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PTP 
P ä ä t o i m i t t a j a n  p a l s t a

W appu is here to stay! Tai ainakin siltä viime viikot ovat tun-
tuneet. Aloitin nimittäin tavallaan Wapunvieton jo 8. huhti-

kuuta heti viime tenttiviikon jälkeen, kun lähdin PrTK:n Euroopan 
excursiolle. Vajaat pari viikkoa reissussa sujahti mukavasti krakke-
reita katsellessa, lomaillessa, vehnäolutta maistellessa ja autuaan tie-
tämättömänä koulusta tai kiltahommista. Hyvä niin. 

K otiinpaluu ei oikeastaan ollut isku vasten kasvoja tunnelman 
puolesta, vaikka sää kylmenikin merkittävästi keskieuroopan 

kesäisistä lukemista. Wappu nimittäin alkoi Otaniemessä paluupäi-
vänä Aalto Open Airillä - erityisesti Don Johnson Big Bandin keik-
ka oli huikea!

N oh! Eihän se homma nyt kuitenkaan aivan niin mukavaa ol-
lut. Kuten mainittua, kiltahommat olivat olleet koko reissun 

lomateloilla. Niin myös tämän lehden taittaminen ja ehkä muuta-
man toimittajan juttujen tekeminenkin. Suuret suunnitelmat oli, 
että reissun loppupuolella ehtisin hommaa taittamaan varsinkin, 
kun välilasku paluumatkalla olisi pitkä. C-ohjelmointikurssin ko-
tilaskukin piti kasata exculla. Kumpikaan ei toteutunut. Kiire tuli 
eikä lehti aivan perinteiseen tapaan Muuten-vaan sillikselle ehtinyt. 

E i hätää! Onneksi kilta järjestää myös toisen brunssin Wappuna 
Jäynä Wappuareenalla. Tavoitetila tätä kirjoittaessa (viimeinen 

asia ennen painoon lähettämistä) olisi, että Wapputisle 2/2017 oli-
sikin tuolloin kiltalaisten hyppysissä! Toimituksen tiloista johtuen 
paketti on tällä kertaa tiivis, mutta ei turhaa täynnä. Lehdestä löytyy 
wappumuotia, kiltiskahvitestiä, pientä krapulapuuhastelua, Olter-
mannin kolumnia sekä Italia-Suomi maaottelua! 

Selvää vappua ja hauskaa kesää,
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Puhiksen tervehdys!

N yt tulee vähän monipuolisempi puhispalsta, sillä kaikenlaista 
jännittävää on tapahtunut. Kirjoittelen tätä tekstiä tällä hetkel-

lä junasta matkalla Baselista Geneveen. Kävi pieni onnettomuus ja 
sain hienon ruuvin kiinni solisluuhun, mutta pääsin sentään koke-
maan sveitsiläisen hotellin ilot. Muut lähtivät vähän aikaisemmin 
tänään aamulla, mutta itse jäin vielä otattamaan rontgeniä ja muuta 
mukavaa. Muuten ihan erinomaista palvelua oli, mutta syömättä 
joutui olemana yli 30 tuntia ja aamupala oli lopulta aika minimaa-
linen. Onneksi juna-asemalta sai raejuustoa ja kalkkunaleikkeleitä. 
Päivän sana on YOLO.                                                                          

Killalle kuuluu ainakin omasta mielestäni parempaa kuin itselleni, 
vaikka puhis ja vpj rilluttelevatkin tällä hetkellä ympäri Keski-Eu-
rooppaa. Hallitus on kehitellyt uusia tapahtumakonsepteja ja kilta-
laiset antaneet aktiivisesti palautetta. Myös maitoa löytyy silloin täl-
löin jääkaapista. Toivon jatkossakin palautetta ja ideoita esimerkiksi 
tapahtumiin liittyen!

Wappu lähestyy uhkaavan nopeasti. On vaikea tajuta, että kohta al-
kavat kesätyöt ja elämä kulkee viikonloppujen ansiosta eteenpäin. 
Kesän lopulla on aina se helpottunut tunne, kun tietää koulun kohta 
jatkuvan ja vanhojen tuttujen olevan juuri siellä, mihin he jäivät-
kään. Pelottava totuus tosin on valmistumisen uhka, joka koettelee 
itse kutakin. Koitetaanhan kuitenkin pysyä mahdol-
lisimman pitkään kuvioissa ja jatkaa yhteyden-
pitoa myös almunina.

Eipä tässä muuta, kohta pitää alkaa jo 
keskittyä junan vaihtamiseen kuumot-
tavalla kuuden minuutin vaihtoajalla.

Kia

Wapputrendit vol 2.
Wappu tulee ja moni alkaa jo ahdistua wapunajan pukeutumises-
taan. Onneksi tänäkin vuonna tisle antaa korvaamattomia vink-
kejä pukeutumseen kokoamalla viime vuosien vallitsevat wap-
putrendit! Ehkä kaikkein suurin trendi on ollut vuosien mittaan 
erilaiset asusteet, joten aloittakkaammekin yhdestä niistä.

Hatut
Hatut kuuluvat wapun va-
kiovarustukseen! Teekkari-
lakittomuuden aiheuttaman 
tyhjyyden täyttämiseksi kai-
kenlaiset hauskat hatut ovat 
perinteinen näky ennen wap-
puaattoa. Kemistien sisällä 
muhivat pienet talibanit ja 
maataloustuotteiden myyjät 
pääsevätkin valloilleen näi-
den värikkäiden asusteiden 
muodossa.

Lasit
Aurinko paistaa ja porottaa 
(ainakin 10 % ajasta)! Darra 
pukkaa ja aristaa! Mikä avuk-
si? Tietenkin aurinkolasit! 
Perinteisten feikkien Ray-Ba-
nien lisäksi yleinen näky Ota-
niemessä ovat erilaiset lo-
goilla varustetut lahjuslasit. 
Jotkut kemisteistä haluavat 
laseiltaan kimmellystä ja vä-
rejä, kun taas osa nauttii lasi-
en tuomasta turvallisuudesta.

wau mikä mallipoika!

Not America first, Safety first!

Haluuk
s sie

 osta
a 

miulta
 trak

torin
?

I’m so 
fab

ulou
s!
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Haalarit
Haalareita näkee Otanie-
messä wapun aikaan melkein 
jokaisen päällä. On kuitenkin 
useampi tyyli pitää haalaria 
päällä: Ylhäällä, lantiolle si-
dottuna, viittana, essuna, 
mitä näitä nyt on. Kuitenkin 
tämän kokovartalokondomin 
pitäminen täysin ylhäällä saa 
vanhemmankin tieteenhar-
joittajan kostumaan (kts. 
kuva).Naamakarvat

Kun kipparit ”valmiste-
levat” fukseja wappuun, 
yleistyy myös häröttävä 
naamakarvoitus Otanie-
messä. Myös hieman venäh-
tänyt movember saattaa 
tuoda miesten (sekä nais-
ten) kasvoille noita ihania 
pensselisuteja. Myös sisä-
reisikutina lisääntyy wapun 
aikoihin.

Suuhunpantava
Mitä vappu olisikaan ilman simaa ja munkkia? 
Tänä ihanana vuodenaikana voimme nähdä ke-
mistien ja muun teekkarikansan käsissä suu-
ren liudan erilaisia suuhunpantavia asioita. Kun 
kävelee wappuaattona Jämeräntaivalta pitkin, 
huomaa lähes jokaisen henkilön tunkevan suu-
hunsa jotakin. Makeat sokeroidut munkit, yli-
käyneet simat ja kuohuva shamppanja, mitä 
muuta kemisti ruokavalioonsa tarvitseekaan? 
Ehkä jotain kumisempaa.

UUUU MAMA!
I want to make you wet!

SLURPS!

I want your soul!

Niin sileäää
ääää!

The Ul t imate  Gui ld  Room Cof fee  Tast ing

T he coffeemaker at the guild room is at great use and almost 
every time you walk into the guild room, there is some 

coffee ready for you to drink. But depending on the maker, the 
coffee tastes a bit different. This is what inspired this investi-
gation, what coffee made by different people tastes like. The 
study was conducted so, that someone at the guild room made 
a pot of coffee and the people who were there at that time gave 
their review on the coffee. The amount of drinkers varies with 
different experiments, just like it would be during a normal 
day at the guild room.                                                                       

T i n o ’ s  c o f f e e

Judge 1: Usually Tino’s coffee is better, 
tastes a pit like rejection

Judge 2: Has a weird taste to it. I think 
we should start to keep the coffee in 
the fridge like in the video I saw yes-
terday.

Judge 3 (the maker himself): This would go w e l l 
with moments when relationships end. Usually I can please a 
woman.

A f t e r  T i n o ’ s  u n u s u a l l y  b a d  p e r f o r m a n -
c e ,  f u r t h e r  r e s e a r c h  w a s  c o n d u c t e d 
a n d  t h e  j u d g e s  c a m e  t o  t h e  c o n c l u -
s i o n ,  t h a t  t h e  c o f f e e  p o w d e r  s m e l l e d 
w e i r d .  W e  d i d n ’ t  l e t  t h i s  g e t  i n  t h e  w a y 
o f  t h e  w h o l e  r e s e a r c h  a n d  d i d  t h e  r e s t 
o f  t h e  c o f f e e s  w i t h  t h e  s a m e  p o w d e r .
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The Ul t imate  Gui ld  Room Cof fee  Tast ing

J a r i ' s  c o f f e e

Judge 1: Better than Tino’s, its ok for an after 
lunch coffee. But the coffee didn’t give me 

magical Corona skills…

Jude 2: If it was a strong liquor, it would 
be in between jallu and kossu. 

Judge 3: A bit strong but a least it’s warm. 
If it doesn’t kill you, it makes you stronger.

Judge 4 (the maker himself): Not the quality but 
the quantity.

A l e x a n d e r ' s  c o f f e e 

Judge 1 (Tino who hadn’t gotten over his 
bad performance): Mmmmmmm cof-
fee. Lacks personality, the bitter the 
better. Mine had more personality so 
mine was better. 

Judge 2: This third cup in a short time 
is making me a bit hyper, I wonder if 
this article was a good idea… I think I put 
too much milk in my coffee.

Judge 3 (the maker himself): This coffee is a smooth as a baby’s 
butt.

M e r i ' s  c o f f e e

Judge 1: The acidic bitterness goes well 
with the vibe of the guild room.  Tastes 
like an old married couple who has 
already lost all hope but doesn’t want 
to break up because of the financial 
issues. (Comment made by Judge 
2: what keeps them together are the 
shared coffee moments). The aftertaste 
of the coffee lasts as long as it takes for the 
maker to graduate. 

Judge 2: Can’t, too bitter. 

Judge 3: Its ok, a slight aftertaste. I have more milk than earlier, 
so that might have an effect. 

Judge 3 (the maker herself): It’s hot, tastes like guild room cof-
fee. Can’t complain, at least its coffee. At home it would have 
been better. I doesn’t get any better the more you drink this. 
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Sivulle: 2. Vedyn fuusio 8. Koiramolekyyli 9. Tehdasmallinen vaahtouinti 11. 
Liukaskielinen  -vä 14. KeN. asuste 15. Seuraavan aamun maali 17. Jalkojen 
nostelua 18. Se toinen molekyyliorbitaali 19. Itsepäinen humalatila  -känni

Alas: 1. Una cerveza, por favor! 3. Viimeisen yön tanssit 4. 10. 5. Yhden tähden koa-
gulaatio 6. Volatiilimpi tuote 7. Naisen huvipuisto 10. Lakitettava  -nainen 12. Reissu 
hyvän maun rajoilla 13. Italialainen kupliva persoona 16. Painotuote Manchesterista

Tisleen Wappupuuhaa
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Heräät aamulla 
onko krapula?

Onko buranaa?

Kiinnostaako 
fuksit?

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Onko apteekki 
auki?

Kyllä

Maistuuko 
skumppa?

Ei

Oletko peseytynyt?Ei

Ei

EiEi

Mene 
lakkienjakoon

EiKiinnostaako 
fuksit?

Kyllä

Kyllä Mene PrTK:n 
vaahtokylpyyn

Onko Mantan 
lakitus jees?Kyllä

Onko nälkä?

Ei

Onko Äpyjä?Kyllä

Myy kauppatorilla 
tässä kohtaa pari

Kyllä

Ei

Käy burgerillaKyllä

Otaniemeen!Ei Maistuuko kalja?

Onko kaikki 
kunnossa?

Ei

Mene hoitoon!

Ei

Onko lippu 
Otawappuun?

Kyllä

Mene sinne ja 
päädy päätyynKyllä

Onko seuraa?

Ei

Ei

Kyllä

Lakittaudu Amfilla

Kyllä
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O tsikko ei viittaa ohjelmaan joka oli "vuonna 2009 alkanut yli 
50-vuotiaille suunnattu MTV3-kanavan ohjelma, jota esitet-

tiin arkiaamuisin" (Wikipedia), vaan viime aikoina opiskeluun liit-
tyvään keskusteluun, jossa opiskelijat halutaan nopeammin työelä-
mään. Tätä tavoitetta on lähdetty edistämään hallituksen toimesta 
siten, että yliopisto saa n. 7000 € jokaisesta opiskelijasta, joka suo-
rittaa vähintään tuon opintopistemäärän vuodessa (tai menettää 
jokaisesta joka ei saa, miten päin halutaankaan ajatella). Tuo raha 
on sitten lisää tai pois opetusresursseista. Aalto ei ole pärjännyt 
tässä kisassa mainittavasti; yliopistomme on tässä suhteessa Suo-
men huonoin. Tähän liittyen olen kuullut seuraavan kommentin: 
meille tulee parhaat opiskelijat, meillä on parhaat opettajat mutta 
tuotteemme on huonoin. Olen tästä eri mieltä vähintään siinä suh-
teessa, että tässä on paha käsitteellinen sekaannus: jos opiskelijoita 
ajatellaan tuotteena niin minusta valmistuneet opiskelijat ovat yhä 
parhaita, mutta prosessi on vain tehoton.

K oska pohjimmiltaan tavoitteena on pidentää työuria, olisi hal-
lituksen myös hyvä ottaa huomioon kansainvälisestikin Suo-

men vahvuudeksi arvioitu opintojen ja työelämän yhdistäminen. 
Opinnoissaan jo jonkin verran edistynyt opiskelija, joka valmistu-
misen sijaan on töissä, on nimittäin kansantaloudellisesti hyvää hal-
patyövoimaa tekemällä usein lähes samanlaista työtä kuin DI mutta 
alemmalla palkalla. 

E räs tuohon "ongelma 55:een" liittyvä mutka tulee siitä, että se 
toinen Kela laskee pisteitä eri tavalla, eli valtion eri organisaati-

ot eivät ole sopineet yhtenäistä linjaa. Lisäksi on ehkä hyvä muistaa, 
että oikeasti tavoite ei ole 45 tai 55, vaan 60 opintopistettä vuodessa. 
Se vastaa työmäärää, joka on 1600 tuntia vuodessa, eli 18,2648 % 
karkauspäivättömän vuoden kokonaistuntimäärästä. Periaattees-
sa pitäisi jäädä aika paljon aikaa myös muille aktiviteeteille, kuten 
nukkumiselle, syömiselle, harrastuksille ja "verkostoitumiselle". 

1 600 tuntia vuodessa on muuten sama määrä kuin mitä yliopis-
ton henkilökunnalta odotettiin ennen kilpailukykysopimusta. 

Nythän joudumme tekemään (tai saamme tehdä) 24 h vuodessa 
ekstraa muiden työssäkäyvien tapaan. Sillä lisätuntimäärällä Suo-
mi saadaan nousuun. Suomi on tosin noussut jo viime jääkaudesta 
asti, viime aikoinakin vielä jopa 9 mm vuodessa (Wikipedia). Tässä 
suhteessa lyömme selvästi esim. Tanskan, joka laskeutuu. Kiky -so-
pimukseen liittyen ehdotankin, että opintoja ryhdyttäisiin suunnit-
telemaan ottaen huomioon suomen kilpailukykyloikkavaatimus, eli 
niin että kaikki suorittaisivat 60,8889 opintopistettä vuodessa. Näin 
pääsemme maailman huipulle joka suhteessa. 24 h ekstraa vuodes-
sa voidaan järjestää vaikka siten, että jokainen opiskelija osallistuu 
kerran vuodessa 24 h risteilylle, jossa teemana on opintojen edistä-
minen erilaisten seminaarien tms. "verkostoitumisten" merkeissä. 
Tämä tietenkin lisättäisiin tutkinnon kokonaispistemäärään, joka 
olisi parannuksen jälkeen 324,4444 op.

Ville Alopaeus
Kelan proffa, Oltermanni (ts. killan vanhin (Wikipedia))
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I ta l ia-Suomi Maaottelu

C i a o  m i e i  c a r i  a m i c i  d e l l a  c h i m i c a !

E likkä heippa kaikki höpönassut siellä Suomessa ja terkut Itali-
asta! Luet tätä mahdollisesti killan aina yhtä maagisella Muu-

ten-vaan-silliksellä ja haluaisin vain huomauttaa, että tänään on 
meitsin synttäripäivä, eli muistakaahan kippistää (Salute italialaisit-
tain) oikein kunnolla! Niin teen ainakin itse. 

Ne teikäläisistä, jotka on koskaan vaihtanu edes muutaman lauseen 
mun kanssa tietää, että sivistyssanakirjassa kohdassa ”kilpailuhen-
kisyys” on selityksenä ainoastaan mun kuva. Niinpä pyysinkin her-
ra päätoimittajalta luvan laatia pienen Italia versus Suomi -tilaston. 
Jotkut vertailutuloksista on täysin itsestäänselviä, mutta osa saattaa 
yllättää! Tarkista siis, että lasissasi/pullossasi/tölkissäsi on tarpeeksi 
juotavaa, ota mukava asento ja valmistaudu saapasmaan kylttyy-
ripläjäykseen. 

R u o k a  &  u l k o n a  s y ö m i n e n        1  –  0 

Yllättyneitä: 0. Sori nyt vaan, mutta karjalanpiirakat, keitetyt pe-
runat ja nakkikastike ei vaan pärjää kilpailussa pastoille, pizzoille, 
risotoille ja muille herkuille mitä täällä on tarjolla. Toinen turpaan-

ottofakta on ruuan hinta. Esimerkiksi, Italiassa on mega-
suosittua mennä illalla ”apericena”:an, eli eräänlaiseen 

buffettiin, jossa drinkin hintaan kuuluu seisova 
pöytä ruokaa. Ja sitä ruokaa on paljon. Myös-

kään drinkeissä ei täällä kitsastella, vaan volt-
teja on melkein yhtä paljon kuin keskimää-
räisessä talon vedessä. Ja koko lysti maksaa 
n. 8-10 e paikasta riippuen. Suhteellisen 
kohtuullista.

J ä l k k ä r i t        1  –  0 

Toinen itsestäänselvyys. Italiassa on mahdollista 
elää pelkällä gelatolla, ja tämä ei edes ole kau-
kana totuudesta (allekirjoittanut nautti mm. 
juuri lounaakseen 0,5 l pistaasijäätelöä). Se 
on vaan liian hyvää, omenapiirakat ja kor-
vapuustit unohtui samantien. Tötterö on n. 
2-2,5 e riippuen siitä, haluaako kahdella vai 
kolmella maulla. Oon kuullu huhua, että tääl-
lä harrastetaan myös kakkuja ja muita vaihto-
ehtoisia jälkkäreitä, mutta en oo vaivautunu ko-
keilemaan.

I l m a s t o        1  –  0 

Italia on tässä vaiheessa melkoisessa johtoasemassa mutta kyllä 
sääkin nyt pitää vaan ottaa huomioon. Maaliskuun alussa villakan-
gastakki oli vielä tarpeeseen (kokonaisen viikon verran), mutta nyt 
huhtikuun puolivälissä kirjoittelen tätä juttua puistossa ja shortseis-
sa ja topissa melkein läkähdyttää. Kaikkialla on vihreetä, suurin osa 
puista on kukkinut jo (oli superkaunista!) ja täällä on kaikin puolin 
jo Suomen kesä. Tosin, kesä-heinäkuussa lämpötila pyörii kuulem-
ma helposti yli +35 °C:ssa, ja arvatkaa vaan, onko meillä tentit sil-
loin. Voi olla, että Suomen kelejä tulee vielä ikävä.

O t a n i e m i  ( o i k . )  j a  T o r i n o  ( v a s . )  1 3 . 4 .
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I l m a        0  –  1 

Tätä ei saa nyt missään nimessä sekoittaa edelliseen, ei oo mun vika 
että suomen kielessä nää sanat on lähellä toisiaan. Oltuani täällä n. 
2 viikkoa opin, että Torino on yksi Italian saastuneimmista kau-
pungeista ja sen muuten huomaa. Heti kaupungin takana nousevat 
Alpit ovat näkyvissä vain harvoin, sillä yleensä savusumu peittää 
ne, ja juostessa tuntuu kuin hengittäisi epäkuntoisen filtterin läpi. 
Havainnollistavana vertailukohtana toiminee, että Ravienkin ilma 
puolenyön aikaan on freshiä tähän verrattuna.

Y l i o p i s t o        0  –  1 

Italia on tässä vaihees- sa mel- koisessa johtoasemassa 
mutta kyllä sääkin nyt pitää vaan ottaa huomioon. Maaliskuun alus-

sa villakangastakki oli vielä tarpeeseen (kokonaisen 
viikon verran), mutta nyt huhtikuun puolivälissä 

kirjoittelen tätä juttua puistossa ja shortseissa 
ja topissa melkein läkähdyttää. Kaikkialla on 
vihreetä, suurin osa puista on kukkinut jo (oli 
superkaunista!) ja täällä on kaikin puolin jo 
Suomen kesä. Tosin, kesä-heinäkuussa läm-
pötila pyörii kuulemma helposti yli +35 °C:s-

sa, ja arvatkaa vaan, onko meillä tentit silloin. 
Voi olla, että Suomen kelejä tulee vielä ikävä.

K o u l u r u o k a        1  –  1

Tähän on pakko sanoa että tasapeli. Suomi: 2,6 e, hyvä tasapainoi-
nen safka salaattia, maitoa ja leipää myöten. Italia: 1,8 e, valtava piz-
zalautanen täynnä enimmäkseen hiilarimättöä (myös muuta kuin 
pastaa!) mutta poikkeuksetta hyvää, ja ruuan hintaan kuuluu he-
delmä (ei tosin salaattia :/). Kuvaa ei valitettavasti ole saatavilla, sillä 
lautanen ehtii aina tyhjentyä ennen kuvan ottamista. Syyttäkää niitä 
3 h luentoja.

K ä y t ö s t a v a t       0  –  1

Tämä saattaa tulla muutamalle yllärinä. Itekin oon aina ajatellut, että 
suomalaiset on keskimäärin töykeitä. No, paskanmarjat. Italiassa ei 
tunneta käsitettä jono, mitä kovempaa huudat sitä todennäköisem-
min saat palvelua, ja eläkeläiset käyttävät sateenvarjoa enemmän 
nuorempien ihmisten teilaamiseen kuin suojaamaan kastumiselta. 
Henkilökohtaisesti pidän yhtenä raivostuttavimmista italialaispiir-
teistä sitä, että vastaantulijan väistäminen on täällä nössöille. Nau-
rettavimmillaan tämä menee niin pitkälle, että saan aamulenkilläni 
juosta päin jotakuta paikallista, kun heitä kävelee vastaan useam-
man henkilön poppoo kapealla kadulla. On varmaankin tarpeeton-
ta mainita, että jos italialainen ei väistä, niin sitten en väistä muuten 
minäkään. Käytöstapakategoriaan menee myös paikallisten täysin 
siekailematon pällistely: varsinkin lenkillä meikäläistä tuijotetaan 
kuin kuusipäistä, jodlaavaa avaruusoliota. Potkupallopalvonnasta 
huolimatta Italiassa ei näköjään olla totuttu urheiluun.

A l k o h o l i       1  –  0

Sokeri pohjalla kuten sanonta kuuluu. Taas il-
miselvä fakta mutta leijunpahan nyt kuitenkin. 
Viinat ja viinit löytyvät peruskaupoista, hyvän 
rommipullon saa 6 eurolla ja viinejä on 1,5 e hal-
pispulloista 7-8 euron ylähyllyjen vuosikerta-ais-
tinautintoihin. Hieman yllättäen myös olut on 
täällä erittäin hyvää ja perus 0,66 l pullon hinta 
on vähän reilun euron paikkeilla. Lisäksi, mikä-
li on halukas satsaamaan Suomestakin tutun n. 
2-2,5 euron verran, on täällä tarjolla suorastaan 
koukuttavan herkullisia tuopintäytteitä kyseiseen 
hintaan.

Kuperkeikkajuomaa kohtuudella nauttineet huomannevat nyt ver-
tailun lopuksi saapasmaan alun etumatkan riittäneen hiuksenhie-
noon voittoon koto-Suomesta. Mutta tuskinpa te siitä huolimatta 
niin helpolla musta pääsette eroon, kesän jälkeen nähdään taas! 

Cordialmente,   Hilja
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