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Pääkirjoitus
Euroviisuissa ja jääkendon MM-kisoissa tuli nekkuun, PERSKEKO aloittaa
hyvinvointivaltion saattohoidon tulevalla hallituskaudella, eikä ne tentitkään
nyt niin hyvin menneet. Onko maailmassa enää mitään hyvää?
Kyllä on! Modernin Materialistin kakkosnumero saatiin vihdoin pihalle ja nyt
muuten niin lyhyessä, mutta onneksi
sentään vähälumisessa Suomen kesässä
on edes jonkinlainen valopilkku. Tämä
on myös ensimmäinen meikäläisen
taittama Motsku, minkä lisäksi otimme
käyttöön Ihan Oikean Taitto-ohjelman (tm). Tästä voisi joku hypätä
johtopäätöksiin ja olettaa myös lehden
visuaalisen ilmeen olevan menossa
parempaan suuntaan. Tämä hypoteettinen joku olisi kuitenkin täysin väärässä;
eihän tästä mitään tule.
Kansa janoaa tietoa, ja nyt sitä vihdoin saadaan. Jallu Pärinä on tenttiviikon
hiljaisuudessa naputellut vastaukset
hänelle esitettyihin kysymyksiin ja
oh, mitä ylentäviä elämänviisauksia
onkaan luvassa. Mutske sai vihdoin
mahdollisuuden vastata vastata palautteeseen, ja tällä kertaa myös aikamme
sankari, elävä legenda Susikoira Roi
seikkailee lehden sivuilla.
Civilization-peli-illan pelaajat käsittelevät edelleen posttraumaattista stressiä
terapeuttinsa kanssa- lue karskeimpiin
Vietnamin sotaa käsitteleviin tarinoihin
verrattavissa oleva selviytymiskertomus
sivulta seitsemän eteenpäin. Merkittävin
asia tässä numerossa on kuitenkin se,
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että entinen päätoimittajamme Teemu
on - vihdoin ja viimein - kotiutumassa armeijasta tämän numeron jälkeen.
Allekirjoittaneesta tuntuu, että Teemu
olisi ollut siellä jo vähintään kaksi vuotta, mutta kuulemma Suomen maassa
ei asepalvelus voi kestää niin pitkään.
Itse asiassa aamuja tälle nykynuorisolle kertyy vuodenkin palveluksessa
ainoastaan 347 (en pidä minään, 362
masterrace). Teemun mielestä aika on
kuitenkin kulunut nopeasti, mitä omaan
inttikokemukseeni verrattuna pidän
ihmeellisenä. Elämäni pisin vuosi niin
etukäteen kuin jälkiviisaudenkin kanssa
tarkasteltuna.
Anyhow, nauttikaa Modernista,
älkääkä hajotko kesään aivan täysin. Ja
niin, tulkaa kesätappoon!
Kippis,
-Atte
PS: ikuisesti olkoon kirottu Adoben
softien automaattinen t-avut-us.
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Puheenjohtajan palsta
Olipa kerran, ehkä jopa toisenkin. Ja
taas mentiin saatana.

Tämä on tarina seikkailujen keväästä.
Keväästä joka sisältää kohtaamisia,
sattumuksia, skumppaa, glitteriä, pehmistä, laivoja, busseja, tyhjiä tölkkejä,
kipeitä tukkia, aurinkolaseja ja selfietä.
Osa tarinasta on jo valitettavasti unohtunut ja osa on sellaista huikeutta, mitä
ei edes voi selittää tai taltioida valokuviin, mutta tässä palstassa haluan avata
oven raolleen siitä miksi seikkailumieli on must ja miten seikkailumielellä
voi saada enemmän irti ihan kaikesta.
Yksityiskohdat jääkööt paikallaolijoiden
(ja ehkä niiden jotka minut tavoittavat
sopivassa tilassa) tietoon. Kannattaa siis
aina seikkailla mieluummin yhdessä
kuin yksin ;)
Puheenjohtajavuodelta oikeastaan
jo odottaakin huikeita seikkailuja,
elämänsä parasta aikaa ja unohtumattomia kokemuksia, mutta eihän tähän voi
valmistautua. Seikkailuissa ehkä onkin
parasta juuri niiden yllättävyys. Kevään
aikana olen saanut kokea muutamia
gateja, kiltojen välistä yhteystyönkehitystä ja paljon kokouksia.
Keväällä on tullut todistettua, miten
kiltojenvälinen yhteistyö kannattaa aina.
The more the merrier. Yhteistyötempaukset, kuten Pärinän ja glitterin
ilosanoman levittäminen muulle teekkarikansalle kummastuttivat ja hauskuuttivat monia. #Jallugate toi sydämentykytysten lisäksi monet naurut, runsaan
kuvasadon ja radionäkyvyyttä (tai kuu-

4

luvuutta?). Uskon että toiminta muiden
kiltojen kanssa avartaa maailmaa ja
lisää suvaitsevaisuutta. Sen kautta saa
myös uusia kokemuksia sekä elinikäisiä
ystäviä. Siitä järjestötoiminnassa paljolti
juuri onkin kyse - yhteistyöstä ja uusien
suhteiden solmimisesta. Näistä suhteista
voi olla hyötyä yllättävissäkin tilanteissa.
Vaikeissakin tilanteissa muilta voi saada
apua, tukea ja ratkaisumalleja, mutta
aina vähintäänkin terapiakaljaseuraa.
Kevään mittaan ulkosuhteiden parantamisen lisäksi myös kiltatoiminta on
uudistunut. Munakasta ei voi tehdä
rikkomatta munia ja toisaalta kaikki ei
myöskään tykkää munista samanlaisina.
Toivottavasti nykyisen hallituksen muna
on maistunut kuitenkin mahdollisimman monelle. Itse olen nauttinut! Yhtenä suurimpina uudistuksista oli Läderinlappenin kasvattaminen avaamalla se
myös ulkokiltalaisille. Risteily oli suurempi ja hauskempi kuin koskaan! Se ehkä
onkin kevään lämmittävimpiä ajatuksia.
MIK on aikaisempaa näkyvämpi ja avoimempi, kaikki tervetulleeksi toivottava
kilta.
Mutta nyt! Blaa blaa blaa, skumppa on
loppu kuin kevätlukukausi. Paljon oli
hauskuutta, juttuja ja asioita! Opiskellaan kesällä reippaasti jos keväällä ei
ehtinyt! Onneks kohta on taas syksy,
uusia fukseja ja seikkailuja <3
Riippumaton ajattelija,
Stiina Kinnunen
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Kuvassa MIK:n puheenjohtajisto ja TiTen XQ- ja ulkosuhdevastaava.

Nehän ovat

kuin kaksi marjaa!

Suomi 1920-luvulla

Suomi 2020-luvulla
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Ja pahimpia on aamut...
Entinen päätoimittaja hajoilee valtion leikkikoulussa ja kokoaa
sirpaleistaan kertomuksia siviilielämän jälkeisestä maailmasta.
On tullut se aika vuodesta, kun reservin aurinko alkaa pikkuhiljaa pilkottaa
ja on aika kirjoittaa viimeinen osa masentavaa palstaani. Wapun tienoilla täyteen tulleet 300 kärsittyä aamua alkavat
jo painaa selässä, mutta tuota taakkaa
helpottaa tieto siitä, että homma alkaa
olla loppusotia vaille taputeltu. Valtion
leivissä vietetyn ajan pituutta on vaikea
hahmottaa, sillä toisaalta aika on kulunut erittäin nopeasti, toisaalta tuntuu
että esimerkiksi omasta p-kaudesta on
ikuisuus aikaa.
Vajaan kuuden viikon päässä
häämöttävä kotiutuminen alkaa vaikuttaa hiljalleen jopa realistiselta. On kuitenkin vaikea totutella ajatukseen, että
se todellakin joskus loppuu. Tuo intin
alkuajoista asti kiertänyt tornihuhu, että
täältä pääsee joskus pois, on vihdoin
realisoitumassa. Jäljellä on enää paljon
puhuttu loppusota, joita meillä on kaikkien suureksi onneksi kaksin kappalein.
En osaa edes kuvitella sitä tunnetta, jonka suuri osa tämänkin palstan lukijoista
on päässyt kokemaan: kävellä ulos kasarmin porteista tietäen, ettei tarvitse
ainakaan pitkään aikaan tulla takaisin.
Kuitenkin, vielä näilläkin aamuil-
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la, joutuu edelleen haastamaan itseään.
Männäviikolla marssittu 60 kilometrin pioneerimarssi oli etukäteen liian
vastenmielinen ajatus ja ensimmäistä
kertaa palveluksen aikana allekirjoittanutkin harkitsi vakavasti movettamista.
Jälkikäteen ajateltuna onneksi ylpeys ei
riittänyt palveluksen välttelyyn ja ”eiköhän tästäkin selvitä” –asenne vei voiton.
Täytyy myöntää, että ilman puolustusvoimia ei olisi kyllä tullut pieneen mieleenkään mennä järveen uimaan toukokuun ensimmäisellä viikolla, mutta
tulipahan sekin koettua.
Kulunut vuosi on helposti ollut
elämäni sekä fyysisesti että henkisesti
raskain. Se on tuonut kuitenkin mukanaan myös positiivisia asioita: tukun uusia kokemuksia, joita ei siviilielämässä
pääse kokemaan, paljon uusia ystäviä,
sekä uskon siihen, että oikealla asenteella ja päättäväisyydellä selviää tässä
piskuisessa elämässä lähes mistä vain.
Viimeiset kuusi viikkoa jäljellä, kohta se
vapauskin ehkä koittaa!
Edelleen Alikersantti Sillanpää
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ivilization:
C
Peli-ilta

Pääsiäisen aikaan eräänä
harmaana perjantaina
joukko fukseja, teekkareita ja valmistuneita
kokoontui Materiaaliinsinöörikillan kiltahuoneelle pelaamaan ehkä
maailmankaikkeuden
parasta lautapeliä. Ryhmään kuului muutaman
ensikertalainen, kuten allekirjoittanut, sekä useampi vanhempi setä, joka oli
peliä jo moneen kertaan
päässyt pelaamaan.

Sivilisaatio? Kyllä. Sivistynyttä? Ei.

Itse olin varannut pelipaikkani jo hyvissä ajoin noin puolta vuotta aikaisemmin.
Civ-lautapeliarvostelu Modernissa 3/2014 oli sisällöltään niin vakuuttava, että
kyseinen peli kirjattiin saman tien bucket listiin. Kun tämä maaginen perjantai ja
keskipäivä koittivat, MIK:n kiltahuoneella oli selvästi pelkoa ja jännitystä aistittavissa. Kun pelipöytä oli saatu koottua, aloitti #MIK-lautapelaajat-kannun domain,
Tamppi-Janne, sääntöjen esittelyn. Valitettavasti mukaan ei juurikaan sivullisia
päästetty illan aikana (paitsi vartija), niin lupasin kirjoittaa teille kattavan ja kronologisen selostuksen peli-illan kulusta. Tekstistä on ehkä havaittavissa pieniä ihmiskokeen merkkejä, sillä noin 15-tuntisen rupeaman aikana koettiin niin ahdistusta,
epätoivoa kuin muutamia ilon hetkiä. Muistiot perustuvat ensikertalaisen henkilökohtaisiin kokemuksiin sekä muiden pelaajien sitaatteihin.
12:07 Sääntöjen esittely alkaa
12:12 Parasta läpyskää ever!
12:50 ”Demokratia vähentää kansalaissotaa”
13:15 Tiimit jaettu: Babylonia FTW!
14:05 Ekat siirrot ja eka kaupunki. Kehitystaulukossa on menty jo kaksi askelta,
mutta taulukko on kuulemma logaritminen ja Rautakausi on vielä kovin kaukana
14:08 Ensimmäiset turhautumisen merkit Terhonaattori: Paska peli, jumis ollaan
14:11 Jari: Vielä on monta tuntia Iiron hauskuutusta jäljellä Iiro: Minä hauskuutan
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teitä koko illan!
14:15 Pertsa: Terho, kannattaa oikeasti pysäyttää ne *tummaihoiset* ettei ne valtaa
sun aluetta! Pertsa Terholle Jarin joukkojen tunkeutumisesta
14:29 Pertsa: Maikki, sä halusit nähä, kuinka ihmisen psyyke murtuu Maikki: Joo,
mut en ku omasta psyykestä o kyse
15:20 Iiron jutut eivät vielä hirveästi ärsytä, itse asiassa ne naurattavat. Fuksi on
kovin hiljaa, mitä mahtaa miettiä?
15:31 Pertsa Iirolle Pertsa: Sulla on suurempi määrä kaupunkeja Iiro: Ja isompi peniskin!
15:31 Ei mitään sittenkään noista Iiron jutuista
15:51 Eka Susikoira Roi –vitsi!
16:12 Vaikeita siirtoja, taitaa olla peli ratkaistuna #perhosvaikutus #paskaa
16:41 Iiron joka lauseessa on sana ’penis’
16:53 Jannen psyyke järkkyy, vaikka se ei ole edes homoapina
17:23 Peli ei etene, olispa pronssia 
18:01 Leipiintyminen alkaa näkyä pelaajissa
18:04 Pohditaan, kuinka poliittisesti korrektia on Punakoneelta vallata Krimin
niemimaa
18:06 Pertsa twiittaa asiasta
18:11 Peli ratkesi toistamiseen
18:41 Epätoivon hetkiä, osa 2: Millä tästä voi nousta enää?
18:42 Kaikki on toisarvoista, paitsi paaliliha
18:45 Kauan kaivattu ruokatauko kohti Pizza Serviceä alkaa
19:15 Kebabin aikana ei keskustella pelistä
-20:29 Pertsa haastaa turhaa riitaa
20:42 Iiro: Haluaisin vain naida
21:48 Iiro: Ottakaa Buranaa sit ei tuu paska Jari: En luota Buranaan
21:56 Tamppi-Jannesta muotoutui Hulk-Janne
22:15 Jalluminati pilasi koko pelin
22:28 Nyt alkoi alamäki
22:39 Vieläkään ei saada kaljaa
23:09 Paksusuolen syövästä ei ole apua uinnin opettelussa
23:12 Lähestytään rautakautta!
23:15 Kaljat on haettu jääkaapista
23:26 Pitkäperjantain virallinen luontoääni kaikuu kiltiksen seinissä
23:56 Homous ei ole syy juoda nopeampaa
00:39 Iiro: En kyllä panisi pulsua
00:52 Tapelkaa, saatte tupakkia
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00:57 Aggressiivista keskustelua politiikasta ja NATOsta
01:30 Vartija tulee käymään ja Maikista julistetaan illan isäntä
01:53 Rankkaa puhetta runkkaamisesta
01:59 Internetin ihmeellinen maailma ja materiaalipornoa: Gallium sulaa kädenlämmöstä!
02:12 Janne: Pelasin tymästi
02:38 Säännöt on hukassa vittu Pertsa
03:13 Kivaa tietää ylipäänsä mitään
03:14 Itkettää
03:20 Peli on nyt ohi. Sijoituin noin kolmanneksi. Jari voitti ja vaatii Conan the
Barbarian –henkisesti häviäjille teloitusten toimeenpanoa ja itselleen mainetta ja
jalokiviä.
03:21 Kiltiksellä ei koskaa oo ollu näin hiljaista…
Kotimatkalla kysyin itseltään, että kannattiko? No todellakin! Civin pelaamiseen
kuuluu tietty S&M-henki, ja jos pelin loputtua kotiin lähtee yhtä hyvillä mielin
pois kuin ennen pelin alkua, on pelin aikana tehnyt jotain väärin. Peliä kuuluukin
lääkärin suositusten mukaan pelata vain kerran pari vuodessa, ja jos sinulla on tosissaan aikaa käyttää säännöllisesti melkein koko päivä jonkun lautapelin pelaamiseen, teet myös elämälläsi jotain väärin. Maikey kiittää ja kuittaa.

Jotain jotain hassu kuvateksti
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Mudge vastaa
pt. 1

Kuten yleisesti on tiedossa, Motskusta on mahdoton keksiä valittamista. Tämän
takia kiltahuoneelta löytyvään palautelaatikkoon on voinut tämän kevään aikana
valittaa Mutskusta. Nyt annoimme tälle kiltaan muumioituneelle hipsterille mahdollisuuden vastata annettuun palautteeseen.
Jos metsässä kaatuu puu ja kukaan ei
ole kuulemassa niin ostaako Mutsku sen
albumin -RAPE
-En osta, puu kuulostaa luultavasti puun
kaatumiselta
Leikkaa tukkas saatana! Älä näytä niin
arkkarifuksilta.
-Käyn parturissa 2-4 kertaa vuodessa,tulokset ovat joka kerta huomattavia.
Ja minkä sille voi, että näyttää niin nuorelta boheemilta.
Mutsku on ihan hirveen irstas ja kiusaa
nuoria tyttöjä kassien tippumisesta!
MIETTIKÄÄ!!!
-Miten tyttöjä voi kiusata kassien tippumisesta? Ja eikö kassien yhteydessä
puhuta kuitenkin laskeutumisesta.
I call bullshit, ja lisäksi mielestäni Tuomas “Reisi-Tuomas” “Reisi” Koskinen
on paljon härskimpi jätkä.
Mutsku ei saapunut 20.2.2015 kiltaäsäbään, jonka vuoksi jouduttiin pelaamaan 3v3-tyylillä. Pahinta on, että
mutsku oli jossain vitun oulussa!
- Pystyitte kuitenkin pelaamaan saatana,
älkää ulisko! Lisäksi Oulussa olin
tärkeällä tehtävällä tuhoamassa a-tarvikkeita, edustamassa Tamperetta ja
heittelemässä puumailoja kohti puupalikoita. Lajia kutsutaan myös kyykäksi.
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Valitan mutskusta, koska mutsku on
aina tiellä eikä voi väistää, koska on
viettänyt niin paljon aikaa killassa, että
on jo juurtunut paikalleen. Suorastaan
muumioituutunut. T. Rape
-Vaihdan paikkaa killan sisällä ja liikun
potentiaalikuopan sallimissa rajoissa.
Mutsge varaa aina koneen ja pelaa pinpalloa. -RAPE
-Oispa slender ja Brutal Doom. Pinkipalloa ei jaksa enää pelata, koska Saukkonen dominoi skeneä liikaa.
mutsku haisee kakkalle ja pissalle
-Uskopuhetta, mutta paskon
Nimimerkki Rapelle seuraava retorinen kysymys: jos Yö, Mamba, Dingo
ja Popeda tekis yhteislevyn, osaisko
Rauski kaikkien biisien sanat?
-Mutske

B-b-burn! t. toimitus
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Yllättikö?

^ Needs moar jpeg -toimitus

#koulutusehkä

#koulutusmunaus
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Jallu vastaa

Jallu Pärinälle on voinut jättää vapaavalintaisia aiheita koskevia kysymyksiä kiltahuoneessa sijaitsevaan laatikkoon. Nyt derabia_bolle
jakaa ehtymätöntä elämänviisauttaan uteliaalle kansalle.

Kasvavatko patongit puissa?
- Saadaksemme vastauksen meidän tulee lähteä tutkimaan patongin
alkuperää. Suomessa sanalla patonki viitataan useimmiten pitkään, puikulaiseen
leipään, jota on tarkoitus syödä. Portugalilaisille taas patongin tarkoitus ei ole
ihan niin ilmiselvä, sillä siellä patongin portugalin kielinen sana cacete tarkoittaa
myös miehen... noh, patonkia. Kumpikaan edellisistä vaihtoehdoista ei kasva vielä
nykypäivän geeniteknologialla puissa. Kuitenkin saadaksemme oikean vastauksen,
tulee tutkia patongin alkuperämaata Ranskaa. Patonki on ranskaksi baguette, joka
tarkoittaa myös koivuvitsaa. Koska luonnollisesti Ranskalla on veto-oikeus käsitteeseen patonki, vastaus on kyllä, ne kasvavat puissa
Miksi seeproilla on raitoja?
- Koska printteristä loppui muste.
Milloin juhlitaan kuoleman syntymäpäivää?
- Joidenkin tutkimusten mukaan ihminen kuolee huomattavasti todennäköisemmin syntymäpäivänään kuin minään muuna vuodenpäivänä. Tämän perusteella siis todennäköisintä on, että kuoleman syntymäpäivä on samana päivänä
kuin sen kuoleman päivä.
Millä vitun logiikalla Mutsku valmistuu kandiks ennen mua?
- Astrofysiikassa on käsite aika-avaruuden vääristymä, minkä aiheuttaa
jokin suure, joka on niin äärettömän suuri, ettei se käyttäydy tunnettujen fysiikan
lakien mukaan ja aiheuttaa vääristymän. Mutskun opiskeluaika on tällainen suure.
Tämän takia meille lineaarista aikakäsitystä käyttäville vaikuttaa siltä, että Mutsku
valmistuu nopeammin, mutta todellisuudessa kyseessä on vain Mutskun äärettömän suuren valmistumisajan aiheuttama aika-avaruuden vääristymä.
Veljeni kuoli kirjoittaessaan kysymystä. Kuka korvaa?
- Tällaisissa epäselvissä kuolemantapauksissa perinpohjainen selvitys on
tärkeää, jotta saadaan mahdollisimman paljon rahaa ja voidaan unohtaa edesmennyt. Koska kysymys ei täsmennä mihin uhri kuoli, tutkitaan kaikki mahdollisuudet.
Oletetaan uhrin käyttäneen nykynuorisolle vähemmän tuttuja kirjoitusvälineitä
kynää ja paperia.
1. Paperiviilto: Uhri sai massiivisen paperiviillon ottaessaan esiin paperia
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kysymystä varten. Selvitä paperin tehneen tehtaan nimi ja vaadi korvaukset heiltä.
2. Lyijy-/mustemyrkytys: Mikäli uhrilla oli tapana nuolaista kynänsä kärkeä
aina ennen kirjoittamisen aloittamista, on hän saattanut myrkyttyä fataalisti tämän
seurauksena. Vaadi korvauksia kynän valmistajilta sekä jälleenmyyjiltä, sillä niin
vaarallista kynää ei olisi saanut tehdä, eikä myydä.
3. Uupumus: Kysymyksen kirjoittamisen aiheuttama henkinen stressi saattoi olla uhrille liikaa. Vaadi korvauksia YTHS:ltä potilaan yleisen tilan seuraamisen
laiminlyönnin vuoksi.
Monta tissiä mahtuu bussiin?
- Maailman suurimmassa bussissa on 256 matkustajapaikkaa. Koska tytöt
tykkäävät usein istua sylikkäin, mahtuu bussiin parhaimmillaan 512 tyttöä. Tässä
vaiheessa vähemmän kokeneemmalle jäsenistön osalle lienee hyvä tehdä selväksi,
että yhdellä tytöllä on useimmiten kaksi tissiä. Siispä yhteen bussiin mahtuu parhaimmillaan jopa 1024 tissiä.
Jallu Pärinä kiittää hyvistä kysymyksistä ja toivoo jatkossakin pääsevänsä jakamaan elämänkokemuksensa mukana karttunutta viisautta.

Terapiapollekin tarvitsee joskus terapiaeläimen
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Susikoira Roin seikkailut

Päätoimittajalla oli tarkoituksena kirjoittaa tähän numeroon alkuperäistä sisältöä oleva Susikoira Roi -vitsi, mutta valitettavasti tenttiviikko söi resurssit.
Tässä kuitenkin tiettävästi paras materialistin kynästä lähtöisin oleva Susikoira
Roi -kasku (Ilkka Pääkkösen käsialaa):
Susikoira Roi oli jo teini-iässä haka jalkapallon
kanssa. Kaveriensa kanssa hän pelailikin potkupalloa
lähes päivittäin, ja liittyi jopa joukkueeseen pelaamaan. Roille kuitenkin asetettiin aina vääränlainen rooli joukkueessa, eikä menestystä koskaan tullut
- Roi kun olisi tahtonut pelata rajumpaa peliä, mutta
joutui tyytymään vähemmän fyysiseen peliin vasempana laitahyökkääjänä. Kun ura kuningas jalkapallon
kanssa ei auennut, päätyi Roi monien sattumusten
On se jumalauta kova jätkä.
kautta kaverinsa tehtaalle töihin metallihommiin.
Huhtikuussa 2011 Roi sai kuitenkin yllättävänä puhelun. Vanha tuttu jalkapalloskenestä, itse Mixu Paatelainen tahtoi Roin joukkueeseensa kokeiluun. Mixu lupasi
tarjota Roille harjoituspeleihin tämän haluaman roolin puskea linjoista läpi raa’alla
voimalla, ja Roi näki heti mahdollisuutensa rikastua. Roi otti tarjouksen vastaan, ja
kuin höyryveturi hän painoi vastustajan linjat rikki jo ensimmäisessä pelissä. Mixu
kiitti ja tarjosin Roille paikan maajoukkueeseen.
Muutamia viikkoja myöhemmin tuli ensimmäinen kova peli, vierasmatsi Israelia
vastaan heidän maaperällään. Mixu ei ollut varma kenttien laadusta lähellä sotatantereita olevassa maassa, joten hän otti mukaan omia välineitä: lapioita, maaliverkkoa ja rajojen maalaamiseen käytettävää väriainetta. Päivä oli kuuma ja koko
joukkuetta väsytti pitkän lennon jälkeen rankasti, joten he päättivät mennä hotellille lepäämään.
Roin kantaessa värijauhopussia väsy kuitenkin voitti, ja hän kompastui katukivetykseen. Jauhopussi lensi komeassa kaaressa suoraan paikallisen miehen päälle. Yltä
päältä väriaineessa oleva mies ei kuitenkaan suuttunut, vaan otti rennosti ja pyysi
tupakkaa. Roihan tarjosi, mutta myös sytkän käsittelyssä oli ongelmia, ja väriaine
syttyi palamaan! Vettä ei ollut lähelläkään, ja joukkueen silmien edessä mies kärventyi muiden sammutusyrityksistä huolimatta. Hän selvisi kuitenkin hengissä.
Myöhemmin kun Roi meni sairaalaan katsomaan miehen kuntoa, sairaanhoitaja
suurena jalkapallofanina tunnisti Roin. Kun hurttamme oli nimmarit jakanut, totesi sairaanhoitaja seuraavaa: “Harva juutalaisen paneroi, niin kuin Paatelaisen juna,
Roi.”
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Maikilla on asiaa

Ai moro!

Luet lehden 2/2015 viimeistä
sivua, ja eikös kaikki parhaat
jutut aina säästetä sinne loppuun? No ei kyllä.
Eduskuntavaalit ovat nyt ohi
ja Suomen historian arvoliberaalein hallitus aloittaa pian
toimintansa, melkein. Muiden
vassari-viherkuplalaisten tavoin
hoidin jälkipuinnit arvokkaasti
meuhkaamalla sosiaalisessa
mediassa Teuvo Hakkaraisen
ja muiden persujen noususta.
Tässä kohtaa ei kuitenkaan
Suomen tulevaisuudesta jaksa enää stressata, sillä paljon
lyhytaikaisempiakin murheenkryynejä on tiedossa.
Nimittäin ensi viikolla alkavat kesätyöt, ja se jos mikä on joka vuosi yhtä
jännää. Lisäksi viimeinen, erittäin paha tentti faasimuutoksista lähestyy
minuutti kerrallaan, ja töitä läpipääsyn eteen on vielä aivan liikaa jäljellä.
Joka tapauksessa, tämäkin Moderni on taas kerran uniikki tapaus yritysten ja
erehdysten myö
tä, toisin kuin Ruotsin Euroviisu-biisi. Uusi taitto-ohjelma ja Aten kädenjälki
takaavat varman viihtymisen uuden lehtisen parissa! Muistathan antaa vain
positiivista palautetta lehden jäljestä, tai voithan aloittaa vaihtoehtoisesti vaikka Modernigaten! Mukavaa kesää, toivottavasti juhannuksena tulee lunta.
With luv,
Maikey
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