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Pääkirjoitus
Anna-Maria Wilskman

Jälleen on uusi vuosi alkanut ja si-
ten on myös vuoden ensimmäisen 
Rostran aika herätä horroksestaan. 
Liekö kukaan yllättynyt siitä, että 
Symposion ry:n äänenkannatta-
ja jatkaa tänäkin vuonna ilmes-
tymistään ainoastaan sähköisessä 
muodossa – onhan tämä mukava 
formaatti säästäen sekä rahaa että 
vaivaa. 

Tässä numerossa esitel-
lään vielä apupyörillä pyristelevää, 
mutta piakkoin varmasti ilman 
käsiä eteenpäin porskuttavaa Isoa 
Pyörää. Antiikin kielten ja kult-
tuurien opiskelijaedustaja Lauri 
Lönnström selostaa selväsanais-
esti tämän hetken tilanteen tut-
kintouudistuksen suhteen. Lisäksi 
vuoden ensimmäinen numero 
sulkee sisäänsä jatko-opiskelija 
Urpo Kantolan havainnollista-
van kertomuksen siitä, kuinka 
kannattaa pitää silmänsä auki ja 
päänsä terävänä myös kirjasto-
jen ulkopuolella – antamatta kos-
teiden lounaiden hidastaa me-
noa. Tässä numerossa esitellään 
myös ainejärjestömme uusi hal-
litus ja muistellaan helmikuista 
Lupercaliaa.

Allekirjoittanut viettää alku-
vuotensa Välimeren auringossa ja 
niinpä seuraavassa numerossa on 
luvassa kuulumisia sekä Ateenassa 
järjestetyltä klassillisen arkeologian 
syventävien opintojen kurssilta että 
Sisilian Naksoksen kenttätöistä. 
Käytän täten myös tilaisuuteni 
hyväksi ja kuulutan Symposionille 
joukkuetta kesäkuussa järjestettä-
viin Nemean kisoihin! Lisätietoa 
löytyy kisojen nettisivuilta 
nemeangames.org.

Päätoimittaja ja operaatio keramiikan 
pesu Sisiliassa
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Iso pyörä jatkaa pyörimistään
Lauri Lönnström

Perusasiat ensin. Iso pyörä -koulutusuudistuksen yhteydessä on tavoitteena 
muodostaa hakijoita kiinnostavia laadukkaita koulutusohjelmia kandidaatti- 
ja maisteritasolle, jotka käynnistyisivät 1.8.2017. Vuonna 2013 uudistettui-
hin tohtoriohjelmiin ei puututa. Varmaa tietoa on toistaiseksi hyvin vähän ja 

ainoastaan kandiohjelmien nimet ovat varmistuneet rehtorin päätöksellä.

Humanistinen tiedekunta muodostaa kuusi kandiohjelmaa, joista an-
tiikin kielet ja kulttuurit muodostaa kulttuurien tutkimuksen kandioh-
jelman yhdessä taidehistorian, uskontotieteen, alue- ja kulttuurintutki-
muksen, folkloristiikan, arkeologian, kansatieteen, Aasian tutkimuksen, 
Lähi-idän tutkimuksen, Afrikan tutkimuksen ja museologian kanssa. 
Ohjelman pääpaino on selkeästi kulttuurien tutkimuksessa ja (nyky)kie-
lille on oma kandiohjelmansa.

Kandin laajuus säilyy 180 opintopisteessä, josta pääaineopintojen 
osuus on vähintään 60 op. Paljon puhetta on herättänyt työelämävalmius. 
Kandissa työelämäjakso on vähintään 5 op työharjoittelua tai työelä-
mäprojektia ja vähintään 5 op asiantuntijatehtäviin valmentavia taitoja.

Aloituspaikkoja on kaavailtu 87, mikä on neljä vähemmän kuin 
oppiaineiden nykyinen yhteenlaskettu sisäänotto. Pitää kuitenkin muis-
taa, että nykyisiin oppiaineisiin sisältyviä kieliopintoja eriytetään kielten 
kandiohjelmaan.

Maisteriohjelmat ovat vielä valmisteluvaiheessa, mutta näillä nä-
kymin kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmasta pitäisi olla mahdollista 
hakea ainakin viiteen maisteriohjelmaan, joita olisivat kulttuuri, muis-
ti ja perinne, historian, maailman kulttuurien, European Studies sekä 
Gender Studies maisteriohjelmat.

Maisterin laajuus niin ikään säilyy nykyisessä laajuudessaan (120 
op), mutta pääaineopintojen vähimmäismäärä laskee 60 opintopisteeseen 
nykyisestä 80:stä.



5Rostra 1/2016

Yksittäisten maisteriohjelmien sisäänottomäärien suora vertailu 
valmistuvien kandien määrään on tässä vaiheessa turhaa tarkkojen tie-
tojen puuttuessa, mutta todettakoon humanististen kandiohjelmien kaa-
vaillun sisäänoton olevan 600 ja maisteriohjelmien 686.

Siirtymävaihe uusin koulutusohjelmiin on kolme vuotta 
(1.8.2017–31.7.2020). Siirtymäaikana valmistuvalle vanhan tutkintora-
kenteen kandille määrätään mahdollisimman hyvin kandin pääainetta 
vastaava maisteriohjelma. Samalla voidaan määrätä kohtuullinen määrä 
välttämättömiä täydennysopintoja. Vanhan tutkintorakenteen mukaisesti 
opintoja suorittavat noudattavat lukuvuoden 2016–17 tutkintovaatimuk-
sia ja opetus järjestetään siirtymäaikana uusien opetussuunnitelmien mu-
kaisesti.

Kaikki yli kymmenen vuotta vanhat opinnot vanhenevat, mutta 
opintokokonaisuuksille voidaan asettaa lyhempiäkin vanhentumisaikoja. 
Aika alkaa suorittamispäivästä tai kokonaisuuden kohdalla viimeisenä 
suoritetun osion suorittamispäivästä.

Kaikesta uudistukseen liittyvästä tiedotetaan Flammassa ja sieltä 
löytyvät myös kaikki tekstissä käytetty lähdeaineisto. Lähes kaikki on 
vielä suunnittelun asteella, joten kaikenlaiset muutoksen ovat mahdolli-
sia.

Maisteriohjelmista on odotettavissa päätöksiä maaliskuun aikana ja uusi hal-
lintorakenne selviää 1.5.2016 sen astuessa voimaan.

Lisätietoja:
https://flamma.helsinki.fi/fi/iso-pyora

Lähteet:
Rehtorin päätökset 15/2016, 22/2016 ja 23/2016.
Humanistisen tiedekunnan uudistettu koulutusohjelmaesitys 22.1.2016.
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Tai sitten voi. Münchenin 
Glyptothekin näyttelyesineistön 
joukosta erottuu muuan kappa-
le Aleksanteri¬salissa jo siksi, että 
kyseessä on melko yksinkertaisella 
reliefillä koristeltu taulu ilman eri-
tyisiä kuvanveistollisia ansioita, joi-
den tähden sen tarvitsisi erityisesti 
olla Glyptothekissä, ja päähuomio 
on useamman rivin pituisella piir-
tokirjoituksella. Toisekseen allekir-
joittaneen silmään pisti heti alussa 
mainittu, komean selväkirjaimi-
nen roomalainen nimi, eritoten 
nomen gentilicium ΣΑΥΦΕΙΟΣ, 
sillä -ēius-loppuisten nimien tyy-
pillinen kreikkalainen kirjoitus-
asu on -ηιος. Oli myös selvää, että 
tietotaulusessa väitettiin sisältöä 
väärin kunniapiirtokirjoituksek-
si (Ehrung)Saufeiukselle, vaik-
ka kyse on päivänkirkkaasti siitä, 
että hän on rakennuttanut lihato-
rin (κατεσκεύασεν τῇ πόλει τὸν 
μάκελλον). Koska luentaa  edelsi 

hieman kosteutta sisältänyt lounas, 
en ryhtynyt selvittämään kirjoi-
tuksen piirteitä tarkemmin, mutta 
panin ylös oleelliset tiedot sen jul-
kaisun löytämiseksi. 

Etsiessäni ilmeni, että ainoa 
originaali julkaisu on sadan vuo-
den takaisen epigraafikon ja orien-
talistin Theodor Wiegandin ja sen 
lukutapa on valitettavasti hieman 
virheellinen.1 Kenties Wiegand ei 
ole nähnyt kiveä itse, koska ensin-
näkin helposti luettava kirjoitus on 
tulkittu kolmesta kohdasta vää-
rin ja toisekseen kivi on peräisin 
Myysiasta, Rhyndakos-joen varren 
Apolloniasta, mutta artikkeli on 
allekirjoitettu Samoksella. (Miten 
kivi on päätynyt löytöpaikasta ny-
kyisille sijoilleen, ei ole toistaiseksi 
tiedossani.)

Esitän tässä Wiegandin lu-
kutavan ja kuvan, joka osoittaa 
mitä selvimmin, että nomen ja ri-
vien 4–5 jako on luettava toisin; li-

Silmät auki kentällä
Urpo Kantola

Saksalaisethan tekevät kaiken aina täydellisen täsmällisesti ja objektiivisiin 
tosiasioihin perustuvan tiedon valossa, joten on käytännössä katsoen mahdo-

tonta löytää mitään virhettä missään saksalaisen tekemässä... 

1 ΑΜ 36, 1911, 294–295 nro. 4. Wiegandin lukutapa on toistettu näissä kokoomajulkaisuissa: 
AÉ 1912 83, IGR 4 1676, IMT 2358.
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säksi rivit alkavat pystysuunnassa tasatusti. Ohessa on oma lukutapani. 
(Oli muuten myös vaivatonta käydä hankkimassa parempi kuva kivestä, 
koska Glyptothekiin pääsee sunnuntaisin eurolla.)

Wiegand 1911 Kantola (autopsia 
29.11.2015) 

Γ Σαΰφιος Μά-
 κερ ὁ ἱερεὺς 
τῶν Σεβαστῶν 
γυμνασιαρχήσας ἐκ τῶν ἰδίων 

Γ(άιος) Σαυφεῖος Μά-
κερ ὁ ἱερεὺς vv 

τῶν Σεβαστῶν 
γυμνασιαρχή- 

τοὺς νέους καὶ τὴν γερουσίαν 
ἐν τῷ εκρʹ ἔτει 
κατεσκεύασεν 
τῇ πόλει τὸν 
μάκελλον ἐκ 

5 σας ἐκ τῶν ἰδίων 
τοὺς νέους καὶ 
τὴν γερουσίαν 
ἐν τῶι̣ εκρʹ ἔτει 
κατεσκεύασεν 

τοῦ συναχθέν -
τος ἐκ τῆς γυ-
 μνασιαρχίας αὐ-
 τοῦ ἀργυρίου. 
Πάτος. 

10 τῇ πόλει τὸν v 

μάκελλον ἐκ 
τοῦ συναχθέν-
 τος ἐκ τῆς γυ- vv 

μνασιαρχίας αὐ- 
15 τοῦ ἀργυρίου. 

vvv πάτος. vvv 

Gaius Saufeius Macer, keisarikultin pappi, joka järjesti omin rahoin nuorison 
ja vanhimpain gymnasion-palvelut,2 rakensi lihatorin  kaupungille gymna-
siarkin-virantoimituksestaan kootulla rahalla. Tie (lihatorille/-lta). 

Rivijakoa kiinnostavampi piirre tietysti on Saufeiuksen (Saufēius) 
kirjoitusasu ensimmäisellä rivillä. Tässä onkin todennäköisesti kyse juu-

2 Akkusatiivimuotoinen τοὺς νέους καὶ τὴν γερουσίαν on jokseenkin erikoinen 
γυμνασιαρχέω-verbin yhteydessä. Verbi on yleensä intransitiivinen (’toimia gymnasiark-
kina’), ja vaikka se toisinaan esiintyy transitiivisesti käytettynä (LSJ s.v. ’provide for, supply 
as gymnasiarch’), täydennyksenä on yleensä jokin eloton (πάντα τὰ γυμνάσια TAM 5,2 975; 
[τ]ὸν Ἀνθεστηριῶν[α] IG 2/3² 3015). Tässä tapauksessa en ole toistaiseksi keksinyt muuta 
ratkaisua, kuin käsittää οἱ νέοι ja γερουσία gymnasiarkin-toiminnan, ”gymnasiarkkeilun”, 
jonkinlaiseksi kohteeksi tai pikemmin hyötyjäksi. 



8 Rostra 1/2016

ri Saufeiuksesta eikä Saufiuksesta, 
silläjälkimmäisiä tunnetaan aino-
astaan muutama Praenestesta en-
nen Sullan perustamaa koloniaa 
(82 eaa.) ja yksi satunnainen Africa 
Proconsulariksesta, kun taas 
Saufeiuksia tavataan paljon enem-
män ja laajemmalti, myös idästä.3 
Ajanilmaus ἐν τῷ εκρʹ ἔτει viittaa 
todennäköisesti idässä usein vielä 
keisariajallakin käytettyyn Sulla-
ajanlaskuun, jonka mukaan kyse 
olisi vuodesta40/1 jaa.4

Yhtä kaikki, en olisi usko-
nut, että käynnillä Münchenin 
Glyptothekissä tulisi vastaan tut-
kimusaineistooni kuuluva piir-
tokirjoitus, joka on julkaistu vir-
heellisesti. Siellä se on kuitenkin 
ollut näytillä varmaankin vuosi-
ellei vuosikymmentolkulla, mutta 

kukaan edes tämänhetkisessä sijoi-
tuspaikassani, Kommission für Alte 
Geschichte und Epigraphikilla, ei 
ole ilmeisesti havainnut tätä vää-
ryyttä (tai vaivautunut kommentoi-
maan sitä julkisesti). Mainittakoon 
vielä toisena tapauksena, että viime 
keväänä Deloksellakin otin ku-
van satunnaisesta liejussa lojuvasta 
piirtokirjoituksesta, joita siellä nyt 
on aimo liuta, ja kuvaa tarkastelles-
sani huomasin, että julkaisusta on 
viimeiseltä riviltä unohdettu koko-
nainen sana. 

Tarinan opetus tietenkin on, 
että aistimet kannattaa museoissa 
ja kentällä pitää oikealle – epigra-
fiselle tai jollekin toiselle – taajuu-
delle viritettyinä. Voi löytää jotakin 
kiinnostavaa tai jopa julkaistavaa.

3 Asia on vielä vailla seikkaperäisempää selvitystä, mutta tätä voi verrata esimerkiksi muu-
tamaan Deloksella esiintyvään nimeen: Ἀλικήιος (ID 2618) on tulkittu Aliciukseksi, koska 
*Alicēiusta ei tunneta; Πρέπων Ἄλλιος Μαάρκου on kaksikielisen piirtokirjoituksen lat. 
versiossa Prepon Alleius M. s. (ID 1771), joten kr. version nomen tulisi aksentoida pikemmin 
Ἀλλῖος; [Ο]ὐολοσήιο[ς] (ID 1739) Ὀλοσσ[ή]ιος (ID 2248) ja Οὐολόσι̣ε (EAD 30, 276) on 
tulkittu Volusiuksiksi, mutta Volusēius on yhtälailla tunnettu nimi, joten mielestäni kysymys 
olisi pikemmin jälkimmäisistä ja viimeinen tulisi kenties aksentoida Οὐολοσῖ̣ε. ID 1624:n 
kunnioituksen kohde kuitenkin on Volusius, sillä hän on vuoden 12 eaa. consul suffectus. 
Hellenistisiin ja keisariaikaisiin piirtokirjoituksiin perehtymättömän tulee myös pitää mielessä, 
että kirjoitusasu ει pitkälle iotalle on varsin viljelty käytäntö kyseenomaisina aikoina. 

4 Ensimmäinen vuosi on 85/4 eaa.
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Gladiaattorit: kuolema ja voitto - Espoossa
Antti Lindgren

Espoossa näyttelykeskus Weegeen 
tiloissa on 27.3. asti vierailemassa 
Suomessa ehkä vähän harvinai-
sempi tapaus: antiikin Roomaan 
liittyvä näyttely, johon on tuotu ta-
varaa ihan Roomasta ja Pompejista 
asti. Näyttely kulkee nimellä 
Gladiaattorit – kuolema ja voitto 
Colosseumilla. Nimensä mukai-
sesti näyttely käsittelee kaikkea 
gladiaattoreihin liittyvää, kuten 
koulutusta, elintapoja ja aseistus-
ta. Näyttelyyn on laitettu esille 
rekonstruktioita gladiaattoreiden 
varusteista, Pompejista löydettyjä 
suojuksia sekä mm. Colosseumista 
irronneita palasia (pieniä ja vähän 
isompiakin). Näyttelyyn asetetut 

infotaulut ovat sangen selkeitä ja 
yllättävän informatiivisia ja helpos-
ti maallikonkin omaksuttavissa. 
Minunkin sydäntäni lämmitti, kun 
kuulin jonkun niitä lukiessa aloit-
tavan lauseensa: ”Ja mä kun aina 
aattelin, kun siitä Gladiaattori-
leffasta sai semmosen kuvan, 
että…”. Oppimista siis tapahtuu!

Hieman eläväisempää an-
tia näyttelyn osalta oli WeeGeen 
aulassa järjestetty gladiaattoritais-
telu. Tappelemisesta vastasi Servi 
Morituri -niminen ryhmä, joka 
koostuu kolmesta gladiaattoris-
ta (murmillo, retiarius ja thraex) 
sekä heidän omistajastaan. Yleisö 
puolestaan koostui lähinnä noin 
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kymmenenvuotiaista pojista, hei-
dän äideistään ja perheen isis-
tä, jotka yrittivät katsoa kaik-
kien edellä mainittujen perään. 
Gladiaattoreiden lihasten öljyämi-
nen kun osoittautui suosituksi oh-
jelmanumeroksi ja lisäksi ottelun 
jälkeen joka paikassa oli käynnissä 
taisteluita rullatut julisteet aseina. 
(Voitte sitten itse miettiä kumpaa 
tekivät äidit ja kumpaa pojat. Eivät 
ole paljoa asiat muuttuneet parissa 
tuhannessa vuodessa.)

Otteluita käytiin kolme ja 
sangen hienoa katseltavaahan ne 
olivat. Taistelut tosin paljastivat 
lasten (ei niin yllättävän) veren-
himoisuuden: kuolemantuomiota 
oltiin langettamassa kovaäänisesti 
joka välissä ja kerrankin yksi vä-
kivaltaisen nuorison edustajista to-
tesi, että taistelkoon traakialainen 
vielä yhden taistelun, mutta sen 
jälkeen on gladiaattori tapettava. 
Tällä kertaa sai omistaja kuitenkin 
pitää kaikki ottelijansa ja yleisö-
kin pysyi kuolemien vähäisyydestä 
huolimatta tyytyväisenä. 

KAMUssa oli myös nähtävissä 5.2.–
28.2.2016 näyttely ”Gladiaattorit – 
Life of G”, joka oli täysin nuorten kä-
sialaa. Espoon Kaupunginmuseon ja 
Espoon kaupungin nuorisopalveluiden 
yhteystyöprojektissa nuoret valmistivat 
nuorisotiloille esineitä, valokuvia, koruja 
ja kaksi lyhytelokuvaa, joiden inspiraa-
tiona Kuolema ja voitto Colosseumilla 
-näyttely oli toiminut. Hyvin tehty KAMU  
ja Espoo.

Kuvat: Tuuli Kasso
Servi Morituri: http://gladiaattorit.harmaasudet.fi/
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Symposionin hallitus 2016
Sanni Kiesiläinen

Nimi: 
 Mikko Mäkelä
Virka: 
 puheenjohtaja
Aiemmat virat: 
 puheenjohtaja 2015
 varapuheenjohtaja 2014
 isäntä 2013
 opintosihteeri 2012
Aloitusvuosi: 
 2011
Pääaine: 
 latina
Sivuaineet: 
 kreikka
 klassillinen arkeologia
 taidehistoria
Historiallinen idolini: 
 Muanmar Gaddafi

”non est coniunx aqua vini” 
-Hugo Primas

Nimi: 
 Julia Zelenskaia
Virka: 
 varapuheenjohtaja
Aiemmat virat: 
 opintosihteeri 2015
 trans-isäntä 2014
Aloitusvuosi: 
 2013
Pääaine: 
 farmasia
Historiallinen idolini: 
 Mariè Curiè
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Nimi: 
 Arttu Alaranta
Virka: 
 sihteeri
Aiemmat virat: -
Aloitusvuosi: 
 2014
Pääaine: 
 kreikka
Sivuaineet: 
 latina
 klassillinen arkeologia
 keskiajan tutkimus
 Lähi-idän tutkimus
Historiallinen idolini:
 Kleisthenes
 Q. Aurelius Symmachus

Nimi: 
 Robert Pätynen
Virka: 
 rahastonhoitaja
Aiemmat virat: 
 isäntä 2015
Aloitusvuosi: 
 2013
Pääaine: 
 latina
Sivuaineet: 
 tietojenkäsittelytiede
 yleinen kielitiede
Historiallinen idolini: 
 Maiju Gebhard

”Smh.”
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Nimi: 
 Sofia Tallinen
Virka: 
 emäntä
Aiemmat virat: -
Aloitusvuosi: 
 2015
Pääaine: 
 latina
Sivuaineet: 
 kreikka
Historiallinen idolini: 
 Leonardo da Vinci

”Moi.”

Nimi: 
 Sanni Kiesiläinen
Virka: 
 opintosihteeri
Aiemmat virat: -
Aloitusvuosi: 
 2015
Pääaine: 
 latina
 Sivuaineet: 
 kreikka, mahdollisesti tule- 
 vaisuudessa myös museo-
 logia
 Historiallinen idolini: 
 Diogenes Sinopelainen

”διότι ἀστρονομεῖ ὁ πρωκτός”
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Nimi: 
 Iida-Maija Pirttiniemi
Virka: 
 liikuntavastaava
Aiemmat virat: -
Aloitusvuosi: 
 2015
Pääaine: 
 kreikka
Sivuaineet: 
 filosofia
 valtio-oppi
Historiallinen idolini:
 Kaikki vahvat naiset!

”ζῷον δίπουν ἄπτερον”

Nimi: 
 Anni Kuivalainen
Virka: 
 kulttuurivastaava
Aiemmat virat: 
 hengessä mukana
Aloitusvuosi: 
 2015
Pääaine: 
 kreikka
Sivuaineet: 
 vielä harkinnassa
Historiallinen idolini: 
 Jeesus Nasaretilainen.  
 Aikansa kapinallinen,   
 toisinajattelija, harrasti  
 hyväntekeväisyyttä ja   
 onhan se kuvien perusteel- 
 la aika kuuma.

”ούκ ἒγωγε”
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Nimi: 
 Antti Lindgren
Virka:
 yhdenvertaisuusvastaava
 käännösvastaava
Aiemmat virat:
 varapuheenjohtaja 2015
 sihteeri 2013–2014
Aloitusvuosi:
 2011
Pääaine: 
 latina
Sivuaineet: 
 yleinen teologia
 kreikka
Historiallinen idolini: 

Klemens XI. Paavi, joka ei 
tehnyt mitään merkittävää, 
mutta onnistui silti merk-
kaamaan jok’ikisen Roo-
man julkisen rakennuksen 
omalla vaakunallaan.

”Graeca sunt, non leguntur”
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Paluu piiskan alle
Anonyymi

Tämän vuoden Lupercalia oli ou-
don onnistunut ruoskien puolesta. 
Aloittakaamme vaikka jo siitä, että 
perinteisen yhden (ja vauhdikkaasti 
hajoavan) tilalla oli kaksi! Ruoskat 
tehtiin koivun oksista, joista ruos-
kien tekijät valitsivat eloisimmat 
ja joustavimmat (ja mahdollisim-
man lähellä kotiluolaa sijaitsevat). 
Kahden ruoskan ihmeestä voimme 
syyttää parisuhteen ihanaa kykyä 
sopia molempia tyydyttäviä komp-
romisseja ja liiallista taiteellista 
purkausta eteisen lattialla myöhään 
illalla. (En ota vastuuta siitä, miten 
kukin ymmärtää edellisen lauseen)

Takamuksentappoväline oli 
varsin onnistunut, ja herätti kauhis-
tusta ja ihmetystä Symposionin 
heikomman sukupuolen kes-
kuudessa. Naiset sen sijaan puristi-
vat hampaat yhteen ja hyväksyivät 
kohtalonsa lähes hiljaa.

Boheemilla risukimpulla oli 
illan aikana oma hetkensä, joskin 
se jäikin lyhyeksi. (Muistelen sitä 
lämmöllä).

Vuoden susipojaksi tiukan 
taistelun jälkeen ”kruunattiin” 
Jaakko Korpiola. Taistelu oli tosia-
an tiukka, lähinnä tuomariston vä-
lillä, sillä myös Petrin suoritus olisi 
ollut palkitsemisen arvoinen. Illan 

aikana kuultiin myös söpöä äänelyä 
Robertilta ja Olli-Pekalta. Heidän 
ihanuutensa ei kuitenkaan vakuut-
tanut tuomaristoa, sillä pepputap-
poaseen kantamiseen vaadittiin 
kykyä ulvoa (lähes)miehekkäästi. 

Kaikesta huolimatta todel-
liseksi illan sankariksi osottautui 
Sanni Kiesiläinen, joka urheasti 
valtasi Ruoska Magnumin ja käytti 
sitä tarkoituksen mukaisesti kaik-
kiin, pyhittäen meidät Suurten ja 
Kipeiden Mustelmien ritarikun-
taan. 

Tiivistelmä illasta:
Saatiin piiskaa.

Jaakko 
Korpiola, 
Susipoika 
2016.


