
Aamu~örkki
Kello  9.21  tilavastaava  esitteli  kumi-
kavaljeeriaan.  Nähtäväksi  jää,  viekö 
hän sen mukanaan saunaan.

*^_^*
Lauantaina  alkuillasta  turvallisuus-
tiimiltä  tuli  seuraavanlainen  ilmoitus: 
Me  lähdetään  nyt  Sorsapuistoon 
mettästään  deekuja.  It's  hunting  
season!

Tämä  herätti  valtavaa  hämmennystä 
monissa  työntekijöissä.  Pääjärjestäjät 
Pekka ja  Mitol  heräsivät  väittelemästä 
keskenään  siitä,  onko  nyt  ankan-  vai 
jäniksenmetsästyskausi.

*^_^*
Huhujen  mukaan  infotiskillä  myydään 
pääjärjestäjän  pään  päällä  paistettua 
kananmunaa.  Tämän  päivän  korkein 
lämpötilaennuste on 29 celsiusastetta.

  �Σααταναν σαατανα.�

Henkien hutkima

Sponsorivastaavamme  Tero  Vyyry-
läinen  heräsi  lauantaiaamuna  erään 
tukijan soittoon. Puhelussa pyydettiin 
järjestämään tukijalle Raamattu.

Vyyryläisen  mukaan  kristittyjen 
pyhää kirjaa tarvittiin todennäköisesti 
cosplay-pukuun.  ”Likaista  pakanuut-
ta”,  kommentoi  ohjelmavastaava 
Aapo Alasuutari.

Tero Vyyryläinen, onko tämä mieles-
täsi  vaarallista  uskonnollisen  propa-
gandan levitystä? 
Ei  se  minun mielestäni  juuri  propa-
gandaa  ollut.  Eikä  tämä  ollut  
kummallisimpia  asioita,  mitä  tässä 
conin aikana on tultu kysymään.

Vyyryläinen ei kommentoinut tarkem-
min  kysyttyämme,  mitä  muuta  omi-
tuista häneltä on pyydetty. ”Tärkeintä 
on  pitää  sidosryhmät  tyytyväisinä”, 
kuultiin eräältä tyhjäntoimittajalta.

Tampere-talon  kakkoskerroksessa 
majailevan  Piraattipuolueen  pöydän 
takaa saatiin varsin tiukkoja tunteisiin 
vetoavia pyyntöjä.  ”Äänestäkää mei-
tä,  tai  joudutte  kadotukseen”,  totesi 
Antti Peeängee Intternetistä.

Conitean nimeltä mainitsematon jäsen 
harkitsee tapahtuneen johdosta komi-
tean perustamista tutkimaan, pitäisikö 
conitean suositella ratkaisuksi Herran 
siunausta. Tuloksia odotellaan, toden-
näköisesti kauan.
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Varokaa lapsia!

Desuconin  omat  kondomit  olivat 
aamusella hukassa. Hätääntynyt desu-
lainen kävi aamulla epätoivoinen ilme 
kasvoillaan  kyselemässä  apua  pul-
maan. 

Alkon  kassissa  säilytetyt  ehkäisy-
välineet on nyt palautettu ja palauttaja 
palkittu  huhujen  mukaan  ES:llä. 
Uima-allasbileet jatkuvat tänään kak-
koskerroksen  desulaatikossa  turva-
katkoksista huolimatta.

Toisilla  on  ässä  hihassa,  toisilla  
Desukumi,  todettiin  Kyuu  Eturautin 
esitellessä  pukunsa  sisältöä.  Arvail-
tavaksi jää, vetoaako Inu Yasha -puku 
uima-asukierroksella.

Aamusella  havaittiin  Desuconin 
edustuspöydän  sotkeutuneen  ”johon-
kin  pinkkiin  liemeen”.  Taistelua 
huomiosta  on  selkeästi  käyty  tässä 
auringonpalvojain lempiloosterissa. 


