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Petke Racing
Varikolla ruiskitaan

Voi tätä ilon päivää. Eipä 
olisi ennen kisakautta kukaan 
uskonut, että Petke Racing 
ottaisi kilpailussa voittoa tai 
sitten vielä kolmoisvoittoa. 
Näin kuitenkin kävi ja vie-
lä niinkin legendaarisessa 
kisassa kuin Kardaanirun-
kussa. Voittokantaan seuran 
vei varsin odotetusti tiimin 
hiusvastaava  Jani “kanki” 
Liljeström ja perässä seura-
sivat Jarkko “...ja minähän 
en vittuile” Järvinen ja Jan 
“näppiote” Lönegren.

Kisahan oli alusta asti 
täysin kärkikolmikkomme 
käsissä, sillä kanssakilpai-
lijoilla ei ollut missän vai-
heessa asiaa johtopaikalle. 
–Homma oli hyvin hallussa 
vaikka välillä piti puristaa 
ihan kunnolla, mutta var-
sinkin viimeinen veto oli 
jo melko rento ja maalissa 
voittamisen paine purkautui 
kyllä voimakkaasti, tilitti 
voittaja “kanki” Liljeström 
kämmenet rakoilla. 

Janssulla sen sijaan ote 
tahtoi välillä lipsua ja hom-
ma meni varsinkin lopussa 
täysin roiskimiseksi mutta 
lopussa kiitos seisoi jos 
seisoi... Jarkolla taas pahan 
alkukankeuden jälkeen sujui 
kisa hienosti ja varsinkin 
viimeiseen vetoon “trakto-
rihuijari” sai ladattua kun-
non meiningin. –Lopussa 

Petke Racing teki sen:
Vihdoinkin voitto!

pari kanssakilpailijaa yritti 
väkisin ohi mutta työnsin 
isompaa sisään ja puristin 
kahdella kädellä menemään 
niin kyllähän niiltä meni 
aivan pasmat sekaisin kertoo 
Jarkko. Taisi jotain rois-
kua niiden silmille joten 
kavereilla vähän lipsahti ja 
aikamoinen mällihän siitä 
sitten tuli. Loppu olikin 
sitten rauhallista nautiske-
lua tarkoituksena pitää vain 
homma omissa näpeissä 
kertoi Mökä-Järvinen vielä 
lopuksi.

Mikään suuri yllätyshän 
tulos ei lajia enemmän seu-
ranneille kuitenkaan ollut. 

– Kyllähän treenimääriin 

katsominen kertoo jo pal-
jon ja vaikka mitään yh-
teisiä harjoitussessioita ei 
liiemmin tehdä niin kyllä 
kaikki hoitavat harjoitte-
lunsa kiitettävästi valottaa 
seuran harjoitusvastaava 
(runkkumestari) Senaattori 
Vuorinen. Kaikesta toimin-
nasta huomaakin että pojilla 
on totisesti ruista ranteissa. 
Kotiläksyt on peiton alla 
tullut siis tehtyä. 

Petke Racing on myös 
kanssakilpailijoiden suosi-
ossa sillä jopa kesken kisan 
kuului muilta kannustushuu-
toja tyyliin “Vitun runkkari”  
. Tästä onkin hyvä jatkaa 
kohti kovempia haasteita.

“Runkatessa roiskuu mutta entä 
sitten?” Voitto kotiin!
......s. 1

Päissäänkirjoitus
......s. 2

No eikö uni tule silmään...?
Jokkismiesten iltasadut luettuasi 
et nuku enää koskaan.
......s. 2

Jokkiskoulu kouluttaa.
......s. 3

Rompetta torilla tms.
......s. 3

Jokkismiesten tositapahtumiin, 
ainakin melkein, perustuva 
päiväkirja. Loistava ura jatkuu...
......s. 4

“Eiks ne per...leet tee koskaan 
mitään viisasta” -kuvakollaasi
......s. 5

Voittajien on helppo hymyillä. “Ranteet lukkoon ja 
nimi lehteen” oli tiimin motto voitokkaassa kisassa.
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Teamin tiedottaja, 
lehden päätoimittaja, 

e.v.p.,  nimim. 
“Viaton huoltomies”

P�iss��nkirjoitus

Oletteko koskaan ajatelleet onko vanhoissa tutuissa saduissa mitään todellisuuspohjaa 
vai onko kaikki täyttä mielikuvitusta. Lehtemme toimitus pani päät yhteen ja mietti miten 
sadut tosi elämässä oikein meni. Tässä siis jokkismiesten iltasadut.

Tuhkimo
Sadussahan ilkeä äitipuoli ja sisarpuolet eivät päästäneet tuhkimoa bileisiin vaan pis-

tivät akan siivoilemaan kämppää yms. pikku puuhaa mutta hyvä haltija loihti kunnon 
vaatteita ja muuta sälää ja pimatsu juhli yön ja jätti lasikengän prinssille joka seuraavana 
päivänä tuli kyselemään kengän omistajaa. Näin sitten taas eleltiin onnellisena elämän 
loppuun asti...

Oikeasti päähenkilö asuu vielä kotona porukoitten kanssa ja kun mutsi ei päästäny 
bileisiin niin akka lähti ikkunasta kavereitten kanssa baariin. Haltijoita näky vasta parissa 
promillessa. Muija joras kun viimeistä päivää koko yön ja löysi vielä jonkun lähiöbaarin 
karaokeprinssin saattajaksi. Seuraavana päivänä kun muija oli päässy himaan niin joku 
vanhempi karvanen betoniraudottaja tuli palauttaan likan pikkuhousuja ennenkuin äijän 
oma muija löytää ne kaverin sängyn alta (niin että se siitä lasikengästä). Pimatsu muuten 
pamahti vielä paksuksi joten se loppuelämän onnellisuus on vähän niin ja näin... Ai niin.. 
se raudottaja oli muuten pakkotyöllistetty somalipakolainen.

Lumikki
Sadussahan yksinhuoltajakuningas meni kohta leskeksi jäätyään uusiin naimisiin 

melkoisen kotkan kanssa. Akkahan oli melkoisen vittumainen yksilö ja kaiken lisäksi 
narsisti, sillä päivät pitkäthän muija katteli itteään peilistä ja kyseli että kukas se onkaan 
kaunein maailmassa. No kun kuninkaan nätti pikku tyttö kasvoi isommaksi ja kuninga-
tar taas rupsahti hovielämän riennoissa niin peilihän ei harppua ymmärrettävistä syistä 
paljoa imarrellut. Kuningatarhan sitten vittuuspäissään käski hovimetsästäjän viemään 
likan metsään ja tappamaan sinne. Metsästäjä taas oli 
kattellu tyttöä sillä silmällä eikä hennonut tappaa 
sitä tulevaisuuden saannin turvaamiseksi, joten 
päästi tietenkin likan metsässä vapaaksi. Lu-
mikki päätyi lopulta seitsemän kääpiön luokse 
ja hoiteli siellä taloushommeleita kunnes 
kuningatar sai sen selville. No akkahan syötti 
Lumikille myrkkyomenan ja siihenhän Lumikki 
sitten sammahti. Yllätys yllätys uljas prinssi 
saapui pelastamaan likan ja taas elettiin 
hienossa satulinnassa onnellisena elämä 
loppuun asti...

Oikeastihan oman elämänsä kuningas 
Pertsa pisti teini-ihastuksensa paksuksi 
mutta akkaa ei vaippojen vaihto paljon 
kiinnostanut, joten Pertsasta tulikin 
sitten täysipäiväinen isukki. Pertsa 
löysi sitten uuden akan itärajan takaa 
ja yllätys yllätys Tatjanahan olikin 
sitten niitä naisia. Ulkonäkö hutsulla 
oli sitä luokkaa että sumeempikin peili 
olis säröilly. Tatjanahan opetti tietysti 
Pertsan jälkikasvunkin alan tavoille ja 
eikä aikaakaan kun “Lumikki” muutti 
seitsemän äijän kanssa samaan kom-
muuniin. Kääpiöiksi niitä ei voinut 
sanoa ainakaan SEN perusteella. 
No Lumikkihan hoiteli “koti-
hommia” vuoron perään ja 
olo oli hyvinkin omenai-
nen... posket punaisena ja 
siemenet sisällä vai kuinkas 
se menikään. Niin että sen 
pituinen se...

Kaikille jokkis- 
perheen pienimmille 
oikein hyvää yötä 
ja kauniita unia!

Sadut...? 
Totta vai täyttä tarua?

Tosi tyttöä ei
prinssit tai kääpiöt

kiinnosta...

Hilipatipippaa taas kerran ja onneksi olkoon... 
Avatessasi tämän julkaisun voitit juuri Vuoden 
Vähäosainen -palkinnon, sillä ei sinulla kovin 
hyvin voi mennä jos tätäkin sepustusta lueskelet. 
Jos vielä olet aito jokkismies niin osanottoni myös 
lähimmäisillesi... ei ole helppoa kellään.

Kotvasen on tämän numeron ilmestyminen kes-
tänyt ja syynä siihenhän on totaalinen tyylinmuu-
tos. Tässä lehdessä pitäydytään tästä lähtien täysin 
asialinjalla, joten mitään juoppo- tai p..llujuttuja 
on turha etsiskellä. Ja tämä päätös muuten pitää... 
ainakin hetken. Toisin sanoen kaikki lehdessä 
kirjoitetut jutut ovat siis totta... usko tai älä.

Että semmosta... ja mitä jokkikseen tulee niin 
kummasti niitä pervoja riittää jotka lajia harras-
taa... Maailmassa on vaikka kuinka paljon hienoja 
harrastuksia niinkuin esimerkiksi viinanjuonti 
täyspäiväisesti ja naisten tms. kanssa vehtaaminen 
mutta ei... Sitä sitten pitää aina vaan päästä radalle 
pyörimään ympyrää. Niin ja ensi kaudeksihan 
autojen ostohintakin nousee aivan älyttömästi... 
pauttiarallaa 360 olutpulloa ja enemmänkin 
kaupasta riippuen... eihän siinä hommassa enää 
ole varaa pitää edes huoltomiehiä huollettavassa 
kunnossa.

Petken oma porukka sentään on tajunnut pysyä 
parempien harrastusten parissa. Kokeilujahan 
on ollut suuntaan jos toiseen... baarinpidosta 
nuoriso-ohjaajiksi. Ei perkele... Kyllähän sen 
baarinpidon ymmärtää kännialan ammatilaisilta 
mutta nuorisokerhon vetäjiä... Senhän nyt sitten 
arvasikin että jotkut niistä viattomista nuorukai-
sista hurahti jokkikseen... 

Eikä vahvasti mene muutenkaan. Kaksi tiimin 
perustörppöä  on joutunut naimisiin... NAISEN 
KANSSA. Yäk! Tässä menee aivan sanattomaksi. 
Tiedättekös muuten miksikä sanotaan kotihommat 
osaavaa lammasta.... No 
tietysti uhkaksi naisille. 

Kakkossivun tyttö

“Määäkin tykkään 
jokkiksesta!”

Nimi: Bää Lammas
Horoskooppi: Lammas
Harrastukset: Viaton 
niityllä kirmailu 
Lempiruoka: Ruohoo 
tulee vedettyä...
Lempiväri: Kyllä minä 
mustista lampaista 
tykkään
Miesihanne: Semmonen 
karvanen jörrikkä
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Rompetta torilla

VIHITTYJÄ
• Salaisuuksiin.

HUVEJA

• Meni rööri tukkoon ja 
jäi putki päälle. T. LVI-
miehet.

TYÖSUORITUKSIA

• Mua ei huvita oikein 
mikään.

• Huvinsa kullakin.

KUULUTUKSIA
• Viime viikolla kuulutettiin 
paikallisessa kaupassa 
Pikku-Perttiä. Oli kadon-
nut. Ei ole näkynyt vielä-
kään.

• Paikkani ovat avoinna 
joka ilta klo 21.00 alkaen 
maksua vastaan. T. Tat-
jana.

PAIKKOJA 
AVOINNA

Lammin Pienimunaiset 
ry. Nyt otetaan miehestä 
mittaa. Mittauspäivä ensi 
maanantaina klo 18.00. 
Otathan oman mikrometrin 
mukaan. Tervetuloa kaikki 
pienet jäsenet!

Helikopterimiehet ry. 
Muistathan perinteisen 
Heppi Heilumaan -tapahtu-
man perjantaina klo 20.00. 
Esivempauttajana toimii 
tutusti Jani “Tuulimylly” 
Liljeström. 

Suunnistusseura. Paha-
Rasti-suunnistus ensi vii-
kolla. Myös mörkösektorit 
mukana. Tervetuloa!

Kännikalaseura. Kuu-
tamopilkki klitorisjärvel-
lä ai-na kun mahdollista. 
Huom! Käytäthän vain omia 
syöttejä.

Idiots™

HEI SINÄ...! SINÄ JUURI..!
Kun kerran tätä pläjäystä selailet niin

taitaa vauhtipyörä pyöriä vähän hitaammin ja
hihnat olla muutenkin löysällä.

Ei se mitään... tämä nimittäin on

ELÄMÄSI TILAISUUS...
Oletko ollut koskaan telkkarissa...?

No etpä tietenkään niin... etkä pääse
sinne nytkään mutta jotain kivaa tapahtuu
kun palautat oheisen lomakkeen lehden

toimitukseen... Nyt jo ihan jännittää... eikö?
Lisätietoja saat lehtemme sivulta 666 tai

soittamalla numeroon 10022 (muista huutaa
IDIOOTTI kun puhelimeen vastataan)

Henkiset taidot huomioon ottaen tietenkin esitäytimme kupongin

Idiootin nimi:

Idiootin osoite:

Idiootin postitoimipaikka:

Idiootin puhelin:

No...minähän se olen

No... se talo siellä... siinä on 
ovi ja ikkunoita...niin ja katto...

Juu.. kävin kerran
postissa... jännä paikka

vastasin kerran puhelimeen... 
...tosin ei  se edes soinut

Lammin käteenVeto. 
Miestenjoukkueen harjoi-
tukset kentän takana tors-
taisin klo 18.00. Rekvisiittaa 
saa ottaa mukaan. Rouhe-
rukkasesittely heti treenien 
jälkeen to 16.12. Sarjaot-
telu Runkomäen Kurkoja 
(RunkKu) vastaan ti 14.12. 
klo 16. Ps. Ilmoittautumisia 
ensi vuoden Suomen Ruis-
kumestari -kisaan otetaan 
vastaan. 

VapaaPyromaaniKerho 
(VPK). Paloharjoitukset 
puuvaraston nurkalla pe klo 
02.00. Omat bensat ja tikut 
mukaan!

Halvatun Pantavat Lin-
tuharrastajat ry (HalPa-
Liha). Bongausretki itärajan 
taakse sikäläisiä puluja tii-
raamaan 10.–12.12. Lentävä 
lähtö klo 16.00.

Yhdistykset

Jokkiskoulu
No niin ja tällä kertaa paneudumme Jokkiskoulussa 
kierroslukumittariin... tuohon jokkismaailman hikh-
tekh -varusteeseen. Alla olevassa kuvassa on kerrottu 
mitä se viisarien asento milloinkin tarkoittaa...

Sammuneita

HENKILÖKOHTAISTA
• Nyt mennään henkilö-
kohtaisuuksiin... Haista-
kaa mursut paska!
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20.11.2004 
Taas olis autoilijaässän lähdettävä baanalle vetään kisaa. Mullehan 

vanhana jääspesialistina sopii nää talvikisat kun viina kurkkuun. 
Mähän juon aina tuplaviskin jäillä, joten elementti on tuttu. Mun 
edelliset kisakokeilut onnistu sen verran epämääräsesti että mä päätin 
pitää vähän pitempää viinaselibaattia ennen näitä ajoja. Vittu mä en 
juonu mitään pariin tuntiin... tää homma on perseestä.

Mulla oli taas takuuvarmat huoltomiehet mukana... Stinde ja Bönde 
ja taas normaalissa huollettavassa kunnossa. Mä aloin jo miettiin että 
pitäskö mun hakee jotain huoltajuutta noille kahdelle... on ne sen 
verran ressukoita ettei ne yksin pärjää. Sain hakee ne aamulla ni-
mittäin putkasta. Nää varikkoveijarit oli heitetty paikallisesta ulos jo 
alkuillasta mutta ei nää pellet kotiin lähteny. Ei tietenkään... Kaverit 
oli sen verran joulumielellä että ne aatteli tehdä saman kuin vanha 
valkoparta eli painella savupiipusta takas sisään... Äijät jopa löysi 
jotenkin tikkaat katolle ja ei kun ensimmäinen rööriin. No jumiinhan 
se jäi samantien ja tiukasti. Joku ohikulkija oli ystävällisesti käyny 
omistajalle ilmottamassa että teillä on pari pedofiiliä tai jotain katolla 
kyselemässä “onko täällä kilttejä lapsia?”. Tyypit on tosi innostuneita 
joulusta... sen kyllä ymmärtää koska sehän on ainoo kerta vuodessa 
kun lahjattomilla on lahjoja. No poliisit oli käyny hakemassa tontut 
säilöön. Vittu mitä reissuja.

Kaverit nukku sen verran sikeesti että mä aloin jo elättelemään 
toiveita kisaan pääsystä. Kun Stinde ja Bönde on poissa pelistä niin 
mitään hässäkkää ei yleensä pääse tapahtumaan. Bönde kyllä heräs 
just ennen ekaa lähtöö kuselle mutta mä tuskin huomasin sitä kun 
puristin rattia naama valkosena... jännitti niin perkeleesti. Täähän olis 
neitseellinen kisa... eka kisa suhtkoht selvinpäin. Hullun hommaa!

Tällä kertaa pääsin oikein lähdöstä liikkeelle, tosin pikkusen 
myöhässä. Mä olin niin jäykkänä kauhusta että meni puoli minuuttia 
ennenkuin sain jalan nostettua kytkimeltä. Mutta sitten kyllä mentiin. 
Auto ulisi kuin lauma kiimasia susia kevätkuutamolla, kun päästelin 
menemään. Mä jo aattelin että istuin jonkun muun autossa kun se 
sitten tapahtu... Ensin kilaus, sitten jysäys ja perkeleesti savua. Mä en 
muuten vieläkään tiedä mikä tuli palopellistä läpi ja lensi mun pään 
vierestä takaikkunan kautta ulos. Kovaa se kuitenkin meni... Mun 
kiireet loppu siihen. Nyt sais ammattikoulut valmiita räjäytyskuvia 
auton moottorista kun vaan tulis kuvaamaan. Alakerta oli koneesta 
ainoo isompi pala mikä jäljelle jäi , tosin siinäkin sen verran paljon 
reikiä että vois kuvitella mulla olleen nokalla vähintään kasin kone. 
Ajojen jälkeen siihen tuli sitteen paikalle joku ÄKT:n tarkastaja... vai 
mikä perkeleen liitto se nyt oli... AKK tai SAK tai joku semmonen. 
Se halus jotain näytteitä autosta johon mä tokasin että kerää niin 
paljon kuin haluat... näytteitä on koko radan laajuudelta. No se otti 
vaan bensanäytteen ja vei sen pakettiautoonsa. Mä jo meinasin että 
se pölli multa bensaa omiin juttuihin mutta kohta se tuli tohinan 
kanssa paikalle puhkumaan jostain väärästä bensasta. Vittu mä olin 
pihalla. Se huusi kuin sireeni että “luuleks sä kahopää, että tälläsissä 
kisoissa on joku Top alcohol -luokka?”. Mä en tajunnu pätkääkään 
mistä se puhu. Enhän mä ollu koskenutkaan viinaan saati sitten että 
mulla ei ollu hajuakaan sellasen luokan olemassaolosta. Vittu nyt 
tuli lajinvaihto. Mä oon varma voittaja jos läträtään alkoholin kans-
sa. Mä yritin kysellä miten sellasiin kisoihin pääsee kun tää jatko 
pasaamistaan säännöistä tai jostain. Ihmetellessä bensahommelia 
mulle hiipi mieleen mun huoltomiehet. Ne on maan päällä ainoot 
jotka voi sotkee hommat näin. No sittenhän mä muistin sen Bönden 
kusireissun ennen ekaa lähtöö. Mä olin sillon niin paska jäykkänä 
että päästin sen hetkeks silmistä. Bönde kun on luonnostaan tosi 
ujo ja ihmisjoukossahan se ei uskalla ainakaan julkisesti pissiä niin 
se oli tietenkin hädän sattuessa ruuvannu mun tankin korkin auki 
ja helpottanu olonsa bensaputkeen. Siitä miehestähän ei siihen kel-
lonaikaan irtoo muuta kuin melko puhdastaa metanolia että tääkin 
juttu selvis. Tää liiton äijä huuteli jotain kilpailukiellosta ja lisenssin 
menetyksestä... Mikä vitun lisenssi...? Luuleeks se lahopää että mä 
saisin jonkun lisenssin...? Vittu mikä pelle... eihän mulla oo edes 
ajokorttia. Alko vituttaan koko homma sen verran että lähettiin 
poikien kanssa miettiin päissämme näitä kaikkia sääntöjä.

21.11.2004
Heräsin tänään vähän aikasemmin kuin normaalisti... jo kuudelta 

. Olo oli kyllä ihan normaali. Mä olin jättänyt edellisyönä 
näköjään telkkarin päälle ja heräsin siihen kun sieltä kuului 
karsee rallatus jostain nukku-matista. Ei perkele! Mä olin nuk-
kunu kellon ympäri... no sama se. Se helkutin pikku kakkosen 
uni-masa oli vissiin heittäny jotain vahvempaa soraa mun 
silmiin. Vittu mikä äijä... eiks sitä kukaan saa aisoihin. Sehän 
murtautuu ihmisten taloihin levittelemään jotain hiekkaa 
eikä sille riitä edes aikuiset. Se laulukin menee että “nukku-
matti, nukku-matti lasten...”. Ei helvetti, tää partatyyppihän 
ahdistelee myös pikkulapsia... vittu mikä pervo! Mä perustan 
heti jonkun antinukku-matti liikkeen. Heti siis kun mä nousen 
sängystä...

Ehdin sitten makoilla vielä puolisen tuntia kun ovikello soi 
niin per...leesti ja ketkäs ne sieltä vaappu mörön näköisinä... 
no tietenkin takuuvarmat huoltohemmot ja sen näköisinä kun 
joku olis tuhonnu niiden viinavaraston... siis joku muu kuin ne 
itse.. eikä niille muuten mitään varastoa koskaan pääse edes 
syntymään. Pojat alkoi selittämään silmät punaisena kuinka 
ne oli menny osallistumaan uuteen tv-projektiin... Voi vittu 
mitä veijareita... niitä ei voi päästää hetkeksikään silmistä. 
Nää tyypit oli menny uuden tosi-tv-sarjan kuvauksiin... se oli 
joku MiljonääriOlga tai joku... Siinä kuulemma kymmenen 
karjua tavoittelee rahakkaan vosun seuraa. Ei hassumpaa... 
tosin Bönde oli lukenu ilmoituksen väärin... sehän oli jokkis-
miehenä luullu että kyseessä on joku miljoonaVolga...ja ne 
oli menny katsomaan sitä kisarassiksi. Voi vittu..olis siinäkin 
jokkisradoilla puhuttavaa... Volga kehissä. Pitäisköhän toi 
Bönde laittaa kouluun käymään ne puuttuvat viisi luokkaa 
ala-asteesta loppuun...

No pojat oli muina miehinä pyöriny kuvauksissa muiden 
urpojen kanssa ja kun akka oli ilmaantunu näköpiiriin niin 
siinähän kävi kuin jokkismiehillä yleensäkin... Osa hyytyy 
lähtöviivalle ja homma on reisillä ja osa taas on puskureissa 
kiinni ennen lähtölupaa. Böndellä nimittäin oli jääny haavi 
auki “kaunokaisen” nähdessään ja edessä oli nopea pinkaisu 
nurkan taakse tyhjennykselle... Oli sitten roiskassu suoraan 
joidenkin filmikelojen päälle... Stinde taas oli samantien uinu 
akan liiveihin ja hoidellu sen siinä seisaaltaan kertalaakilla... 
Onneks ei ollu suora lähetys... Ajatelkaa nyt... ensimmäisenä 
kuvassa näkyis stinden karvanen perse kun se tikkais vosua ja 
Bönde runkkaamassa nurkan takana... muut äijät seisoskelikin 
ympärillä haavi auki. Jees... jokkismiehet ei aikaile... Katsoja-
luvut nousuun. Yllätys yllätys että pojat oli potkastu pihalle... 
Onneks Bönde oli ottanut ne sotkemansa filmikelat mukaan... 
Oli muuten kunnon toimintapätkää noin niinkuin hydrauliikan 
näkökulmasta... Tavara ei ollu läpässy tarkastamon seulaa... 
no kelpaa meille.

Oli muuten ollu aika karsee maatuska se kisan pääpal-
kinto... Stinden kertoman mukaan se oli karvanenkin kuin 
Siperian karhu. No aina ei voi voittaa... päätettiin yhdessä 
lähtee juhlimaan poikien tv-uran alkua ja Bönden poikuuden 
säilymistä.

24.11. tai jotain
Vittu mikä krapula taas kerran... Heräsin kun postiluukusta 

pullahti joku kirje, joka oli osotettu Stindelle. Sehän hakee 
postinsa aina täältä kun sillä ei mitään omaa vakituista paik-
kaa ole tai siis kukaan ei suostu majottamaan sitä pitemmäksi 
aikaa. No kirje oli aika virallisen näköinen joten avasin sen 
ihan varmuuden vuoksi. Voi vittu se oli haaste käräjille... siinä 
filmiyhtiö syytti Stindeä filmistudioilla tapahtuneesta, Mikä-
Mikä-Viidakkokirjan kuvauksista karanneen naiseksi puetun 
gorillan, törkeästä ja väkivaltaisesta väkisinmakaamisesta. 
Voi vittu... Sankarimme oli raiskannu gorillan... elukka ei 
kuulemma vieläkään suostu kuvauksiin vaan pyörii studioilla 
haikeen näkösenä... Eipä ollu taas äitin varotukset naisten 
kanssa vehtaamisesta menny hukkaan. Vittu jokkismiehet 
rules... jätkä oli hurmannu apinan...

Jokkismiehet, nuo autourheilun sitkeät satiaiset, herättävät yleensä keskustelua siellä missä milloinkin 
rellestävät. Tässä jälleen kerran jokkismiesten omakohtaisia kokemuksia elämästään.

JOKKISMIEHEN PÄIVÄKIRJA*
* Edelleenkään jokkismiehet eivät osaa lukea tai kirjoittaa, mutta puhuvat aivan loistavasti sujuvaa humalaa.



PETKE RACING TEAM 5

“No per...le.. Mää jyrään 
teitit!” Jarkko on tehnyt 

kerrankin auton, jolla 
kaadetaan autourheilun 

raja-aitoja... Jarkon 
ollessa kyseessä kaatuu 

muuten aika paljon 
muitakin aitoja. 

Tällähän pääsee jo
 radalta kunnolla ulos 

eikä jäädä penkan 
päälle killumaan.

“Ken on heistä 
kaikkein 
kauhein...”. 
Jyrkillä karkasi 
mopo käsistä 
naistenvaatteiden 
suhteen. Sehän ei 
riisu  missikier-
tueella edes 
uimapuku-
kierroksella.

“Vittu 
suumahheri...  

kohta tulee 
pataan niin että 

leuka soi. 
Jawohl 

mein herr, 
est ist exodus 

für dich... 
Jokkismiehille 

ei nääs 
vittuilla.”

TESTAA

Joo..o. No nyt se mopo sitten karkas Jarkolta 
jo kokonaan. Lammas -99:n koeajo menossa. 
Näyttää olevan hyvät ajo-ominaisuudet. To-
della pehmeä ajotuntuma mutta turhan kovat 
käyntiäänet tositoimissa. Poikien on taustalla 
helppo hymyillä ja odotella ajovuoroaan kun 
testikohde on ajettu kuumaksi.

Janilla pahemmanlaatuinen 
depressio. “Mä en jaksa enää... 
Ei oo olutta... kilpurin moottorit 
räjähtelee... koskettimet 
kärähti... (Janin omien 
sähkökytkentöjen jälkeen, toim. 
huom.) hiuslakka loppu ja 
tukkakin on sekasin...  
Enkä mä SAANU EILEN...!”




