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Ihan läpällä

Toinen meistä muistaa kirjoittaneensa yläkoulussa huumorista aineen äikkään. Yksi tär-
keä osa sitä oli seuraava vitsi: “Miksi kutsutaan tyttöpuolisia koiria?” “Hau-likoiksi.” 

Aineessa pohdittiin vitsin toimivuutta, ja osoitettiin sen erityiseksi kohderyhmäksi met-
sästysseurat. Tuona hetkenä nuori likka tunsi ymmärtävänsä huumorin tilanteisuutta.

Näinpä hän tuli myös kehuskelleeksi loistavalla huumorintajullaan mennessään kielimat-
kalle Britteihin. Hän kirjoitti isäntäperheelle oikein etukäteen kirjeen, jossa kertoi olevansa 
todella huumorintajuinen. 

Sormi meni suuhun siinä vaiheessa, kun hän tajusi kielimatkalla isäntäperheen isän yrit-
tävän hauskuuttaa, mutta huumorintaju ei kohdannutkaan mistään kohdasta. Britti-isän 
käsitys hyvästä huumorista ei vastannutkaan suomalaisen nuoren käsitystä. Eikä tuo on-
neton nuori voinut edes kertoa aiemmin mainittua haulikko-juttua.

Kaikkien kanssa ei aina löydy yhteistä huumorintajua, mutta jossain seurassa sen sijaan 
tulee elettyä ihan läpällä, eikä mihinkään osaa suhtautua tilanteen vaatimalla vakavuudel-
la. Tosin aina ei tarvitsekaan olla niin vakavasti otettava, vaan joskus pitää vain hyväksyä 
oma pelleytensä. Ja samaan aikaan – kuten lehden sivuilla pohditaan – huumorilla voi 
myös vaikuttaa.

Ennen InSanea ilmestyi huumorilehti Happykie-
li. Tämä huumori-teemainen numero on ehkä 
jollain tavalla paluu noihin aikoihin. Keväällä 
InSane täyttääkin jo 15 vuotta. Odotamme 
innolla tuota numeroa, tehdään siitä yhdes-
sä hyvä!

Mutta ennen sitä: pilkettä silmäkul-
maan, hymyä pyllyyn ja kieltä poskeen! 
Tulevilla talvipakkasillakin.

&
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SANELÄMÄÄ

”Hei, hei, hei! Fuksit voiton vei!”
SANEN JALKAPALLO-
MESTARUUS FUKSEILLE
Sanen jalkapallo-
mestaruus ratkais-
tiin lokakuun alussa 
Vellamon kentällä. 
Pelissä vastakkain 
olivat fuksit ja van-
hat. Tasaisen pelin 
jälkeen fuksit var-
mistivat pelin voiton 
lukemilla 3-2, kun 
peli päätettiin pistää 
poikki seuraavasta 
maalista.

Sanen jalkapallopeli oli huomattavan tasainen sekä osallistujamäärän että pelin kulun puolesta. Aiempina vuosina fuk-
sien joukkueessa on ollut hieman osallistujakatoa. Tänä vuonna fukseja oli pelaamassa viisi. ”Oiva parannus edellisseen 
kertaan vuonna 2014, jolloin mie ja Hilda oltiin ainoat fuksit paikalla”, liikuntavastaava Laura Suomalainen naurahtaa.

Peli-ilma oli kylmä, mutta hyvä seura ja hyvä alkulämmittely nostivat hymyn kaikkien huulille. Ilmassa oli suorastaan 
suuren urheilutapahtuman tuntua. Oman lisänsä peliin toi muutamista kannustajista koostunut liveyleisö. Peli kesti noin 
tunnin verran juomataukoineen.
 

ANU SANDVIK

Sanen jalkapallomittelö pysyi jännittävänä loppuun asti.

HILDA LUNDSTEDT

Hallituskähmintää ja sektori-
sekoilua Lyhdyssä
Sanen hallitus ja aktiivit järjestäytyivät torstaina 3. marraskuuta Seminaarinmäen Lyhtyyn houkuttelemaan rivijäseniä tart-
tumaan vallan kahvaan. Valitettavasti fuksit loistivat poissaolollaan, mutta toisvuotisissa opiskelijoissa oli kiinnostuneita. 
Viiniä riitti ja tunnelmallinen Lyhty-tila loi hienot puitteet sekä aktiivitoimikeskusteluille että muulle kuulumistenvaihdolle 
ja muihin sanelaisiin tutustumiselle. Jatkot syysyössä tarjoili Escape Poikkitieteellisten haalaribileiden merkeissä.  

Tapahtuma oli tarpeellinen, ja se todennäköisesti järjestetään myös ensi vuonna. Hallitus muotoutunee jossain mää-
rin uudelleen ensi kaudelle, sillä muutama vallanhimoinen uusi kasvo lupasi ilmaantua vuosikokoukseen aktiivipestejä 
nappaamaan.                       

           
ELINA KIVELÄ & PIIA REKOLA
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SANELÄMÄÄ

Sane täyttää ensi vuonna 50 vuotta. 
Suurin juhlavuodelle suunniteltu ta-
pahtuma on vuosijuhla, eli illallisjuhla 
ja sen jatkot. Illallisjuhlan lisäksi vuo-
sijuhlaviikolle on suunnitteilla muuta-
kin ohjelmaa, ja esimerkiksi vujusitse-
jä voi hyvinkin odottaa tapahtuvaksi.

”Aika näyttää, mitä kaikkea siistiä 
keksitään, mutta kovat mytkeet on 
tulossa! Mun ja edellisen puheenjoh-
tajan Lauran tavoite on saada vujuille 
suklaaputous”, puheenjohtaja Mari-
anna Karjalainen hymyilee.
 
Vuosijuhla tulee sisältämään muun 
muassa puheita, palkitsemisia ja en-
nen kaikkea hyvää ruokaa, juomaa ja 
seuraa. Juhliin odotetaan noin 60:tä 
osallistujaa.

”Ilokseni tosi moni aktiivinen sa-
nelainen on jo lähteny mukaan vu-
jusuunnitteluun. Vujutoimikuntaan 
saa kuitenkin liittyä missä vaiheessa 
tahansa, ja kaikki apu on aina tar-
peen! Ei siis tarvitse huolehtia siitä, 
jos ei esimerkiksi ehdi olla mukana 
järjestelyissä vielä syksyllä. Helpoiten 
mukaan pääsee ottamalla yhteyttä 
suoraan muhun tai tulemalla vujutoi-
mikunnan kokoukseen.”
 
Vuosijuhlat järjestetään lauantaina 
8.4.2017 Priimuksen tiloissa.
 

ANU SANDVIK

Sane täyttää 50 
vuotta: vuosijuh-
lien valmistelu 
on jo aloitettu

Boolibileet -
booli riitti kerrankin!
Sanen Boolibileitä vietettiin perintei-
sissä merkeissä Kortepohjan Lillukas-
sa syyskuun lopussa. Perinteiden vas-
taisesti booli riitti kerrankin! Lieneekö 
tämä johtunut siitä, että olin itse mu-
kana booliainestenhakureissulla (iha-
nan pitkä yhdyssana!) varmistamassa 
litramäärän riittävyyttä, tai siitä, että 
budjettia ylitettiin ihanihan vähän, 
eikä ruokapuoleen tänä vuonna pa-
nostettu.  

Sanen puheenjohtaja Marianna toi 
mukanaan pelikortit, joilla pienem-
mässä piirissä pelattiin Ristiseiskaa ja 
Tikkiä. Mukana oli aloittelijan tuuria, 
sillä voitin puolivahingossa Tikissä, 
vaikken ollut sitä ennen pelannut.

Illan edetessä kokoonnuttiin rinkiin 
jakamaan rakkaustarinoita, mikä on 
muodostunut kaiketi jo Boolibileiden 
yhdeksi perinteeksi, sillä ei ollut en-
simmäinen kerta, kun kerroin samassa 

tilaisuudessa teiniaikaisesti poikays-
tävästäni ja on-off-suhteestamme. 
Rakkaudenuskoni taas palasi ihanien 
tarinoiden myötä.

Illan pimetessä monet lähtivät kotiin 
säästelemään seuraavan illan approa 
varten. Valot sammutettiin ja van-
hemmat (kröhöm) opiskelijat jäivät 
tanssimaan mm. Britney Spearsin 
tahtiin. Parhaat tanssiliikkeet olivat 
”driving a car” ja ”carrying something 
heavy”. 

Myöhäisillan tapahtumista minulla ei 
ole tietoa, sillä päätin tapani mukaan 
lähteä kotiin silloin, kun ilta oli par-
haimmillaan. Onneksi viereiseen D-
taloon ei ollut pitkä matka.

KUVAT JA TEKSTI ELINA KIVELÄ
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SANEN YSTÄVÄKIRJA

LOTTA LEPPÄLÄ, 22

Opintojen aloitusvuosi: 2013

Lempijälkiruoka: Se semmoinen, jonka äiti 

taikoo jostain kaapista sunnuntailounaan 

jälkeen. Ihan sama mitä se on; se vain ilmes-

tyy aina juuri silloin, kun alkaa miettiä, että 

jotain makeeta tekis mieli.

Lempipartikkeli: Liitepartikkeli -kin. Poikays-

tävälläni oli suhteen alkuaikoina tapana testata fennistin härnäysrajoja 

lisäämällä -kin mitä kummallisimpien sanojen perään. Tapa jäi sitten 

elämään meidän kahden välisessä viestinnässä. Oho, ihmettelet – onko 

fennistinkin mahdollista tinkiä periaatteistaan lemmen vuoksi? Jookin.

Jos olisin elokuva, olisin: Amélie. Sellainen hiljaisen hassu teos, jossa maa-

ilma on kaunis mutta mieli vähän melankolinen.

Minua naurattaa... pikkusiskoni ja hänen pettämätön tilannetajunsa.

Vapaa-ajallani... pyöritän pientä Miss Matilda -nimistä korubisnestä. Siltä 

jäävällä ajalla aina kin laulan, kirjoitan ja joogaan.

Tulevaisuudessa... voisin olla kirjoittava käsityöyrittäjä.

Terveiset sanelaisille: Mää oon tavannut teitä ihan liian vähän viime ai-

koina! Siitä huolimatta fennistien keskuuteen palaaminen on aina kuin 

palaisi kotiin: täällä porukka ymmärtää. Olette te hienoja ihmisiä, senkin 

isänmaan ja äidikielen toivot!

Ystäväkirja
InSanen sivuilla on aikojen saatossa päässyt tutustu-
maan sanelaisiin jos jonkinlaisten tarinoiden muodossa. 
Tämän syksyn numerossa halusimme päästää ääneen 
myös sanelaiset aktiivitoiminnan ulkopuolta.
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SANEN YSTÄVÄKIRJA

SIVI MAKKONEN, 21
Opintojen aloitusvuosi: 2014

Lempijälkiruoka: paahtovanukas

Lempipartikkeli: nimenomaan

Jos olisin elokuva, olisin: Alien

Minua naurattaa… kun en yletä haluamaa-ni tavaraan kaupassa ja joudun pyytä-mään apua.
Vapaa-ajallani... välttelen siivoamista tekemällä koulutehtäviä.
Tulevaisuudessa… voitan Eurojackpotissa 75 miljoonaa.
Terveiset sanelaisille: ”Hihhuli” on ainoa suomenkielinen sana, jossa  on kaksoiskonsonantti hh. 

MARIANNA SCHUCHMANN, 25

Opintojen aloitusvuosi: 2011

Lempijälkiruoka: Sopivan kosteaksi jäänyt, 

äklömakea porkkanakakku pehmeällä kree-

millä.

Lempipartikkeli: -ko

Jos olisin elokuva, olisin: Alice in Wonderland 

(se Disneyversio)

Minua naurattaa... aika usein sellaisissa tilanteissa, kun olen yksin ja 

muita ei naurata.

Vapaa-ajallani... voin käyttää tuntikausia kissojeni kanssa leikkimiseen, 

mutta en ehdi viedä roskia.

Tulevaisuudessa... minusta tulee maailman paras kissanrapsuttaja (aina-

kin mun oman).

Terveiset sanelaisille: Kissamummolta terveisiä. Olkaa sellaisia kun ootte, 

jos tykkäätte olla sellaisia kun ootte, jos ette, niin olkaa jotain muuta!
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SANEN YSTÄVÄKIRJA

KAROLIINA TAKKINEN, 21

Opintojen aloitusvuosi: 2016

Lempijälkiruoka: Kahvi

Lempipartikkeli: Jaa

Jos olisin elokuva, olisin: Joku Lord of the ringsin 

tyylinen: pitkä, sopivan vakavasti otettava mut-

ta samalla huumoriakin sisältävä fantasiaseik-

kailu :D

Minua naurattaa… mikä tahansa ja milloin tahansa. Yleensä väärässä pai-

kassa väärään aikaan.

Vapaa-ajallani… ainakin löhöilen, piirrän, pelailen ja lenkkeilen.

Tulevaisuudessa… toivon, että oppisin vähän järjestelmällisemmäksi.

Terveiset sanelaisille: Olkaa kiltisti ja laittakaa sopivasti kukkia hattuun.

INKA PAAJANEN, 21
Opintojen aloitusvuosi: 2014

Lempijälkiruoka: tiramisu.

Lempipartikkeli: kaikki interjektiot.
Jos olisin elokuva, olisin: Finding Neverland.
Minua naurattaa... tahattomasti tuotetut sana-leikit.

Vapaa-ajallani... yritän epätoivoisesti tehdä jotain hyödyllistä siinä suu-remmin onnistumatta.

Tulevaisuudessa... haluan olla ihana ope ja kirjailija.
Terveiset sanelaisille: Tehdään tästäkin lukuvuodesta mahtava! Mutta muistakaa, rakkaat, välillä myös rentoutua!
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SANEN YSTÄVÄKIRJA

HELI HÄMÄLÄINEN, 28

Opintojen aloitusvuosi: 2007

Lempijälkiruoka: suklaa missä tahansa muodossa

Lempipartikkeli: sangen

Jos olisin elokuva, olisin: SF-paraati

Minua naurattaa… vuodesta toiseen se tapa, jolla 

Fingerpori-sarjakuvassa hahmot kuvataan päästä-

mässä äännähdyksen ”tirsk”.

Vapaa-ajallani… harrastan arabialaista kalligrafiaa piirtelemällä elukoita 

arabialaista aakkosista.

Tulevaisuudessa haluaisin… oppia puhumaan arabiaa niin, etten 

päästelisi suustani pelkkiä hölmöyksiä.

Terveiset sanelaisille: i-loppuisen diftongin edellä heikko aste!

ILONA PESU, 24
Opintojen aloitusvuosi: 2011

Lempijälkiruoka: juustokakku
Lempipartikkeli: -kin

Jos olisin elokuva, olisin: Le Havre
Minua naurattaa... yleensä ihan hervottomasti silloin, kun pitäisi vakavalla naamalla vastata työpuhelimeen. Voitte kokeilla.Vapaa-ajallani... saatan päätyä esim. Udmurtiaan. Todennäköisesti liikun kuitenkin kävelykadulla – toisessa päässä on koti, toisessa kampus eli korkeakoululiikunnan jumpat.

Tulevaisuudessa... haluaisin oppia purjehtimaan. Sitten voisin seilata Sai-maalla ja bongailla saimaannorppia. En ole kyllä koskaan edes ollut pur-jeveneessä.

Terveiset sanelaisille: Tartu tilaisuuksiin ja seikkaile! Maailma ei kaadu, vaikkei putkahtaisikaan maisteriputkesta nätisti viidessä vuodessa.
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FUKSIN LEIKEKIRJA

Aleksilla on farkut aina 
urheilu ei basistin mieltä paina
pitkä on klassikkojen lukulista
parhaat naurut saa Kummelista

Ada on tatuoitu rokkipeikko
jonka kunto on hivenen heikko
Hän itkee aina silmät päästään
kun Vampyyripäiväkirjoihin päästään

Vilma on kaikkien kaveri kyllä
liikka & ihmiset pitää hymyn yllä
Naurua on vaikka muille jakaa
kunhan veren salmiakkipitoisuus on vakaa

Tällä paikallaan sydän, vaan läpissä vikaa
niitä ei tahdo kuunnella kukaan
Jos mielesi pahoitit, nosta kanne
syytetyks merkitse Turusen Anne

Mi on tuo lempeä itätuuli?
Kas Lappeenrannan oma Juuli
on pitkään jo muita it-tukenut
muttei koskaan Pottereita lukenut

Anni kirjojen maailmaan hukkuu
yönsä kissan kyljessä nukkuu
Hän villasukat aina jalkaan lykkää
ja perunapizzasta paljon tykkää

Helli on oikea teefriikki
jonka kanssa teknologiasta syntyy polemiikki
Musamaku melkein kaiken kattaa
ja ironia & sarkasmi naurattaa

Janette on joskus aivan ihana
ja kun musa soi, ei olo oo tukala
Väsy ja nälkä tuo Vaderin esiin
muutoin on elämä kiva pahapersiin

Seuraavana on Kuusiston Ville
kelpo kamu helposti innostuville
Aihe kuin aihe sytyttää
ellei sänkyyn hetkeksi tutimaan jää

Pinja vetää kyllä pohjat täällä:
maksamakkaraa & kiiviä leivän päällä!
Hän vapaa-ajallaan roolipelaa
ellei niin ikään sängyllä pyjamassa relaa

Heta on riimirunovirtuoosi
jota kiinnosta ei pirtuloosi
Hän on kulttuuri-ihminen kaikin tavoin
ja fingerporivitseille aina avoin

Heijastimen tavoin sädehtivä Samuli
ehkä ihan vähän taas myöhässä tuli
Kenties miekkailu miestä pidätteli
tai ampiaiset ja mediheli

Tämän vuoden fuksit 
päästivät InSanen 
toimituksen kurkis-
tamaan leikekir-
jaansa, johon on 
kertynyt muistoja 
ikimuistoisesta, 
ensimmäisestä syk-
systä Jyväskylän yli-
opistolla niin kuva- kuin 
runomuodossakin. 

Fuksiaiset 2016

SANEJKL @ INSTAGRAM
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FUKSIN LEIKEKIRJA

Alkuun Hanna voi olla viilee
mutt’ pinnan alla härski kanaemo piilee
Hän hymähtelee usein pohtiessaan rivoja
tai addiktina fantasiapelejä kivoja

”Tuotankohan liikaa tätä puhettani?”
pohtii Elina, true Kardashian-fani
Hallussa on jokainen Beyoncen biisi
mutt’ kokkaamatta jää kaikki muu kuin riisi

Ronja odottaa sitä ilon päivää kun
hän on adoptiolapsi Kaija Koon ja Siltsun
Supersankarileffat on vaan niin pro,
musta huumori osuu ja uppoo

Sarkastisuutta rakastava Julia
lumilautailee vaikka mäet olis sulia
tai seikkailee pitkin metsäteitä
ellei sitten nuku päikkäreitä

Karoliina tajuttoman nopeesti meikkaa
päivittäin polleena pelaa pleikkaa
hän piirtää ja pälättää useamman tovin
sinätuubapaskat naurattaa kovin

Kupliva persoona Marjaana
pitää huonoa vitsiä parhaana
Hän maailman kissat pelastaisi
ja niistä söpöimmän vidin saisi

Nokian saappaat on Sofialle juttu
da Vinci töineen hyvinkin tuttu
Tämä ihmemusiikkikummajainen
toivoo olevansa räppäävä kutojanainen

Jos mielit alkaa sporttikilvan
hankkiudu juttusille Ainosilvan
joka rakastaa moottoripyörällä ajaa
jäätelönsyöntiin ei ole rajaa

Aino on oikea syksyn lapsi 
jolle kelpaa aina yksi snapsi
Nähtyjä keikkoja vuodessa riittää
kaupunki-ihminen menoa kiittää

Sanna, ex-kokki, nyt vaihtaa alaa
opeksi haluaa, kouluun palaa
semantiikka nyt korvaa kauhaa
ei tiskikone enää pauhaa

Tässä ei kaikki mutta enimmät fuksit
jotta sitten tiedät ketä käytävällä tervehdit 
kohteliaasti.

KOONNUT HETA AHO

Tutor
it me

ssiss
ä

NOORA AHONEN

HELLIMAARI SALMELA

SANEJKL @ INSTAGRAM

ANNA   JÄÄTTEENMÄKI
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SANELAISTEN HUUMORI

Sanelaiset -
vakavasti hauska kansa
Kysyimme sanelaisilta heidän ajatuksiaan huumorista. Tiedämme, millainen 
huumori iskee syvälle sanelaisen huumorintajuun ja mistä puolestaan ei kanna-
ta yrittää tehdä huumoria sanelaisen seurassa. Tiedämme myös, mitä tapahtui 
silloin, kun vastaaja heräsi Muumimamman ja oppiaineemme pääedustajan 
Jarmo Jantusen välistä.

Sanelaiset katsovat ympä-
ristöään ainakin suurim-
maksi osaksi hieman pilke 
silmäkulmassa. Suurin osa 
vastaajista piti nimittäin it-
seään vakavasti hauskana 
(83 % vastanneista), en-
nemmin kuin täysin kieli 
poskessa elävänä tai eipä 
juuri jaksa huvittaa -tyyp-
peinä (n=30). 

Myös kyselyyn tulleiden 
avointen vastausten voi 
nähdä kuvaavan vakavas-
ti hauskaa suhtautumista 
huumoriin, sillä sanelaiset 
muun muassa kuvaavat 
nauttivansa älykkäistä ju-
tuista, mutta paheksuvansa 
loukkaavaa huumoria.

KYLLÄ NAURATTAA!

Sanelainen arvostaa jut-
tuja, joissa on jotain poh-
dittavaa. Sanelainen pitää 
esimerkiksi mustasta huu-
morista, ironiasta ja sar-
kasmista. Eräskin vastaaja 
kommentoi:

”Mustaa. Se on hauskaa 
ja vetoaa kieroutuneisuu-

teeni.”
Vaikka musta huumori 

on arvostettua, osa myön-
tää tämän kategorian vai-
keaksi:

”Musta huumori on oma 
taiteenlajinsa, jota arvostan 
eniten – ehkä siksi, etten 
hallitse sitä itse.”

Lisäksi sanelainen pitää 
tilannekomiikasta, epäon-
nistuneesta huumorista, 
antikliimakseista ja tahatto-
masta komiikasta. Näiden 
lisäksi mainintoja saivat 
nokkela huumori, piilotte-
leva huumori ja poliittinen 
satiiri.

”Minuun iskee tilantees-
sa syntyvä ja aito, vähän 
tahatonkin huumori”, eräs 
vastaaja kuvaa.

Vastapainona fiksuille 
jutuille myös ihan idiootti-
maisesta huumorista tykä-
tään:

”Toisaalta joskus äärim-
mäisen idioottimainen vitsi 
voi naurattaa pitkäänkin 
juuri idioottimaisuutensa 
ansiosta”, eräs vastaaja kir-
joittaa. Toinen puolestaan 
tarkastelee omaa suhtau-

tumista huumoriin seuraa-
vasti:

”Mua naurattaa ihan 
älyttömät jutut - Toisin sa-
noen omat jutut.”

...NO SE KIELI

Ei yhtään yllättäen, sanelai-
nen rakastaa kieleen liitty-
vää huumoria. Vastauksissa 
mainittiin esimerkiksi sana-

muunnokset, kielitieteelli-
set vitsit, sanakikkailu, ver-
baali huumori, palindromit, 
sanojen kaksoimerkitys ja 
Fingerpori-tyyli. 

”Pidän kielellisestä huu-
morista, joka myös antaa 
kuulijalle aikaa jäädä pohti-
maan asiaa.”

Eräs vastaaja puolestaan 
esitteli sanaleikin, jossa pi-
tää keksiä jostain teemas-
ta loputtomasti variaatiota 

Yli 80 % sanelaisista luokitteli itsensä vakavasti haus-
koiksi.
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jollakin paradigmalla:
”Saan suunnatonta hu-

pia sanaleikeistä. 
Koko viime joulu 
meni väännellessä 
sanaparia ”Pekka 
ja susi” sisarusten 
kanssa. 

Homma meni niin, että 
ensin piti pohjustaa tilan-
netta ja sitten lausua vari-
aationsa Pekasta ja sudes-
ta. Esimerkkejä: ”Pekka tu-

tustuu japanilaiseen ruoka-
kulttuuriin: Pekka ja sushi.” 

”Yhdistelmä-
ajoneuvon ja 
petoeläimen 
kohtaaminen 
öisellä tiellä: 
rekka ja susi.” 

”Pekka korjaa sukupuolen-
sa: Rebekka ja susi.” Peri-
aatteessa aivan pöljä leikki, 
mutta lanttulaatikkohuu-
ruissa hirveän hauskaa!”

MILLE PITÄISI OPPIA 
NAURAMAAN?

Sanelaisten vastausten 
mukaan yleisesti ottaen it-
seensä suhtaudutaan liian 
vakavasti. Eräs vastaaja puki 
tämän sanoiksi seuraavasti:

”Minä suhtaudun mi-
nuun liian vakavasti.”

Sanelaisten mielestä it-
selleen ja omille mokilleen 
pitäisi oppia nauramaan 

– tai ainakin niihin pitäisi 
oppia suhtautumaan lem-
peämmin:

”Moni asia muuttuu kiu-
sallisesta hauskaksi, jos sil-
le vain uskalletaan nauraa. 
Pitää kuitenkin ymmärtää, 
että jos joku esimerkiksi 
pieraisee ja sille nauretaan, 
tilanne on parempi, mutta 
se ei ole sellainen hauska 
asia, josta pieraisija haluaisi 
kuulla jatkossa.”

”Pekka tutustuu 
japanilaiseen 

ruokakulttuuriin: 
Pekka ja sushi.”

Sanelainen osaa nauraa, kuten kuvasta näkyy. Ennen kaikkea sanelainen arvostaa kekseliästä kielihuumoria.
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Vastauksista nousi esille 
myös joitain tabuja naurun-
aiheita. Esimerkiksi poliitti-
nen korrektius nostettiin 
aiheena esille:

”Poliittinen korrektius 
tuntuu olevan päivän sana, 
joten aika moneen asiaan 
suhtaudutaan nykyisin si-
ten, ettei sille saa nauraa.”

Tähän liittyen sanelai-
nen osaa nähdä huumori 
mahdollisena välineenä 
pohtia valtarakenteita:

”En usko sensuuriin, eli 
periaatteessa kaikesta saa 
tehdä huumoria ja kaikelle 

saa nauraa. Tärkeintä olisi 
kuitenkin pohtia, miksi jo-
kin asia on hauskaa, ja ke-
nen mielestä sama asia ei 
ole niin hauskaa. Mainitun 
kaltaiset pohdinnat paljas-
tavat yhteiskunnallisia val-
tarakenteita.”

Tabuina naurunaihena 
vastauksista nousee esi-
merkiksi valtaapitävät hen-
kilöt:

”Erityisen tärkeää on 
nauraa valtaapitäville. Nau-
ru on tehokas kapinan ja 
vastakulttuurin työkalu. 
Suomalaiset suhtautuvat 

Heräät aamulla Muumimamman ja Jarmo Jantusen välistä. Mitä on tapahtunut?

”Normipäivä on tapahtunut.”

”Lähdin koulupäivän päätteeksi pyörällä hulluttelemaan 
Muumilaaksoon Jarmo Jantunen tarakallani keikkuen. 
Tuli vedettyä pannukakkuöverit.”

”Menin kysymään Muumimammalta, miksi Jarmo pu-
huu niin paljon tutkimuksista ja Jarmo halusi mukaan.”

”Johanna Tukiainen on jo noussut keittämään kahvia.”

”Illan ja yön tapahtumista minulla ei ole muita tarkkoja 
muistikuvia kuin, että söin kahden loistokokin valmista-
maa ruokaa!”

”Olen illalla mennyt nukkumaan heidän välissään, heh?”

”Illanvietto mennyt aika nextille levelille...”

”Olen käyttänyt erittäin kalliita huumeita ja täten voin 
päätellä olevani rikas. Mahtavaa! Kaiken lisäksi olen 
edelleen hengissä.”

”Vissiin ollut liian kovat bileet. Muumimamma ja Jantu-
sen Jarmo ovat ihan peruskauraa, mutta heidän vieres-
tään herääminen ei.”

”Poikkareiden jatkot tais venyä ihan liian pitkäks.”

”Oli vissiin hyvät idolisitsit. T. Batman”

”Edellisenä iltana: ”Onkohan tämä sitä vaapukkame-
hua?””

”Muumimamman sokeriset mehut ja pannukakut ovat 
tainnuttaneet muumiaiheista oppijansuomen materiaa-
lia laatineet fennistit.”

”Olemme nauttineet Mamman erikoishelmeilevää ome-
naviiniä ja väitelleet läpi yön Muumipeikon seksuaali-
sen suuntautumisen vaikutuksesta tämän idiolektiin ja 
tulevaisuudennäkymiin. Keskustelu on äitynyt painiksi 
muumitalon lattialla, mutta olemme kamppailun uuvut-
tamina lopulta sammahtaneet sijoillemme.”

”Olen Sanen Muumilaakso-ekskursiolla, jonka tarkoi-
tuksena on selvittää, mistä kansalliseläintemme muumi-
en viisaus kumpuaa. Jantunen on vissiin mukana. Joku 
on kai huomaamattani terästänyt vaapukkamehuni illal-
la ja jotain on tapahtunut. Vastaus kysymykseen on siis: 
en tiedä. Hitusen pelottaa.”

”Joku on keksinyt Sanen fuksiaisiin tosi omituisen tee-
man.”

”Muumilaakson murteesta kertova seminaari on jatku-
nut illanvietoksi, joka on kestänyt aamuun saakka.”

”Oltiin porukalla nauttimassa vaapukkamehua ja sosio-
lingvistinen tutkimus taisi lähteä käsistä yön pimeinä 
tunteina.”

”Haha, oli vaan vähän liian vauhdikas sosiolingvistiikan 
luento, kun aiheena oli sukupuolten väliset kielelliset 
erot Muumilaaksossa.”

”Paha trippi!”

”Olen kuollut ja päässyt taivaaseen.”

”En ole oikeasti vielä hereillä.”

”Epäilen jonkin aiheuttaneen harhoja.”

Mannerheimiin liian va-
kavasti.” Toinen vastaaja 
säestää:

”Mielestäni kaikelle pi-
täisi pystyä nauramaan - 
myös Mannerheimille, nat-
seille tai romaneille, mutta 
ei saa nauraa jonkun kus-
tannuksella, vaan jonkun 
kanssa yhdessä.”

Sen lisäksi, että yhteis-
kunnallisiin asioihin suh-
taudutaan liian vakavasti, 
sanelaiset moittivat liian 
vakavaa suhtautumista työ-
elämään ja akateemisuu-
teen.

EIPÄ NAURATA...

Millainen huumoriksi tar-
koitettu juttu ei sitten ole 
sanelaisen mieleen? 

Sanelaista yksinkertai-
sesti sieppaa silloin, jos jo-
kin loukkaava asia puetaan 
huumoriksi ja syytellään 
sen myötä toista huumo-
rintajuttomaksi. Toisen 
loukkaaminen, nolostutta-
minen, harmistuttaminen 
tai rasistiset huumoriksi 
tarkoitetut jutut eivät ole 
sanelaisten suosiossa. 

”Kaikkia ei voi aina miel-
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lyttää, muttei ketään tarvit-
se loukata”, eräs sanelainen 
mietiskelee. Toinen vastaa-
ja tukee:

”En pilailisi aiheilla, jotka 
tiedän toisille kipeiksi.”

Lisäksi inhokeiksi listat-
tiin jutut, joissa jollekulle 
käy kipeästi. 
Näitä ovat 
e s imerk i k -
si vauvavit-
sit tai muut 
vitsit, joissa 
eläintä tai ih-
mistä sattuu.

Sanelais-
ta ei myöskään naurata 
päättömät ilmiöt, kuluneet 
jutut tai itsestään selvät 
asiat:

”Huumorin pitää yllät-
tää, eikä kerrata niitä tiet-
tyjä samoja aiheita, jotka 
valtavirtayleisöä huvittavat 
vuosisadoista toisiin.”

”Esimerkiksi jos joku 
heittää vitsiä jonkun etu- 
tai sukunimestä niin ei kau-
heasti naurata, koska se on 
todennäköisesti sellainen 

”Ei saa nauraa 
jonkun 

kustannuksella, 
vaan jonkun 

kanssa 
yhdessä.”

ANU SANDVIK
KUVAT SARA JUNTUNEN

juttu, jonka on sata muuta 
ihmistä keksineet myöskin.”

...EDELLEEN SE KIELI!

Rivien välistä vastaajat tu-
livat myös paljastaneeksi, 

etteivät kielivirheet 
naurata. Liian nope-
asti huumorikyselyn 
väsännyt päätoimitta-
ja sai nimittäin palau-
tetta kielivirheistään. 
Voimmekin tämän 
pohjalta päätellä, että 
sanelainen suhtautuu 

kielen normeihin ainakin 
pääosin vakavasti ja tarkas-
ti.  

Vaikka toki silloin kielen 
virheet naurattavat, kun nii-
den tekijän olettaisi osaa-
van kielen:

”Minua nauratti kerran 
huomata kielenhuolto-op-
paassa tosi näkyvä kirjoi-
tusvirhe. Vahingonilo paras 
ilo.”

Sanelainen rakastaa korrektia kieltä, joten kielivirheet 
ei naurata. – Paitsi jos joku auktoriteetti on tehnyt 
selkeän virheen.

Kieli humpsahti 
poskeen

MIETIN oheista juttua kirjoittaessani, miten mulla onkin taito 
ottaa mikä tahansa ilmiö, analysoida se ja tiivistää se ulko-
kohtaisen tylsäksi. Oikeasti. Osaan tehdä sen huumorillekin. 
Mä oon sillä tavalla tylsä, asiallinen, liian akateemikko.

Toisella tavalla taas en oo akateemikko. Ainakaan suomen 
kielen lukija.

SAIN oheisen jutun taustakyselyyn 
pari kommenttia kirjoitusvirheistä. Voi-
sin selittää, mutta mitään virheitä en 
myönnä. Varsinkaan itse tekemiäni.

Toinen kommenteista koski käyttä-
määni ”kieli poskella”-ilmaisua. Jonkun 
mukaan sen piti olla ”kieli poskessa.” 
Tätä en allekirjoittanut suoraan. Jostain 
syystä inessiivi-muotoinen ilmaisu soti täysin omaa kielikor-
vaani vastaan. Googlasin asiaa ja löysin väittelyä aiheesta.

TUNSIN itseni surkeaksi. Miten tuo inessiivi-muotoisuus tun-
tui itselle niin vieraalta?

Mä oon huono suomen kielen normeissa, enkä osaa kir-
joittaa virheetöntä kieltä. Tai luoda hauskoja kielivitsejä. Oi-
keasti. Mun paras ikinä itse keksimä kielivitsi on ollu, ku taju-
sin mun nimen sopivan itseni kuvailuun joissain nut-partisii-
peissa. Niinku ”oon jo ihan kurpaht-Anu, seuraava askel tästä 
on kupsaht-Anu.” Toistin tätä juttua niin kauan, että juttu alko 
olla kulaht-Anu, enkä silti lopett-Anu.

KUN olin itkenyt itseni muutaman viikon ajan uneen ”kieli 
poskella/poskessa”-asiasta, päätin ottaa asian huumorilla. 
Sanelaiset sanoo, että itseensä ja mokiinsa pitäisi suhtautua 
keveämmin. Niinpä laitoin asiasta sähköpostia Kotukselle to-
distaakseni, että olen oikeassa.

No en ollut. Piru. Poskelleen meni.

Kirjoitt-ANU SANDVIK

P.s. Laitoin tähän kolumnikuvan, 
jossa mulla on kieli poskessa. 
Kyllä mä tavallaan 
ymmärrän, jos tuo on 
jostakusta viehättävämpää 
kuin kieli poskella.

”Mitään 
virheitä en 
myönnä. 

Varsinkaan 
itse 

tekemiäni.”
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Lavalla näet 
tiivistetyn Teemun

Teemu Vesterisen komiikka syntyy kokemusten sanallistamisesta. Hän 
kertoo tavallisesti olevansa keskustelussa väistyvä agentti ja seurailija, 
mutta stand up -lavalla hän ottaa puheenvuoron.

Vuonna 2001 Teemu Vesterinen opiskeli suo-
men kieltä Jyväskylän yliopistossa. Hän oli 
pohtinut jo pitkään, mikä olisi hänen oma 

juttunsa. Lukioaikana tapahtumien juontaminen oli 
tuntunut hyvältä, mutta Teemu mietti, mikä olisi vie-
lä enemmän se oma juttu. 

Sitten Teemu oli ensimmäistä kertaa katsomas-
sa stand up -komiikkaa ja arveli itsekin pystyvänsä 
samaan. Tuo ajatus on poikinut pitkän linjan koo-
mikon.

”Koomikon työ vaatii jonkin motiivin. Se voi olla 
syvällisempi motiivi tai se, että työ on ”vain muka-
vaa”. En tosin luota siihen, joka sanoo koomikon 
työn olevan vain mukavaa”, hän hymyilee, ”Silloin 
joutuu jossain vaiheessa nöyrtymään. 
Koomikoltakin vaaditaan paljon työtä, 
jotta pääsee sinne, minne haluaa.”

Tänä vuonna Teemu on tehnyt ko-
miikkaa 15 vuotta. Uran alussa hän toi-
mi intuitiolla ja tavoitteet koomikkona 
olivat tosi konkreettisia. Keikoilla täh-
täimessä oli esimerkiksi kovat naurut. 
Nykyään tavoitteena on enemmänkin 
oman ääneen tuominen esille ja oman 
ajatusmaailman kiteytys.

”Tavoitteenani on olla lavalla ja sen ulkopuolella 
sama jätkä”, hän sanoo. Samaan hengenvetoon hän 
kuitenkin myöntää, ettei se ole mahdollista:

”Wickström on joskus sanonut, että koomikko 
on lavalla liioiteltu itsensä. Mä en ehkä käyttäis sa-
naa ”liioiteltu”.

Ennemminkin sanoisin, että oon lavalla tiivistetty 
itseni. Kukaan ei normaalisti puhu 45:tä minuuttia 

yhteen putkeen. Oon myös tavallisesti keskustelussa 
väistyvä agentti. Lavalla kerrankin otan puheenvuo-
ron”, Teemu virnistää.

TEEMU EROTTAUTUU 
SYVÄLLISYYDELLÄ

Teemua motivoi koomikon työssä halu ymmärtää 
erilaisia näkökulmia ja ilmiöitä. Koomikkona hän 
pyörittelee eri näkökulmia ja haluaa samalla yllyttää 
yleisöään ajattelemaan asioita.

”Tiedätkö sen tunteen, kun luet kirjaa, ja ajatte-
let, että tuossa on sanottu juuri se asia, mitä ajattelit, 

muttet osannut pukea sanoiksi? Tämä 
on se tunne, jota haluan tarjota koo-
mikkona. 

Haluan sanallistaa inhimillisiä juttuja 
ja auttaa tunnistamaan ilmiöitä. Työs-
säni saan puhua vapaasti mielestäni 
tärkeistä asioista, kuten tunteista ja pe-
loista.

Oman ajatusmaailman esille tuomi-
sella pyrin toki myös erottautumaan. 

Pyrin tietoisesti välttelemään toisten juttuja ja ra-
kentamaan omaa tyyliä sen kautta. Jos mut sitten 
luokitellaan syvälliseksi tai herkkikseksi koomikoksi, 
niin olkoon sitten niin”, hän naurahtaa.

Tietynlainen analyyttisuus leimaakin Teemua 
koomikkona. Huumori syntyy havaitsemalla ja sa-
nallistamalla ilmiöitä.

”Uskon, että koomikkona voi vaikuttaa. Komiikka 
voi auttaa jäsentämään elämää ja kehittämään ajat-

”Jos mut 
luokitellaan 

syvälliseksi tai 
herkkikseksi 
koomikoksi, 
niin olkoon 
sitten niin.”
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Kuka?

•	 s. 1977
•	 Tehnyt komiikkaa 

15 vuotta
•	 Opiskeli 2000-luvun 

alussa suomen 
kieltä Jyväskylän 
yliopistossa

•	 Opinnot jäivät 
kesken, kun stand 
up -komiikka vei 
mennessään
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telua. 
Koomikko voi esimerkiksi tuoda esiin elefantin 

huoneessa. Kun keikalla mainitsee maahanmuuton, 
voi kuulla yleisön henkäisevän. Elefantti kuitenkin 
pienenee, kun ilmiöstä puhutaan. Näin voi saada 
aikaan vähemmän pölinää ja enemmän analyysiä. 
Kaikesta saa ja tulee tehdä huumoria. Huumori tuo 
etäisyyttä ilmiöihin.”

Teemu suhtautuu komiikkaan siis ennen kaikkea 
analyyttisesti ja pohtien. Sama analyyttinen suhtau-
tumistapa lävistää ajatuksia esiintymisistä.

”Keikoilla analysoin jatkuvasti sekä yleisöä että 
omaa olemista. Jos keikka epäonnistuu, jälkikäteen 
tulee pohdittua, mikä meni pieleen. Syy voi olla dy-
namiikassa, omassa fiiliksessä, yleisön sosioekono-
misessa rakenteessa, juodun alkoholin määrässä… 
Keikan voi ryssiä tosi pienillä jutuilla.”

Esiintyminen ei ole Teemulle luonteenomaista, 
joten haasteita Teemun työhön tuo esiintymisistä ai-
heutuva jännitys, stressi sekä ylikierrokset.

”Koomikon elämä ei ole hirveän harmonista. Teen 
työssäni jatkuvasti itseäni vastoin. Motiivini tätä työ-

Teemu Vesterinen arvostaa sitä, että saa työssään puhua vapaasti mielestään tärkeistä asioista, kuten 
tunteista ja peloista.
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tä kohtaan on todella ristiriitaiset.”
Jatkuva esiintymisjännitys kuulostaa kuluttavalta, 

mutta toisaalta Teemua kiehtoo koomikon työssä 
juuri kontakti yleisön kanssa. Hän kuvaakin parhaik-
si hetkiksi koomikkona sellaiset hetket, kun lavalla 
pääsee todella syvään, erityiseen yhteyteen yleisön 
kanssa. Tämä on hänen mukaansa todella harvinais-
ta.

”Tuolloin oma juttu vain lähtee syvältä alitajun-
nasta. Tiedän, että voin vaan heittää sen ilmoille ja 
yleisö kunnioittaa sitä. Voin luottaa yleisöön, sillä 
tiedän olevani turvassa. Siinä on jotain taikaa. Tätä 
hetkeä myönnän metsästäväni koomikkona.”

KOOMIKON TYÖSSÄ TARVITAAN KIELITAJUA

Stand up -koomikon työ on pohjimmiltaan työtä 
kielen kanssa, materiaalin kirjoittamista ja esittämis-
tä. Teemu arveleekin, että erityisesti journalismin 
ja luovan kirjoittamisen opinnoista on ollut hyötyä 
koomikon työssä.

”Kun osaa kirjoittaa koherentisti, osaa myös pu-
hua.”

Teemu ajattelee, että koomikon on tosi tärkeää 
huomioida kieli ja omat tavoitteet kielenkäytön ta-
kana. Kielitaju on tärkeää, sillä esimerkiksi sanavalin-
noilla on iso rooli.

”Sanavalintojen avulla voi valita vahvistavansa 
stereotypioita tai purkavansa niitä. Pitää kiinnittää 
huomiota esimerkiksi siihen, millaisia yleistyksiä te-
kee puheellaan. 

Käytin esimerkiksi äsken sanaa ”ryssiä.” Kun käyt-
tää tuollaista ilmaisua, pitää miettiä, viittaako sillä 
venäläisiin vai sössimiseen. Kielellä voi myös muun 
muassa purkaa sukupuolirooleja kääntämällä ne 
ylösalaisin. Tällaisissa jutuissa saa kuitenkin olla va-

rovainen, ettei homma mene paasaamisen puolelle.”
Koomikko voi myös käyttää esityksessään useita 

erilaisia retorisia keinoja, joiden avulla juttuihin saa 
lisää tarttumapintaa. On iso ero siinä, puhunko ylei-
sölle muodossa ”sinä olet tällainen” vai ”me olemme 
tällaisia”. 

Lisäksi monipuolinen kielenkäyttö rakentaa ju-
tuista kiinnostavampaa kuunneltavaa. Yksinkertai-
sestakin jutusta saa omalla kielitavalla ja rytmillä 
aivan uuden jutun. Pidän koomikkona mielikuvien 
maalailusta”, Teemu luonnehtii.

Teemu on esiintynyt suomen kielen lisäksi eng-
lanniksi ja ruotsiksi. Miten vieraalla kielellä keikkailu 
vaikuttaa itse esiintymiseen?

”Muilla kielillä on 
vaikea improvisoida, 
Teemu pohtii, – Myös 
asema esiintyjänä muut-
tuu. Kun esiintyjä tekee 
komiikkaa itselleen vie-
raalla kielellä, yleisö sal-
lii enemmän virheitä ja 
sanojen hakemista. 

Vieraalla kielellä 
keikkaillessa itselle myös kasaantuu helposti hahmo. 
Tulee näyttäneeksi siltä, että on vielä enemmän pi-
halla asioista.”

Komiikan kääntäminen toiselle kielelle voi puo-
lestaan vaikuttaa paljonkin itse juttuun.

”Mulle on käynyt niin, että kun oon kääntäny ju-
tun, niin ajatusta on tullu prosessoitua ja jutusta on 
tullutkin toisella kielellä parempi. Sitten se on pitänyt 
kääntää takaisin suomeksi” Teemu nauraa ja lisää, 

”Tietysti jotkut asiat on niin kiinni kielessä, ettei 
niitä voi kääntää ollenkaan.”

KUVAT JA TEKSTI ANU SANDVIK

”Sanavalintojen 
avulla voi valita 
vahvistavansa 
stereotypioita 
tai purkavansa 

niitä”
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Huippuhaalarimerkki haussa 2016
Sanen haalarimerkkivastaavat käynnistivät lokakuussa kilpailun, jossa haettiin uutta haalarimerkkiä. Sanelaisilla oli sekä luomis- 

että päätösvalta, ja äänestyksen voittaja pääsi tuotantoon. Osallistujamäärä yllätti merkkivastaavat iloisesti, ja Insanessa esittelem-
me kilpailun satoa.

Voittajaksi valikoitui 15 % äänisaa-
liilla ”Iskiviskiksi” nimetty merk-
kiehdokas. Toimitus onnittelee!
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TAPAUSTUTKIMUS

Yy-kaa-koo... Juo!

TÄMÄN VUODEN raportti 
Kauppakadun Approbaturista 
päätettiin toteuttaa tapaustutki-
muksen muodossa.

Aineisto kerättiin erään sane-
laisen Appro-illan aikana lähettä-
mistä Whatsapp-ääniviesteistä. 
Aineisto koostui lopulta 34 ääni-
viestistä, joissa pääsivät tutkitta-
van lisäksi ääneen myös hänen 
ystävänsä.

Tutkittavien nimet on hä-
peän ja maineen menetyksen 
vuoksi muutettu nimimerkeiksi. 
Aineisto litteroitiin sanatarkasti 
keskittyen sanojen lisäksi oleelli-

InSanen tapaustutkimus: Mitä tapahtui Kauppakadun Approbaturissa? Tässä 
raportti erään opiskelijan Whatsapp-äänitysten kautta.

siin äännähdyksiin.
Tutkimuksen tuloksista voi-

daan sanoa, ettei tällaisella me-
netelmällä saa irti juuri mitään, 
mutta raportti tuonee silti julki 
kaiken oleellisen illan kulusta.  
Lehden teemaankin raportti sopii 
kuin nenä päähän tai Kauppaka-
dun Approbatur Jyväskylään, jo-
ten tässäpä raportti illasta, olkaa 
hyvä!

18:12, N1: Nonniii… Tässä lähtöä 
odootellaan. Vettä tulee ku Este-
rin perseestä [naurua], mutta tällä 
mennään.

18:17.N4: Ollaa lähös ny, nähää 
Ilokivel nyt.

20:42 [taustahälyä]. N1: Se on 
kolomas rasti, terveiset lautehil-
ta... [joku nauraa] Redneckistä… 
Ha ha ha.

20:52 N1: Mittarissa kuus juo-
maa, M1:lla jopa yhyreksän.

20:57. N1: [laulaen] Seuraaa kul-
kijaaa.
joku: Lauloiks väärin?
N1: Eiku, ha ha ha, vittu lauloin 
väärin.

20:58. N1: Laulakaa! [laulaen:] 
Me juostiin ympäri pihamaan 
[Juha Tapoio jatkaa laulua, muut 
ei osaa enää sanoja].
22:18. N1: Maistuuko mango? 
Otetaan mangoshottia, N3, mie-
lipide, anna mennä!
N3: Viiis kautta viiis.
N1: Mut su-, [nauraa],  juo se eka 
ja siitä sit anna, mielipide siitä 
shotista ku oot juonu sen. Anna 
mennä. Yy-kaa-koo… Juo…  Juo 
nyt vittu se [pyrskähtää nauruun]. 
Ja … mangoshotti meni sinne. Ja 
arvosana?
N3: No viis kautta viis edellee.
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22:25, N1: Kieltämättä mangos-
hotti oli kyllä sokerinen, mutta 
ei siinä viina maistunu.. Niin ku 
pitäis.
N1: Mikä on sun mielipide man-
goshotista?
M1: -- oli se herkullinen [pitkä hil-
jaisuus].
N1: Siinä kaikki...
22:44 [Taustalla tarina, jossa N2 
kertoo innoissaan, että on juonut 
fisun, mutta myöhemmin selvisi 
että se yksikin fisu oli todellisuu-
dessa lakushotti. Ei mitään jär-
keä...]
N1: Miten se meni, että … otin, 
otin yhen fisun mut se oliki laku.
joku: Ei ei nyt meni väärin.
M1: Kerroppa vähä sun tinder-
matcheista.
N2: [huutaen, humalaisesti:] Otin, 
otin yhen fisun mut se olikin laku.
N3: Eiku että, että, otin yhen fisun, 
mutta se [pyrskähtää nauruun].
N1 ja M1: [yhteen ääneen:] Otin 

yhden fisun mutta se olikin laku.
N3: Ei.
N5: Otin tänään vain yhden fisun 
ja sekin oli laku.

22:46. N1: N4, kommentti tähän: 
minkä mä sil voin et mun fisu on 
nii lakuu?
N4: Mitää?!
N2: [nauraen:] Mä join tänään 
yhen fisun mut se olikin laku.

22:52. N1: Aika… paljo… kuvia…
N2: Ei oo kertaakaa, ei oo kertaa-
kaa sidottu [kenkiä] tänää.
N1: [nauraen räkäisesti:] Se tuli 
ääniviestille.

23:11 [meteliä, naurua, ka-
malia ääniä]. N1: Paveli-, pave-, 
paveljonki-, pavelejonki-, paveli-
jonkipäivitys.
M1: Äää.
N2: Me ollaan jo paviljongissa!
N1: Olemme paviljongissa tosi-

aan niin ku varmaan kuulitteki.
Joku: Paviljonkiiiiin
M1: Hildalla on hauska armei-
jahattu.
Muut: Hildalla on hauska hat-
tu, joo, tosi magee hattu.
00.48 [taustalla soi Antti Tuis-
kun En halua tietää]
N1: En osaa aavistaaa huo-
mista tai tulevaa, taas aavistan 
pahimman!

00:52 [lujaa musiikkia]. Antti 
Tuisku ja tytöt: Hei hei mikä 
sulla on ku oot onneton. Oot-
ko uskoton. Ei. En ehkä halua 
tietää. Ei-ei. Ei-ei. Ei-ei. Uu-uu.

01:13. Antti Tuisku ja N1: En 
kommentoi. En kommentoi. 
En kommentoi. En kommen-
toi.
En kommentoi.
M1: Mitää.
Antti ja N1: En kommentoi.

01:21. N1: Mutta … Mielipide, 
Ana Tude, viis kautta viis…  Ny 
mennää syämää.
 
01:21. Ei tietoa äänen lähtees-
tä, mutta monia lähteitä: [pii-
pittävällä äänellä:] Mutta minä 
oon niin että kukkaan ei nää. 
[oudolla äänellä:] Tättäräärä-
räärä… Äärghg… Käkkäräärää. 
Ähh. Ooo-ooo-oooo. Mut ku 
mä himaan pääsen pi- [pyrs-
kähtää nauruun]. Nii mä oon 
iha et paadippapiidipaaadi.
 
1:42. N1: Mutta… Pitää käydä 
pitsalla… Me mennään pitsalle.
 
11:00. N1: [laulaen hiljaisesti, 
alavireisesti:] Pahimpia on aa-
a-aa-aamut joiden päättymis-
tä [ääni särkyy] ei näy.

TEKSTI JA KUVAT: 
EMILIA NIVUKOSKI
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Kyytiä hakemassa

Olimme menossa naiskaverini kanssa Imatralle uimaan. Minulta katosi auton rekisteriote, 
joka on ajokortin rinnalla kuljettajan tärkein asiakirja. Asia paljastui jo rajan lähellä, kun yritin 
ostaa autovakuutusta (ns. ”vihreä kortti”). En pystynyt ostamaan sitä ilman rekisteriotetta, 
mutta tästä huolimatta matkamme jatkui ihan rajalle asti. Siellä pääsimme venäläisen miehen 
kyytiin, joka suostui viemään meidät Imatralle.

Imatralle päästyämme vietimme mukavan päivän rannalla, mutta emme pystyneet löytä-
mään kyytiä takaisin. – Tai minä en pystynyt, koska kaverini oli väsynyt ja sanoi, että ollessani 
mies minun pitää hoitaa asia. (Rehellisyyden vuoksi on mainittava, että se oli hän, joka hom-
masi kyydin menomatkalla.) Turhautuneena tilasin taksin rajalle ja ajattelin, että sieltähän 
ehkä löytyy jokin kyyti. 

Lopulta olimme kahdestaan rajalla, eikä ainoatakaan autoa näkynyt ympärillämme. Kave-
rini oli jo hyvin vihainen. Alkoi olla jo viileää, kello oli melkein 20.00. Hän pelkäsi jo viisumin 
menettämistä ja erilaisia ongelmia.

Äkkiä huomasin suomalaisen auton pysähtyneen parkkipaikalle rajan viereen. Menin ky-
symään, oliko kuljettaja menossa Venäjälle ja voisiko hän heittää meidät rajan yli. Nainen 
osoitti kädellä rajaa kohti ja sanoi, että on menossa sinne. Töihin. – Olin juuri yrittänyt saada 
kyytiä rajan yli rajavartijalta. Tuijotin häneen pari hetkeä, mutta sitten huomasin hänen hy-
myilevän, ja rupesimme nauramaan. 

Pian ilmestyi onneksi yksi venäläinen auto. Sen kyydillä pääsimme rauhallisesti takaisin 
kotimaahan, jossa autoni odotteli meitä heti rajan jälkeen.

Sattumuksia Suomen 
ja Venäjän rajalla

Suomi ja Venäjä ovat naapurimaita. Tästä lienee turha muis-
tuttaa. Matkustaminen molempiin suuntiin on aika vilkasta. 
Autolla matkustaessa rajan ylittäminen on stressaavin juttu, 
koska pitää muistaa ottaa mukaan monta asiakirjaa, joita il-
man rajan ylittäminen ei onnistu. 

Yritän nyt kertoa parista tapauksesta yhden kaverini kokemuk-
sesta. Ehkä olette hänet tavanneetkin.
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Mysteeri rajalla

Toinen tapaus on vähän mysteerinen tai ainakin tuntui siltä alussa. Palasin kerran Suomeen 
Pietarista, jossa olin viikonloppuna. Oli jo myöhäinen ilta ja pimeää. Venäjän raja-asemalle 
tullessani menin passintarkastukseen kädessäni passi, auton rekisteriote ja autovakuutus. 
Autovakuutusta ei tarvitse näyttää Venäjän puoleisella asemalla, mutta otin sen silti mukaan 
jostakin syystä.

Passintarkastus meni hyvin, ja seuraavaksi piti näyttää autoa tullin työntekijälle. Avasin 
auton oven ja heitin paperit etupaneelin lokeroon. Sitten avasin kaikki ovet ja näytin autoa 
tulliviranomaiselle. Kaikki oli ok, ja jatkoin matkaa Suomeen. 

Suomen raja-asemalla otin uudestaan esille kaikki paperit, mutta autovakuutusta ei yht-
äkkiä ollutkaan missään. Etsin sitä jonkun aikaa ja vakuutin aseman vartijalle, että vakuutus 
oli äsken käsissäni. Vakuutusta ei löytynyt ja jouduin palaamaan takaisin. Venäläiset rajavarti-
jat ymmärsivät ongelman, kehottivat rauhoittumaan ja etsimään dokumenttia. Etsin pitkään, 
mutta sitä ei näkynyt missään.

Loppujen lopuksi palasin Venäjälle, ostin uuden vakuutuksen (onneksi myyntipisteet ovat 
auki melkein vuorokauden ympäri) ja palasin Jyväskylään aamuyöllä hirveän väsyneenä.

Vakuutus löytyi muutaman päivän jälkeen etupaneelin salalokerosta, jonka olemassa 
olosta en tiennyt mitään. Se on tavallisen lokeron sisällä, ja siihen voi laittaa jotain pienen 
raon kautta. Vakuutus ilmeisesti osui siihen vahingossa heittäessäni paperit lokeroon.

Jo pelkästään näiden kahden tapauksen perusteella voi näh-
dä, että molempien maiden rajavartijat suhtautuvat ongelma-
tilanteisiin ymmärtäväisesti ja yrittävät auttaa. 

Iso kiitos tästä heille ja kaikille muille auttaneille.

EVGENY NIUKKANEN
KUVA ANNE SANDVIK
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HELI HÄMÄLÄINEN on syksyllä val-
mistuva suomen kielen pääaineopis-
kelija, jonka olen sopinut tapaavani 
entisen kahvila Librin tiloihin. Olen 
kuullut huhua, jonka mukaan Heli olisi 
kokoamassa kirjaa Jyväskylän yliopis-
tolla kiertävistä kaskuista, ja hausko-
ja tarinoita sisältävä kokoelma sopii 
lehtemme teemaan paremmin kuin 
hyvin.

Istun Helin kanssa alas ja alan 
tenttaamaan häntä. Mistä lähti ajatus 
kaskukirjan kasaamiseen? Heli kertoo 
päätyneensä kirjailemaan puoliva-
hingossa. Hänen seuraamillaan säh-
köpostilistoilla oli kiertänyt Kampus 
Kustannuksen etsintäkuulutus yliopis-
tolla kerrotuista kaskuista, jotka ha-
luttiin koota yksiin kansiin tukemaan 
yliopiston kulttuurihistoriaa. Heli oli 
aiemmin koonnut yhteen sanelaisten 
tarinoita, ja sattui olemaan yksi har-
voista, joka Kampus Kustannukselle 
moneen vuoteen vastasi.

Onneksi ajatus kirjan kirjoittami-
sesta kiehtoi Heliä jo valmiiksi, sillä 
nakki kaskukirjan koonnista napsah-
ti aktiiviselle, huumorista ja histori-
asta kiinnostuneelle suomen kielen 
opiskelijalle. Helin mukaan parasta 
antia opiskelussa ovatkin olleet juuri 
ylempien vuosikurssien opiskelijoiden 
sekä alumnien kertomat muistot ja 
kokemukset opiskelijaelämästä.

KIRJAKSI KOOTTUJA yliopiston ta-
rinoita on julkaistu kerran aiemmin: 
vuonna 1995 ilmestyi Päivi Putkosen 
toimittama kirja Sosiaalisen koostu-

Legendoja Seminaarinmäeltä
Yleisen, kuivakan käsityksen mukaan yliopisto-opiskelu on vain akateemista 
puurtamista, jonka ei kuulukaan olla hauskaa. Tätä käsitystä vastaan asettuu 
Sanen pian-alumni Heli Hämäläinen: ”Kyllä kampuksellakin sattuu ja tapahtuu, 
kun pitää silmänsä ja korvansa auki.”

KASKUJA KAMPUKSELTA



27

KASKUJA KAMPUKSELTA

muksen optimaalinen maksimi, ja Heli 
osaa kertoa tarinan kirjan nimen ta-
kana. Yliopistolla aikoinaan toiminut, 
itsensä “ylivahtimestariksi” ristinyt le-
gendaarinen vahtimestari Yrjö Palin 
liikkui usein kampuksella puku päällä, 
ja tästä syystä häntä luultiin usein pro-
fessoriksi. Palin vahvisti luuloa vastai-
lemalla opiskelijoiden esittämiin kysy-
myksiin akateemisella kapulakielellä 
ja sivistyssanoja viljellen. Esimerkiksi 
kerran katsellessaan päärakennuksen 
aulassa tentin alkua odottelevaa opis-
kelijajoukkoa hän keksi nimittää sitä 
”sosiaalisen koostumuksen optimaa-
liseksi maksimiksi”.

EDELLISEN KIRJAN kaltaisesti Helin 
kaskukirja koostuu irtonaisista ker-
tomuksista, jotka kootaan yhteen 
aihealueiden mukaan. Heli kertoo 
mieluiten haastattelevansa tarinan-
kertojia, heidän anonymiteettinsa 
kuitenkin säilyy: kirjassa paljastetaan 
korkeintaan tapahtumavuosi ja ken-
ties kyseessä oleva ala, mikäli se on 
kaskun kannalta oleellinen.

Yksittäisisten henkilöiden nimiä ei 
voi mainita ilman suostumusta heil-
tä itseltään. Esimerkiksi Heli nimeää 
Ilokiven legendaarisen työntekijän, 
Kari Minkkisen, ja mieleeni muistuu 
samalla kerta, jolloin ensimmäisen 
kerran hänestä kuulin. Kerron Helille, 
kuinka fuksisyksynäni osallistuin julki-
moteemaisille sitseille, ja ennen kuin 
olin koskaan maksanutkaan opiske-
lijalounastani itse Karille, olin laula-
nut sitsilauluja häneksi pukeutuneen 
kieltenlukijan kanssa. Heli innostuu 
kirjoittamaan tarinani ylös ja toteam-
me, kuinka hauskimmat jutut muistu-
vat mieleen helpoimmin juurikin niitä 
näitä keskustellessa.

PARHAITA PALOJA kysyttäessä Heli 
mainitsee muutamia vuosia sitten 
eläkkeelle jääneen suomen kielen 
lehtorin, Jouko Koiviston, josta on 
aikoinaan InSanessa julkaistu julis-

tekin. Koivisto oli perillä opiskelijoi-
densa mielestä kiinnostavista aiheista 
ja osasi soveltaa laajaa tietämystään 
oikeassa paikassa. Kerran opiskelija 
oli kandiseminaarissa kysynyt lähde-
teosta, jossa on ”vihreä kansi ja jo-
tain kirjaimia”. Koivisto oli hoksannut 
heti, että kyseessä on Kaisa Häkkisen 
Mistä sanat tulevat, jonka kannen ku-
vituksena on putoilevia aakkosia.

KASKUJA ON KERÄTTY jo pitkään, 
ja tällä hetkellä Helillä on koossa 
arviolta sata tarinaa. Hän kerää tal-
teen vuoden 1995 jälkeen sattuneita 
tapauksia, jotta ei tulisi toistaneek-
si edellistä kirjaa, jonka vanhimmat 
kaskut sijoittuvat seminaarin ajoille. 
Alustavasti kaskujen tulisi olla koossa 
maaliskuussa 2017. Haastateltavia on 
vielä jäljellä, esimerkkeinä eläköity-
neet professorit, nimekkäät alumnit ja 
Seminaarinmäen mieslaulajat.

HELI KANNUSTAA myös sanelaisia 
lähettämään kaskuja tai nykäisemään 
hihasta, mikäli häneen kampuksella 
törmää. Hän työskentelee kirjoitus-

viestinnän opettajana yliopiston kieli-
keskuksessa ja liikuskelee siksi paljon 
Seminaarinmäellä. Työhuone ja tuki-
kohta on Oppiossa.

Mistä sitten tietää, mitkä tari-
nat ovat oikeanlaisia ja lähettämisen 
arvoisia? Mikä edes tarkalleen on 
kasku? Heli määrittelee kaskun to-
dellisuuteen perustuvaksi lyhyeksi 
tarinaksi: ”Se sisältää hauskan koh-
dan, joka ei kuitenkaan välttämättä 
ole loppupuolelle ajoittuva huippu-
kohta.” Heli kehottaa muistelemaan 
hauskoja hetkiä ja kaivelemaan van-
hoja luentomuistiinpanoja, jos niihin 
on tapana tallettaa tilannekomiikkaa 
tai hauskoja heittoja. “Vaikka tarinan 
oikeanlaisuutta epäilisi, kannattaa se 
silti lähettää”, Heli rohkaisee.

Kaskuja voi lähettää osoitteeseen 
heli.m.hamalainen@jyu.fi

PIIA REKOLA
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KUN SANON HARRASTAVANI imp-
rovisaatiota, ei se suinkaan tarkoita 
sitä, että haahuilisin menemään enkä 
koskaan suunnittelisi toimintaani. 
Käyn hyvin suunnitelmallisesti ja ta-
voitteellisesti maanantai-iltaisin Teat-
teri Miilun tiloissa Kansannäyttämön 
improporukan kanssa harjoittelemas-
sa erilaisia TV:stäkin tuttuja impro-
visaatiotekniikoita, ja kokeilemassa, 
kuinka pystyn päästämään irti omasta 
rationaalisesta ajattelustani. 

Improssa, kuten tuttavallisemmin 
tätä rakasta harrastustani kutsun, ei 
tarvitse pidätellä naurua eikä yrittää 
keksiä hauskoja juttuja, vaan siellä 
eletään hetkessä ja taiotaan asioita 
tyhjästä. Siinä on sen ydin.

TUTUSTUIN IMPROVISAATIOON 
opiskellessani draamakasvatuksen 
perusopintoja keväällä 2012. Koin iloa 
pienestä, ja huomasin, kuinka jokai-
nen ihminen on täynnä tarinoita, jotka 
vain odottavat tulevansa kerrotuiksi. 

Improvisointi on toisten impulssei-
hin reagoimista, luovaa ja vuorovai-
kutuksellista toimintaa. Intuitiivinen 
lähestymistapa elämään on kiehto-
nut siitä lähtien.  Kun luottaa intuiti-
oonsa improvisoidessaan, ei tarvitse 
yrittämällä yrittää keksiä jotain haus-
kaa, vaan tavallinen ja arkinen riittää. 
Miksi edes pitäisi yrittää keksiä jotain 

ihmeellisempää kuin se, mikä ensiksi 
tulee mieleen?

MONILLE TUTTUA improvisaatio on 
televisiosta tai improvisaatioteatte-
riesityksistä. Nämä improvisaation 
kontekstit ovat yleensä viihdetarkoi-
tuksellisia, sillä usein improvisaatio 
naurattaa. 

Improvisaatio ei suinkaan ole aina 
hauskaa, eikä sen pidäkään olla, vaan 
improvisoiden tehdyssä kohtauksessa 

IMPROVISAATIO 
NAURATTAA

voidaan käsitellä jotain todella isoja 
ja vakaviakin asioita. Viihdetarkoituk-
seen improvisaatio on kuitenkin hyvä, 
sillä siinä naurattaa melkoisen moni 
asia. 

Ensinnäkin arkiset asiat ja ste-
reotyyppiset hahmot ovat helpos-
ti koomisia näyteltyinä. Erilaisissa 
improvisoiduissa kohtauksissa syn-
tyy jännitteitä, jotka purkautuvat kun 
odotettu tai odottamaton tapahtuu. 
Monet kerrat improvisoidessamme 

Kun kuulin alkavasta improvisaatioryhmästä noin vuosi sitten, en voinut 
olla hyppäämättä mukaan. Ja se hyppääminen kannatti!  

Improvisointi on tilan-
teessa luotua suunnitte-
lematonta toimintaa. Joil-
lekin se on elämäntapa, 
minulle se on harrastus. 

HANNELE KIVELÄ

IMPROVISAATIOSTA
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MIKROLUOKAN DIKTAATTORIT

Miilulla nauramme vedet silmissä 
hauskoille sattumille, jotka syntyvät 
kuin tyhjästä. 

IMPROVISAATIOLLE luonteen-
omaista on toistamattomuus: mitään 
tehtyä ei voi täysin samanlaisena tois-
taa enää uudelleen, ja ehkä se juuri 
onkin kiinnostavinta. On jännittävää 
seurata, mitä näyttelijät keksivät vain 
oma pää ja toinen näyttelijä apunaan. 

Tällaisiin jännitepurkauksiin ja yl-
lättäviin käänteisiin reagoimme usein 
nauramalla. Tuo nauru vapauttaa. Ilo 
syntyy pienestä. Me, jotka emme aina 
pysty nauramaan itsellemme ja omille 
epäonnistumisille, voimme improvi-
saatiossa kääntää mokat lahjoiksi. 

Improvisaatiossa saattaa paljastua 
asioita, joista edes itse ei ole ollut tie-
toinen. Esimerkiksi yhtenä maanan-
tai-iltana assosioin kynsilakanpois-
toaineesta piimän. Suustani saattaa 
tulla ulos eri asioita kuin mitä olen 
ajatellut.

IMPROVISAATION AVULLA olen ai-
nakin itse tullut oppineeksi hienova-
raisempaa havainnointia, tarkempaa 
reagointia ja heittäytymistä. Koska 
improvisaatio opettaa hyväksymistä, 
on toisten ideoiden mukaan menemi-
nen helpottunut. Uskallan myös olla 
avoimempi. 

Nyt opiskeltuani yliopistossa pu-
heviestintää olen huomannut impro-
visaation vuorovaikutuksellisen ulot-
tuvuuden. 

Improvisaatiota tehdään yhdessä 
toista auttaen ja tukien, ja se vaatii 
mm. hyviä kuuntelemisen ja havait-
semisen taitoja. Näitäkin taitoja voin 
siis kehittää improharrastukseni pa-
rissa, sillä improvisaatio on spontaa-
nia leikkiä ja jotain, jossa ei voi tulla 
valmiiksi, vaan jossa voi kehittyä läpi 
elämän. 

ELINA KIVELÄ

“Kappas keppanaa.”
“Keppana on nyt in.”

”RRRRAAAAAHHH MIKÄÄ TÄMÄÄ ON?!!?!”

“Tää kuva on nyt heilahtanu mutta ei se mitään, siinä on 
elämää.”
“Joooo ja täähän on huumorinumero.”

“Nyt käytä niitä kehyksiä mitä yleensä vältellään.”

“Tykkään tehä sellasia juttuja joita osaan ja joissa saan 
ohjata.”
“...Opettaja.”
“Mua taas ahistaa ottaa ohjeistajan rooli.”
“...”
”EI OPETTAJA.”

*tekee vahingossa kehykset* ”Eiii, ei, eii.”
”Mitä, eiks se Vesterinen vielä ookkaa täällä?”
”Eiii, ei, eii (ole).”

”Tää näyttäis niin paljon paremmalta noin mut jaksaako 
sitä enää tehä.”
”Niin tai olisko se sit fiksua ajankäyttöä.”
”Nii totta ku nyt pitäis kirjottaa.”

”Vai pitäiskö tän mennä ton kuvan suuntasesti? Mites mä 
teinkään ne pimpeli-pompelit tänne?”

“Ovathan kaikki kuulleet Robinin uuden kappaleen? Soitan 
sen nyt.”

TAITOSSA 
KUULTUA 2.0
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Vinkkejä työelämästä 
(tiedän siitä hirveän paljon)
JOSKUS käy niin, että on koko pätkätyösuhteen ajan tasai-
sin väliajoin tullut maininneeksi, että olisin muuten käytet-
tävissä jatkossakin ja en oikeastaan enää tulevaisuudessa 
tahtoisi olla kesätyöntekijä, kunnes viikkoa ennen töiden 
loppua luopuu toivosta ja päättää viettää elämänsä vapaa-
na (lue: köyhänä) kirjailijana ja elää työttömyystuella.

Kun sitten luovuttamisen jälkeen toimitusjohtaja ko-
puttaakin olkapäälle ja tarjoaa toistaiseksi voimassa olevaa 
työsuhdetta, ensimmäinen reaktio on yllättäen ”äh, minus-
tahan piti tulla kirjailija”.
 
SIINÄ sitä sitten kuitenkin oltiin uuden työpöydän, uuden 
työtietokoneen ja uusien ongelmien edessä. Viisi vuotta 
suomen kielen opintoja mukavan poikkihumanistisessa 
sivuainekeitoksessa ja parin vuoden työkokemus vähän 
niin kuin omalta alalta eivät paljoa auttaneet, kun yhtäkkiä 
naaman eteen putosi mapillinen yrityksen taloushallintoa.

Olen tehnyt uutta työtä nyt reilun kuukauden ja oppi-
nut hirveästi. Lähinnä olen oppinut, miten paljon onkaan 
kaikkea, mitä en osaa. Täten teen siis niin kuin kaikki nolot 
kolumnistit silloin, kun tekstiin ei keksi mitään ideaa, ja kir-
joitan teille vapaasti hyödynnettäväksenne listan. Aiheena 
ovat tällä kertaa huomiot, joita olen työelämästä tehnyt. 
Älkää siis turhaan tehkö kaikkia virheitä itse, vaan ottakaa 
opiksi myös minun pöljäilyistäni.

1. Talouden peruskäsitteiden oppimiseen ei riitä, että 
lainaa kauppatieteiden yo -pikkuveljen pääsykoekirjaa, 
jos sitä ei kuitenkaan lue. Oikeastaan kannattaisi opiskella 
esim. taloustieteen perusopinnot jo siellä yliopistossa. 
Kieliasiantuntija, tarkoitan nyt sinua.
 
2. Vaikka työelämäkursseilla näytetään taulukoita siitä, 
minkä verran maisteri missäkin työssä tienaa, älä oleta, 
että viikkoa valmistumisen jälkeen kiskot sitä kolmen 
tonnin kuukausipalkkaa niin kuin keskivertomaisteri. Olet 
keskivertomaisteri vasta joskus nelikymppisenä, Paitsi 
tietenkin, jos olet opettaja, jolloin palkkasi pitää olla juuri 
sen verran kuin mikä opettajan pohjapalkka on. Reilua.

3. Opettele kuuntelemaan tietoisesti. Kuunteleminen 
vie aivokapasiteetista vain neljäsosan, mutta jos samaan 
aikaan mietit loppuaivoilla tulevaa lounasta ja äidille 
soittamista ja mitä itse aiot sanoa seuraavaksi, et käytä 
kuunteluun enää sitäkään ja sitten et kuule.

4. Tunnista hyvä pomo ja pidä siitä kiinni. Hyvää ei aina 
ole helppo määritellä, mutta paskan tunnistaa varmasti, 
joten jos et pidä pomoa huonona, se on todennäköisesti 
hyvä. 

5. Jos palaverissa aletaan puhua jostain asiasta tai nimes-
tä, jota et tunne tai josta et ymmärrä mitään, kysy heti 
mistä on kysymys – ainakin, jos olet sihteeri. Kysyminen 
on paljon vähemmän noloa silloin kuin puolen tunnin 
päästä, kun keskustelu jatkuu edelleen ja pöytäkirjassa 
lukee vain ”korealainen asia tulee ehkä jos jossain ei sada 
tms. tarkista”.

6. Pidä huolta jaksamisestasi. Olet työpaikallesi arvo-
kas (arvokkaampi kuin mitä he maksavat sinulle, koska 
muuten heidän ei olisi kannattavaa maksaa sinulle) mutta 
vain niin kauan kuin olet työkykyinen ja kestät elämääsi. 
Tiedosta voimavarojesi rajallisuus ja pyydä ajoissa apua.

MARIANNA PENTTILÄ 

Kirjoittaja on vuoden 2015 alumni, joka sai yllättäen vaki-
tuisen työpaikan eikä oikein tiedä mitä sillä tekisi.
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Saneemit
InSanen uusi meemipalsta.

Kielitieteelliset 
vitsit

Mitä tapahtuu, kun 
susi syö kellon? 
- Aika menee huk-
kaan.

Miten kissa protestoi? 
- Se menee naulakkoon.

Millainen on mykkä 
kissa? 
- Mauton.

Asiakas kokille: 
- Saako pitaleipään 
myös kanaa? 
- Saamasi pitaa! 

Mikä on suosittu 
karjalainen mies-
tenlehti? 
- Avot akka

Matruusi meni kan-
nen alle nukkumaan, 
vaikka käsky oli 
maata näkyvissä.

Huonekaluliik-
keestä ei löy-
tynyt sopivaa 
pöytää, mutta 
tuoleja löytyi 
senkin edestä.

Miksi japanilainen 
juoppo juoksee ul-
kona räntäsateessa 
suu auki?
- Hän kuuli säätie-
dotuksesta, että 
lumipyry on sakea.

Mitä tapahtui, kun 
rekka ajoi joen yli? 
- Joe kuoli.

Työtön muusikko 
etsii töitä mol-
lista.

”Oon turvassa sun 
iholla”, kärpänen 
lauloi Kasmirin lau-
lua hevoselle. 

Seitsämän kymmenestä 
lomamökin rakentajasta 
päätyy hirteen.

Mitä huumeiden sa-
lakuljettaja sanoi 
tullissa? 
- Kamalasti pelot-
taa…

Kaunis sää, sanoi tyt-
tö.
- Niin sääkin, vastasi 
tamperelainen.
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CD-LEVY

Tauski 
Reloaded (2009)
 
Tauski on välittänyt positiivis-
ta asennettaan täydellisesti 
Suomen musiikkikentälle jo 
1980-luvun lopulta lähtien. 
Reloaded on kuitenkin enem-
män kuin kokoelma miehen 
uraa, sillä se tarjoaa kuulijalle 
uudelleen sovitettuina 19 toi-
nen toistaan tanssittavampaa 
tanssihittiä. 

Tauski on täysin ansaitus-
ti sanoittanut suomeksi hitit 
Haddawaylta ja Alphavillel-
ta: What is Love ja Forever 
Young. Uudet versiot tuo-
vat alkuperäisiin paljon lisää: 
Haddawayn rallissa leikitel-
lään tanssimisen ja auringon 
sammumisen teemoilla, ja 
Alphavillea on raikastettu ve-
renkierron tärkeyden muista-
misella. 

Reloaded on musiikillinen 
ilotulitus, jonka ainoa puu-
te on Sinä vain -versioiden 
määrä. Niitä olisi saanut olla 

enemmän kuin kolme.
Kari Mannerla 
Afrikan tähti (1951)
 
Afrikan tähti on ikäänsä vet-
reämpi, notkeampi ja nerok-
kaan yksinkertainen peli, ja 
monen tunnin strategiapom-
min jälkeen tietää aina pelan-
neensa. 

Afrikan tähti oli aikaan-
sa edellä esitellessään myös 
monista videopeleistä tuttuja 
side quest -elementtejä, ku-
ten Capetownin kilpajuoksun, 
Slave Coastin orjatyövoimana 
toimimisen tai muiden pelaa-
jien ärsyttämisen ostamalla 
auki juuri sen laatan, jonka 
päällä joku on ollut rahatto-
mana odottamassa tarpeeksi 
isoa noppalukua. 

Afrikan tähden merkitys 
on valtava: Olisiko kukaan 
lapsi oppinut mitään kolonia-
lismista ilman Afrikan tähteä? 
Tai kuinka hevosenkenkä on 
oikeassa tilanteessa puoliki-
loisen jalokivimötikän arvoi-
nen? Tai että jos olet saarella 
ja rosvo vie rahasi… haha, sin-
nepähän jäit!

Sigmund Freud 
Seksuaaliteoria (1971)
 
Seksuaaliteoria on psykoana-
lyysin isän Sigmund Freudin 
kokoelma esseitä seksuaali-
suudesta. 

Freud on teoksessa kun-
nioitettavan yksiselitteisesti 
pystynyt sanallistamaan lap-
sen piilevän seksuaalisuuden 
ja oman pakkomielteensä 
falloksia kohtaan. Näiden to-
siasioiden lisäksi 2000-luvulla 
hänen kirjoituksensa voidaan 
täysin oikeutetusti nostaa mu-
kaan keskusteluihin seksuaali-
vähemmistöjen asemasta ja 
sukupuolten kirjosta. 

Freudin eduksi on huomi-
oitava, että hän ei arvaile tai 
keksi. Kaikki hänen havainton-
sa tuntuvat pohjautuvan to-
dellisiin ihmisiin ja tilanteisiin. 

Ei ole epäilystäkään, ettei-
kö Freud olisi tehnyt nuorena 
miehenä oikeaa valintaa luo-
puessaan urastaan kokaiinin 
vaikutusten tutkijana.

Klassikkoja 
kainostelematta
Arvostelujen tehtävä ei ole vain varoittaa huonojen teosten olemassaolosta. 
Arvostelut voivat myös sivistää ja kannustaa tutustumaan klassikoihin, joihin 
ilman arvostelua ei koskaan törmäisi.

NIKO HEINILUOMA

LAUTAPELI CD-LEVY TIETOKIRJA
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JOITAIN vuosia takaperin päädyimme ystäväm-
me kanssa riitaan sitseillä – emme keskenämme, 
vaan kanssasitsaajan kanssa. Kiistakapulana 
oli Eurovision-kappale, johon päätimme laulaa 
muutaman lisäsäkeistön.

Kukaan kanssani (tai ylipäätään enemmän) 
sitsannut tietää, ettei suurin osa Eurovisionin li-
säsäkeistöistä ole välttämättä salonkikelpoisia. 

Niille, jotka eivät kappaleen lisäsäkeistöjä 
tunne, käsitellään näissä muun muassa seksin 
harrastamista eri kohteiden kanssa ja ystäväni 
työstämässä muutaman vuoden takaisessa pai-
kallisessa lisäsäkeistössä sitä, miten Jyväskylässä 
saa puukosta. Kappalehan kertoo, mitä eri mais-
sa tehdään ja päättyy aina ”Suomessa tehdään 
kaikkea, siis malja sille nostakaa”, toisinaan vari-
oiden myös pienempiin yksikköihin.

Sitseillä ongelmaksi muodostui, ettei kanssa-
juhlijastamme ollut kovinkaan hauskaa vitsailla 
pedofiliasta ja poliittisista puukotuksista. Meidän 
lähtökohtamme taas oli, että kaikelle pitää voi-
da nauraa. Seison vieläkin perusteluideni takana, 
mutta olen alkanut myös ymmärtämään parem-
min vastakkaista kantaa.

HUUMORITUTKIMUS, erityisesti mustaan hu-
mooriin ja huumoriin selviytymiskeinona kes-
kittyvä tutkimus on jo pitkään kiinnittänyt huo-
miota siihen, että asioille nauramalla niistä tulee 
helpompia käsitellä (mm. Chilcott 2001). 

Itse paitsi allekirjoitan tämän näkemyksen, 
myös uskon vahvasti sen absoluuttiseen tulkin-
taan: nauramalla vakavalle asialle viemme siltä 
pois sen vakavuutta ja valtaa vaikuttaa meihin. 
Jos asia on hauska, se ei ole yhtä voimakas.

Saako tälle nauraa?

TEPPO SUOMINEN

Kuitenkin tällä on myös kääntöpuolensa. Kaikki ei ole 
kaikille hauskaa, ja jokaista vitsiä ei voi kertoa jokaises-
sa seurassa. On ymmärrettävää, että vaikkapa rikoksen 
uhri ei välttämättä pysty nauramaan vitseille liittyen ky-
seiseen rikokseen. Ei välttämättä nyt, ei kenties koskaan. 
Hänellä tulee myös olla oikeus kertoa, etteivät nämä vit-
sit naurata häntä. Hänellä ei kuitenkaan pitäisi olla oike-
utta kieltää näiden vitsien kertomista kokonaan.

HUUMORI on kielen väline, ja lisäksi mielestäni yksi 
parhaista. Meidän tulisi ymmärtää, että kaikki ei ole jo-
kaiselle hauskaa, emmekä voi myöskään valita muiden 
puolesta, mikä heitä naurattaa. 

Minä nauran jatkossakin myös – erityisesti – synkille 
vitseille.
 

”Nauramalla vakavalle 
asialle viemme siltä 
pois sen vakavuutta 
ja valtaa vaikuttaa 

meihin.”
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Huumorintajutest i
Pidätkö itseäsi hauskana kaverina? Keksitkö nohevia juttuja, joille muut ainakin 
näennäisesti tuntuvat nauravan? Ymmärrätkö vitsejä ja näetkö maailman 
humorististen silmälasien läpi? On aika testata, kuinka huumorintajuinen olet! 

Laske kohdat, jotka pitävät kohdallasi paikkansa.

1. Olen lapsenmielinen. 
2. Sama asia saattaa huvittaa minua monta kertaa.

3. Osaan nauraa itselleni.
4. Minulla on hyvä muisti. 

5. Saan mokaamisesta rohkeutta toimia. 
6. Nauran ääneen, vaikka olisin yksin.

7. Uskon, että nauraminen nuorentaa.
8. Olen huono pitämään pokerinaamaa.

9. Ymmärrän useimmiten minulle kerrotut vitsit.
10. Keksin helposti vitsejä ja sutkautuksia erilaisissa tilanteissa.
11. Saan usein muut nauramaan.
12. Nauraminen auttaa minua stressaavissa tilanteissa. 
13. Pidän monia arkisia asioita koomisina.

14. Olen tutustunut ihmiseen jossain humoristisessa tilanteessa.
15. Yritän usein keventää ilmapiiriä huumorin avulla. 

16. Mielestäni ei ole asiaa, josta ei voisi vitsailla.
17. Heitän läppää ikävistä asioista. 

18. Pidän parodioista. 
19. Nautin Sitcom-sarjoista.

20. Uskon, että nauraminen parantaa.
21. Viihdyn parhaiten tilaisuuksissa, joissa saa nauraa.

22. Olen käynyt katsomassa stand uppia useammin kuin kaksi kertaa.
23. Olen nauranut tilanteessa, jossa se ei ollut suotavaa. 
24. Minulla on bravuurivitsi.
25. Olen nähnyt hyviä pilapiirroksia. 

26. Olen ulospäinsuuntautunut.
27. Vastoinkäymiset saattavat naurattaa. 

28. Havaitsen sellaisia asioita, mitä kaikki muut eivät. 
29. Olen verbaalisesti lahjakas. 

30. Muistan ulkoa useampia vitsejä.
31. Olen usein vahingoniloinen.

32. Parasta on saada muut nauramaan ja viihtymään.
33. Osaan rentoutua. 
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34. Olen elämänasenteeltani positiivinen.
35. Minulla on hyvä tilannetaju. 

36. Minut saa nauramaan helposti. 
37. Virnistelen ja ilmeilen usein.

38. Lyön usein hommat läskiksi.
39. Käsittelen minulle vaikeita aiheita huumorin avulla. 
40. Pidän komediaelokuvista ja/tai -teatterista.
41. Minua on sanottu hauskaksi.

42. Osaan tehdä meemejä.
43. Olen toisinaan hilpeä.

44. Kirjahyllyssäni on vitsikirja.
45. Uskallan heittäytyä. 

46. Ajattelen asioista kaksimielisesti. 
47. Saan ajoittain naurukohtauksia.

48. Pidän sanaleikeistä. 
49. Haluaisin leikkiä ruoalla tms., vaikka se onkin kiellettyä. 

50. Olen harkinnut jotakin huumoriin liittyvää alaa.

0-10 kohtaa: Olet huumorintajuton
Mikään ei naurata. Oletko miettinyt miksi? Opettele näkemään elämässä hauskoja juttuja, niin pysyt terveempänä 
ja virkeämpänä. Kaikki on kiinni omasta asenteestasi. 

10-20 kohtaa: Matkaa huumoriveikoksi on
Jos vitsisi jäävät usein naurutta, olet ehkä joko esittänyt tekohauskoja vitsejäsi väärälle yleisölle tai laukonut 
sopimattomia juttuja vakavissa tilanteissa. Oli miten oli, suotavaa olisi aloittaa huumorin opettelu katsomalla 
laadukkaampaa viihdettä televisiosta ja ottamalla osaa esimerkiksi stand up -kiertueelle – KATSOJANA! 

20-40 kohtaa: Olet selvästi hauska tyyppi
Olet oivaltanut, että elämä on hauskempaa, kun sen ottaa toisinaan kevyesti. Käsittelet maailmaa huumorin 
kautta ja luot humoristista ja iloista ilmapiiriä myös ympärillesi. Jatka samaan malliin! 

40-50 kohtaa: Rajoita vähän!
Eihän kukaan voi ottaa sinua tosissaan! Jos elämä menee joka käänteessä lekkeriksi etkä osaa ottaa mitään 
vakavasti, suosittelen sinua märehtimään välillä. Nauru saattaa toimia defenssinä jollekin vakavammalle 
ongelmalle. Kohtaa traumasi!

ELINA KIVELÄ
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Akka ratissa

Olen akka ratissa ja autoni ei ole uusinta uutta. Siksipä 
siinä on se perinteinen virtalukko kera avaimen. 

Joskus, jos odotan kyytiin tulevaa parkkipaikalla, 
kyytiläinen hyppää kyytiin ja auto sattuu olemaan jo 
käynnissä, saatan muina naisina käynnistää jo käynnis-
sä olevaa autoa uudelleen. Jep joo. Näin teen. Ei kuulu 
nimittäin kovin kiva ääni siitä startista jo käynnissä ole-
vasta autosta! Kriiiittsss! 

Niin supernoloa sanon mä! Siinä sitä sitten pää pu-
naisena ajellaan. Ekstranoloa tämä on varsinkin silloin, 
jos kyytiläisiä on monta ja he ovat hieman tuntematto-
mampia. 

Thank god, en ole taksikuski tai linja-autokuski! En 
uskalla edes ajatella seurauksia!

Vain muutaman parsakaalin tähden

Olen krooninen valittaja ja reklamoin milloin mistä-
kin eri firmoille. 

Viimeksi valitin Sonaatille pahoista parsakaaleista, 
joista minulle luvattiin hyvitys. Hyvitys unohtui kui-
tenkin ravintolapäällikön pöydälle, joten valitin lisää. 

Minulle luvattiin postittaa yllätys, mutta jouduin 
maksamaan sen lunastamisesta, koska paketissa ei 
ollut tarpeeksi postimerkkejä. 

Valitin taas. 
Seuraavaksi menen tapaamaan henkilöä, joka lu-

pasi korvata postikulut ja ylimääräisen vaivan, jota 
tapauksesta on minulle aiheutunut. Kyllä kannatti!

Nimim. Nillittäjä

Hyvä pylly

Kerran Approssa läpsäisin yhtä kuumaa poikaa pyl-
lylle, kun luulin, että se oli yksi tuttu. Eipä ollut. 

Näen hänet vieläkin usein yliopistolla ja toivon, 
ettei hän tunnista minua.
 

Hiusten halkoja

Silloin kun on tylsää, minusta paljastuu varsinainen 
hiusten halkoja. Kun minulla on riittävän pitkät hiuk-
set, ja yletyn hypistelemään latvoja, etsin kaksihaa-
raisia hiuksia, jotka sitten vielä edelleen halkaisen eli 
vedän irti toisistaan. 

Outoahan se on, vähän kuin irrottaisi kärpäseltä 
jalkoja!
 

Auto lainassa

Lainasin poikaystäväni äidin autoa ensimmäistä 
kertaa ja ajoin parkkihalliin. Kun olin lähdössä pois, 
huomasin etten osaa käyttää tämän kyseisen auton 
pakkia: aina yrittäessäni vaihtaa pakille menikin se 
ykkösvaihteelle. Tämän ja usean lähtöyrityksen tulok-
sena olin siinä tilanteessa, että jos yhtään enää yritän 
ajan seinään. 

Kukaan ei vastannut puhelimeen joten menin 
kysymään apua mummolastani. Juuri silloin ainut 
ajotaitoinen eli pappani oli parturissa, joten menin 
mummoni ja yläkerran toisen mummon kanssa ih-
mettelemään asiaa. 

Lopulta työnsimme kolmestaan (minä ja kaksi 80v 
noista) autoa niin, että pääsin lähtemään peruutta-
matta. En kertonut tästä yli kahteen vuoteen kenel-
lekään.

Mustia lintuja tarjolla bongareille

Piirtelen yleisissä vessoissa mustalla spriitussilla pie-
niä mustia lintuja sellaisiin paikkoihin, joihin ei kukaan 
näe, ellei erikseen katso. Eräässäkin fiinissä toimisto-
rakennuksessa on mustat lokkisilhuetit lennelleet la-
vuaarin alla jo monta vuotta. JYUn vessoissa on aina-
kin kolme lintua. Ehkä kohta enemmänkin. 

Papukaijamerkki (kirjaimellisesti) sille, joka ne löy-
tää!
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ELINA VEPSÄLÄINEN

Vappuvipeltäjä

Vappuna olin poikaystäväni kanssa kulkemassa koh-
ti Kirkkopuistoa yömyöhällä. Mies oli ottanut kuppia 
jo ihan kiitettävästi ja sanoin hänelle, etteivät ystä-
vämme olekaan enää puistossa, vaan siirtyneet sisä-
tiloihin. Mies ei ottanut kuuleviin korviinsa, vaan lähti 
hirveää vauhtia viilettämään paikkaan, jossa luuli ka-
vereiden olevan. 

Huusin hänen nimeään ja juoksin perässä, mut-
ta mies vipelsi kovempaa. Osa puistoilijoista katsoi 
nauraen, kun poikaystäväni juoksi minua karkuun ja 
osa katsoi minua säälivästi. En ollut varma jahtaanko 
5-vuotiasta vai aikuista miestä.

Nakinpäiden kammo

En syö nakinpäitä. Jos teen itselleni vaikka nakkikeit-
toa, heitän päät suoraan leikkuulaudalta roskiin. Tä-
män erikoisuuteni takia en ole prinssinakkien fani.

Kolikon inhoaja

Inhoan kolikoita, ja usein käytänkin aika vähän kä-
teistä maksamiseen. Kerran olin kavereideni kanssa 
ulkona syömässä, ja oli maksun aika. Oma annokse-
ni maksoi sen verran, että tiesin minulla olevan sen 
verran rahapussiin kertyneissä kolikoissani. Kaadoin 
kaikki kolikkoni ravintolan pöydälle ja laskeskelin nii-
tä kuin mikäkin vararikkoon joutunut. 

Kaverit naureskelivat, mutta tarjoilija oli tyytyväi-
nen saadessaan pientä vaihtorahaa 5-senttisistä eu-
rosiin.
 

Jos vahinko tuleekin kello kaulassa...

En halua nähdä, kun digitaalisen kellon numerot 
vaihtuvat. Olen varma, että se tuo epäonnea.
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Kamalin vitsi, jonka tiedät

Olipa kerran 
pariskunta, 
joka halusi 

poikalapsen. 
Heille syntyi 

kuitenkin 
tyttö. Tytön 

nimeksi annettiin 
Unelma 

Sirpa-Leena.
 

Mistä tietää, että 
siskolla 

on menkat? 
- Isän muna 

maistuu vereltä.

Mitä Michael 
Jackson tekee 

hississä? - Painaa 
nappulaa.

 
 

Afrikassa 
kuolee malariaan 

vuosittain 
satojatuhansia 

viattomia 
hyttysiä.

 
Miten vauvan saa 

lopettamaan 
ympyrää konttaamisen? 

-Naulaa toinenkin
 käsi lattiaan.

Miksi Stevie 
Wonder 

ei oppinut 
lukemaan? 

- Koska hän on 
tummaihoinen.

 Mitä eroa on 
joulupukilla ja 
juutalaisella? 
– Kulkusuunta 
savupiipussa.

Mikä on 
juutalaisten 
työnjako? 
- Uuniin, 

duuniin, uuniin, 
duuniin...

 
Miten saadaan

 27 vauvaa 
mahtumaan matka-

laukkuun? 
No laittamalla 

ne ensin 
tehosekottimeen! 
Siis kamalin vitsi 

IKINÄ!!! 
Itkin , kun kuulin 

tän ja vieläkin 
tuntuu pahalta. 

T. Vauvarakas

Kuinka monta 
vauvaa tarvitaan 

talon 
maalaamiseen? 

– Riippuu
kuinka lujaa 
heität niitä.

Mikä on 
hauskempaa kuin 
kymmenen vauvaa 

naulattuna puuhun? 
- Yksi vauva 
naulattuna 
kymmeneen 

puuhun.

Ampiainen meni 
baariin. Baarimikko 
morjensti ampiaista
 ja sanoi, että ”meillä 

on muuten sinun 
niminen drinkki.” 

Ampiainen sitä vähän 
hämmästyi. 
”Ai Risto?” 

(Tämä on NIIN TYHMÄ 
VITSI, että se ei lakkaa 

naurattamasta!) 

Mitä Michael 

Jackson sanoo, kun 

hänen kätensä 

murtuu? – Pitää 

panna lasta.
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Pannujauhatuksen tuoma horoskooppi kevätlukukaudelle

Kahvinporot kertovat

SANNA KUORELAHTI
KUVAT AURA TUOMINEN 

Yhteytesi universumiin vahvistuu, 
kun saavut murukahvipurkkisi 
kanssa sovittuihin tapaamisiin sil-
loin kun ne alkavat. Täsmällisyys, 
uusi voimasanasi, kannattaa tatu-
oida ensi kesänä times new roma-
nilla reiteen, ei sivunumerointia.

Ra

pu
 22

.6.-22.7.

K
ak
so

se
t 21.5.-21.6.Oi

na
s 2

1.3.-20.4.

Le
ij

on
a 23.7.-22.8.

Hä
rk

ä 2
1.4.-20.5.

N
ei
ts

yt
 23

.8.-22.9.
Va
ak

a 
23.9.-22.10.

S
k
or
pi

on
i 23.10.-22.11

.
J
o
u
si
mi

es
 23.11.-22.1

2
. K

au
ri

s 
23.12.-19.1.
V
es
im

ie
s 20.1.-19.2. Ka

la
t 
20.2.-20.3.

Kuin ruunan kusta, sanoi entinen 
isäntä. Sellaista se on sinunkin kah-
visi nyt tupannut olemaan. Etsit 
tienviittaa Fennicumin huudeilla 
pohtien: oi, onko tämä sittenkin 
jokeltavaa kielitaidetta! Yritä löytää 
lähin filosofian laitos.

Jos edelleen aloitat aamusi Irish 
coffeella, vaihda espressoon. 
Vaikka luennot ovat mielestäsi 
hilpeitä sanaleikkejä, muiden 
mielestä tirskahtelusi munan-
saannoksista eivät ole enää 
hauskoja.

Rapujuhlien jälkeen eteesi avau-
tuu jakso, jolloin kaikki on ihanaa 
– mitä teetkin, se onnistuu. Kandi, 
gradu, mitä näitä nyt on, onnistu-
vat ennätysajassa. Nauti euforiasta, 
ota tuopillinen Presidentti-kahvia ja 
varmista ettet näe unta.

Kiinnitä huomiota talousasioi-
hin. Kaikki pullot, joissa lukee 
”leijona”, eivät ole sinun, eikä 
niitä ole pakko hankkia omak-
si. Jakson loppuvaiheella saat 
viralliselta taholta apua viheliäi-
seen kassavajeeseesi.

Uusi liikuntaharrastuksesi kuljet-
taa eteesi uuden henkilön – hän 
liikkuu sinisissä haalareissa. Tär-
keintä on, että hän liikkuu, mielel-
lään kahdella jalalla ja ainakin toi-
nen kenkä jalassa. Kun katseenne 
kohtaavat, tiedät heti!

On päätösten aika. Oletkin jo 
pidempään punninnut asioita. 
Ollut kahden vaiheilla. Ehkäpä 
pian. Harkitse rauhassa. Asiat 
järjestyvät. Ennemmin tai myö-
hemmin. Ruskea kirjekuori, it’s 
a sign. 

Ilmiömäinen opintomenestyksesi 
herättää epäilyksiä. Punatukkais-
ten ja vihreäsilmäisten skorpioni-
en kannattaa jättää luuta kotiin ja 
välttää tikapuiden alta kulkemis-
ta. Juo kahvia yöllä, niin hiuksesi 
tummuvat.

Jos pystyt laatimaan kolme erilaista 
pylväsdiagrammia poissaoloistasi, 
on se taito sekin. Huomaat eläväsi 
ristiriitojen maailmassa ja alat pa-
lavasti pohtia, olisiko jousihenkilö, 
jousiolento vai pelkkä jousi parem-
pi nimitys merkillesi.

Olet luovuutesi huipulla, kirjoita 
vimmainen esikoisteoksesi. Varo 
julkaisukynnystä, muuta taloon, 
jossa on vain liukuovia. Retki 
Kolumbiaan kuumottaa, mutta 
kohmeiset sormesi eivät jätä näp-
päimistöä ennen juhannuspyryä.

Aleksis Kiven päivänä havahdut 
olevasi omiesi joukossa. Taiteelli-
sen hörhön maineesi ei olekaan 
vika vaan ominaisuus. Voit rauhas-
sa jatkaa sekoiluasi taip121234 ja 
kirp23234234. jaksoilla ja ryystää 
äänekkäästi suoraan termarista.

Älä painu pohjaan, elvytä itsesi Salu-
dolla. Opettele kroolaamaan vasta-
virtaan, jos haluat tulla huomatuksi. 
Jos (mihin tahansa) jouluun mennes-
sä opit artikuloimaan selkeästi, huo-
maat puhuvasi monien kanssa sa-
maa kieltä, jopa virkamiesruotsia. 
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