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Ajat päättyvät, uudet alkavat ja joskus

on päättäjän pal l i l ta noustava, jotta

uusi voi si ihen istua. Ki l lan päättäj ien

kokoonpanon muutoksesta päätetti in

vaal ikokouksessa 19.11. ja uusien valtakausi

alkaa vuoden vaihtuessa. Val itut henki löt

voitte luupata ki l lan nettisivui lta. Onnea

val itui l le ja hyvää seuraavaa hal l i tusvuotta!

Ensi vuodel le povatti in vaal ikokouksessa

myös alkohol ittomia tapahtumia!

Toivottavasti kaikki näitä luvanneet täyttävät

vaal i lupauksensa eikä käy kuten

eduskuntavaaleissa. I tse odotan innol la mitä

kaikkea val itut henki löt saavat aikaiseksi

ensi vuonna.

Val itettavasti ki l ta lehteen, el i tähän jota

pidät juuri kädessäsi , ei val ittu

päätoimittajaa ja toimittaj iakin vain kaksi

kappaletta ja yksi oikoluki ja. Jännyydel lä

odotan tuleeko ensi vuonna lehtiä vai ei .

Toivottavasti tulee. Jos ki innostus heräsi

mihin tahansa toimihenki lövirkaan, vielä ei

ole l i ian myöhäistä: Hal l i tus voi

toimikautensa aikana nimetä vapaaehtoisia

toimihenki lönakkeihin. Toivottavasti lehden

toimitukseen päätyy ihmisiä, jotta tämäkin

suomalaisen journal ismin kultakimpale

säi lyy hengissä. I tse ainakin luen tätä lehteä

enemmän kuin I ltapaskaa ja Paskan

Sanomia.

Mutta se tulevasta vuodesta. Keskitytään

nykyhetkeen ja menneeseen ni in kuin tässä

lehdessä on aina ol lut tapana: Alkorytmi

suuressa vi isaudessaan päätti säästää

luki joi l taan alkomahool in nauttimisen

kauheuden ja harrastimme eräänä

marraskuisena i ltana tutkivaa journal ismia.

Tästä lehdestä saatte lukea ah-ni in-ihanan

raportin kyseisestä tapahtumasta. Lisäksi

numero tarjoi lee l isää kirja-arvosteluja, täl lä

kertaa samassa arvostelussa kaksi(! ) kirjaa

yhden hinnal la. Jami-kissan ti la l la näette

täl lä kertaa Tappisarjakuvan. Cännärit vol .

2013 nähti in ja voitte lukea Terhi Tenhusen

(pääjärjestäjä) tekemän raportin, jos

jouduitte kreisit baaribi leet jättämään

jostain syystä väl i in.

Kuten kannesta varmaan näitte, kyseessä on

myös Fuksikruise Edition! Suurin osa

sisäl löstä on täl lä kertaa valokuvia

fuksikruiselta. Jos ette ol leet kruisei lemassa,

nyt on hyvä hetki tutustua tapahtuman

anti in valokuvien saattelemana ja vaikka

ol itkin, voit keräi l lä muistipalapel in paloja

tästä numerosta!

Näiden esipuheiden saattelemana toivotan

tei l le hyviä lukukokemuksia uusimman (ja

ehkä vi imeisen???) Alkorytmin parissa.

Musta on kasvanut itseni pomo.

JAMI LINDH

Päätoimittaja
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Tämän ja vi ime vuoden aikana Suomessa

on i lmestynyt ainakin kaksi romaania,

jotka kuvaavat total itaristista ja epätasa-

arvoista vaihtoehto-Suomea. Jan Salmisen

Äidinmaassa naiset ovat ottaneet

täydel l isen val lan yl i miessukupuolen.

Johanna Sinisalon Auringon ydin taas kertoo

miltei päinvastaisen tarinan: miehet ovat

alkaneet jalostaa naisia sukupolvi

sukupolvelta yhä tottelevaisemmiksi ja

lapsel l isemmiksi . Tämä kirjoitukseni vertaa

kirjojen maai lmaa ja pohti i ni iden

uskottavuutta. Juonia en referoi : ne löytää

kustantamojen sivui lta ja lukuisista

kirjablogeista.

Toisen sukupuolen yl ival lan l isäksi kahta

dystopiaa yhdistää suhde tekni ikkaan.

Molemmissa tarinoissa Suomi on jäänyt

teknologian takapajulaksi , eräänlaiseksi

Pohjolan Pohjois-Koreaksi . Luultavasti tämä

ratkaisu on tehty molemmissa kirjoissa siksi ,

että ihmisten al istumista uskomaan

järjestelmän hyvyyteen ja suurta

tietämättömyyttä muusta maai lmasta ol isi

ol lut vaikeaa sel ittää muuten. Jopa rankasti

sensuroitu internet ol isi sulattanut

kulttuurieroja Suomen ja muun maai lman

väl i l lä . Tottakai myös ulkomai l le

matkustaminen ja ulkomaalaisten

matkustaminen tänne on kirjoissa ankarasti

säänneltyä ja mahdol l ista vain harvoi l le.

Myös jo Orwel l in klassikosta Vuonna 1984

tuttu uuskiel i , käsitteiden nimeäminen

uudel leen siten että vanhat ajatuskaavat

alkavat muuttua mahdottomiksi , yhdistää

kirjoja. Muun muassa sukupuol i l le on

annettu uudet nimitykset (paitsi naisi l le

Äidinmaassa).

Äidinmaassa rakennukset rapistuvat eikä

kukaan yksityisautoi le. Bussitkin ovat

vanhoja ja huonokuntoisia. (Kenties tämä on

pi ikki si i tä, mitä tapahtuisi jos yksinomaan

naisten ol isi yhtäkkiä i lman

valmistautumista alettava hoitaa koko

yhteiskunnan infrastruktuurin yl läpito?)

Lihansyönti on kiel letty uskonnol l isista

syistä: Äiti Maa ei sitä suvaitse. Auringon

ytimessä l ihan syöntiä taas on rajoitettu

samasta syystä kuin tupakan, kahvin, teen,

kannabiksen, chi l in ja muiden huumeiden

käyttö on kokonaan kiel letty – terveyden

vuoksi . Auringon ytimen juonikuviot

pyörivätkin pal jon chi l id i i lerien

salamyhkäisten vi l jely- ja kauppapuuhien

ympäri l lä .

Sukupuolten työnjako ja seksisuhteet

näyttäytyvät romaaneissa varsin eri la isina.

Si inä missä Auringon ytimen maai lma on

hyvin heteronormati ivinen ja kaikkial la

korostetaan miten naimisi in pääseminen ja

perhe-elämä ovat naisen elämän tärkein

asia, Äidinmaassa on hylätty ni in heterous

kuin yksiavioisuuskin: kansalaisen paras

tapa elää on monisuhteisena

lesbokol lekti ivissa. Si inä missä al istetut

naiset Auringon ytimessä ovat kaikesta

huol imatta keskeinen osa perhettä,

Äidinmaassa miehet ovat perheettömiä

asuntolassa asuj ia, jotka tekevät

aseistettujen varti joiden valvonnassa

kaikkein al iarvostetuimmat “paskahommat”.

Heidän seksuaal isuutensa on kahl ittu

hormonein ja leikkauksin. Naiset haluavat

varmistua si itä, että raiskaukset ja muut

väkivaltarikokset ovat mennyttä ikuisiksi

ajoiksi .

ALISTETUT – KUN TOINEN SUKUPUOLI KAAPPAA

VALLAN
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Äidinmaassa on toteutettu äärimmil leen

pelokas ajatus si itä, mitä tapahtuu kun

miesten koulutustaso vähitel len laskee

naisi in verrattuna yhä enemmän ja heidän

määränsä pol iti ikan ja talouselämän

johtopaikoi l la vähenee. Tarinan uskottavuus

ei kuitenkaan ihan kanna. Kun luin kirjaa,

minun ol i vaikeaa suhtautua tarinan

henki löihin “oikeina ihmisinä” eikä jonkun

keksiminä hahmoina. Mi l jöiden, ihmisten ja

tapahtumien kuvaus on yl ivakavaa,

tuntei levaa ja l i ioitel lun dramaattista

aiheuttaen lähinnä “Hohhoi jaa”-efektin.

Saman tarinan ol isi kertonut puolel la

sivumääräl lä – luultavasti ki innostavammin.

Naiset haluavat
varmistua siitä,
että raiskaukset

j a muut
väkivaltarikokset
ovat mennyttä
ikuisiksi aj oiksi.

Totuuden nimessä Auringon ytimen

maai lmal la on puolel laan etu, jol la se on

helposti Äidinmaata uskottavampi. Se on

nimittäin pitkälti yhdistelmä oikeita

yhteiskuntia, ni in nykyisiä kuin menneitä. Se

yhdistää perinteisen asetelman naisesta

perheenhoitajana ja miehestä työssäkäyjänä

sekä perheen auktoriteettina jossain määrin

l iberaaleihin asioihin, kuten tanssi in,

avokaulaisi in pukuihin, treffeihin, tekoripsi in

ja la i l l iseen seksikauppaan. Se on myös

paremmin kirjoitettu. Rönsyjä on sopivasti ,

muttei l i ikaa, ja kirjaan on helppo uppoutua

tunneiksi putkeen. Sinisalo on toki kokenut,

aiemmin Finlandial lakin palkittu kirja i l i ja ,

joten yl ivertaisuus Salmisen

esikoisromaani in verrattuna ei ole maai lman

kahdeksas ihme.

Auringon ytimessä on herkul l isia

pikkuoival luksia, kuten naimattomi l le

nuori l le naisi l le myönnettävä

pariutumismarkkinatuki sekä naisten

ensimmäisten tanssipukujen rinnastaminen

inttikuteisi in. Yksi asia kuitenkin kovasti syö

kirjan uskottavuutta: Jos Suomesta kehittyisi

äärimmil leen terveyttä kyttäävä

yhteiskunta, voisiko se samal la ol la vain

miesten hal l i tsema yhteiskunta? Sinisalo on

itse haastattelussa kertonut saaneensa

idean tarinan terveystotal itarismi in nykyajan

terveyskeskustelusta. Epäi len kyl lä kovasti ,

että jos kaltaiseni kukkahattutädit ol isi

yhteiskunnassa kokonaan vaiennettu, eivät

ne sedät noin vain kieltäisi kal joittelua,

mässäi lyä ja chi l iä mausteena. Ainakaan

kaikkia ni istä. Jos esimerkiksi alkohol i lähtee,

mässäi ly pysyy. Koska olette vi imeksi

nähneet hoikan öl jysheikin?

Jan Salminen: Äidinmaa, Tammi

2012, 392 s.

Johanna Sinisalo: Auringon ydin,

Teos 2013, 340 s.

Sofia Virtanen
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Alkorytmi suuressa vi isaudessaan tutki i

täl lä kertaa alkohol ia ja sen vaikutuksia

ihmisen loogiseen, sosiaal iseen, yms.

käytökseen. Epätieteel l iseen tutkimukseen

osal l istuivat toimituksesta seuraavat

henki löt: Jami Lindh, Unto Kuuranne, Vi l le

Räsänen ja Sampo Kyyrö.

Tutkimus järjestetti in seuraavasti : Juoti in

suht tasaiseen tahti in alkohol i juomia.

Juomien volttimäärä ol i noin 4.7% ja

makuina normaal in kal jan l isäksi Dry Apple

ja Extra Dry Apple. Keventävinä juomina

toimi Coca-Cola ja Jaffa Jouluomena. Noin

tunnin välein pyritti in tekemään

epäkogniti ivinen testi : Uhrin tarkoituksena

ol i la j i tel la sekoitettu korttipakka maa- ja

numerojärjestykseen, s.e. ässän paikan sai

val ita itse alusta taikka lopusta ja maiden

järjestyksel lä ei ol lut väl iä. Tämän jälkeen

uhri lta kysytti in subjekti iviset oloti lat

numeroasteikol la 1 - 10.

Tutkimuksen aikana keskustelti in tämän

lehden tekemisestä, mahdol l isista aiheista ja

teemoista, sekä otetti in valokuvia

toisistamme. Kävimme myös väl ipalal la

Keltsussa, si inä teekkarien olohuoneessa (ei-

maksettu mainos). Keskustelun aikana

lehteen val ikoitui seuraavat lainaukset, jotka

varmasti kuvaavat tutkimuksen luonnetta

mitä loistavimmin: "Alkorytmin kokoukset on

kauheimpia" ja "Varmaan must räpsitään

valokuvia" . Seuraavi l la sivui l la kyseinen

tapahtuma valokuvin.

Jami Lindh
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Subj . Subj .

Aika humalaindeksi pahoinvointi- indeksi

T+0 4: 52 0. 1/10 0/10

T+60 9: 57 0. 2/10 0/10

T+150 5: 35 10/10 0/10

T+210 - - - - 10. 5/10 0/10

T+320 - - - - 11/10 20/10

Subj . Nautitut Erikoismaininta

fiilis oluet

T+0 0/10 1

T+60 2/10 5

T+150 0/10 8 Järj estetty takaperoiseen j ärj estykseen

T+210 Inf/10 9 " Voit työntää ne kortit sanonko mihin"

T+320 0/10 12 " Mä en suorita"
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Subj .

Aika humalaindeksi

T+0 2: 00 0/10

T+60 2: 08 1/10

T+150 2: 21 3/10

T+210 2: 15 3/10

T+320 2: 13 4/10

Subj .

pahoin-

vointi- Subj . Nautitut

indeksi fiilis oluet

T+0 0/10 7/10 1

T+60 0/10 7/10 3

T+150 1/10 8/10 7

T+210 1/10 8/10 8

T+320 1/10 8/10 11
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Subj .

Aika humalaindeksi

T+0 2: 34 0. 1/10

T+60 2: 54 1. 5/10

T+150 2: 12 2/10

T+210 2: 15 2. 5/10

T+320 2: 13 2/10

Subj .

pahoin-

vointi- Subj . Nautitut

indeksi fiilis oluet

T+0 0/10 8/10 1

T+60 0/10 7/10 3

T+150 1/10 6/10 5

T+210 1/10 6/10 8

T+320 0/10 7/10 10
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Subj .

Aika humalaindeksi

T+0 1: 41 0/10

T+60 1: 40 0. 2/10

T+150 1: 40 0. 5/10

T+210 1: 47 0. 8/10

T+320 1: 40 0. 75/10

Subj .

pahoin-

vointi- Subj . Nautitut

indeksi fiilis oluet

T+0 10/10 6/10 0

T+60 10/10 7/10 3

T+150 9/10 7/10 5

T+210 9/10 7. 5/10 7

T+320 8. 5/10 7. 5/10 8
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Why do you drink milk with lunch?

Sampo: To grow strong bones and blame on them

if someone tel ls that you are fat.

How many people at Aalto university

consider themselves nerds, geeks or

otakus?

Jami: Depends on how you define those three

words. Educated guess: ~50%.

Who is the coolest person/being in

Otaniemi?

Jami: Vei jo Tietoki la

Sampo: The one swimming in avanto

Why the finns are (all!) tall and blond-

haired?

I t seems l ike you haven’t met al l Finns in

Tietoki lta. .

Sampo: I don’t have a blond hair. I ’m not tal l

either : (

UK: I think you meant Swedish people. . .

How many students are there in School of

Science?

Jami: Around 3600

Why do everyone spread a not so correct

message about Finns being less talkative?

Sampo: I don’t want to talk about it…

When I want to go to a party in Otaniemi,

should I bring anything “special” (something

I might not be used to as a foreigner)?

Jami: Referring to the Hitchhiker’s Guide to the

Galaxy: “The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy has

a few things to say on the subject of towels: A

towel , i t says, is about the most massively useful

thing an interstel lar hitchhiker can have.” And as

we al l know, Otaniemi is ful l of interstel lar

hitchhikers.

What happens if you divide by zero?

Jami: I don’t usual ly divide by zero, but when I

do, nothing actual ly happens aside from

ZeroDivisionError.

Sampo: I don’t divide by zero.

UK: A tiny black hole appears, slurps in a kitten,

and disappears.

How many baboons does it take to lift a blue

whale if the whale is filled with gold?

Sampo: More than it would take if the whale was

empty.

Do teekkari traditions are practiced the rest

of your life after finishing university? Which

ones?

Jami: Wappu is, and the student cap. If you count

awesomeness as a tradition, then that too.

Why did the timetable mess up at

tutustumisilta?

UK: What mess up? I did not notice any mess up.

And it surely was not because of me.

Why are there so few girls in this guild? And

in the school of Science in general?

Sampo: Girls are dwindl ing resource

UK: Consult your favourite “Girls in Science”

-theory.

Where are all the computer science girls? :(

They moved on to Athene when the gui lds spl it.

What song is that, that you sing at midnight

on the party? What is it about?

UK: Teekkarihymni

FUKSIT KYSYIVÄT ALKORYTMILTÄ! ALKORYTMI VASTAA :)
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If there is only one international student in a

guild activity, could he/she have English

service?

Jami: I don’t understand the question. Maybe?

Yes? Depends on what kind of service they want.

Is sun hotter that TiK?

Sampo: Depends on if it’s a day or a night.

Does have all Guild anything like a national

song (hymn)?

Jami: Nothing officia l , but the one I ’ve heard is

“Tieto-vitun-ki lta”

What is the typical food in Finland?

Sofia: Kebab (if you want to eat something cheap

in a restaurant).

Sampo: I l ike meat.

Lauri : Double Whopper, they sel l those in the

Burger King located in Stockholm.

When can I get some sleep?

Sampo: I ’ l l arrange something.

Why the beer and the milk are so important

for Finnish people?

Sampo: Because you can’t mix them yet.

Is there something as a Finnish kiss?

Jami: You awkwardly look at each other and

decide to not to talk anymore at al l .

Sofia: No, we only have an old saying: “A Finnish

man doesn’t talk or kiss.” : (

UK: Maybe: “A Finnish man neither converses nor

kisses”

Do you lapidate Windows and Apple fans? If

not, why?

UK: Too many critical systems run on Windows.

What is the worst thing in history of Aalto

university? Everything seem to be too nice.

Jami: Wel l , actual ly, the whole Aalto University is

the worst thing in its history.

How many soccer balls can we fit in TU2

room in CS building?

Sampo: 2 or 3, don’t remember the exact

amount.

What do people typically wear under their

overalls? Are there anything like kilts?

Sampo: I have nothing under my overal ls.

Why Finnish people are so cool?

Sampo: If we weren’t al l the snow and ice would

melt and we would drown.

They haven’t spend enough time in sauna, yet.

Meaning of life?

Jami: 42

Lauri : Elämän tarkoituksen olemassaolon voi

helposti todistaa vääräksi loogisel la ristiri idal la ja

sen osoittaminen kuuluukin nykyään

Tietojenkäsittelyteorian perusteet kurssin ns.

bonustehtävi in joista voi saada jopa 3,8

l isäpistettä tentti in kunhan muistaa kirjoittaa

kurssipalautteen.

Sampo: To be a cat in the next l ife.

M’encanta la cultura estudiantil d’aqui

Finlandia i realiment m’agradaria tenir

alguna cosa similar al mel pais, pero em

pregunto: Quant es gasta de mitsana un

estudiant, contant l’overall els badgets i el

barret?

Sampo: Ermm. . Hal lo?

UK: You can ask 3m



CÄNNÄRIT’13 - SAATANA.
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VIVALLINEN VOPINTO VOPAS VUUSILLE VUKSEILLE.

C ännäreiden suunnittelu alkoi

syyskuussa phuksei l le järjestetyl lä

luennol la ja paikal le i lmestyi kaiken

kaikkiaan 18 innokasta phuksia

kuuntelemaan, mistä oikein on kyse.

Luennol la phuksiwaarimme Joonas

(Zerphed) ja vuoden 2012 pääjärjestäjä Juho

(Jetch) kertoivat Cännäreiden

järjestämisestä; mitä si ihen kuuluu, miten

tulee toimia ja mi l la isia Cännäreitä aiempina

vuosina on järjestetty. Luennon

tarkoituksena ol i myös val ita tämän vuoden

Cännäreiden pääjärjestäjä, sihteeri ja

rahastonhoitaja. Tiukan äänestyksen

tuloksena pääjärjestäjäksi val ikoitui Terhi ,

sihteeriksi Antti ja rahastonhoitajaksi (sekä

pääjärjestäjän vasemmaksi kädeksi) Ol l i .

Heti luennon jälkeen pidetti in ensimmäinen

viral l inen suunnittelukokous. Kokouksessa

ideoiti in tämän vuoden teemaa, ja

ehdotuksia tul ikin pal jon, mm. l ike-a-sir-

teema, kekkosbi leet ja nörttibi leet.

Alustavaksi teemaksi val itti in kuitenkin lähes

yksimiel isesti turistirysä ja Gran Canaria,

joka säi lyi teemana loppuun asti .

Ensimmäisessä kokouksessa päätimme

myös jatkaa perinteitä ja järjestää Cännärit

baarissa, sekä rikkoa perinteitä ja järjestää

Cännärit jonain muuna i ltana, kuin

vaal ikokousta edeltävänä i ltana, ja täten

pelastaa vaal ikokouksen läsnäol i jat

armottomalta krapulalta.

Cännäreiden ajankohta ol i helppo val ita,

koska halusimme jatkopaikaksi saunati lan

Otaniemestä, ja vapaana ol i a inoastaan

OK20, 12.11. Harmiksemme myös AS:n

phuksit, sekä KIK:n phuksit ol ivat päättäneet

järjestää phuksibi leensä samana

ajankohtana. Se ei kuitenkaan meitä

haitannut. Baariksi val itsimme mutkien

kautta teemaan sopivan CUBA! :n.
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Suunnittelukokouksia pidetti in syksyn

mittaan kerran vi ikossa, ja Cännäreiden

järjestämiseen osal l istui kaikenkaikkiaan

parikymmentä phuksia, kukin oman kykynsä

ja ki innostuksensa mukaan. Ehkä

aikaavievin ja haastavin osuus ol i Cännärit-

ju l isteen suunnittelu ja toteutus, mutta ki itos

loistavan web-ti imimme, jul isteesta tul i a ika

pirun si isti !

Ol i synkkä ja myrskyinen yö ja koitti

cännäripäivä. Stressin ja vitutuksen

kasvaessa teema osoittautui oikeaksi

val innaksi . Baarissa kaikki sujui yl lättävästi

i lman suurempia ongelmia ja CanCan-

tanssiryhmäkin esi intyi onnistuneesti .

Teekkarihymniä edeltävän suuren

häsläyksen jälkeen saati in sekin suoritettua

kunnial la . Jatkopaikal le Vip-ryhmä sai si irtyä

karaokebussin (joka muuten unohdetti in

maksaa etukäteen, kuten ol i tarkoitus)

kyydi l lä ja vaikka kassal ipas ol ikin jo ehtinyt

ki iruhtaa jatkoi l le, saati in tuntemattoman

hyvänteki jän (Jetch) avul la maksettua

baari l le narikkamaksut.

Ennen ihmisten saapumista jatkopaikal le ol i

i lmassa pientä pani ikin tuntua. Pal ju vuosi

kuin seula, letkut vuosivat kuin seula,

ruokaa varten ei ol lut varattu lautasia tai

haarukoita, eikä aikaakaan ol lut pal joa

jäl jel lä . Ihmeel l isesti kaikki saati in kuitenkin

melkein valmi iksi kun karaokebussi kurvasi

päätepysäki l le. Kun vi imein ihmisiä alkoi

vähitel len saapua jatkopaikal le alkoi asiat

lu istamaan ja paikassa alkoi ol la meininkiä.

Muutaman sekavan tunnin jälkeen alkoi

paikassa si ivous eikä näky ol lutkaan ni in

nätti kuin aikaisemmin ajattel imme.

Letkumestarimme oksensi suihkussa eikä

muutkaan paikat ol leet aivan puhtoisia.

Pienen, mutta tehokkaan si ivousryhmämme

avul la, OK20:stä tul i varmaan puhtaampi

kuin koskaan. Kun lopulta paikka saati in

si istiksi ja pal ju dumpattua rahastonhoitajan

parvekkeel le, ol i olo melkoisen huojentunut.

Cännärit saati in järjestettyä (ainakin

melkein) kunnial la loppuun saakka.

Terhi Tenhunen

Cännärit’13 pääjärjestäjä

Olli Kanerva

Cännärit’13 rahastonhoitaja

"ET LAITA SIIHEN MITÄÄN KUVAA MISSÄ MÄ OON"
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FUKSICRUISE 2013

F uksicruisen legendaarinen pämpspämps

reissu ol i loistava. Perinteiseen tapaan

fukseja leikitetti in ympäri hyttejä, hymni

lauletti in ulkona yläkannel la, vähäsen käyti in

reivaamassa laivan diskossa ja seuraavana

päivänä krapuloissa laahustetti in

Tukholmaan aiheuttamaan paheennusta tai

hyvää mieltä ruotsalaisi l le. Kotimatkal la

la ivan kasinobaarissa nähti in borderl ine-

NSFW tanssiesitys, jonka jälkeen esi intyi

ehkä parhain coverbändi ikinä: Coverfield.

Kaikki nämä näette meikäläisen, Sampsan ja

Kimmon valokuvista koostetusta

reportaasista seuraavi lta sivui lta! Nauttikaa

ja ihmetelkää.

Jami Lindh

Kimmo Ahokas

Sampsa Laapotti



Alkorytmi 4/2013

23



Alkorytmi 4/2013

24



Alkorytmi 4/2013

25



Alkorytmi 4/2013

26



Alkorytmi 4/2013

27



Alkorytmi 4/2013

28



Alkorytmi 4/2013

29



Alkorytmi 4/2013

30



Alkorytmi 4/2013

31



Alkorytmi 4/2013

32



Alkorytmi 4/2013

33



Alkorytmi 4/2013

34



Alkorytmi 4/2013

35



Alkorytmi 4/2013

36

TAKAKANSI




