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Onko sinulla uutisvinkki toimitukselle?
Haluatko tulla tunnetuksi tutkivalla journalismilla?
Osaatko kömpiä matalan uutiskynnyksen yli?
Ota yhteyttä tamppi@tamppi.fi
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Klikkiotsikko: toimitus jatkaa kuin jatkaakin hommiaan!
Eli siis pääkirjoitus

ja saa jotakin aikaan

T

uli tuossa joulukuun syksyisenä iltana
kiltahuoneella puheeksi termi Gesamtkunstwerk, eli yhtenäistaideteos. Tunnetuimmalla merkityksellään sitä käytetään
kuvaamaan oopperaa, jossa kaikki taiteen
osa-alueet yhdessä luovat kokonaisuuden,
joka on suurempi kuin osiensa summa. Silloiseen ajan henkeen ooppera edusti kutakuinkin taiteen kermaa, jota Gesamtkunstwerk kuvasti. Laajentakaamme kuitenkin
merkitystä nykyaikaan sopivammaksi ja puhukaamme videopeleistä.
Olin hyvin pitkän ajan ja monesta syystä menettänyt innostuksen pelata videopelejä. Aikaisin aamulla kampukselle hommiin ja
yöllä kotiin palatessa suoraan nukkumaan;
eipä siinä muuta ehdi – saatikaan jaksa – tehdä. Lupasin kuitenkin itselleni, että tenttirutistusten jälkeen joululomalla sallin itseni
olla ja pelata kotikotona* itseni kylläiseksi.
Ostinkin erikoisesta kolmenkymmenen prosentin alennuksesta videopelisuunnittelijan
Hideo Kojiman et aliī uusimman tuotoksen:
Videopelin nimeltä Death Stranding.
Tästä pelistä on jo kaikki sanottu: Protagonisti on pizzalähetti, peli kävelysimulaattori ja Low Roar kiistämättä kokonaisuuden
parasta antia. Tavaroiden kuljettaminen toisesta päästä Amerikkaa toiseen Patiencen
(ei se pasianssi) soidessa taustalla käsittämättömän kauniissa maastossa oli joka tapauksessa itselleni kokemus, jota en tiennyt
tarvinneeni.
Reilun kuudenkymmenen pelitunnin jälkeen olin kokenut täydellisen nimettyjen
tunteiden kirjon paria määrittelemätöntä
aistikokemusta unohtamatta. Kivinen maasto ajoittain raivostutti, kaunis musiikki häkellytti ja estetiikka nosti pintaan tunteen
”tänne olisi kiva palata myöhemminkin”. Puhumattakaan juonesta. Ei puhuta juonesta.

<

Kuvaaja: Anriika Kauppi

Videopelinä Death Stranding oli hyvin
raa’asti oma itsensä ja uskon sen ilmentäneen täysin Hideo Kojiman auteur-näkemystä. Jokainen sektori tuntui olleen enemmän
tai vähemmän muovattu yhteistä päämäärää
silmällä pitäen. Se peli ei kuitenkaan ole ainoa, jossa olen huomannut niin vahvaa omaa
identiteettiä. Monien juurikin japanilaisyhtiöiden tuottamat pelit huokuvat samaa
henkeä. Tiedä sitten, onko saatavuusheuristiikka sumentanut näön, vai onko Japanissa
enemmän vahvoja Gesamtkunstwerk-haastajia. Dark Soulsien ja Kingdom Heartsien
yhtiöt From Software ja Square Soft nyt toisina hyvinä esimerkkeinä, toki niilläkin on
vahvat ja omalaatuiset ohjaajat.
Ehkä syy onkin siinä; Japanin peliteollisuudessa korkeassa asemassa olevilla ihmisillä on valtaa ja rahaa luoda näköisiään pelejä. Vaihtoehtoisesti pelaan vain japanilaisia
pelejä, joilla on paljon luonnetta. Oli syy mikä
tahansa, videopelin luomilla kokonaisuuksilla olisi väärin olla vastaanottamatta niitä nykyajan taidesfääriin. Erään meemin sanoin:
”The future is now, old man”. On se nykytaide hienoa.
ja nii joo juu moi t. Samuli Ratas

4

>

*Lexical cloning ftw

Puheenjohtajan palsta

H

ellurei ja hyvää alkanutta vuotta!

Uusi vuosikymmen on alkanut ja sitä
myöten myös valta hallituksessa on vaihtunut. Niille, joilta asia on mennyt ohi. Olen
tosiaan Noora Salmela ja toimin kiltamme
29-henkisen hallituksen puheenjohtajana
tämän vuoden ajan. Haluaisin näin aluksi muistuttaa jäsenistöä killan ja sen hallituksen olemassaolosta ja etenkin siitä,
miksi ne ovat olemassa. Killan tarkoitus
on muun muassa yhdistää opiskelijoita,
järjestää tapahtumia (sitsejä, excuja, bingoa, saunoja..) ja tarjota erinäisiä jäsenpalveluja kuten kiltahuone ja sieltä löytyvät
asiat (lehdet, kahvi, välipalatarjonta, haalarimerkit…). Näitä asioita tehdään ja näistä pidetään huolta juuri teitä jäseniä varten, joten muistakaa, että teidän pitää ja te
voitte vaikuttaa killan toimintaan. Antakaa
hallitukselle palautetta joko nettisivujen
kautta tai kasvotusten, kertokaa toiveita ja
ideoita niin kiltahuonetta kuin tapahtumiakin kohtaan sekä ennen kaikkea osallistukaa itse toimintaan ja tapahtumiin.
Vuosi on lähtenyt kaiken kaikkiaan
käyntiin vauhdikkaasti niin opiskelujen
kuin kiltatoiminnankin osalta. Uusia hallitustoimijoita perehdytetään tehtäviinsä ja
mitä erinäisimpiä projekteja viedään eteen
päin. Suunnitteilla on tällä hetkellä ainakin
muutamia sitsejä kavereiden ja sisarkiltojen kanssa, vieläkin lähempänä ja todennäköisesti lukuhetkellä jo ohi menneitä ovat,
fuksien haalarisauna sekä kyykkäkarsinta yhdessä Autekin ja KoRKin kanssa. Näiden lisäksi on tottakai keväällä luvassa excursio ja killan 27v vuosijuhlat. Uusina,
erilaisina tai isompina tapahtumina tällä
hetkellä mainittavia ovat puolestaan syksyllä täällä Hervannassa ensimmäistä kertaa järjestettävät Prossessiteekkaripäivät
sekä keväällä 2021 tehtävä excursio ulkomaille.

<

Pyrimme ottamaan huomioon jäsentemme mielipiteet ja ideat mahdollisimman
hyvin, mutta se myös vaatii aktiivisen jäsenistön, joka ilmaisee nämä asiat. Jos sinulta löytyy paloa toteuttaa asioita ja päästä
niihin osaltasi vaikuttamaan vielä enemmän, suosittelen lämpimästi hallitukseen
hakemista. Tämän voit tehdä joko myöhemmin keväällä, kun hallitukseen haetaan muutamaa pestiä (fuksiperämiehet
ja vujuvastaava) tai hakemalla viimeistään
seuraavan vuoden hallitukseen. Opiskeluelämästä voi saada irti monia asioita, joita
ei kotona istumalla ja kirjoja lukemalla saa
ja yksi näistä on juurikin hallitustoiminnassa opittavat asiat.
Lopuksi haluaisin vielä hieman kliseisesti sanoa: Opiskelkaa ahkerasti, mutta
muistakaa myös rentoutua ja tehdä asioita, joista nautitte!
Terkuin

Noora

TG: @noorasalmela
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s

ensory Audio Reality Stimulation -metodilla pystyt parantamaan kuuntelukokemuksiasi. Tampereen Hervannan
Yliopiston kampuksella on kehitetty uusi
innovatiivinen tapa kuunnella musiikkia. Kuuntelukokemusta parannetaan simuloimalla erilaisia ympäristöjä halutulla tavalla. Voit esimerkiksi hiljentyä
nauttimaan autenttisesta kahvilaympäristöstä oman kahvikupin äärellä hautaamalla kaiuttimen kahvinpuruihin. Kah-

vi antaa kahvilaviboja ääneen ja kahvin
tuoksu tuo mieleen lempikahvilasi. Toimitus testasi neljättä erilaista korvia hivelevää tapaa kuunnella musiikkia.
Uhrina toimi laatikosta löytynyt matkapuhelin, jonka tuottamaa äänimaailmaa parannettiin neljällä kotikonstilla.
Kotikonstit perustuvat helposti saatavilla oleviin tuotteisiin, joilla joka ikinen
lukija-kuuntelija saa aikaan paremman
kuuntelukokemuksen.

1 Pale Tone Feat. Ramona - Dreams (Lyrics in description) - Riisi
Jotta elämä ei olisi liian vaikeaa, kuivasta voi tehdä kuivempaa:
Laske riistä astian pohjalle ja nosta puhelin riisiin. Done.

Musiikki kaikuu hyvin astian avulla. Suositellaan käytettäväksi basmatriistä, koska se
transponoi sopivasti.

<
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2 Under the sea: Ariel needs legs - Vesi

Kukaan ei kertonut vedellä olevan oma elämänsä. Testimme kuitenkin osoitti sen, kun vesi
pystyi ohjaamaan YouTubea omillaan.
Disclaimer: Älä kokeile kotona.
Pienistä teknisistä ongelmista huolimatta puhelin tykkäsi, leikki jopa omiaan. Videon valinta ei myöskään tainnut olla ideaalinen, koska veden äänen olisivat voineet tulla
sekä videolta etä vedestä. Mutta veden tuoma vaimennus oli oikein chilli, pitää hyvät vibat yllä.

A r i el Needs
L e g s

Lifehack: Laita kastunut puhelin riisiin, niin...

3 Bo Burnham - Country song (Pandering) - LYRICS [HD] - Metallilaatikko
Bo Burnham on hyvä. ‘nuff said eikun

Ilman metallilaatikkoa: Ei bassoa, ei hyvää
vibaa. Melodia voi soida päässä, mutta puuttuu umnph, tietynlainen se jokin™.
Metallilaatikolla: “Kansi kiinni heti ekana
tuli vaikutelma, että olisit konsertin vessassa. Ehkä ei vessassa mutta aulassa. Ovet kiinni. Kuulee seinien läpi.” -Wiltsu
Edelleenkään ei kyllä ole bassoa. Ehkä se
johtuu biisistä.

Robert Pickering “Bo” Burnham
Kantrii
jou

4 Cafe Music!!Jazz & Bossa Nova instrumental Music!! - Kahvi
Musiikinkuuntelun tärkein kysymys: Miksi kuulua hyvin, kun voi ei
Paras keino parantaa kahvihetkeä kahvimusiikin kanssa on laittaa kahvia kahvikuppiin.
Joko kiinteänä, nestemäisenä tai kaasuna.
Tunnelma tuo mieleen Linkosuon. Kahvin
käyttäminen musiikin korostamiseen sisältää huononkin puolen: Rupeaa tekemään
mieli kahvia. Tämä kahvikokeilu ei oikeastaan vaikuttanut musiikkiin lainkaan.
Mainoksesta ei valitettavasti päästy eroon.

<
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TEK-kiltayhdyshenkilön kuulumiset!
Hyvää huomenta!
(Tai mikä aika päivästä onkaan, nyt on kuitenkin lauantaiaamu.)
Tässä juuri vanhanajan vaniljakahvien keittämisen jälkeen aloin
aamupuuhikseni kirjoittelemaan TEKin viimeisimpiä kuulumisia
ja käsiini hakeutui myös 27.9.2019 ilmestynyt, tämän vuoden
neljäs, TEK-lehti.
Lehdessä käsiteltiin mm. työehtosopimuksia intohimoisen
TEKin asiamiehen näkökulmasta, mielenkiintoista tarinaa
nuorten arkkitehtien perustamasta arkkitehtitoimistosta, sekä
millaista on tehdä töitä aina liikkeellä ja matkustaen ympäri
maailmaa. Lehdessä oli myös fukseille omistettu aukeama,
jossa annettiin tilastoja, faktoja, analyysejä aka ihania erilaisia
havainnollistavia lukuja erilaisista, viime aikoina tehdyistä kyselyistä ja tutkimuksista. Tässä niistä siis muutama:
-50% opiskelijoista työskentelee opiskeluiden ohessa, tyypillisesti 6-10 tuntia.
(*Tsekkaa työsopimuksesi ja varmista sinulle kuuluvat työsuhteen edut TEKin lakineuvonnasta.
www.tek.fi/laki)
-93% vastavalmistuneista oli tyytyväisiä opintoihinsa.
(*Vastavalmistuneiden palautetta hyödynnetään koulutuksen kehittämiseen. www.tek.fi/vastavalmistuneet)
-Valmistuneen keskipalkka on 3300€/kk.
(*Pidä palkkasi oikealla tasolla. www.tek.fi/palkat)
-70% mielestä kiltaympäristössä on hyvä ilmapiiri.
(*TEKin opiskelijayhdyshenkilöt (tykit) ja kiltayhdyshenkilöt (kyhit) ovat apunasi kampuksilla. www.
tek.fi/kampuksilla)

Lehdessä oli myös mainintaa syksyn 2019 urailloista. Tampereella järjestettiin 2.10. ”Kaikkihan me
rakastamme myyntiä”-luento, sekä 29.10. järjestetään ”Pelasta aivosi aikasyöpöiltä” -luento.
Osa luennoista striimataan, joten paikan päälle ei tarvitse edes aina ehtiä. Lisätietoja TEKin tarjoamista urailloista löytyy osoitteesta: www.tek.fi/uraillat.
Lehti oli todella mukavaa ja mielenkiintoista luettavaa ja suosittelen sitä ehdottomasti lukaisemaan, mikäli et ole lehteä vielä ollenkaan avannut. Lehti toimitetaan kaikille TEKin opiskelijajäsenille ilmaiseksi kotiin. Lehdestä löytyy myös nettiversio: lehti.tek.fi.
Syssyn jatkoja ja iloisia lukuhetkiä,
Kaisa Mikkola
Materiaalitekniikan
TEK-kiltayhdyshenkilö*

<
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*2019

TAUKKI, se lehti
Montaa yksityishenkilöä ja järjestöä luettanut lehti on vastikään joutunut tulen alle, kertoo
sanoma-aikakausilehtidiskurssitutkimuksen opiskelija [insert name]
tilaajalle

24.12.2019. 07.00

Tampereen Hervannan yliopiston autotekniikan killan ainejärjestölehti on ollut vahvan kritiikin alaisena.
Kuvituskuva. Shot on OnePlus

Tampereen yliopiston ainejärjestölehdistä yksi on noussut ennennäkemättömään
suosioon kuluneiden vuosien aikana. Niin
teekkarit kuin piltitkin ovat päässeet lukemaan laatujournalismia ja nauttimaan
lukemattomista julkaisuista, joita on ainejärjestön eliniän aikana kerääntynyt jo iso
arkisto. Lehden historia ei kuitenkaan ole
pelkkää ruusun terälehdillä tanssimista,
vaan mukaan on mahtunut myös muutama oka Lorem ipsum dolor sit amet,

onko nykyinen poliittisesti korrekti ilmapiiri osana vastapistoa.
Altavastaajan asemaa nauttinut Taukki on monen muun kaltaisensa vaihoehtomedian tavoin jäänyt isompien jalkoihin.
Rohkeaa kieltä, kuumia otteita ja ajatuksia nostattavia kuvia sisältävä teksti ei ole
vielä saavuttanut ansaitsemaansa hyväksyntää nyky-yhteiskunnassa.
Toista vuotta Taukkia toimittava Tero
Turha on ollut Lorem ipsuor sit amet,

tilaajalle
Tämä juttu on vain Modernin Materialistin tilaajalle
Tutustu 1 vuosi 5 €

<
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MIKEA

®

ENCHANT YOUR
HOME WITH
STOOLS.

NEW

0000

$

Jubileumsgåva-baarijakkara
Tämä uraauurtava jakkara tuo silmää ja näkemystä
jokaisen itseään kunnioitavan kiltalaisen itsemurhayksiöön.

<
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Astral Apsis

Mitä tähtesi kertovat?

K

aikki ihmiset rakentuvat samoista
rakennuspalikoista. Näitä rakennuspalikoita ylläpitävät neljä voimaa:
sähkömagneettinen
vuorovaikutus,
heikko vuorovaikutus, vahva vuorovaikutus ja gravitaatio vuorovaikutus.
Tänään puhumme kuitenkin seikasta,
joka vaikuttaa näiden voimien ilmenemiseen: Sattuma.
Epätarkkuus kehitettiin vuonna
1927 Walter Heisenbergin toimesta. Heisenbergin monimutkaiset kaavat täynnä h-kirjaimia ja viivoja ovat
olleet pohjana esim. googlen random.
org-nettisivun satunnaisuudelle. Mistä
tämä nettisivu saa sattumansa? Onko
kenties tähdissä ja kosmoksessa vastaus?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
obcaecat cupiditat non
Kaikki vitsit sikseen: vastaus on tähdissä ja kosmoksessa. Tarkemmin atmospherisessä taustaäänessä. Atmospherinen taustaääni on sitä melua,
joka maapallon luomisen jälkeen jäi

<

soimaan avaruuteen. Atmospheristä
taustaääntä on mahdotonta kuulla ihmiskorvilla, koska maapallon ilmakehä polttaa ääniaallot, mutta tiedemiehillä on onneksi laitteensa.
Heisenberg teorioi yhtälöillään ja sinisillä kristalleillaan, että gravitaatio
vuorovaikutuksella on vahvin elämään
vaikuttava voima kaikista voimista.
Tähän artikkeliin on koottu 6-tuhannen vuoden tieteelliset tulokset gravitaatio vuorovaikutuksen vaikutuksista
satunnaisuuteen:
Ihminen syntyy aina tiettyjen tähtien alla, joiden gravitaatiolla on vahva vaikutus persoonallisuuteen. Horoskoopit ovat siksi paikkansapitäviä,
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Dori me
Interimo, adapare
Dori me
Ameno Ameno
Latire
Latiremo
Dori me
Ameno
koska gravitaatio aallot kietovat sattuman ihmisen DNA Oyj:hin.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että
ihmisillä ei ole vapaata tahtoa, koska
ette kai te enää tätä lue
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Vesimies 21.1.-20.2.

Oinas 20.3.-21.4.

Kaksoset 21.5.-21.6.

Onnenmetalli: alumiini
Vuosi 2020 tulee myllyttämään elämäsi nurinniskoin
yhtäkkiä ja todennäköisesti
aivan päin himskattia. Toisaalta vesimiehenä rakastat poistua mukavuusvyöhykkeeltäsi, joten uusiin
haasteisiin mukautuminen
tuskin vie kaikkea elämäniloasi. Alumiinin tavoin
pyri pitämään itsesi kepeänä mutta lujana uusien
haasteiden edessä!

Onnenmetalli: rauta
Vuosi 2019 saattoi tylsistyttää sinut kuoliaaksi, mutta vuosi 2020 tuo uusia
ja innostavia muutoksia
elämääsi. Ystävyyssuhteet
ovat tulevan vuotesi ajava
voima. Olet luonteeltasi todella energinen ja jopa tulinen, mutta tulevana vuonna
rautaista otettasi kannattaa
välillä hellittää.

Onnenmetalli: elohopea
Vuosi 2020 tulee olemaan
takkuinen, mikä ei juuri sovi
sinun muutoin nopeatempoiseen ja vaivattomaan
tyyliin. Saatat myös yrittää
etsiä helppoa ratkaisua monimutkaiseen tilanteeseen.
Pyri olemaan kärsivällinen,
niin solmut aukeavat ja voit
taas mennä omia menojasi. Muista ottaa lähipiirisi
huomioon, ettet vahingossakaan ole muille raskas
saatika myrkyllinen.

Kalat 19.2.-20.3.

Härkä 20.4.-20.5.

Rapu 22.6.-22.7.

Onnenmetalli: platina
Tällä hetkellä elämäsi tuntuu olevan kaiken kaikkiaan
varsin mallillaan. Tai ainakin sinusta tuntuu siltä,
todellisuus voi olla toisin.
Hyvät fiilikset ympäristöstä saattavat tehdä sinusta
uhkarohkean ihmissuhderintamallasi; pysy kuitenkin valppaana, ettet tule
satutetuksi. Älä myöskään
unohda omaa arvoasi.

Onnenmetalli: kupari
Epäonnistuminen ei kuulu
sanakirjaasi, vaikka sen kyllä pitäisi. Vuonna 2020 sinun kannattaa opetella kohauttamaan hartioita kakan
osuttua tuulettimeen, sen
sijaan, että yrittäisit hätäpäissäsi lähteä siivoamaan
koko työmaata. Suhtautumalla tuleviin haasteisiin
välittävällä ja lämpöäjohtavalla asenteella, lopputulokset tulevat olemaan kaikille osapuolille mieluisia.

Onnenmetalli: hopea
Parisuhderintamasi näyttää
värikkäältä tulevalle vuodelle; on rakastumisia ja
pettymyksiä, ihastuksia ja
vihastuksia. Kaikesta tästä
myllerryksestä huolimatta
lopputulos tulee olemaan
itsellesi mieluinen. Vaikka hopea ei ole häpeä, älä
anna itsesi jäädä kakkosvaihtoehdoksi, olet paljon
arvokkaampi kuin jotkut
antavat olettaa.

<
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Leijona 23.7.-22.8.

Vaaka 23.9.-22.10.

Jousimies 23.11.-21.12.

Onnenmetalli: kulta
Olet onnesi huipulla, ja
tämä tunne tulee kannattelemaan sinua koko tulevan
vuoden ajan. Toisaalta pelkäät pilaavasi onnesi jollain
väärällä päätöksellä, ja siksi päätöstenteko ja muutos
tuntuvat sinusta vaikeilta.
Muista kuitenkin ottaa riskejä, sillä ne tulevat kantamaan hedelmää. Pysy kultaisena! <3

Onnenkivi: rock bottom
Henkinen kasvu, omien näkemysten
selventyminen
ja intuitiivisuus korostuvat
elämässäsi tulevana vuonna. Muista seurata vaistojasi, ja luovuuden puskiessa
päälle iske tunteeseen kiinni ja toteuta itseäsi. Yrität
vuoden aikana etsiä oikotietä onneen, mikä saattaa
johtaa epämieluisiin seurauksiin. Pyri olemaan kärsivällinen, asiat tulevat kyllä järjestymään ajan kanssa.

Onnenmetalli: tina
Joudut tulevana vuonna
vastustelemaan kiusauksia
enemmän kuin tarpeeksi.
Muista pitää oma elämäsi ja
hyvinvointisi kaiken edellä,
kaikki muu on toissijaista. Toisaalta tänä vuonna
kannattaa tehdä suuriakin
muutoksia elämässäsi, yritä
raivata tilaa uusille aluille.
Älä tyydy tinasormuksiin,
ansaitset tuhkatimantteja!

Neitsyt 23.8.-22.9.

Skorpioni 23.10.-22.11.

Kauris 21.12.-21.1.

Onnenmetalli: nikkeli
Onni on matkassasi vuonna
2020, ja tänä vuonna kannattaakin ottaa suuria riskejä. Erinäiset projektit tulevat aiheuttamaan sinulle
paljon päänvaivaa tulevina
aikoina. Sinun kannattaakin
päästää irti ylimalkaisesta
kriittisyydestäsi, ja yrittää
erityisen lujaa ymmärtää
toisia, olla rakentava ja toimia muiden ehdoin. Muista
toiminnassasi ajatella muita, ja vähennä hajusteiden
käyttöä, ettet aiheuta allergisia reaktioita julkisissa
tiloissa.

Onnenmetalliseos: teräs
Pyri välttämään tulevana
vuonna äkkinäisiä liikkeitä
ja impulsiivisia päätöksiä,
sillä niillä voi olla kohtalokkaita seurauksia. Muutoksenhalusi ei tule tyhjästä, ja sitä tulisi pyöritellä
ja mutustella, maistella ja
haistella ennen lopullisien
päätösten tekemistä. Muista ottaa paineidenkin alla
rauhassa, veny ja muotoudu.

Onnenmetalli: lyijy :D
Valtakunnassasi
vallitsee
harmonia, ja elämäsi tuntuu tasapainoiselta ja vaivattomalta. Toisaalta saatat
kokea vuoden aikana paljon
turhautumista, kun asiat
eivät menekään suunnitelmiesi mukaan. Sinulla tulee
olemaan koko vuoden läpi
Onni
onnettomuudessa,
mutta älä pidä sitä itsestäänselvyytenä. Yritä välttää jääräpäisyyttä, aiheutat
vain harmaita hiuksia itsellesi (ja muille).
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