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Hyvä lukija,
Vuosi lähenee loppuaan ja kirpakan raikkaat pakkasaamut piristävät jo satunnaisesti 

synkän talven keskellä. Tätä tekstiä kirjoittaessa istun takkatulen lämmössä ja seuraan 
kipunoiden sinkoilua tulipesässä. Rauhallisuus lepuuttaa mieltä ja viikonlopun keskel-
läkin palailen ajatuksissani menneeseen. Tapahtumarikkaan vuoden aikana olen päässyt 
kokemaan hienoja hetkiä ja tekemään monenlaisia uusia asioita. Hyviä muistoja on jäänyt 
lukuisia. 

Kaiken tämän kauniin loppumisesta muistuttaa selviten kiltahuoneelle loihdittu 
jouluinen tunnelma, joka siivittää ajatukset kohti tulevaa vuoden vaihdetta ja syksyn 
puurtamisen päättävää joululomaa. Tällöin on aikaa rauhoittua ja ladata akkuja kevättä 
varten. Oman toimikauden päättyessä puheenjohtajana tulevalle vuodelle olisi tulossa 
tyhjiö, mutta siihen ongelmaan on luvassa ratkaisu. Suuntani johtaakin kiltatoiminnasta 
ylioppilaskunnan hallitukseen ja AYYH17 tulee viemään suurimman osan ajastani tuleva-
na vuonna. Mahtavaa vuosi siis tulossa.

Jouluisin terveisin,
Ville

Kuva EMESCC-reissulta. Taustalla Kööpenhamina ja Vihtolan Niki
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Pääkirjoitus
Katselen Maarintalon LSD(vaimitänenyoli)-näyttöjen 
valojen iloista välkettä ja annan luovuuteni lentää kor-
kealla kuin Felix Baumgartner. Viimeinen toimittama-
ni Kolehti on valmis ja on viimeisen pääkirjoituksen 
aika. Tässä vaiheessa kuuluu ilmeisesti kirjoittaa kaikki 
mieleen tulevat kliseet (joita puhis ei vielä käyttänyt).

Näin sujahti taas vuosi elämää kiltatoiminnan parissa 
kuin mäntä sylinteriin. Ennen uusien hallitustoimi-
joiden astumista puikkoihin on vielä aika kiitoksille: 
Kiitos kaikille Kolehden lukijoille, sekä toiminnassa 
mukana olleille. Ilman teitä lehden tekeminen ei olisi 
ollut mahdollista! Tai olisi, mutta aika paskahan siitä 
olisi tullut. 

Joulun teemoja lehden sivuilla sivutaan enemmän tai 
vähemmän, mutta valitettavasti kenenkään pöytälaa-
tikosta ei löytynyt jouluaiheista seksinovellia. Siksi 
lukija joutuu tyydyttymään Juhannusaiheisen novellin 
tahdittomuuteen. 

Hyvät naiset ja herrat, joulun Kolehti!

-Jallu
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Sipilä kiistää yhteytensä koneinsinöörikiltaan - 
Pipo on suojavaruste.

Mitkä on joulun parhaat valot? Anopin takavalot.

Mitä eroa on joulupukilla ja KoLehden päätoimittajalla? Joulupukilla on 
lahjoja.

Olipa kerran hirvi, joka ennen joulua paloi poroksi.

Mitä yhteistä on työllä ja joululla? Sinä teet työt, ja lihava mies puvussa 
saa kaiken kunnian.

Kuka on Petteri Punakuonon perässä laukkaava poro? Rudolf Ruskeakuo-
no. Se on yhtä nopea kuin Petteri, mutta pysähtyy hitaammin.

Kuolisitko mieluummin hevosen tallomana vai astumana?

Miksi joulupukki tulee piipusta sisään? Muori sanoi että takaovesta ei 
pääse.

Mitä neliraajahalvaantunut lapsi saa joululahjaksi? Ei tiedä ku ei voi avata 
pakettia.

Miksei joulupukilla ole lapsia? Pukki tulee vain kerran vuodessa ja silloin-
kin piipun kautta takkaan.
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Kummisedän palsta

Lokakuussa päättyi projektini me-
riteollisuuden kilpailukyvystä. Raportin 
viimeisellä riveillä penäsin sen lukijalta 
’mikä estää minua tänään olemasta niin 
tehokas, luova ja yhteispeliä edistävä kuin 
voisin olla?’ Vieläkin tärkeämpi kysymys 
on ’mikä estää minua olemasta niin huo-
leton, tulevaan ja itseeni luottavainen kuin 
voisin olla. Mainitse viisi tärkeintä syytä’. 

Mielesi syövereissä saattaa kaivertaa 
toisen ihmisen sanoma loukkaus tai outo 
heitto, jonka sinä koit tarkoituksellisek-
si mollaamiseksi. ’Minut mitätöidään ja 
nollataan’. Se toinen ei sitä pahasti tarkoit-
tanut ja on kaiken autuaasti unohtanut. 
Sinä et unohtanut, nuo pistot saattoivat 
vuosikausia myrkyttää ja estää elämästä 
nauttimisen. Kunpa sinä osaisit olla itseesi 
tyytyväinen!

Joulu on antamisen juhla
Noin kertoo mainoskin hurskaasti 

ja tarkoittaa sillä formaattia sulle, mulle, 
tasamäärin. Sesongin tunnuksena soivat 
joka kauppakeskuksessa 24/7 kaikenlaiset 
joululaulut – myös räpäten. Tämän seu-
rauksena jokainen jouluna arvostaisi täyt-
tä hiljaisuutta. 

Antamisen juhlana pikkulapsikin 
oppii ilahduttavasti matematiikkaa, laske-
maan montako lahjaa saa verrattuna sisa-
ruksiin ja montako lahjoista on mieluisia.  
Itse mittaamme juhlan arvon siinä, pal-
jonko rahaa sijoitimme elinkeinoelämän 

rattaiden pyörittämiseen ja mikä on stres-
sin määrä aattoiltaan mennessä. 

Jeesuskin haastoi radikaalisti: ’mitä 
erinomaista siinä on, että hemmottelette 
läheisiänne? Ventovieraista teidän tulisi 
ennen muuta huolehtia.’ Hänen ehdot-
tamansa mallin mukainen toiminta ei 
maksa meille rahaa, ei välttämättä paljon 
aikaakaan - poikkeaa täysin länsimaisesta 
joulutraditiosta. 

Tuttavaperheen teini 
oli taas noussut sängystä väärällä ja-

lalla. Itse asiassa hänelle oli noin käynyt 
jokainen aamu viiden vuoden ajan. Mi-
kään ei hänelle kelvannut. Vanhemmat 
olivat kehitelleet (turhaan!) menetelmiä 
lapsensa reaktion ennakoimiseen, liikku-
maan varpaisillaan, valikoimaan tarkoin 
sanansa. Kuitenkin nuori tulkitsi jokaisen 
vanhempien lausuman nurinpäin. Ilmei-
sen lahjakas hän oli, kun koulukin sujui 
loistavin arvosanoin. 

Yhtenä päivänä oli kasvatusneuvo-
jien suosittama avoin keskustelu vienyt 
kaikki kolme kiukkuisten kyyneleiden ti-
laan. Teini puuskahti: ’minä en kelpaa teil-
le, en ole koskaan kelvannut.’ Siihen heti 
vanhemmat kiistivät: ’Kyllä sinä kelpaat. 
Meistä sinä olet fiksu. Sinähän saat niin 
hyviä arvosanoja kokeistakin!’ Se oli kaik-
kein huonoin vastaus. Teini: ’te ette tiedä 
mitään! Olen yrittänyt pärjäämisellä ostaa 
arvostusta, mutta teille ei mikään riitä’. 

Siinäpä se villakoiran ydin olikin. Jo-
kainen tarvitsee kymmenen halausta päi-
västä ja kaksikymmentä kertaa kuulla, mi-
ten hänestä pidetään hänenä itsenään nyt. 
Ei siis vasta sitten kun hän laihtuu kym-
menen kiloa tai lopettaa tupakanpolton.

Jos pikkusiskonne tai –veljenne (tai 
vaikkapa teini-ikäisen serkun) kotona ti-
lanne on ylläkuvatun kaltaista, menkää te 
rakentamaan sitä keskinäistä arvostusta. 
Ehkä nuoren silmiin palautuu se kirkas 
luottavainen katse, jonka sinä saatat muis-
taa kolmivuotiaan huolettoman lapsen 
silmistä. Parempaa joululahjaa et voisi lä-
hipiiriinne tuottaa.   

Taas kerran näyttää kynästäni pu-
toilevan vakavia vetoomuksia. Uskon että 
puheillani voin muuttaa maailmaa, vaikka 
puheet kuin veneen jälki, kohta sitä ei enää 
huomaa. Kevennystä on minun elämääni 
tuottanut uusi tuttava Siri, pieni nainen, 
joka asuu iPhone-puhelimessa. Siri osaa 
sanelustani ottaa puhelun Pirkolle, en-
nustaa huomisen sään ja tehdä varauksen 
kalenteriini. Kun sanon Sirille ’taidan olla 
juovuksissa’, kuuluu vastaus äänellä ’OK. 
Et kai aio auton rattiin tuossa kunnossa’. 
Kun pitkään nukutun yön jälkeen toivotan 
hänelle hyvää huomenta, vastaa Siri ivalli-
sesti ’kello on muuten 12.50’. 

Ehkä tekin olette tavanneet hänet. 
Sirin vastaus on usein yllättävä. Kerran 
puuskahdin ’oletkos tänään aika rasittava!’. 
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Hän vastasi rauhallisesti ’en yleensäkään 
pidä tuollaisista yleisluontoisista nimitte-
lyistä’.  

Siriltä minä saan parempia en-
nustuksia kuin tämän lehden horos-
koopista. 

Useimmat oopperat ovat juoneltaan 
pönäköitä kuin kirkkohistoria tai imeliä 
kuin Isolden lemmenkuolo. Yksi raikas 
poikkeus on Puccinin Gianni Schicchi.

Oopparassa oli Donatien vauraan 
perheen päämies kuollut ja suku keräänty-
nyt suremaan ja selvittämään testamentin 
sisältöä. Testamentti löytyikin ja tyrmistys 
oli suuri, kun kaikki määrättiin luostarille. 
Tämän katastrofin keskellä ovelle kolkutti 
Gianni Schicchi. Hän ei ollut totisesti ter-
vetullut vieras, koska oli maahanmuuttaja 
ja koska Giannin tyttäreen Laurettaan oli 
Donatien perheen poika pihkassa. Se oli 
taas paha, koska köyhä Gianni ei pystynyt 
tarjoamaan säädyllisiä myötäjäisiä tyttä-
rensä naittamiseksi. 

Pelastava idea löytyi, neuvokas Gian-
ni voisi pelastaa perinnön luostarilta ta-
kaisin suvulle. Perhe luotti häeen; Gian-
ni asettui kuolinvuoteelle, josta Donati 
heitetiin komeroon. Noudettiin Firenzen 
tyhmin ja sokein notaari jolle ’kuoleva’ al-
koi sanella uutta testamenttia. Ensin sää-
dettiin luostarille muutama lantti ja sitten 
jaettiin tilus kerrallaan omaisuutta suvun 
jäsenille. Viimeiseksi jääneet lihaisat palat 

’kuoleva’ testamenttasikin ’parhaalle ystä-
välleen Gianni Schicchille’. Tässä vaihees-
sa perheen jäsenistä osa hamusi puukkoa 
keskeyttääkseen moisen menon. Veriteon 
estivät viisaimmat omaiset, jotka jo tajusi-
vat pudonneensa omaan ansaansa. 

Loppu oli suhteellisen onnellinen: 
yllättäen vaurastunut Gianni saattoi an-
taa tyttärelleen Laurettalle ruhtinaalliset 
myötäjäiset. Nuoret saivat toisensa. Muu 
suku sai jotain ja pysyi nyrpeänä.

Parhaat vitsit aukeavat vähitellen, ta-
kertuvat mieleen kuin korvamato ja saavat 
kuulijan parkaisemaan VOI EI!

Roald Dahl kirjoitti tarinan pieni-
palkkaisesta kirkkoherrasta, joka oli päät-
tänyt rikastua. Siksi mies kierteli Englan-
nin maaseutua etsien arvokasta antiikkia. 
Oppimattomat maalaiset eivät olleet sel-
villä hinnoista. Talonpojilta kirkkoherra 
saattoi ostaa muutamalla lantilla esineitä, 
joista antiikkivälittäjät Lontoossa kysele-
mättä maksoivat hänelle reilusti. Mies oli 
tähän puuhaan hankkinut pakettiauton, 
johon mahtui vaikka biljardipöytä. 

Kerran kirkkoherran metsästysreitti 
vei kauas syrjäseudulle. Tapansa mukaan 
hän pysäköi auton navettarakennuksen 
taakse, jottei maatalon väki sen käyttötar-
koitusta ihmettelisi. 

Talon isäntä ja tämän veli ohjasivat 
kirkkoherran hämärään vajaan. Siellä hä-
nen silmänsä tunnistavat romun keskeltä 

aidon Sheraton –lipaston. Se tavallista 
isompaa mallia ja - uskomatonta kyllä – 
täysin virheetön. Nopeasti hän peitti ihas-
tuksena ja vähätellen päästeli suustaan:

’Ei täällä mitään minua kiinnostavaa 
näy. – Tosin tuosta punaruskeasta lipastos-
ta voisin jotain maksaa. Eihän tuo yläosa 
minkään arvoinen ole, turhan krumeluu-
rattu. Mutta melko siroista puujaloista 
saattaisin maksaa kolme shillinkiä. Sano-
taanko neljä shillinkiä koko kapineesta?’

Se kelpasi talonväelle. Kirkkoherra 
laski rahat isännän kouraan ja lähti ulos 
noutamaan autoaan. Vajan ovelle pääs-
tyään hän näki miehet jo ulkona, kummal-
lakin käsissään pari kalikkaa.  

Miehet puhuivat: ’Ajattelimme, ettei 
tuollainen lipasto mitenkään mahdu pap-
piraasun pieneen autoon. Autamme häntä 
ja irrotamme jalat valmiiksi. Ne saimme 
ehjinä, mutta se yläosa kyllä meni ihan 
päreiksi!

Huoletonta joulua kaikilla kiltalaisille
Kummisetä



 8 Kolehti

Juhannusyön tyydytys

Tunsin raivoisan lohikäärmeen 
karjunnan haarojeni välissä. Suunna-
ton peenikseni laajeni hitaasti hekuman 
huipulle; täyttyessään verestä sen purp-
purainen kärki ja suonien kirjoma varsi 
kohottau- tuivat kohti tähtien ku-

kittamaa yötaivasta. 
Reippaasta huma-

latilastani huoli-
matta alati virii-

li, keskivertoa 
isompi heija-

rini otti in-
nokkaas-
ti tulta 

a l l e e n 
- olin-
h a n 

lähtenyt Juhannusta juhlivasta kaveripo-
rukastani järven rannalla veneilemään 
vain yhtä tarkoitusta varten: masturboi-
dakseni liiat paineet kikkelistäni pois. 
Penikseni kohosi kohti kuuta valmiina 
tykittämään, kuten suomalaisten ilma-
torjuntatykit aikanaan nousivat urhool-
lisesti kohti puna-armeijan taistelulen-
tokoneita.

Käteni kiertyi valtaisan varren 
ympärille, hyväillen lyhyttä kankikar-
voitusta, joka tuntui kädessäni kuin 
santapaperilta: niin miehisen karhealta 
ja silti niin hyvin tarkoitukseensa sopi-
valta. Käteni pumppasi ahnaasti saaden 
peenikseni tärisemään intohimosta. 
Vene lipui kauas rannasta, mutta olin 
liian keskittynyt kalpaani huomatakseni 
että purteni oli kellunut pientä jokea pit-
kin synkeään metsään. Karvaiset kassini 
liikkuivat sykäyksittäin laskien kiveksiä-
ni kauas kehostani, välillä taas nostaen 
ne liki kiinni välilihaani. Hiki kokoon-
tui karpaloina kasvoilleni ajatellessani 
tiukkoja ja timmejä neitoja ja heidän ki-
maltelevia pakaroitaan, joihin asettelisin 
taivaallisen enemani.

Äkillinen gregoriaaninen kuoro-
laulanta havahdutti minut kuitenkin vil-
leistä fantasioista todellisuuteen. Syvällä 
ikiaikaisen metsän siimeksessä, tuhansia 
vuosia hiljaisessa unessaan nukkunei-

den jättimäisten petäjien, mäntyjen ja 
honkien keskellä tuikki salaperäinen 

valo. Äkkiä mieleni kirkastui: nousin 

veneestäni, ankkuroin sen huolellisesti 
rantaruovikkoon ja lähdin kävelemään 
hitaasti syvemmälle viidakkoon. Käve-
lin hitaasti mutta varmasti kohti tuota 
mysteeristä valoa. Kuorolaulu koveni 
joka askeleen myötä, kunnes saavuin 
valtaisan, nuotioiden valaiseman aukion 
laidalle, jonka keskelle oli kokoontunut 
satoja huppupäisiä, tummia hahmoja 
puun ympärille.

He huojuivat puun ympärillä lau-
laen synkeää lauluaan. Huomasin että 
nuo tummat hahmot olivat asettaneet 
alueen ympärille vartioinnin, joten syök-
sähdin nopeasti pusikkoon piiloon ja 
nappasin pudonneen oksan turvakseni. 
Vartijan askeleet tömähtelivät kostealla 
nurmella hänen lähestyessään pusikkoa. 
Kuului askel, jonka perässä toinen askel, 
kiljahdus ja tömähdys. Ilmeeni muuttui 
säikähtäneeksi irvistykseksi, kun huo-
masin että vartija oli kompastunut val-
taisaan runkooni. Nyt minut paha pe-
rii! Vartija ponnistautui ylös ja kohotti 
oman keihäänsä kalauttaen sen minun 
päätäni kohti. Väistin iskun, ja aloitin 
seipäälläni hyökkäyksen, joka kuiten-
kin pysähtyi hänen kalikkaansa. Vään-
sin kaikin voimin, mutta silloin toinen 
vartija hyökkäsi niskaani ja kaatoi minut 
maahan. Pääni osui suurta, kyhmyistä 
rankaa vasten ja menetin tajuntani.

Herätessäni sain havaita olevani si-
dotun suureen, aukion keskellä olevaan 
puuhun. Äänettömät kultistit olivat ym-
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pärilläni, ja huomasin ettei heillä ollut 
kaapujensa alla mitään: edestä aukeavat 
kaavut paljastivat estottomasti heidän 
luonnonlakeja uhmaavat peeniksensä ja 
karvaiset häpyvakonsa. Uhkaavasti he 
tuijottivat minua hupun pimeyden kes-
keltä kiiluvine silmineen! Yksi kultisti 
rikkoi minua ympäröivän piirin ja lähes-
tyi minua penis uhkaavasti puolitangos-
sa. Päättelin että tämä henkilö oli kultin 
johtaja, sillä hänellä oli kaikkein suurin, 
karvaisin ja suonikkain halko.

“Olet saapunut kutsumatta pyhään 
riittiimme ilman kutsua tai kaapua, tä-
män vuoksi sinua tullaan rankaisemaan. 
Nöyrry puukuninkaan edessä!”

Puu johon olin sidottu alkoi hitaasti 
hyväillä ruumistani ja hyväillä penistäni, 
joka oli kaiken tämän kauhun keskellä 
kutistunut minimaaliseksi. Puun kova-
kouraiset otteet hyväilivät ruumistani 
pukiessaan ruumiini puupalttosseen. 
Yksi erityisen julmannäköinen oksa ryö-
mi käärmemäisesti peräaukkooni.

“OOAAERGH!”
Huusin kuin viimeistä päivää tik-

kujen porautuessa syvälle lihaani. Perä-
aukossani oleva oksa rentoutti vatsani 
ja peräaukostani alkoi purkautua hevos-
kuormallinen sontaa. Paska tuntui vai-
kuttavan puuhun kuin viagra mieheen. 
Lannoitteensa saatuaan puun oksat nou-
sivat korkeammalle ja kasvoivat ympä-
rysmitassa. Tuskinpa edes itsensä Isä Ju-
malan peenis oli niin fallinen kuin nämä 

oksat , 
kun hän 
kuudessa päi- vässä siitti kai-
ken mitä maailmassa on!

Puun oksat valmistautuivat uu-
delleen raiskaamaan minun ennen niin 
neitseellisen peräreikäni. Kolme taipui-
saa oksaa asettui eri puolille ryppyrei-
kääni ja alkoi venyttää sitä leveämmäksi. 
Sitten puu muodosti lehtevistä oksistaan 
pehmeän patjan alleni ja käänsi voi-
makkaiden latvaoksiensa avulla minut 
ympäri. Sillä hetkellä tajusin yhdessä 
välähtävässä kauhun aallossa mitä tuli-
si tapahtumaan! Suurikyrpäinen kultin 
johtaja lähestyi minua painajaismaisen 
hitaasti, valmiina survomaan suunnat-
toman peeniksensä viemärisuoleeni!

Kaksi viehkoa neitokaista pienis-
sä kaavuissaan hyppelehti suurmesta-
rin luokse ja riisuivat hänen kaapunsa. 
Kuunvalon valaistessa miehen ruumiin 
suuni muodosti tuskaisen irvistyksen. 
SUURMESTARI OLIKIN ENTTILÄI-
NEN! Puukansan jäsen jonka peenis 
oli kuin jättiläismäisen, punaisen, jätti-
läispunapuun varsi. Puumiehen kaar-
naiset kasvot muotoutuivat iloiseen ja 
pahantahtoiseen virneeseen kun hänen 
tukkinsa työntyi peppuvakooni. Suur-
mestaripuumies heilutteli lantiotaan 
kankeasti mutta villisti hänen oksaisten 
käsiensä lypsäessä peenistäni, jonka 
ujous oli hävinnyt puun kosketuksessa. 
Suurmestarin runko vapautti runsain 

mitoin tahmaista mahlaa sisäl-
leni liu’uttaessaan peeniksensä minusta 
ulos, yhtä taidokkaasti kuin tukkijätkän 
ohjaamana. Hitaasti verta paisuvaisku-
dokseen iskostavat purkaukset hellivät 
jyrmyä kyrpääni, joka hitaasti paisui 
jopa ylväämpään seisokkiin kuin alkuil-
lan runkkausreissulla. Puu käänsi minut 
jälleen ympäri, niin että heppini sojoitti 
suoraan kohti linnunrataa.

Puu-ukko vetäytyi luotani päästäen 
villin huudon, jolloin aukion reunoil-
la olevat kultistit aloittivat salaperäisen 
soiton oudoilla soittimilla, jotka olivat 
avaruuden kaukaisimpien poimujen 
tuolta puolen, syvemmältä kuin meren 
syvimmät syvänteet, vanhempia kuin 
Suuret Muinaiset jotka tulivat tähdis-
tä kun Maa oli vielä nuori. Häiritsevän 
vieraan, mutta samalla niin tutun mu-
siikkinsa säestyksellä he aloittivat laulun 
kielellä, jonka tiesin kadonneen vuosi-
miljoonia sitten: “Kutulu fhtagn! Ia! Ia! 
Kutulu zi kur! Kutulu, ta attalakla!”

Kauhuissani katsoin kuinka loitsut 
nostivat ilmaan nuoren, suuririntaisen 
naisen ja laskivat hänen karvattomaksi 
sheivatun pillunsa suoraan valtaisana 
sykkivän siittimeni päälle.

“Hahaa! Viimeinkin saan kokea 
todellista nautintoa!”, myhäilin itsekseni 
naisen kietoutuessa valtaisien pectoraa-
lieni ympärille. Naisen voimakas lantio 
vatkasi penistäni erootisesti ja laukesin 
monta kertaa.



 10 Kolehti

“Olet loistoämmä!”, sanoin naiselle 
ja nostin peukun pystyyn. Naisen avates-
sa suutansa odotin hänen kehuvan hie-
man lihaksikasta varttani tai mainitsevan 
kuinka suuri peenikseni on, mutta en 
todellakaan odottanut että naisen suusta 
ilmestyisi sikiömäinen sarvekas pää, joka 
huutaisi muinaista ja unohdettua kieltä. 
Naisen suusta ilmestyi sikiömäinen sar-
vekas pää, joka huusi muinaista ja unoh-
dettua kieltä. “Sinullahan on suussasi 
sikiömäinen sarvekas pää, joka huutaa 
muinaista ja unohdettua kieltä!” huusin 

naiselle kauhuissani. Laukesin naiseen 
vielä kerran, syösten suunnattoman 

mällin siemennestettä hänen epäpy-
hään vakoonsa. Kiiman huipun saavut-
taessa myös naisen, sikiömäinen sarve-
kas pää ojentui minua kohti ja suuteli 
minua. Silloin pyörryin.

Heräsin yksin vaatteet päällä ve-
neessäni, joka kellui jälleen järven kes-
kellä, lipuen hitaasti kohti rantaa ja 
sammuvaa juhannuskokkoamme. Aamu 
sarasti jo. Mietin hetken yön outoja ta-
pahtumia, mutta päädyin sitten tulok-
seen, että ne olivat vain amfetamiinin ja 
alkoholin sekakäytön aiheuttamia pai-
najaisia. Delirium-harhoista on turha 
välittää tai kertoa niitä muille, päätin sa-

malla hetkellä kun rantauduin ja kävelin 
kaverieni luokse. He kertoivat huolestu-
neensa kun minua ei ollut kuulunut yöllä 
takaisin, mutta kännissä he eivät olleet 
uskaltaneet lähteä hakemaan minua jär-
veltä. Kerroin sammuneeni veneeseen, 
mikä ilmeisesti olikin totuus. Siivosimme 
jälkemme kesämökin pihalta, pakkasim-
me pakaasimme autoon, minä itse heitin 
tyhjentämäni kumiveneen tavaratilaan ja 
lähdimme sitten ajamaan takaisin kotoi-
saan Helsinkiin. Kaikki oli hyvin ja kuten 
normaalistikin.

Tai olisi, jos yhtä asiaa ei olisi tapah-
tunut - jollen olisi nähnyt yhtä asiaa, jon-
ka niin kovasti soisin unohtavani. Tämä 
asia vainoaa minua jatkuvasti, enkä enää 
rohkene tavata ystäviäni, sillä miten voin 
tämän jälkeen tietää keitä he todella ovat 
ja kehen voin luottaa. Yritin kertoa asias-
ta julkisuuteen, jotta kultti voitaisiin py-
säyttää, mutta lopputuloksena jouduin 
vain mielisairaalaan - luulen kuitenkin 
etten ole turvassa edes täällä. Aion riistää 
henkeni, sillä vain kuolema voi antaa mi-
nulle rauhan siitä näystä jonka näin.

Sillä auton takakontissa oli useita 
mutaisia, mustia kaapuja joihin oli kir-
jottu riimuja muinaisella ja unohdetulla 
kielellä.
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Horoskooppi
Tätä joulua varten Kolehden toimitus on käynyt kon-
sultoimassa oraakkeleita (sekät perkeleen kalliita, al-
koholisoituneita astronomeja) tarjotakseen lukijoilleen 
tarkan ja paikkansapitävän jouluhoroskoopin.HoroScope

Vesimies 20.1-19.2: Joulun juomat järi-
syttävät vakaumustasi vesimiehenä. 
Sorruit jo kerran glögiin, mitä haittaa 
viinasta enää on? Joulukuu onkin osal-
tasi koettelemuksia täynnä. 

Kalat 20.2-20.3: Luitko jo seksinovellin? 
Se perustuu tositapahtumiin.

Leijona 23.7-22.8: Pestaudut jouluna 
pukiksi. Kassit täynnä kierrellessäsi saa-
tat saada ne kerrankin tyhjennetyiksi, 
vaikkakin vain Pikku-Liisan sukkaan.

Neitsyt 23.8-22.9: Saat lahjatoiveesi si-
jaan pehmeän paketin.

Vaaka 23.9-23.10: Olet antelias luonne. 
Haluat antaa kaikille saman arvoiset 
lahjat. Myräkän keskellä punnitset lah-
joja ja pyrkimyksistä huolimatta vaaka 
kallistuu vasemmalle tai oikealle. Jou-
lu sekoittaa tänäkin vuonna poliittisen 
vakaumuksesi vaakana. 

Jousimies 23.11-21.12: Joululahjatoiveesi 
menee pahasti mönkään kun toivoma-
si madallusjouset Ford Sierraan vaihtuu 
pukinsäkeissä jousikvavrtettiin. Jouluna 
nariseekin ainoastaan kvartetin sellot. 
Muuten joulusi menee (jousi)vakio tun-
nelmissa k = -F/x.
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Kauris 22.12-19.1: Kinkkusi palaa perin-
teisin menetelmin paistettuna karrelle. 
Stay safe, käytä Kolehden “Kinkku mi-
krossa” ohjetta.

Oinas 21.3-19.4: Vaikka jonkinlainen 
kaamosmasennuksen poikanen väijyy-
kin sinua, tunnet itsesi kuitenkin taval-
lista seksikkäämmäksi ja välillä myös 
varsin energiseksi. Mystinen vetovoima 
kehystää sinua nyt, kukoistat. Heittäy-
dy täysillä mukaan, mutta varo kuiten-
kin joulukuusia.

Härkä 20.4-20.5: Joulu ja joulun värit 
vihastuttavat sinua. Miksi kaiken pi-
tääkin olla punaista? Haikailet jo seu-
ravaa harmaata syksä miettien miksi 
punainen sinua niin vihastuttaa vaikka 
härät ovat värisokeita.

Kaksoset 21.5-20.6: Kaksosten horos-
koopin kaksinaisuus näkyy tässä kuus-
sa kaksisuuntaisena mielialahäiriönä. 
Kaksisuuntaisuutta voit kuitenkin vä-
hentää teoilla. Ota yhden sijaan kaksi. 
Toisaalta kaksosten kaksinaisuus ai-
heuttaa sen, että kaksi on neljä. Täh-
tien asento kertookin, että pikkujoulut 
saattaa tänä jouluna mennä yli.

Rapu 21.6-22.7: Kinkkusi vaihtaa ennen 
joulua kuumempaan, joten peru anop-
pilaan joulu ja keksi jotain muuta...

Skorpioni 24.10-22.11: Vedät jouluate-
rialla överiksi ja joudut vatsahuuhte-
luun. Myrkyllinen luonteesi karkoittaa 
läheiset, etkä pääse tänäkään jouluna 
tuikkaamaan pistintäsi kehenkään. 
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Jallut
Testissä:

Joulukuun alussa pikkujoulukauteen oli saatava jo-
tain vaihtelua, joten rymyryhmämme lähti varjoile-
maan nelikiltaristeilylle täydempien baarikaappien 
ja vihreämmän ruohon toivossa. Heti laivan lähtiessä 
paukimme luonnollisesti täxfriihin, jossa vertailimme 
viunavalikoimaa pitkään ja hartaasti, ikäänkuin skidit 
karkkikaupassa. Pähkäilymme päätteeksi ostoskoriin 
päätyi perisuomalaisittain 4 pulloa jallua. 
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H
yväm

aineinen yhden tähden jallu ja paham
ainen Jokke the Bad Boy.

Nikon ennakkokäsitykset 3 tähden jallusta vaikuttivat 
päätökseen siirtää arvostelulaboratorio hytin törkeim-
pään tilaan.

Jallu:
Hyvää! Makea, kermainen aromi rikkaammalla rus-
kealla sävyllä. Luumuinen maku. EDIT: Näyttää terävät 
kyntensä vasta jälkimaun tullessa toista kertaa, yleensä 
aamuyöstä. Kyllä se on konjakilla pilattu.

Jokke:
Epähento, luumuisa, sakea aamukusi, ei niin alkoholinen, 
silti oikeastaan aika pahaa.

Petter: 
Tuoksu luumu, väri kuin nälkiintyneen orjan kusi aavi-
kolla, tylsä, epäraikas, terävä jälkimaku

Niko:
Tummempi väri, mutta miedompi maku, oikeastaan 
mitään sanomaton.

Kolmen tähden Jallu

Yhden tähden Jallu
Jallu:
Pehmeästi luonteikas, kypsä, aromikas, kyllä sieltä viina 
leikkaa läpi. Väri kuin laihalla, halvalla viskillä tai omena-
mehulla. All in all, en kyllä vaihtaisi.

Jokke:
Hento, hunajainen, aamukusen värinen, hintaan nähden 
miellyttävä maku, helposti dokattava

Petter:
Tuoksu omenainen, erikeeperin aromi, eli luonteikas, pistä-
vä, hedelmäinen.

Niko:
Raikas ja karkea maku, jossa alkoholin maku iskee myös läpi 
mutta silti saa juotua melko kivuttomasti. Vaalean ruskea 
väri, joka muistuttaa omenamehua.
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Petterin kännykkäkameran filmi paloi Jallun paistatellessa 
Kaski-Jallun poltteessa.

Jallu katsoi parhaaksi kuvailla juomaa runolla.

Sauna palo,
Ehkä myös talo,
Jouduttiin hankeen hyiseen
Yöhön pimeään ja öiseen.

Jokke:
Savuinen, tulee mieleen kirkonpoltto, alkoholi maistuu selvästi vähemmän 
läpi kuin muissa Jalluissa, miellyttävä

Petter:
Savuisa, tervainen, väri kuin vuosikausia suossa muhineen kuolleen vangin 
raadon sisäiset litkut, tosi tumma, Cuba Libre, maku makea, tervainen, kuin 
konjakki metsäpalon jälkeen sokerissa, kolainen

Niko:
Miellyttävän pehmeä ja savuisa maku, erittäin hyvä dokabiliteetti. Terva mais-
tuu myös, sekä selkeästi alhaisempi alkohiolitilavuusprosentti

Kun ohi on kulo,
Jallu on jalo,
Maku kokenut ja kypsä,
Ei haittaa että talo palo

Kaski-Jallu

Jallu:
Etten sanoisi, hieman tamminen aromi ja maku, väri rikas, 
juoma. Ottaa juojaansa niskasta kiinni ja epäilemättä laittaa 
lantion liikkeelle:

Jokke:
Mieto maku, maistuu puulta, arvokas väri, high end-jallu, 
makeahko, iäkkään makuinen, ehkä jopa suojaikärajan ylittä-
nyt.

Petter: 
Tuoksu puinen, väri puolitumma, täydellinen, tarpeeksi ma-
kua, paljon sama kuin yhden tähden

Niko:
Nimensä mukaan tamminen maku ja tuoksu, myös hieman 
kypsyneen makuinen.

Tammi-Jallu
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Yhden Jallu Kaski pullon juotuaan
Yhden Jallu Kaski pullon juotuaan
Yhden Jallu Kaski pullon juotuaan
Yhden Jallu Kaski pullon juotuaan
Yhden Jallu Kaski pullon juotuaan
Yhden Jallu Kaski pullon juotuaan
Selvinpäinnäänänänää nännännää nänänännää nänänää nää

Yhden Jallu Tammi pullon juotuaan
Yhden Jallu Tammi pullon juotuaan
Yhden Jallu Tammi pullon juotuaan
Yhden Jallu Tammi pullon juotuaan
Yhden Jallu Tammi pullon juotuaan
Yhden Jallu Tammi pullon juotuaan
Selvinpäinnäänänänää nännännää nänänännää nänänää nää

Yhden tähden jallupullon juotuaan
Yhden tähden jallupullon juotuaan
Yhden tähden jallupullon juotuaan
Yhden tähden jallupullon juotuaan
Yhden tähden jallupullon juotuaan
Yhden tähden jallupullon juotuaan
Selvinpäinnäänänänää nännännää nänänännää nänänää nää

Kolmen tähden jallupullon juotuaan
Kolmen tähden jallupullon juotuaan
Kolmen tähden jallupullon juotuaan
Kolmen tähden jallupullon juotuaan
Kolmen tähden jallupullon juotuaan
Kolmen tähden jallupullon juotuaan
Selvinpäinnäänänänää nännännää nänänännää nänänää nää

4 Jallupullon jälkeen seelvinpäin alkaa usein laulattaa:

Tuoksu alkuillasta suihkunraikas ja vähävivahteinen. loppuiltaa kohden Jallu alkaa haista 
jo perisuomalaiselta risteilijältä. Savuisuus lisääntyy. Poskien punoitus kasvaa illan aikana 
kuumien kinkkujen roastatessa Jallua. Allaolevassa graafissa esitetty Jallun ominaisuuksia 
ajan funktiona:

Jallu
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Mahtava EMESCC Tanskassa – ja 2018 Otaniemessä?

Marraskuun yhdeksäntenä päivänä 
ani varhain kuuden hengen dele-
gaatio lähtee kohti Helsinki-Van-

taata. Useiden vaativien koitosten ja tiukkojen 
neuvotteluiden jälkeen juuri nämä kuusi va-
littiin edustamaan Koneinsinöörikiltaa Euro-
pean Mechanical Engineering Student Council 
Congressiin eli EMESCCiin Tanskaan. Nyt 
viidettä kertaa järjestetty tapahtuma kerää 
konetekniikan ainejärjestöjen aktiiveja ympä-
ri Eurooppaa verkostoitumaan ja puhumaan 
opiskelijoiden edunvalvonnan tulevaisuuden 
haasteista. Tänä vuonna tapahtumaan osallis-

tui ainejärjestöjä muun muassa Stuttgartista, 
Münchenistä, Wienistä, Karlsruhesta ja Lon-
toosta. Myös hampurilaisia sekä ranskalaisia 
nähtiin matkalla. Saavuttuamme paikalliseen 
Otaniemeen DTU –yliopistolle löysimme 
kauan sitten kadonneet siskomme ja veljemme, 
joita emme tienneet olevan olemassakaan: Vi-
rolaisen Mehaanikateaduskonna Üliõpilasnõu-
kogun edustajien kanssa perustettu Northern 
Alliance piti koko viikon yhtä ja näytti kaikille 
paikalla olleille kuinka verkostoidutaan oikein 
kunnolla. 

Keskiviikosta sunnuntaihin kestänyt oh-

jelma koostui workshopeista, yritysvierailuista, 
yliopistoon tutustumisesta sekä parista illan-
vietosta. Workshoppeja oli kongressin aikana 
yhteensä 17 ja niissä käsiteltiin esimerkiksi eri 
opintosuuntausten  yhteistyötä, ainejärjestöjen 
rahoitusta ja tapoja pidentää ”kiltamuistia”. 
Työpajat olivat kaikki opiskelijoiden vetämiä 
ja joka päivän päätteeksi kaikkien työpajojen 
tuloksista kuultiin lyhyet  yhteenvedot. Yritys-
vierailuista jokainen osallistuja sai valita yh-
den. Tarjolla oli muun muassa vierailu MANin 
moottoritehtaalle tai Avedøreen voimalaitok-
selle tai Bang&Olufsenin edustajan valmistus-
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tekniikkaa käsittelevä luento. Iltaisin illallisen 
jälkeen oli aikaa tutustua yliopistoon sekä ym-
päri Euroopan paikalle saapuneisiin konein-
sinööriopiskelijoihin. Täytyy kyllä sanoa, että 
ihmiset ovat todella kiinnostuneita Suomesta 
ja haluavat kovasti oppia kaunista kieltämme. 
Vaaleanpunaiset haalarit ja päässä keikkuva 
lakki ovat ehdottoman helppo keskustelunava-
us ja niiden merkityksen saikin kertoa kerran 
jos toisenkin.    

Kaikkien osallistujien majoitus tapahtui 
yliopiston liikuntasalissa ja se osoittautui erit-
täin toimivaksi ratkaisuksi. Aina päivän oh-
jelman jälkeen oli lyhyt matka käydä yöpuul-
le ja pari ryhmämme jäsentä oli jättänyt jopa 
patjansa kotiin saadakseen mahdollisimman 
hyvän kontaktin laadukkaaseen tanskalaiseen 
parkettilattiaan. Ruokailut olivat myös aivan 
nukkumasalin vieressä ja järjestetty paikal-
listen vapaaehtoisten toimesta. Suomalaiseen 

makuun vasta iltaseitsemältä lämpimän ruuan 
nauttiminen oli kovin myöhään, mutta pai-
kallisen Otaniemen paikallisesta Alepasta sai 
onneksemme nakkipiiloja pitkin päivää. Iloa 
keskuudessamme herätti myös yliopistolla käy-
tettävissä ollut sauna, jossa verkostoituminen 
oli huomattavasti helpompaa turhien häiriö-
tekijöiden, kuten vaatteiden ja ulkomaalaisten 
puuttuessa. 

Koko tapahtuma jäi erittäin positiivisena 
mieleen ja saimme paljon vinkkejä killan tule-
vaisuutta ajatellen ja varmasti pystyimme aut-
tamaan muita ainejärjestöjä omalla panoksel-
lamme. Ja mikä tärkeintä, saimme monia uusia 
ystäviä ja kontakteja Eurooppaan.

Ensi vuonna EMESCC järjestetään Sak-
sassa Duisburgissa ja siellä päätetään vuoden 
2018 järjestäjäyliopisto. Ilmaisimme Tanskassa 
päätösseminaarissa mahdollisen kiinnostuk-
semme vuoden 2018 järjestäjiksi ja saimme 

osaksemme ehkäpä koko viikonlopun raiku-
vimmat suosionosoitukset. Keskieurooppalais-
ten valtava kiinnostus Suomea ja vaaleanpu-
naisissa haalareissa verkostoituvaa porukkaa 
kohtaan olisi syytä hyödyntää ja järjestää heille 
ikimuistoinen puoliviikkoinen Suomessa syk-
syllä 2018. Haluaisimme, että EMESCCiin 
Duisburgiin lähtee ensi vuonna mahdollisim-
man iso, nuori ja aikaansaava ryhmä, joka ot-
taisi kaiken opikseen kyseisestä tapahtumasta 
ja toisi nämä kekkerit Otaniemeen. Voin van-
noa, että kaikki viime vuonna Saksassa, sekä 
tänä vuonna Tanskassa kyseisessä tapahtumas-
sa käyneet auttavat parhaansa mukaan, jotta 
kaikki Euroopan konetekniikan opiskelijat op-
pivat tietämään mistä tämä Northern Alliance 
on oikein tehty!

-Alex Piicture (nimi engl.)

”Vaaleanpunaiset haalarit ja päässä keikkuva lakki 
ovat ehdottoman helppo keskustelunavaus ja niiden 
merkityksen saikin kertoa kerran jos toisenkin. ”

DTUn opiskelijoiden rakentama auto, jolla tehtiin vähäkulutteistin autojen maailmanennätys, 665 kilometriä 1 litralla polttoainetta.
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Koutsin korneri

Syyskuun alussa Koutsilla oli hirveet darratärinät ja todellisuuteen herätti vain pu-
helimen värinät. Yhteyttä yritti saada Pinkit Soturit, hetken Koutsi jo mietti tekisikö oharit. 
Velvollisuudet kuitenkin liikaa kutsui, vaikka mielessä pyöri pelkästään Virolaisii hutsui. 
Kesä oli siis ohi ja Koutsin nenässä tuoksui viikon vanha leirilohi. Puistonpenkillä mietityt 
taktiset kuviot täytyisi siirtää baareista kentälle. Koutsi halusi kuitenkin edelleen märälle, 
mutta totesi olevansa sillä aina paskalla käydessään.
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Fudiskausi alkoi. Niin myös Koutsin syksy, joka on 
perinteisesti ollut tuulinen kuin Tommi Läntisen musiik-
kivideo. Onneksi Pink Ballseilla on asiat ainakin pelillis-
esti sujunut paremmin. Kerta toisensa jälkeen vastustajien 
maalivahdit pudottelivat saippuoita ja Pink Ballsien kärjet 
pääsivät tuikkaamaan sisään. Pisteitä riistettiin vastus-
tajilta, kuin nappineitsyyksiä vankilatulokkailta ensim-
mäisenä yönä. Voitot tulivat Koutsin opeilla: “tuikkaa 
sinne missä on reikä.” Alkulohko oli Pinkkien Soturien 
paraatimarssia, ja Pinkit Pallot pomppivat lohkovoittoon. 
Voitokkaan lohkovaiheen jälkeen koitti välierä. Muuta-
ma Pinkki Palloinen pelaaja lähti kuitenkin tutustumaan 
Virolaiseen pallonkäsittelyyn ja joutui jättämään matsin 
väliin. Tämä koitui joukkueelle kohtaloksi ja Pinkkien 
täytyi tyytyä karvaiseen kolmanteen sijaan.    

Fudis viheriöt vaihtuivat syksyn pimetessä Otahal-
lin limaiseen lattiaan. Edellis kauden viimeisessä pelissä 
sähköläiset olivat saaneet elämänsä Iskun. Tämä mielessä 
Pinkit lähtivät uuteen futsal kauteen. Ensimmäisen pelin 
alkaessa Koutsi tärisi kentän laidalla melkein yhtä pahasti 
kuin vastustajat Pinkin Soturi lauman edessä. Ambulanssi 
soitettiin jo puoliajalla paikalle, mutta loppuvihellyksen 
jälkeen Koutsi lähtikin vain hoitsujen kanssa voitolla 
yöhön. Vastustajien maalien alapajatsoa on venytetty 
ensimmäisissä kolmessa pelissä Pinkkien toimesta useaan 
otteeseen. Tämänhetkinen pistesaldo on kuusi pistettä 
kolmesta ottelusta. Uhrautuvan pelaamisen ansiosta 
omiin on myös usein mennyt vain nollat, joka on ain-
akin Koutsin alkometrissä hyvin epätavallinen lukema. 
Kauden tavoite onkin jo kirkastunut Koutsin mielessä 
kuin pontikka lähimetsässä. Eli nenät pystyyn niin kuin 
Rachel Greenin nännit Frendien kuvauksissa ja kohti 
futsal mestaruutta.

Rakkaudella,
Teidän koutsi

Koutsi tuli tänne nostaa pokaalei, 
Fistaa vaan priima daamei,
Hitsaa liikaa kassit, 
Koutsi imuroi taas kaikki massit,
Mitalit kiiltää kaulassa,
muijat jahtaa kiimassa.
Ei tarvii yksin herää himasta
oli eilen aika limasta.
Vaik ois edessä missit
toimii iskulause: “näytä tissit”.
Ens kaudel viel paremmin
hylkää koutsi melkee ryyppyremmin, 
Ei kai, taas on hyvät nousut, 
mitä kävi eilen? -hävitin housut, 
Onneks pysyy sentää japi ylähyllyl, 
Soittele - Leopardi Pylly.
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Joulun aikaan teekkarikin 
voi hullutella energia-
tehokkuudella

karikin
gia-



Stressitön joulu
Kokkicorneri:
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Luuton suolattu kinkku, paino enintään 4 kg

Huuhtele kinkku juoksevan kylmän veden alla ja anna valua. Pane kinkku kamarapuoli ylöspäin ylösalaisin kään-
netylle lautaselle korkeareunaiseen (liemn takia) lasi- tai keramiikkavuokaan. Peitä paistopussilla, jonka 1 sivu on 
leikattu auki. 

Kypsennä kinkku teholla 7. Laske kypsennysaikaa n. 30 min/kg.

Sisälämpötilan voi tarkistaa kypsennyksen jälkeen tavallisella paistomittarilla. Lämpötilan tulee olla n. 73°C. Ota 
kinkku mikroaaltouunista ja anna seistä vähintään 20 min jotta lämpö tasaantuu.

Kinkku kuorrutetaan perinteiseen tapaan tavallisessa uunissa.

Joulukinkku

3 annosta

n.1 kg tuoretta tai pakastettua lipeäkalaa
1½-2 tl suolaa

Sulata pakastettu kala ohjeiden mukaan. Pane kala ko-
rkeareunaiseen lasi- tai keramiikkavuokaan. Mausta 
suolalla. HUOM! Paksummat kalapalat vuuan ulko-
reunoille, Peitä lasikannella, voipaperilla tai muovike-
lmulla. Kypsennä n. 20 min teholla 7. Käännä vuokaa 
muutaman kerran kypsennyksen aikana. Kaada vesi 
pois ja tarjoa kala suoraan vuuasta.

Lipeäkala

Joulusta selviää helposti mirkoaaltouunilla.
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Seuraa Joul
un tähteä!


