
A
a l k o r y t m i  0 / 2 0 2 0



Alkorytmi 0/2020
Tietokillan jäsenlehti

Toimitus
Joona Nevalainen

Lassi Knuuttila
Kyösti Alkio

Oskari Järvinen
Visa Pollari

Lasse Liimatta
Jussi Impiö

Oskari Nousiainen
Lassi Heikkinen

Ilmari Tarpila

Sisälmys

Pääkirjoitus    3

Aamu alkaa A:lla   4

Lenskin dänkein  ██████	 12

Julebryg    18

Sillisbingo    23

Koko perheen seurapeli  takakansi



Pääkirjoitus

Kävin viime kesänä diplomaattireissulla Herwannassa. Seurasin silmä 
kovana, kun eräs nuorukainen suunnitteli kävelyreittiä Tampereen Tieto-
Teekkarikillan kiltahuoneelta TiTen kesätappopaikalle. Marssimme loisto-
säässä perille ehjin nahoin ja vähemmän ehjin jaloin, minkä jälkeen vietimme 
viikonlopun hyvässä seurassa. Seura oli jopa niin hyvää, että melkein unohdin 
sabotoida vierasta valtaa Titeenejä varten. Reportaasia tuolta reissulta ei 
Alkorytmiin tullut mutta sen sijaan käteen jäi jotain vielä parempaa: palava 
halu toimittaa lehteä.

Tässä sitä nyt ollaan kuukausia myöhemmin valmiin lehden kanssa. Kädes-
säsi on vuoden 2020 nollas Alkorytmi, joka on vielä painosta lämmin. Alle 
viikko ennen julkaisua taittoa oli hädin tuskin aloitettu ja ulkoasun suun-
nittelukin oli hieman hakusessa. Toimitus sai lehden lopulta väännettyä 
kunnialla loppuun asti ja oppi, että toimittajia kaivataan lisää. Siinäpä vasta 
loistava kevyt toimaripesti juuri sinulle, hyvä lukija!

Muistia nollattiin eilen Tietokillan 100010-vuotisjuhlassa ja olo on sen 
mukainen. Onneksi näiden kansien välissä on sisältöä, joka saa pahimmankin 
vujudarran helpottamaan. Syö hyvin, heitä pois kaikki housut ja paidat, ota 
pari pulloa skumppaa, käy saunassa ja nappaa photoboothissa kuva itsestäsi 
lukemassa tätä lehteä. Suoritusjärjestys on vapaa. Antoisaa sillistä!

Mahdollista Wappua jännittäen

Joona Nevalainen
Alkorytmin päätoimittaja
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Aamu alkaa A:lla
Toimittanut Lassi Knuuttila

“Pour one jigger absinthe into a Champagne 
glass. Add iced Champagne until it attains the 
proper opalescent milkiness. Drink three to 
five of these slowly.”

-Ernest Hemingway

Absintti on korkea-alkoholipitoinen, aniksenmakuinen 
yrttiviina, jonka pääraaka-aineina ovat koiruoho, anis ja 
fenkoli. Sitä on aikoinaan pidetty hallusinoivana juomana 
koiruohon sisältämän tujonin takia, jonka vuoksi se kiel-
lettiin lailla 1900-luvun alun Euroopassa ja Yhdysvalloissa. 
Jälkeenpäin on kuitenkin todettu, etteivät silloiset absintit 
sisältäneet tarpeeksi tujonia aiheuttaakseen tätä absintis-
miksi kutsuttua hourailua. Absintin juomisesta kuolee siis 
alkoholimyrkytykseen ennen kuin tujoni alkaa vaikutta-
maan.

Absinttia voidaan nauttia useammalla eri tavalla, mutta 
oikeaoppisesti, eli ranskalaisittain sitä tarjoillaan tiputtele-
malla absinttiin jääkylmää vettä sokeripalan läpi. Kylmän 
veden lisääminen saa absintissa aikaan värimuutoksen 
pilviseen, hieman maitomaiseen tilaan, jota ranskalaiset 
kutsuvat termillä Louche joka nykyranskassa tarkoittaa 
kauhaa. Muinaisranskasta käännettynä sen englanninkie-
linen määritelmä on: ”As said of a color, that is to say of an 
object without a resounding color”. Kutsumme kuitenkin 
efektiä kauhaksi, sillä se on helpompi kirjoittaa.

Jotkut nauttivat absinttia siten, että he kastavat sokeripalan 
absinttiin ja sytyttävät sen palamaan, pudottaen karamel-
lisoidun palan hetken jälkeen absinttiin jolloin koko juoma 
leimahtaa liekkeihin. Tämä epäautenttinen, böömiläinen 
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tarjoilutapa ei anna absintille juuri muuta kuin visuaalista 
viihdearvoa, sen sijaan se tuhoaa osan absintin yrttisestä 
mausta. Metodia voisi verrata esimerkiksi kaviaarin läm-
mittämiseen mikrossa tai tupakan tumppaamiseen hie-
noon, 18-vuotiseen single malt skottiviskiin.

Absinttia voidaan käyttää myös cocktaileissa. Tunnetuin 
näistä on artikkelin alussa mainittu Ernest Hemingwayn 
keksimä Death in the Afternoon, tai ihan vain Hemingway, 
jossa absinttiin lisätään kylmää samppanjaa.

Absintit koetuksella

Arwowaltainen raati päätti vierailla absintin ystävän Lassi 
Knuuttilan luona maistelemassa viittä eri absinttia. Artik-
kelin absintit tarjoiltiin ranskalaisella tavalla ja ne arvostel-
tiin organoleptisellä analyysillä. Sokerina käytettiin saksa-
laisen absinttikauppa Alandian sokeripaloja, jotka eroavat 
tavallisista Sirkku-sokeripaloista tiheydensä puolesta. Nämä 
sokeripalat ehtivät sulaa lähes kokonaan veden lisäyksen 
aikana, siinä missä Sirkuista ehti samassa ajassa sulaa vain 
noin neljäsosa. Kylmä vesi tiputeltiin pisaroittain absintti-
suihkulähteen avulla. 25 cl kokoisiin absinttilaseihin joissa 
on n. 3 cl kokoinen reservi, johon absintti aluksi kaadetaan. 
Nimestään huolimatta absinttisuihkulähteestä ei ikävä 
kyllä suihkua absinttia vaan kylmää vettä. Valmis juoma on 
vahvuudeltaan tavallisen viinin tasoista.

Arvostelussa käytettiin Wormwood Societyn tekemää 
absintin arvostelulappusta. Arvostelukriteereinä käytettiin 
seuraavaa kuutta eri ominaisuutta (suluissa painoarvo). 
Jokaista ominaisuutta arvosteltiin asteikolla 1-5.

Vincent van Gogh: Cafétafel met absint, 1887
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Raa’an absintin väri (16%)
Värin kuuluisi olla luonnollinen. Vihreät ja kirkkaat ovat 
yleisimpiä. Syvän keltaiset, ja kullanruskeat, pihkamaiset 
sävyt ovat myös kelvollisia ja kertovat yleensä, että kyseessä 
on hieman iäkkäämpää absinttia.

1 = Erittäin epäsovelias tai epätyypillinen
2 = Keinotekoisen näköinen, heikkotasoinen, puutteellinen
3 = Hyväksyttävä mutta utuisen, saastuneen, liian vaalean 
tai tumman näköinen
4 = Korrekti, puhdas, kirkas, luonnollinen, viehättävä
5 = Huipputasoa, eloisa, jalokivimäinen, vivahteikas

Kauha (16%)
Kauha syntyy, kun kylmä vesi ja absintissa olevan aniksen 
kasviöljy muodostavat pilvimäisen emulsion. Sen kuuluu 
olla rikas mutta hieman läpikuultava, jotta valo pääsee sen 
läpi. Sen ei pidä olla kalkkimainen tai tasainen, ei liian paksu 
eikä maitomainen. Sen ei myöskään pidä olla liian ohut tai 
läpinäkyvä.

1 = Ei kauhaa
2 = Erittäin hento, ei juuri yhtään
3 = Hyväksyttävä mutta liian ohut tai samea, yksiulotteinen
4 = Korrekti, viehättävä, opaalinhohtoinen
5 = Määritelty, erittäin opaalinhohtoinen, kolmiulotteinen

Aromi (18%)
Tuoksu veden lisäyksen jälkeen. Ideaalitapauksessa tuoksu 
vahvistuu ja laajenee kun absinttiin lisätään vettä.

1 = Epäsovelias, epämiellyttävä, lähinnä  alkoholinhajuinen
2 = Liian heikko/vahva, kummallinen tai epätasapainoinen
3 = Hyväksyttävä, mutta omaperäinen tai mitäänsanomaton
4 = Korrekti, viehättävä, kiehtova, miellyttävä, puhdas
5 = Erottuva, monimutkainen, tasapainoinen, laaja

Maku/suutuntuma (20%)
Paremmat absintit ovat monimuotoisia, hienovaraisia ja 
mysteerisiä. Yksittäiset maut ovat lähes tunnistettavia. 
Aniksen ja fenkolin ei pidä maistua liian voimakkaalta, vaan 
koiruohon ja muiden yrttien kuuluu myös maistua taus-
talta. Sen kuuluu olla hieman kitkerä, muttei kitkerämpää 
kuin esimerkiksi tee tai kahvi.
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1 = Epämiellyttävä tai epäsovelias
2 = Erittäin virheellinen, epätasapainoinen tai kummallinen
3 = Hyväksyttävä, mutta omaperäinen tai mitäänsanomaton
4 = Korrekti, kiinnostava, miellyttävä, viihdyttävä
5 = Rikas, monimutkainen, tasapainoinen, herkullinen

Jälkimaku (10%)
Jälkimaun kuuluisi olla pehmeä, kuivahko, hieman kitkerä, 
raikas ja rapea.

1 = Epätyypillinen, poisvievä tai hyökkäävä
2 = Nopeasti häipyvä, tai viipyy epämiellyttävän kauan
3 = Pysyy miellyttävänä, ei huomattavia piirteitä
4 = Kiinnostava, kiehtova, monimutkainen, pitkä
5 = Harvinaislaatuinen, yksityiskohtainen, tasapainoinen, 
hyvin pitkä

Kokonaisvaikutelma (20%)
Miltä absintti vaikutti kokonaisuudessaan? Mihin alta löy-
tyvään kategoriaan se voisi kuulua?

1 = Vastenmielinen
2 = Juuri ja juuri hyväksyttävä, tarvitsee paljon parannusta
3 = Hyväksyttävä, omaperäinen tai perus keskihintaisen 
makuinen
4 = Yli keskiarvon, viekoitteleva, kiinnostava, artesaaninen
5 = epätavallisen poikkeuksellinen, erottuva, maailmanluok-
kaa, eliittiä

Loppuarvosanat saatiin laskemalla painotettu keskiarvo eri 
piirteistä.
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Heritage Verte

Väri: 3,2
Kauha: 3,1
Tuoksu: 3,8
Suutuntuma: 3,8

Jälkimaku: 4,5
Kokonaisvaikutelma: 3,8

Loppuarvosana: 3,7

Tämä ranskalainen, pihkanvärinen absintti toimi 
arvostelumme verrokkina. Vuonna 1859 perustettu 
tislaamo Paul Devoille pyrkii pitämään absinttinsa 
vintagemaisena.  

Kun pullon avaa, huone täyttyy miellyttävällä koi-
ruohoisella tuoksulla. Kauha on hieman rusertava 
mutta melko sakea ja maitomainen. (Jälki)maku sen 
sijaan on oikein raikas ja aniksinen.

Kuin rauhallinen mökkiviikonloppu loppuke-
sästä. Maku lempeä ja pirteä.  Maistelisin tätä 
katsellessa auringonlaskua."

Suisse Verte

Väri: 3,5
Kauha: 3,8
Tuoksu: 3,8
Suutuntuma: 4,2

Jälkimaku: 4,3
Kokonaisvaikutelma: 3,9

Loppuarvosana: 3,9

Osoitus siitä, että sveitsiläisetkin osaavat valmistaa 
laadukasta absinttia. 

Hieman vaaleampi kuin muut arvostelun tuotteet, 
kauha melkein valkoinen, mutta aistikas. Tuoksussa 
erottuu hieman vaniljan aromi. Maku on monipuo-
linen ja mielenkiintoinen. Siitä ei ihan erota, mitä 
eri yrttejä se pitää sisällään. Kokonaisuudessaan 
arvostelun jaetulla ykkössijalla Pernodin kanssa.

Herättää kehossa kutkuttelevia kevätretken 
tuntemuksia. Ei tiedä minne on menossa ja 
mitä vastaan tulee, mutta kaikki yllätykset ovat 
mieluisia. Tätä nauttisin wapunjälkeisessä 
huumassa matkalla tuntemattomaan.

"
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Pernod Recette Traditionelle

Väri: 4
Kauha: 4
Tuoksu: 4,1
Suutuntuma: 3,7

Jälkimaku: 3,2
Kokonaisvaikutelma: 3,9

Loppuarvosana: 3,9

Tämä ranskalainen absintti on lähin jäljitelmä 
vuoden 1805 kuuluisasta Pernod Filsin valmista-
masta absintista. Luonnollisen vihreän värinsä se 
saa nokkosista ja se onkin arvostelun kauneimpia. 
Kauha muistuttaa hieman kiivismoothieta ja on sel-
västi vihrein kaikista. Selkeä, mutta monipuolinen 
aromi on samalla hyvin pehmeä. Maussa kitkeryys 
ja yrttisyys ovat kohdillaan ja jälkimaku on miellyt-
tävä mutta hieman lyhyt. Pernodin ulkonäkö nostaa 
absintin jaetulle ykkössijalle Suissen kanssa.

Väriltään miellyttävä ja selkeä, niin on ma-
kukin. Ei mitään pahaa sanottavaa. Kuin 
peruslauantai tutussa porukassa. En muistelisi 
pahalla seuraavana aamuna.

"

Rodnik's Absinthe Classic

Väri: 2,2
Kauha: 1
Tuoksu: 2
Suutuntuma: 2

Jälkimaku: 1,8
Kokonaisvaikutelma: 1,8

Loppuarvosana: 1,8

Moni on saattanut törmätä tähän pulloon etelän-
matkalla Superalkossa. Tämä espanjalainen 
“halpisabsintti" läpinäkyvässä lasipullossaan on 
kirkkaan vihreää. Se myös säilyy sellaisena veden 
lisäyksen jälkeen, eli kauhaa tällä juomalla ei ole. 
Syy löytyy keinotekoisista väriaineista, joilla tämä 
absintti on värjätty. Todennäköisesti samat aineet 
antavat absintille varsin esanssisen jälkimaun. 

Kun Rodnik’sista ottaa hörpyn, ensimmäisenä 
maistuu vesi, sen jälkeen viina.

Kokonaisuutena aika mitäänsanomaton. Jos 
pitäisi dokata yksi ilta yhdellä pullolla näistä, 
eikä tuntea heittävänsä hyvää viinaa hukkaan, 
niin se olisi tämä.

"
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Absinthe Monsieur Puheenjohtaja Verte

Väri: 3,7
Kauha: 3,8
Tuoksu: 3
Suutuntuma: 1,2

Jälkimaku: 1,3
Kokonaisvaikutelma: 2,2

Loppuarvosana: 2,6

Tähän koiruoholla, fenkolilla ja aniksella väkevään 
alkoholiin uutettu ”juoma” on illan isännän ensim-
mäinen sukellus absintinvalmistuksen ihmeelliseen 
maailmaan.

Valmis substanssi on väriltään kullanruskeaa, hie-
man vaaleampaa kuin Heritage. Melkein hunajanvä-
rinen. Kauhankin väri on lähempänä keltaista kuin 
vihreää. Voimakkaimmin juomassa tuoksuu fenko-
li. Ulkonäkönsä ja tuoksunsa puolesta siis ihan kelpo 
absintti. Maistettaessa absintin yrttisyys maistuu 
ensimmäisen sekunnin aikana, mutta sen jälkeen 
kaiken maun peittää sanoinkuvailematon kitkeryys. 
Tämä johtuu siitä, että oikeaoppisessa valmistusta-
vassa koiruoho uutetaan alkoholiin ennen viimeistä 
tislauskertaa, jonka yhteydessä kitkeryys katoaa.

PJ saattaa huijata ulkonäöllään. Väri ja tuoksu 
vaikuttavat lupaavilta mutta kun sitä pääsee 
maistamaan, se iskee päin näköä kuin elämä 
konsanaan.

"
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Yhteenveto

Arvostelu päättyi tiukkaan tasapeliin. Siinä missä Pernod 
loisti ulkonäöllään, Suisse pisti paremmaksi maullaan.
Heritagekaan ei kovin kauaksi jäänyt 0,2 pisteen erolla.

Yllättävää kyllä, herra puheenjohtaja ei kitkerällä maullaan 
saavuttanutkaan viimeistä sijaa, vaan sen paikan voitti Rod-
nik’s teollisella värityksellään ja hieman esanssisella mau-
llaan. PJ sai ulkonäollään hyvän ensivaikutelman keräten 
alussa ihan hyvin pisteitä ja hyökkäsi vasta loppuvaiheessa 
kun sitä alettiin maistelemaan.

Suurimmassa osassa absinteista kokonaisvaikutelma ja lop-
puarvosana olivat lähestulkoon samat. Voidaan siis todeta, 
että painotukset olivat kohdillaan.

Loppuarvosanat

1. ja 2.  Suisse Verte   3,9

1. ja 2.  Pernod Recette Traditionelle 3,9

3.  Heritage Verte   3,7

4. "Herra puheenjohtaja"  2,6

5.  Rodnik's Absinthe Classic 1,8
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Lenskin dänkein ██████
Toimittanut  ███████████  ja  ███████████████

Alkorytmi kärsii sensuurista. Toimitus suosittelee korjaamaan tilanteen kynällä.

Lenskin excun paluubussiin on löytynyt vaikka millaista 

viihdettä Höpöhöpötorilta. Toimittajat päättivät tutustua 

elokuvatarjontaan ja antaa käsiensä seikkailla toistensa 

██████.

Ensimmäiseksi elokuvaksi valikoitui eräs japanilainen 

tuotanto. Kotelon mukaan levyiltä pitäisi löytyä neljä eri  

█████ mutta alun tekijänoikeus- ja lakiteksteistä 

kävi saman tien ilmi, että kyseessä ei ole irstas lonkeroinen  

█████. Päävalikosta painamalla "Top"-valintaa käynnis-

tyi elokuva Thor XXX an  █████  comixxx   ██████, 

joka toimituksen pettymykseksi ei ollutkaan piirretty. 

Tavallisen arjen tapaan Thorin aamu alkaa siten, että 

Valkyrie tanssii ja █████ sängyssä makaavalle Thorille 

viettelevästi. Pian Thor ei kestä enää Valkyrien vietteleviä 

toimia ja sitten ryhdytäänkin jo tositoimiin. Thor ja  

Valkyrie kokeilevat useita eri  ███████  ja tapoja 

mutta Thor ennemmin käyttää hyväkseen Valkyrien suurta 

himoa Thorin omistamaa ██████ kohtaan, eikä aktiin 

osallistuta tasapuolisesti. Luulisi, että siinä vaiheessa, kun 

Valkyrie on työskennellyt jo pitkään alkaisi Thorinkin  

███████ heikentyä ja levitä käsiin ja  ███████. 

Valkyrie jatkaa twerkkaamistaan samaan aikaan kun  

█████  Thorin ███████. Asentoa vaihdettiin 
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matematiikkaharjoitusten vuoksi numeeriseen muotoon 

ja pian Thor ██████ lujempaa kuin skumppapullon 

korkki silliksellä.

Thor päättää mennä tapaamaan isäänsä Odinia yl-

peänä äskeisestä ████████. Heille kuitenkin 

syttyy riita ja Thor karkoitetaan Maahan kauniin 

██████████  kera. Maassa Jane ajaa sivii-

liasuisen Thorin päältä katumaasturilla noin 5 km/h 

nopeudella. Kokenut katsoja voisikin tässä vaiheessa 

tehdä arvauksia siitä, mitä pian tulee tapahtumaan. 

Jane lamaannuttaa Thorin sähkölamauttimella ja 

kuten yksi katsojista saattoi heti arvata, käsi eksyi 

█████████████. Pienen ████████ 

jälkeen tilanne ei edennytkään pidemmälle, mikä sai 

toimittajien taistelutahdon laskemaan.

Thor viedään sairaalaan, jossa henkilökunta ei kaihda 

██████ kenenkää kanssa. Samaan aikaan Asgar-

dissa Odin päättää käyttää valtaansa hyväksi ja harrastaa 

███████ tuolillaan. Pian kuitenkin Loki ottaa 

haltuunsa valtaistuimen ja käyttää valtaistuinsauvaansa 

erinäisissä ██████. Sillä välin Thor joutuu vanki-

laan epäselvästä syystä ja Jane pelastaa hänet panemalla 

█████. Valkyrie ei ole enää kiinnostunut Thorista, 

koska Janella on isot █████████. Homma meni 

taas täydeksi ██████████ ja vihdoin Thor ja 

Jane saavat toisensa.

Alkorytmi 0/2020
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Toisessa, tällä kertaa merirosvoteemaisessa elokuvassa 

Vladimir ja Natalie ovat kauniilla tietokoneella teh-

dyllä laivalla privaattihytissä. Taustalla soi rauhallinen 

ja romanttinen musiikki kun Vladimir ██████ 

Natalien ███████████ ja ████████. 

████████ hyödynnetään myös Vladimirin 

████████ hierontaan. Tunnelma on erittäin 

rauhallinen myös varsinaisen █████████ aikana, 

kiitos kauniin viulumusiikin. Upea kuutamo takaa ro-

manttisen tunnelman myös ██████ jälkeen. Tarina 

saa yllättävän juonenkäänteen, kun Mustaparta hyökkää 

laivalle. Mustaparta valtaa laivan ja heittää Natalien isoi-

ne ████████ yli laidan! Korkealaatuiset tehosteet 

kruunaavat uskomattoman tyylikkään laivataistelun.

Toisella laivalla seuraavana aamuna kabinetissaan 

eroottisia novelleja lukeva setämies hymyilee kuulles-

saan seinän takaa ██████ ääniä. Kirjailijan urasta 

haaveileva mies kuulee selkeästi, kuinka Albina ja Stro-

ganoff ███████ toisistaan. Selvisi, että setämies 

on laivan kapteeni. Voyeurismiin taipuvalla kapteenilla 

on valitettavasti seitsemän merta seilattavana, joten kir-

jailijan ura joutuu odottamaan. Pervo setämies bongaa 

Natalien vedestä ja päättää pelastaa hänet huomattuaan 

kuinka hervottoman ██████████ Nataliella on. 

Mahdollisesti Natalien innoittamana Kapteeri Pervo 

Setämies päättää ohjata laivan kohti Tortugaa.
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Tortugassa merirosvot tappavat Natalien entisen 

poikaystävän ja hän räjähtää näyttäen tien salaisel-

le saarelle. Samaan aikaan Albina onnistuu saamaan 

████, Natalie joutuu merirosvojen vangiksi ja va-

pautuu harrastamalla █████ erään naismerirosvon 

kanssa. Rapukoulussa rapuopettaja kysyi rapuoppilailta: 

"Onko kenelläkään saksia?" Natalien ja toisen naisen 

█████ nousivat. Samalla kun miehet kirjaimellisesti 

██████████ ringissä ympärillä. Loppuhuipen-

nuksena Kapteeni Pervo Setämies ja Albina joutuvat köy-

tetyksi latoon, joka sytytetään tuleen. Kapteenin pelastaa 

kuitenkin eräs ██████████ ja he ███████ 

toisensa liekkien keskellä samalla, kun Albina odottaa 

että he päästäisivät hänetkin köysistä.

Toimitus nautti myös erityisesti seuraavista elokuvista:

Stomp it

Kaunis tarina miehistä, jotka saavat hyvän olon tun-

teen siitä kun naiset astuvat korkokengillä heidän 

████████ päälle.

Spy Cam (Скрьітьіе Камерьі No 20)

Erittäin härski video, jossa salakuvattiin ██████ 

█████ alta ja kylppärissä.



Punavihervärisokealla ei ole vaikeuksia erottaa tätä elokuvaa.

Nörttismurffin rakentama laite teleporttasi Smurffiinan, Nörttismurffin ja 

Suursmurffin toimistoon, josta löytyi myös Kapteeni Setämies tai hänen jäl-

keläisensä. Yhdennäköisyys on yhtä silmiinpistävä kuin Kapteeni Setämie-

hen massiivinen ███████ hänen tökkiessään ██████ naamaan.

Pian tämän jälkeen Minecraft-ääniä päästelevä Pervo Velho luo uuden 

lyhythameisen smurffin, joka käy ensitöikseen ottamassa lämpimän kuor-

rutuksen █████████ Suursmurffilta. Uusi smurffi lähti etsimään 

Smurffiinaa. Hän löysi tämän erään vanhan miehen pöydältä. Mies yritti 

houkutella smurffeja mukaan █████████. Lyhythameinen smurf-

fi houkutteli Smurffiinan nopeasti ██████████, vaikka tämä 

oli hetki aiemmin kovasti vakuutellut olevansa kiltti smurffi. Totuus: 

Smurffiina ei olekaan kiltti smurffi. Kiltit smurffit ovat aina kaikkein 

█████████.

Smurffiina kaapattiin pervon velhon ███████████. Kaappaus 

tapahtui salakavalasti ██████ jälkeisessä koomassa. Pervo Velho ihailee 

Smurffiinaa erittäin ██████████, mutta sehän ei Smurffiinaa hait-

taa vaan hän innoissaan alkaa heti ████████ Pervon Velhon taika-

sauvaa. Nörttismurffi ja Suursmurffi kuvasivat salaa Smurffiinan ja Pervon 

Velhon aktiviteetin ja julkaisivat sen Alkorytmissä.

“Shut the smurf up!” -Suursmurffi
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17Tervansoutaja imitoi loiseläjiään tar koin elkein.

leikkauspöytätennismaihinnousuhumala

En minä väsynyt ole...

Karavaani



18 Vanki pakeni Pohjois-Korean vankileiriltä ja iloitsi parannuttuaan traumoistaan: "En näe enää Kim Jong -unia"

On vuosi 1980 ja koko Tanskan kansa on kokoontunut 
television ääreen. Televisiossa alkaa yksi Tanskan tunne-
tuimmista mainoksista, kuitenkin vielä tuntematon tässä 
kohtaa. Mainoksessa joulupukki jahtaa Tuborg-nimisen 
panimon olutrekkaa jouluisen musiikin soidessa. Mainos oli 
heti suurhitti.Mainoksen suosio sai aikaan tapahtumaket-
jun, jonka seurauksena syntyi  elämää suurempi joulutradi-
tio.

Yksi vuosi vierähtää lisää ja Tuborgin panimo päättää 
mainoksen suosion takia lanseerata jouluoluen, joka parem-
min tunnetaan julebryginä. Julebrygiä päätetään myydä 
vain 6 viikkoa vuodessa, ja sen myynti alkaa marraskuussa. 
Julebrygin julkaisupäivänä Kööpenhaminassa sataa lunta 
pitkästä aikaa, josta tanskalaiset saavat mielleyhtymän, 
lumi saapuu kun julebryg saapuu. Tämä assosiaation voi 
nähdä Tanskan kaduilla J-päivänä, sillä kyseisenä päivänä 
Kööpenhaminan kadut täyttyvät tekolumesta ja vaahdos-
ta. Mainoksen ja oluen tarina ja suosio on niin vahva, että 
ne ovat pysyneet muuttumattomana jo 40 vuotta, samalla 
synnyttäen 
uusia traditioita.

Julebryg on hieman makea, ehkä jopa hieman karamellinen 
lakritsin vivahteella. Maku sopii oikein hyvin jouluruokien 
kanssa. Olut kannattaa nauttia kylmänä, sillä lämpimänä 
humala puskee vahvasti kaiken maun läpi, luoden epämu-
kavan jälkimaun. Julebryg on olutyypiltään eurooppalainen 
vaalea pohjahiivaolut.

Julebryg
Toimittanut Oskari Järvinen
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Palataan kuitenkin menneisyyteen. Noin kymmenen vuotta 
kuluu, ja julebryg on noussut Tanskan neljänneksi myy-
dyimmäksi olueksi, vaikka sitä myydään vain kuusi viikkoa. 
Oluesta on tullut niin suosittu, että sen julkaisua odotetaan 
joka vuosi suurella innolla. Ja näin syntyy tanskalainen 
vappu. Joka vuosi marraskuun toisen viikon keskiviikko 
on päivä, jolloin jokainen tanskalainen menee lähimpään 
virkistyskerhoon odottamaan kellon lyövän 23:59. Seuraava 
päivänä suurin osa tanskalaisista ovat sairaina, eikä vain 
työntekijät vaan myös opiskelijat, johtajat ja kotiäidit. Tilan-
ne on niin paha, että vuonna 1999 Tanskan hallitus pyytää 
Tuborgia siirtämään julkaisupäivän perjantaiksi, jotta kan-
san työkyky säilyisi sallitulla tasolla. Ja näin tehtiin, vuodes-
ta 1999 asti jouluoluen saapumista, eli J-päivää, on juhlittu 
marraskuun ensimmäisen perjantaina. Oluen julkaisuaika 
siirtyi kolme tuntia taaksepäin. 

Marraskuun ensimmäisestä perjantaista on tullut tanskalai-
sille merkki siitä, että joulu on tulossa ja juhlapyhät lähesty-
vät. Joka vuosi noin 400 Tuborgin työntekijää menee paikal-
lisiin sivistyskeskuksiin juhlimaan ja julistamaaan J-päivän 
alkaneeksi  jakamalla erilaisia asusteita juhlijoille. Hanat 
aukeavat tasan kello 23:59, ei sekuntiakaan aikaisemmin. 
Vilpin mahdollisuus on suuri, mutta yleensä lojaalit juhli-
jat kertovat tällaisista barbaariteoista suoraan Tuborgille, 
mistä seuraa että ravitsemusliike joutuu Tuborgin mustalle 
listalle, eli seuraavana vuonna kyseinen taho saa julebrygiä 
vasta julkaisun jälkeisenä päivänä. Mikä katastrofi!

Miksi tätä tapahtumaa ei sitten ole Suomessa?  Ja mitä 
voimme tehdä, että tällainen kulttuuri saapuisi suomeen. Ei 
hätää, J-päivää juhlitaan jo Ruotsissa ja Serbiassa, ja suo-
malaisen tradition tuntiessa> se mikä tapahtuu Ruotsissa, 
tulee Suomeen kymmenen vuotta jäljessä. Jos mielesi halajaa  
mahdollisella Muistinnollauksen silliksellä maistella tätä 
tuotetta, niin etsi tämän artikkelin kirjoittaja käsiisi ja sano: 
“Glædelig jul og godt Tub’år.” Saatat saada yllätyksen!



20 Märkivien haavojen vaikutus napakettupopulaatioon on märkinaalinen.

Tietokiltaa tukemassa
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A
skartele pelinappulat koko perheen seurapeliä varten.
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Sillisbingo

Laula Elisalle 
synttärilaulu

Nauti vähintään 
viittä eri

ruokalajia

Juo vettä

Juo mimosaa

Käy saunassa

Huutistele 
esiintyjälle

Löydä piilotettu 
Valdemar

Lue Alkorytmi

Kiitä järjestäjiä 
parhaasta M0:sta

Pelaa
Thunderstruckia

Ole darrassa / 
rippaa

Pelaa beer 
pongia

Kerro hauska 
vitsi

Pelaa Kimbleä

Kellota olut,
kalja tai bisse

Käy paljussa

Pelaamalla bingoa ja täyttämällä vähintään kaksi riviä voi osallistua arvontaan. 
Täytetty bingolappu tulee näyttää tuomareille, jotka halutessaan hyväksyvät suorituksen.




