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Aikamoista
Kevätpäiväntasauksen aikoihin päivä ja yö ovat suunnilleen saman pituisia 
kaikkialla maapallolla. Kevätpäiväntasaus on tätä kirjoitettaessa tänään eli 
nyt. Kun tätä luet, se oli aiemmin, siis aika lailla menneisyyden puolella.
Länsimaissa ajan ajatellaan yleisesti kulkevan tällä tapaa:

Lineaarinen jana, jossa on alku ja toisessa päässä loppu. Historia koostuu 
tapahtumista, jotka ovat seuranneet toisiaan, mutta eivät toistu sellaisinaan. 
Toisaalta, miksi aika ei voisi olla tämän tapainen:

Loppu on aina alku (kuulostaa myös Ikean huoneentaululta); käärme syö 
häntäänsä ja ihminen omia varpaitaan, syntyy uudelleen ja katsantokan-
nasta riippuen tekee samat valinnat ja virheet yhä uudelleen tai sitten oppii 
olemaan tekemättä.
Tai miksi ei olisi kaikki näin:

Kuten yksi aikamme suurimmista ajattelijoista, Doctor Who sen sanoiksi laa-
tii: “People assume that time is a strict progression of cause to effect, but 
actually from a non-linear, non-subjective viewpoint, it’s more like a big ball 
of wibbly-wobbly timey-wimey... stuff.” Ei voi väittää vastaan, jos Ajan Herra 
niin sanoo.
Aina kannattaa ajatella, että aikaa on vielä. Sen useimmiten huomaa, kun se 
on vähissä. (*pahaenteisiä konginkumahduksia*)
   Se oli siinä, kiitos nam hei.           -elisa
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Virallinen valittaja 
Valittaminen on taitolaji. Jokainen osaa valittaa mutta harva taitaa sen hy-
vin. On vaikeaa valittaa rakentavasti oikeista asioista kuulostamatta tampi-
olta. Ei taida olla kovinkaan monta aidosti taitavaa valittajaa. 
Valittajat voidaan luokitella karkeasti seuraavanlaisiin lokeroihin: Tapava-
littaja, jolle valittaminen on elämäntehtävä. Huvikseen valittaja taas valittaa 
silloin, kun saa siitä eniten hupia irti. Hän myös nauttii valittamisesta suu-
resti. Oma lukunsa ovat valivali-valittajat, jotka valittavat koko ajan huo-
maamatta sitä itsekään. Sitten on pieni ryhmä taitavia valittajia, jotka osaa-
vat valittaa juuri oikeista asioista ja oikeaan aikaan. 
Tässä vaiheessa täytynee todeta, etten kyllä itse osaa ollenkaan valittaa oi-
kein ja lukeudunkin monen mielestä tapavalittajiin, joten tämä pieni palsta 
sopisi sen vuoksi minulle. Tiedä häntä, olen kyllä kova valittamaan, mutta 
välillä tuntuu kuin kaikki sanomani tulkittaisiin valittamisena. Ehkä jonkin 
sortin terapia olisi minulle tarpeen. 
No päästäänpä nyt sitten viimein asiaan eli itse valituksiin. Aika moni ihmi-
nen tuntuu kärsivän kevätväsymyksestä, ajan ja motivaation puutteesta tai 
ovat muuten vain kettuuntuneita. Tarkka korvani on napannut Turuilta ja 
toreilta sekä koulunkin käytäviltä seuraavanlaisia valituksenaiheita:  
”Liian lyhyet tauot tuntien välissä, vanha systeemi oli parempi. Välillä tuntuu 
täkäläisillä tunneilla istuessa, että opettajalla on kauhea kiire saada asiansa 
puhuttua, kun aika loppuu kesken.” 
Vanhassa mallissa luennot kestivät 90 minuuttia ja näiden välissä oli aamu- 
ja iltapäivällä puolen tunnin tauko. Tällöin tauoilla ehti hoitaa esimerkiksi 
toimisto- tai kahvinjuontiasioita.
”Ihan kamalan vaikea keskittyä tunneilla, kun tuntien välissä on vain pieni 
viiden minuutin vessatauko.” 
”Ei tahdo jaksaa keskittyä enää mihinkään, kun koulua on ollut koko päivä 
klo 8-18.” 
”Käydäänkö tulevaisuudessa hortonomin tutkinto kirjekurssina, kun se sel-
laiselta välillä jo nytkin opetuksen puolesta vaikuttaa?” 
”Millaisia ammattilaisia meistä tällaisella koulutuksella valmistuu?” 
”Opettajat eivät tunnu tietävän, mitä opettavat ja missä mennään.” 

”Tiedonkulku on välillä ihan perseestä.” 
”Työmäärä on moduulien kesken jaettu hirveän epätasaisesti; välillä on mo-
duuleja, joissa on kamalasti tehtäviä, tunteja sekä muuta koulutyöhön liitty-
vää. Toisissa moduuleissa ei taasen ole kauheasti sisältöä ja tehtäviä. Ei sovi 
kaikille jaksamisen ja motivaation kannalta tarkasteltuna.” 
”Mitä hyötyä on tällaisesta moduulista? Miksi tuntuu, ettei opi mitään? Sa-
malla tuntuu siltä, ettei ymmärrä, mikä on moduulin sisältö ja vaatimukset.” 
”Mitä opetuksen laadulle tapahtuu, kun määrärahoja supistetaan ja ope-
tuksesta tingitään? Tällä hetkellä tuntuu kyllä siltä, ettei se ole paranemaan 
vaan päinvastoin huonompaan tuntuu menevän.” 
Valittaminen on hyvä varaventtiili turhien asioiden ja murheiden purkuun. 
Kaikkea ei kuulukaan pitää itsellään vaan jakaa ne kaikille iloisesti valittaen. 
Pitää kuitenkin olla tilanteen tasalla, sillä kaikille tuntemattomille ei sovi 
mennä valittamaan. Jotkut nimittäin voivat loukkaantua liian kiihkeästä va-
littamisesta. 
Toimituksen virallinen valittaja on kuullut teidän suruvirtenne ja on näin 
jakanut ne kaikkien iloisten lukijoiden kesken. Toivottakaamme siis kaikille 
valituksen täyteistä kevättä sekä kesää. Älkää lopettako valittamista, vaan 
jalostakaa siitä ase surkeata elämää vastaan. 
Toimituksen virallinen valittaja. 
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Lankapuhelin: Tällä kapineella pystyi oikeasti 
lyömään luurin jonkun korvaan! Ja ne pilapuhe-
lut! Uhrilla ei ollut mitään keinoa saada selville 
häirikön henkilöllisyyttä. Ainoa haittapuoli tuossa 
pyörivässä numerotaulussa oli se, että numeron 
valitseminen oli helvetin hidasta, ja jos pyöräytit 
vahingossa johonkin väliin väärän numeron piti 
aloittaa alusta. 

Koosh: Venyvistä kumisäikeistä tehty pal-
lo. Välillä niissä oli naama ja kädet, mutta 
ei aina. Mitäköhän helvettiä tätä suunni-
tellessa on ajateltu/polteltu? Muistan kyllä 
itsekin omistaneeni useamman kappaleen 
näitä. 
Lapset ovat tyhmiä. 

Markka: Jumalauta MARKKA! Ainoa 
rahayksikkö, jonka tunnustan. Se ainoa 
ja oikea Suomen valuutta. Tuossakin 
satasessa komeilee Sibeliuksen lutuinen 
naama. Näissä haisevissa euroissa ei 
Sibben tai muidenkaan kansallissanka-
reiden naamatauluja näy. Häpeällistä! 
 Markka takaisin! 

Melody pops: Tikkari joka on samalla pil-
li! Uskomattoman hieno keksintö! Mielestäni 
pitäisi olla enemmänkin tuotteita, joiden syö-
minen on samalla jonkinlainen aktiviteetti. 
Muistaakseni tuo oli ihan hyvänmakuinenkin 
kaiken lisäksi. 

Jonnet ei muista
Nyt unohdetaan hetkeksi tabletit, tietokoneet, ISIS ja 
muut nykyajan kamaluudet, ja paistatellaan nostal-
gian lämmössä. Nuorimmille lukijoille nämä vanhan 
kansan hassuudet saattavat tuntua täysin älyttömiltä, 
mutta meille kasarilapsille ne olivat joskus tosi kovia 
juttuja. Näin jälkeenpäin ajatellen en kyllä oikein käsitä 
miksi, mutta eipä silloin ollut Interneettiäkään joka olisi 
tajonnut viihdykettä, joten vaihtoehdot olivat rajalliset. 
Tervetuloa tutustumaan menneiden vuosikymmenten 
ihmeelliseen maailmaan!

Jojo: Tämä vekotin varmaan on useimmille tuttu: 
sormi lenkistä läpi, ja sitten pienen ranneliikkeen 
avulla pyöritellään rinkulaa ylös ja alas. Kerras-
saan nerokasta! Sillä sai kyllä tehtyä kaikenlaisia 
temppuja, mutta niissä oli aina vaarana saada tuo 
kova muovikiekko vauhdilla naamaan tai kasseille 
tai johonkin muuhun arkaan paikkaan. Coca-Cola 
-logolla varustettu jojo oli hienoin, ja sellainen piti 
olla kaikilla.

Linda-siideri: Kuka muistaa Linda Lampeniuksen? 
Aikanaan Suomen kovin vientivaltti ja maailman 
seksikkäin viulisti. Hänen tavaramerkkinään oli eti-
ketissäkin näkyvä haara-asento viulua renkuttaessa. 
Esiintyi Baywatchissakin kerran. Siideri oli Nokian 
panimon ensimmäinen hittituote, ja sitä myytiinkin 
useampi miljoona litra, ennen kuin valmistus lope-
tettiin vuonna 2000. Mausta en osaa sanoa mitään. 
Veikkaan, että nykyihmisen paletissa olisi tosi ma-
keaa. Yleensähän nämä julkkisten kuvilla varustetut 
tuotteet ovat korkeintaan keskinkertaisia. Jos joku 
kuitenkin löytää jostain pullon tätä taikajuomaa, lu-
paan juoda sen.



MacGyver: Se alkuperäinen siis. 
Siihen uuteen skeidaan en edes ota 
kantaa. ”Mac” oli kekseliäin jäbä mitä 
tv:ssä on koskaan nähty. Hän mm. 
kerran valmisti toimivan de brillaat-
torin kahdesta kynttilänjalasta, mi-
krofonin johdosta ja kumimatosta! Ja 
se timanginen tunnari: Titititititititiii 
titittiii titittiiiititititittittiiii ja niin edel-
leen (nautiskelepa hetki siitä kun tuo 
biisi soi päässäsi). Tämä pätee myös 
kaikkiin muihinkin vanhoihin hyviin 
sarjoihin/leffoihin, joista tehdään ny-
kyään toinen toistaan kökömpiä uu-
sintaversioita. Esim. Muumit!

Kaikki vaaralliset ja siistit lelut ym: Kaikki hauska kielletään aina…
kuten kuvassa olevat Isot kiinalaiset esimerkiksi. Ennen niitä sai ostaa käy-
tännössä kuka tahansa ikään, sukupuoleen tai älykkyysosamäärään katso-
matta. Valitettavasti milloin mikäkin viskaali jossain tomuisessa toimistossa 
saa aina välillä päähänsä, että kansalla on liian hauskaa, ja sille on tulta-
va stoppi! Ei ihmistä voi loputtomiin suojella omalta tyhmyydeltään, vaikka 
kuinka yrittäisi.

Okei en paasaa enempää. Totean vain, että ennen oli 
kaikki paremmin, oma sukupolveni on paras, nyky-
lapset ovat pilalle hemmoteltuja, yli kolmekymppisenä 
elämä on kivaa ja nuoriso on ihan perseestä.

Vaka vanha Suominen,
 tietäjä hitonmoinen
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Aika on aika sci ä hommaa välillä eikös. Jotta siitä selviää, täytyy ajoit-
tain ottaa haltuun aikahyppy! Alla on ohjeet, kuinka tanssia Rocky Horror 
Show’n tapaan aikavääristymät ojolleen ja tuloilleen: 

Ja jos tuo ei tuota toivottua tulosta, vaihtoehtoisesti voi bilettää kuin Verka 
Serduchka. Eli foliohattu päähän, foliosortsit jalkaan ja foliomekko ylle! Ja 
onhan tuo biisikin science  ctionaalisen räväyttävä.
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Siivotonta sivistystä
Jos olet aina halunnut osata  inejä sanoja, mutta olet tyhmä, tässä pelastuk-
sesi! Lue, opi ja häikäise toverisi fantastistisilla kyvyilläsi sanojen saralla!
 fenno ili - suomalaisuuden ystävä
Kuuluu samaan kastiin pedo ilien ja nekro ilien kanssa, mutta tämä pervo 
tykkääkin sekstailla suomalaisten kanssa! Hyi helevetti!
 fenotyyppi - (biologiassa) ilmiasu, eliössä ilmenevät ominaisuudet
Alkoholin pöhöttämä ja pikanuudelidieetin riuduttama ulkomuoto sekä 
hidas ajatuksenjuoksu ovat opiskelijan fenotyypille ominaisia.
  ksaatio - tunneperäinen (ja epänormaalin voimakas) kiintyminen  
 johonkin kohteeseen tai ajatukseen
Kuvaa osuvasti useimpien koiranomistajien suhdetta lemmikkiinsä. Kisso-
jen omistajista en sano mitään……en uskalla………..ne on hulluja
  lariaasi -  laria-rihmamatojen aiheuttamia, tropiikissa yleisiä tar- 
 tuntatauteja
Ei pidä sekoittaa  llariaasiin, joka ajaa polkupyörällä missä ja miten sattuu.
  latelia - postimerkkien (ja ehiöiden, leimojen, kirjekuorien yms.)  
 keräily ja tutkiminen. Tai yleensä postinkulkuun liittyvien kohteiden  
 keräily
On myös ilmeisesti Suomen laissa rikos, koska poliisi ei katsonut ollenkaan 
hyvällä taannoista postinjakajien keräilyäni…
  liaali - haaraosasto, haaraliike
Niitä parhaita kehon osastoja/liikkeitä ;) 
  lotaikina - erittäin ohut lehtitaikina 
Heti alkoi tehdä mieli kevätkääryleitä
  lovirus - esim. Ebola-virus 
…tai ei sittenkään…
  ltteri - suodatin, suodin. Laite tai ohjelma, joka päästää lävitseen  
 vain osan siihen tulevasta aineesta, energiasta tai datasta.
Miesten korvistakin löytyy  ltteri, joka suodattaa pois valtaosan naisten 
liirumlaarumista. Valitettavasti sekin välillä ylikuormittuu.
  naali - loppukilpailu; loppunäytös, loppukohtaus, loppuosa
Mahtaakohan lukijoiden (päätoimittajasta puhumattakaan) huumorintaju 
leikkisän sovinismini suhteen olla jo tässä pisteessä?9

 frenologia - oppi, jonka mukaan luonteenpiirteet voidaan päätellä  
 pääkallon muodosta Lääkäri F. J. Gallin 1700-luvulla esittämä oppi,  
 joka on osoitettu perusteettomaksi.
Itse vannon frenologian nimeen, koska olen havainnut sen oppien pitävän 
paikkansa: oma kallonmuotonikin paljastaa selvästi, että olen täysi idiootti.
 frigidi - sukupuolisesti kylmä (nainen), seksuaalisuudesta kiinnos- 
 tumaton t. seksuaalisesti tyydyttämätön
Käsittääkseni tämän kaltaisille naisille on olemassa toinenkin sana…
mikähän se oli…Ai niin! Feministi! (lisätään kierroksia)
 frikatiivi - hankausäänne
Feministin hampaista varmasti kuuluu tätä lukiessa äänekkäitä frikatiivejä. 
(POW!)
 frontaalinen - otsaan tai julkisivuun kuuluva.
Se kuvaannollinen kyrpä, joka löytyy jokaiselta feministiltä nimenomaan 
otsasta, vaikka he tiedostamattaan kaipaisivatkin sitä johonkin aivan 
muualle. (BOOM!)
 furioso - [furiooso t. furióozo] raivoisasti (esitettävä sävellyksen osa)
Naiset käyttäytyvät tiettynä aikana kuukaudesta hyvin furioso. (PLOF!)
fysionomia ulkonäkö, kasvonpiirteet
Naispuolisen lukijan fysionomia saattaa alkaa pikkuhiljaa olemaan mallia 
Norsunvittu, etenkin jos hän on feministi tai hänellä on furioso-päivät par-
haillaan menossa. (FAP!)
LISÄYS: Kaikki naiset ovat oikeasti ihania, sulokkaita, älykkäitä, notkeita, 
makeita, timangisia ja maagisia yksilöitä, joita herra Sumuisin kunnioittaa 
mitä suuremmissa määrin. Jos joku loukkaantui ylläolevasta tekstistä, herra 
Sumuisin on vilpittömästi pahoillaan aiheuttamastaan pahasta mielipahasta. 
Vihapostin ja tappouhkaukset voi toimittaa Hans Wahlsténille, joka toimii her-
ra Sumuisimman edustajana tällaisissa asioissa.
 -Lakiasiaintoimisto Turpa, Kiinni ja Virtanen

Haikeat jäähyväiset Sirkka-lehdelle täten jättää Jones Sumuisin
”And Jesus said unto her: Put on a tutu”

Päätoim. huom.: Jesse sanoi myös “He eivät tiedä mitä tekevät. Älkäätten lakatko heitä siitä muistuttamasta.”
Tai vaihtoehtoisesti    b  b  b  b 10



Viherpäiväsäpinää
Viherpäivät järjestettiin helmikuun 8.-9. päivä Jyväskylässä. Toistamiseen 
messupaikkana toimi rautatieaseman takaa löytyvä Paviljonki. Avauspu-
heenvuoron lomassa nähtiin akrobaattista hyppelyä. Ehkä järjestäjät olivat 
ottaneet mallia viime vuonna näyttelyosaston puolella mitälie traktorikai-
vurikoneita esitelleen  rman tankotanssiesityksistä.

Yksi päivien kohokohdista oli ehdotto-
masti Arto Kurton massiivinen ja joulu-
pukkimaisen leppoisa luento vierasla-
jeista. Vähän näyttää siltä, että jos lajin 
nimessä on sana jätti, se on potentiaali-
nen haitallinen vieraslaji.

Paviljongissa puhuttiin myös kielillä. 
Englanniksi kuulimme vastauksen 
kysymykseen, onko suomalaisessa 
kaupunkivihreässä suomalaista luon-
netta. Juan Jose Galan Vivas oli ol-
lut juoksulenkillä ja löytänyt reittinsä 
varrelta suomalaisille ominaisen tai-
don sopeuttaa ja hyödyntää olemassa 
olevaa pinnanmuotoa. Toinen suoma-
laisille tyypillinen tapa on viettää juhlia ulkona, mitä edesauttaa julkisten 
palvelujen asettuminen viheralueiden läheisyyteen. Vähemmän on enem-
män -tyyppinen ajattelu vaikuttaisi myös kuvastavan suomalaista kaupun-
kivihreää. (Ajattelu vain taitaa olla lipsumassa myös viheralueiden laajuuden 
puolelle, eikä vain kuvastavan tilpehöörin määrää.)

Emilia Weckman selvitti viheralalle laa-
dinnassa olevien kestävän ympäristöra-
kentamisen kriteerit -hanketta. Hank-
keen tavoitteena on luoda ohjeet, joiden 
avulla rakentamiskohteessa pyritään 

muun muassa turvaamaan vesiekosysteemejä, säilyttämään biomassaa, 
lisäämään kestävien ja kierrätettyjen materiaalien käyttöä, parantamaan 
ulkotilojen saavutettavuutta ja vähentämään kasvihuonepäästöjä. Kritee-
ristö pohjaa eritoten jenkkien Sustainable SITES Initiative -ohjeistukseen. 
Muistan elävästi, kuinka toisena opiskeluvuonna puistosuunnittelun 
kurssin ennakkotehtävänä suomensimme SITES-kriteeristöä. Hieman kyl-
lä paheksun, jos HOMS13-ryhmälle ei tule mitään krediittiä tästä aikaa 
vaatineesta ja kielellisesti oletettavasti täydellisen eksaktia pohjadataa an-
taneesta effortista.
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Lappset-kilpailuhan on jännittävintä Viherpäivillä ikinä, ja tällä kertaa Le-
paakin sai vaihteeksi kunniaa kutreilleen kolmospalkinnon, kunniamainin-
nan ja varjoraativoiton myötä. Hiphei!

Kuvassa taustalla on voittajatyö Särmä. Karkeista vielä täytyy todeta, että 
nuo Leilan kätösissäkin näkyvät suklaakolikot olivat aivan sairaan hankalia 
avattavia! Meinasi kynnet mennä!

Näyttelyn puolella kaikenlaista oli jälleen tarjolla. Löytyi niin kuivamusteky-
nää, viivotinta, silmälasinpuhdistuspyyhkeitä kuin avaimenperiäkin. Kark-
kivalikoima oli tasaisen laadukas, kettukarkit ja DaCapot ovat ehdottomas-
ti mainitsemisen arvoiset. Vaahtokarkkien toimivuuden tämänkaltaisessa 
tahmakäpälätilaisuudessa tosin kyseenalaistimme. Olihan siinä pihdit juu, 
mutta – käsi sydämellä – kuinka moni niitä käytti? 
Mainoskäärekategoriassa on kehuttava Tahvosten kovia karkkeja. Välitätkö 
Outi terveiset?

Toisena päivänä opimme vaikkapa sen, että kau-
punkiviljely tyydyttää monia tarpeita eli esim. 
poistaa nälkää. Sekin tuli selväksi, että betonia 
voi käyttää erilaisilla tavoilla. 
Viherkattojen materiaalien ekologista kestä-
vyyttä pohti Kirsi Kuoppamäki. Tavallisimmin 
polystyreenistä valmistetun salaojamaton voisi 
esimerkiksi korvata tulevaisuudessa kerroksel-
la olkea. Myös kasvualustan koostumus voi ai-
heuttaa harmaita hiuksia, sillä huomioon tulee 
ottaa keveys ja ravinteiden huuhtoutuminen 
kasvualustasta hulevesiin. Asiaa kuitenkin tut-
kitaan Helsingin yliopistossa.

Kuvassa tohotustuokio. 12



Mitä täällä opiskellaan vuonna 2050? 
Elämäm_Koulu näkyy olevan voimissaan. 
Oletko sinä? 
Kasvaako tomaatti silloinkin, kun minä 
lähden Lepaalta? 
Kyllä kasvaa. Valtavat ketsupintuotanto-
tehtaat kohoavat planeettamme historias-
sa vielä kauan sen jälkeen, kun itse olet 
tuhkaa ja tomua. Lapsenlapsenlapsenlap-
sesi syö tätä samaa kuvottavaa tomaatti-
tahnaa hodarinsa välissä niin kuin sinä-
kin. Tomaattien tulevaisuus on turvattu. 

Mitä tapahtuu kun kananmuna laitetaan tyh-
jiöön? 
Kummia. Ota hei yhteyttä uudelleen jos tää 
aihe kiinnostaa. Mulla ois pari oppariaihetta, 
jotka vois vähän melkein olla liittymättä tähän.  
Miten monta pelargoniaa Lepaalla kasvaa 
6.7.3456? 
Ainakin 25,2. Tai ehkä kolme.  
Työllistytäänkö me muka koskaan minne-
kään tällä koulutuksella? 
Ette, mutta kertokaahan työhaastattelussa, 
että pöllön silmämuna näkyy sen korvasta. Sil-
lä pitäisi lohjeta palkkatyötä. 
Millainen sää on huomenna? 
Huono. Ihan varmana löytyy jotain valittamis-
ta, joten hei ei hätää. 

Kerro nyt vielä ne lottonumerot, jooko. 
Okei. Kakkosella alkaa. Seuraava on seiska. Sitten - oho. Oho! Aikamoinen! 
Tää onkin jännä rivi, hehe. Sori, tän mä aionkin ite laittaa tähän kuponkiin, 
en mä teidän kanssa ala voittoja jakaa. Se on moro, meikä lähtee nyt etelään! 
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Kristallipallon äärellä
Kuten on yleisesti tiedettyä, voi herkkänä hetkenään hakea turvaa tulevai-
suuden täydellisen luotettavalta ennustajalta, kristallipallolta. Sirkan toimi-
tusta painaa monikin asia viheralan ja Lepaan tulevaisuuteen liittyen, joten 
äärimmäisen eksaktia ennustusmenetelmää käyttäen ryhdyimme tuumasta 
toimeen. 

Mistä löytyy porkkanan varastointitiedot 
ensi vuodelta? 
Tiedätkö sen sinisen arkistokaapin? Sen joka 
on siellä, kun mennään taukohuoneen sivuo-
vesta huoltokäytävään ja sieltä ne kierreportaat 
tokaan kerrokseen ja sitten oikealle? Just se! 
No ei sieltä ainakaan! 
Jos vedessä olisi pakkasnestettä, olisiko 
kaikki järvet ja joet plasmaa? 
Mutta kun ei ole. Ei ole huomennakaan, eikä 
ensi kuussa. Kolmen vuoden päästä touko-
kuun tokana viikonloppuna näyttäisi olevan 
tilaisuus, mutta voi olla, ettei kukaan ehdi tar-
kistaa, kun on noita kevätkiireitä. 
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3:Upcider Pear
Odotukset korkealla, koska on UPcider, hehe. Hajusta instant  ashback 
lukiovuosiin ja lämpimään tölkinpohjaan. Haju hento tuoksahdus mystisil-
tä päärynävainioilta. Smurf limsan ystävän nenässä tuoksu houkuttelee. 
Maku edellistä aromikkaampi ja hapokkaampi. Päärynäksi hyvä. Sattui ike-
niin, kun purskautti. Maku yllättävän jees. Kuivahko jälkimaku. Kusetusko-
koinen pullo (0,43 l.)! Pullo mahdollistaa pussikaljoittelun tölkkiä paremmin. 
Pissispistekeskiarvo: 2,6
4: Rainbow Vadelma-carambola
Nyt pelottaa. Maistuu pilaantuneelle mehukatille. Tuoksu yhtä luonnolli-
nen kuin Trumpin rusketus. Maistuu mädäntyneelle vatulle, jossa matoja.
Lips-vadelmamehujää. Maku (Byägh!) ei lähde pois kitalaesta. En syö caram-
bolaa ikinä tämän jälkeen. Jokaisen kulaisun jälkeen kaduttaa. 
Muistan joskus hörpänneeni vahingossa mukillisen Pirkan vadelmamehutii-
vistettä. Haju ja maku vastaavat aika lailla sitä  ilistä, kun yritin epätoivoi-
sesti olla laattaamatta. Jos joku ostaa tätä uudelleen, ei kyseessä ole mitään 
muuta kuin puhdas murhayritys. Tämän jälkeen Jonna-Janika 14-w. ei toiv. 
juo mitään seuraavaan pariin vuoteen. 
Plussaa kotimaisesta vedestä, aspartaamin kotimaata en uskalla edes arvail-
la. Voi niitä teiniparkoja, jotka tähän haksahtavat. 
Pissipistekeskiarvo: 4,75
5: Fizz Original dry
Kuulas, täyteläinen väri. Sentään haisee jollekin eikä edes pahalle. Kovasta, 
paperikääreisestä (omenan tai päärynän makuisesta) karkista tuleva haju i-
lis. Maku jotain ihan muuta. Mitä tapahtuu? Onko edes sama juoma? Juu 
hapan. Piimä ilman maitoa? Se liian juomisen ja biletyksen tuoma röyhtäisy, 
jossa maistuu illan jokainen “limppari” yhtä aikaa. Ei oikein maistu miltään, 
mutta kielellä tuntuu pienten happopallojen hyökkäys. Hapanta on taas. 
Hieno tölkki, mutta hapanta on. Hapanta kuin happamuuskoneessa viikon 
ollut erityisen hapan sitruuna, jonka on kasvattanut maailman happamin 
hedelmäfarmari tilalla, jonka maan pH-arvo on -1000. Ihan aito ja aromikas 
haju, maku vaan jää jonnekin. Enemmän aikuiseen makuun. Mieto jälkima-
ku tuo helpotuksen siitä, että siiderin esanssiomena menee pois.
Pissispistekeskiarvo: 1,1
ps. Liian hapan. 
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Pissismin pyörteissä
Sirkka-lehden vankkumattoman lahjomaton testaajaosakunta laittoi tämänkin 
numeron vuoksi makunystyräisensä koville tavoitteenaan avartaa käsitys-
kykyään halpiszidukoiden uskaliaista aromiyhdistelmistä. Toijalan ABC:n 
muovikassin kanssa Taltelan syreenipensaiden taa henkiselle kyykkypissalle 
värväytyivät Elina, Elisa, Jussi, Leila sekä Saara.

1: Sherwood Strawberry  elds cider
Makean voimakas tuoksu, kupliva hyökkäys makynystyröihin. Esanssi on 
vahvana tässä. Suutuntuma miellyttävä, maku kökkö.
Tuoksultaan mansikkapellolla kierinyt Paul McCartney. Lasten mehukesti-
juoma, jos ei sisältäisi alkomahoolia.
Muumilimsasta siideripissikseksi. Jeesus miten teollisuusvivahteinen ja es-
anssinen, viinikumikarkin epäpyhä sielu siirtynyt tähän makuun. 
Pissispistekeskiarvo: 3,7/5 
2: Rainbow Apple cider
Raikas, kirkas väri. Haju ei kovin uhkaava. Maussa havaittavissa vivahe 
omenasta! Pissiksen luotettava valinta. Tutun turvallinen. Maun pistävyys 
laimenee nopeasti. Ei  iliksiä suuntaan tai toiseen. Lähes väritön. Ei mainit-
tavan hiilihappoinen.
Pissispistekeskiarvo: 2,315



Hei sohvamies
sanat ja sävel: Jermu-Einari Koistinen

Hei sohvamies,
miksi jätit divaanisi tänne?
Hei sohvamies,
tuo ruma muinainen jäänne, 
pilaa yksiöni feng shuin. 

Hei sohvamies,
se haisee ja on likainen.
Hei sohvamies,
tapoit tyynyn alle kärpäsen.
Heippalapustasi mä sen luin.

Haluisin niin kovin Vepsäläiseen!
Tai edes Askon oven taa.
Melkein tyytyisin myös sotkalaiseen!
Mut sitten tajuan, kukkaro-Mattia jo kaluan,
käy tieni kohti Ikeaa.

Hei sohvamies,
oisko ees uus päällinen mitään?
Voisin melkein maksaa puolet
mut sit sen 
 täytyy olla 
  jo Vallilaa.

Hei sohvamies,
patjan alta nousee outo lemu.
Hei sohvamies,
on vaikeaa huonees oleskelu,
ja jousituksen välissä on töhnää

Hei sohvamies,
KRP tuossa eilen soitteli.
Hei sohvamies,
muovitettu on nyt olkkari.
Käsinojaan jemmattuna jäbän pää. 

Hei sohvamies,
lähti istuin viimein kohti itää
mut jatkui silti huonekaluhuolet.
Mistä saada
 uusi sohva
  tosi halvalla? 18

6: Happy Joe Cloudy apple cider
Tuoksusta tulee mieleen synttärikakku. Miellyttävän aromikas tuoksu. Hai-
see omenalta maistuvaksi tarkoitetulta tuotteelta. Hapan tuoksu. Maku ai-
doin ja aromikas, kevyen pehmyt ja leijaileva. Cloudy maku. Maku on jeps, 
kirkas, puhdas, selkeä ja pehmeä. Tykkään! Jälkimaku ihan jees. Mukavan 
tasainen ja nautiskeltava. Ehdoton lemppari. Tällä kertaa tähdätty aitoon 
omenasiideriin, eikä johonkin mehujään ja muumilimsan äpärälapseen. 
Maistuu kauan, eikä sen kulauksen jälkeen toivo oksentavansa itseään pois 
universumista. Kuivahko, jälkimaku loivenee tasaisesti makeaksi. Aidosti 
miellyttävä maku. Liian laadukasta ja aikuismaista siideripissiksille. 
Pissispistekeskiarvo: 2,2

Lopputulemana voimme siis päätellä, että ei carambolaa siideriin kiitos. Ja 
että hapanta oli. Liian hapanta. Voittajajuoma vakuutti tuomariston sekä ul-
konäöllisillä että imelyyksisillä ansioillaan. Vertailtaessa sanallisia ja numee-
risia tuomioita on kuitenkin todettava, että tuomaristo saattaa olla yksinker-
taisesti liian vanhaa ymmärtääkseen niin sanotusti ”hyvän päälle.” Juokaa 
viiniä, se on harvoin paskaa. Paitsi El Tiempo ja jotkut kotiviinit, ne on aina.

”Tykkään. Tai oon jo kännissä, Jussi kaataa mulle aina kaikki mitä jää jäljelle... :)”
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I just want a mate.

You just want to mate?!

I just want a mate!
You not mating with me, 

sunshine!

A mate! I want a mate!


