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ja aikamoine mistaaki. Iha vanhettunut tiato. Ohjel-
ma o valmis, on ollu jo pitkä aik. Sitä voi käyrä köl-
jämäs internetis meiä uusil sivuil. Muistaka kaik ny 
uus osote: www.say.fi. Ne on Otto Pitkäse tekemä ja 
vimpan pääl hianot sivut. Siäl o myäs Janne Aaltose 
laatima hiano sähköne ilmottautumislomake. Hee 
ovakki poikkeuksellise sivistynei ihmisi asutakses nii 
iräs. Operatiivisil päivil puhuta muute tänä vuan ve-
rest, erest ja takka ja kaikis mahrollisis käänteis iha 
kyllästymise saak.

Mää ihmettele myäs tota et muka kukka ei enä 
tutkis mittä. Nykki kaikkias kakskymmentyks toine 
toistans hianomppa apstrakti oli lähetetty johtokun-
nal arvioitavaks. Kaik hyväksytti ja ne kilpaile taas 
kerra kauhia hianoist palkinnoist. Piremmäl mene-
vä tutkimist johtokunta onki päättäny tuke piänel 
rahallisel avustuksel, niinku Linkreeni yritti kertto. 
Me anneta kakstuhat euro heti ku nuari tiäremiehe 
tai -naise alku on saanu tiärekunnalt luva saara kir-
jas präntätty. Raha voi sit käyttä iha niinku itte lys-
tä. Eik ol aika hiano!

Linkreeni varmaan tarkotti tol rekrytointi assial, 
et jos me kaik hiukka siäl ja tääl puhuta, nii ain joku 
vois kiinnostu meiä alast. Mut mää ole kyl sitä miält 
et parast ovvaa kohrella kantidaattei kunnol et ne us-
kos et tää on hiano homma. Erikoistuvi pitä pirell 
pumpulihanskoil, et neet sit jaksas.

Viäl Linkreeni loppukanetti. Älkä huolika, ei me 
ketä Operatiivisil päivil tapet! Tulkka kaik mukka 
vaa. Siäl on kiva! Eik tää tullukki klaarimmaks? r
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Kattoka ny mitä toi Linkreeni on tehny. Se ei 
saanu kiiressäs kirjotettu eres tota pääkirjo-
tustas suameks. Semmost se o kun ei o syn-

tyny tääl Varsinais-Suames eli kulttuuri kehros. Mää 
luule et kaik ei kuitenkka ymmärrä mitä Linkreeni 
tarkotti kun toi ny ovvaa tommost pläpötyst. Tähän 
aviisi tule sitä paitsi enämpi fyllinki kun mää ny ker-
ro mitä Linkreeni oikiast tarkotti. Nymmää ohka-
selttas selvitä et nää assiap paremmi aukenttuis teil 
muil.

Ensi mää jätä iha oma arvosses ton lakeuksil ploo-
ramise – se nyt o semmost vaa. Mut sit Linkreeni sa-
nos et meil o paljo raha ja et sitä annettas kenel vaa. 
Ei tommost pirä präntätyl paperil laitta, eiks se ol 
vähä frekki semmone. Emmää sitä, ettei meiä yhris-
tyksel raha olis, mut ei me sitä mihenkkä pois anne-
ta – me piretä se miälelläs itte. Jotta piäni ropoi kui-
tenki anneta jos joku oikke itke ja anele et tarttis 
pääst pois Tamperelt tai viäl kauhiammast paikast eli 
Helsingist eres vähäks aikka, viikoks tai simmottes. 
Iha kylmät väret mene pitkin mun selkärankka kun 
mää ajattelenki noit raukoi! Joka tapauksess näit ra-
hoi me sit eile johtokunnan kokoukses jaetti ainaki 
viireltoistuhannel eurol. Nym me vaa pelätä, et neet 
ku sai matkastipendi ei enä ikin men takas Tamperel 
häärämä (tai Helsinkki ja täm mää pane tarkotuksel 
tähän sulkuihi, nii se ei näytä niip pahalt). Mist ne 
ikän saa sit uusi lääkärinplantui?

Sit Linkreeni sanos, et meiä yhristys rupeis laitta-
ma rahojas johonki osakkeisi, simmosi mis ei voi eres 
asu. Mää olen täst ihan päinvastast miält. Mää halu 
nährä, mitä mää osta. Mitäs te sanotte kummää eh-
rota et jos ostettaski toine lukaali yhristyksel. Nykyne 
ko on niinpal kovas käytös. Siihe vois sit majottu, jos 
joskus joku sattus Helsinkki eksymä. Parast kai olis 
jos joku viksu komitea oikke fundeerais tätäki assia.

Linkreenil ol myäs iha väärä käsitys et Operatii-
viste päivie ohjelma viäl jotenkki ”loppusilootel-
laan”. Toi oli ny taas semmost muijitte prohtamist 
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