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Pääkirjoitus

Hii-ii-irrrrvittävä kiire. Koko ajan joku 
dedis painaa päälle kuin raivopäi-
nen apina. Palautuksia, mallinnusta, 

jäynäystä, lehden taittoa, reissuun ja kotiin ja 
sama rumba jatkuu. Hetkeksi pysähtyessään 
mieleen tulee ainakin sata asiaa, jotka pitäisi 
vielä saada tehtyä.
 Elämässä kuitenkin tärkeintä on siitä 
nauttiminen. Se usein unohtuu kiireessä. 
Hetken chillaaminen voi olla yllättäin paras 
asia, jonka kiireen tullen voi tehdä. Se auttaa 
keskittymään siihen mitä on tekemässä ja työn 
jälki ja tehokkuus paranevat. Turhaa työtä 
tekee vähemmän. Se myös auttaa ajattelemaan 
selkeästi, kehittävästi ja luovasti.
 Ota siis KoLehden uusin numero kar-
vaiseen kätöseen ja chillaa hetkinen kevätkii-
reiden keskellä kiltalehden parissa. 

Wappua odotellessa,
Aleksi ”Jallu” Partanen
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Uuden opettelua ja kiirettä. Yhdes-
sä tekemistä, onnistumisia ja välillä 

myös epäonnistumisia. Näistä on alkanut 
vuosi tehty. Jälleen kerran.
 Alkua on rytmittänyt railakkaas-
ti edennyt pöytäprojekti, Kirkkarijärkkäily 
sekä Cuubis. Ahkeroinnin jälkeen OK20 
isolla sekä pienellä puolella voi käydä ihaste-
lemassa Smökistä tuttuja teekkarin kestäviä 
pöytiä. Otaniemessä on vietetty Kirkkareita 
lähes wappuisessa kelissä yhdessä muiden 
konesisarkiltojen kanssa ja CN-101 -juhlat 
ovat vielä tätä kirjoittaessa tulevaisuudes-
sa. Satasten jälkeen paluu ”normaaleihin” 
vuosijuhliin voi tuntua oudolta, kun juhla-
paikkana ei olekaan jäähallia tai jatkoilla ei 
pääsekään pulikoimaan muiden juhlijoiden 
kanssa vesipuistossa. Sataykkösiä juhlitaan 
kuitenkin päälle kahdensadan hengen voi-
min, eikä anneta sataskrapulan vaivata. 

 Pakuttomuudestakin on päästy, sil-
lä pakettiauto Eetun tilalle on saapunut 
tuoreempi sinistä väriä kantava VW, joka 
odottaa vielä virallista kastetilaisuutta killan 
pakettiautoksi. Perinteen mukaisesti uusi 
tulokas saa nimensä killan Oltermannin 
mukaan. 
 Kevään nopea eteneminen opiske-
luiden, kiltatoiminnan sekä kiivaana käyvän 
kesätyöhaun keskellä saattelee opiskelijat 
lähes huomaamatta kohti kesää. Tätä ennen 
päästää kuitenkin nauttimaan tapahtuma-
rikkaasta Wapusta. Mitä kaikkea ihmeellistä 
onkaan tänä Wappuna luvassa?
Satavuotias kilta jatkaa siis tutulla sävelellä 
minun ja meidän muiden tuomalla omalla 
mausteellaan. 

Auringon paistaessa,
Ville 
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Kummisetä muistaa ja muistuttaa (taas)

Kuusitoistavuotiaana lukiolaisena vietin pal-
jon aikaa yksin. Nykyaikana tuosta etsittäi-
siin syrjäytymisen pahanenteisiä merkkejä. 

Kannoin kirjastosta kotiin vakavia kirjoja, jotka 
muovasivat aran maalaispojan maailmankuvaa. 
Onneksi silloin ei vielä ollut sosiaalista mediaa, jolla 
olisin kokonaan voinut korvata reaalimaailman ih-
miskontaktit. 
 Kirjoittelin siniseen vihkoon sivukaupalla 
’ihmisiä jotka tunnen’. Kirjasin heistä sekä faktoja 
että omia arvioitani; ’tykkäämisiä’. Ajattelin miten 
hienoa olisi, jos voisin täyttää vihon lisäämällä jo-
kaisen nimen kohdalla ’ihmiset joita he puolestaan 
tuntevat’ ja sitten linkittää tuttavat yhdysviivoilla. 
Hoksasin numeroida henkilöt. Pitemmälle en käy-
tännön toteutus edennyt, verkosto paisui nopeasti 
ja päätyi umpikujaan. Onneksi kaksi luokkatoveria 
kaappasi minut lentopallokerhoon ja pariin muu-
hun pienryhmään. Onneksi en ollut koskaan en-
nakoinut tietotekniikan potentiaalia enkä päätynyt 
luomaan ihmiskunnan tuhoon saattelevaa hirviötä. 
 Minulla ei myöskään ollut tarvetta tallentaa 
vihkoon omia tai toisten häilähteleviä tunnetiloja. 
Siitä hetken mielikuvien säännöllisestä raportoin-
nistahan on tullut Somen keskeinen piirre. Tähän 
asti arvostamani keski-ikäinen diplomi-insinööri 
viime viikolla päivitti aikajanaansa muodossa: ’tsat-

tsat-tsaa. Eipä tässä muuta’.   
 Facebook suorastaan huutaa jakamaan ruu-
suja ja risuja. Työskentelin joskus kansainvälisen 
konsernin pienen yksikön laatukoordinaattorina. 
Laatujärjestelmäkoulutuksessa vakuutettiin, että 
“hyvä asiakas on hankala asiakas”. Se tarkoitti, että 
valittaja tekee suorastaan palveluksen sparrates-
saan yrityksen työmyyriä varautumaan kaikkiin 
vastuksiin. Tämä muistui mieleeni valitessani ho-
tellia Oulun matkalle, katsoa millaista palautetta 
on tullut. Yhdestäkin löytyi kiittäviä rivikaupalla ja 
kolme haukkujaa: 

“Aamukankkusessa en totisesti halua kuunnella yli-
pirteää tarjoilijaa!”
“Vuoteet olivat aivan liian pehmeät suomalaismie-
helle! sekä aivan tuore...”
“Respaan ei pidä mennä töihin, ellei osaa tai edes 
viitsi hymyillä!”

 Buukkasin tuon hotellin. Tulin siellä jutel-
leeksi naispuolisen reseptionistin - ilmeisesti tuon 
samaisen - kanssa, joka ei palautteen mukaan ei 
osaa hymyillä. Nainen avautui kertoen, että yksityi-
selämässä on kaikki sekaisin eikä hän jaksaisi ilman 
työtoverien tukea. Hotellinjohtajakin oli nähnyt 
negatiivisen palautteen ja kutsunut hänet vakavaan 
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puhutteluun. Nainen arveli muistavansa kyseisen 
palautteen antaneen miehen ja hänen puhkikulu-
neet sutkauksensa, joille ei enää jaksanut nauraa. 
Nuo kaksi eivät heti olleet samalla aaltopituudella. 
Harvoinkos sitä sattuu! Mutta tämä ystäviensä ren-
tona tyyppinä pitämä mies uskoi, että palautteen 
antaminen vie maailmaa eteenpäin. Hän ei arvan-
nut huitaisevansa moukarilla respan naista avvpää-
hän.

Teekkareilla on kehittynyt mielikuvitus. Siten 
lopuksi allaoleva muistelma vuosien takaa: 

 Radiotoimittaja oli pyytänyt musiikkitoi-
veita soittajilta, joilla oli jokin erityinen esine ja 
siihen liittyvä tarina. Tämän puhelun soittajalla oli 
harvinaisen hieno sinettisormus, jonka oli tullut 
perintönä Kanadassa asuneelta Laimi-tädiltä. 
 1930-luvulla Windsorin herttua ja Mrs. 
Wallis Simpson vierailivat Kanadassa asuen hotel-
lissa, jossa Laimi nuoruudessaan oli palveluskun-
nan vanhimpana. Pesulan nuoret naiset kokoon-
tuivat illalla vaihtamaan vaikutelmia arvovieraista. 
Herttuaparin vaatteet oli lähetetty huollettaviksi. 
Yksi vallattomista flikoista piirsi sukkapuikon kär-
jellä herttuan silinterihatun majavannahkaiseen 
pintaan anatomisen kuvion ja lausahti: ”Tuommoi-
seen meni poika vaihtamaan kruununsa. Ei ollut 
ihan viisas”.
 Rohkeuden puuskastaan hämmentyneenä 
tyttö sekoitti kuvion ja harjasi kiiltävät karvat al-
kuperäisille pyörteille. Mutta jälki ei tuntunutkaan 
häipyvän. Laimi tarttui vuorostaan harjaan ja jat-
koi sillä työstämistä pontevasti. Hänestä tuntui, 
että piirros aina palasi kuin ilkkuen esiin. Harjaus 
jäi kesken, kun hovimestari tupsahti huoneeseen 

noutamaan herttuan tamineita. Arvohenkilö oli 
lähdössä bankettiin ja tarvitsi niitä. 
 Loppupäivä sujui henkilökunnalta työn 
touhussa eikä silinterihatulle ehditty juuri ajatuksia 
uhrata. Seuraavana aamuna herttuapari matkusti 
eteenpäin ja pyysi kokoamaan koko henkilökun-
nan aulaan hyvästelyjä varten. Windsorin herttua 
kiitteli hotellin johdon ja lausui sitten: ”Kukahan 
on mahtanut käsitellä silinterihattuani? Pyydän sitä 
henkilöä astumaan esiin”. Laimi otti kaksi askelta 
eteenpäin ja tunsi kylmän aavistuksen, että herttua 
oli todella tunnistanut piirroskuvion.    
 Vaivoin tunkeutuivat Laimin korviin sanat: 
”olen vuosien aikana matkustanut sadoissa hotel-
leissa eri maissa. Koskaan ei missään kukaan ole 
harjannut silinteriäni niin hienosti kuin nyt täällä. 
Minulla ei ole sopivaa lahjaa teille, mutta toivon 
että tyydytte ottamaan vastaan tämän sinettisor-
mukseni.”

Kummisedän käsky: 
 Talven vähitellen väistyessä hakekaa 
kaupasta päällenne jokin kevytmielinen vaate! 
Kehukaa joka päivä vähintään kolme värik-
käästi pukeutunutta kevytmielistä miestä tai 
naista. Jos kehuttu kohde yllättäen syyttää häi-
rinnästä, voitte vastata ’kummisetä käski’.  
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Eetu in memoriam

 Eetu oli erilainen kuin muut. Hän oli muodoil-
taan kulmikas ja sydämeltään suuri, varmasti yli 
kaksilitrainen. Hän oli parhaiten tunnettu siitä, että 
hän puhui omaa kieltään. Kun hän epätoivoisesti 
yritti matkoillaan tervehtiä vastaantulijoita, häntä 
useimmiten vain tuijotettiin tuomiten.
 Eetu kulki kanssamme monet reissut. Hän 
piti ulkomaanmatkoista, vaikka sielläkään hänen 
kainoa ääntään ei valitettavasti ymmärretty. Eetun 
hurmaava ulkomuoto huomattiin myös tuolla muual-
la. Useasti valtakunnan rajalla pyydettiin päästä tu-
tustumaan muuhunkin kuin vain aluksi tuntemukset 
herättäneeseen ulkokuoreen. Kotimaan kamaralla 
kauppakeskusmatkat olivat Eetun lempparihetkiä. 
Noilla reissuilla Eetu pääsi todella lähelle muita kal-
taisiaan ja olemaan kanssakäymisessä ympäristönsä 
kanssa. Kaikki Sellon parkkihallissa saadut vaikut-
teet eivät kuitenkaan olleet hyviä ja ystäviensä suo-
sittelemana Eetu hakeutui hetkeksi hoitoon.
 Takaisin täysipainoiseksi yhteiskuntamme jä-
seneksi palattuaan Eetu jatkoi matkojaan iloiten. Vii-
meisen vuoden aikana oli ylä- ja alamäkiä, murtunei-
ta tukirankoja ja iloista laulantaa pitkin Otaniemen 
katuja. Haluaisin muistaa Eetun tosiystävänämme, 
joka oli aina siellä missä tarvitaan. Sellaisena ystävä-
nä, joka jaksoi piristää pimeänäkin yönä yllättävillä 
jutuilla. Ystävänä, josta emme luopuisi mistään hin-
nasta. 

Tai ehkä siitä summasta päästään kuitenkin sopi-
mukseen...

Terveisin,
Aleksi Kuuva ja koko Koneinsinöörikilta

"Raju sisään tulo takaa päin!"
   -Ville

Eetua on muisteltu myös 
kik-biljäynään liittyen:

"Muistot ovat kuin siemeniä, jokainen 
niitä kylvää, kasvattaa ja niittää.
Jotkut ovat ikimuistoisia, toiset hentoja, 
haihtuvia.
Jotkut ovat ilosta syntyviä, toiset 
surullisia, sattuvia.
Mutta päällimmäisenä toivottavasti ne 
onnellisimmat.

Eetu, olit rakas paku."
   -Peni

"Yritin kerran räjäyttää sen."
   -Spurdo Spärde

"Sitä oli kiva väistellä"
   -Olli Hoo

"Vittu se on ruma"
   -Syrjänen

"Pakko sanoa, ihan 5/7. Uudeks pakun 
nimex jäbämobiili!"
   -Jäbä Jäbättäjä

"Yritettiin kiskoa köyttä sitä  vastaan. 
Ei voitettu."
    -Simo
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Ruutupaperilta lähdettiin eteenpäin materiaalihankinnoil-
la. Kuten KPJ maailmanpelastuspäissään yleensäkin, niin 
myös tällä kertaa kierrätysmateriaalit vanhoista projek-

teista otettiin hyötykäyttöön. Konelafkan takapihan tyhjentämi-
sen jälkeen piti hankkia vielä vähän ajettu Stiga vapailta mark-
kinoilta. Tällainen loistoyksilö löytyikin huokeaan 10e hintaan. 
Materiaalihankintalistan loppupää koostui kulmaraudoista, 
kakkos-kakkosesta sekä PVC-putkesta.
 Ensimmäinen pajailta meni kamojen roudauksessa ja 
uuden projektin pariin orientoitumisessa. Huulta heitettiin ja 
tunnelma oli iloisen aikaansaava. Uusia ajatuksia ja toteutusta-
poja käytiin myös läpi nyt kun materiaalit olivat käsin kosketel-
tavissa ja eri vaihtoehdot oli helpompi hahmottaa. Näkemyksiä 
esitettiin, käytiin läpi ja torpattiin, kunnes yksi ja paras jäi ku-
hunkin työvaiheeseen jäljelle. Seuraavina viikkoina hankittua 
Stigaa levennettiin, kangaskylkien nurkiksi tulevia kakkos-kak-
kosia sahailtiin ja mallailtiin ja saipa laskulaite custom-jarrut-
kin. Eniten päänvaivaa aiheutti liekinheittimeen tuleva suutin, 
jolla savupiipusta ammuttava tulipallo saataisiin runsaaksi eikä 
palamatonta tahi palavaa lamppuöljyä tippuisi liian suuria mää-
riä kuskien päälle. Poikkeuksellisesti rakentelu saatiin hyvissä 
ajoin valmiiksi, eikä viimeisenä iltana tiettävästi tarvinnut juoda 
kymmeniä kuppeja kahveja ja hakata päätä seinään.

Katsottiin porukalla joskus vuodenvaihteen tienoilla Youtubesta video “Titanic Super 
3D”. Etenkin videolla esitelty Michael Bayn näkemys Titanic-elokuvasta iski myöhem-

min myös KPJ:n mäenlaskuvälineen suunnittelukokouksessa. Oli selvää, että liekkejä oli 
saatava. Ja tietysti muuta tuhoa. Niinpä lopulliseksi suunnitelmaksi päätyi ratkaisu, jossa 
Titanic katkeaa kesken laskun kahtia osuttuaan “jäävuoreen”. Projektinimeksi muodostui 

“Titanic uppoaa, kuha on jäävuori”.

Titanic
osui & upposi

Suunnittelutyö on tarkkaa. Kuvan piirrustukset eivät liity tapaukseen.
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 Laskukauden ensimmäinen tapahtuma oli Turun 
Pikkulaskiainen, joka vietti 25-vuotissynttäreitä. Teemana oli 
kaapatun Olavi-lumiukon pelastaminen, jota emme (tietoi-
sesti) olleet huomioineet millään tavalla, KPJ:han tekee mitä 
haluaa. Laskut suoritettiin taidemuseon vieressä Puolalan-
mäellä, joka on itäisen satamakaupungin Ullanlinnanmäkeen 
verrattuna melko säälittävä nyppylä. Tehokasta laskumatkaa 
teräsaidoin rajatussa rännissä oli noin 50 metriä, mikä vaati 
laskutiimiltä tarkkaa toimintojen koordinointia, etenkin al-
kulämmittelyn aikana suoritetun minttupullon tyhjentämisen 
jälkeen.
 Tuli Titanicin laskuvuoro. Liekinheitin ladattiin ja 
soundtrackiksi valittu, nokkahuilulla soitettu “My heart will 
go on” alkoi soida lavan kaiuttimista. Irtaantuminen onnistui 
täydellisesti ja savupiipun liekit iskivät metrien korkeuteen. 
Yleisöstä kuului ihastuneita huokauksia, kun neitsytmatkal-
leen lähtenyt Titanic liukui kokkareista baanaa pitkin. Sivus-
takatsojana piti hieman huolestua, kun keulaosa liekkeineen 
ajautui laskun loppupuolella radan reunaan ja törmäsi run-
saasti kansoittuneeseen aidanvierustaan. Sivullisilta uhreilta 
onneksi säästyttiin ja laskushown kruunasi hangessa toisiaan 
kohti kroolaavat Jack ja Rose. Mahtisuoritus palkittiin kol-
mannella sijalla.
 Laskuja seuranneilla approilla juhlittiin hienoa suo-
ritusta noin 5000 muun humalaisen haalari-ihmisen kanssa. 
Lievän ruuhkan aiheuttamasta aikataulun tiukkuudesta huoli-
matta kultamerkkien suoritusmäärä pysyi edustavalla tasolla. 

Toisaalta lukioajoilta tutun lääkisläisen vieraanvaraisuus huomi-
oitiin parin ansioituneen approilijan toimesta täyttämällä sekä 
vessa että keittiön lavuaari vatsalaukun sisällöllä. Kiitos ja an-
teeksi. Samaan aikaan toisaalla toinen konepajajaosvastaavista 
löysi KoLehden toimituksen saamien tietojen mukaan seuraa 
eräästä huomattavan kauniista lääketieteenharjoittajasta. Toi-
vottavasti kyseisen tapaamisen aikana ei käynyt kuin Titanicille: 
kriittisiin rakenteisiin tulleet reiät kun voivat johtaa katastrofei-
hin.
 Onneksi tapahtumien väliin jäi viikonloppu aikaa 
palautua Turun reissun sekä KIcK-ASs -sitsien aiheuttamista 
hapotuksista ja laskiaistiistaina saattoi olla reippaana Ullanlin-
nanmäellä puuhailemassa killan teltalla ja mäessä. Vaikka mo-
nessa mediassa mäkiolosuhteita kutsuttiin “sohjoksi” oli kum-Jack häppää

Jack hyppää
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pare todellisuudessa peilijäätä, jonka pinnalla oli vielä lisäksi pari 
senttiä vettä. Kitkakertoimia tuntevat jo päättelivätkin, että tule-
man piti vauhdikkaita laskuja.
 Edellä mainituista ehkä aavistuksen epäsuotuisista olo-
suhteista riippumatta kansoittui rinteen edusta mukavasti alkuil-
tapäivän aikana. Oli energiajuomapalkalla koottavaa/purettavaa 
palapeliä, Julkkua, peräkärrysaunaa ja pakollisia kiintiöpoliitik-
koja oikeasta vasempaan. Kenkiä ja haalarintakamuksia kastui, 
mutta festaritunnelma pysyi kasassa. Päivä huipentui tietysti 
ABB:n akateemiseen mäenlaskukilpailuun. Kuten Turussa, myös 
Ulliksella nähtiin kaiken kattava kirjo laskuvempeleitä ja lasku-
asusteita.

 Titanicimme suoritus oli tällä kertaa jopa parempi 
kuin viikkoa aikaisemmin. Syynä saattoi olla laivan luontainen 
viehtymys veteen taikka se, että tällä kertaa kroolaaminen oli to-
dentuntuisempaa. Tuomaristokin vakuuttui laskusta niin paljon, 
että palkitsi KPJ:n ensimmäisellä sijalla ja Verkkokauppa.comin 
lahjakorteilla! Tästä olikin hieno jatkaa iltaansa kohti The Cir-
custa Gravitaation merkeissä. Killan voittosaldo on nyt kolme 
kappaletta viimeisen kuuden vuoden ajalta, onnistutaankohan 
yhtä hyvän shown järjestämisessä myös ensi vuonna?

Teksti Lassi Liimatainen
Kuvat Ville Heikkilä
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Eläinäänet ratkaisivat valtakunnallisen jäynämestaruuden

Kräks! Jallupullo luiskahtaa kä-
destä lattialle ja hajoaa tuhan-
siksi sirpaleiksi kultaisen elik-

siirin levitessä lattialle. Miten tähän 
tilanteeseen on päädytty?
 Noin kolmekymppinen nai-
nen sattuu Kampissa uuden startupin 
esittelypisteelle. Tuoksuja on opittu 
tuottamaan nenäkarvojen resonoin-
tiin perustuvalla yliäänitekniikalla. 
Ledit syttyvät, merkkiääni kajahtaa 
ja toden totta hento, sitruunainen 
tuoksu leviää ilmaan. Naisen reaktio 
päätyy taustalla hääräävän kuvaajan 
muistikortille ja mukaan Otaniemen 
jäynäkilpailuun, jossa se takaa en-
simmäisen sijan Team BANG!:lle ja 
ePerfumelle. Ihmisen aistit ovat mo-
nella tapaa harhautettavissa. Wappu-
na voittajajoukkueen aistit sekoittaa 
kuohuviini, serpentiini ja limusiini.
 Syksyllä meidät, Team 

BANG!, kutsuttiin mukaan TEK:in 
valtakunnallisiin jäynäkilpailuihin. 
Kilpailukutsu sisälsi sarjan arvoituk-
sia, joilla tapahtumapaikka selviäisi. 
Arvoitukset vaihtelivat anagrammeis-
ta oululaiseen junaan ja vaikein kai-
kista oli kikkelikarate. Määränpääksi 
osoittautui Kuopio.
 Valtakunnalliset jäynäkilpai-
lut koostuivat kolmesta eri jäynätehtä-
västä: ennakkojäynästä, jonka suorit-
tamiseen oli pari viikkoa aikaa ennen 
varsinaisia kilpailupäiviä, ja kahdesta 
paikanpäällä tehdystä jäynästä. Yhden 
jäynän aiheena oli oltava tasa-arvo.
 Ennakkojäynää varten ta-
sa-arvon teemasta innostuneina me-
nimme Tapiolaan uuden startupin 
kera. WeTrack valmisti sukupuolen 
etätunnistuslaitetta Sau-

di-Arabiaan. Tällä saataisi esimerkiksi 
suljettua ostoskeskusten ovet naisten 
edestä automaattisesti.  Hyväntahtoi-
set tapiolalaiset testasivat tuotettamme 
jopa lakana päässään ja jonossa kehää 
kiertäen. Tuote sai yllättävän hyvän 
vastaanoton ja eräskin vanha mies to-
tesi kyseessä olevan “loistotuote”.
 Lokakuun alussa kylmänä 
maanantaina 
matkustimme 
Juhan täydessä 
Mersussa Otaniemes-
tä Kuopioon. Hostelli 
Hermanniin oli saa-
punut jäynäjoukkue 
myös Tampereelta, 
Oulusta, Turusta ja Lappeen-
rannasta. Muihin joukku-
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eisiin tutustuessa kävi ilmi että meillä 
oli selvästi kisojen pienin tiimi. Näin 
jälkikäteen ajateltuna videoeditointi ja 
samaan aikaan suoritettu saunominen 
olisivat voineet olla kevyempi urakka 
useammalle tekijälle 
jaettuna, mutta muu-
ten pieni koko ei hi-
dastanut joukkueem-
me matkaa. 
 Illalla kisojen 
tuomarit esittelivät 
itsensä ja kertasivat kilpailun säännöt 
sekä TEK:in lakimiehen puhelinnume-
ron. Ennen nukahtamista juttelimme 
keskenämme tulevasta koitoksesta ja 
siitä, kuinka meiltä vielä puuttui yksi 
kokonainen jäynäidea. Mikä voisi olla 
hauskaa? No se kun ihmiset matkivat 
eläimiä.

 Tiistaiaamuna tepastelimme 
Kuopion torille, mualiman napaan, 
testaamaan Tampereen Teknillisen 
yliopiston kehittämää murresietoista 
puheentunnistusalgoritmia. Savolaiset 

olivat lupsakoita 
ja vain nauroivat 
yllättäville tunnis-
tustuloksillemme: 
“Savvoo huastel-
laan, traktor jos 
toinennii piha-

mualla.”
 Iltapäivällä lähdimme etsi-
mään uudelle eläinäänikirjalle näyt-
teitä. Ihmiset röhkivät, ähkivät ja 
murahtelivat sielunsa kyllyydestä. Eri-
koismaininta tulee antaa kuopiolai-
sille eläkeläisille, joilta selvästi löytyy 
ääninäyttelijänlahjoja.

 Kuvausten jälkeen oltiin saa-
vuttu iloisissa tunnelmissa hostellille, 
kun Leon raskaan työpäivän väsyttä-
mät kätöset lipsauttivat Jallupullon 
lattialle. Sirpaleet lensivät pitkälle ja 
olo oli hyvin tyhjä. Miten nyt saa-
daan jäynävideot editoitua? “Takaisin 
Alkoon!” kävi käsky, ja niin oli hyvä. 
Viimein aamukahdeksalta lopullinen 
renderöinti surahti käyntiin.
 Kilpailu oli tasainen, ja esi-
merkiksi Tampereen jäynäjoukkueel-
la oli kaksi erittäin kovan luokan jäy-
nää. Viimeisenä jännitettiin vuoden 
teekkarijäynääjien titteliä ja suureksi 
riemuksemme meidät valittiin nos-
tamaan uutta 8.7kg alumiinimutte-
rikiertopalkintoa. Erityisesti kiitosta 
sai eläinäänijäynämme. Kaiken jäy-
nien eteen tehdyn työn uuvuttamana 
tuli parit onnen ja tuskan kyyneleet 
vuodatettua. Ja vielä kotimatkallakin 
juhlimme maltillisesti huoltoaseman 
kakkukahvitarjonnalla.
 Jäynääminen kannattaa.

Teksti Team BANG!
Kuvat Heidi Nyblom

Otaniemen 29. Jäynäkilpailu on 
nyt käynnissä! Jäynäämisaikaa 
12.4.2016 saakka. Tarkemmat 
tiedot osoitteesta jäynä.fi

Viime vuoden osallistujien suo-
sikkijäynä “Viidakkokirja. Nyt.”  
löytyy osoitteesta: https://www.
youtube.com/watch?v=bLL-
THIgcpUM

“Savolaiset olivat lupsakoita 
ja vain nauroivat yllättäville 
tunnistustuloksillemme: 
Savvoo huastellaan, traktor 
jos toinennii pihamualla.”
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Miekannielijät

Hevosvaunut kitisivät pitkin kotikaupunkini olkien 
peittämiä mukulakivikatuja. Katselin ympäril-
leni. Lauantaina kaikilla oli kiire jonnekin, sillä 

seuraavana päivänä – sunnuntaina – alkaisi sapatti ja 
kaupanteko ja työnteko olisivat julman ruoskinnan uhalla 
kiellettyjä. Tori olikin täynnä vilinää. Joukko toisiinsa ylä- 
ja alapäästä kahlehdittuja orjia eteni ruoskan tarmokkai-
den iskujen tahdittamina, samalla kun kisällit myivät por-
varisisäntiensä sekalaisia tuotteita. Lisäksi useita huivien 
verhoamia naisia kulki ohitseni, mutta vaikka he toivatkin 
koreuttaan esille tiukkojen siveyssäädösten puitteissa niin 
moninaisilla tavoilla kuin kuvitella saattaa, yhdisti heitä 
kaikkia yksi asia: kaikki he kiinnittivät huomionsa valkoi-
sella orhilla ratsastavaan uljaan lihaksikkaaseen ja miehi-
seen hahmoon – minuun.
 Olin tämän läänin kiistaton hallitsija, eikä kukaan 
voinut minua vastustaa. Olin saapunut torille etsimään 
itselleni tuoreita orjia, orjia jotka olisivat valmiita toteut-
tamaan kaikki toiveeni. Silmäni kiertelivät vähäpukeisessa 
väkijoukossa, joka koostui monista viehättävistä palve-
lijoista. Valintaa oli lähes mahdoton tehdä. Onnekkaasti 
lääninhallitsijalla on korkein oikeus näissä asioissa; jos 
ei osaa valita, niin silloin voidaan ottaa kaikki. Käskin 
vartijani valjastamaan orjat valmiiksi matkaa varten. Huu-
dahdin väkevällä ja miehekkäällä äänelläni orjille: “Minä, 
Ronald XVI Seivästyslinnan hallitsija, sekä tämän läänin 
armoton vallitsija, takavarikoin kaikki nuoret naisorjat tä-
män torin alueelta. Jokainen heistä on toimitettava minun 
aateliseen makuuhuoneeseeni laaduntarkastusta varten.”
Joukko keihäsmiehiäni astuikin pois vartiopaikoiltaan ja 
valikoi joukosta joukon kauniita, hyvin muodostuneita 
orjattaria. Eräs orjanomistaja, joka kähminnästä päätellen 
oli selvästi hyvin kiintynyt erääseen orjattareensa, vastusti 
kiivaasti tätä operaatiota, jolloin annoin mahtikäskyni 

kaikua: “Vangittakoon myös tuo luopio niskuroija, ja 
opetettakoon hänelle Seivästyslinnan tyrmissä Jumalaista 
Kuria!” Miehen rumat, epämuodostuneet kasvot valah-
tivat epätoivoisiksi, sillä Seivästyslinnan kidutuskammio 
tunnettiin koko maakunnassa itsensä helvetin tuskien 
veroisena piinan huoneena.
 Tarkastin vielä lyhyesti, jäikö yksikään neitonen 
huomaamatta ja lähdin sitten saaliideni perässä kohti Sei-
västyslinnaa. Annoin katseeni lepäillä nuorten naisten lä-
hes paljailla takamuksilla, joita peitti vain ohut lannevaate, 
joka aamuauringon valossa ei jättänyt mitään naisten 
muotoja paljastamatta. Matkasimme nopealla tahdilla läpi 
mutaisen maantien kohti suurenmoista linnakettani, joka 
tulisi pian olemaan oikea nautintojen pesäke sekä intohi-
mon laakso. Suuret portit avautuivat ja naiset astuivat va-
rovaisin askelin, sievät jalat epävarmasti astuen komeaan 
muurinsisäiseen puutarhaan, jonka kaltaista he eivät ikinä 
olleet nähneet synkällä savannilla tai villissä viidakossa. 
Nousin ratsuni selästä ja otin orjien ohjaamisen omiin 
käsiini ja johdatin naiset valtaisaan sänkykamariini, jonka 
sängylle mahtuisi varmasti tusina tai kaksi nuorta hallitsi-
jan miellyttäjää.
Naiset asettuivat riviin vuoteeni eteen piiskojen ohjeis-
tamana. Silmäilin heitä tuikeasti ja taputin sitten käsiäni 
kahdesti yhteen. Vartijani juoksivat takaisin asemiinsa 
torille, samalla kun joukko haareminvartijaeunukkeja 
ilmaantui kamarini hämyisistä ja suitsukkeiden höyryjen 
verhoamista varjoista. Eunukit riisuivat naikkoset alas-
ti – samanaikaisesti säälien ja halveksien vilkuilin näitä 
miesraukkoja, joilla oli kokonainen hekuman lihatiski tar-
jolla, mutta joiden himot olivat silti iäksi menneet. Mutta 
eunukit eivät vieneet huomiotani kauaksi aikaa, kunnes jo 
naisten kimmeltävät ruumiit ilmestyivät esiin revenneiden 
vaatetusten ja riepujen alta. Tunsin kuinka verta syöksevät 
sykäykset laajensivat miehuuteni täysiin mittoihin. Haar-
niskani alkoi käydä perin tukalaksi.
 Aloinkin mitä kiireimmin riisua peltiasustustani. 
Kypärää en alun alkaenkaan ollut käyttänyt, mutta muu-
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toinkin massiivisia lihaksiani korostavasti muotoillun ylä-
ruumiin peitto-osan poistaminen vaati kahden eunukin 
avustusta. Odotellessani riisuutumisen etenemistä tunsin 
voimavaltikkani paisuvan suureksi kuin itse Jumalan 
sormet. Jopa päältäpäin saattoi nähdä, kuinka haarniskani 
metalli taipui haarojeni kohdalta tuon kuolevaista mahta-
vamman voiman edessä. Naisten kasvoissa aiemmin ollut 
epätoivo ja melankolia alkoivat hävitä vaihtuen intohi-
moon ja uteliaisuuteen. He eivät voineet vastustaa minun 
yli-inhimillisesti kehittyneitä lihaksiani, jotka paljastuivat 
suuren rintahaarniskani alta. Voimakkaat vatsalihakseni 
kimaltelivat hiestä, joka oli muodostunut raskaan päivän 
kuluessa.
“Haluan, että te naiset pesette minut kielillänne ja nuolet-
te jokaisen osan kehostani. Päiväni on ollut raskas ja kai-
paan kipeästi virvoitusta!” huudahdin kiihtyneenä, niin 
kiihtyneenä että rautaisen haarasuojani remmit katkesivat 
ja paljastivat jykevän ulokkeen housuissani. Nyt kun tuo 
petoeläin oli paljastunut, sen suonet pullistelivat valtoime-
naan ja painovoimaa uhmaten se kohosi mahtavana kohti 
korkeuksia. Kuin käärme Paratiisissa – vain suurempana 
ja houkuttele- vana – se viekoitteli makuuhuoneeni 
naiset lan- keemukseen. Vaikka se herättikin 
pelkoa ja kunnioitusta naisissa, ja aluksi osa 
heistä aristeli sen houkutuksiin tarttumista, 

lopulta eräs rohkea neito-
kainen ei voinut vastustaa 
kiusausta, vaan syöksyi 

eteenpäin, polvistui, tarttui 
lemmenvaltikkaani 
molemmin käsin ja 
upotti sen suuhun-
sa. Hänen kielensä 

hyväili kosteassa syleilyssään 
jyrmyä kyrpääni ja kädet 

kahmivat intohimoisesti 
kiveksiäni.

 “Äläs purista noin lujaa. Pitää 

jättää muillekin neidoille vähän”, minä naurahdin, ja pian 
muutkin naiset liittyivät kiilloitustyöhön. Voimakkaat ja 
lihaksikkaat käteni nappasivat oikeaa hauistani nuoles-
kelevan tummahiuksisen jumalattaren, jonka hulmuavat 
hiukset ulottuivat alaselkään asti, ja nostivat hänet ilmaan. 
Nostin jalkani peenistäni imevän naisen naamalle ja pot-
kaisin tuon intohimoisen lutkan irti jumalallisista antimis-
ta, kuin repisin seivään irti miehen mahasta. Nostin tum-
mahiuksisen naisen eteeni perä edellä ja huusin: “Maista 
miekkaani, sinä orastava orjattareni, ja tunne miehisyyden 
tulivuoren kuuma purkaus haureuden kehdossasi!”
Eräälle naiselle tuiman yksisarviseni kutsu oli kuitenkin 
liikaa, ja hän syöksähti eteeni työntäen tummatukkaisen 
kaunottaren sivuun. Nainen alkoi imeä herkkusienen lail-
la pönöttävää kikkelini nuppia posket lommolla. Hänen 
silmissään kiilteli himoikas ilme. Olin jo lähellä laueta, 
mutta keskeytin penetraation hetkeksi ja ohjeistin uskol-
liset eunukkini muutamalla käsimerkillä. Heitin käytetyt 
naiset pois tieltäni, lukuun ottamatta tummatukkaista 
kaunotarta, jonka asettelin eteeni peräpeili edellä. Samalla 
eunukit taluttivat luokseni kuusi naista, kolme kummalle-
kin puolelleni.
 Upotin kolossaalisen peenikseni kärjen tumma-
tukkaisen naisen ulostusaukkoon, samalla kun sivuillani 
olevat naiset aloittivat eunukkien opastuksella seipääni 
varren villin nuolemisen.
Tummatukkainen nainen huusi intohimosta pökerryksis-
sään: “Sinä ihana ja tulinen mies, kuin tumma mustangi, 
jalo, villi ja vapaa, tyydytä minua kuin minua ei ikinä 
ennen olisi tyydytetty!” “Sinäpäs se oletkin kiimainen 
tamma! Kyllä minä sinutkin seivästän, ja syvältä.” Villit 
liikkeeni laittoivat naisen sietokyvyn äärimmilleen ja 

haastoivat hänen peräaukkonsa kestokyvyn 
sen äärilaidoille saakka. Näin seipääni vart-
ta nuoleskelevien orjien silmissä kateutta, 
he vilkuilivat välillä pahantahtoisesti 
tummahiuksista tyttöä. Villin leikkini 
hurmoksessa en huomannut, kuinka eräs 
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toinen orja oli napannut käteensä seinällä roikkuneen 
koristemiekan. Nainen syöksyi kuin tiikeri ja iski tumma-
hiuksiselta naiselta pään poikki. Pian hän huomasi, min-
kä hirmuteon oli juuri tehnyt. Nainen kaatui polvilleen ja 
aneli tärisevin äänin: “Anna anteeksi, sinä suuri ja viriili 
kreivi, sinä Ronald, Seivästyslinnan Hallitsija Jumalan 
Armosta, sinä miesten hallitsija ja naisten alistaja. Intohi-
moni voitti järkeni, enkä kestänyt katsoa, kun työtoverini 
riisti jokaisen tuuman sinun keisarillisesta kyrvästäsi. 
Annathan armoa!” Kyrpäni nousi vihaisesti lähes täysin 
vertikaaliseen hyökkäysasentoon, ja huusin: “Armoa en 
anna enkä tunne, mutta sinä, petturillinen lutka, tulet 
kärsimään niin, ettet pysty takapuoltasi lepuuttamaan 
tuolissa pitkään aikaan. Se olkoon rangaistuksesi ja palk-
kiosi!”
Eunukit taluttivat muut naiset heidän vastustelustaan 
huolimatta pois, kun minä valmistauduin kaksinkamp-
pailuun. Rangaistuksen vastaanottoa valmisteleva nainen 
kumartui edessäni ja tärisi pelosta ja intohimosta. Hitaas-
ti asetin Kahdeksannen Ihmeen veroiseksi paisuneen Il-
mestyskirjan Petoni hänen suolensa porteille ja työnnyin 
yhdellä rivakalla työnnöllä sisään. Nainen huusi kuin it-
sensä helvetin tuli olisi polttanut häntä - en tiennyt, oliko 
syynä kipu vai nautinto, kenties molemmat. Itse karjuin 
Pyhän Yrjön seivästämän lohikäärmeen lailla, sellaisia 
hekuman aaltoja naisen tiukka aukko minulle tarjosi.
 Kuin muurinmurtaja peenikseni jyräsi hä-
nen linnansa portteja, syösten tuhansia pieniä sotilaita 
seipäät tanassa hänen aarrekammioonsa. Naisen anaali 
venyi äärimmilleen kiilamaisen kyrpäni toimesta nai-
sen huutaessa tuskissaan. “Saat kokea helvetin tuskaisen 
kuumuuden, joka roihuaa tuhansien aurinkojen yhtei-
sellä lämmöllä, sekä taivaan nautinnot, jotka vapauttavat 
valkeat aallot sinun rantalinnoitukseesi. Valmistaudu! 
Sillä nyt minä sinut seivästän!” huutoni kaikui suuressa 
huoneessa. Penikseni työntyi naisen sisälle murskaten 
hänen sisäelimensä ja rintakehänsä, sillä liha oli vahvin 
luojan luomista materiaaleista. Nainen kiljui intohimon ja 

kivun sekaisesti kuolan ja kyynelten valuessa hänen järky-
tyksestä vääntyneillä kasvoillaan. Naisen anaalista alkoi 
vuotaa verta, kun repäisin kikkelini naisesta kuin kunin-
gas Arthur kiskoi Excaliburin kivestä, naisen jäädessä 
hengittämään vaivaisesti veren, kuolan ja oksennuksen 
seassa. Naisen hengitys lakkasi nopeasti. Orjattaren osa 
voi olla täynnä eksoottisia nautintoja ja hurmioita, mutta 
toisinaan se voi olla myös raskas taakka yhden naisen 
harteilla kannettavaksi.
 Pyysin eunukkia tuomaan minulle pyyhkeen, 
jolla puhdistin kamppailun jäljet äpärämiekastani. Tekoni 
herätti minua ympäröivissä naisissa pelkoa ja kunnioitus-
ta, ja eunukkien johtaja sanoi minulle: “Onnittelut, herra-
ni. Annoitte tuolle tuhmurille opetuksen, jota hän ei heti 
unohda!” Nyökkäsin ylpeänä, samalla kun Valtani Merkki 
kohosi uudelleen kohti taivaita. Kuolleen naisen ruumis 
peittyi sen varjoon, ennen kuin eunukit veivät sen pois. 
Itse koin tavanomaisimmat tarpeeni nyt tyydytetyiksi, 
joten valikoin naisista neljä parhaan näköistä ja muuten 
tyydyttävimmäksi osoittautunutta erikoiskäyttööni. Tapu-
tin käsiäni jälleen kahdesti yhteen, jolloin kaksi eunuk-
kia lähti saattamaan muita naisia takaisin orjatorille ja 
suorittamaan maksun valikoimistani tai vaurioituneista 
tuotteista. Näiden neljän kanssa päätin harjoittaa täysin 
ennenkokemattomia irstaita nautintoja. Käänsin makuu-
huoneeni syrjäisimmässä nurkassa lepattavaa soihtua, 
ja sänkyni takaa aukesi salakäytävä. Yhdessä uskollis-
ten eunukkien kanssa aloin johdattaa neljää naikkosta 
nautintojen torniin, jonka sisäänkäynnin vain minä ja 
haareminvartijani tiesivät.
 Tulimme suureen, samettisilla kankailla pei-
tettyyn sekä pimeään huoneeseen. Osoitin naisille 
istumapaikat pehmeille tyynyille ja asetuin seisomaan 
seksikkäästi heidän eteensä. “Te tarjositte minulle kelpoa 
tyydytystä, siitä kiitokseni teille”, tein vulgaarin lanne-
heilautuksen tyttöjen suuntaan, “Nyt on minun vuoroni 
palkita teitä. Esitän teille villin itämaisen tanssin, jonka 
opin intialaiselta maharadžalta. Tällä tanssilla tuo nuori 
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TEEKKARITOIMINNAN
EDISTÄMISRAHASTO
TTER:lta voi hakea
avustusta huikeiden
juttujen toteutta-
miseen kahdella
tavalla:

JATKUVA HAKU 
on auki lukukausien aikana
ja se on tarkoitettu 2000 €:n suuruisille 
ja sitä pienemmille  avustuksille.

HAKUKIERROKSILTA voi hakea 
myös suurempia summia
isompiin projekteihin. 
Seuraavien kierrosten DL:t:
- III hakukierros ke 30.9.2015
- I hakukierros  su  24.1.2016
- II hakukierros  su 20.3.2016

TTER.AYY.FI
FACEBOOK.COM/TTERAHASTO

Käy tsekkaamassa lisätietoja
meistä sivuillamme sekä

tykkäämässä facebookissa!

sulttaani oli usein viihdyttänyt haareminei-
tosiaan. Nyt kokekaa käärmetanssin lumous 
ja eroottisuus!” Penikseni jytkähti yläviistoon 
ankaran ruumiinhallintaharjoitteluni tulok-
sena ja kaappasi tyttöjen huomion hetkessä. 
Napsautin sormeani ja huoneessa olevat 
eunukkimuusikot aloittivat hitaan ja lumo-
avan soiton. Voimakkaan vartaloni suuret 
rintalihakset ponnahtelivat musiikin tahdissa 
ja kuningaskobrani huojui lumoavasti ilmas-
sa. Naiset kostuivat kuin sateen kastelemina 
heidän katsellessaan kyrpäni lumoavaa lii-
kettä sen huojuessa puolelta toiselle, suonten 
sykkiessä hitaasti musiikin tahtiin. Musiikin 
tempo nopeutui ja tanssini kävi yhä villim-
mäksi, lopulta penikseni valmistautui tanssin 
kliimaksiin ja sojotti vaakatasossa tyttöjen 
viattomia naamoja kohti.
 Samalla kun musiikki saavutti kaoot-
tisen huipennuksensa, aloitin tyttöjen päälle 
villin miktion. Kultainen sade kimalteli kuin 
kolikot aarrekammiossani sen ryöpytessä 
naisten päälle. Hekuman kliimaksi ylsi myös 
naisiin, jotka alkoivat voihkia nautinnosta 
keltaisen eliksiirini kastellessa heidät. “Ooh, 
kuinka kitkerää se onkaan!” he voihkivat ää-
neen. Eunukit kiihdyttivät soittonsa muserta-
vaan tempoon, samalla kun rakkoni tyhjentyi 
täydellisesti. Samassa tuomionpasuunani 
hiljeni ja lerpahti. Olin saanut tyydytykseni, 
samoin olivat uudet orjattareni, jotka eu-
nukkini piakkoin johdattelivat haaremini 
peseytymistiloihin, joissa he saisivat tutustua 
muihin naisiin. Itse menin syvätyydytettynä 
nukkumaan herätäkseni seuraavana päivänä 
jälleen uuteen kiimaan ja hekumaan - mutta 
se onkin jo toinen tarina.
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 Tämä johtuu usein siitä, että projektia ei olla 
suunniteltu kunnolla. Vappukuntoon pääseminen 
on suunnittelua vaativa projekti. Motivaatio heikke-
nee usein siinä vaiheessa kun ei oikein tiedetä mitä 
tehdään, treeniohjelma on epäselvä tai liian yksi-
toikkoinen. Pahimmassa tapauksessa ohjelmaa ei ole 
olemassa ollenkaan, joka johtaa treenaajan varmasti 
kyseenalaistamaan toimintansa. Harvalla on kuiten-
kaan kykyä kehittää itselleen oikeanlaista ohjelmaa ja 
oman ohjelmansa kyseenalaistaminen treenaamisvai-
heessa saattaa johtaa motivaation heikkenemiseen. 
 Jokaisen on pidettävä mielessään, että tulokset 
eivät tule näkymään ensimmäisten treenien jälkeen. 
Hanke vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. Riippuen työ-
panoksesta tulokset saadaan näkyviin ennemmin tai 
myöhemmin. Tässä vaiheessa on myös hyvä ymmär-
tää että keneltäkään ei tulla pyytämään mahdottomia. 
Jokainen etenee omaa tahtia. Varmaa kuitenkin on, 
että kaikki tulevat pääsemään tavoitteeseensa mikäli 
noudattavat kurillisesti ohjelmaa.

 Suunnitelmaa tehdessä kannattaa ottaa 
huomioon yksilölliset tarpeet, mutta tässä on kui-
tenkin yleisesti suunniteltu treeniohjelman pohja, 
jolla vapusta pitäisi selvitä kunnialla.

Ensin lähdetään kohentamaan yleistä perus-
kuntoa niin kutsutulla “starting strength” 

ohjelmalla:
 Viimeistään pari viikkoa ennen vappua 
tulee aloittaa peruskunnon kohotus. Ennen 
seuraavaan vaiheeseen siirtymistä on tärkeää, 
että keho on fyysisesti valmis treenaustolerans-
sin kasvattamista varten. Hyvä esimerkkiliike 
on kaljaceissijumppa, joka muistuttaa etäisesti 
kahvakuulajumppaa. Näitä kahta ei saa kuiten-
kaan sekoittaa keskenään. Siinä missä kahvakuu-
lajumppa on keski-ikäisten fitnessmuotihömpö-
tys, kaljaceissijumppa on tehokas treenimuoto. 

Wappukuntoon 2016

Vuoden ensimmäisten kuukausien aikana 
kevätauringon paistaessa alkavat tavoitteet vap-
puuntoon pääsemisestä kuumottamaan. Yleen-

sä hankkeessa päästään harmillisesti vasta alkutekijöi-
hin kun siitä päätetään jo luopua eriävien syiden takia. 
Alussa homma tuntuu itsestäänselvältä mutta jossain 
vaiheessa motivaatio kuitenkin lopahtaa. Miksi?

Liike lähtee 
syvästä kyyk-
kyasennosta. 

Kyykyn syvyys 
kannattaa valita 
treenaajan kun-

non mukaan

1
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Ideana on keventää painoja treenin myötä. On 
myös kokeellisesti todistettu, että painot keve-
nevät tuplasti kaverin kanssa treenatessa, joten 
joukkojumppaa suositellaan.

Kun peruskunto on kohdillaan voidaan tree-
naamisessa siirtyä toiseen vaiheeseen. Vap-

pukuntoon pääseminen muistuttaa hyvin pitkälti 
eräänlaisen kisakunnon saavuttamista. Kuten 
kisakunnossa myös vappukunnossa on tarkoitus 
päästä tilaan, jossa suorituksen saa maksimitasol-
le. 
 Toisen ja viimeisen vaiheen ideana on 
kasvattaa treenaamisen toleranssia, niin että voi-
daan asteittain siirtyä raskaampaan harjoitteluun. 
Kun koetaan, että toleranssi on zeniitissä ollaan 
valmiita vapun maksimisuoritukseen. Tämä 
vaihe on jokaisen treenaajan kohdalla hyvin yk-

silöllinen. Siihen suosittelemme kuitenkin kal-
jaceissitreenin erilaisia sovelluksia.  Tavoitteellista 
olisi myös lisätä treenatessa käytettyjen painojen 
kulloistenkin lisäaineiden tilavuusprosentteja.

Teksti Ilari Kärkkäinen
Kuvat Ville Heikkilä

Lähde heilaut-
tamaan keissiä 
eteesi. Parilla 
heilautuksella 
pitäisi päästä 
kuvan mukaiseen 
asemaan.

Muistilistaa wapunajalle. Positiivinen tosiasia 
on, että kuntoa on paljon helmpompi nostat-
taa kuin loiventaa:

1. Muista alkulämmittely ja loppujäähdyttely. 
Vappua ei pidä aloittaa eikä lopettaa seinään.
2. Juo tequila sitruunalla aamuisin, sitruuna 
edistää maksan toimintaa 
3. Juo kalorisi, älä syö niitä.
4. Pidä tavoite mielessäsi(kannattaa keskittyä 
vain yhteen asiaan). Motivaatiokuvan tulosta-
minen yleensä auttaa. Voit käyttää ylläolevaa 
kuvaa.
5. Muista mielekkyys
6. Älä luovuta

2

Kolehti 1/16  19



20  Kolehti 1/16


