
1



2 3

DEN GÖRANDE AV BLOMMAN

Vilhelm Morkulla
Alexandra Flamma
Katarina Kårålainen
Karin Höjd-Kulle
Jaska-Börje Pärdilsson

Ålivär Målare
Marie Älg
Ellen Aariska 
Silvia Korpgam 
Kajsa Berflod 

Hälsningar från Sportstugan! 

Vuoden viimeinen lehti! Pakko sanoa, että on
 ollut mielet-

tömän hauskaa päätoim
ittaa Kukkaa tän vuoden v

erran. 

Ollaan toimituksen kanssa juhli
stettu vuoden huipen

tu-

mista mökkiviikonlopun merkeissä TF:n Sportstuganilla 

Nuuksiossa ja hauska
a on ollut. Det är en jätte fin stuga! 

Laitoin korttiin liitteeksi vähä
n meidän mökkimuistoja, että 

muutkin pääsee fiilistelemään tunnelmaa. Kirjotettiin muun 

muassa Börjen kanssa pieni t
arina paljun täyttäm

isestä (s. 

6) ja on siellä vähän
 runouttakin mukana (s. 9)! Kivoja 

lukuhetkiä! 

t. Vili

Ps. Olkaa kilttejä Oliverille ens vuonna
 =)
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HÅRÅ-
skåp

KUKKA

VÄDUREN 21.3.-20.4. 
Osaat luoda viihtyisyyttä 
ja tunnelmaa. Luontai-
sesti valaiset pimeääkin 
päivää. Kuukauden huo-
nekalu: LAMPAN-pöytä-
valaisin

LEJONET 23.7.-22.8. 
Älä turhaan tasapainoi-
le keikkuvalla tuolilla. 
Kuukauden huonekalu: 
KARLHUGO-tuoli

SKYTTEN 23.11.-22.12 
Voit edustaa missä 
värissä haluat. Verhoilut 
ja kirjailut kunniaan! 
Kuukauden huonekalu: 
EKTORP kolmen istutta-
va sohva

OXEN 21.4.-20.5. 
Nyt on aika heittäytyä 
leikkiin! Kuukauden 
huonekalu: DUKTIG-leik-
kikeittiö

JUNGFRUN 23.8.-22.9. 
Kurota korkeammalle, 
voit yltää aivan uusille 
tasoille. Kuukauden huo-
nekalu: MÄSTERBY-por-
rasjakkara

STENBOCKEN 23.12.-
19.1. Älä uuvahda arjen 
alle. Muista elää hidasta 
elämää, ei huiskimista. 
Kuukauden huonekalu: 
STRANDMON-lepotuoli

TVILLINGAR 21.5.-
21.6. Koet ilon kiljah-
duksia, kaunista musiik-
kia ja joskus kuorsausta. 
Sinussa kulkee käsi 
kädessä tyyli ja toimin-
nallisuus. Kuukauden 
huonekalu: PUDDA-kori

VÅGEN 23.9.-23.10. 
Muista, että voit tuu-
nata itsestäsi sellaisen 
version kuin haluat. 
Kuukauden huonekalu: 
ORDNING-vaaka

VATTUMANNEN 20.1.-
19.2. Nyt täytyy olla 
ruostumatonta terästä. 
Ajat ovat kovat. Kuukau-
den huonekalu: HUT-
TEN-viinipulloteline

KRÄFTA 22.6.-22.7. 
Tuot helposti harmoni-
aa makuuhuoneeseen. 
Päivisin sohva, öisin 
sänky – monipuolisuus 
kunniaan! Kuukauden 
huonekalu: FLEKKE-soh-
vasänky

SKORPIONEN 24.10.-
22.11. Nyt on kiireistä 
aikaa. Tee töitä siellä 
missä huvittaa. Kuukau-
den huonekalu: BYL-
LAN-sylitaso

FISKARNA 20.2.-20.3. 
Tässä kuussa kotisi on 
kuin kylpylä. Muista 
säilyttää se rauhallisuu-
den tyyssijana. Kuukau-
den huonekalu: LÄTT-
SAM-kylpyamme
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SPORTSTUGANS
PUMPPUSATAN

Vieraillessamme Tekno-
logföreningenin piilopirtillä 
Sportstuganilla törmäsimme 
yllättävään vastustajaan: 
upouuteen Kirami “Comfort”- 
paljuun ja sen kätyriin pump-
pu-saatanaan. Operaatio läh-
ti käyntiin, kun Börjen kanssa 
otimme käteemme 10 sivui-
sen ohjeen paljun täyttämi-
seen ja sytyttämiseen – mut-
ta kuka oikeasti jaksaa lukea 
tällaista roskaa? Tokihan me 
lupaavat diplomi-insinöörin 
alut saamme yhden helvetin 
helpon sähköpumpun het-
kessä pelikuntoon ihan omin 
avuimme.

16:00 Noniin let’s do this 
shit. Täffän haalarit päälle ja 
varastoon hakemaan pumppu 
ja paljun tulpat.

16:02 Varasto olikin lukossa, 
haimme avaimen sisältä ja 
homma jatkuu

16:04 Häh missä pumppu? 
Varastossa on vaan klapeja ja 
9 kirvestä (mitähän niilläkin 
tehdään?) Katotaanpas niistä 
ohjeista missä nää kamat oi-
kein on.

16:06 Ohjeiden mukaan 
kaikki tarvittava on “pumppu-
laatikossa”. Noniin enää pitää 
löytää se laatikko. Ohjeissa ei 

sanottu missä se on, mutta 
salee saunalla tai paljun vie-
ressä.
 
16:20 ???Missä helvetissä 
se laatikko on??? Soitettiin jo 
kaikki täffäläiset kaverit läpi 
eikä kukaan tiedä mistään 
mitään?

16:25 Tää boxi oli MAKUU-
HUONEEN sängyn alla! Miten 
meidän olisi pitänyt tajuta 
että se on täällä eikä esim 
saunassa? No ainakin meil-
lä on nyt god tier pumppu ja 
joku sininen letku…

16:27 Noniiin, eli pumppu pi-
täis heivata järveen ja letku 
laittaa kiinni. Ohjeissa puhut-
tiin jostain ketjusta hmmm.. 
Ei oo kyllä mitään ketjua, mut 
laitetaan tällä narulla se ton-
ne pohjaan vaan.

16:29 Eli eikun pumppaa-
maan! Pumpun johto kiinni 
toiseen kahdesta pistorasias-
ta, sulake päälle, virta pääl-
le, pumppu päälle… … …  ei 
tapahdu mitään? Onks tää 
pumppu rikki vai mitä häh??

16:31 Okei mennääs takas 
ylös tutkailemaan tilannetta 
ja vaikka etsimään se tulp-
pa samalla. Boxissa oli kyllä 
joku, mutta ei se millään ton-

ne paljun pohjaan sovi? Oispa 
saatana edes kunnon ohjeet 
tähän.
 
16:36 Tulppaa ei löydy, mut-
ta googlesta löyty maahan-
tuojan sivulta käyttöohjeet! 
WTF siis tää “pumppulaati-
kosta” löytynyt palikka lai-
tetaan tonne terassin alle 
paljun taakse jonnekin ihme 
koloon ja se on se tulppa??? 
No kuka minä olen moder-

nia kylpytynnyri-designia ky-
seenalaistamaan… 

16:38 Tulppa paikallaan che-
ck! Kokeillaan avata sähkö-
kaappi, jos vaikka edelliset 
olisi kytkenyt pumpun pisto-
rasian pois päältä :)

16:40 Okei tää kaappi ei kyl-
lä aukea ilman sorkkarautaa, 
eikä missään ole edes avain-
ta tähän. Sorkkarauta löytyis 

varastosta, mut palataanpa 
kuitenkin niihin ohjeisiin vielä 
kerran.

16:45 Ohjeet kertoo, että 
“pumppulaatikko” on ma-
kuuhuoneen sängyn alla… Ei 
voinu sit perkele aikasemmin 
sanoa? Noh ihan kiva, mitäs 
muuta? ...kytke pumppu oi-
keanpuoleiseen pistorasiaan 
(toisin kuin kuvassa)... Vasen 
pistorasia on rikki :-DDDD al-

Reportaasi kahden infolaisen karusta heräämisestä 
LVI-tekniikan karmaisevaan todellisuuteen

Pumppusatan
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Olit kaunis,
Olit korea
Liittimesi niin komea

Paksu runkosi kuljetti vettä
Lämmitin sen hellimään mun reittä

Asetin sut veteen
Kylmään ja syvälle
Käynnistin sut neljästä kytkimestä
Oi se tuntuu niin hyvälle

Puuta, puuta anna sitä puuta
Leiskuu se korkealle, liekki raketoi rakettini 
kohti kuuta

Kaminaan iske vaa lisää
Pitkää päätyyn ja syvälle sisään

Pumppaa sitä vettä lil pumppu
Järvenpohjalta ylöspäin
Mitä nopeammin hoidat hommas
Sitä varmemmin ei tartte pumppua läpi yön 
työstää

Rummun tahtiin nosta sitä märkää
Kirmaa kalvoille hiehot laitumien
Kun astun paljun kuumaan ja kosteaan
Maailma alkaa rinnallani nousemaan

Sinuun iski salama
Se oli niin kamalaa
Niin kostaa humala
Onneksi iskee naiset puumalan
Koimme niin paljon yhdessä
Romanttista ja koskettavaa
Tuoksusi tarttui sormiini
Paitaani ja poskeeni

Kunnolla sinun kaipuusi savutti korkealle
Niin pirusti puuta se vaati
Toin sitä liiteristä paljon
Enemmän ja enemmän
Klapi toisensa perään
Anna sitä klapia
Anna sitä klapia
Otan suitsesi käsiini ja annan lisää vauhtia

Kylpytynnyri täyttyy, hyväilee se kiviäni
Täydellä teholla silti vaan lil pumppu
Haluan sinun hierovan vielä miniääni

Du var bra,
Du var Japan
Pluckan så snygg

Dina stor halster fört vatten
Jag det hetta att kram mina leggen

Jag bror du i vatten
cold och djup
Jag du starttar att fyra pluckan
OJJOJOJOOJJJ

Björk, björk ger det björk
Det brinner högt, raketen min raket på
månen

Beats på kaminen om det måre
Lång i hyvud och djup in

Pumpa det vatten lilla pumpen
Från lack marken till up
Vad snabbare du pumpen
Mer inte behövde pumpar hela natten

Trummar det liften de fuktig
Driften pä ett field
När stompade jag i het och våt
Värld startade lift på min tit

Du är sruckct
Det var inte bra
så fucktig kom en hop
Jag vill ha en gammal kvinna
Våra coopers så mycket tillsamma
Romantik ock något du kan göra åt det
Din scenten pinner mina fingrar
Min skirt och min kidney

Korrekt din Kai-tree flemmade hög
Så satan tåg trees
Jag det bringdte mycket
Mormor
En klapi i bottom
Ge det en clown
Ge det en clown
Jag tåg rökelse i min handen och mer tempo

Bad fillar, det göra braar på mina testiklar
Vid full effect gå ihåg lilla pumpen
Jag villja ha din göra braar mer lilla ljud

Oodi Lil Pumpulle Ode på Lilla Pumpen

lright selvä, vitustako tämä 
olisi pitänyt tietää!?

16:47 Takas pumpulle vaan 
ja vaihdetaan pistorasiaa ja 
sit ollaankin kohta jo paljus-
sa! … … … 

16:48 Öö? Ei tapahtunut mi-
tään taaskaan! Kuka näitä 
ohjeita kirjottaa?!

16:50 Okei mä en jaksa 
enää, luetaan ne ohjeet nyt 
helvetti kannesta kanteen ja 
alotetaan alusta.

16:59 Jaahas koko homma 
vaati et käännetään vielä nel-
jättä kytkintä sisältä – olisi 
varmaan pitänyt arvata tä-
mäkin. Tai sit lukea ohjeista.

17:04 Noniin nyt se pump-
pusaatana puksuttaa siellä 
järven pohjassa! Enää pitää 
odottaa, että palju täyttyy ja 
sitten vaan kamina tulille

17:15 Huh vettä alkaa ole-
maan jo kohtuullisesti, mutta 
se on ruskeampaa kuin Bör-
jen kyseenalaiset drinkkiko-
keilut - noh ei sitä kukaan 
tuolla pimeässä kuitenkaan 
tajua.

17:17 Jaahas, ilmeisesti 
pumppu ei olisikaan saanut 
osua lammen pohjaan ja nyt 

se puskee tota paskavettä 
vaan meidän paljuun… Enää 
ei todellakaan kiinnosta alot-
taa alusta, tällä mennään nyt 
ja se on hyvä.

17:25 Vettä alkaa olemaan 
ihan hyvin jo! Nyt vaan 
pumppu ylös järvestä ja sit-
ten kattila tulille.

17:28 Jes, pumppu nousi 
nätisti tuolta pohjasta! Tseki-
tääs vielä paljun tilanne… 

17:30 Öö anteeks mitä? Tää 
vesi nousee paljun letkusta 
ylöspäin ja takas järveen?!? 
Äkkiä se letku helvettiin pal-
justa nyt!

17:31 Siis mitä mustaa ma-
giaa täällä oikein tapahtuu?? 
Onks tää joku hiton kapillaa-
ri-ilmiö vai saatiinks me ton-
ne letkuun jotenki helvetin-
moinen alipaine aikaan? No 
ainakaan enää ei tyhjene… 

17:35 No NYT se kattila tulil-
le ja tunnin päästä ehkä voi-
tais päästä viimein rentoutuu.

17:36 Oho! Tätä ei oo oikees-
ti käytetty koskaan aikasem-
min! Tulipesä onkin näköjään 
sitten täynnä kosteutta… 

17:45 Joo tätä ei kyllä saada 
syttymään ilman bensaa :’D 

mennäänpä välissä syömään 
(juomaan) ja yritetään myö-
hemmin uusiks kun on kerät-
ty itteämme vähän aikaa… 

20:36 Nyt loppu leikkiminen. 
Kaikki palava sytykkeeks ja 
herran haltuun.

20:43 Sytty jo kolmannella 
kerralla! Tän kunniaks korka-
taan kyllä huurteiset Börjen 
kanssa.

21:52 Noniin, tulta on pidetty 
yllä nyt about tunnin verran. 
Palju pitäis meidän laskujen 
mukaan olla pelikunnossa!

21:53 Juu ei ois varmaan pi-
täny yllättyä että vesi on vie-
läki ihan kylmää. Siis ei ees 
haaleeta vaan KYLMÄÄ!

21:54 Nopea konsultaatio 
vanhalta IE:ltä ja kuulemma 
tän kokosen paljun lämmittä-
minen kestää 3-4 tuntia :-D 
Tässä kohtaa totean, että 
tämä ilmiömäinen insinöö-
ritaidonnäyte joutaa kyllä 
roskakoriin ja palaan juoma-
ni ääreen. Börje saa hoitaa 
homman loppuun.

02:02 Viiden ja puolen tun-
nin lämmityksen päätteeksi 
Börje julisti paljun viimein 
lämpimäksi. Koko prosessiin 
kului 10 tuntia. Ei vituta.

BONUS PUMPPULAULU

Pois se meistä että täällä pumpattais,
jollain vitun pumpulla, joka vois ees toimia,
vaikka kuinka kaikki täällä koitettais,
ei pumppu pumppaa vaan!

Pumppaa nyt täffän pumppusaatana,
että jonain aamuna,
voitais uida paljussa,
Pumppaa nyt täffän pumppusaatana,
tai kohta pumppu järves’ on
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BLÅA MÄN
Metrossa matkustavat smurffi t huomaavat lipuntarkastajan sinisessä univor-
mussaan. Lipuntarkastaja aloittaa matkalippujen tarkastamisen.

Smurffi  1 (muille smurffeille): “Hei, kuunnelkaa kun mä kerron, et mikä 
tekee jostain paavosta smurffi n niin, et kun joku sitä vilkaisee, se huomaa.”
Smurffi  2: “Jee, toi on aidoista aidoin.”
Lipuntarkastaja: “Matkaliput kiitos.”
Smurffi  1: “Tsekkaa hei, et ollaanks me harmait tai punaisia, niinkuin puo-
lukkapuurot on.”
Lipuntarkastaja: “Siis eikös herrat ole ostaneet matkalippuja?”
Smurffi  3: “No kato vähän tarkemmin niin sit sä huomaat et me ollaan...”
Lipuntarkastaja: “Niin siis.. voisitteko näyttää niitä lippuja?”
Smurffi t yhdessä: “Sinisii dabudii dabudaaii dabudii dabudai dabudii dabu-
daaii dabudii dabudai dabudii dabudaaii dabudii dabudai dabudii dabudai...”
Lipuntarkastaja: “mmitäh...”
Smurffi t yhdessä: “Sinisii dabudii dabudaaii dabudii dabudai dabudii dabu-
daaii dabudii dabudai dabudii dabudaaii dabudii dabudai dabudii dabuda.”
Lipuntarkastaja: “Soitan esimiehelle.”

Katso 
avoimet työpaikat 

osoitteessa 
www.codento.fi/rekry

Vapaus vaikuttaa
omaan työhösi.
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Lipuntarkastaja: “Näetkö nyt, mitä joudun käymään läpi?
Esimies: “Kyllä, Jarmo.”
Smurffi t yhdessä: “Sinisii dabudii dabudaaii dabudii dabudai dabudii dabu-
daaii dabudii dabudai dabudii dabudaaii dabudii dabudai dabudii dabudai.”
Esimies: “Nyt loppu! Pyytäisin teitä poistumaan metrosta.”
Smurffi  1: “Mun masu on niin upeen sininen ja niin on kato, mun nenäkin 
juu.”
Esimies (turhautuneena): “Eikö tämä aihe ole jo käsitelty?”
Smurffi  2: “Jos sul ei sinisiä korvii oo, et ole smurffi  vaan oot joku muu.”
Esimies: “Nyt olette vain loukkaavia.”
Smurffi  3: “Hei kato sormetkin on sinisii, onks sul jotain samanlaisii?”“kun 
meitsi lähtee vähän kävelee, niin vastaan tulee samanlaisii.”
Jarmo (astuen esiin varjoista): “Kai ymmärrätte, että toiston käyttäminen 
tehokeinona tällaisessa yhteydessä on typerää.”
Smurffi t yhdessä: “Sinisii dabudii dabudaaii dabudii dabudai dabudii dabu-
daaii dabudii dabudai dabudii dabudaaii dabudii dabudai dabudii dabudai…”
Jarmo: “Olen täysin neuvoton.”
Esimies: “Emme voi kuin antautua.”
Jarmo: “Mitä tarkoitat?”
Esimies: “Tule kanssani.”

Jarmo ja Mauri ottavat toisiaan kädestä kiinni. Heidän katseensa kohtasivat 
ja tuon pienen hetken ajan, tuntui kuin hämmennystä ei enää olisi. Jarmon 
sekä Maurin uutta elämää ajaa tämä yhteinen ajatus. He eivät olleet enää 
matkalla kohti Matinkylää vaan kohti sinisempää tulevaisuutta yhdessä. 
Smurffi us voi olla yksi elämän upeimmista seikkailuista. 

Aivan kaikki smurffi t yhdessä: “Sinisii dabudii dabudaaii dabudii dabudai 
dabudii dabudaaii dabudii dabudai dabudii dabudaaii dabudii dabudai dabudii 
dabudai…”

Jarmon ja Maurin yhteinen koti ei ole enää läävä.

Lähteet:
Smurffi t - Sinisii (https://www.youtube.com/watch?v=szT90tcN6Jk)

(Hetken kuluttua)
Esimies: “Oliko täällä jokin ongelma?”
Lipuntarkastaja: “Kyllä on ongelma! Nämä miehet eivät suostu näyttä-
mään matkalippuja.”
Esimies: “Pyysitkö heitä näyttämään matkalippunsa?”
Lipuntarkastaja: “Kyllä.”
Esimies: “Kohdistitko rintamasuuntasi heihin oikein, kun puhuttelit?”
Lipuntarkastaja: “Kyllä.”
Esimies: “Muistit myös ylläpitää tuttavallisen, mutta määrätietoisen katse-
kontaktin?”
Lipuntarkastaja: “Kyllä vain.”
Esimies: “...”
Lipuntarkastaja: “...”

Esimies (Smurffeille): “Vai niin. Hyvät herrat, olen teitä palvelleen lipuntar-
kastajan esimies. Olen erittäin pahoillani, jos toimintamme on vaikuttanut 
teidän näkökulmastanne epäselvältä. Asian laita on kuitenkin niin, että tässä 
kyseisessä metrossa, kuten muissakin metroissa edellytetään, että mat-
kustajilla on matkalippu. Tämä matkalippu on näytettävä lipuntarkastajalle 
tämän niin pyytäessä. Muuten oikeuttanne matkustaa metrossa ei voida 
millään tavoin todeta. Voisitteko siis mitenkään näyttää?”
Smurffi  1: “Mun masu on niin upeen sininen ja niin on kato mun nenäkin 
juu!”
Esimies (hämmentyneenä): “Anteeksi, mutta en halua nähdä vatsaanne tai 
nenäänne vaan ainoastaan matkalippunne. Kuka luulette minun olevan?”
Smurffi  2: “Jos sul ei sinisiä korvii oo, et ole smurffi  vaan oot joku muu.”
Esimies: “Itse en ole koskaan pitänyt nimityksestä ‘smurffi ’. Toisaalta kor-
vani eivät myöskään ole siniset.”
Smurffi  3: “Hei kato sormetkin on sinisii, onks sul jotain samanlaisii?”
Esimies: “No siis...”
Smurffi  3: “Kun meitsi lähtee vähän kävelee, niin vastaan tulee samanlai-
sii!”
Esimies (itsekseen): “Mitä ihmettä.”
Smurffi t yhdessä: “Sinisii dabudii dabudaaii dabudii dabudai dabudii dabu-
daaii dabudii dabudai dabudii dabudaaii dabudii dabudai dabudii dabudai...”
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Lär dig svenska med BLOMMAN

Finskt farväl

När man blir så full på en fest att 
man bara går utan att säga hej då 
till någon.
“Sa Janne hej då innan han gick?”
“Nej, han tog ett fi nskt farväl.”

Stiga av i Södertälje

Avbrutet samlag
“Vi hade inte kådis så han fi ck stiga 
av i Södertälje…”

Nu är det dags att lära dig en liten svenska! Blomman har plockat några 
praktiska talesätt från slangopedia.se för er.

Ljuset är tänt men ingen är 
hemma

När en person inte riktigt har koll 
på något.
“Men vafan är det här? Killen har 
ju inte gjort rätt över huvud taget.”
“Nej, man kan säga att ljuset är 
tänt men ingen är hemma.”

Spritinfl uensa

Duktigt bakfull
“Ska du med och spela fotboll?”
“Nopp, har åkt på spritinfl uensan.”

Cash i lådan

Rörligt kapital, pengar på kontot.
“Har du inge cash i lådan?”

FinnFanta

Hartwall Longdrink OriGINal. Fär-
digblandad Gin och Tonic på burk, 
inköps på fi nlandsbåten.
“Vi struntar i biran, vi köper Finn-
Fanta istället.”

Fyllesvin

Person som beter sig mycket illa 
under påverkan av alkoholunder påverkan av alkohol

17.11. vietetään vuoden
harmainta päivää

Vuoteen mahtuu monta harmaata päivää, 
mutta vain yksi voi olla #vuodenharmainpäi-
vä. Uusi normipäivä, joka antaa suomalaisille 
syyn murjottaa ja olla alakuloinen harmaasta 

kansallissäästä riippumatta.

Forecan kanssa tehdyssä selvityksessä selvisi, 
että Suomi on yksi Euroopan harmaimpia mai-
ta. Vuoden harmainta päivää vietetään mar-
raskuun kolmantena lauantaina, joka on tänä 
vuonna 17.11. Vuoden harmaimman päivän 

etsinnässä huomioitiin kaikki ilmankosteudes-
ta pilvipeitteeseen ja sateesta valon määrään.

Vuoden harmainta päivää vietetään luonnolli-
sesti harmaan katon alla. Kutsumme suoma-
laiset luonnonvoimia kiroten kokoontumaan 
baarien sisätiloihin ja kotien kellareihin lau-

antaina 17.11. ja pitämään harmaan katseen 
harmaassa seinässä. Meillä päin mikään kun 

ei ole auringosta kiinni.

Tervetuloa mukaan. Perkele.

#vuodenharmainpäivä
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San Sebastian twist
Kirjoittanut Kasper Kylmälä. Perustuu tositapahtumiin.

Matinkylä, syksy 2018. Vie-
tin pitkästä aikaa vapaata, 
epätavallisessa mutta tu-
tussa ympäristössä. Täällä 
kasvoin lapsesta nuoreksi 
aikuiseksi, koin elämäni 
merkkihetkiä ja asuin pää-
asiassa äitini kanssa. Tyy-
pilliseen tapaani tämänkin 
syksyn teemana oli ollut 
tehokas koulusuoritus, mikä 
oli kuitenkin vaatinut ve-
ronsa, ja tanskalaisen vaih-
toyliopiston sallima syys-
loma kotona Suomessa teki 
hyvää.
   Matinkylän ranta ja 
sitä ympäröivät alueet oli-
vat kauniimpia kuin muis-
tin. Myös syksyisinä päi-
vinä, jolloin sumu peitti 
verhollaan meren ja rannan, 
paikassa oli jotain kaunis-
ta. Mieleeni hiipivästä me-
lankolian tunteesta ja pe-
rinteisestä suomalaisesta 
syyssäästä huolimatta kyke-
nin nauttimaan lapsuudenko-
tini miljööstä enemmän kuin 
odotin. Menneet kokemukseni 
paikassa ovat luoneet minun 
ja kotipaikkani välille eri-
tyisen siteen – kaunis se 
oli edelleen, vaikka hieman 
muuttunut. 

   Olin saanut äidiltäni 
luvan asua lapsuudenkodis-
sani, josta hän oli jo muut-
tanut pois. Espoon alueen 
massiiviset rakennusprojek-
tit ovat pakottaneet vuokra-
hintoja alhaisemmiksi, joten 
vuokralaista ei ollut vielä 
löytynyt. Oleskeluni tyhjäs-
sä asunnossa ei siis ollut 
haitaksi. Joku oli selvästi 
käynyt, sillä kynnysmatto 
oli likainen. Kaikki toi-
mi edelleen, sauna mukaan 
lukien. Laajakaistasopimus 
oli ikävä kyllä irtisanottu, 
mutta mobiilinetti puheli-
messani mahdollisti koulu-
materiaalien ja Steam-pelien 
latailun. Minua jännitti. 
Päällimmäisenä mielessäni 
oli seuraavan päivän tapaa-
minen diplomityöohjaajani 
kanssa. En tiennyt mitään 
koko projektista. Mitä sii-
nä pitäisi tehdä? Kuka oli-
si vastuussa mistäkin? Mitä 
minun olisi osattava? Kaik-
kiin näihin saisin toivotta-
vasti vastauksen, mutta pään 
sisäistä meteliä on välillä 
vaikea saada hiljenemään.
   Tänään minulla oli kui-
tenkin jotain aivan muuta 
tekemistä. Helmikuussa elä-

määni ilmaantunut Brad oli 
tulossa Suomeen Amerikasta. 
Olimme tavanneet yhteisen 
harrastuksemme, fermentoi-
tujen ruokien ja juomien 
puitteissa. Brad jakaa ide-
oitaan ja reseptejään You-
tubessa – kyseinen sivusto 
vie enemmistön ajastani ver-
kossa, joten oli ollut vain 
ajan kysymys, että törmäisin 
Bradin luomuksiin. Ne teki-
vät minuun vaikutuksen heti. 
Seuraavalle levelille kiin-
nostukseni kipusi, kun Brad 
julkaisi videon punajuu-
ri-kvassin, turkkilaisittain 
�algamin, valmistamisesta. 
Tuolloin tajusin, että mi-
nun olisi tutustuttava tähän 
mieheen. Tarkoituksenani oli 
viedä Brad oluelle paikal-
liseen kuppilaan Niittykum-
mussa. Jos tämä olut joh-
taisi ystävyyteen, se olisi 
mahtavaa, jos ei, menetys 
ei olisi suuri. En vain ha-
lunnut jättää mahdollisuutta 
käyttämättä.
   Gallows Bird, ripaus 
vanhan ajan rentoutumista 
keskellä uudistuvan Espoon 
postmodernia betonista häli-
nää. Olin tapani mukaan hie-
man etuajassa. Okei, 25 mi-
nuuttia etuajassa, mutta en 
tahtonut tuottaa pettymystä 
olemalla myöhässä, ei sel-
lainen sovi isännälle uutta 
tyyppiä tavatessa. Tylsis-
tymistä torjumassa olivat 
tietysti Bradin videot, kä-
tevästi puhelimen ruudulta. 
Bradin saapuessa ajallaan 
kummastelin miten hän löy-
si paikan, mutta en jää-
nyt ihmettelemään sitä sen 
koommin. Bradille maistui 
suomalainen lambic – olisin 
ollut tylsä ottaessani sa-
man, joten päätin harrasta-

jana testata uutta irlanti-
laista omenasiideriä. Nimen 
olen päässyt ikävä kyllä 
unohtamaan.
   Brad oli yllättävän 
innoissaan ajatuksistani 
erilaisiin fermentoituihin 
juomiin liittyen. Huomasim-
me yhdessä selvästi täyden-
tävämme toistemme ideoita ja 
ajattelimme, että voisimme 
tehdä jotain yhdessä. Tämä 
ilta ei tosin olisi se, jol-
loin suunnittelisimme mi-
tään, ajatuksia vain ilmaan 
ja inspiraatiot koholle! 
   Kovana oluen ystävänä 
Brad oli hörppinyt jo useam-
man ohrapirtelön samalla kun 
itse olin juonut siideriä 
hitaasti nautiskellen, oli-
han kuitenkin tiistai. Uusia 
ruokaideoita oli muodostunut 
molempien mielissä lukuisia. 
Huomasimme pian tulleemme 
nälkäisiksi, ja ryhdyim-
me pohtimaan, mitä asialle 
tulisi tehdä. Infolaisena 
otin asian käsiteltäväkseni 
ja muutaman optimointi-ite-
raation jälkeen totesin, 
että suurin nettonykyarvo 
saavutettaisiin menemällä 
äitini kämpille, ruokakau-
pan kautta. Saisimme paikan 
kahdestaan hyvin siivottua 
huomisaamuna.
   Ruokaostokset olivat 
valtavat. Tiesin, että mo-
lemmat meistä syövät paljon, 
mutta en ollut varautunut 
ihan tällaiseen. Jouduin 
myös tekemään paljon komp-
romisseja – uuden ystäväni 
mieliksi olin katsonut läpi 
vegaanisten sormieni paketin 
voita, kananmunia ja naudan 
jauhelihaa. 25 prosenttia 
rasvaa olisi kuulemma tar-
peeseemme mitä sopivin. 
   Ensimmäistä kertaa il-
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lan aikana koin oloni epä-
mukavaksi. Raaka-aineista ei 
tosin ollut kyse, Brad ei 
vain ollut yhtään sellainen 
kuin kuvittelin. Totta kai 
somen maailmassa ihmiset ei-
vät ole aidoimmillaan, mut-
ta tällaista kontrastia en 
osannut odottaa. Ei toisen 
kotiin tulla välittämättä 
isännästä, saati märillä, 
likaisilla kengillä. Selväs-
ti myöskään persoonamme ei-
vät aivan matchanneet, sillä 
koin hänet erittäin ärsyt-
täväksi ja itsekeskeiseksi. 
“Noh”, ajattelin, meillä 
molemmilla oli nälkä, ei-
köhän asia tästä ratkeaisi. 
Aloin selvittää Bradilta, 
mitä ihmettä me kokkaisim-
me. Viskilasillisen jälkeen 
hän vihdoin paljasti, että 
teemme smashed burgerei-
ta San Sebastian twistillä. 
Tästä twististä minulla ei 
ollut aavistustakaan – ryh-
dyin kuitenkin hommiin, head 
chefin johdolla. 
   Kaikki alkoi valmis-
tua ja majoneesikin onnis-
tui haasteista huolimatta. 
Briossileipien aromi täytti 
huoneen kun otin ne uunista 
ja minulle muistuivat mie-
leen äitini sämpylät. Brad 
rupesi paistamaan pihvejä. 
Oma ärsyyntymiseni alkoi 
kiehua yli. Vieraani laittoi 
syvän lautasen, jossa oli 
sekoitettu voi ja kananmu-
nat, takaisin puhtaiden lau-
tasten sekaan. Pihvejä pais-
tellessa hän vähät välitti 
roiskuvan rasvan leviämi-
sestä ympäri huonetta. Ei 
toisen kodissa toimita näin! 
Yritin sanoa asiasta, mutta 
auktoriteettini ei riittänyt 
hiljentämään Bradin intoa. 
Onneksi kaikki oli vihdoin 

tehty, tai ainakin näin luu-
lin. Tästä kuitenkin vasta 
alkoi varsinainen San Sebas-
tian twist.
   Vaikka kaikki burgerien 
elementit olivatkin jo val-
miita, huomasin suurimman 
osan raaka-aineista olevan 
edelleen käyttämättä. Bra-
din suunnitelma olikin vasta 
alussa: hän oli suunnitellut 
kuorrutteen, jolla valeltai-
siin kaikki burgerleivät ja 
-pihvit ennen uunissa paah-
tamista. Tämä kuorrute oli 
Bradin oma, barbeque-tee-
mainen muunnelma klassises-
ta San Sebastian -kuorrut-
teesta kalalle. Majoneesia, 
BBQ-kastiketta, chiliä, 
viskiä ja misoa sekoitet-
tiin ensin kulhossa, min-
kä jälkeen aloimme valella 
leipiä ja pihvejä. Hommas-
sa pääsi valloilleen pienen 
lapsen ruualla leikkimisen 
ilo – limaista mönjää, jota 
voi levittää kaikkeen. Tällä 
kertaa se oli kuitenkin tar-
koitus, eikä toruja tullut. 
Brad tosin päätti kiristää 
pinnaani entistä tiukemmalle 
ja paiskata kulhon lattial-
le. Muovinen kulho ei tie-
tenkään särkynyt, mutta nyt 
majoneesipitoista möhnää oli 
ympäri lattiaa. Voi pojat… 
   Laitoimme vihdoin kuor-
rutetut hampurilaiset uu-
niin ja 15 minuutin viimei-
nen odotus käynnistyi. “Hope 
this is worth it”, ajatte-
lin. Mutta mihinköhän Brad 
katosi? Kävelin ponnekkaas-
ti ulos keittiöstä tarkis-
tamaan. Siellähän hän oli, 
jostain syystä rypemässä ma-
joneesikuorrutteessamme olo-
huoneen kulmassa. BBQ-kas-
tikkeen väristä tahnaa oli 
levitetty käsin seinille. 

Nyt päätin vain antaa olla. 
Kävin laittamassa saunan 
päälle ja olin hetken itsek-
seni keittiössä. Ylimääräi-
set muonat laitoin jääkaap-
piin, olisipahan aamiaista. 
Ruokakin alkoi valmistua 
– kumpikaan ei ollut syönyt 
seitsemään tuntiin ja alko-
holikin oli palanut aikoja 
sitten, minulla ainakin. Me-
nin sanomaan Bradille, jospa 
hän voisi rauhoittua, lopet-
taa sotkemisen ja tulla syö-
mään, ruoka olisi varmasti 
hyvää. Häntä ei kiinnosta-
nut, vaan hän jäi makaamaan 
paikalleen. Halusin kuiten-
kin positiivisen fiiliksen 
välillemme takaisin. Siis-
pä ehdotin, että menisimme 
saunaan ja siitä rantakal-
lioille nauttimaan ulkoil-
masta. Tästä Brad innostui, 
ja vihdoin limaiseksi möt-
käleeksi muuttunut vieraani 
nousi ylös lattialta.
   Sauna teki molemmille 
gutaa — Bradkään ei ollut 
enää yltäpäältä BBQ-kastik-
keessa.  Jatkoimme matkaa 
parvekkeelle ja kohti ran-
taa. Jotenkin ihmeessä illan 
aikana oli satanut ällistyt-
tävän paljon lunta, mitä ei 
tapahdu juuri ikinä. Aina-
kin suomalaisilla olisi taas 
päivitettävää Instagramiin, 
ajattelin. Kävelymme rantaan 
sai Bradin vuorostaan rau-
hattomaksi, sillä pimeässä 
lumisateessa alasti käve-
leminen oli hänelle uutta. 
Rantaan päästyämme meri oli 
kummallisesti jäässä. Aamul-
la se oli vielä aaltoillut 
mustana kiiltävänä pintana, 
mutta nyt päälle oli las-
keutunut valkea peite. Eipä 
tuo haitannut, näkymä oli 
kaunis ja ilma raikasta. 

   Ryhdyin kertomaan Bra-
dille suomalaista legendaa 
jäisen meren yli lentävistä 
menninkäisistä, jotka liitä-
vät saaristosta mantereelle 
ryöstämään rannalla olevien 
miesten kivekset. Brad oli 
ymmällään legendan vulgaa-
riudesta, mutta sellaisia ne 
tarinat välillä ovat. Yhtäk-
kiä huomasin jotain sinistä 
ilmaantuvan horisontista: 
pistemäisiä, hohtavia pal-
loja. Jos joku on pelannut 
World of Warcraftia, wis-
peiltä ne kovasti näyttivät 
kaukaa katsottuna. Pallot 
lähestyivät ällistyttävän 
nopeasti, ei mikään liiku 
tuulen mukana tuolla lail-
la. Lähempää yksityiskohdat 
tulivat selville — siivek-
käitä, luisevia, teräväleu-
kaisia, pitkäkyntisiä otuk-
sia murhanhimoisin ilmein. 
Ei se tainnutkaan olla vain 
legendaa! 
   Olennot suuntasivat 
suoraan meitä kohti. Ne kä-
vivät varoittamatta kiinni 
kivespusseihimme ja siit-
timiimme ja repivät kaikin 
voimin. Terävien kynsien 
kaivautuessa ihoomme maahan 
satanut lumi värjääntyi no-
peasti verestä. Brad ja minä 
panikoimme ja juoksimme koh-
ti lähintä valaistua taloa, 
menninkäiset edelleen kim-
pussamme. Huutomme kaikuivat 
rannan jäätyneen veden yllä.
   Makasin sängyssäni pi-
meässä, menneet kauhut edel-
leen tuoreena mielessäni. 
Bradin voinnista minulla ei 
ollut tietoakaan. Käänsin 
päätäni katsoakseni ikkunas-
ta, mietin: ”Tämä on type-
rintä mitä olen ikinä unek-
sinut”.
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Kukan suosittelemat
        -tapahtumat        -tapahtumat
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BLOMMAN 
SPEED-TESTAR

TOMAT tomaatti-
mozzarellasalaatin al-
kupalana:
”Onhan tämä jännä 
fi ilis.”

HUURTEINEN MF ja 
denssi yläbörsaan:
”Täffän spagu/5”

TÄFFÄS LAXJONO
perjantaina kello 12.15:
”Ihan vitun perseestä”

TÄFFÄS LAXJONO
perjantaina kello 12.55:
”Edelleen perseestä”

TÄFFÄS LAX:
”Odotin enemmän, tar-
kemmin sanottuna 40 
minuuttia”

TÄFFÄS SURSTRÖM-
MING:
”Kokeillaan ensi keski-
viikkona täffällä klo 12”

BUSINESS-FM:
”Yllättävän hyvä kanava 
kunnes ysin jälkeen alko 
pirireivit”
”Hyvät psykoosisetit aal-
tolaisen arkipäivästä”

MÖKIN AIKAKAUSLEH-
TITARJONTA:
”Saksankielinen Cosmo-
politan oli jees”
”Suomen Kello-lehti 
ei jatkoon - siis missä 
lehdessä on kaksi täy-
sin identtistä mainosta 
itsestään? (jos Kukkaa ei 
lasketa)”

COSMOPOLITANS 
shampoo-näyte:
”Odotetaan uskaliasta 
testaajaa”
”Testaaja löytyi”
”Tiukan karsinnan tulok-
sena voittajaksi valikoitui 
Jaska-Börje”
”Pesuhetki oli nautinnol-
linen”
”Vaahtoa riitti”
“Tuoksuu hyvältä, mut-
ta en osaa haistaa, että 
miltä tää tuoksuu”

SPORTSTUGANS BAD-
TYNNYRI:
”Tätä menoa ei päästä 
sinne koskaan…”

SPORTSTUGANS BAD-
TYNNYRIS KAMINA:
”Neitseellinen”
”On se hidas, mutta on se 
niin lämminsydäminen”

SPORTSTUGANS
PUMPA:
”Voi nyt vittu”

BLOMMAN TESTAR
Kukkaan kirjoittamista:
”Eihän tästä nyt mitään 
tuu, kokeillaan ens vuon-
na uusiks”

”Maistuu kuivalta ihovedeltä.”

”Ei jatkoon”

”Kyllä kiitos, ottaisin kol-
me. Ensitilassa.”

”5/5”

”Ei tää tavattoman hyvääkää oo.”
”Ei tää pahaakaan oo.”

”Ehdottomasti jatkoon.”

1 2 3 4 5 6 7

”Se olis voinut muuttua 
paremmaksi. Mutta ei.”

”Täähän on hyvää”

”Maistuu liian viinaiselta.”

1. FIZZ
2. MEGAFORCE
3. SKUMPPAN

4. JULMUST
5. NOVELLE PLUS Zink + E 

(”hud-vatten”)

6. VODKA
7. TE

+

+ +

+

+

+ +

+ +

+ + +

+ + + +

+ +

+ + +
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kulkubileetDalí
*ring ding*

Joku on ovellani. Kukako-
han kehtaa kolkutella pik-
kumökkiseni portteja rup-
sahtaneen näivettyneenä 
syysiltana? Kurkkaan oven-
silmästä ja tällä hepulla on 
viikset. Kauniin solakka 
miekkonen on varustanut 
kasvonsa Hesen pehmik-
seltä näyttävillä pyörteisillä 
viiksillä. Nättiä, nättiä niin 
ku lahna, joka sängyssä al-
kaa sätkiä. Häh mitä, jatke-
taan.

- Moro moro, kukas sä oot 
ja miks kolkuttelet hyvää 

puuta? Ammenna tiedon 
lähteestäsi, valaise minua ja 
soita suuta.

- Terve terve, Salvador on 
miehen nimi. Matka oli pit-
kä, on otsallani pisara jos 
toinenkin. Pukkaa pukkaa, 
tässä on täysi hiki. Kuljin 
maasta toiseen vaikka on 
vaikeaa, kun on luonteel-
taan vähän pihi. Bulkin 
rahoista vei muutenkin 
vaimot ja Siltsun kanssa ve-
detty piri.

- Milläs asialla matkustelet, 
millä rahkeilla naputat ko-
tiani ulkopuolelta? Onko 

sinulla tarjota tyttärestäni 
vuohia vai oletko tyhjäntoi-
mittaja, joka pitää kuohia?

- Noh noh, ei hermostuta 
nyt ollenkaan. Karavaanini 
on vauras ja kuohkea. Kul-
jen muutaman neidon var-
talon, viitisen elefantin ja 
pitkäjalkaisen pollen kaa.

- Öö joo, jeess.. Jorvi on 
sitten käteni osoittamassa 
suunnassa, kiitosta vaan. 
Kaunis oli tarjouksesi ja 
vastaukseni “skip” oli. Hus 
pois.

Va
r

 ä
r
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e

m
 n

u?
Sveriges mest älskade pop sångare Darin starta-

de hans karriär år 2004, när han vann Sveriges 
Idols. Han sjöng vägen till vår hjärtor med 
sensationella låten ‘Step up’.  “Girls step up to 
the party. Grab a boy and move your body. 
Do like me and my honey.”Nuförtiden sjun-
ger Darin kärlekslåtar på svenska. Hör på 

alla Darin älskare; 31 årig Darin är ännu ogift! 
Samma på finska.

Ruotsalainen Basshunter nousi vuoden 2005 
tienoilla keikkalavojen DJ kuningaaksi. Tänä 
päivänä 33-vuotiaan Bassmachinen voi 
bongata Kaivohuoneelta tai opiskelijabileistä 
soittamassa Boten Annaa, Dotaa ja Sandstor-
mia (??).

Kongolesisk-svensk sångare-låtskrivare Mo-
hombi uppmuntrade oss med låtar ‘Bumpy 
Ride’ and ‘Dirty Situation’. I 2010, ville vi alla 
lite “boom bang bang with your body yo”. 
Idag gör Mohombi remix låtar och sysslar 

som en gästartist på många semi bra sånger. 

Lapsitähti Amy Diamond julkaisi huippusuosi-
tun ‘What’s in it for me’ vain ollessaan 13-vuo-

tias. Kids top 20-listalla kahdeksan viikkoa 
sijaa pitänyt kappale kertoo 13-vuotiaan 
laulajattaren parisuhdesotkuista… Viaton 
Amy ei kuitenkaan päätynyt Bieberin tavoin 
huumerinkeihin vaan päätti tavoitella uraa 

kampaajana. Kampaajan ura ei ottanut tuulta 
alleen, joten Amy julkaisi 2016 kolme uutta 

sinkkua. Käykää kuuntelemassa ainakin ‘One’.
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minut Dalina. Ota viisa-
ristani kiinni, luovuta tur-
hanpäiväinen kapina. Vien 
sinut kohti paratiisia. Missä 
rikkaat saa perunaa ja parat 
vetää iisiä.

- Kellottaa kellottaa, mutta 
en vastausta oikein löydä. 
Sinällään hauskaa olisi läh-
teä matkaasi. Toisaalta ul-
konäkösi perusteella voisin 
luulla sinua varkaaksi. Up-
piniskaisuutesi kuitenkin 
viehättää minua. Kiehtova 
on kulkueesi ja menopelisi 
vauhtiviivat antavat minul-
le nopeutta. Ei tässä muu 
auta kuin naukata hepan 
kusta naamaan ja suunnata 
kohti sokeutta. Sydämeni 
sulaisi, jos pyyntösi puun 
oksalle ripustaisin.

- Suurenmoista kuomaseni. 
Ylväs on rintasi rottingilla 
niin kuin pahainen kuor-

saukseni. Onneksi se ei it-
seäni haittaa. Kanssa kump-
panin on helpompi matkaa 
taittaa.

Tänään kuitenkin menem-
me juhlimaan. Pistämme 
rullat hiuksiin ja appelsiinit 
kuohumaan. Bileet, tauko 
ja ruokaa. Etkot, vätköt ja 
kotkot.

- Voi kyllä kyllä. Vie jo mi-
nut hellään lokeroon. He-
rään huomenna jumalal-
liseen kohmeloon, mutta 
tänään kittaan Belsebubin 
lonkeroo.

- Voi kyllä, voi kyllä. Tiedän 
paikan minne ei patinoitu-
neet kengänpohjat karkaa 
valoon, Paikka, jossa Loch 
Täffä tiputtelee juomaansa 
parempaa karpaloo ja kuus-
toista neitseellistä tulevai-
suuden kipinää kirmaa sun 

vartaloon. Oi kyllä, oi kyllä. 
Vien sut tän talon mystee-
risimpään onkaloon. Anna 
kätesi niin johdatan sut, 
mut älä piru vieköön kutita 
mun kainaloo.

- Nössöt pään tyynyyn pai-
nakoon. Fyllesvin olen illan 
ajan, nostan pämppäysli-
pun mestan korkeimpaan 
ja samalla ainoaan salkoon.

- Jes, lopeta nyt se pakotus. 
Tää on mun viimeinen va-
rotus. Reivit ei oo mikään 
itsestäänselvyys. Kerta-
luonteinen on tämä meidän 
välinen hellyys. Pakkaa mu-
kaasi välttämättömimmät 
tarvikkeet: bileiden kesto 
voi olla yksi ilta tai koko iäi-
syys.

- Kilin kalin, pyyntösi on 
mitä valtavin. Mitä oikein 
tarvitsen mukaan, kun 

- Anteeksi kaunis. En ha-
lua häiritä, olen toimiltani 
staattinen kuin ajovaloissa 
kauris. Kaipaan vain so-
maa lohdullista kattoa pää-
ni päälle. Kuvioitu sen ei 
tarvitse olla. Verhot ja ne-
näliinat riittävät. Muhkeat 
seuralaiseni pitävät minulle 
kyllä seuraa.

- Aijjaha jaha. Siinä se kuu-
luisa maha ja siinäpä paha. 
Känniä kelasin illalla tavoi-
tella välinein laajin. Vähän 
vodkaa, lampaanpotkaa 
ja korppikotkaa. Kauniin 
hennon iltaman siitä itsel-
leni saisin.

- Hätä ei ole yhtään kumma. 
Sormenpäissäni kannan 
munaa, josta naukattuani 
olen sinun lailla yhtä päissä-
ni. Munani raosta puhkeaa 
kukka, joka on niin tum-

ma. Napsua naamaan, kyllä 
se pollekin siitä lämmöstä 
hummaa ja hummaa. Elä-
mä on nautintoa ja muhku-
roiden tulvaa. Rypisit sinä-
kin kainossa raikkaudessa, 
heleässä rakkaudessa, ku-
tittelevassa hairahduksessa, 
viettelevässä aivastuksessa. 

- Hei nättii veli, äijä ottaa 
ruukkuu tänään. Mut miks 
eksyit tänne Täffän sport-
timökille. Toki enemmän 
mökkiä kuin sporttia. Kalo-
reita kertyy ja puuta palaa, 
ei siitä hernettä kandee ne-
nään valaa. Tää on kuiten-
kin aika syrjässä ja piilossa. 
Kuljit Helsingin ja Espoon 
läpi tien päätyyn kolkutte-
lemaan ovea viimoista. An-
nathan anteeksi, pikkuisen 
ihmettynyt vain olen. Ker-
ran ku oot tässä niin otetaas 
yhdessä viiniä ison Jessen 

suomaa. Vartaloon nostat-
tuu fiilistä holin tuomaa.
- Ai Warholin tuomaa?

- Ei ku sitä myrkyllistä juo-
maa.

- Ei tartte sanoo muuta, 
asukki. Hörppy heppa-
ni kusesta niin panet kuin 
pukki ja nukut yön päättek-
si kuin tukki.

- Juu elikkäs hei kuka kir-
joittaakaan tätä juttua: Lo-
peta. Nää riimit oli aluks 
toimivia, mutta kyrsii, kun 
haluisin nauttia vain pal-
jun hohkaavasta lämmöstä. 
Ei oo mökkihöperöö luotu 
kestämään tämmöstä.

- Palaa metatason seik-
kailuistasi asukki-kiltti. 
Nimeni Salvador on vain 
etuliite, paremmin tunnet 
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lähden bileisiin matkassa 
Dalin?

- Vasen munuainen, se on 
kultakimpaletta kalliimpi. 
Kaksi kurkkua, viipaloi-
tuna valmiiksi. Niistä on 
kunnon bileet tehty. Kyl sä 
tiiät. Ihan perusjuttuja mitä 
pirkeisiin joka kerta pitää 
viedä.

- Hei nyt kirjoittaja oikees-
ti. Mitä tää jäbä horisee. 
Voisko ees pysyy jossai 
punaisessa langassa. Ei tän 
zen-puutarhan viivat pysy 
kultaisessa sannassa.

- Mennään sitten, saatana. 
Mutta älä häiritse pumppu-
saatanaa. Se on el grande 
hefe. Iso jäbis, ei midist täs 
hommas on fiilist. Ei mi-

tää chillist. Kaikki suoraan 
grillist. Millist ku millist, 
menee orjallisesti ku har-
joitukset intis.

- Niin siis mikä mesta tää 
on? Kerro kerro. Oot kus-
kannut mua kahdesta 
ovesta. Temperamenttini 
karkaa naapurin tontille. 
Rankka on tämä polku mun 
polville. Pääsenkö kohta 
siiderille ja Olville?

- Oke oke, varo päätäsi. 
Tässä on sisäänkäynti mal-
lia maailman jäätävin. Tääl-
lä meno on kattoon asti, ei 
mahdu mukaan mummelit. 
Saanko esitellä sinulle tai-
vaan mökin alla, tervetuloa 
Dalikulkutunneliin.

- Wou Wou, tää mesta on 

viis kautta let’s gou. Musa 
kuuluu kovempaa ku leh-
mien laiduntaminen, mai-
to lentää ja jää joulukin 
toiseksi. Unts unts kuuluu 
kajareista, valot välkkyy ja 
seinillä näkyy live koiseksii.

- Eikä siinä velä kaikki 
asukki-pienoinen. Bileseu-
ra on mitä parhain, kalja 
mitä karvain, lonkero mitä 
harmain. Tanssi astuu si-
nun puolesta. Irtautuu sie-
lu ruumiista, pääset eroon 
huolesta kuin huolesta. 
Pääset ilmeisesti myös vaat-

teistasi, seinälle on jätetty 
roikkumaan rintsikat. Nyt 
kun viisari sojottaa oikeaa 
aikaan on aika kiilottaa kir-
sikat.

- Oi kiitos arvon Salvador, 
että näytit minulle tämän. 
En ole hytkynyt ja koko 
kroppani voimin värissyt 
näin sitten ristiäiseni. Ris-
tin riistat riistoriskin ra-
jalle, tätä kokemusta suo-
sittelisin kuitenkin äidille 
ja faijalle. Hiukset haisee 
Kaijalle. Pää osuu majan 
lattiaan, kun nautinto välit-

tyy drum and bassin tahtiin 
pulikoivalle haikalalle.

- Paketiin, pakettiin. Tyy-
tyväisyytesi hohkaa minun 
säteilevään bileantenniin. 
Muista kuitenkin, että Da-
likulkutunnelibileet ei oo 
kaikki kaikessa. On hyvä 
muistaa urheilu joka vai-
heessa. Virvokkeiden osal-
ta on hyvä muistaa käyt-
tää välillä jotaki muuta ku 
bissehanaa. Aamulla 0600 
lähdetään lenkille, nimeni 
olkoon Dali-Ethana.

Pumppusaatana

Dalikulkutunneli
Dalí-Ethana

Rintsikat
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Snyggade den penciil åch drawar 
en pictur om att det roialet familj

MÅLARBILD FAMILJ



32 33

Design

Development

Data Science

Advisory

Futurice is a full-service digital 
agency. Our business is built on a 
solid bedrock foundation of tech-
nological, design and consulting 
excellence forged over 18 years 
and in more than a 1600 projects. 

We build user-centric services 
that work. Our own tools and 

methodologies, like Lean Service 
Creation, IoT Service Kit, IA De-
sign Kit, always put the user first. 

We work with organisations and 
help them change to weather tur-
bulent times. We cooperate with 
our clients to drive change that 
help them harness the full innova-

tive potential of their employees, 
emerging technologies like artifi-
cial and augmented intelligence, 
and disruptive ways to develop 
business, such as joint ventures 
and startups.     

futurice.com

Check out our summer jobs futurice.com/careers

NATIONALITIES 

40
POPULATION 

500
TURNOVER 

50 million €
Berlin 

Helsinki 

London 

Oslo 

Munich 

Stockholm 

Tampere

in 10 seconds

Over 900 apps published

Thousands of projects 
successfully completed

9th consecutive year of 
profitable growth

Best place to work in 
Europe 2012 & 2013 

PANNU
Sekoita kattilassa yhteen:

skumpan jämät
1 huurteinen MF

loraus energiavettä
tiraus taskumatista

Ginger Ale
2 x Fizz

joululimu
pepemake

Nauti!
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Sportstugans tablor

E T K Ö  S A A N U T  R U U S U A  

I N F O Ä H K Y S S Ä ?  

 

 

 

ILMOITTAUDU PERINTEISEEN 

19. KERTAA JÄRJESTETTÄVÄÄN

KUKKA BACHELORETTE - 

KILPAILUUN! 

 

                                          

                    

Happiest Company 2020

Tai miten olisi ihan oikeat työt... 
Meille kukkiakin tärkeämpää on merkityksellinen työ.

Sitä tarjoamme kaikille VALAlaisille. 
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ULKONÄKÖ

HAJU

MAKU

MEGAFORCEN KANSSA

LOPPUTULOS

“Epäilyttävä”
“Vaahtoaa hassun ruskeena”

“Kokismainen ulkoasu”

“Tää tuoksuu joltain tutulta”
“Rypälemäinen”

“Tulee mieleen luumu tai omena-
limu”
“Jul”

“Kevyen kirpee mut salee silti 
äklömakee”

“Ihan todella vaikee”
“Sellanen liila tuoksutussi mitä oli 

ala-asteel”

“Kaipaa ehdottomasti Megafor-
cea”

“Ei maistu millekään”
“Luulin et olis joku tosi paha ja 

vahva, mut...” 
“Aika raikas oikeestaan”
“Ei tää kyl joulunen oo”

“Niinku omenalimsaa joka ei 
maistu miltään”

“Heitätkö sen MF:n?”

“Ei hitto tää oliki tosi toimiva”
“Niinku MF mut parempi”

“Jatkoon”
“Kaikist mitä oon testannu MF:n 

kanssa, niin se vaan parantaa 
makuu”

Julmust ei oo must, mutta MF tekee 
kaikesta parempaa

JULMUST
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