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Armon virsi
Talven saattaa jo haistaa!
Suomen Ylioppilaskuntien Liitto piti vuotuisen liittokokouksensa 17.-19.11.
Puheenjohtajaksi vuodelle 2006 SYL sai Tamperelaistuneen turkulaisen Ilkka
Wennbergin, joka toimii kuluvana vuonna TamY:n hallituksessa
puheenjohtajana. Kuusihenkiseen hallitushenkilöstöön saatiin myös
Teekkariedustaja, Hanna Koskinen Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnasta.
Ennakkoon odotettu SYL:n poliittinen linjapaperi, joka antaa suuntaviivat
opiskelijapolitiikalle seuraaviksi neljäksi vuodeksi, käsiteltiin mielestäni
rauhallisen keskustelun saattelemana liittokokouksen edetessä. Tämä kertoo
hallituksen tekemän pohjatyön perusteellisuudesta linjapaperia kirjoitettaessa.
Poliittinen linjapaperi (hassu ja peloittava sana tottumattomalle) antaa
mahdollisuuden nostaa vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan asetettavia
tavoitteita ennalta käsitellystä ja sovitusta kokonaisuudesta. Tällöin
vaikuttamistyö saa pitkäjänteisyyttä ja selkeämmät suuntaviivat tuleviksi
vuosiksi rajaamatta vuosittain elävän ympäristön mukanaan tuomia uusia
haasteita.
Ennakkoon sosiaali- ja koulutuspolitiikkaan hyvin vähän perehtyneelle aiheet
tuntuvat etäisiltä ja vaikeilta. Liittokokouksen edetessä tulin siihen tulokseen,
että ylioppilaskuntatasolla sopo ja kopo ovat maalaisjärjellä ajateltavia asioita.
Niihin pääsee sisälle pienellä perehtymisellä, eivätkä ne vaadi perinpohjaista
yhteiskunnallista valveutuneisuutta hoitaa kunnolla. TTYY:n kopo- ja
sopojaostoissa käyntiä suosittelenkin kaikille asiasta vähänkin kiinnostuneille.
Niiden kautta ylioppilaskuntamme kopo- ja sopovastaavat saavat kosketuksen
riviopiskelijoiden arjen näkökulmaan em. asioissa. Sinne vaan!
Taas on tullut marraskuu ja vuosi lähenee pikkuhiljaa loppuaan. Tämä
tarkoittaa sitä, että on tullut kautta linjan valita tulevalle vuodelle
toimijoita ylioppilaskunnassa ja sen alayhdistyksissä. Myös tulevan
vuoden toiminnan suunnittelu on käynnissä. Sähkökillan toimintaa
on jo aloitettu suunnittelemaan tulevalle vuodelle ja
toimintasuunnitelma sekä talousarvio hyväksytään
vaaliyleiskokouksessa 7.12. Jos sinulla on jotain mielessäsi,
mitä Sähkökillan pitäisi ottaa tulevana vuonna
toimintasuunnitelmaan mukaan, tule kertomaan siitä
vaikka allekirjoittaneelle tai kenelle tahansa killan
nykyiselle toimijalle. Myös sähköpostitse voit jättää
terveisesi vaikka osoitteeseen
puheenjohtaja@skilta.cc.tut.fi tai
skilta@skilta.cc.tut.fi. Kaikki kommentit ja uudet
toimijat ovat tervetulleita!
Ari “Armo” Moilanen
Sähkökillan puheenjohtaja
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(Ylä) Pääpakinat
Haa!!
Kädessäsi on vuoden synkimpiin aikoihin sijoittuva
Sähkösanomain kolmas numero. Tämä tarkoittaa sitä että
me, allekirjoittanut ja Alapää, olemme vihdoin saaneet
julkaistuksi tämän megalomaanisen
kirjasinspektaakkelin.
Tämä tarkoittaa myös sitä että sinä, kunnianarvoisa
lukijamme, olet päättänyt hengähtää arjen kiireistä ja
astunut hetkiseksi armaan kiltamme leutoon ilmapiiriin.
Tosiaan, näin joulun ja lomien lähestyessä sekä punaisiin
pukeutuneiden urkkijoiden aikaan on tärkeää muistaa
ostaa (lue: kaivaa kaapista kierrätettäviksi) joululahjat
läheisille jouluruuhkien välttämiseksi.Jotkut ovat toki
saattaneet hankkineet lahjansa jo hyvissä ajoin. Yhtä
kaikki, on hyvä vaivihkaa varmistaa että kyseiset henkilöt
ovat hankkineet vastalahjan. Tietenkin vain
välttääksemme nolon tilanteen jossa lahjan
vastaanottajalla ei olekaan takaisin annettavaa.
Kaiken tämän kapitalismin keskellä täytyy kuitenkin
rentoutua ja viettää aikaa ystävien kanssa. Siis
tonttuhattu päähän, glögilasi käteen ja baanalle!
Hyvää Joulun odotusta kaikille toivottaa allekirjoittanut ja
muu killan väki.
Tommi
paatoimittaja@skilta.cc.tut.fi
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Tero kokkaa
Ruoka: ”Piffa”
Ruoanlaiton kesto: 2h 34min
Vaikeusaste: Ylöjärveläinen vm. -47 oleva PA-äiti. Viisi ex-miestä, joista jokaisesta todisteena
lähestymiskielto. Viihdyttävää seuraa aina kun nukkuu, tai sukeltaa (paitsi, että nukkuessa kuorsaa
perkeleesti).
Aloita ruoanlaitto tekemällä kartoitus jääkaapin lihatuotetarjonnasta. Mikäli jokin tuote on joskus
röhkinyt, ammunut, vaakkunut, tai on ollut jääkaapissa niin kauan, että alkaa pian päästelemään edellä
mainittuja äännähdyksiä, niin sijoita se keittiön pöydälle. Ota jääkaapista myöskin isohko viipale leipää,
ketsuppia, juustoa (melkein mikä tahansa käy [sissit huom.]) ja jotain vihreää jauhejuttua, jota voit sitten
sijoitella piffan päälle, ja kutsua itseäsi kulinaristiksi.
Hae pyyhe, ja mene suihkuun. Suihkussa ollessasi muistele tarkkaan uimahallin seinästä löytyvää
taulua, jossa on piirretty tähtäimiä ympäri vartalon erinäisiä kohteita ja kuluta jonkin aikaa kyseisten
paikkojen pesemiseen. Roiski lämmintä vettä pöntön ympärille, mutta kuivaa kuitenkin koko matka
pöntöltä suihkutilaan. Viheltele. Vedä pönttö.
Pyyhe vyötäisilläsi siirry keittiöön (tai mikäli kuulut yksilahkeisten klaaniin, jatka ruoanlaittoa
allekirjoittaneen luona). Täytä hakemus sähkökillan hallitus/toimihenkilöpaikkaan ja sujauta
koulureppuusi muovitaskussa. Hae huoneestasi kolikko. Ota veitsi toiseen käteesi ja silppua
aikaisemmin keittiön pöydällesi jättämä pala elukkaa. Ota kolikko, ja peukalosi näpäytyksellä sinkauta
se huoneilmaan. Mieti, kuinka juuri silppuamasi tehotuotettu elukka ei koskaan ole nähnyt kunnon
elämää, vaan koko ikänsä odottanut sitä tuomionpäivää, jolloin täyttää EU-standardit ja joutuu
teuraaksi. Mieti miltä tuntuu, jos on enemmän kuin kaksi nänniä. Mieti miltä tuntuu elää koko elämänsä
karsinassa sellaisen valvonnan alaisena, että kehossa on rasvaa 4,5% ja pysyy vielä vähäsuolaisenakin.
Kuvittele, mitä sademetsille käy, jos jatkat tehokuluttamista. Nappaa kolikko ilmasta, ennen kuin se
saavuttaa lakipisteensä.
Levitä ketsuppia leivän päälle ja siirrä liha tasaisena kerroksena
leivän päälle. Etsi kaapistasi juustoraastinta. Etsi kaapistasi
juustohöylää. Kiroa ulkomaalainen kämppä
kaverisi, ja siirry huoneeseesi tarkistamaan jonotustilannettasi
yksiöön. Kiroa TOAS ja TOAS:in jonot. Laita musiikkiohjelmasi
soittolistalle Kari Tapion ”Olen Suomalainen”, mutta älä
kuitenkaan kuuntele vielä kappaletta. Säädä kaiuttimesi
äänenvoimakkuus ääriasentoon..
Palaa keittiöön, viruta lämpimällä vedellä juuri käyttämääsi
lihaveistä, ja leikkaa palasia juustosta. Ripottele juuri
leikkaamasi epäinhimillisen kokoiset mössööntyneet
juustopalat leivän keskiosaan, ja toivo, että mikroaaltouunissasi on tehoja sen sulattamiseen. Siirry
takaisin huoneeseesi ja ajattele vessahätää. Odota kymenkunta sekuntia, ja katso kuinka ulkomaalainen
kämppäkaverisi syöksyy vessaan. Odota kunnes vessasta alkaa kuulua kirosanoja kielellä jota et
ymmärrä. Laita Kari Tapio soimaan. Mene huoneesi ovelle ja pue naamallesi typerin ilme, mitä
ihmisnaama voi tuottaa. Katso kuinka pienellä viiveellä kämppäkaverisi tulee ulos vessasta pidellen
sukkiaan etusormiensa välissä, metrin päästä vartalostaan. Laula kertosäe kappaleen tahdissa.
Laita piffan päälle vihreitä juttuja, ja aseta se mikroaaltouuniin. Laita mikroaaltouuni päälle parhaaksi
näkemäksesi ajaksi. Palaa tietokoneelle ja liity skillan irkkikanavalle. Kysele muilta ihmisiltä heidän iltaateriastaan, ja pyri keksimään ainakin yksi ala-arvoinen perustelu, miksi piffa on parempi kuin muut.
Laita myrkytyskeskuksen numero kännykkäsi pikavalintaan.
"Itadakimasu!"
Tero Vepsäläinen
Sähkökillan liikuntavastaava
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Arvostelut
Uuden lehden kääntäminen sähkösanomien historiassa on antanut aihetta
uudistusmielisiin ajatuksiin koskien lehden sisältöä, josta syystä olemme
päättäneet lanseerata tämän uuden arvostelupalstan.
Palstan tarkoituksenmukaisuutta voi kukin arvioida, mutta johtavana ajatuksena
voidaan pitää omien mielipiteiden objektiivista tarkastelua koskien mitä tahansa
juustoveitsestä silkkisiin liekkiboksereihin. (Jotka ovat muuten äärimmäisen
mukavat käyttää ja myös huomiota herättävät, mutta eivät kuitenkaan
välttämättä sovellu raskaaseen ruumiilliseen työhön. 4- 0,5 salamaa.)
Arvostelun voitte väittää vääräksi,
mutta sen vaikutusta ette voi estää.
-GOETHE
Arvostelijat ovat miehiä, jotka ovat itse
epäonnistuneet kirjallisuudessa ja taiteessa.
-B. DISRAEL
Ensimmäiseksi arvosteluksi elokuva. Tarkemmin sanoen
"Linnunradankäsikirja liftareille" (The Hitch Hiker´s Guide
to the Galaxy) (K11). Jonka ensi-ilta oli 5.8.2005 Elokuva
pohjautuu Douglas Adamsin neljän kirjan trilogian (johon
kuuluu viisi kirjaa) ensimmäiseen osaan. Sarjasta on myös
tehty BBC radiokuunnelma, BBC TV sarja, kaikenlaisia
äänitteitä, tietokonepeli ja pyyhe. Douglas Adams elää
toisinaan Lontoossa ,toisinaan Provencessa Ranskassa,
mutta lähinnä lentokenttien lehtikojuissa.
Elokuvan on ohjannut Garth Jennings ja pääosia siinä esittävät: Martin Freeman,
Mos Def, Sam Rockwell, Billy Nighy, Zooey Deschanel, Warwick Davis ja Stephen
Fry.
Elokuva alkaa siitä kun, maapallon toiseksi älykkäimmät olennot eli delfiinit
jättävät maan (Ihminenhän on tietenkin kolmanneksi älykkäin) yritettyään
turhaan varoittaa meitä tulevasta tuhosta. Maata ollaan hävittämässä
hypergalaktisen ohitustien tieltä.
Päähenkilöistä päällimmäisin Arthur Dent on ainoa ihmisolio joka pelastuu
maailman tuhon tieltä ystävänsä Fordin, joka on avaruusolio, avulla. Ford liftaa
heille kyydin maata tuhoamaan tulleiden ylettömän byrokraattisten vorlonien
aluksesta. Nämä eivät kuitenkaan voi sietää liftareita ja heitättävät ystävykset
avaruuteen. Heidän onnekseen linnunradan presidentti Zapohod Beeblebrox on
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varastanut tekniikan kärkeä hipovan avaruusaluksen, jossa on epätodennäköisyysajo,
ja kidnapannut samalla itsensä. Koska siis on äärimmäisen epätodennäköistä että jokin
alus poimisi Fordin ja Arthurin kyytiin ennen kuin he kuolevat, näin tietenkin käy.
Zapohod Beeblebroxilla on fiksaatio. Hän haluaa selvittää vastauksen kysymykseen
elämästä, universumin ja kaiken tarkoituksesta (vastaus on tietysti 42). Ja näin
varmistaa paikkansa historiassa. Ja niin käynnistyy huima ajojahti johon liittyy muun
muassa kaskelotti, aivoenergialla elävä korvaan sijoitettava kala, krookusruukku ja
hiiriä.
Kuten yleensä elokuva ei seuraa orjallisesti kirjaa vaan joutuu karsimaan sen
eräänlaiseksi traileriksi. Näin on myös "Linnunradankäsikirja liftareille" elokuvan
kanssa. Jennings on kuitenkin onnistunut työssään niin hyvin että kirjan henki tai
ilmapiiri on siirtynyt elokuvaan mukaan. Tästä suuri kiitos kuulu toki myös
näyttelijöille, jotka ovat omaksuneet roolinsa loistavasti.
Parhaat kirjat on tehty luettavaksi lause kerrallaan. Katso siis tämä elokuva kohtaus
kerrallaan ja katso se sitten uudestaan.
Esimerkillinen elokuvaelämys.
PS. "But what are you supposed to do with a manically depressed robot?"
Arvostelijananne tänään: "Göran”

Viinan varoituksia
Enämbi viina saattaa ihmisen tompelix, wiisaat willidze ja hullut teke vielä hullummax,
turmele taidon, sytyttä hecuman, saatta capinan ja punaiset silmät: teke köyhäxi ja
kiwuloisexi, ilmoitta salaisuudet, kehotta Jumalan wihan, ja saatta cadotuxen. Sen
tähden ei yxikän pidä juoman enä cuin tarpeexi ja terweydeksi. Juoda myös ilo picarit,
eli iloxi ystäwällises cocouxis ei ole kielty, cosca ylönpaltisus estetyxi tule, ja taito,
yieto ja ymmärrys talles on, ja wircans töihin sovelias. Pitä siis waari otettaman, ettei
yxikän määrä mital ja ylönpaltisudel pacota ja yllytä toistans (erinomaisesti
Nuorucaisia ja waimo wäke ja ei yhtäkän) ylidze sen Jumalaisen tahdon, woiman,
terweyden ja cunniallisuuden..).
Vielä tänä päivänäkin viisaiden juoman tarkoituksen merkityksellinen tarkoitus on
jäänyt pitkälti sumuiseen hämärään, joka kiertää ojanreunaa mutkitellen ja raahustaen.
Iskien salaa noin kello 22 ja 8 välillä. Jotkut väittävät nähneensä vastuussa olevan
henkilöitymän krapulakeiju Kolinan. Näköhavainnot rajoittuvat kuitenkin pitkälti
katukivetyksen alapuolella olevaan tunneliverkostoon johon yöllä suunnastaan
erehtynyt kotiinpalaaja on joskus eksynyt.
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Tuoreemmat tutkimukset kuitenkin viittaavat siihen että Kolina asustaisikin
viisasten juoman täyttämissä säilytysastioissa (poikkeuksena pink cat, jonka
sisällä asuu teinityttöjen iki-idoli Albert Järvinen) eräänlaisena pahana, joka
vaihtaa setelirahat kolikoiksi (ja jonka voi aamutuimaan jopa haistaa).
Tutkimukset kuitenkin jatkuvat niin kauan kuin reportterimme hyppäävät pituutta
yli 130,4 cm. Pidemmittä puheitta, enemmittä tahi suuremmitta sanoitta ja
tuoreempia tutkimus tuloksia odotellessa "cin cin".

Flies & Bunny
Tämän uuden palstan tarkoituksena on vastailla ihmisiä jo kauan,
tai vähän, aikaa askarruttaneisiin kysymyksiin. Tältä palstalta
myös SINÄ voit löytää vastauksia ja saada elämäsi taas raiteiltaan. Tohtori Jüge on
arvostettu Dr. Philin saunakaveri ja hänen hiomakoneen korjaajan koulutuksellaan
erittäin pätevä vastaamaan juuri SINUN kysymyksiisi.
Dear Jüge,
Kiitti täst kivast palstast!! Siis tosi hienoo et joku välittää!!! Mut hei, oon 193/64,
OK?? Mun mielest kaikki pitkätukkaset pojat on ihanii ku ne on vähän niinku HIM
tai 69Eyes tai Sähkökatko, sellasii synkkii omien polkujensa kulkijoit!
Silti mun mieltä kaivelee, ku luin netistä, että voi tulla raskaaks vaikka mistä syistä.
Siis järkkyy! Kävin eilen lenkillä ja näin siilei ja ne oli kai vähän sillai, oonx
raskaana? ps. Kuva ois kiva??
nimim. Sähkökatkoloverbaby-83
Terve Sähkökatkoloverbaby-83.
Kiitos itsellesi ja minähän välitän. Painoindeksisi näyttäisi menevän puolikuivan puolelle.
Suosittelen, että ensi yönä sinun kannattaa säilöä itsesi tammitynnyriin ja muista joka aamu
kirkastaa itsesi. Sokeroi itseäsi säännöllisesti. Se, että pidät pitkätukkaisista pojista, on
hieman outoa. Luulen, että et ole vielä aivan varma omasta seksuaalisuudestasi. Et kertonut
viestissäsi, että oletko mies vai nais, mutta ovatko kuukautisesi jo alkaneet? Raskaaksi voi
tosiaan tulla vaikka miten, mutta sinuna en olisi huolissani. Siilit eivät välttämättä ole
kaukohedelmöittävä, kuten TiTen pojat, jotka eivät pääse lähelle vaikka haluaisivatkin. Pidä
huoli, ettet näe heitä toistensa kimpussa, varsinkaan metsässä.
Valvoja, paljon on viive?
- Torspo, Lempäälä
Rakas Torspo.
Muuta pois. Viive on muutaman kuukauden verran.
Valvoja näytä tissit?
- Olli, Urjala, vapaa maatyömies
Rakas Olli.
Et kertonut strategia mittojasi, mutta veikkaisin, että tissini ovat juuri tällä hetkellä lainassa
Matti Vanhasella hänen vaalikampanjansa etulinjassa puskurina.
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Dear Jüge, tää palsta on IHQUIN! Mun äiti sano, et ku pojat kysyy johkin ne tahtoo
vaan yhtä asiaa. Niinku mitä? Pentti halus mut yhteen paikkaan. PS. Kylmäkosken
TOP5 takaspoikat???
- Laitettu
Rakas laitettu.
Äitisi on aivan oikeassa, mutta sinun täytyy vaan hyväksyä se. Naisten tehtävä nyt vain on
pukeutua palomieheksi iltaisin ja liikkua ylös alas siinä tangolla. Et kertonut, että oletko nainen
vai mies, mutta oletko perverssi? Pidä Pentistä kiinni, hän vaikuttaa rehelliseltä
kiinteistönvälittäjältä ja se on WWF:n suojelema sukupuuttoon kuoleva laji. Jordella on 8m
leveä spoikka PV:ssä.
Moi ihana Jüge, oon 14 volttinen ja mun käyttis on 165/80. Onx OK? Skillan TOP10
jäbät? Mun mielest Lauri ja Tero ja Ville menee kaikki ykköseks. PLZ vastaa.
- Kolme muskettisoturia
Terve musketöörit.
Kyllä olen ihana. Käyttöjännitteesi on hieman alhainen. Sinuna hankkisin invertterin niin
ulostaminenkin olisi helpompaa. Skillan kaikki miehet ovat kauniita, mutta ehdottomasti
kuumimmat ovat Tommi&Jukka. Lopuilla ei oo niin väliä.
Mihin tää tulee? Ku mä halusin vaan sanoo, että nää pojat tässä on aikas ihkuja! Iiih!
Ihanaa! Vähäx siistii! Pusi pusi!
- Teinix ihq daa
Et kertonut kengännumeroasi, mutta arvelisin, että kärsit lievästä post traumaattisesta
resonanssista. Olet muuten suorassa lehti artikkelissa. Miltä nyt tuntuu?
Isot pojat kerto jo kaiken tarpeellisen mut yks asia jäi vähä hämään. Mikä on "se",
josta ne puhuu?
- Corolla dude -89
Hajoileva Corolla dude -89.
Onko isäsi jo kertonut sinulle kärpäsistä ja pupuista? Olisi varmaa aika ottaa se puheeksi
yhteisessä aamupalapöydässä. Se mihin viitataan sanalla SE on juurikin se mistä ne puhuivat
siinä ollessaan. Tarkoitan siis, että SE on vain metaforallinen ilmaus sille, mihin viittaan siitä
puhuessani. Veikkaisin kuitenkin nimimerkkisi perusteella, että kyse on vain puskasta joka
kasvaa huuliesi yläpuolella. Sanoisin, että sinua vaivaa “tuunaeux amix”. Sinuna ottaisin
yhteyttä lähimpää parisuhdeneuvojaan.
Kiitos taas kaikista ihanista kysymyksistä
joita suorastaan tulvii sähköpostiini.
Yritän vastata mahdollisimman moniin.
Voitte toki lähettää lisää hyviä kysymyksiä
osoitteeseen kuuririu@skilta.cc.tut.fi.
Olkoon luonto kanssanne.

- Jüge
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Neverending story
..Kohti auringonlaskua hiljaisen pyörätuolin kitinän säestämänä. Sakari oli jälleen kerran, kuten
tavataan sanoa, liemessä. Onnekseen hän oli tajuton, muutoin tietyt tosiasiat kuten playboy-tähden
pää istutettuna tukevan muodokkaaseen Sakarin omaan miesvartaloon ja häntä kuljettavan
traktorin perässä pyörätuolillaan rullaava sähköinsinööri olisivat hermostuttaneet häntä.
Joku psykologi varmaan sanoisi, että unet tulevat alintajunnasta tai jotain muuta soopaa. Mikään
teoria tai tulkinta ei selittänyt Sakarin hämyisän katseen edessä seisovaa ninjaoravaa. Ilmeisesti
traktori oli kipannut hänet vanhalle koirataisteluareenalle jolle nyt oli keksitty uutta käyttöä. Sakarin
kiusaaminen, luonnollisesti.
Hiljaisen epäuskon vallassa Sakari katsoi kuinka ninjaorava kaivoi esiin kasan pähkinöitä. Hän älysi
suojautua vasta kun pähkinät alkoivat napsahdella miekkosen muoviseen nenään. Ammuskasan
loputtua orava heilautti käpäläänsä ja palasi lentokenttäbaariin ryyppäämään. Taisteluareena
puolestaan puhdistettiin Sakarin muovinenän kappaleista. .Ei kannattaisi vaihtaa omaa päätään
Baywatch-typyn nuppiin., ohjeisti siivoja maassa tärisevää Sakaria. .Tuppaa ne muoviosat
murtumaan helposti.. Sakke inisi myöntelynsä ja koetti ryömiä siivouskärryjen taakse piiloon.
Kehään oli nimittäin astunut ihmiskunnan vihollinen numero yksi, peruskurssi-orava.
Insinöörimatikan prujulla varustautuneena tämä pirulainen hyökkäsi pieksemään Sakaria, vaatien
tuloksia, suoran yhtälöitä, tenttaamaan fysiikan lakeja ja tunkemaan harkkapapereita miehen
housunkauluksesta sisään. Tilanne josta ei ihminen selviä edes pakenemalla ulkomaille,
vedonlyöntipöydässä Sakua pidettiin jo kuolleena miehenä tai valmiina DI:nä.
Oravan yllättäen alkanut käsien tärinä kiinnitti yleisön huomion. Vaikea olikin olla huomaamatta
katsojien niskaan lentäviä lappuja perusopinnoista ja opiskeluihin oppimisesta, kun oravan kädet
vispasivat kuin
yliäänitehosekoitin. Liika ryyppääminen kostautui: oravan käpy jäätyi ja Sakari pääsi ryömimään
nenättömänä katsojien lomasta ulkona odottavaan valtamerihöyryyn kohti Kanadaa.
Laivamatkasta ei sen enempää, mutta paatti pysähtyi pullantuoksuisen sataman eteen. Ei auttanut
miehen muuta kuin kääräistä makuumattonsa rullalle ja lähteä etsimään ruokaa, vaikka tuota
pullaa. Ihmiset välttelivät tuoksahtavaa yksinäistä kulkijaa samalla tapaa kuin kuollutta rottaa
raahaavaa jänistä kartettaisiin, mikä ei Sakun viekoittelevaa käyntiä estänyt. Olutkapakka tosin
aiheutti hetken pysähdyksen, kolmen oluttuopin pituisen vuorokauden mittaisen siis. Mutta pulla on
aina pullaa, ja matka jatkui sikari poskessa palaen.
Nenän puute alkoi haitata sikari-Sakarin elämää ja hän päätti etsiä jälleen käsiinsä nuo ah niin
ihania kauneusleikkauksia tekevät mustapukuiset äijät jostain kiven kolosta. Kanada vaan oli
sattunut kieltämään mustat vaatteet kaikilta kauppiailta kolmeksi viikoksi, joten tehtävä ei ollut
helppo. Arktisissa pakkasissa Sakun muovia täyteen pumpattu naama lohkeili ja tipahteli hiljalleen
kadulle, miehen itsensä peläten eniten pähkinän kokoisten aivojensa ja oravien välttämätöntä
yhteentörmäystä.
Tasan ei käy onnen lahjat eikä yksi olut koskaan jää siihen yhteen. Näin Sakarimmekin oli pulassa,
jälleen kaukana kotoisesta Rovaniemen lentokentästä
ja Botox-huulisesta naisesta mukanaan vain homehtunut matto ja palasiksi hajoava pää. 89-vuotias
sähköinsinööri rullatuoleineen kuitenkin oli yhä tiukasti Sakarin perässä. Toisinsanoen liian vahvasti
ei mennyt, mikä sai Sakarin suuntaamaan sipsuttavat askeleensa kohti.

-JaamiX
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