamiehet  ovat Kumpu-

lan käytäviä kuluttaneet. 
On suorastaan Readmen toimituksen pyhä velvollisuus perehtyä tämän 

tuotteen syntyhetkiin ja kasvutarinaan. Onhan meillä nyt viimeinkin väline, 
joka paitsi peittää alleen raivostuttavat HON-äänet, myös tarjoaa ilon ja epä-
toivon hetkiä kaikille käpistelijöille fuksista alkolinjan harmaapartaan.

Jouskari

Fosu

Kiirala

Markus

Dogo
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18:47 <snorri> olet kuuleman mukaan yksi pelikabinetin   
          isistä? miltä tuntui saattaa tämä lapsi 
          maailmaan?
18:50 <kiirala> Kyllähän se hienolta tuntui nähdä kabinetti  
  toiminnassa, kun oli projekti jatkunut 
  vuosia
18:51 <snorri> kai oot päässy pelaamaan?
18:55 <kiirala> Juu, olen pelaamaankin ehtinyt. DonPachi
  ja DoDonPachi erityisesti suosikkeja
18:58 <kiirala> Pääsin jopa ensimmäisenä pelaamaan niillä 
  ohjaimilla... Juuri olin saanut johdotettua ne,  
  niin piti testata jollain. Joku randomtetris oli, 
  mitä nyt vain miniläppärille sai helposti 
  pyörimään ;P
18:59 <snorri> heh
19:00 <snorri> fuksit erityisesti näyttää viihtyneen koneella,  
  eli arvokasta toimintaa :)
19:00 <kiirala> Hyvin ovat viihtyneet

18:20 <snorri> heido, haluaisitko kertoa readmelle, mistä kabinettiprojekti lähti  
          liikkeelle?
18:25 <WoX> no me siellä hallituksenvaihtajaisissa 2008, kun sampsasta oli  
         siis tullut puheenjohtaja
18:25 <WoX> niin oli semmonen toiminta/tapahtuma -brainstormaus
18:26 <WoX> jossa sitten tuli siinä minun ryhmässäni (jota veti matias käkelä)      
        ajatus että tehdään kabinetti ja käytännössä sitten kiirala otti siitä  
               suunnitteluvastuun
18:27 <WoX> http://wiki.tko-aly.fi/index.php?title=Pelikabinettiprojekti&action=
history tosta voi vähän katella että milloin se lähti käyntiin
18:28 <snorri> oliko jotain erityistä syytä sille, että viimeistely vetästiin nyt?
18:32 <WoX> ei kai sinänsä
18:32 <WoX> sampsa silloin 2008 keväällä soitti fysiikan verstaan esimiehelle
18:32 <WoX> kun me toivottiin pääsevämme sinne rakentamaan
18:33 <WoX> mutta en oikein tiedä mihin se sitten jäi
18:33 <WoX> ja kun mä 2009 tiedustelin asiaa uudestaan niin tyyppi oli 
        vaihtunut, ja se uus tyyppi sanoi että ei saa tulla verstaaseen
18:33 <WoX> sit vissiin tuli joku epätoivo
18:33 <WoX> kunnes joku kerta varmaan dokatessa sit vaan 2009 syksyllä  
         päätettiin että no tehdään se nyt
18:34 <WoX> mutta sit tuli talvi ja ei saatu sitä valmiiks asti
18:34 <WoX> ja sit mä olin töissä tähän syksyyn asti mutta nyt kun tulin taas  
         laitokselle niin sit sain sparrattua dogon hommiin
18:37 <snorri> keitä kaikkia tästä urakasta voi kiittää?
18:40 <WoX> no dogon ja minun lisäks siis kiiralalla on ollu merkittävä panos   
          sit fosu, jouskari ja sampsa on ollu rakentamassa
18:40 <WoX> niin ja jouskarin lahjoittama tietokonehan siellä nyt on sisällä
18:41 <WoX> ja FLUG ry myönsi 300 euroa avustusta

Enää ne keltaiset raidat pitäisi maalata. PS. lisää kuvia: 
http://www.cs.helsinki.fi/u/mcrantan/pelikabiini/
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Juoruilu – meidän parempien 
ihmisten harrastus. Milloin jou-
kossamme on homo, milloin uusi 

punapäinen fuksi on iskenyt pikku-
jouluissa laitoksen siivoojan. Niin, tai 
onko teistä kukaan sattunut kuule-
maan kuka sai pakit vuosijuhlien sil-
liksellä?

Varmasti. Ainejärjestömme jäse-
nistä varmaankin yli 80 prosenttia on 
miehiä. Siitä huolimatta juorukerho 
kokoontuu joka viikko, kuukausi ja 
päivä. Sen kokoonpanolla ei ole väliä, 
mutta varmasti jokainen meistä on 
joutunut spekulaation kohteeksi.

”Hei, näittekö te sen kävelevän käsi 
kädessä sen, mikä sen nimi nyt oli-
kaan, tyypin kanssa?”

”Kuulitteko te, että se yritti epätoi-
voiseen tapaansa, iskeä sitä mimmiä 
siellä bileissä?”

”Miten sä et tiennyt, että NE seu-
rustelee keskenään?”

”Sehän on ihan kamala tyyppi, vaik-
ka en oikeastaan koskaan ole sen kans-
sa puhunut, mutta se vaan on sitä.”

Ja sitten jatkuu jokapäiväinen koo-
din näpytys. ”Neideillä” on neitien on-
gelmat. Nyrpistellään nenää kaikille 
niille, jotka ovat liian huonoja tähän 
meidän porukkaan.

Oikeastaan meistä kukaan ei tunne 
sitäkään tyyppiä, mutta sen käytös oli 
niin kummallista kähmintäsaunalla 
vuonna 2007. Eihän siitä kukaan voi 
sen takia pitää!

”Ja taas se on iskenyt itselleen uu-
den naisen. Eikä muuten ole viimei-
nen.”

”Kuulitteko muuten, että sillä oli 
Facebookissa sellainen statuspäivitys 
ja sellainen video.”

”Ja se muijahan on oikeasti täysi 
urpo, mutta se johtuu siitä, että mä en 
koskaan ole ehtinyt puhua sen kans-
sa.”

”Niin ja siis, sillähän on sun kanssa 
suhde.”

Ai kenen?
Juoruilu rentouttaa ja vaikuttaa ter-

veyteen positiivisesti, sillä tutkitusti se 
vähentää ahdistusta ja stressiä. Lisäksi 
juoruilu ehkäisee syöpää ja pienentää 
infektioriskiä. Näin kertoi joskus kau-
an sitten jokin roskalehtien lööpeistä.

Siksikö olin viime vuonna flunssas-
sa kymmenen kertaa? Tänä syksynä 
taas en ole sairastunut kertaakaan.

Harmi vain, että harva meistä ajat-
telee omaa terveyttään. Miksi ei silti 
voisi keskittyä omiin asioihinsa? Eikö 
ole hieman noloa käyttäytyä kuin 
tyttö, vaikka on munat? Ei ehkä sii-
nä tapauksessa, että kaikki muutkin 
parrakkaat hienhajuiset sedät ovat sa-
manlaisia.

Voi olla, että naisten vuoksi juoruilu 
on tullut jäädäkseen keskuuteemme, 
mutta olisiko nyt aika keskittyä mie-
luummin ”poikien juttuihin” kuten 
lego-palikoihin ja pornoon. 

Ja varsinkin jättää tänä vuonna 
palkitsematta draamakuningattaret 
ja -kuninkaat. Tuskinpa kukaan niitä 
palkintoja voi omaan ansioluetteloon-
sakaan laittaa. 

…Vaikka tyttöjen luonteeseen kuu-
luu olennaisena osana turhanpäiväi-
nen juoruilu,  jätetään me se vähem-
mälle!

Nimimerkki, 

Vähemmän puoli kasin draamaa jatkossa 

Hehän ovat kuin kaks marjaa

Exactum

Luennollevaelluskohde

Mekka 

Pyhiinvaelluskohde

Kuva: Esa Pitkänen
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