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Petke Racing

Varikolla ruiskitaan

Hyvät lukijat! Paljon on 
vuosien varrella tapahtunut 
ja paljon on olutta paikalli-
sen hanoista virrannut mut-
ta tätä päivää ei olisi kukaan 
uskonut näkevänsä. Petke 
Racing siirtyy näistä jok-
kis- ym. pikkuautohässä-
köistä kansainvälisiin kar-
keloihin. Juu... Kun ei enää 
mikään riitä siirrytään For-
mula 1:iin. Voitte kuvitella 
että siinä meni Kyllönenkin 
hiljaiseksi kun kuuli ketä 
sinne ensi vuonna tulee 
radalle pyörimään... Heh 
heh... alkaa formuloissakin 
olemaan näkemistä.

Mutta miten paikalliset 
kaljakaaharit pääsee oi-
kein noihin ympyröihin tai 
siis miten vit...ssa äijät hoi-
ti koko Petke Racing tallin 
ko. sarjaan. Niin no päivän-
valoahan tämä sopimus ei 
kestä niin kuin ei muuten-
kaan tämän porukan tou-
hut mutta lehdellämme on 
sisäpiirin tietoa asiasta...

No formulathan ei nyky-
päivänä todellakaan jaksa 
kiinnostaa ketään... Ainoa 
jännitysmomenttihan on 
sanooko Räikkönen haas-
tattelussa muutakin kuin 
”en mä nyt tiiä”. Tiimin po-
rukka kuitenkin kuuli että 
näissä formulaympyröissä 
pyörii jos jonkinlaista va-
rikkovosua ja rataruusua 
niin senhän tiesi että sinne 
vaan oli äijien päästävä.

Kaikkihan varmaankin 
muistaa FIA:n Max Mos-
leyn julkisuudessakin nä-
kyneet sitomisleikit... No ne 
sessiothan oli tiimin hoita-
mia ja kun Jarkko ”ruoska” 
Järvinen lupasi vielä että 
nahkakypärää saa lainata 
milloin vain niin lisenssit 
hoitu samantien. 

– Juu... kyselihän se Björn 
äklökivi jotain rahoitukses-
ta (Bernie Ecclestone, toim. 
huom.) mutta me vaan sa-
nottiin että pidä sinä äijä 
huolta että kisoja riittää 
niin me ajetaan, kommen-
toi tiimin moottoriexpert-
ti ”mahtikanki” Liljeström 
lehtemme kyselyyn.

– Me ollaan vedetty kaa-
ralle sellaisia tuulitunne-

litestejä että teikäläinen ei 
ole niitä ennen nähnytkään, 
oli tiimin srategiapäällikkö 
”sahtivastaava” Vuorinen 
ladannut samaan hengeve-
toon.

Tietojemme mukaan 
nämä tuulitunnelitestit oli 
tehty, kuinkas muuten, Lil-
jeströmin hiustenkuivaajal-
la. Siinähän kyllä tehoa riit-
tää enemmän kuin keski-
koisessa ydinvoimalassa. 

Tiimi on myös aloittanut 
kalustohankinnat ja motor-
homen tiimoilta on neuvot-
telut aloitettu Lammin Lu-
jan bussin osalta.

Jäämme mielenkiinnolla 
odottamaan tulevaa kata-
strofi a. 

Hyvästi jokkistouhut!
“Kun mikään ei riitä” 

“Vapise Hamilton! 
– petke Racing kiilaa kunnolla”
......s. 1

Surullinen tarina jokkisjärvisestä
......s. 2

Opetelkaa nyt edes ne 
liikennemerkit!
......s. 3

Taas se saatanan päiväkirja
......s. 4

Loistava fanituotesarja jatkuu.
Hanurit soikoon!
......s. 5

Nyt ne sössi jo joulunkin...!
......s. 6

Petke 
  Pic tu res 
 Pre sents

Näytännöt joka päivä jos 
henkilökuntaa sattuu

 kiinnostamaan... luultavasti ei. 
Eikä nää fi lmit ikinä 

tule  läpäisemään 
tarkastamon seulaa, 

joten pysythän poissa! 

RANTASTEN VASTAISKU

Darth Matti

Mika 
van kenobi

mestari 
yanssu

tätä elokuvaa 
ei ole 

tekstitetty...
tämä on 

nuotitettu

HYYTÄVÄÄ KAUHUA

P O R N S C R E E N

PORNOKLASSIKKO

SYVÄ 
KURKKU

Petke Racing-K18-

Tämä julkaisu sisältää erittäin 
voimakkaita sanoja ja ilmaisuja, joten 
tätä ei suositella perheen pienimmille. 

Itse asiassa eihän tätä voi 
suositella kenellekään.

Aiheuttaa varmuudella vakavia 
mielenterveydellisiä oireita. 

Hillitöntä 
hydrauliikkaa!

Iso A
 -luokan

toimintaa

Tappajamäntien tekijöiltä

Astraali-
avaruusseikkailu, 
miten otetaan 
miekoista 
mittaa...!

Kosminen
Kiusaaja, 
Hampaan-
maan 
Hidalgo

TOSI TARINA 

hyvän ja pahan 

taistelusta, 

pahan yrittäessä 

lopettaa 

alkoholituotanto

Katso myös trilogian ensimmäinen osa:
Pyöreän Baaripöydän Ritarit

Auto on kaunis kuin rotta. Ja 
kuten näkyy... Sponsoreita riittää... 
Erään pikkutallin pikkupomo 
Luca mulkkuzolo valittaa kuitenkin 
tiimin vaakunasta jotan...? Jäämme
ihmettelemään asiaa...
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Valitettavan tosi tarina:
Miten minusta 
tuli jokkismies

Seuraavassa haastattelus-
sa tutustutaan traagiseen ja 
sitäkin surullisempaan tari-
naan kuinka tavallinen nuo-
rukainen voi helposti suis-
tua kaidalta polulta pääse-
mättä enää takaisin oikeal-
le tielle jääden pyörimään 
samaa kehää vuodesta toi-
seen. Tämä inhimmillinen 
mutta niin eläimellinen elä-
mäntarina voisi olla kenen 
tahansa. Toimituksemme 
on saanut lukuisia yhtey-
denottoja liittyen haastat-
telumme henkilöön mutta 
jopa meille tuli yllätyksenä 
kuinka syvissä vesissä tämä 
piruparka on sukeltanut ja 
kuinka syvällä hän on vie-
läkin. Saimme tämän pa-
hasti addiktoituneen hen-
kilön kertomaan tarinansa 
kuinka hän taisteli itsensä 
ylös loputtomasta suosta ja 
kuinka (anti)sankarimme 
keräsi ihmisyyden palaset 
jälleen kohdalleen. Haas-
tateltavan nimi on intimi-
teettisyiden takia muutettu 
ja häntä kutsutaankin tässä 
haastattelussa vain Jarkoksi.  

Haastattelija: No niin Jär-
vinen... Mitens se homma 
oikein sitten meni...? 

Jarkko: Niin no... Se alkoi 
ihan viattomasti... Sehän oli 
alkuunsa ihan pikkupoikien 
leikkiä. Tuunattiin pikku-
autoja ja sillee... Eikä tykät-
ty tytöistä... silloinkaan... 

Haastattelija: Joopa joo 
Hämeenkosken suurtilalli-
nen. Toihan on normaalia... 
Mikä alko mättämään...?

 Jarkko: No poikasina ke-
vennettin fillareita ja sitten 
vielä vähän vanhempana 
viriteltiin mopoja ja sillee... 
Piti koko ajan saada jotain 
vahvempaa. 

Haastattelija: Plaa plaa. 
tosi kiinnostavaa. 

Jarkko: Sitten pikkuhiljaa 
kuvaan tuli autot ja homma 
alkoi lopullisesti karkaa-
maan käsistä... Sitä tuli han-
kittua ihan älyttömiä auton-
rähjiä, joita sitten yritti saa-
da liikkeelle... ja yleensä ne 
ei tietenkään toiminut...  

Haastattelija: No sehän 
on selvä. Nehän on jokki-
sautoja. Eihän niiden kuu-
lukaan toimia. Mutta mi-
tenkäs sitten tuo sosiaali-
nen elämä? 

Jarkko: Niin no sitähän 

ei käytännössä ollut... Kun 
muut lähtivät kylille tyttö-
jä katsomaan niin meikä-
läinen meni jokkisautoon 
selailemaan tyttökalente-
ria. Ja jos muut pääsi joskus 
sormella kokeilemaan niin 
minulla oli kädet rasvassa 
jossain koneen reiässä. 

Haastattelija: Juu... mut-
ta sormelle pääsit kuiten-
kin...?!!! Tavallaan. 

Jarkko: No joo... menihän 
se siihen asti hyvin kunnes 
aktin ollessa parhaimmil-
laan pyöräytin vahingos-
sa konetta sen verran että 
mäntä liikahti yläkuolo-
kohtaan... Ei kai tarvi sa-
noa mikä elin oli sylinteris-
sä...???!!!!!! 

Haastattelija: Auts... Täs-
tä se alamäki kai alkoi...??? 

Jarkko: Niin no... taval-
laan... Olihan se noloa jää-
dä jumiin tuollaisessa ti-
lanteessa... Jäihän siitä var-
maankin elinikäiset arvet... 
siis muuhunkin kuin ”sin-
ne”.... 

Haastattelija: No eikös 
sitä traktorimyyjällä ollut 
kavereita ollenkaan...??? 

Jarkko: Juu... mutta eräs-
kin oli yhtä hullu itsekin... 
Sehän samaistui koneisiin 
niin paljon että tikkasi me-
nemään kuin paraskin kier-
roskone konsanaan...  

Haastattelija: Niin no 
nämä helikopterimiehet 
on erikseen... Kuinkas tästä 
sitten eteenpäin?

Jarkko: No kavereitten 
tuella sitä sitten tuli pääs-
tyä vahän edes normaali-
elämän makuun...

Haastettelija: Just joo... 
Vittu sulla mitään kaverei-
ta ollut... 

Jarkko: No hyvänpäivän 
tuttuja ainakin... Morjens-
ti ne aina välillä... Ainakin 
keskisormi pystyssä.  

Haistattelija: Sitähän mi-
näkin. No lopulta kuitenkin 
päivä paistoi jokkiskasaan 
vai kuinkas sitä tuli pyris-
teltyä irti koko touhusta... 
Ei kai sentään mitään ano-
nyymit jokkiskuskit (AJ) 
-ryhmää tarvinnut apuun 
hakea? 

Jarkko: Juu ei... Ihan 
omin voimin sitä tuli pääs-
tyä pinnalle ja nyt sitä sitten 
mennään vuosi kerrallaan 
ilman jokkistouhua... Aina 
välillä sitä tulee ihmeellisiä 
mielitekoja päästä hölmöi-
lemään radalle mutta vielä 
on kuitenkin hermo pitä-
nyt... Riittää kun asiakkail-
le vittuilee riittävästi niin 
homma etenee... Keskityn 
nykyään pelkästään rait-
tiustyöhön. 

Haistattelija: ?????? 
Just...???!!! Joo!!! Hyvin 
menee???? Ei muuta kuin 
onnea ja menestystä vaik-
ka tässä tapauksessa tämä 
taitaa olla turha toivo-
tus...???!!!  

Seuraavalla kerralla ”Va-
roittava esimerkki” -sar-
jassa tutustummekin sitten 
vielä pahempaan esimerk-
kiin jokkismaailmasta. Vie-
raanamme ei enempää eikä 
vähempää, legenda jo elä-
essään, The man and hair-
spray... The Bull Liljavirta

Päissäänkirjoitus
No niin... taas mennään... Tässä välillä melkein luu-

li että sitä olisi edes ulkoisesti lähes normaali-ihminen 
mutta jostain se jokkishölmöilypervoilu taas puskee 
päälle... Olisiko täysikuu tai jotain... Tosi jokkismiehet-
hän ei edes kuuta näe ennenkuin nukkumatti kutsuu...

Ja lukijoita riittää... Kuulemma näitä julkaisuja on dii-
lattu jo ulkomaillekin... siis muuallekin kuin tuonne käy-
mättömistä korpimaista viimeiseen eli Hämeenkoskelle... 
Eihän sinne postikaan kulje ilman aseistettua saattuet-
ta... Rajaseutujen meininkiä nääs. 

Etsikää nyt jotain järkevää tekemistä... Maailman kau-
nokirjallisuushan on täynnä mitä hienoimpia mestaria-
teoksia mitä voisi selailla... ai niin joo... siis nykyään saa 
näitä audiokirjoja cd:llä mitä voi kuunnella. On Shakes-
beeria... Taru sorbuksen herrasta... Lukekaa vaikka niitä 
kaljapullojen etikettejä paremman puutteessa. 

Onneksi nykyään tämä jokkisharrastus on ollut näillä 
seuduilla hieman laantumaan päin. Touhu on siis ilmei-
sesti siirtynyt tuonne baaripuolelle lähes kokonaan. Täy-
tyy sanoa että kehitys menee siis parempaan suuntaan. 
Mitä vähemmän tämä porukka pyörii mekaanisten lait-
teiden parissa niin aina parempi. Eräät entiset jokkisad-
diktithan melkein menevät jo ihan normaali-ihmisestä-
kin mutta pinnan alla on kuitenkin ihan jotain muuta... 
Luurangot kolisee kaapissa... 

Tosin tässä täytyy ihan erikseen mainita tämä tietty 
tötteröpää... Juu... Äijä on nero tai jotain... Jokkishom-
mista se on siirtyny keksijän tms. hommiin... Sehän on 
ilmeisesti kehittäny jonkun ihme yhdisteen millä ruos-
teesta tehdään oikeeta peltiä tai sitten jonkun pitäis ker-
too sille elämän tosiasioista... Ei perkele... jos se hiuslak-
ka toimii näissä autohommissakin...???

Kävin tässä syksyllä ihan pelkästään katsojan ominai-
suudessa katsomassa jokkiskisaa. Ennenhän meitä kat-
sojia oli aina isompi porukka mukana (kuskit mukaan 
lukien). Ja mitä ihmettä...??? Ei ainuttakaan humalais-
ta huoltomiestä...??? Ei ainuttakaan punasilmäistä kus-
kia...??? Eikä kukaan huudellu toisilleen mitään asiat-
tomuuksia...??? MIHIN TÄMÄ TOUHU ON OIKEIN 
MENNYT? Katsomossakaan ei ollut enää mitään jänni-
tystä siitä mitä seuraavaksi tapahtuu. Kaikki ajoi nätisti 
kilpaa ja hyvä etteivät halanneet kisan jälkeen... Ei mi-
tään yritystä. Helkutin takamoottorirysäpaskat teki ra-
dalla mitä huvitti eikä kukaan töninyt niitä hevon kuu-
seen...   Ja sen lisäksi käynyt vielä varikolla haukkumassa 
ne siihen malliin ettei ne enää 
uskaltanu radalle kuin tavarat 
housuissa... No yksi asia ei ol-
lut muuttunut... Ajohaalarit oli 
edelleen sen näköisiä kuin niitä 
olis käytetty rotanpyydyksinä.

Teamin tiedottaja
Lehden päissääntoimittaja

e.v.p., nimim. 
”Viaton huoltomies”

Kakkossivun tyttö

“Haistakaa mursut 
paska!”

Nimi: Mursu
Horoskooppi: Mursu
Harrastukset: Mursuilu
Lempiruoka: Ei kuulu 
teille...
Lempiväri: En kerro...
Miesihanne: Semmonen 
tavallinen kotimursuilija

Kyllä vetää hiljaiseksi... Voi vain arvailla mitä nahka-
kypärän sisällä liikkuu. Juu.. aivan... Ei mitään!
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VAROITUS:
Liljeström liikenteessä

HUOmIO:
Täällä voit ajaa 
kännissä

VAROITUS:
Sulla ei seiso...

HUOmIO:
Ethän raiskaa poroja 
täällä...

OpASTUSmERKKI:
Ei kannata yrittää 
kolmen kimppaa

VAROITUS:
Jyrkkä laskuhumala

HUOmIO:
Laiva lähti jo... Urpo!

KALUXA
JO

Tyydytä muualla 

perversiot ja halut. 

Meiltä löydät 

parhaat ajokalut!

Vahva menopeli. Vetää maantiellä 
vähintään parin km:n jonoa perässään. 
Tehoa on kuin suutinvikaisessa pappa-
tunturissa. Sopii talveen kuin työpaikka 
mustalaiselle.  

Pomminvarma yksilö... räjähtää taatusti 
käsiin. Tilava, takaluukussa tilaa vaikka 
norsulle (hajusta päätellen sitä siellä on 
kuskattukin). Saatanan siisti plyyshisi-
sustus (rotat vähän syönyt).

Saatanan egoisti, ökyurpo... Jos tällä 
ajelet niin rahaa on kuin roskaa vaikka 
rehellistä työtä et ole tehnyt sekuntia-
kaan... Duunareitten selkänahasta kaik-
ki revitty... TUKEHDU HYVINVOINTIIN!

ABS, GLi, kuskilla HIV, ÄÖ alle 40, ASR-
luist.esto naapuriautossa, ESP-ajon.vak.
järjestelmästä ei oo ikinä kuultukaan, 
ajotietok. ratin ja penkin välissä, Climax-
tronic-autom.panoalusta, muuten EVVK. 

Pikkukoneellinen kasiventtiilinen kaasa-
ripaska. Hävittää maksavat tai maksa-
mattomatkin asiakkaat tehokkaasti tosi 
kauas. Hae nyt jo pois, pliis.  Maksamme 
bensat (siis hinausauton) kotimatkalle. 

ILMASTOINTI
(takaikkunat rikki)

NÄYTTÄVÄ EDUSTUSAUTO TEHOKAS
verkonpaino!
 Tappaa kalat 

nauruun!

vm. joskus jkr. NÄPPÄRÄ KULLINJATKE

Kaupan päälle mahtava Fiasat -satelliittiantenni... To-
sin eihän se kuitenkaan toimi mutta voithan aina käyt-
tää sitä vaikka wokkipannuna.

JOKKISMIES
Ei sitten ole päivä pahemmin paistanut risuka-
saan... eikä muuten tule paistamaankaan. Vaih-
toehdot on kohdallasi aika vähissä. Lajinvaihto 

vaikka curlingiin tekisi terää. Saisit kyllä luultavasti heittoki-
vetkin hajalle. Heh heh... niin ja naisrintamalla ei mitään uut-
ta. Tähtikartalla rakkauden planeetta Anus on nyt siinä ase-
massa että ei oo Kyllikin, näppylähanskan ja vaseliinin voit-
tanutta. Käsityöt kunniaan. On muuten tulossa muutenkin 
hieno jakso. Seuraavassa kisassa pamahtaa motti, huoltoauto 
laukee matkalle ja kalja loppuu huoltomiehiltä ennen aiko-
jaan. Senhän tietää mitä siitä seuraa...

HUOLTOMIES
Hah... onko säälittävämpää ihmisrauniota kuin 
jokkismies... no juu. Huoltomies. No saathan sen-
tään vetää kaljaa kisapaikallakin eli loppujen lo-

puksi olet aika kuningas. Muuta elämäähän ei sulla varmaan 
olekaan... eikä muuten ole näköpiirissäkään...

VARIKKOVOSU
Nyt näyttää seuraava kisa hyvältä. Tähdet on sii-
nä asennossa että olet seuraavassa kisassa ainoa 
naispuoleinen ihminen. Sehän tietää kuningatta-

ren titteliä samantien. Glidiä ja tummelia mukaan niin pai-
kat kestää...

NEITSyT
Vit...n pihtari. Et sit anna taaskaan. Ammu ittes!

THE BULL
Kannattaa pitää taukoa naisten suhteen jonkin ai-
kaa. Sen verran tullut touhuttua että menee hep-
pi vereslihalle... saat...n isokulli. Ryyppää välillä 
vaikka pari päivää. 

KäNNIKALA
Ei selvää päivää näkyvissä vähään aikaan mutta 
mitä sitä hyvää putkea katkaisemaan. 

KRAPULAKEISARI
Vitun idiootti... Jätät taas loiventavan ottamatta... 
Kärsi siis... Ai niin... sulta loppuu muuten bura-
nat... Hah!

AASI
Mennyt jakso on ollut aika vauhdikas.. eikö..? Olit 
sitten baarissa viime viikonloppuna. Tähdet ovat 
nyt siinä asennossa että taitaa tulla melkomoinen 

lasku ensi viikolla. Jätä seuraavalla kerralla portsarin tirvai-
su tekemättä. Muuten vahva jakso tulossa. Ehkä pari selvää-
kin päivää.

PUNASILMäKANI
Onnistut saamaan taas kerran. Tähtien mukaan 
se ei ole mahdollista mutta sinut tuntien jouset 
natisee taas viimeistään viikonloppuna. MITEN 

SEN TEET? Tähdet lupaa pelkkää rukkasrevitelyä mutta si-
nun kohdallahan tähän ei ole ollut ennenkään luottamista. 

MULKKU
Ei kannata liikkua mihinkään seuraavan viikon 
aikana. Kusipää kun olet niin turpaan tulee kui-
tenkin. Jätä vittuilu vähemmälle niin nokka ei 

vuoda niin pahasti julkisilla paikoilla.

Lammin Pienimunaiset ry.  
Kriisipalaveri to klo 20.00 ker-
hohuoneella. Asialistalla erään 
jäsenen seurasta erotus koska 
on viikottaisessa mittaus- ja re-
kisteröintitilaisuudessa ylittä-
nyt seurassa vaaditun maksimi-
pituuden. Olemme ottaneet yh-
teyttä myös heppimestari Lilje-
strömiin seuranvaihtoa silmällä-
pitäen. Viikonlopun seurakoko-
uksen jälkeen yleinen keskuste-
lutilaisuus, teemana ”Eihän sitä 
koskaan löydä”. Samalla myös 
pinsettiesittely.

Helikopterimiehet ry. Karsin-
ta seuraavaan kansainväliseen 
Giants of Cock -kilpailuun tule-
vana kerhopäivänä. Vaikka tie-
täähän sen kuka sinne pääsee 
edustamaan.  Haastajaa monin-
kertaiselle mulkkumestarille tus-
kin löytyy.  Seuran kunniaJäSE-
Nen toivomuksesta järjestetään 
myöskin ylimääräinen seurako-
kous. ”Letku” Liljeströmin mie-
lestä seuran pääsyvaatimukset 
ovat aivan liian vaatimattomia...  
Saamme myös vierailijan kan-
sainvälisestä Swinging Dicks -si-
saryhdistyksestä. 

Leikkisät Boheemit ry. (Les-
Bot). Tyttöjen ilta ensi viikolla... 
Kuinkas muuten.

Lammin poikaPainiseura ry.  
No niin kaikki kivat karvajörr-
rrrikät... Nyt sitä sitten saa... ai 
mitää..? No sitää..! Ai niin... Asi-
aan... Poskivalssikurssit taas ensi 
tiistaina lovon levähdysalueen 
puskassa... Otathan tällä kertaa 
edes ne nahkapökät mukaan... 
jooko...???!!!

Kuusimäkeläiset ry (666hill 
ry.) Seurakokous vuoristosairaa-
lalla. Asialistalla seuran talvipäi-
vät. Eihän kaavoitus estä hyppy-
rimäen rakentamista... eihän? Ai 
niin... otathan omat kiljut mu-
kaan (suositus).

Lammin käteenVeto. Jälleen 
tulossa perinteinen ”Ranteet 
lukkoon - rojut ränniin” -tapah-
tuma. Sponsorinahan taas ker-
ran Väestöliitto ja Spermapank-
ki. Toimitsijoita kaivataan... Ja 
kyllä... tällä kertaa keräysastiat ja 
suojalasit seuran puolesta... Tä-
mänkertaisen tapahtuman tee-
mana ”Aina roiskuu kun runka-
taan”.

Yhdistykset HoroskooppiLiikennekoulu
Liikennemerkit, nuo tienvar-
sien pikku taideteokset, ovat 
ihmetyttäneet jokkismaail-
maa jo aikojen alusta. Ovat-
ko ne taulujen mustat miehet 
vain rasistisia kannanottoja 
vai onko niissä sittenkin jotain 
syvällistä sanomaa...?

S/M-liveactionia 
joka päivä, 
vain ANAL+:lta.

UNOHDA TUMMELI 
JA NAISTEN 
ALUSVAATEKUVASTOT
Kun tilaat ANAL+ Total -paketin 12 kk:n määrä-
aikaistilauksena, näet 24 tuntia vuorokaudessa 
pelkkää pornoa ja juuri sinun mieltymyksiin so-
pivaa actionia. Jokkistouhua suoraan laitumel-
ta... Näitä kaatopätkiä ei näe edes Liljeströmin 
fantasiaunissa.
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Tänään?:
Nyt sitten tuli se maailmanloppu. Ei helvetti...! Pitäis kortiston mukaan 

joskus tehdä jotain töitäkin... vittu mitä vittuilua... TÖITä! Hä? Sitten ne 
alkaa kyseleen jotain koulutusta... että mikähän ala olis niinku hallussa...? 
Eihän tässä mitään kouluja ole ehtiny käymään. Aikanaan kun perus-
koulussa opettaja kysyi että mitähän meikäläinen isona aikoo tehdä niin 
minähän vastasin samantien että panen päivät pitkät... Tarkoitin tietysti 
että panimoteollisuuden hommiin pitäis päästä kun isäkin aina sitä sah-
tia keitteli mutta opettaja käski jälleen kerran rehtorin kansliaan. Opet-
taja kysyi seuraavana päivänä sitten harrastuksista johon minä tomerana 
vastasin että harrastan grafiikkaa... Opettaja yllättyneenä ja haltioissaan 
kysyi että minkähänlaista grafiikkaa se poika harrastaa... Minä siihen että 
pornografiikkaa... Arvaatte kai mihin sitä taas mentiin. Rehtori olikin ta-
vallaan meikäläisen omaopettaja... että se siitä koulutuksesta.

Böndehän on  meidän tiimin varsinainen älykkö... Sehän osaa aakkoset 
ainakin siihen kolmanteen kirjaimeen saakka. Siihenkin asti vaan sen ta-
kia että se kerran nuorena kollina ruuvas sokkarin parkkipaikalla yhestä 
saamarin hienosta Taunuksesta rekkarit irti. Tai en mä nyt tiedä olikse 
niin hieno mutta liikku se omin voimin jotenkin. Taunuksellehan sekin 
on jo saavutus. No Böndehän vei kilvet porukoiltaan piiloon saunan lau-
teille ja menevä nuorimies kun oli niin unohti ne sinne. Muisti palautu 
kyllä nopeesti siinä vaiheessa kun seuraavana saunapäivänä istahti sau-
nan lauteille. Vittu jätkällä on vieläkin kestotatuointi perseessä... ABC-
666... Rikos ei kannata... tai ainakin siitä jää jäljet.

Päätettiin poikien kanssa yksissä tuumin lähteä viettämään tiimin tal-
vipäiviä.... siis suksimista tiedossa. Meillähän nää hiihtohommat on aina 
luisunut after ski -puolelle tai ainakin sukset on ristissä ja sauva ojossa... 
ainakin Stindellä... Sehän pääsi kerrankin filmille kun yhellä rallireissulla 
hoiteli kisakuskin emännän huoltoautossa. Se oli muuten todellinen kaa-
topätkä... niin puhdasta vastavemputusta ei nää edes hydrauliikka-alan 
dokumenteissa... Ja suksihommista puheen ollen niin mehän ollaan aika 
guruja siinä hommassa. Meillähän oli jannuina tapana hinautua auton 
perässä minisuksilla. Eihän siinä mitään mutta ne äkkijarrutukset kävi 
hipiän päälle. Kerrankin olin kuskina kun vedettin meidän kotitien pät-
kää rystyset valkosena kun edessä yhtäkkiä paineli joku mummeli pot-
kukelkallaan niin että helmat heilu. Eihän siinä auttanut muu kuin luk-
kojarrutus ja pojat rysäytti suksilla päin perälautaa... No Stinde kun oli 
urheilumiehiä tai ainakin katteli urheiluruudun alusta loppuun nukah-
tamatta, niin sehän ponkas ennen puskuriin osumista hienon tasajalka-
hypyn NykäsMatin malliin ja pääty tietysti siihen mummon potkukelkan 
kyytiin. Oli muuten kaunista kattella niitten menoa kun mummeli potki 
henkensä edestä ja Stinde huusi tahtia...

Niin ja vielä Stindestä puuheenollen... Sehän nimittäin on nykyään 
muuten eläkeläinen. Kaverihan ei ole tehnyt rehellistä työtä juuri päivää-
kään mutta kerran se sai huijattua ittensä johonkin ihme elokuvatarkas-
tamon hommiin. Sen piti nääs luokitella myyntiin tulevat aikuisviihde-
elokuvat. Vittu mikä homma... kaveri kattelee päivät pitkät pornoo ja sii-
tä vielä maksetaan. Tai niin no eihän Stindelle mitään maksettu se kun 
otti palkan vähän niin kuin suoraan kuormasta... tais se jäädä vielä vähän 
maksun puolellekin. Stinde ei ehtinyt olla kuin viikon hommissa kun se 
joutu lopettaan hommat. Lääkäri kielsi... sillä oli hepistä hieroutunu nah-
kat melkein kokonaan vereslihalle. Kaveri ei ollut viitsiny edes hakee mi-
tään voidetta vaan runkannu suunnilleen kahdeksan tuntia päivässä put-
keen... niin ja jäihän se vapaaehtoisesti ylitöihinkin... Voi saatana sillä oli 
kädet rakoilla ja jääpalapussit kilisi housuissa... Ei siinä mitään... kaverilla 
juoksee sairaseläke tilille niin että ei voi valittaa.

Huomenna tai joskus:
Heräsin aamulla yht´äkkiä kun tiimin aivo-osasto ravisteli mua tiukas-

ti hereille... Olin ihan pihalla eilisen baarikierroksen jälkeen... Eikä asiaa 
auttanut muuten yhtään se että herättelijät oli pukeutuneet maastoasui-
hin, maihareihin sekä täyteen aseistukseen... Hitto mä jo luulin että nyt 
se liikekannallepano on koittanut. Näin jo mielessäni nopeasti mitä nii-
den lottien kanssa pääsisi hommailemaan mutta sitten tajusin ketä siinä 
sängyn vieressä oikein heilu...

äijillä oli jotain vanhan puna-armeijan vermeitä päällä... Sitten mä vas-
ta hahmotin että tyypit oli vetäny niskaan meidän viime Venäjän reissun 
tuliaiset. Saatiin silloin jotain talvisodan aikaisia vermeitä pilkkahintaan. 
Niin no eihän niille mitään käyttöä uskottu löytyvän mutta Sulo Vilén-
syndrooma iski päälle. Kun halvalla saatiin. Noi punatähtisuikat pääs-
sä ne lynkataan suomen takametsissä alta aikayksikön... Aseistuskin oli 
sitten viimmesen päälle. Ne oli ehtiny käydä murtautumassa meikäläi-
sen varastoon ja napannu sieltä parikymmentä vuotta vanhan ilmakon 
ja oli niillä kai taskut täynnä kiviä ja tietysti ritsat... äijät uhos onnessaan 
että paikallinen metsästysseura oli värvännyt ne hirvijahtiin... Ei perke-
le... Kylmät väreet hiipi samantien selkäpiissä mutta tarkemmin ajateltua 

tajusin että eihän noille koijareille mitään oikeita amputarvikkeitä luovu-
teta. Vittu äijät ampuu hirviä ritsalla... Hieno homma... Jatkoin siis unia 
tyytyväisenä...

Heräsin oikeesti sitten joskus iltapäivällä ja mietin hetken mitä aamulla 
oikeen tapahtu... Stinde ja Bönde lähti metsästysreissulle johonkin hir-
vijahtiin... Ei perkele... katastrofihan se on... Meikäläiselle iski hirvee pa-
niikki ja vedin kuteet niskaan ja säntäsin samantien kyselemään ihmisiltä 
missä äijät oikein vaeltaa... Siis painuin baariin... 

Meidän kilpahommathan on ollut vähän jäissä... siis jokkiksen osalta. 
Muutenhan me ollaan kilpailuhenkisiä kaikki... Viimeksi eilen oli taas jo-
kaviikkoinen pöydänallejuontikisa taas meneillään. Tätä on nyt muuta-
ma vuosi harrastettu viikottain mutta voittajaa ei vielä ole pystytty julista-
maan ... Kukaan ei seuraavana aamuna muista mitä on tapahtunu.

Niin se meidän autourheilu-ura? Siinähän on ollut vähän taukoa... Ei 
kai tarvi sanoa että tuli vähän kilpailukieltoa (vähän=elinikäinen).

Jokkishommat jäi siinä vaiheessa kun meikäläisen suht onnettomas-
ta jokkisurasta suivaantuneet tiimikaverit lähti hakemaan muutosta. Siis 
kuski vaihtoon ja Stinde rattiin... No mulla oli vahvat epäilykset tästä 
hommasta mutta ei mulla kokopäiväistä kännäystä vastaan mitään ole ja 
Stinden kilpailullisista ansioista en ollut niinkään varma... Sehän kerran 
koulun hiihtokisoissa eksy radalta kun joku ladun varren (naispuolinen) 
kannustaja tiukassa hiihtohaalarissaan huusi sille että ”työnnä, työnnä...”. 
Ei kai tarvi selittää miten tää vikkeläkikkeli siihen reagoi...? Juu... kaikkea 
ei voi kertoa edes päiväkirjalle. Vittu sehän pistää auton seis radalle heti 
kun joku naispuolinen katsoja heiluttaa sille... 

No lähdettin sitten kerrankin täydessä iskukunnossa kisaan. Oltiin lä-
hes koko huoltoporukka sammuttu ennen kisapaikalle pääsyä mutta saa-
tiin homma jotenkin lutviutumaan katsastuksen ohi. Ensimmäiseen läh-
töön oli aikaa minuutti kun meillä oli kuski vähän hukassa... No kyllähän 
sen tiesi missä se oli. Ainoo hölmö joka uskalsi tuoda eukkonsa näillä 
seuduilla oleviin kisoihin oli yks kusipää koikkalainen... Stinde oli jo ir-
rottamassa muijan rintsikoita kun päästiin hätiin ja kaveri radalle.. äi-
jällähän seisoi koko lähdön ajan niin pahasti että eihän se saanut rattia 
käännettyä edes puolta kierrosta mutta maaliin se kuitenkin pääsi... No 
eikun keräilyjen kautta jatkoon... Tuttu kuvio meille... Seuraavan lähdön 
koittaessa kuski oli taas kateissa... No nyt oltiin jo riisumassa pöksyjä kun 
saatiin kaveri autoon... Kanssakilpailijoiden törmäilyistä johtuen Stinde 
pääsi jopa jatkoon. Tästä se alamäki sitten alkoi... Taas lähtöön valmistut-
taessa oli kuski kateissa. Tällä kertaa akan oma mies ehti hätiin... mutta 
kun vieras kampeaa Stinden akan päältä niin se ei ole hyvä juttu... Ei ol-
lenkaan... Sattuivat kaiken lisäksi vielä samaan välierälähtöön. 

Lähtöviivalla Stinde nousi viivalla kylmän viileästi autosta ulos ja na-
pautti äijän tuulilasin sisään ja samalla muotoili äijän naamaa uuteen us-
koon ja käveli sitten varikolle hoitamaan homman loppuun. Meidän mie-
lestä  oikeus voitti mutta jotenkin jäi tuosta kisaviikonlopusta mieleen 
että meitä ei enää haluttu ko. kisoihin. Ihme sääntöjä... 

Ylihuomenna tai jotain: 
Heräilin aamulla pikku hiljaa onnistuneen baari-illan jälkeen. Kieräh-

din tyytyväisen krapulaisena kyljelleni ja avasin silmät... Vittu että sydän 
teki muutaman ohilyönnin samantien ja elämä suunnilleen vilisti silmien 
ohi kun katsoin viereiselle tyynylle. Kyllähän kaikenlaisia rottia ja harp-
puja on vierestä löytynyt mutta nyt siinä meikäläistä tuijotti silmät suuri-
na täysikasvuinen, vähintään 12-piikkinen sarvipää HIRVI! Ei perkele... 
Kyllähän näistä eläinjutuista aina tulee vitsailtua mutta nyt mentiin jo yli... 
Ponkasin sängystä kuin Bönde aikoinaan kun testailtiin Stinden kanssa 
vaarivainaan suolapanoshaulikkoa... Kompastuin siinä samalla lattialla 
makoileviin suuriin metsästäjiin. Tyypit oli oikeesti sen näkösiä kun ne 
olis ollut parin kuukauden mettäleirillä vähintään siperiassa... Kun sain 
sitten sykkeen jotakuinkin normaalitasolle niin aloin tivaamaan äijiltä 
jotain perkeleen hyvää selitystä. Koijarithan oli sitten oikeen peitelly sen 
hirvenpään nätisti meikäläisen patjalle... Olivat kuulemma pohtineet että 
pitäis antaa metsän kuninkaalle arvoisensa viimeinen leposija... No pa-
remman puutteessa ne pisti sen sitten MEIKäLäISEN SäNKyyN! 

äijät oli kuulemma pitäny mettässä sellaista älämölöä (ne kun oli kie-
tassu kaikkien jahtiryypyt jo ennen lähtöä) ja ampunu elukkaa muu-
taman kerran ilmakiväärillä että oli saanu sen kunnolla suuttumaan… 
Metsästysseuran sniperi oli onnistunu ampumaan hirven just ennenkuin 
se oli ehtinyt keihästämään meidän eränkävijät sarviinsa. Metsästysseu-
ra oli palkinnu kaverit sitten ikimuistoisesta elämyksestä hirvenpäällä. 
Ei kuulemma ikinä ole ollut sellaisia ajomiehiä mettäreissulla, eikä kuu-
lemma enää tule olemaankaan. äijät sai porttarin jopa hirvijahtiin... No 
tarkemmin kun asiaa ajatteli niin olihan se tyypeiltä hieno saavutus ja 
tämähän on tiimin ensimmäinen palkinto, joten päätettiin sitten yksis-
sä tuumin lähteä viettämään kunnon peijaisia… Hirvenpää tietysti kun-
niavieraana...

Jokkismiehet, nuo tosielämän suuret runkkaajat, ovat hämmästyttäneet myös yliopistopiirejä. Ilmiötä on tutkittu jo vuosikausia 
ja siltikään ei ole pystytty eristämään, tätä koko maailmaa uhkaavaa, sairauden aiheuttavaa geeniä. Tavoitteena säästää tulevat 
sukupolvet tältä infernaaliselta tuholta. Tässä tutkimusten seurantatuloksia jokkismiesten normipäivistä... 

JOKKISMIEHEN PÄIVÄKIRJA
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No okei... Se että tuollainen kuva 
on otettu on jo suuri virhe mut-
ta se ei siis käy vastaukseksi. Ja 
se että tuo porukka on keräänty-
nyt samaan paikkaan on vaarak-
si koko ihmiskunnalle ja varsin-
kin rationaaliselle todellisuudel-
le... Just... ja siinä tulikin sanoja 
mistä teillä ei ole hajuakaan.
Vastaus:
1. Pojat on vielä tolpillaan. 2. 
Kuvassa ei ole lammasta. 3. Ku-
kaan ei ole vieny kameraa ka-
niin. 4. Seinällä oleva taideteos 
on väärennös. 5. Jarkko on hil-
jaa. 6. Janilla on vain PEUKA-
LO pystyssä. 7. Verhot on va-
rastettu. 8.  Jyrkillä ei ole peru-
napussia mukana. 9. Mökkiä ei 
ole edelleenkään maksettu.  10. 
KUKAAN EI RUNKKAA

Etsi kuvasta 10 virhettä Viimeiset sanat
“Mitäs tämä vihreä hohtava aine on?”
“Ei tää pirtu ainakaan maistu kovin pahalta... Kuka muuten 

sammutti valot...?”
“Onpas täällä kätevät ryhmäsuihkut, mutta mitä ihmeen kaa-

sua tuolta katosta tulee?”
“Ethän sinä silmälasipäistä lyö, ethän?”
”Mitäs vitun hampaattomia banjonsoittajia täällä pyörii?”
“Ei se nyt niin kovin vahvalta näytä. Turpiin vaan.”
“Äh. Tämänhän nyt osaa lapsikin.”
”Jaa jokkisauto... Anna kun mä testaan.”
“Uskokaa nyt, minä en ole hirvi.”
”Ei se näppylähanska koneessa mitään haittaa.”
“Sinä? Pankkirosvo? Hah!”
”Ei noilla partasuu-motoristeilla mitään sinkoja ole...”
”Jaa mikä petke racing...??? Kyllähän minä teidät pöydän alle 

juon...!”

Vuoden fanituote

Huippuvarusteltu 
”Up yours” -malli ko-
listaa paikatkin hampais-
ta. Portaaton tehonsäätö, 
10-portaisella väristimel-
lä. Tämän jälkeen et istu 
ainakaan viikkoon. Paketti 
sisältää suomenkielisen asento-ohje-
kirjan sekä Introduction to Mensworld 
-videon. Lisämaksusta saat mukaan 
telineen, joka kestää jopa 200-kilon painon. 
Tämä sopii siis myös isommille sedille. 
Tätä hankintaa ette kadu...

TESTIVOITTAJA
★★★★★
Täydellistä

Anal Intruder 5500 
Maximum Penetration 
Super Ultimate Vibration.

Anal Intruder 5500 

Super Ultimate Vibration.

10 nopeimmalle litran purkki liukuvoidetta kaupan päälle. Uskokaa hyvällä... sitä tulette tarvitsemaan! 

Metsänkuninkasten juoma

KONTIO
III

nelivetospecial

Vain erikoisvarustelluista erikoisliikkeistä

Korjaus:
Lehden edellisessä numeros-

sa oli juttuun päässyt valitettava 
painovirhe. Kyseisessä jutussa 
nimitettiin haastateltavaa mul-
kuksi. Emme voi käsittää mi-
ten tälläista voi päästä lehteen. 
Tuossa kohdassa piti tietenkin 
lukea että haastateltava on täy-
si kusipää imbesilli idiootti, joka 
ei ole kykenevä hoitamaan edes 
mulkun virkaa. Kyseinen virhe-
hän suorastaan vähättelee pe-
rusmulkun asemaa. Toimitus 
pahoittelee tätäkin virhettä.

Rokin räimettä

Nightshit

LILJESTRÖM BULLBOYS

Väliajalla soittaa hanuriorkesteri ”Nasevat Kurtut” ja mukana 
tietenkin myös ”Vieraileva Huttunen”. Yhtye esittää kappalei-
ta uutuuslevyltään ”Reginan Vanki”. Luvassa myös hittibiisit, 
gospelvaikutteinen, ”Rukoileva hinkkaaja” sekä kantaaottava 
”Pirisevät hullut”. Puffetista pikkunälkään ”kultasen silliä”.

Esileikin esittää Night-
Shit uuden laulajansa 
kanssa.  Luvassa co-
ver-versio Abban hitti-
biisistä ”Winner takes 
it all”. Nyt muodossa 
”Jyrki takes it all in”.

Great Balls of 
Fire -kiertueen keikka.
Totaalitikkausta
setin alusta 
loppuun.
Keikan jälkeen 
eivät pelkästään 
pallit ole tulessa.

Tästä se formulahuuma alkaa. 
Järvinen harjoittelemassa let-
kuhommia. Niin no kiireessä ei 
äijä tietenkään löydä kahvalle 
kuin sen yhden paikan. Tästä-
hän on tehty se biisikin... 
”Bensaa suolessain”. 
Sopii toivoa ettei kaveri ole 
tupakkamiehiä... Tai sit on 
oikeesti tuli persiin alla...

Ihanat miehet rannalla...
Tai sitten mursut nousseet 

hiekalle ottamaan aurinkoa. 
Ja huomatkaa... Tosimies ei 

riisu edes aurinkoa ottamassa...

”Juu pojat... on se mullakin ollut jos-
kus näin pieni... siis sikiöasteella.” 

Juu... kannat-
taa vääntää 
ne renkaan 
pultit tiuk-
kaan... Ja vit-
tu pidä sinä 
perkeleen 
Dennis siellä 
varikkomuu-
rilla se pääs 
kiinni. Hoi-
da sinä että 
niitä varik-
kovosuja löy-
tyy... Näin ne 
hommat hoi-
tuu... 
Vittu me kii-
lataan ens 
vuonna Ha-
miltonia ha-
nuriin...
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Pukkikin sen tietää...
Joulujuhlista 

jaloin... 
pikkujouluista 

kontaten...

Tärkeä ilmoitusasia!

JOULU ON PERUUTETTU

Ilmeisesti joku TEISTÄ oli kertonut pukille 

olleensa tänä vuonna oikein kiltti...

Joulupukki 

KUOLI NAURUUN!!!!

..niin että kivat joulut 
vaan sullekin... per....le!


