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Pääkirjoitus
Kaikki hyvä loppuu aikanaan,
mutta niin myös minun päätoimittajakauteni.

Pitelet käsissäsi tämän vuoden viimeistä Lehdykkää ja mitä todennä-
köisimmin myös viimeistä minun toimittamaani.

Tämäkin lehti tehtiin, sillä tunnetulla taidolla ja varmuudella kuin edel-
tävätkin. Eli niska hiessä, verta säästämättä.

Numero sisältää jälleen erittäin laadukkaita tekstejä ja kuvia ja sitten 
sitä toista ääripäätä, onhan siellä siis minunkin juttuja. Ylpeä olen kui-
tenkin kaikesta mitä tämänkin lehden kansista ja niiden välistä löytyy. 

Oman kauteni päättämisen kunniaksi lehti sisältää jopa pienen dekka-
ritarinankin tällä kertaa.

Sinulla arvon lukija on nyt ilo pitää kädessäsi Lehdykän pyöreätä tasa-
luvun juhlavuosikertaa. 
Lehdykän 48. vuosikerta oli ainakin minulle ikimuistoinen ja tasoltaan 
poikkeuksellisen laadukas, näin ystäväni sanoin: Etenkin minun toimit-
tamaksi.

Kiitoksia yhteisistä hetkistä ja muistoista. Lehdykän teko antoi minulle 
paljon, toivottavasti te arvon lukijat saitte siitä myös jotain.

Istuessani tällä kertaa ihan vaatteet päällä kotonani

Lehdykän Päätoimittaja Joni Saarinen

27.11.2014
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PJ:n palsta

Tervehdys jälleen!

Voi juku.. Mihin tämä vuosi katosi? Kohta vuosi 2014 taputellaan pakettiin ja uusi hal-
litus uuden puheenjohtajansa kanssa aloittaa toimensa. Ihan hirveä haikeushan tässä 
iskee. Tämmöistä kiltaa ja hallitusta on ollut niin ilo johtaa ja auttaa eteenpäin. Toivot-
tavasti myös te olette nauttineet kuluneesta vuodesta ja toivottavasti olemme hallituk-
sen kanssa pystyneet tarjoamaan teille tekemistä ja avaimia opintoihin, työelämään ja 
vapaa-akaan. Mutta onneksi uusia tekijöitä tulee joka vuosi kasapäin lisää (olen superi-
loinen meidän extrainnokkaista fukseista! <3), joten olen luottavainen killan jatkumon 
suhteen. Eiköhän järkkäillä meille hienoimmat vuosijuhlat ikinä samalla hengellä, jolla 
BiTakin saatiin aikaan ;) 

Nyt kun on tullut vietettyä pari vuotta tiivistä järjestöelämää ei enää osaa päästää irti. 
Mutta mikä voisikaan olla parempi harrastus ja tasapainotus opintojen kylkeen? Näissä 
hommissa on myös kaverien määrä ja cv paisunut uusiin sfääreihin. Mutta onneksi alkaa 
myös uusi vuosi ja sitä kautta tulee myös uudet jekut!

Peizei kiittää ja kumartaa kyynel poskella. En mä olisi voinut kuvitella parempaa kiltaa, 
jossa toimia nämä pari hallitusvuotta. Iso kiitos!

Haikein ja samalla innokkain terveisin,

väistyvä puheenjohtajanne,

Meeri Haataja
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Kuinka saada äänesi kuuluviin killassa
Kiinnostaako sinua killan toimintaan 

osallistuminen, mutta et osaa tai uskalla? 
Onko killalla käyttämätöntä potentiaalia tai 
tarvetta muutokseen, ja haluaisit saattaa 
tämän asiasta päättävien korviin? Etkö kui-
tenkaan halua työntää kättäsi heti kyynär-
päätä myöten kiltabyrokratian lihamyllyyn 
tai mennä teilattavaksi hallituksen kokouk-
seen?

Ei hätää! Voit silti saada äänesi kuuluviin 
ja ideasi esille. Keinoista ensimmäinen on 
killan sivuille, (www.syntaksis.org) avattu 
elektroninen palautelomake, josta löytyvät 
vaihtoehdot niin kilta- kuin kurssipalaut-
teelle. Jos kuitenkin koet nettilomakkeen 
jollain tavoin hankalaksi/etäiseksi tai vas-
taavaa, tai ideasi koskee suoraan jonkun 
tietyn toimihenkilön toimialaa, voit lähet-
tää kulloisenkin asian suhteen toimivalle 
henkilölle sähköpostia. Myös jos ideasi ei 
ole ihan esityskypsä, voi sähköpostilla yh-
teyden ottamalla, tai hihasta nykäisemällä 
päästä keskusteluyhteyteen jonkun asiois-
ta tietävän ihmisen kanssa.

Näitä asioista tietäviä ihmisiä joiden 
kanssa luultavimmin joudut tällöin tekemi-
siin ovat: Puheenjohtaja Sami Saarenpää, 
SOKOPO eli sosiaali- ja koulutuspoliittinen 
ministeri Juha Nuutila, Ympäristöministeri 
Sanna Kanerva, Kulttuurivastaava Aleksi Ta-
kala, Liikuntavastaava Juho Hyvönen, Killan 
isäntä Aleksi Takala.

Muutamia esimerkkejä asioista joista 
voit ottaa yhteyttä kiltaan, sekä asianomai-
set vastuuhenkilöt:

Haluaisin että killan sisäliikuntavuoroil-
la tai ulkona pelattaisiin jotain harrasta-
maani peliä tai kokeiltaisiin vaikka zum-
baa

 Liikuntavastaava Juho Hyvönen

Toivoisin killan järjestävän kuorolau-
lu/käsityö/rytmisenpäänseinääntakomis 
yms. illan

Kulttuurivastaava Aleksi Takala

Löysin Suomen mutaisimman ojan/hil-
jaisimman sammakon/tylsimmän linnun/
epämääräisimmän sammalen yms. ja ha-
luaisin jakaa kokemukseni muiden biolo-
gien kanssa luontoretken muodossa

Ympäristöministeri Sanna Kanerva

Toivoisin killan järjestävän opastusta 
jonkin lajiryhmän opetteluun/ luontoku-
vaukseen yms. vertaistuen muodossa

Puheenjohtaja Sami Saarenpää

Olen huolissani killantapahtumissa 
syntyvästä jätteen määrästä

Ympäristöministeri Sanna Kanerva

Kiltahuoneella pitäisi olla/ei pitäisi olla 
mitä nyt ikinä keksitkään

Isäntä Aleksi Takala

Killalla pitäisi olla oma auto käytettä-
väksi luontoretkeilyä yms. varten

Joulupukki

Perttu Anttonen
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Oppimiskykyni kärsii vakavasti koska 
luennoilla ei pidetä taukoja välissä, enkä 
halua sanoa tästä itse luennoitsijalle, kos-
ka pelkään hänen syövän pääni (ehkä ihan 
aiheesta)

SOKOPO Juha Nuutila

Luennoitsija puhuu liian hiljaa että 
kuulisin hänet, ja puhun itse niin hiljaa et-
tei hän kuule palautettani

SOKOPO Juha Nuutila

Kuulun korinpunojien maailmanjär-
jestöön/ paikalliseen jodlausliikkeeseen/ 
yhdistyneisiin tolppa-apinoihin/ Itsepuo-
lustuslajiseuraan Pot Khii Mum Hoa yms. 
ja haluaisin killalle järjestettävän esittely-
kerran kyseisestä harrasteesta/ lajista

Tilanteesta riippuen kulttuurivastaava 
Aleksi Takalaan tai liikuntavastaava Juho  
Hyvöseen

Haluaisin kasata kanssa opiskelijoista 
seurueen yliopilasteatteria katsomaan tai 
vaikka Savonlinnan oopperajuhlille

Kulttuurivastaava Aleksi Takala

Sattuu kun virtsaan
YTHS

Jos et näiden esimerkkien pohjalta 
keksi kuka voisi sisällyttää asiasi vastuu-
alueeseensa, niin voit aina ottaa yhteyttä 
suoraan ylimmälle portaalle Sami Saaren-
päähän. Muistutettakoon kuitenkin vielä, 
että nettipalautelomake on tehokas keino 
saada asiansa hallituksen korviin. Ideoi-
taanhan voi toki myös käydä ammuttamas-
sa alas kiltahuoneen joviaalissa seurassa.
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Kiltahuonenovelli
Novellin tapahtumat perustuvat löy-

hästi sattumanvaraisiin observaatioihin ja 
kaikki yhteydet todellisuuteen ovat silkkaa 
sattumaa…

“Sinä yönä muumilaaksossa oli satanut 
lunta...” Siinä tilanteessa kyseinen fraasi 
tuntui sopivammalta kuin koskaan. Eilen oli 
vielä syksy, mutta riippumatta siitä keneltä 
kysyisit, tänään oli epäilemättä talvi. Ulko-
na tuiskusi lunta ja kerrostalon pihakiveys 
oli peittynyt valkoisella pulverilumella. Ih-
meteltyäni luontoäidin logiikkaa tarpeek-
seni, mätin jotakin aamupalan tapaista 
suuhuni ennen kuin heitin maiharit jalkoi-
hini ja lähdin tarpomaan kohti yliopistoa. 
Ulkona oli kaikesta huolimatta yllättävän 
lämmin, lumeen hautatutunut katu näytti 
oudolta. Mietin hetken verran ajatusta hil-
jaista unta nukkuvasta maailmasta, kunnes 
naamaani osunut kylmä lumituisku katkaisi 
moiset haihattelut.

Yliopistolle päästyäni suuntasin kulku-
ni sille kapealle käytävälle, jolle biologian 
osasto oli joutunut muuttamaan hiljattain. 
Portaat ylös, ja käytävän päähän... Täällä si-
jaitsi toinen kotimme, biologian kiltahuone. 
Noudatan aamuisin (vai pitäisikö sanoa aa-
mupäivisin?) omaa rytmiäni, joten ei lien-
ny mikään ihme, että paikka oli tyhjillään 
tähän aikaan päivästä. Seinällä roikkuvaan 
ilmoitustauluun oli kiinnitetty kertakäyttö-
lautanen, jossa luki “lähdetään ryyppää-
mään!” (Olikohan lähdetty?) Samaisella 
seinällä roikkui myös käpypassiksi nimet-
ty julkinen kysely, jonka avulla vanhempi 
opiskelija saattoi tarkastella opintojensa 
edistymistä. Gradu tekemättä, kahviriippu-
vuus ja fuksikyllästyneisyys kehitetty, käyt 
päivittäin kiltahuoneella... Ainakaan kela 

ei ole vielä varoittamassa tukikuukausien 
loppumisesta. Rastitin itselleni 8 pistettä 
ja tuumin puolittain huolestuneena, että 
tähänkö on tultu. Olin tosin luvannut itsel-
leni, että työstäisin tänään jo edellä mainit-
tua gradua. Kiltahuonetta ei syytä haukuttu 
myös ”motivaatiokuopaksi”, joten sinne ei 
kannattanut jäädä, mikäli meinasi saada jo-
takin aikaiseksi.

Rehellisesti sanottuna, en viitsinyt teh-
dä hommia kovin kauaa keksimättä itsel-
leni tekosyytä luistaa niistä. Ehkä vähän 
samaan tapaan kuin ihmisille tulee jokin 
kumma tarve siivota huoneensa aina pari 
päivää ennen tärkeätä tenttiä, koin tarpeen 
pitää kahvitauon. Mietin siinä sitten käytä-
vää pitkin kävellessä, että tämä universumi 
on oikeastaan aika tylsä. Jos jokainen valin-
ta tai sattuma kerran synnyttää uuden rin-
nakkaisuniversumin ulottuvuuden, olisin 
kaiketi voinut pitää eilisin kahvitaukoni klo 
13:14, törmätä söpöön tyttöön, läikyttää 
kahvini hänen rinnuksilleen, minkä seu-
rauksena kyseinen rinnakkaisuniversumin 
kolkka olisi varmaankin noin kymmenen 
kertaa mielenkiintoisempi kuin nykyinen 
ulottuvuuteni. (Niinpä niin…)

Tähän aikaan kiltahuoneellakin oli jo lii-
kettä. Tietokoneella pyöri (taas) evoluutio-
simulaattori kaksiulotteisille, geometrisistä 
kappaleista koostuville autoille, kolme tai 
neljä eri keskustelua pyöri samaan aikaan 
eri puolella huonetta, aiheiden vaihdelles-
sa kurssien tehtävistä aina käytettyjen pik-
kuhousujen myymiseen ja siihen liittyvään 
bisnekseen. Sohvilla ei ollut tilaa, joten 
tarkkailin tilannetta kiltahuoneen väliköstä. 
Noh, olipahan sentään kahvia.

Iiro Salminen
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Jos valinnan varaa sattuu olemaan, päi-
vän paras ajankohta ruokailulle on epäile-
mättä siinä kello yhden maissa, kun Julinia 
on tyhjentynyt humanisteista ja luennolta 
luennolle juoksevista fukseista.  Pöytään is-
tuttuani tajusin jotakin vallankumouksellis-
ta ja silti niin itsestään selvää--- Länsimai-
nen sivilisaatio perustuu kahville. Pöydälle 
jätetty reilun kaupan propagandapamfletti 
valisti minua perheviljelijöistä, joiden ti-
loilla kasvaa 100 – 200 pensasta, yhden 
pensaan tuottaessa n. 1 yhden kahvipake-
tin per vuosi. Ne pavut oli sitten poimittu, 
jauhettu kahviksi, pakattu ja rahdattu ties 
kuinka monen välietapin kautta tänne, vain 
jotta joku jaksaisi taas nousta aamulla töi-
hin.

 
Onneksi tätä länsimaisen sivistyksen 

perustaa oli tarjolla kiltahuoneella. Eräs 
kiltamme kirjoittamattomista säännöistä 
määrittelee, että jos kiltahuoneella soite-
taan musiikkia, sen täytyy poikkeuksetta 
olla huonoa. Tämän iltapäivän tarjontaan 
kuului muuan muassa outoa idolipoppia 
Koreasta, työkalumainokseksi naamioitu 
pornahtava musiikkivideo sekä muuta sa-

mansuuntaista kamaa. Kysymys kuuluu, 
miksi, ja niin monella eri tasolla…

Muutama tunti sen jälkeen kun olin 
unohtanut itseni nukleotidirivistöjen se-
kaan, palasin kiltahuoneelle vielä nouta-
maan takkiani. Paikalla käytiin keskuste-
lua työmarkkinatilanteesta tai sellaisen 
puutteesta… Ei sillä, että olisin edes kovin 
läheisissä väleissä kenenkään paikalla ol-
leen kanssa, mutta jäätyäni siihen suustani 
kiinni, alkoi taas tuntua siltä että omakaan 
tilanteeni ei ole niin kovin järjetön. Siinä se 
kaiketi olikin, kiltahuoneelle eivät vetäneet 
pehmeät sohvat, halpa kahvi tai taiteelli-
sen huono musiikki (okei, ehkä vähäsen…) 
vaan se vertaisuuden tunne.

Seuraavana päivänä lumi oli jo muuttu-
nut loskaksi ja maailmakin tuntui taas eri-
laiselta, mutta tiesin silti, että suuntaisin 
kulkuni kiltahuoneelle taas tänään…

Tarinan kirjoittaja on käpyyntynyt biolo-
gian opiskelija, joka käy päivittäin kiltahuo-
neella ja on kehittänyt itselleen vakavan 
kahviriippuvuuden.

Samin sarjis
All work and no play makes Sami a dull boy. All work and no play makes Sami a dull 
boy. All work and no play makes Sami a dull boy. All work and no play makes Sami 
a dull boy. All work and no play makes Sami a dull boy. All work and no play ma-
kes Sami a dull boy. All work and no play makes Sami a dull boy. All work and no 
play makes Sami a dull boy. All work and no play makes Sami a dull boy. All work 
and no play makes Sami a dull boy. All work and no play makes Sami a dull boy. All 
work and no play makes Sami a dull boy. All work and no play makes Sami a dull 
boy. All work and no play makes Sami a dull boy. All work and no play makes Sami 
a dull boy. All work and no play makes Sami a dull boy. All work and no play ma-
kes Sami a dull boy. All work and no play makes Sami a dull boy. All work and no 
play makes Sami a dull boy. All work and no play makes Sami a dull boy. All work 
and no play makes Sami a dull boy. All work and no play makes Sami a dull boy. All 
work and no play makes Sami a dull boy. All work and no play makes Sami a dull boy.
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Otteita normaalista opiskelijaelämästä
Joni Saarinen

Heräsin aamulla myöhään alaselkä kipeänä, sillä patjassani oli ollut kova paukauma.
Olin tullut kotiin ja kömpinyt sänkyyn aamun pikkutunneilla, koska uni ei ollut tullut 

silmään ennen. Lähinnä perversoituneiden unirytmieni tähden.
Aamupalalla pidän kovista munista. Ainakin 10 minuuttia keitetyistä.
Pukeuduin lempipaitaani, se sama jota aina käytän. Samat vanhat farkut sujahtavat 

jalkaani kuin itsestään.
Vedän hansikkaat käteeni vielä ennen kuin lähden.
Ulkona sataa ja kaikki on ihan märkää. Naiset ja lapset juoksevat kouluun. Muutama 

mies myös. 
Saavun luennolle myöhässä. Luennoitsija heiluttelee jo kädessään pitkää ja ohutta 

karttakeppiä. Kynänmuotoinen teleskooppivartinen, jollaisen itsekin olen aina halunnut.
Aiheena on atomihiukkaskiihdyttimistä. Toiset ihmiset nuokkuvat pulpeiteissaan. Jot-

kut vetävät kännykän taskustansa ja pelaavat biljardia. Itse tekisin samoin mutta känny-
kän akkua pitää säästää.

Lounastauolla menen kiireesti syömää, ruokana on banaaninmuotoisia käyriä kevät-
kääryleitä. Imen täytteen aina ensin kääryleistä ja sitten vasta pureskelen itse kuorrutuk-
sen.

Iltapäiväluennon päätin skipata sillä minulla on tapaaminen graduohjaajani kanssa. 
Hän odottaa kärsimättömänä toimistossaan ja ottaa kahvikupin käteensä minun saapu-
essa paikalle. Painaa sen huuliaan vasten ja imaisee kunnon kahvisatsit. Tuoksu on niin 
voimakas, että tunnen sen itsekin. Poikkeuksellisen vahvaa kahvia tänään.

Palaverimme jälkeen suuntaan kotiin lempeni eli harrastusteni pariin. Tänään on mal-
lipoikien kokouksen vuoro. Tulen paikalle myöhään. Kokoan itse Tiikeri-tankkia, mutta se 
ei ole lähentynyt valmistumistaan lähiviikkoina kunnolla. Kurvit tuottavat minulle ongel-
mia. Myös pienet tornin ulokkeet ovat kovin hankalia.

Illalla istuskelen tietokoneen ääressä, peukaloni päällä on vielä jäljellä maalia jota tip-
pui siihen aikaisemmin.

Luen vielä Helsingin Sanomat ja yritän sen jälkeen mennä nukkumaan., mutta en usko 
että kykenen. Toivottavasti tämä suunitlema ei lässähdä niin karmeasti kuin viimeksi. Se 
oli todellinen liskojen yö ja pettyneenä kiemurtelin vain hiestä märkänä lakanoiden välis-
sä epätoivoisesti miettien elämääni ja miten pitäisin siitä paremmin kiinni, jotta kestäisin 
pidempään.

Noh huomenna menen ystäväni Pasin luo kylään. Vietämme kivan iltapäivän kuumien 
kahvikupposten äärellä. Illalla hän näyttää ampumansa täytetyn teeren ja sitten pelaam-
me jotain peliä. Se tulee olemaan erittäin mukavaa. Ai niin Huomenna on isän syntymä-
päivä, täytyy muistaa puhua hänelle ja onnitella.
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Paul Debray
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Murder 
at the break of dawn Part i

Rikosnovelli
Joni Saarinen, Referee: Onni Kaarle

Disclaimer: The following story is pure fiction. Any relatedness or resemblance  to real 
life events, real life organizations, real life people alive or dead is purely coincidental.

 
It was supposed to be a routine Sunday. Just another weekend wasted on liquor and 

hopeless attempts to hook up with women who weren’t twice my age or twice as ugly 
as me. 

But this Sunday the phone rang. I wake up with a cold sweat. The sound of the ringto-
ne booming in my head way too loud. My vision is blurry and I can’t feel my dry tongue. 

Hangover; the fancy word for feeling like shit. 
Who the hell calls anyone on Sunday, anyway, especially at 7 AM? With a yawn and a 

grunt I reach for the phone.
”Mhrm, Jared…” I grunt to the cellphone. A panicked female voice screams to my ear: 
”Inspector Jared, please come quickly!”
I hurry as fast as I can... Right after I just eat something - something fatty and unhealt-

hy. Now that I think of it, what the hell was that thing I ate? Anyhow, I didn’t have the 
time to brush my teeth - must smell like a pig, too. Well, personal hygiene is overrated, 
anyway. 

After arriving to the location I study the building. Colorful like a rave party in the 90s, 
man was it ugly. The one who called me here was a woman called Mary, the president 
of Sin Taxes Corporation: some piece-of-shit organization trying to make it in this god-
forsaken city. She’s already waiting for me at the door. She quickly guides me trough the 
weird orange corridors to a small room. And there it waits me - the crime scene.

The victim’s body had been pierced from several places, making him hang on a wall 
like a tapestry, out there for all to see. Someone was trying to tell a message. But to 
whom?

”Mark was our best IT-specialist. Though he had his ups and downs but everybody 
liked him. Well, not everyone, but most of us”, she tells me. 

By the looks of it he had been dead for less than 12 hours. Mark had been gutted, and 
gutted good. Internal organs lying on the floor. Both his arms and legs had been pierced 
to the wall, and there was a noticeable dent on his head, too - probably the killing blow, 
by the looks of it. The more gruesome injuries seem to have been inflicted post-mortem. 
The floor is a painting of blood and guts; someone put great effort into this.

 ”Why would someone do this to anyone?” Mary asks me. Sure as hell beats me. All I 
know is that when the ordinary police can’t help you, and you want to keep things nice 
and quiet, you call on me. 

You call on Inspector Jared.
Though the cruesome sight is unnerving, there’s a strange, peaceful look on Mark’s 

face. He seems to be at bliss, an idiotic smile on his face. I guess his last moments had 
been nice. Good for you Mark, good for you. But I bet your day could have ended better.
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While looking around the crime scene I notice something strange, especially within 
the mess on the floor. ”What is it? Did you find something?” Mary asks.

”Nope, but I see something missing: the stomach is gone…”
”What do you mean it’s missing? I saw Mark in the evening and he was perfectly fine. 

God, inspector! What’s going on here?!”
”Perhaps the last night’s party was so good…”
I rise from the floor and look Mark’s slowly rotting carcass again.
”That he just didn’t have the stomach for it.”

eeeee

All the people who had seen Mark at yesterday’s party were quickly rounded up and 
interrogated. Some briefly, some for a bit longer.

The events of yesterday had started to unravel to me. Mark had arrived to the 
company’s Christmas party already heavily intoxicated. So he had been drinking already, 
but with whom?

After fooling around with some big breasted blonde he had went to sauna. Several 
hours later he had head to an afterparty somewhere. After that, something happened, 
and he ended up nailed to the staff room wall.

Only one thing was certain: he didn’t end up there just by himself. No, you can’t nail 
all your limbs to a wall and then gut yourself after your heart stops beating. Suicide was 
out of the question, thus I could feel the case closing already…

Out of the people who remembered last night, four were of some interest to me: the 
president, the minister, the headmaster and some upstart soon-to-be-CEO fellow.

Mary seemed honest and told in close detail what had been happening during the 
evening. However, she was clearly hiding something, but what? What was she so nervo-
us about? She had been the president for a year, standard minimum time I hear. The Sin 
Taxes Corporation had been doing pretty well: they had doubled their market and busi-
ness seemed to be booming. Strange that you couldn’t see it from the outside, though…

Alfred the minister seemed a like normal man. Though he was twice my size, he didn’t 
seem that intimidating. He had more of a teddy bear-ish appearance than anything. He 
also seemed to be the most devastated about the loss of who he called his friend, Mark. 
As a minister he had been co-working a lot with the president and the two of them basi-
cally ruled over the Sin Taxes Corporation. Could he be related to the murder somehow? 
He just might.

Peter the headmaster struck me as a suspicious fellow from the start. His career well 
expanded over the years of his superiors, yet he still had maintained his current position. 
Why had he not rosen trough the ranks? Not qualified for it, or just enjoying his current 
role? He also seemed to enjoy insects a lot, kept talking about them. I enjoy arachnids 
more myself.

And the last man, Samson. He seemed like an ordinary human. Ordinary to other 
people, I guess, but to me the man seemed suspicious; I smelled a crook. But for the 
life of me, I couldn’t get anything out of the man. I even got a bit rough on him, but no, 
nothing: his lips were sealed. Slicky bastard. He was hiding something, I just knew it.
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What were they all hiding? How did Samson rise so quickly? What 
were the minister and the president hiding? Why did the headmaster 
seem so cold towards Mark? Good suspects and my gut told me one of 
them was behind all of this.

But none of these people really felt like a stone cold murderer. All 
of them seemed to have their dark sides, though, but who could have 
been the murderer? One thing that ruled all of them out was Mark’s 
size: a bit overweight, but other than that, quite a standard guy. But 
still, 90 kilos. You need some brawn to lift a man to a wall like that; 
even I would have trouble doing that. Also, why take the stomach out? 
Why nail him to the wall? Nailing seemed personal, revenge maybe. 
But stomach? That’s just plain weird and creepy. The blood opera of his guts seemed 
unnecessary too. Why all that just to kill a man? Seemed like the mark of a professional, 
a hitman. Someone must’ve ordered this murder.

But why would anyone kill a harmless IT-specialist? I only had a couple of leads but 
that was usually the only thing I needed. To get to the bottom of this I needed more 
information, or leverage to get more. In a city like this there was only one thing to do. 
When you need information about scumbags, you go to one of them. It helps if he’s the 
worst of the worst. 

You go to Shady Tim.
Shady Tim had been operating in this town for some years now. Rumor has it that he 

crawled out of a hell hole quite some distance from the city. That place ate men up and 
shat them out in no time. The men who survived the life there were either real badasses 
who took no shit from anyone, or opportunists ready to stab you in the back when it 
pleased them. Shady Tim was of the latter. He had used his backround and experience 
to set up a shop, selling jewelry and all that trash to anyone who wanted it. However, at 
some point he had turned to more exotic merchandice: weapons, highly sophisticated 
equipment, organ transplants - you named it, he got it. The price was often high, though, 
and if you didn’t pay in time, the merchandise was retrieved back – with interest, natu-
rally. As his influence grew so did his knowledge of the city, and especially information 
about the people in it. Information - the most valuable resource of them all. Shady Tim 
struck gold on that one: information broking was a good business.

Shady Tim was a lean, tall guy. He seemed harmless. Big man could break him a like 
a twig. Or could, if not for Shady Tim’s favorite muscles: two dark figures lurking in the 
back of his shop.

”Welcome, welcome, Inspector Jared. I was already expecting you. Terrible what hap-
pened to Mark, absolutely terrible. You know, I actually knew the man myself: I used to 
do IT-work for that same company for a short while, too. Naturally, it was a long time 
ago.” His tongue is slippery and flexible as any snake’s. His every word dripped with ho-
ney: sweet, sweet lies.

”Just tell me what you know Tim, no need to make this anymore difficult than it al-
ready is for me.” My blunt threats are countered as the two figures flinch just enough 
for me to notice. ”Difficult you say? Inspector, I’m afraid this could get much, much more 
difficult for you. Remember last time?”
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Last time? Yeah, I remembered that well. Got a nice scar out of that time. Luckily, Tim 
had thought me quite useful, so the two figures had not killed me - just showed me my 
place.

”But, inspector, don’t worry: I’m actually very well informed on this case already. I 
might be able to tell you couple of hints, but what would I get in return, hmm?” 

”My gratitude?” I tell him. He chuckles. A fake laugh that pisses me off. ”Tell you what, 
I’ll help you out because I’m such a nice guy. But I just need one thing from you. You need 
to retrieve a certain item for me, item that my client wants to have.” 

”Why not send your own boys?”
”Oh I will, they just need some help in getting what I need.”
Ultimately, what choice did I have? Law and order had no meaning in this town any-

way: you did what you needed to make your life better. So here I was, riding shotgun to 
Shady Tim’s favorite underlings, repossession agents or Repo Men in short. Rumor had 
it they had been just kids when Tim had taken them in and raised for them this purpose 
only: to serve and obey. But it was clear that both of them were older than Tim. I shudder 
at the thought of how a man like Tim keeps these two mad dogs on a leash. They were 
known as some of the most notorious individuals in this town, well known for ripping out 
the unpaid organ transplants from unsedated customers. They did what was ordered, no 
questions asked. 

Jake and Hector, the Repo Men. Jake was white as the face of their victims and Hec-
tor as black as his soul. Or, to put it out in a more civilized way, Jake was caucasian and 
Hector was african-something. Basically they were highly trained cronies, nothing more.

Our target was the Screaming Eagles Motorcycle Club President’s favorite ride. Ap-
parently the fellow had messed with the wrong guy, and now a lesson was supposed to 
be taught. The man was called Draven, his favorite ride was a Honda GL 1800 Goldwing, 
named Betty. So, why the hell was I there? Well apparentely the infamous Repo Men had 
a minor weakness: neither of them knew how to ride a motorcycle. So, they were suppo-
sed to beat up Draven and his hoodlum gang while I ride away with his motorcycle. Just 
a routine job and I already knew it was going to fail.

We arrive to the garage, the silver colored Goldwing waiting for me at the front. We 
start the gig in quiet. Just need to hop on the ride and drive off to the sunset. All done, 
and I get my information. Nice and easy. We quietly go to the motorcycle. I can’t but won-
der why anyone would drive a sofa like this, but quickly regain my thoughts and start to 
hot wire it. Damn these new models; stealing stuff was so much easier when I was a kid, 
and now all this electronic crap is making my old hobby so much harder. Luckily, I had a 
lot of practice when I was young.

” C’mon Jared, what’s taking so long?!” 
Actually, what the hell are all these wires? Where’s the red and blue? All I find are 

orange and green ones. Damn Japanese, you don’t even use the red wires anymore? 
I cross my fingers and pull the two wires together. Just when I get a spark, I realize the 
problem. Wrong cable bundle. 

An ear splitting alarm starts to ring. Shit, shit, shit, I swear the previous model didn’t 
have shit like this - so much for the covert ops. A golden haired man straight from the 80s 
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comes running through the front door with a posse of seven in tow. ”Oy you! What the 
devil you think ya be doin to ma ride? Get ’em boys!”

Draven is clad in full-body leather outfit. Huh, I guess his fashion style is just as mes-
sed up as his hair. The Repo Men move in to engage the posse immediately. Roundhouse 
kicks fly all over the place as the two master Muay Thai fighters unleash their fury upon 
the bikers, leaving me to deal with the club president.

”I’m gonna make minced meat out of you buddy. This is for Betty.” As he speaks, a st-
rong smell of tar comes out of his mouth. God knows what he’s been chewing, but I sure 
as hell don’t want to know. 

He starts with a nice, open swing. Easy to dodge. I do a quick right upper cut, it con-
nects nicely, followed up with a knee and the wind is knocked out of him. 

I might not be a martial artist but I know how to play dirty. But in my triumph I fail to 
notice a tiny little detail: an omnious object sticking from his belt.

It seems he knows how to play even dirtier than me. At least I feel that way as he pulls 
out a pistol and points it at me. Well fuck…

It’s surprising how quick people move when inspired correctly, and a hail of bullets is 
one of those great inspirers. I run as fast as I can. I try to shield myself from the bullets-
torm by taking cover behind Betty, the one thing I’m sure he would not shoot at. And 
while I’m at it, might as well try to start it again. It takes only few seconds this time, and 
the engine actually fires up. It seems Hector and Jake had already made a run for it and 
abandoned me here. Couldn’t care less about them. Now’s my chance.

I jump on the bike and try to speed off. Draven tries to run toward me but all that sit-
ting on a bike might have not improved his physical properties all that much. Before he 
makes it in time I speed of with the bike.

”BEEEETTYYYYY, NOOOOOOOOOOO!!!”
eeeee

While driving Betty, I have to say the seat is indeed really comfortable. The man from 
the 80s sure seemed to love the 70s. ”No, I don’t believe in magic, Draven,” and I close 
the radio.

Half an hour later I arrive to Shady Tim’s place again, just when my cellphone rings.
It’s Alfred the minister.
”Inspector… I can’t bear with it anymore: there’s something I need to tell you right 

away. It has something to do with the murder, I’m sure of it.”
”Hold on Al’, I’ll come to you within an hour. Just need to finish one thing first.”
”Alright inspector, but please hurry.”

eeeee

Shady Tim, though I hated the man, came clear, at least this time. As I delivered the 
bike with the Repo Men, he was ready to tell me what he knew. According to him, the 
corporation had some weird financial things going on. Most of the money that went in 
never appeared on the account books. It had been going on for some time but it had 
started only after the reign of the new president and minister had started…

Money vanishing? Corruption? The leaders of the corporation putting more than their 
fair share to their own pockets? Surely not, how anyone could do an awful thing like 
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that… Sarcasm aside, this was a strong lead. This and what Alfred wants to tell me. Which 
reminds me, I better get over there.

As I drive towards the meeting place, I ponder the case. So, the minister and the pre-
sident have shady business going on. The rising star has dirty secrets of his own, and let’s 
not forget about the suspicious headmaster either. It will all fall into place soon, I can feel 
it. Fat lady, get ready to sing.

The conference room is oddly quiet and dark when I arrive.
”Alfred, I’m here.” 
No answer. A familiar smell invades my nostrils.
I realize that there’s someone sitting on the chair in front of the silverscreen. ”Alfred? 

So what was it you wanted to tell me?”
As I walk toward him my shoe dips in to something wet. And suddenly the smell is all 

too apparent for me. Blood. Way too much of blood.
As I turn the lights on, I notice it. Alfred had only one destination ahead of him any-

more: six feet under.
The now-former minister sits before me soaked in his own blood. My leads have dimi-

nished greatly. I’m back to square one. Damn shame for Alfred though.
”I believe this lead just got… Dead cold.”

 To be continued…
Stay tuned for the next exciting chapter of Inspector Jared’s investigations in the next 

chapter...
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Tankotanssi
Anna Lukkarinen

Kenttäkurssi. Saunailta, uimareissulla. 
Lievähkö alkoholin vaikutus. Lauluesitys. 
Valopylväs tutkimusaseman pihalla. Pyö-
rähdys. Tästähän voisi kehkeytyä harras-
tus. Tuosta illasta on kulunut melkein pari 
vuotta, mutta siinä se nyt on, oikea tanko-
tanssitanko. Aluksi harjoitellaan askeleita 
tangon ympäri. Opettaja on tosi sympaatti-
nen ja tunnilla vain me kolme kaverusta, ei 
jännitä niin paljon. Pyörähdyksiä. Liikkeet 
vaikeutuvat asteittain. Käden asento on 
tärkeä, olkapään täytyy pysyä alhaalla. Täs-
sä todella tarvitsee kehon hallintaa ja oikei-
ta lihaksia. Ensimmäinen tunti jää mieleen 
positiivisena kokemuksena. Suunnittelem-
me jo oman tangon ostamista. Seuraava-
na päivänä tuntuu hauiksissa, olen selvästi 
tehnyt liikkeitä väärin, sillä lavassa ei tunnu 
miltään.

Reilu puoli vuotta on hujahtanut kuin 
siivillä ensimmäisen tunnin jälkeen. Olen 
vakuuttunut, että erityisesti yläselän lihak-
seni ovat kehittyneet (varsinkin tunnilta 
tullessa lihakset näyttävät hyvin kehitty-
neeltä, en myönnä psyykkistä vaikutusta). 
Laji on tervetullut motivaattori ja keino 
keskivartalon lihasten treenaamiseen, mitä 
olen aiemmin melko onnistuneesti vältel-
lyt. Tankotanssin viehätys piileekin osin 
varmasti siinä, että koko kehon lihaksisto 
saa harjoitusta, ja vieläpä hauskalla taval-
la. En käytä ilmaisua ”ihan huomaamatta”, 
sillä tunnin jälkeen  kyllä tuntee treenan-
neensa, varsinkin tai ainakin alkuvaiheessa.

”...sitten hiissaat sitä jalkaa vähitellen 
taaksepäin ja heität sen ylös tankoa vasten, 
kun siltä tuntuu.”, neuvoo opettaja. Todella 
hyvä neuvo muuten, yhtäkkiä ei enää pe-
lotakaan ajatus sivuttain tangolla roikkumi-
sesta! (Toim.huom. polvi-reisipito.)   Lajin 
rikkaus onkin mielestäni myös se, että pää-
sen voittamaan itseni aina silloin tällöin. 

Tankotanssi voi siis haastaa sekä fyysisesti 
että henkisesti. Ei ole ihan helppoa pääs-
tää irti käsiä, jos roikkuu pää alaspäin. ”Siis 
mitä, jaloillako tästä pitäis pitää kiinni!?”

Harjoitellaan istumista. Ai, satttuuuuu!  
Varsinkin yläreidet ovat tässä vaiheessa 
koetuksella. Alussa liikkeet eivät myöskään 
välttämättä ole aina ihan hallittuja, niinpä 
kolhujakin saattaa tulla. Hehkeitä kesäsää-
riä halajavan ei kannata aloittaa lajia biit-
sikauden alussa, sen verran mustelmia ai-
heuttavaa touhua tämä on. Sen sijaan jos 
haluat kasvattaa kivunsietokykyäsi, niin 
tankotanssi saattaa auttaa.

Moni varmasti yhdistää tankotanssin 
vain tietyn tyyppisiin yökerhoihin ja strip-
paukseen, mutta harva ehkä tietää, että 
tankotanssin juuret ovat osin paljon kau-
empana. Intialaisesta mallakhambasta, 
joka on voimistelua ja akrobatiaa vertikaa-
lisella puutangolla, on mainintoja jo aina-
kin 1200-luvulta. Mallakhamb on alunpe-
rin ollut painijoiden(!) treenausmuoto.  
Kiinassa vertikaalisia tankoja on käytetty 
sirkusakrobatiassa niin ikään 1000-luvun 
alkupuoliskolta asti. Monet tankotanssin 
liikkeet ovat vähintäänkin hyvin samankal-
taisia kuin kiinalaisessa tangossa tehtävät, 
vaikka kiinalainen tanko onkin pinnaltaan 
vähemmän liukas. Molemmat lajit ovat 
muuten lähinnä miesten(!) harrastamia. 

Yökerhoihin vertikaalinen tanko on löy-
tänyt tiensä vasta 1900-luvulla. Nykypäivän 
tankotanssi on toki saanut vaikutteita tältä 
osa-alueelta. Tankotanssi onkin nimen-
sä mukaisesti enemmän tanssia kun taas 
esimerkiksi kiinalainen tanko on puhtaasti 
akrobatiaa. Tanssia on kuitenkin monen-
laista, eikä tankotanssi vaadi twerkkausta 
tahi muita eroottiseksi luokiteltavia tanssi-
liikkeitä. Näihin perustuvalla tyylisuunnalla 
on nimikin: polesque, joka tulee sanoista 
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pole ja burlesque. Joku saattaisi tässä vä-
lissä kysyä, mistä se vaatteiden vähäisyys 
sitten johtuu, ja selitys on yksinkertainen: 
pito. Jotkut liikkeet ovat suorastaan mah-
dottomia, jos sinun ja tangon välissä on 
kangasta.

Tätä kirjoitusta inspiroi taannoin Helsin-
gin Sanomissa julkaistu juttu biologin uran 
tankotanssikoulun pyörittämiseen vaihta-
neesta henkilöstä. Allekirjoittaneesta ei 
varmaan koskaan tule ammattilaista, mut-
ta pääasia lieneekin mielekkään harrastuk-
sen löytäminen!

Sepe esittää tulkintansa tankotanssista.
Vain kaksi nikamaa muljahti.
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Fuksiesittelyt 2014
1. Ken lienet? 2. Mistä tulit? 3. Mitä teet? 4. Mihin menet? 5. Ja sana on vapaa?

Takana: Jari Jukkola, Anna Parviainen, Sameli Piirto. Keskellä: Anne Olli, Roosa-Maria Oja, 
Monika Mäkelä, Marjut Lauronen. Edessä Pauliina Hannuksela (PRO)
Anne Olli:
1. Olen Anne Olli, vuosimallia 1993.
2. Tulin Ivalosta, melko pohjoisesta siis.
3. Elelen Välivainiolla villakoirani kanssa ja pelaan LoLia. Muutamaan otteeseen minut on 

bongattu myös bileissä. Joskus jopa opiskelen.
4. Suuntaudun ekologiksi ja tarkotuksena ois palata Lappiin kunhan täältä kerkiän.
5. Pitää kuulemma mainostaa että kyllä tätä bilsaa yks saamelainenki opiskelee, vaikkei 

kiintiöpaikkaa tarvinutkaan täyttää. Pakkasessa ei ole ollenkaan poronlihaa ja se tekee 
minut surulliseksi.

Anna Parviainen:
1. No minä oon Parviaisen Anna
3. Järvenpäästä tuolta etelästä
3. ... Opiskelen tietysti ja kuhan vaan möllötän.
4. Ihan ajattelin Ouluun jäädä geneetikoksi opiskelemaan, myöhemmin ehkä sitten Hel-

sinkiin sairaalageneetikoksi erikoistumaan!
5. ööm.. emmä tiedä mitä tähän sanoisin :D:D:D terppa vaan kaikille
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Sameli Piirto:
1. Sameli Piirto
2. Koskenkorva, Ilmajoki 
3. Lahmailen Toppilassa ja opiskelen parhaani mukaan
4. Biotieteet kiinnostavat ja erikoistun luultavasti eläinfysiologiksi, muu tulevaisuus on 

näkymättömissä.
Monika Mäkelä:
1. Monika Mäkelä
2. Hyvinkää, kaupunki Helsingistä 50km pohjoiseen
3. Biologiaa tulin opiskelemaan, (eläin) ekologiksi ajattelin suuntautua kun kiinnostaa 

enemmän 
uo isommat ja näkyvät kokonaisuudet kuin pienet töherrykset, vaikka kyllähän neki toisi-

naan hyödyllisiä ovat. Biologiasta ja luonnosta ollut aina kiinnostunut.
4. Jos sitten yliopiston jälkeen pääsis omalle alalle töihin nii olis ihan kiva... Esim luonnon-

suojelu ja etenkin linnut kiinnostaa.
5. Kromosomin tehtävä solun jakautumisessa on sama kuin vainajan hautajaisissa. - Jaak-

ko Lumme (tenttivastaus)

Takana: Aino Pesonen, Henna Pääkkö, Mariel Ruusulaakso, Sonja Pikkupeura. Edessä: 
Ella Rankinen ja Antti Pöllänen. Puuttuu: Sini-Tuulia kilpeläinen (PRO), Sanna Räisänen
Sonja Pikkupeura:
1. Nimeni on Sonja Pikkupeura, olen 20-vuotias lukemista, kutomista, hiihtoa ja järjestö- 

ja vapaaehtoistoimintaa harrastava tulevaisuuden BT.
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2. Tulen alunperin Ranualta, mutta olen ehtinyt asua kahdella muullakin paikkakunnalla 
Pohjois-Suomessa. Biologialle puolestaan tulen matematiikalta, jota ehdin opiskella 
tässä samaisessa yliopistossa yhden vuoden verran.

3. Haluaisin tehdä vaikka ja mitä, mutta aika kuluu tällä hetkellä pitkälti opiskellen. Toisi-
naan harrastan myös filosofista pohdintaa sekä valvomista aamuyöhön.

4. Suunta on ylöspäin, kohti tähtiä ja korkeita tavoitteita, totta kai. Mutta arkena yleensä 
olen menossa paikasta x paikkaan y. 

Sanna Räisänen:
1. Olen Sanna Räisänen, fuksiporukan mummo :)
2. Tulin Koillismaan korvesta (viimeksi, tähän ikään mennessä olen ehtinyt tulla vaikka 

mistä)
3. Yritän luovia opiskelu-, perhe-, ja työelämän ristitulessa ja käydä välillä vaaramaisemis-

sa luontoharrastusten parissa. Senpä takia ette näe minua iltariennoissa.
4. Menen minne elämä vie. 
5. Joidenkin tulevaisuus kietoutuu hämärään usvaan josta ei p***kaan ota selvää, ei edes 

jälkikäteen! -joku horoskooppiennustus
Mariel Ruusulaakso:
1. Minä olen Mariel Ruusulaakso.
2. Tulin tuolta kaukaa Karhukaupungista eli Porista.
3. Koitan parhaani mukaan opiskella. Jos vaikka jonakin päivänä valmistuisin ekologiksi 

tai biologian opettajaksi.
4. Täytyykö minun mennä jonnekin? Oulu is my home now!
5. Eks tiä tua noi
Antti Pöllänen:
1. Antti Pöllänen
2. Kajjaanistahan minä :)
3. Millon en yritä opiskella, soitan erinäisiä soittopelejä, kuuntelen musiikkia, seurustelen 

kavereitten kanssa tai pyörin pihalla (niinku lenkillä). Uusin ajanviete on Snuukkeri, 
koska se on kivvaa!!

4. No kohta meen Kajaaniin, mutta elämässä meen, mikäli bilsalla pysyn, mehtään eli eko-
logiksi. Muussa tapauksessa alotan varmaan musiikin opiskelun jossain... aika näyttää.

5. Töttöröö! :)
Henna Pääkkö:
1. Henna a.k.a Hemuli a.k.a Hensbu
2. Ykin perukoilta kömmin sivistyksen pariin
3. Nap all day, sleep all night, party never.. Eli suomeksi sanottuna yleistä lahnailua
4. Jos nälkä yllättää nii jääkaapille yleensä, vaikka siellä mitään ookkaa..
5. Muistakaa pestä hampaat aamuin illoin!
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Takana: Antti Vinkanharju, Mikko Voipio, Essi Wallén. Edessä: Kimmo Vuokare, Navjot 
Thind, Maiju Uusitalo, Maiju Varis. Oikeassa reunassa Sonja Viinamäki (PRO)

Essi Wallén:
1. Essi Wallén
2. Tampereelta suoraan lukion penkiltä
3. Nauran paljon! Opiskelun lisäksi lenkkeilen kahden koirani kanssa, soitan ja kuuntelen 

musiikkia ja nautin elämästä ystävien kanssa.  
4. Aina menossa kotiin koirien luokse.
5. Olen viihtynyt todella hyvin Oulussa. Täällä on ihania ihmisiä ja välitön ilmapiiri, saa 

tulla vieläkin tutustumaan! :)
Navjot Thind:
1. Hei vaan. Eli nimi ois Navjot Thind ja Nappi on lempinimi :D
2. Tuolta Intiasta, Kapurthalasta :D ....ei vaan, ihan tuolta Kervalta päin, eli sehän on tuol-

la etelässä
3. Opiskelen biologiaa, futista pelailen ja käyn salilla. Ja tietty ryyppään :P
4. Pyrin hakee siirtoo lukuvuoden lopussa, koska haluun opiskella Solu-ja molekyylibiolo-

giaa eli Jyväskylään tähtään.
5. Oulu on ollut loistava paikka asustella ja opiskella. Yliopisto on yllättäv hieno :D Aluksi 

kelasin että olisi liian värikäs, mutta on kyllä makee :) Eli täällä viihtyy hyvin.
Mikko Voipio:
1. Mikko ”Misi” Voipio
3. Björneborgista
3. Pyristelen kursseja läpi kahvin voimalla
4. Kohti eläinfysiologiaa ja vaihtarivuotta
5. Paska kaupunni ei oo paskempi
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Antti Vinkanharju:
1. Antti Vinkanharju
2. Tuolta etelä-Pohjanmaan samanaikaisesta helmestä ja sontatunkiosta, eli Lappajärvel-

tä
3. Mietin miten kromosomi on kuin vainaja omissa hautajaisissaan. 
4. Aikakoneella takaisin Jura-kaudelle
5. Mamelukkikala

Vasemmalta oikealle: Jemina Huuskonen, Pauliina Hovilainen, Jaakko Jokinen ja Emma 
Heinänen. Puuttuu Aleksi Husso (PRO) ja loput pienryhmästä.

Satu Aura
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Horisontaalisessa tilassa: Kia Rautakivi (PRO)
Vertikaalitisessa tilassa: takana: Robert Kesälahti, edessä: Muut
Robert Kesälahti:
1. Olen Robert Kesälahti
2. Kaukaa etelästä (Humppila)
3. Juon kahvia ja mietin genetiikan ihmeellistä maailmaa
4. Kohti ääretöntä ja sen yli!
5. Elämä on itsensä kopioimista ja monistamista.

Ei pysty sijoittamaan:
Jutta Kianstén:
1. Jutta Kianstén
2. Tampereelta, taikka tarkemmin Nokialta. Viime vuoden kyllä asuin Jyväskylän Korpi-

lahdella, Alkio-opistolla...
3. En mitään. Nukun, opiskelen, matkustelen kavereiden luona, elän yli varojeni... ^_^
4. Paha sanoa. Genetiikkaa haluaisin (tällä hetkellä) opiskella... Ehkä ihmisgenetiikkaa... 

Japaniin aion päästä vaihtoon ja ehkä muutenkin muuttaa sinne asumaan... :D
5. Yoroshiku onegaishimasu! :))
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Urbanaani Eksxploraatio informaatio-
ajan Oulussa ihmisen näkökulmasta.

UE eli urbaani eksploraatio on vallan 
intressantti harrastus, jota voi harrastaa 
esimerkiksi sunnuntaisin, kun ei ole mitään 
tekemistä, eikä kirkkoonkaan jaksa mennä. 
UE:lla tarkoitetaan tietysti ihmisten tekemi-
en, yleensä hylättyjen rakennusten eksplo-
roimista taskulampun ja smokin kanssa 
(katso wikipediasta). Smokkia en kuiten-
kaan suosittele kokemattomalle, sillä se 
saattaa likaantua ja harrastajalla tulee olla 
riittävä summa rahaa allokoituna. Jossain 
vaiheessa myös työhanskat voi vaihtaa silk-
kisiin, sillä sopivan tyylikäs vaatetus ja kon-
fidenssia herättävä gestaltti saattaa hämätä 
ohikulkijoita (ei saata toimia poliisiin eikä 
vartiomiehiin). Oulun kaltaisessa nopeasti 
kasvavassa ja muuttuvassa supermegapo-
liksessa, jossa grynderit haluavat jauhaa 
kaiken keijupölyksi, voi olla vaikeaa löytää 
sopivia saitteja, mutta kyllä niitä voi löytää 
siitä huolimatta, jos on tarkkana ku lanttu. 
Kohteita katoaa kokoajan, koska esimer-
kiksi Toppilassa suurin osa UE-harrastajan 
paratiisista on purettu tai otettu muuhun 
käyttöön. Toki myös uusia kohteita voi tul-
la, sillä sellainen dimensio on olemassa. En 
kuitenkaan kerro minne taikka missä, kos-
ka niihin meneminen saattaa olla laitonta 
tai jopa äärettömän vaarallista. Toisaalta 
en myöskään halua, että jengi tulee mun 
uniikeille mestoille – paitsi, jos olen saa-
nut eksploorata niitä jo tarpeeksi. Lisäksi 
maine voi mennä, jos joku näkee suttuisen 
smokin. Probleemana yleisesti on siis se, 
että joko kohteita ei ole tai ne ovat avoinna 
vain pienen momentin verran - tai se, että 
kohteet ovat tyhjiä ja tylsiä, sillä pelkkiä 
seiniä voi observoida helposti myös koto-
naan. Omat seinäni ovat valkoiset.

Harrastuksen (tai laifstailin, jos men-
nään todellisuuteen ja todelliseen HC-
ulottuvuuteen) kiehtovuus on siinä, että 
pääsee näkemään pleissejä, joita ei nor-
maalisti pääse havainnoimaan okulääris-
visuaalisesti ihmisen perspektiivistä, eli 
öögaamaan. Tämä tietysti edellyttää sitä, 
että kohteeseen pääsee ineen. Itse en 
ole koskaan mennyt minnekään brutalvis, 
mutta pienenä advaissina voin semiagitoi-
da, että sorkkaraudasta, lekasta, tiirikasta 
tai lasileikkurista voi olla hyötyä. Itse en 
ole näitä siis koskaan käyttänyt, en för sä-
kert, sillä yleensä joku känniraggareiden 
tekemä hole löytyy. Hyödyllisempää on 
esimerkiksi claimbaaminen ja muunlainen 
urbaaniakrobatia, ennen kaikkea niin ettei 
paras UE-suitti pääse tahriintumaan. Kovi-
en atleettisten jätkien casejahan nämä lop-
pupeleissä on – tai naisten, mikäli niin tun-
tuu. Itse kohteessa on hyötyä hanskoista, 
sillä kaikenlaista merdeä on varmasti joka 
puolella, ellei sitten ole niin kova, että kak-
ka ei pelota. Myös taskulamppu on hyvä, 

Åke ja Swålle

Pandat karsinassa
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sillä hylättyjen rakennusten omistajilla (tai 
entisillä omistajilla) on tapana peittää ik-
kunat plywoodilla tai jollain muulla vastaa-
valla tarkoituksenaan eksplooraajien har-
rasmentti. Kamera on myös kätevä, mutta 
jalustat amatööreille. Itselläni on aina tas-
kulamppu mun bägissä siltä varalta, että 
löytää ohimennen kiinnostavan saitin jos-
tain, sillä kunnon tortsi on ainoa varuste, 
mitä hardcåre tarvitsee.

Kohteita on tietysti monenlaisia massii-

visista tehtaista kuppaisiin koloihin, jotka 
pitää käydä katsomassa vain periaatteesta. 
Itse (ja miksei myös kumppanini) pidän ko-
vasti melkein arkaaisista industriaalikom-
plekseista ja niiden sisältä löytyvistä katti-
loista ja boilereista. Yleisesti ottaen kaikki 
vanha on kiinnostavampaa kuin uusi – var-
sinkin vanha ruostunut rauta, joka hivelee 
mieltä, kun sitä rautaa hivelee, ja vanhat 
tiiliskivet, joiden epätasainen laatu ja usein 
kaoottinen muurausjälki saa otsasuonet 
throbbaamaan. Ankeinta on tietysti mo-
dernismi ja yleinen dekadenssi, ne 1960- ja 
’70-lukujen kalusteet eli fitmentit ja floo-
rikumit, joita on joskus drägätty sensuel-
listi seksuaalisten lankkulattioiden päälle. 
Myös paikkojen kunnossapitämättömyys 
ja huonot rakennusratkaisut paistavat ja 

ahdistavat - varsinkin, kun oma smokki on 
vielä puhdas, sileä, pölytön, hyvin saumot-
tu, ja ennen kaikkea täydellinen eli perfek-
ti (Ei aikamuoto, vai onko?). Hylättyjä (tai 
vähemmän hylättyjä) paikkoja eksploora-
tessa kannattaa varautua myös pulundrop-
peihin, joita parhaillaan on skrunzannut yli 
10 cm kerros mitä fiinimpien UE-sklobojen 
alla. Lajintuntemustaidoista saattaa olla 
hyötyä, sillä toisinaan vastaan tulee elä-
vänä, kuolleena tai elävänä kuolleena Co-
lumba livia domestica, vielä harvinaisem-
pi Rattus norvegicus tai jopa Felis catus. 
Suhteellisen harvinainen on myös eräs ih-
misapina, Homo sapiens, joita on laidasta 
laitaan. Purettavaa kerrostaloa tutkittaessa 
tuli kerran vastaan hassu pyylevä viinalle 
haiseva mies, joka totesi pro UE-slangilla: 
”Kadnata käpbä ylädkgeasa, sisläö oonnn 
paljbdsn tvbnanaraa äbäbgäfglkflgkjldkj”, 
minkä jälkeen lähti ajelemaan normaalis-
ti autolla kotiin. Ensin kuitenkin varoitti 
juomasta alakerrassa bucketfulleittain ol-
lutta lasinpesulikvidiä. En olisi kyllä muu-
tenkaan näihin koskenut, sillä UE:ttäjien 
toinen prinsiippeli eli rule number two on 
olla anastamatta kohteissa olevia objekte-
ja, paitsi jos ne ovat ihan über cool hom-
me. Poikkeus sääntöön voi siis esimerkiksi 
olla vaikka vuodelta 1920 oleva Finlaysonin 
mutteri no. 3, joita ei saa enää mistään, ei 
edes Outo-Pasin maagillisesta sekatavara-
liikkeestä.

Jutun tiivistäen: Kosteus oli tiivistynyt 
kattoon eikä vanhassa pesuhuoneessa ol-
lut kuin uusia ämpäreitä. Saimme kuiten-
kin elämyksen eräässä viemäriputkessa ol-
leesta ruostekuviosta, joka muistutti meitä 
yläkerran leipäuunista ja jostain syystä 
myös pandoista, joita ehkä pidettiin ala-
kerran karsinoissa ihan siinä pesuhuoneen 
vieressä. Kakluuni eli kaakeliuuni lämmitti 
pimeää yläkertaa vaikka siellä olikin sisällä 

Voimakenttä estää läpikulun
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pelkkä taskulamppu, jonka ledivalo on huk-
kalämmön suhteen äärimmäisen tehokas. 
Maali hilseili seinistä melkein neliöjalan 
suuruisina levyinä ja eräässä huoneessa 
luki pentagrammin vieressä ”Total Fucking 
Darkness”, tällä kertaa mustekynällä eikä 
verellä kirjoitettuna kuten edesmennees-
sä rehuraisiossa. Lattioilla oli jokaisessa 
huoneessa silmitön määrä murentunutta 
laastia ja romua. Ilmassa haisi asbesti. Pi-
meys, massiivinen pimeys. Sitten lähdim-
me kotiin. Sitten saavuimme kotiin. Sitten 
kirjoitimme tämän jutun. Kohta menemme 
nukkumaan. Öitä. Total fucking darkness, or not

Nurkassa vanha Finlaysonin no. 3-mutteri
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Eräänä synkkänä ja sateisena iltana joukko käpynaaraita kokoontui maistelemaan KA-
LIJAA eli bisseä eli olutta, toisin sanoen keppanaa, ohrapirtelöä, kepardia tai millä ni-
mellä tämän jumalten juoman haluammekaan tuntea. Joku saattaisi kysyä miksi, toisen 
mielestä kaljan juomiselle ei tarvita sen erikoisempaa syytä, mutta me päätimme voittaa 
nuoruuden traumamme ja katsoa, löytäisimmekö tästä suomalaisten kulttijuomasta sen 
jonkin. No emme löytäneet, mutta tässä hieman tarkemmin, mitä meillä oli näistä suo-
malaisista laatujuomista sanottavana.

Pukukoodina oli kalsarit ja taustamusiikkina soivat suomalaisen sielun syvät tulkit ku-
ten Pate Mustajärvi, Frederik ja Taiska (eli jonkinlainen junttibile-spin-off). Oluiden va-
linta oli helppoa: ei mitään erikoisia makuja. Niinpä maisteltavien listaan päätyivät itse-
oikeutetusti Karjala, Lapin Kulta, Koff, Karhu, Kukko, Pirkka sekä Olvi. Yritimme tunnistaa 
oluet sokkotestillä sekä annoimme äänemme parhaalle ja pahimmalle keppanalle. Alla 
olevat kommentit ovat autenttisia lausahduksia maistelutilanteesta. Tässä vaiheessa lie-
nee lukijalle jo selvää, että testaajat eivät harrasta suomalaisten keskikaljojen nauttimista 
jokaperjantaisena ilta-aktiviteettinaan, eivätkä kyllä tämän testin perusteella taida har-
rastaa sitä vastaisuudessakaan.

Lapin Kulta: pahin 3,5 ääntä
-     maku tyhjä à vetinen, mutta samalla metallinen 
-     karvas humala
-     maku ensin hyökkäävä ja sitten laimea (tai sitten toisinpäin) *demonstraatio käsi-

liikkeillä*
-     Talvivaaran vesi

Olvi: pahin 2 ääntä
-     sitruunainen tuoksu
-     vetisempi kuin Lappari
-     haisee vanhalta viinalta ja pullonpalautusautomaatilta
-     haisee hirveältä
-     haisee paremmalta kuin Lappari
-     ei humalaisuutta
-     laimea alusta loppuun
-     haju pahenee ajan kuluessa
-     suositellaan nautittavaksi muovimukista (ei haise niin pahalta kuin lasipullosta)

Karjala: paras 1,5 ääntä
-     tuoksu täyteläinen, maku vetisin, neutraali, tasainen, humala tuntuu
-     hiivainen tuoksu
-     mauton
-     vissyä, johon on sekoitettu kaljaa
-     ei sovellu nautittavaksi sipsien kanssa *nyrpistelyä*
Karhu:

Käpynaaraat maistelevat kaljaa
Pyynnöstä jääkööt mainitsematta
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-     väljähtynyt, hedelmäinen haju
-     karvas jälkimaku
-     nopea maku (…???!)
-     toistaiseksi persoonallisin
-     tuoksu muuttuu tässäkin palautusautomaatin hajuksi

Pirkka:
-     runsasvaahtoinen
-     ohut, pistävä haju
-     sitruunainen maku
-     maussa ja hajussa Fairya
-     kitkerä jälkimaku, mutta ei humalainen (??!)
-     erimakuinen kuin Olvi
-     seisoneena peruskalja

 Kukko: paras 1 ääni, pahin 0,5 ääntä
-     erivärinen, -makuinen ja -hajuinen kuin muut
-     maistuu kaljalta
-     outo sivumaku
-     karvas ja pistävä
-     haju ja maku yhtenevät
-     kiipeää poskia ylös (”Ooksä varma ettei se johdu tosta humalatilasta?”)
-     hiilihappoinen (”No ne on ne hiilihapot jotka kiipee”)
-     jakoi mielipiteitä

Koff: paras 3,5 ääntä
-     sitruksinen haju
-     maku alkupainotteinen, lopuksi vetisen metallinen
-     hajuton, hitusen sitruksinen
-     maku ei liian laimea, muttei myöskään hyökkäävä
-     tuoksu sofistikoitunut
-     muita humalaisempi

 

Emme suosittele, että teette näiden arvioiden perusteella juomavalintanne satunnai-
siin kissanristiäisiin. Sarja saattaa jatkua, jos ko. kävyt eivät ehdi valmistua lähitulevai-
suudessa. Seuraavassa osassa maistelemme greippilonkeroita, ehkä. Muutoin jatkamme 
enemmän tai vähemmän tanniinisten punaviinien linjaa.
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Vanha isäntä avautuu
Perttu Anttonen

Muutama vuosi sitten kun toimin ensimmäistä kertaa killan isäntänä kirjoitin positii-
vissävytteisen ja kannustavan jutun vanhan kiltahuoneen siisteydestä. Silloin suurimmat 
ongelmat olivat, että yhteisiä astioita ei tiskattu ja yleinen siisteys koettiin varsin epämää-
räiseksi käsitteeksi. Välillä tiskien suhteen on jopa tullut hetkellistä parannusta, mutta 
edelleen usein näkee likaiset astiat altaissa, pöydillä tai lusikkalaatikkoon pahaa aavis-
tamatonta käytäjää odottamaan jätettyinä. Yleisen siisteyden suhteen muutosta ei voi 
sanoa tapahtuneen. Edelleen jos kiltahuoneella näkee roskan tippuvan lattialle, näkee 
sen siellä seuraavinakin päivinä ja voi pitkin viikkoa seurata sen hidasta vaellusta kaapin 
tai sohvan alle häpeälliseen hautaansa.

Uutena ilmiönä nykyiselle aurinkoiselle kiltahuoneelle on ilmaantunut maitopurkkien 
kasaaminen tiskialtaaseen kartonginkeräysastian sijasta. Vaikka kaikki elämä onkin arvo-
kasta, niin ei bakteeri- ja homekasvustojen kasvatus tiskialtaassa ole silti suotavaa. Tästä 
asiasta laitoinkin jo iloisen värikkäitä ohjeistuslappuja kiltahuoneen keittiöön joksikin ai-
kaa. Muutaman päivän ehdin jo toivoa ohjetta kuunnellun. Sitten eräs ilta tulin kiltahuo-
neelle tuomaan uutta maitoa ja kahvia ja kohtasin järkyttävän näyn. Maitopurkit eivät 
olleet enää altaassa. Ne oli pinottu keskelle ruokapöytää. 

Minä itkin. Itkin kuin lapsi.

Nyt kun väistyn lopullisesti tehtävästäni ovat voimani huvenneet. Ehkä virassaan jat-
kava nuorempi isäntä uusine apureineen vielä jaksaa pitää lippua korkealla. Ja jos luoja 
suo, ehkä eläkepäivinäni näen vielä siistimmän kiltahuoneen.

Uudempi Isäntä tarinoi
Aleksi Takala

On aika jatkaa vanhaa perinnettä; on aika ojentaa kurittomia kiltalaisia. Kiltahuoneella 
joudun jatkuvasti kohtaamaan ikävän todellisuuden. Todellisuuden, johon moni muukin 
aktiivi on herännyt, ennen minua ja minun jälkeeni. Omalla kohdallani illuusio murtui jo 
aikoja sitten. Ihmiset, altruistisesti ajattelevat henkilöt, ovat nähneet vaivaa hankkiak-
seen kiltahuoneelle luettavaa ja ihmeteltävää. Kakarat, ala-asteelle jämähtäneet henki-
löt, näkevät vaivaa lähinnä tuottaakseen itselleen hetkeksi egoistista iloa töhrimällä ja 
tuhoamalla. Hyvin harmillisena esimerkkinä mainittakoon killan aivot, joista joku vei ai-
vokurkiaisen ja hajotti loput lähes korjauskelvottomaksi katkomalla joka ikisen tapin niin, 
ettei niiden jämiä saa pois rei’istään. Tällaisen käytöksen voisi kuvitella jääneen yläasteel-
le tai viimeistään lukion alussa karsiutuneen pois ihmisistä.

Ceterum censeo, mikäli ihmiset eivät opi laittamaan maitopurkkeja oikeaan keräysas-
tiaan, astuu Isäntäin ukaasi täytäntöön.

Täällä vartioin minä
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Murder 
at the break of dawn Part ii

Joni Saarinen, Referee: Onni Kaarle
Previously on Murder at the break of dawn: Inspector Jared has been called to in-

vestigate a cruesome murder of IT-specialist Mark, who had been slain to the Sin Taxes 
Corporation’s staff room. After sniffing in the underworld he learned from the informa-
tion broker Shady Tim that the corporation’s president and minister had been stealing 
money from the corporation’s funds. But before minister Alfred was about to come clean 
about the murder, he was slain. Inspector Jared is now left with three more suspects and 
a hint that the president is hiding something…

Alfred’s chest has been punctured with a knife. Ten times to be precise, and all to 
non-lethal points. He’d bled to death, and had not gone nicely. Unlike Mark, he had no 
smile on his face, but a horrid expression. He 
had screamed when he died, but no one had 
heard him.

For once, it would be nice if things could 
go smoothly. No traces again, only the blood; 
the killer truly was a professional. Of course 
there’s a possibility that the killer could be 
different, but I doubt it. Two head honchos 
killed from the same company within one 
day. Naah, the killer had to be the same.

But what’s the connection? What did he 
want to tell me? Who took him out? Maybe 
some clues were left behind this time. Just 
before his untimely death Alfred had been 
browsing some web pages. Some fine beers, classical music, insect called Deroplatys de-
siccata and some kind of Indian b-movie clip about motorcycler Tero being gay…

Waste of time. 
There’s nothing here. In times like these I have to get back, back to the roots. It’s time 

to go back to the first casualty. 
Mark the IT-specialist’s carcass was on the operating table. Coroner Brickmountain 

had already finished up with Mark. Brickmountain was one of the best coroners in the 
business, and unlike most of them, she wasn’t nearly as crazy. Well not yet at least, but 
I’m sure she’s getting there.

”Nothing interesting in the body itself, but you were right: no stomach anywhere. 
Blunt trauma to the head was the killing blow. Something weird though, tooth number 
36 has been ripped out.”

”What? Ripped out? Why? Are you certain?”

Rikosnovelli



34 Lehdykkä 4/2014

With a glare that could kill, Brickmountain answers me, her every word like sharp like 
a blade: ”Yes, inspector, I’m certain. The first molar tooth from the left side has been 
removed.”

A killer with a thing for teeth. Well, not the first weirdo I’ve met - if I ever actually even 
find this guy, that is. But this was another clue. As Alfred’s body is brought to the mor-
gue, I quickly check one thing. And, sure as hell, the same tooth is missing. Mary is also 
brought to the morgue to recognize her old acquintance. The timing isn’t perfect, but I 
want to solve this thing before another person bites the dust.

She cries. I talk. She tries to avoid the subject. I won’t let her. She calls me bad names. 
I yell Alfred’s name. She slaps me. I plead to her conscience, I’m manipulative that way, 
and utterly relentless. Alfred tried to tell me something, now was her chance to do the 
right thing.

In the end she admits it. Turns out she and Alfred had indeed been stealing money 
from the corporation. They had had an affair too. Mary had found out about Alfred’s 
misdeeds, but as she had confronted him, he had been able to persuade her not to give 
him to the police. Instead, he had been able to turn her to a partner-in-crime. They had 
planned it all out already: just a couple of months more and they would have hopped 
into a plane and flown to freedom, which in this case would have been Okinawa. Well, 
that was original, at least. Maybe I should visit the place myself someday; it rolls nicely 
on the tongue. But then Mark had found it out… He had blackmailed the two: first he had 
asked for a little bit of money, but when that ran out, he had come back to demand more. 
These two had been under Mark’s influence all along. They had all the reason to kill him.

But no matter how much I squeezed, she doesn’t admit the murders. She claims neit-
her she nor Alfred had anything to do with it. It’s true that Alfred propably didn’t have 
the balls to order a hitman, and sure as hell, neither of them could’ve done that to Mark.

I leave the crying president to the hands of the authority for falsifying the account 
books. How ironic, Sin Taxes Corporation trying to evade taxes themselves. Everybody 
knows the taxman sniffs you out, no matter what. The only thing more certain is death, 
but just barely. 

Speaking of the dead: I had two on the table and no ending in sight, although unna-
tural selection had cut my suspects down to two. The not-soon-to-be-but-now-already-
CEO Samson and headmaster Peter. One of them had to be the murderer. The only lead 
I had left was two missing teeth. Time to visit downtown again. Shady Tim might know 
something.

At Tim’s shop I meet a familiar face. Samson just left the boutique before me, and I 
knew he was up to something. But what exactly?

”Well, if it isn’t my favorite Inspector. Back so soon. What, found another body did 
we?” Tim grins.

”This time, I want information Tim”
”As do I, inspector, as do I.”
”What do you know about a possible hitman who has a thing for teeth?” As the words 

come out Shady Tim’s face goes all pale. He waves at his cronies, who immediately bar 
the door, close the shutters and put the radio on.  

With a horse with no name laa laaa la lallalla… 
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Aaaagh what is it with the 70s songs today?!
”Listen Jared,” Tim interrupts my thought pattern. “This is the second time I have this 

conversation today and what I now tell you may never leave this room. There indeed is 
a hitman who has a thing for the teeth. But honestly man, he creeps the shit out of me. 
They call him Der Zahnarzt - The Dentist…”

”But listen Jared, I don’t want anything to do with this man. Rumor has it he’s sliced 
even his own customers for showing… Disrespect.”

I leave Tim’s place none the wiser. I now have a name for my hitman but no way to 
find him, and my only leads are my suspects. I think it’s time to have a meeting with my 
primary suspect.

Headmaster Peter lived near the Corporation’s headquartes. His house, or mansion 
really, was fairly large, but he seemed to live by himself. He clearly really liked insects; the 
walls were full of butterflies inside frames and insect collections in glass jars upon huge 
shelves. ”Quite the collection you have here, Headmaster Peter.”

The headmaster sits on a chair listening to an old gramophone playing an even older 
record. “Dvorak was a great composer, but he lived in the shadow of his predecessors 
and could never quite rise above them in the eyes of the general public. Tragic, isn’t it?”

”Indeed, Headmaster. Something you can relate to?”
”Can’t deny that one… But tell me, inspector, what brings you here?”
”What else? The murder, of course. Tell me, how would you describe your relationship 

with Mark or Alfred?
”Alfred was an idiot. He never could handle the pressure and that’s why he never rose 

to become the president. He was a lamb; he needed to get orders to be able to function. 
But Mark, he was a friend of mine. We often spent time together, though regrettably not 
on the eve of his passing. ”

”So you keep saying Headmaster, so you keep saying… But you must forgive me: I still 
have some doubts about that. ”

”Any proof for these accusations, inspector? Can you tell me who killed my friend?
”I don’t know yet, but I feel like I’m circling just above the anwer. In time I will know, 

you can take my word for it.”
As I keep talking to the headmaster I feel like it’s going much better than I expected. 

The atmosphere is pleasantly below zero and I can feel the icicles frosting from my breath 
- I thought it would have been worse! What a charming person he truly is. 

After our nice chat had been gone for some time, I realize how fruitless it all was. I 
thank the dear headmaster for his time, and slowly make my way out. While looking at 
the decorations, I notice something strange.

”You have a jar missing, Headmaster.”
”Well yes, an unfortunate accident, but I’ve already dealt with it. Tragic, since it was a 

real rare specimen, that one.”
As the massive door closes behind me, I feel like I’m missing a piece of this puzzle. 

The next stop would be visiting the rising star of Sin Taxes, Samson, the soon to be CEO.
eeeee
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Samson’s apartment was a fancy one. It was in a fancy neighbourhood too, right on 
the outskirts of the city, directly on the opposite side than the Headmaster’s home was. 
The apartment was something I sometimes dreamed of having for my retirement days. 
The fact that the kid had it now meant only one thing: rich kid. I hate rich kids. The fact 
he had moved up the company employment ladder meant he had used money to do that 
or, even worse, he was an opportunistic scumbag, just like Shady Tim. Backstabbers, the 
lot of them. And there were enough Shady Tims in this world already. Whatever the case, 
I was sure he would be full of himself.

As my generous host comes to see me in, I understand how terribly wrong I had been. 
He was actually far, far more full of himself than I even expected. I think I could hear so-
mething dripping from his ears.

”Greetings Samson, how wonderful of you to see me on such a late notice.”
”But of course inspector, your job is so important that it surely surpasses all of my 

previous plans.”
Kiss-ass.
”Thank you. I guess you’re fully aware that you’re one of the prime suspects, Sam-

son?”
”Oh yes, I’m actually rather well informed. A friend of mine told me that the killer is 

actually a hired hitman, but who hired him?”
So that’s what Shady Tim meant by ”the second conversation”. A friend of mine? Only 

fools thought Shady Tim was their friend… 
”I also have something for you, inspector. I found it behind the corporation building, 

in a construction site’s trash can.”
”And what makes you think it has anything to do with this case?”
”Not many stomachs lying around there, usually.”
God damnit, this wiseass had searched the perimeter before me and stole a critical 

piece of my puzzle. And now here he is, rubbing it against my face. A charming fellow like 
I thought. No wonder the case seemed like it was missing something.

”Well, it’s in the box next to the door, you can take it from there as you leave. I think 
that was all, right inspector?”

Son of a bitch. Barely holding my tongue in check, I move towards the door, and there 
indeed is a tightly sealed box next to the door just waiting for me. I turn around to say 
one last insult to the bastard before exiting the apartment.

But for some reason Samson had lost his smug facial expression. Somehow he had 
learned to defy gravity too, since he was floating a metre above the floor. Well, I must 
admit, this kid really has some…

A sudden movement catches my eye. I drop down next to a chair. I thought Samson 
lived alone. The lights go out. In the light of the sunset I see a glimmering line above 
Samson’s head. The line is holding his body from a slightly unhealthy spot. He was dead 
alright, but how the hell was someone able to lasso him this quickly and string him up? 
No one but a professional. And my gut told me I just found my hitman.

”Guten Abend, Herr Inspektor… I honestly thought you would have gone immediately 
through the door after all this Dreckskerl said to you. It seems I underestimated your 
determination.”
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”Well no point in hiding yourself Den-
tist, or what was it - Der Zahnarsch. Show 
yourself.”

”You amuse me, inspektor. Der Zah-
narzt. That’s what they call me. But very 
well, Herr Inspektor.”

Suddenly a tall, well-builded man ap-
pears to the middle of the floor. His bright 
blond hair gleams almost white in the 
light. His jaw seems to have been carved 
with an axe. He looks massive, yet agile. 
I’m willing to make a guess he can lift even 
100 kilos without a problem.

There is a small possibility that I might 
be in a small disadvantage…

”So how does this go? We chit chat, tell 
nice stories, bond and be best friends for 

the rest of our lives?”
”Nein. Blut und Ehre, Inspektor. Blut und Ehre.”
”My german is a wee bit rusty but I don’t know where your polizei hund ist…” After 

that I make a dash towards a nearby oak table. 
The Dentist reads my movements immediately and throws some kind of a small scal-

pel straight into my leg. My dash is cut short but I get to the table anyhow. No scores for 
style, but hey, who’s here to judge me?

The giant aryan slowly starts to walk towards me. Alright alright Jared, you need a 
weapon. Let’s see, let’s see. Okay, I got books, a stapler, and what looks like an old-fashi-
oned ink pen. Alright, I think we’re going to get through this just fine.

I start to madly throw the books at the giant German, but he doesn’t seem to flinch. 
Well, it doesn’t matter; this is all a distraction anyway. My master plan is just about to 
come to fruitition. As he comes closer to me I strike him with all my might. But the stapler 
can’t penetrate his… Skin. 

Oh, c’mon, no matter how much you train these staples are metal. Why can’t metal 
penetrate his flesh?

”Hoho, puny metal thingies like that won’t hurt me, Herr Inspektor,” He chuckles as he 
lifts me up from my jacket. Just as planned, now is my moment. I swing the ink pen and 
release the ink on his eyes, rendering him blind…

Or I would have, had the pen not turned out to be a retromodeled ballpoint pen. 
What a load of shit. I swear, I hate these new age mumbo ju…

I fly trough the fancy decorated window of the room. Sun has already set it seems. 
Also the moment seems rather calm. The balcony’s pavement is a beautiful mosaic pa-
vement, which scrathes my cheek real nicely when it gently stops my movement. Well, 
good news Jared: there’s no need to shave your right cheek next week at all.

The almost albino man comes a few seconds after me, though he uses the balcony 
door.
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”Well, Dentist, fancy meeting you here! I actually might need some help with a couple 
of my teeth now. I think they might be broken.”

”Es tut mir Leid Inspektor, I lost my license a few years ago for being too rough.”
”Imagine that, but hey, I heard that even horses kick out of love…”
”Präsize, Herr Inspektor.”
We both turn our heads towards the street as we hear a siren down there. Saved by 

the bell. Or I will be, if I can just survive the next two minutes. There must be a way to 
make him lose his demeanor, only then I have the slightest chance. But what could piss 
this mountain off?

”I’m afraid I must bid you auf wiederserhn, Herr Inspektor. We’re currently provoking 
unwanted attention from the general public.”

”But we’re just getting to know each oth…”
I collide against the oak desk, and the world blacks out.

eeeee

When I snap out of it, the Dentist is already far gone. Samson is still where he left him. 
But what about the package? I rush to the door. The package is still there, and I rip it 
open. The stomach is inside there too. Great, now what? What am I missing? why was it 
removed? As the police bust the door open, it hits me. There’s something inside. 

”Quickly, get a bottle or something!”
As they are bringing  forth a container, I grab a letter opener and quickly slice the sto-

mach in two. The policeman puts the container under it in a hurry, which catches most of 
the liquid. It smells a bit strong, way too strong considering it had been inside a stomach 
for a long time. 

”Get this analyzed right away, I want to know what the hell this stuff is.”
 What else? Am I missing something? There must still be something inside. A strange 

lump of something actually is in there. What the hell is it though? It’s already partly dige-
sted and crushed but its shape is a bit odd…

Then it hits me.
What an idiot I have been.
I look at Samson still hanging from the roof. ”Don’t worry, Samson. I got this, you just 

hang in there.”

To be continued…
Stay tuned for the defining chapter of Inspector Jared’s investigations.
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New findings suggest a strong statistical evi-
dence for the inability of hydroponic farming 
in arctic waters for cultivars of genus Musa

Genedics Reports

In a paper published in the last issue of 
Genedics Reports, scientists studied the 
possibility to grow a subtropical species 
banana in a relatively disease free environ-
ment of arctic Lapland. They used a popu-
lar subgroup cultivar of the genus Musa 
also called as the Cavendish banana in the 
study that aimed to find new ways to tackle 
the fungus that is said to threaten the $8.9 
billion banana industry worldwide. The 
possibility to grow the cultivars in arctic 
waters would also effectively revolutionize 
farming in the Arctic Circle, as farmers tra-
ditionally have not grown any food crops 
in winter. Cultivating a subtropical species 
in winter would greatly increase the year-
ly food production and income for farmers 
who have access to natural bodies of water. 

In this study, scientists bought a banana 
from the local store and tossed it in a lake 
that had ice coverage of 4cm and some 
water and sleet on top of the ice to provi-
de a suitable flow of nutrition.  Scientists 
then surveyed the banana for an hour or 
so to see if it would grow. At the end of the 

survey they noted down the number of 
saplings (0) and removed the banana from 
the test site to limit the possibility for it to 
turn into an invasive species.  The scientists 
then also tried to attach the banana into 
a tree stump but nothing happened. From 
the data collected the scientists concluded 
a near p-value of 1 for the inability for the 
banana to grow in watery sleet. They also 
considered about further study on the ge-
netic association to cold resistance on the 
banana but one of them had already eaten 
it and the lack of funding prevented them 
from buying another one. 

All and all the study concluded that the-
re is strong evidence against farming ba-
nanas in the winter and that further study 
on the subject should not be taken.

An experimental grafting of a bana-
na fruit into a dead birch stump. The 
banana was attached to the tree by 

holding it in place with a strip of bark.  
The procedure did not support any furt-

her growth in neither of the species

Banana planted in watery sleet 
in optimal conditions
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Soluttautuminen II
Laura Vuoksenmaa

Ensimmäinen ihminen, jonka selkään 
olen pujottelevat silmäni iskenyt, tarttuu 
Telluksen ovenkahvaan, joten tieni tyssää 
siihen: on etsittävä toinen seurattava. Täl-
lä kertaa olen päättänyt tarttua johonkin 
massaluentoja haastavampaan ja kään-
tyä sivukäytävien sokkeloihin. Raotan tar-
peeksi kaukana keskusaulasta olevan salin 
ovea, mutta pöydillä olevat nimilaput eivät 
vaikuta lupaavilta. Seuraavan oven takana 
taitaa tärpätä. Vaikka luokka on lähes täyn-
nä, saan sijoitettua itseni vähän kummalli-
seen nurkkaan samalla, kun muut puhuvat 
jotakin tehtävistä ja logiikasta. Läsnäoli-
joiden ulkomuodosta lähes mahdotonta 
sanoa mitään, joskin paikattu laukkuni ei 
aivan istu tunnelmaan. Sukupuolijakauma-
kin on tasainen. Opettajaa ei näy, ja jänni-
tän hieman, mihin tilanne oikein kehittyy, 
kunnes ovi käy ja nainen pelmahtaa sisään 
englantia puhuen. How many of you have 
Session 7 handout? Seinät alkavat kaatua 
päälle vuorovaikutuksesta ja pokka pettää. 
Luikahdan kärppänä ulos ja suuntaan tur-
vallisemman kokoiseen saliin, vaikka aluksi 
uhosin kokeilevani underground-henkisiä 
luentoja. Ryhmä jäi hämärän peittoon, 
mutta uusi luento ja aine- ja energiatasei-
siin perustuva yhtälöpohjainen malli pro-
sessille kuulostaa rauhoittavammalta. Väli-
kokeenkin päivä on ilmoitettu.

Harhapolustani huolimatta en ole edes 
pahasti myöhässä, kolmisen ihmistä tulee 
vielä. Toisin kuin viime jutussa, sukupuolia 
on täälläkin tasaisesti ja tunnelma rauhal-
linen. Huppareita paljon. Edessä joku hie-
man mumisee vierustoverilleen, omalla 
rivilläni saan istua ylhäisessä yksinäisyydes-
sä. A ja B sekoittimessa. Lämpövirta ja työ 
0, vähennetään tässä vaiheessa. Lasketaan 
vapausasteet, en näe takaa taululle kun-
nolla. Opetuskerran 2 tehtävä on myös yksi 
vaihtoehto. En oikein saa näistä rippeistä 
tiedon eliksiiriä imettyä. Riippumattomat 
m. T Q W. Tällä välin voin hämmentyä liitu-
tauluteknologiasta. Huomaamattani edel-
lisen tekstin yläreuna on siirtynyt metrin 
ylemmäs ja alareuna taulun puoleenväliin, 
kirjoitusta tulee alle. Koska mitään, mitä 
voisin seurata, ei tapahdu, täytyy taulua 
tarkkailla silmä kovana ja todistaa, ettei 
kyse ole viimeöisen venähtäneen revon-
tuliretken seurauksista. Ihmisiä ramppaa, 
tässä vaiheessa on jo ehtinyt unohtaa, 
minkälaista massaluennoilla - tai luennoilla 
ylipäätään, melkeinpä - on. Kun tehtävää ei 
näillä pohjatiedoilla kannata yrittää, rau-
hallisuus käy melkein aneemiseksi. Kukaan 
ei kysele mitään, mutta pian joku istuu 
eteeni ja lisää vierustoveriensa kanssa hä-
linäprosenttia. Ei, ei toden totta ole tämä 
luento kovin kätevä itsensä sivistämisen 
kannalta, puoli tuntia mennyt ja sama dia 
kankaalla. Onkohan tämä harjoituskerta? 
Haa! Kurssin nimi selviääkin pikaisesti: 
477201A Taselaskenta. KPT. Pöytään pape-
rini eteen on kirjoitettu “mylife”. Ramppa-
us selittyy tosiaan harjoituksilla, joten to-
tean, ettei sisäilen teekkariuteni ala tästä 
versoa ja kurssinkin ollessa tiedossa (jospa 
ottaisin sen itseopiskeluna, hmm…) päätän 
lähteä teelle.
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Rakkauden tiehyet
Jane Saarni

Vaellan pitkin yliopiston käytäviä. Aske-
leeni ovat pitkiä, melkein juoksen.

Kauan odottamani hetki on vihdoin tääl-
lä. Hän on siellä, käteni ulottuvissa.

Toisin kuin ennen nyt ei mikään saata 
pysäyttää meitä.

Tapaan tuttujani käytävillä. Muutama 
tervehtii, osa haluaisi jäädä puhelemaan. 
Minä en voi, en saata. Mitä sydämeni ha-
lajaa odottaa minua, enkä kestä enää kau-
empaa.

Selitän puolivillaisia valheita, puolito-
tuuksia päästäkseni heistä eroon. Kukaan 
ei tiedä meistä mitään, ei vielä.

Rakkautemme lehahti, kuin kulo am-
puma-alueella rutikuivassa heinikossa elo-
kuussa, kiltahuoneella. Tuo päivä oli kuuma 
ja kiltahuoneen ilma oli kostea, hiostava. 
Oli iltapäivä ja aurinko porotti kuumasti 
ikkunasta sisään. Huoneessa oli ollut mui-
takin mutta lopulta jäljellä oli vain minä ja 
hän. Kuumat kahvikupposet olivat vaihtu-
neet kiihkeisiin rytmeihin. Kehomme olivat 
sykkineet toinen toisilleen, kuin olisimme 
toisillemme syntyneet. Mitä tuolloin ta-
pahtui, tulisi kaikumaan tajuntani joka kol-
kassa hamaan loppuuni asti.

Mutta emme voineet, emme kyenneet 
jatkamaan. Maailma ei olisi ymmärtänyt, ei 
olisi hyväksynyt. Kuinka me kaksi biologia 
olisimme saattaneet tehdä tällaista. Olin 
usein lukenut tällaisista tarinoista, mutta ei 
sellaisia tapahdu tosielämässä, tai niin ai-
nakin luulin. Siellä se kuitenkin tapahtui, en 
voinut ennen edes ymmärtää mitä Stiga-
kiekkopelillä voisi oikeasti tehdä.

Nyt kuitenkin olen jo melkein perillä. 
Olen hänen kerrostalonsa edessä. Se on 
nimetty Timpuriksi, kuin oikea rakkauden 
rakentaja konsanaan. Rappukäytävässä on 
hiljaista, onhan keskipäivä. Kaikki muut 
opiskelijat olivat syömässä tai nukkumas-

sa. Saisimme olla aivan rauhassa. Kuljen 
rappusia ylös, pikemminkin juoksen. Silti 
askeleet tuntuvat liian hitailta. Sydämeni 
pauhaa korvissani, veri sykkii suonissani, 
tuntuu että pakahdun.

Saavun viimein hänen ovelleen. Soitan 
ovikelloa hätäisesti, en pysty enää esittä-
mään.

Hän avaa oven jumalaisen näköise-
nä. Hänen hiuksensa kuultavat kultaisena 
auringonsäteissä, jotka läpäisevät ikku-
nan ohuet verhot. Hänen huulensa ovat 
virneessä, nuo täyteläiset huulet joiden 
kosketuksesta moni olisi valmis myymään 
sielunsa, tunteakseen ne edes hetkisen 
omiaan vastaan. Hänen silmänsä hohtavat 
kuin auringonnousu tammikuisella hangel-
la paukkupakkasessa.

Hän toivottaa minut peremmälle ja 
vetäytyy asuntoon ennen kuin ehdin kos-
kettaa häntä. Vielä tällaisena hetkenä hän 
kiusoittelee kanssani. Astuessani sisään 
hän kävelee viettelevästi peremmälle asun-
toonsa.

Vasta nyt huomioni kiinnittyy hänen 
takanaan liehuvaan paksuun ja tuuheaan 
häntään. Hän siis tilasi sen sittenkin. Miten 
hyvältä se hänen päällään näyttikään.

Sydämeni lyö entistä kovempaa, aja-
tukseni alkavat hukkua. Himo alkaa ottaa 
vallan. Kehoni hylkää korkeamman aivo-
toiminnan sen ajankohtaisen turhuuden 
vuoksi. Miksi uhrata resursseja asiaan, jos-
ta ei ole hyötyä.

Hän odottaa jo makuhuoneessa viette-
levä ilme kasvoillaan. Tajuntani on räjäh-
tämäisillään. Vaatteeni lentävät ulos huo-
neesta ja syöksyn häntä kohti.

Avosylin hän ottaa minut vastaan. Hän 
kietoo kehonsa minun ympärille kuin kuris-
tajakäärme konsanaan, otteeseen josta ei 
ole pois pääsyä ja miksi haluaisinkaan. Ke-
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homme tuntuvat kuin toisilleen luoduilta, 
jokainen kurvi, muoto, jokainen uloke.

Hän raapii selkääni kynsillään, kipu se-
koittuu nautintoon ja kuin hurmoksessa 
rakastan häntä vain kovempaa. Muu maail-
ma katoaa, jäljellä on vain minä ja hän.

Hänen jalkansa ovat sileät, kuin loo-
tuksen kukka puhkeamisen jälkeen. Hiki, 
jota virtaa hänen koko kehostaan, tuoksuu 
huumaavalta kuin kirsikkapuut kesällä vuo-
renrinteellä. Hetki tuntuu elämältä ja muu 
elämä täysin turhalta, tuntuu kuin olisin 
syntynyt vain tätä asiaa varten. Mieleni val-
taa tyhjyys, tyyneys jota koko aikuiselämä-
ni olen vaalinut mutta turhaan etsinyt on 
vihdoinkin täällä. Tässä ja nyt.

Kun tuntuu, että en jaksa enempää hän 
ottaa vallan. Kuin hämähäkin uhri olen täy-
sin hänen verkossaan ja pauloissaan. Hän 
kietoo minut seittiinsä. Tajuntani on räjäh-
tämäisillään. Olen ekstaasissa, huumassa. 
Mielihyvän pohjattomassa kurimuksessa, 
joka vie järkeni. Nautinnon kurimuksessa. 
Ainoa aatteeni on, että haluan lisää ja etten 
halua ikinä lopettaa…

Sydämeni hakkaa, nautinnon tunne kas-
vaa ja alkaa pakottaa koko kehoani samal-
la kun lähestyn äärirajaani. Koetan kestää 
vielä vähän kauemmin mutten kykene. Ja 
silloin se tulee. Hän pitää minusta kiinni 
kovempaa, huutaa minun nimeäni. Näkö-
kenttäni pimenee. Viimeinen asia, minkä 
näen ovat hänen kasvonsa.

…
…
…
Valo alkaa kajastaa silmäkulmaani jäl-

leen. Minulta menee muutama hetki tajuta 
tilanteeni uudelleen. Sitten muistan. Ohi 
kiitävän hetken luulen sen jo olleen vain 
kaunista unta, josta joku minun kaltaiseni 
voisi vain unelmoida.

Kehoni sykkii tasaiseen tahtiin. Kuin kis-
sapeto hän painaa minua maata vasten. 

Hän ei päästä minua näin helpolla. Ei, en-
nen kuin hänen sammumaton janonsa on 
tyydytetty. Ei, ennen kuin hän saa sen mitä 
haluaa. Sen mitä hän tarvitsee, minkä hän 
ansaitsee. 

Me jatkamme pitkään. Aina kun luulen 
olevani henkilökohtaisen hämäräni raja-
mailla. Hän ajaa minut pidemmälle. Jat-
kamme kuin maailmaa ei olisikaan kuin 
huomista ei tulisi. Maailmassa on vain 
minä ja hän. Me, eikä ketään muuta.

Jonkin ajan kuluttua, joka universumin 
silmissä ei ole silmänräpäystäkään, me vih-
doin kaadumme sylikkäin. Ruumis ei kestä 
enempää. Se tarvitsee ravintoa, lepoa. Pel-
kät hormonit eivät meitä kanna tämän pi-
demmälle. Uupuneena kuin lohi kutemisen 
jälkeen, vaivun uneen. Vaivun pimeyteen, 
vain yksi ajatus mielessäni: Hän.
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Arktinen sitruuna (Citrus arcticunt)
Lähdimme kerran Pave Maijasen ja parin muun kaverin kanssa järvelle ottamaan valo-

kuvia, joiden tarkoitus olisi tehdä vaikutus tyttöihin ja kypsempiin naisiin. Valokuvista tuli 
kohtalaisia, mutta ne oli täysin toissijaisia siinä vaiheessa, kun löydettiin tämä harvinainen 
kasvilaji, joka on löydetty Suomesta aiemmin vain 31.2.1889 ja heti perään 15.3.1934. 
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Bilsan leffanurkka
”We’re just like Kevin Bacon.”

Marco Stålfors
Dünyayı Kurtaran Adam

Myos nimellä ’Turkish Star Wars’ tun-
nettu ’Dünyayı Kurtaran Adam’ on paska 
leffa. Alussa päähenkilöt tekevät pakkolas-
kun autiomaaplaneetalle.  Yhtäkkiä heidän 
kimppuunsa hyökkää miehiä luurankopu-
vuissa, joita vastaan taistellaan erittäin 
epäuskottavan näköisesti. Tämän jälkeen 
hyppäsin lopputaisteluun, mikä oli lähinnä 
humoristista kohellusta. Erikoistehosteet 
olivat erittäin laadukkaita ja uskottavan nä-
köisiä, ilmeisesti filmiä raaputtamalla teh-
tyjä. Aina sopivissa väleissä oli tilanteeseen 
liittymätttömiä pätkiä Tähtien Sodasta. 
Musiikit olivat loistavat, mutta ne olivat-
kin Indiana Jonesista. Pärempi tämä silti oli 
kuin Holiday special... 3/5, En kattois.

Interstellar

’Interstellar’ kertoo hiljalleen elinkelvot-
tomaksi muuttuvasta maasta, josta lähete-
tään alus matoröörin läpi etsimään uutta 
planeettaa asutettavaksi. Pohjimmiltaan 
elokuvan pääteema on kuitenkin isän ja 
tyttären vaikea suhde. Näistä aineksista 
syntyy suhteellisen tiukka tieteisfantasia. 
Hitaasti ja rauhallisesti etenevä tarina py-
syy mielenkiintoisena koko liki kolmitunti-
sen elokuvan ajan. Mistään kovasta scifis-
tä ei elokuvassa ole kyse, ja loppu menee 
jopa 2001:mäisen höpöksi. En pitäisi tätä 
huonona puolena, ainoastaan asiana joka 
on syytä pitää mielessä. Päähenkilöä lu-
kuunottamatta elokuvan henkilöt tuntuvat 
erittäin ohuilta, esimerkiksi aluksen neli-
henkisestä miehistöstä khadesta ei mis-
sään vaiheessa selviä kuin nimi. Loppujen 

lopuksi aluksen robotit ovat mieleenjää-
vimmät hahmot. Myös ihmisten reaktiot 
heiltä salassa tehtyyn suunnitelmaan siir-
tää heidät toislle planeetalle olisivat ol-
leet mielenkiintoinen aiha käsiteltäväksi. 
Kiintiöpahiskin tuntui lähinnä jälkikäteen 
lisätyltä sivujuonelta. Kokonaisuus menee 
kuitenkin plussan puolelle, eikä edes vaka-
va realismin puute pilaa hyvää tarinaa. 3/5, 
Kattoisin.

Guardians of the Galaxy

Vauhdikas toimintakomedia pääosas-
saan avaruuspesukarhu. Ja puu. Ja jotain 
tyyppejä. Ei tämä voi olla huono. Juoni oli 
kyllä aika kliseinen ja heikko. Toimintaakin 
olisi voinut edes vähän tauottaa, meinin-
ki on aika ADHD:ta välillä. Mutta toisaalta 
avaruuspesukarhu. Musiikit olivat myös 
loistavia, männävuosien poppihittejä (Siltä 
ajalta kun musiikki oli hyvää eikä nykyis-
tä jumputusta). Sanoisin elokuvan olevan 
touhukohellusten laadukkaimmasta pääs-
tä. Ilman avaruuspesukarhua elokuva olisi 
hukkunut massaan, mutta ’Rocket Raccoo-
nin’ vuorovaikutus ympäristönsä kanssa 
oli aivan loistavaa huumoria. Joss inhoat 
pesukarhuja, jätä tämä elokuva väliin. 3/5, 
Kattoisin.
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Murder
at the Break of Dawn Part iii

Rikosnovelli
Joni Saarinen, Referee: Onni Kaarle

Previously: Inspector Jared’s suspects kept dying out on him, this time Samson met his 
end at the hands of the infamous hitman, The Dentist. But in the end Jared finally got his 
hands on the last missing piece of the puzzle: Mark’s lost stomach. Now he just needs to 
put everything together to solve the case before it’s too late…

I’m speeding with my car as fast as I can. I’ve got to reach the other side of the town 
before it’s too late. Backup is coming, too, but I must get there to stop him before it’s too 
late.

Coroner Brickmountain calls me and confirms what I had been suspecting. Although 
she can’t say everything yet but what she tells me now is more than enough.

As I arrive to his house it’s all empty, and no one is answering the door. A neighbour 
comes out wondering what the ruckus is all about just when I’m about to kick the door 
in. No one here it seems. The neighbour tells me the Headmaster had just left in a hurry, 
heading south. Think, Jared, think.

Mary the ex-president, she might know.
After a quick phone call that seemed to take ages, I find out what I wanted. Turns 

out the Sin Taxes Corporation had some kind of an abandoned warehouse property just 
south of the town. I tell dispatch the new information and head there myself as quickly 
as I can. 

What is that bastard up to anyway? 
I arrive to the old warehouse. It’s a stylishly shaped block of metal. Well, I guess it 

could have been a cube too. It looks abandoned, but there’s a relatively new Ford parked 
just inside the gates. The hood is still warm; he’d just only arrived himself. There’s only 
one door in the warehouse so I guess he didn’t really have that many options where to 
go.

The metal door screeches loudly when I open it. I see a light at the top floor. Most 
likely an old surveilance room at the end of a catwalk. A staircase leads to the catwalk, 
which is supported to the roof right at the top of the hall. Who the hell puts iron grating 
on these catwalks, anyway? God damn it, the drop is like ten meters or something. I close 
in on the surveilance room’s door slowly.

As I look down at the warehouse, I can’t help but wonder what the hell does Sin Taxes 
corporation really do? Well, it’s too late to ponder about that one anymore. I kick the 
door open to the surveilance room with a patrol car’s shotgun in my hand. 

”FREEZE PETER! It’s over!”
The Headmaster slowly turns around and replies: ”The jig is up. You found me…”

eeeee

”But tell me, inspector, how did you find me out? Humor me, please. I’m about to be 
imprisoned for the rest of my life. Surely I deserve to know at least that much?”
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I look around the room, it’s empty. Nothing but two chairs and a kitchen table, with an 
old fashioned light bulb hanging above the table.

”Very well, I’ll play your game.”
”Mark came to your place for the afterparty when he left the official gathering. You 

two had some quarrel, and when he was drunk enough, you forced him to drink one of 
your insect collection jars. Then you called the Dentist to clean the mess up. One thing I 
didn’t understand was how you were able to contact the Dentist. Alfred somehow found 
out about the connection and tried to tell me about it. I just didn’t get it in time.” 

“But now it’s obvious: the webpages he had been looking at before. Classical mu-
sic could’ve been a coincidence, but the praying mantis, Deroplatys desiccata, was the 
strange creature within Mark’s stomach, I bet. It’s what was missing from your collection, 
the missing jar’s innards. The strange liquid within his stomach was remnants of formal-
dehyde that he had ingested. Samson used the information from Shady Tim and the sto-
mach to put this puzzle together before me. You knew this and had him taken out before 
he could do anything with his newfound information.” 

”Partly correct, dear inspector, but Mark was so drunk after the party that he drank 
the specimen jar because, according to him, it was a great joke. You know, inspector, 
after being left in the shadow of everyone else in this corporation for so many years, I 
finally snapped. My darling collection was my greatest achivement and it was ruined by 
some drunkard’s idiocy. He would have died of the formaldehyde, anyway, but I wanted 
him to suffer.” 

“But no matter how The Dentist nailed him to the company wall that idiot just kept 
smiling, like he still didn’t realize he was about to die. He just seemed to be that intoxica-
ted. I had him nailed to the staff room which was, of course, a mistake, but I was blinded 
by rage during that time. And yes, inspector, Alfred knew too much and so did Samson, 
but Samson needed to be shown his place anyway. Just like the former corporation pre-
sidents and minister before them, I found The Dentist’s services quite helpful many years 
ago already.” 

”Not saying he didn’t deserve it but murder is murder Peter. You’re going with me. I 
arrest you for the murder of Mark the IT-specialist, Alfred the Minister and Samson the 
social parasite. You will also stand accused for the murders of former ministers and pre-
sidents of Sin Taxes Corporation.”

Peter claps his hands slowly. 
”Well done, inspector Jared, you’ve just cracked the case of the century. Too bad you 

won’t be here to see it end. My loyal dog will soon be here to put you out, and when it’s 
all over, I’l blame this all on him. A couple of cuts on me and I’ll claim how you heroically 
tried to save me after learning that Samson was all behind this. He’ll take the fall and I’ll 
go scot free.”

”They’ll never believe you, Headmaster”
”Perhaps not, but after the gas fumes from the open valve reach the candle’s flame in 

my room, there will be no proof left with you gone, inspector. You know, innocent until 
proven guilty…”

I shut him up with the back of my shotgun. I think I heard the jaw break but it didn’t 
matter. The son of a bitch was right though: it’s all over if the Dentist nails me now - case 
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closed… So no matter what, I have to survive in order for this bastard to face the conse-
quences. Just need to survive half an hour or so for the backup to appear. If the gas valve 
thing was true, they will be slightly more delayed because of the ruckus going on in the 
city. It’s alright; just survive Jared, that’s what you always do - survive. But how? Well, at 
least this time I’ve time to prepare.

I look around. I can find a sharp kitchen knife and some weird Lucky Carlson’s mustard 
bottle. Well shit, that’s helpful – but I put them in my pocket anyway, you may never 
know. I check my shotgun, it’s ok. Pump-action never fails, and even if it does, I can use 
it as a bat afterwards. I check my surroundings. If I can’t drop the Dentist on the catwalk 
leading to the surveilance room, I can always escape to the roof and take my chances in 
the middle of the air conditioner machines and the seagulls who seemed to have a co-
lony of sorts up there. Propably the relatively close dump site is the cause for that. The 
birds must rest here, where the sea is close by, between their meals.

I hear an ever-so-slight screeching sound coming from the front door. The Dentist has 
arrived.

I position myself to the end of the catwalk, right before the staircase, so that I get 
a clear shot. One flash of his blond hair and I’ll fill him full of lead. Great plan, it has to 
work. Footsteps come closer and closer. I lift the shotgun. I got one shot at this, one 
shot. The foot steps stop, just before I can see anyone in the staircase. What the hell is 
he waiting for? 

My answer comes when a small cylinder shape canister flies from the staircase next to 
me. ”Oh fuck…” I scream and start to run as fast as I can.

Explosion rips the catwalk in to pieces where I was. The support structure almost gives 
away. The catwalk drops from one side leaving it with a nasty one sided slope. I hear the 
footsteps again and see a form within the smoke. I blast the shotgun couple of times. I 
think I get lucky as couple of pellets even hit the target.

”Tsk tsk, Herr Inspektor. You brought a 
weapon to our small kampf? I don’t believe 
I’ve bled in a long time. Sehr gut.”

”Well, a man who starts with a grenade 
should not complain about a shotgun.”

”Das Stimmt, Herr Inspektor. I will use 
my weapons too then.”

What the weapons were, I didn’t know, 
but they pierced the steel next to me with 
ease. So, I made a run for it. One bullet sc-
ratches my leg and I almost fall down, but 
luckily I’m able to catch the railing and bre-
ak the fall. As I pull myself back on my feet, the German hitman jumps trough the smoke 
and lands heavily on the catwalk as the supports squeal heavily but don’t fail. I blast my 
shotgun at him, and it connects quite nicely: he staggers backwards, dropping one of his 
pistols. 

”Arschloch!”
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I give him a grin and try to blast him again. This time he’s not recovering from a leap 
and dodges the blast easily, simultaneously firing his pistol once. I feel agonizing pain 
from my shoulder, rendering my aim useless.

I make a dash for the surveilance room door. I make it in time. Despite of the Dentist 
supremacy, my shotgun blasts actually might have slowed him down. I close the door be-
hind me, and ready myself with the shotgun using it as a bat since I can’t use it for shoo-
ting anymore. I position myself next to the door and ready my strike. Suddenly it’s quiet. 

Way too quiet. 
In the heat of moment, I almost look through the doorway, but as I start to move, a 

bullet hole appears just two centimetres from my face. I drop down on all fours as more 
bullet holes emerge in the place where my head had been a split second ago.

I lift my shotgun again towards the door and take as good aim as I can. This will hurt 
like hell on my bleeding shoulder. Right when the Dentist kicks the door out of its hinges 
I blast my final shot. It strikes the man to his remaining gun hand and even the German 
makes out a manly welp, dropping his last weapon on the floor. I make a run for it to the 
roof hatch.

”Ach, it seems we need to finish this in hand to hand combat, Herr Inspektor.”
”Give it up Dentist. Even if you get me, the Headmaster was going to betray you and 

give you to the police. Anyway you look at it, you’re screwed.”
”Is that so? When we’re done here, I will tend to him persönlich, Herr Inspektor.” I get 

the feeling it would not be a healthy chat between the two.
The roof is a flat roof they on buildings like these. Air conditioners making steady 

humming noise, with steam rising here and there. Some seagulls take off as I close the 
hatch with a bang. Think, Jared, think. 

I take the kitchen knife out and hide behind one of the humming machines just before 
the hatch breaks open. The Dentist is looking for me. All I need is a one good stab to the 
neck and he’s done for.

The birds! They’ll give him away. I’ll use the birds to pinpoint his location and go for 
it. Blood is slowly dripping from shoulder. I need to get this patched pretty soon. The 
backup can’t be far away anymore.

”Herr Inspektor, I’m running out of time - and patience.”
Just like I thought, the seagulls keep lifting off wherever the Aryan walks. He’s just 

behind this machine. I make a leap for it. The German is caught by surprise. He propably 
couldn’t imagine that I would dare to assault him straight on and doesn’t move quickly 
enough. The knife sinks between his neck and shoulder. A lethal blow. 

I fall to the ground as the German keeps taking a few steps forward. It’s done, it’s over. 
The German drops to his knees. 

eeeee

I laugh, but my joy is cut short as he suddenly rises up again and turns around. ”It will 
take more than a butter knife like this to bring me down, Herr Inspektor,” and pulls out 
the knife.

Impossible. He should have died for sure of that.
He comes at me, grabs me from my neck, and starts to squeeze. ”Any last words, Herr 

Inspektor?”
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I’ve lost. It’s over. Inspector Jared signing out. There’s no other way anymore. I’ve used 
all of my cards… or have I? If only I could get him to loosen his grip just for a moment.

I cough and gurgle but the words do come out: “Grgg, you know… In this country… 
Dentists… Cough cough… Are not considered… To be real doctors…”

That does it. The Dentist throws me in rage against an air conditioner and I’m lucky I 
don’t fall from the roof to the cold sea. Now’s my chance.

”Auf Wiedersehen, Herr Inspektor. This is the time we part ways.”
”Goodbye, Dentist!” I throw the mustard jar with all my might against his face, brea-

king the the innards all across his face.
”This is getting pathetic, Herr Inspektor. This mustard is bad, yes, but not so bad that 

it would stop me. This is the end of the line for you.”
”Not if they can help it!” As I yell that line, the seagulls all flutter towards The Dentist, 

all of them trying to get to the mustard. These seagulls are dumpside breed: they’re 
bigger, meaner and more arrogant than the normal ones. They don’t fear humans. So, 
they peck at the Dentist face. Blinded momentarily, I charge and tackle him with all my 
remaining might. He loses his balance and drops down from the roof.

I can’t see anything but I hear a huge splash between the seagulls screeches, just be-
fore the police sirens become audible. I hurry to the edge of the roof. Nothing, nothing 
but the cold sea. With wounds like that, and the fall from this height… Not to forget 
the temperature of the water. I stare several minutes into the dark sea, but nothing. He 
doesn’t emerge from the sea anymore.

The Dentist had closed his clinic for good. No one could survive all that, no one.

eeeee

As my back up arrives, Headmaster Peter was arrested and my 
wounds were treated. Headmaster seemed fine aside from that 
he couldn’t speak that well. I guess his jaw really did break. Couple 
of days later I was sitting in my office, finalizing my report about 
the case – an extra long one, this time.

My shoulder is hurting like hell but I’ve had worse, well, almost.
It’s raining today. The rain falls in unsteady rythm against my 

window. I close my eyes for a moment. What was it again? Ah yes, 
Okinawa. I think I should go there after this report is all finished. 
I’d need some time off from work actually.

As I sat there dreaming about my future Japan trip, there’s suddenly a quiet knock on 
the door and an envelope is pushed in from under it.

I rise slowly and go pick it up.
It’s strangely heavy for an envelope and there’s few lumps in it too.
Something’s not right.
I rip the envelope open and a letter falls from it - and something else too.
Teeth…
Four exactly, four molar teeth. The left lower sixes…
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But four? Dear God. I grab the letter. There’s only few lines of text, written in a fancy 
handwriting:

Auf Wiedersehen, Herr Inspektor.
- Der Zahnarzt
I fall to my chair in utter disbelief. As I do, a patrolman comes to my door. “Inspector, 

did you hear?! The Headmaster Peter’s prison transport was attack earlier to–”
”Thank you, patrolman. I’m already aware of it. Carry on.”
”Right away, sir.”
I pull out a bottle of cognac and pour myself a bigger than average portion.
I drink it up in one gulp.
As the burning sensation invades my throat, I have a strong feeling in my gut.
A feeling that this is not the last time I’ll see,
The Dentist…
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Azuriene
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Zäpädäbä-pojat kokkaa
Eräänä sateisena lauantai-iltana päätimme poikkisuomalaisen yliopistokulttuurin kun-

niaksi kerätä makuja Suomalaisista maakunnista ja yhdistellä niitä. Tavoitteena oli luo-
da jotain uutta ja herkullista jo valmiiksi opiskelijahintaisista perinteisistä raaka-aineista 
ja näin puhaltaa uutta opiskelijahenkeä talonpoikaisiin perinneruokiin. Illan päätteeksi 
olimme luoneet ja arvostelleet kolme erilaista, yhdessä kokonaisen illallisen rakentavaa 
ruokalajia. Nämä olivat nauttimisjärjestyksessä:

Pääruoka:
Hernarijädeylläri
 *Purkillinen hernekeittoa
 *Vaniljajäätelöä

Juoma:
Kiljupiimä
 *Kilju
 *Piimä

Jälkiruoka:
Pekonia pekonisella dipillä
 *Pekoni
 *Kermaviili
 *Muita dipattavia, kuten porkkanaa tai ranskalaista Comtéa

Ruokalajien valmistaminen oli kahden ensimmäi-
sen ruokalajin osalta hyvin yksinkertaista, Hernarijä-
deylläri valmistui helposti lämmittämällä hernekeitto 
purkin ohjeen mukaan ja sen jälkeen lisäämällä siihen 
sopiva määrä vaniljajäätelöä. Koko komeus koristel-
tiin vielä muutamalla mustatorvisienellä ammattimai-
sen kokkauksen merkiksi. Kiljupiimä on myös periaat-
teessa yksinkertainen juoma johon tulee yhtä monta 
osaa piimää kuin kiljuakin, mutta siihen saa myös am-
mattimaista vaikutelmaa kaatamalla juoman kahteen 
kerrokseen jossa piimä tulee alle ja kilju kaadetaan 
varovasti piimäkerroksen päälle. Jälkiruoaksi valmis-
tamamme Pekonidippi oli ruokalajeista ehkä haasta-

vin, sillä se vaati pekonin jauhamista tehosekoittimella. Pekoni siis jauhettiin ennen pais-
tamista ja paistamisen jälkeen sopivan rasvaisen jauhon koostumuksen aikaansaamiseksi 
ja sen jälkeen viilennettiin vesihauteessa ennen kermaviiliin sekoittamista. Tämän jälkeen 
täytyi vielä malttaa hetki sen vetäytyessä jääkaapissa ennen kuin pääsimme dippaamaan 
siihen uunissa valmistamiamme paistettuja pekonisiivuja. 

Ruokailutuokion jälkimainingeissa keräsimme ajatuksiamme ruokalajeista seuraavas-
ti:

Valmis kattaus

Hintti-Hitler siemailee kiljupiimää

Zäpädäbä-pojat
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Hernarijädeylläri:
Zäpä:  Ei paha. Ehkä hieman odottamaton yhdistelmä. Ihan syötävä.
Däbä:  Maku on liian tekofuturistinen mulle. Ajan lineaarisuus kärsii kun perin-

teet menevät tällä tavalla sekaisin. Eilinen 
on tänään ja sitä rataa. Aika perussetti.

Kiljupiimä:
Zäpä: Maistuu siltä kuin tässä oli-

si kiljua ja piimää sekaisin.  Hyi vittu mikä 
jälkimaku. Ei tää pahaa ole mutta ei kyllä 
tee mieli juodakaan. Maistuu vanhalle me-
rimiehelle.

Däbä: Alkoholin maku on tässä 
juomassa pehmennyt aika mukavasti pii-
män vaikutuksesta. Maku on melkein val-
koviinimäinen. Jälkimaku viittaa hikiseen 
sukkaan ja rusinoihin. Koostumus on yllät-
tävän pehmeä. Maku on ehkä lähimpänä 

mongolialaista hevosen maidosta tehtyä kumissi-viiniä kuin koskaan pääsen tai koskaan 
haluakaan tulla pääsemään. Suosittelen varauksettomasti kaikille.

Pekonidippi ja pekoni:
Zäpä: Tää ei oikein toimi.
Däbä: Tämä on aika vastenmielistä tämä tässä. Liikaa suolaa.

Lopuksi kokeilimme paranisivatko luomiemme ruokalajien hienostuneet aromit sekoit-
tamalla ne kaikki keskenään. Tämä synnytti niin valtavan makuelämyksen että pystyimme 
maistellessamme vain vaivoin kiteyttämään sen muutamaan sanaan seuraavanlaisesti:

Zäpä: Hyi vittu. Ei maistunut.
Däbä: Urgh. 
Päätimme illalliskokeilun Däbän 

pidellessä suutaan vesihanan alla 
ja Zäpän istuessa pöydän ääressä 
tyhjyyteen tuijottaen. Ihan onnis-
tunut opiskelijaruokaillallinen siis!

Homo seilori syö pekonia pekonilla

Kaikki sekaisin, myös ruoka
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Satu Hyle
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Päätoimittajan joutsenlaulu
Se oli syksy 2010 kun aloitin oman taipaleeni biologian 

opiskelussa. Olin käynyt armeijan lukion jälkeen, joten olin 
keskivertoaloittajaa pari vuotta vanhempi. Tauon jälkeen 
tuntui kummalliselta palata koulunpenkille. Ensimmäiset 
luennot tuntuivat kovin hankalilta. Muistan kuinka Seppo 
Saarelan luennolla pudistelin päätäni epäuskoisena kun 
puolet asioista tuntui menevän yli hilseen. Syytin itseäni, 
olin tuossa lyhyessä ajassa unohtanut ilmiselvästi niin pal-
jon asioita, että kaikki fiinit sanat kuten detergentti eivät 
sanoneet minulle yhtään mitään. Onneksi katsoin ympäril-
leni tuolloin ja tajusin kun asiasta vielä kysyin muilta opis-
kelijoilta, että eivät ne muutkaan tuntuneet sen enempää 
tajuavan. Jossain kohtaa ymmärryskin palasi opiskeluun ja 
luennot alkoivat sujua paremmin.

Paheitani vain oli piirteleminen tunnilla ja varmasti 
myös vierustoverille ”kuiskuttelu”, joka ajoi muita opiske-
lijoita sietokyvyn partaalle. Tästä olen pahoillani kaikille 
joita se aikoinaan häiritsi. 

Tuolloin Syntaksis ry oli biologien ikioma kilta, aivan 
niin kuin tänä päivänäkin. Ja sen toiminta ei olisi voinut 
vähempää minua kiinnostaa.

Kiltahuoneelle saapuessani vanhat kävyt/vakio kävijät 
vaikenivat täysin ja tunnelma oli niinkin lämmin, että hen-
gitys muodosti jääpuikkoja partakarvoihini. Näinhän asia 
ei tietenkään ollut, mutta siltä se alussa tuntui. Tuolloin kil-
taa hallitsi vanhojen käpyjen joukko, joilla oli omat tapan-
sa. Jälkikäteen ajateltuna ne olivat ihan hyvät tavat, mutta 
kauhean vieraanvaraiselta ne eivät ensin vaikuttaneet.

Mies, jolla oli vaikeuksia uskoa maailman ns. hyvyy-
teen, ei innostunut seuratoiminnasta muutenkaan. Miten 
vapaaehtoisuuteen toimiva järjestelmä muka voisi toimia? 
Ainoa killan asia, joka itseäni kiinnosti yhtään, oli Lehdyk-
kä. 

Kiltalehti, jossa voisi julkaista omia pieniä hengentuo-
toksiani, kuten näitä tikku-ukko sarjakuvia. Tuolloin pää-
toimittajan vallankahvassa oli Taina Romppanen. Tainan 
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lehdykkä oli hieno Lehdykkä, jossa oli pääosin hienoja juttuja, joita tehtiin selkeällä pää-
määrällä: Lehdykkä oli hieno lehti, joka ansaitsi hienoja juttuja.

Seuraava toimittajista päällimmäisenä oli Nico Alioravainen. Nicon Lehdykät edustivat 
lehden perinteisempää puolta. Jutut olivat enemmänkin viihteellisiä kuin kerronnallisia. 
Lehti myös jakoi vahvasti mielipiteitä. Toiset pitivät vanhan opiskelijalehtiajan tuulahduk-
sesta, joita lehdessä oli aikaisempaan nähden huomattavasti enemmän. Toiset vihasivat 
”hieman kevyempiä artikkeleita” ja ”muka paskoja” juttuja. Henkilökohtaisesti nauttisin 
Nicon dynastiasta aivan yhtä paljon kuin Tainan valtakaudesta . Päätoimittajan vaihdos 
oli tuonut mukavasti myös uusia tuulia lehteen ja lehti oli selvästi, niin kuin ennenkin, 
päätoimittajansa näköinen.

Minun näkemistäni päätoimittajista kolmas oli Emmi Virsula. Emmin otteessa Leh-
dykkä palasi lähemmäs Tainan linjaa. Lehdestä pyrittiin tekemään jälleen asiasisällöltään 
hieno lehti, jota voisi ylpeänä esitellä kenelle tahansa. Mutta en epäile, etteikö Nico olisi 
voinut omilla lehdillään ylpeillä, ainakin minusta olisi ihan hyvin voinut. Lehtien tyylit 
vain erosivat jonkin verran. Emmin valtakauden Lehdykät pitivät ensimmäisessä nume-
rossa havaittua linjaa loppuun asti. Oli selkeää, että Emmin Lehdykässä täytekuvan ja 
sen lähellä olevan jutun aiheet eivät saaneet sotia keskenään, jotta kumpikaan tuotos ei 
menettäisi arvoaan. Lehdessä selkeästi mietittiin yksityiskohtia tarkkaan.

Neljäs minun kokemani päätoimittaja oli Joni Saarinen, allekirjoittanut itse. Jonin dy-
nastia ei enää muistuttanutkaan rauhallista filosofista kantaa, vaan toimituksen johta-
minen muistutti lähinnä tyranniaa. Tuolloin deadlinesta ei ilman oikeaa syytä lipsuttu, 
ei minuuttiakaan, kuten eräät saivat keväällä karvaasti kokea. Uhkaukseni alastonkuvas-
ta keväällä toteutui ja muutenkin pyrin olemaan sanani mittainen mies. Tämä astetta 
karumpi näkökulma tuntui ilmeisesti vanhalle lehdykkäkaartille hieman kummalliselta 
mutta mielestäni se toimi hyvin ja mikä parasta, se toimi. Lehti ei viivästynyt ainaisten 
myöhästyneiden juttujen tähden. Kevään Lehdykkä oli ehdottomasti paras lehti jonka 
minä olin ikinä päätoimittanut, myös ensimmäinen mutta eihän sillä nyt ole mitään väliä. 
Mitä linjaa sitten edustin? Olinko enemmän Taina vai Nico -linjalla. Haluaisin sanoa, että 
olin siinä välissä. Mutta totuushan on, että sen päätätte te lukijat itse.

Oma osani Lehdykässä oli vuosien varrella kasvanut aina vähän suuremmaksi. Muu-
taman sarjakuvan tekemisestä tein jo muutaman elokuva-arvostelunkin lehteen, mutta 
täysin omia tekstejäni en viitsinyt julkaista. ”Eihän ne ketään kiinnosta. Nehän ovat ihan 
huonojakin.” Se oli virhe, jonka vasta omalla kaudellani korjasin. Sitä mielihyvän mää-
rää kun edes yksi ihminen tulee kommentoimaan jotain tekemääsi juttua. Oli sävy sitten 
kommentissa mikä tahansa, ainakin joku oli jutun lukenut. Valitettavasti yhteen asiaan 
en oikein tuntunut kykenevän ja olen siitä hieman harmissani: johtuneeko Fuksi-Lehdy-
kän tasosta vai samasta innostuksen puutteesta killan toimintaa kohtaan, joka minuakin 
vaivasi ensimmäisenä vuotenani. Oli syy mikä tahansa, en saanut fukseja innostumaan 
Lehdykästä. Tämä on sääli, sillä fuksit, heissä on tulevaisuus. Toivon että he vielä innos-
tuisivat, ehkä juuri tästä Lehdykän numerosta.
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Kirjoittaessani tätä juttua ei Lehdykälle ollut vielä uutta päätoimittajaakaan tiedossa. 
Itse väistyn valtaistuimeltani, sillä aika aikaansa kutakin. Vaikka hauskaahan tämä tou-
hu oli. Lisäksi uskon, että tällainen kauhun ja kaaoksen aikakauden loppumista on moni 
kiltalainen jo salaa toivonut. Lopuksi haluan kiittää vielä koko toimitusta ja kaikkia niitä, 
jotka ottivat osaa lehden tekoon tai muuten tukivat Lehdykän tekemistä, joko teoillaan 
tai sanoillaan. Unohtamatta sinua arvon lukija, ilman sinuahan tämä lehti pölyttyisi teli-
neessään edelleen.

Toivottavasti olet nauttinut vuoden 2014 Lehdyköistä ainakin melkein yhtä paljon kuin 
minä. Itse olen kuluneesta vuodesta hyvinkin ylpeä. Lopuksi haluan toivottaa onnea ja 
menestystä seuraavalle päätoimittajalle.

Terveisin

(luultavasti) viimeistä kertaa Päätoimittaja Saarinen 

eli se sama päätoimittaja, 
joka tuhosi kauniin kiltalehtesi ja kaiken sen mitä se ennen edusti.

En kadu mitään.

Satu Aura
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