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PELEN KOOTUT SELITYKSET

Akateeminen NESU ry järjesti ensimmäiset perinteiset Necathlontm -kil-
pailut 19.-21. elokuuta. Palkintona oli voittajalle tiedossa kopallinen olut-
ta, joten kilpailu oli armottoman kovaa, vaikka hauskaa pidettiinkin. Mitä
kaikkea Necathlonissa sitten tapahtuikaan? Täydellinen raportti yksinoi-
keudella tässä NESU-letterissä!
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Oluttako vain? NESU-letter 1/92
Oluttako vain?
Oluesta ja varsinkin keskioluesta on tul-
lut suomalaisten ja etenkin opiskelijoi-
den suosima jano- ja seurustelujuoma.
En halua tässä pääkirjoituksessani sen
enempää moralisoida alkoholinkäyttöä,
vaan tuoda esille oluelle vaihtoehdon,
joka on hieman kalliimpi, mutta huo-
mattavasti paremman makuinen.

Kyseessä on tietenkin GIN long drink, jota
tuttavallisesti kutsutaan milloin lonkeroksi,
lonkuksi tai jopa longendahliksi. Mustekalakin
on ilmaus, jonka alan asiantuntijat heti ymmär-
tävät kahdeksan lonkeron nauttimiseksi. Ikävä
kyllä lonkerolla on suhteellisen huono maine
varsinkin miespuolisten opiskelijoiden kes-
kuudessa. Monet pitävät lonkeronnauttijoita
‘muumilimpanjuojina’ tai muuten vaan vähem-
män miesmäisinä; lähes yhtä halveksuttavina
henkilöinä kuin siiderinjuojiakin.
Nämä olutintoilijat eivät pysty paksussa kal-
lossaan millään tajuamaan, että lonkeron, toi-
sin kuin oluen, nauttiminen, saa aikaan
miellyttävän raikkaan olon, kun taas useimmat
oluet maistuvat tunkkaisilta, ja niistä jää erit-
täin paha maku suuhun. Olut pitää nauttia no-
peasti, koska lämpiminä niistä ei pidä kukaan.
Lonkero sen sijaan sisältää janon poistavaa
‘hedelmämehua’, joten sen nauttiminen jan-
ojuomana on luonnollinen ja järkevä valinta.
Huurteisen janoa poistava vaikutus johtuu
pelkästään, juoman viileydestä ei suinkaan
raikkaudesta.
Opiskelijan kannalta on valitettavaa, että olut
on halvempaa kuin lonkero. Tämä saa useim-
mat opiskelija kallistumaan oluen ja lonkeron
väliltä valittaessa oluen puoleen. Lisäksi ‘pussi-
kaljaa’ saa lähikaupasta ja jokaisesta pubista ja
ravintolasta, kun taas lonkero pitää käydä os-
tamasta pitkäripaisesta tai valistuneesta ravin-
tolasta. Monien ravintoloiden tarjoama  ‘talon
lonkero’ on  useimmiten  onneksi aidon ve-
roista.
Miettikää kannattaako juoda olutta, josta pitää
opetella pitämään tai teeskennellä pitävänsä,
vaiko juoda luonnostaan hyvän makuista lon-
keroa!

Puheenjohtaja avaa sanai-
sen arkkunsa

Nyt on sitten kesä eletty ja
hengissä läpiselvitty. Jälleen
olisi aika aloittaa opiskelut
ja siihen läheisesti liittyvät
oheistuotteet. Yhdistyk-
senkin kannalta elämme
tärkeitä hetkiä: virallistu-
minen ry:ksi on lähellä
puolen vuoden kiihkeän
perustamishuuman jäl-
keen. Yhdistyksemme –
Akateeminen NESU ry –

perustamiskirja allekirjoitettiin 6.6.1992, mut-
ta sitä oli edeltänyt oikeastaan koko alkuvuo-
den kestänyt nesuhuuma.

Usein on kysytty, mikä nesu oikeastaan on;
lienee siis paikallaan selventää asiaa. Akatee-
minen NESU ry on pääasiassa oman yliopis-
tomme sisäinen vapaa-ajan järjestö, jonka
toiminta tähtää jäsenistömme vapaa-ajan har-
rasteiden edistämiseen. Näkyvimmät toimin-
tamuotomme ovat toistaiseksi olleet Nesun
10-ottelun, Necathlonin, sekä oluttestien
(2 kpl) järjestäminen sekä osallistuminen ur-
heilukilpailuihin, esim. sammonmaljan jalkapal-
losarjaan omalla joukkueella. Lisäksi on ollut
lukuisia epävirallisempia tempauksia ja tapah-
tumia. Tärkeää osaa yhdistyksessä näyttelee
myös kiinnostus J.R.R. Tolkienin tuotantoon.
Yhdistys siis pyrkii organisoimaan kaikkea jä-
senistöämme kiinnostavaa toimintaa, mukaan-
lukien tämä lehti.

Vaikka yhdistyksemme jäsenistö koostuu tois-
taiseksi pääasiassa deltalaisista ja asteriskeista,
niin tarkoitus ei ole muuttua em. ainejärjestö-
jen ‘alayhdistyksiksi’ eikä niiden korvikkeiksi/
kilpailijoiksi, vaan pysyminen tietynlaisten, ne-
sumaisten, ihmisten vapaamuotoisena yhteen-
liittymänä. Tavoitteena on, että koko
jäsenistö olisi aktiivisesti mukana toiminnassa;
esimerkiksi tätä lehteä tehdessä. Yhdistyksen
jäsenpolitiikasta on enemmän toisaalla tässä
lehdessä.
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NESU-letter 1/92 Necathlon(tm)
Necathlon(tm)

Akateeminen NESU ry järjesti elokuun
19.-21. päivien aikana ensimmäiset viral-
liset Necathlontm -kilpailut. Kilpailu oli
rankkaa, sillä jokainen himoitsi voittajal-
le luvattua palkintoa: olutkoria.

Idea Necathlontm -kilpailujen järjestämiseen
keksittiin eräänä elokuisena lauantai-iltana, kun
iloisten nesujen joukko oli viettämässä iltaa en-
sin Peltimiehessä ja myöhemmin Seminaarissa
sekä eräissä Hämeenkadun pubeissa ja ravinto-
loissa. Kunniaa idean keksimisestä ei voi antaa
kenellekään henkilölle yksin: kaikki olivat alusta
saakka mukana. Kenties suurimpana vaikutti-
mena olivat olympialaiset kesäkisat Barcelonas-
sa, “Hei! Nesukin on urheilujärjestö, miksi
emme siis pitäisi omaa kymmenotteluamme?” -
lauseeseen voisi kiteyttää idean syntymisen. 

Nimeä omalle kymmenottelulle ei ollut vaikea
keksiä vaan se syntyi kuin itsestään. Sen sijaan
lajien valinta aiheutti paljon enemmän päänvai-
vaa. Muutaman kokouksen jälkeen päätettiin lo-
pulta valita ensimmäisten Necathlontm -kilpailu-
jen lajeiksi seuraavat: Minigolf, Tennispallon-
heitto, Heitä sikaa, Korisvaparit, Darts, Keilailu,
Avopokeri, Biljardi, Ristinolla sekä kuningasla-
jiksi Cooperin testi. Lisäksi päätettiin, että Ne-
cathlontm -kilpailut tullaan järjestämään neljästi
vuodessa, lajivalinnat jätettiin kuitenkin avoi-
miksi.

Noin puolitoistaviikkoa meni idean kehittelyyn
ja kilpailujen organisointiin, ennen kuin koitti
suuri päivä. Elokuun 19. Herran vuonna 1992
kello 18:00 kokoontui kahdeksan ihmistä Elen
luo: Petkos, Junior, Pele, Masa, Vekko, Erkka,
Esa ja Ele. Ensimmäisenä lajina oli minigolf, joka
päätettiin pelata kolmessa erässä. Pelipaikkana
oli Yo-kylän pienoisgolf-kenttä. Laji osoittautui
yllättävän vaikeaksi, kun päällä oli paineita. ‘En-
nakkosuosikit’ jäivät kauaksi ennätystuloksis-
taan, ja voiton korjasi Masa, vaikka ei ollutkaan
pelannut minigolfia omien sanojensa mukaan
moneen vuoteen. Hopeasijan jakoivat Erkka ja
Petkos.

Toiseksi lajiksi alunperin suunnitellun korisva-
parien tilalle otettiin tennispallojen heitto, kos-

ka koripallokenttä oli tuolloin varattu. Siinä ki-
sailtiin tennispallon heitosta ämpäriin tietyn –
liian pitkäksi osoittautuneen –- matkan päästä.
Jokaisella oli käytettävissä kymmenen heittoa.
Ikävä kyllä järjestäjinä yliarvioimme kykymme ja
matka osoittautui aivan liian pitkäksi. Voiton ja-
koivat Junior ja Petkos - molemmat saivat yh-
den pallon ämpäriin - muut saivat tyytyä jaet-
tuun kolmanteen sijaan tuloksella nolla.

Kolmantena lajina pelattiin Heitä sikaa. Kilpailu
osoittautui todella vaativaksi ja jännittäväksi.
Hermoja kutkuttavan puolituntisen jälkeen Ju-
nior leivottiin voittajaksi, Petkos otti hopeaa ja
Ele pronssia hyvän loppukirinsä ansiosta; vaik-
kakaan ei uskaltanut ottaa riskiä tilanteessa, jos-
sa olisi pitänyt. Pele sen sijaan otti riskin olles-
saan 99 pisteessä (tavoitteenahan Heitä sikaa
pelissä on saada vähintään sata pistettä), mutta
riskinotto kostautui – tuloksena oli läskilortti.

Heitä sikaa -pelin päätyttyä oli koripallokenttä-
kin jo vapaa, joten se oli luonnollisesti paikka,
jonne kilpailijat valuivat. Tässä vaiheessa osa kil-
pailijoista oli jo onnistunut ‘douppaamaan’ it-
sensä varsin iloiseen kuntoon. Vapaaheitot suo-
ritettiin samojen sääntöjen mukaan kuin tennis-
pallonheittokin, mutta tällä kertaa tulokset oli-
vat hieman parempia, joskaan eivät aivan
odotetun veroisia – kenties dopingilla oli osuut-
ta asiaan. Tällä kertaa voitto jaettiin kolmen
henkilön: Erkan, Vekon ja Elen kesken.

Koska ilta oli vielä nuori päätettiin käydä kilpai-
lemassa vielä kaksi lajia ensimmäisenä päivänä,
joka oli muuten säiden haltijan kuin Necath-
lontm -kisoja varten luoma: lämmin, aurinkoi-
nen ja kesäinen. Joukko siirtyi koripallokisan jäl-
keen Pub Peltimieheen, missä seuraavaksi her-
mojaraastavaksi lajiksi valittiin Darts. Kilpailu
pelattiin aikaongelmien vuoksi “joka-kierrok-
sen-huonoin-putoaa-pois” -menetelmällä. Huo-
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Necathlon(tm) NESU-letter 1/92
nolla tuurilla alussa saattoi ikävästi pudota jo
aikaisin, mutta kyllä voittajakolmikko oli sijoi-
tuksensa ansainnut: Masa, Vekko ja Esa olivat
varmassa vedossa ja Masa otti jo toisen henki-
lökohtaisen lajivoittonsa siirtyen samalla uh-
kaavan varman tuntuiseen johtoon yhteiskil-
pailussa.

Illan viimeisenä lajina pelattiin älynystöröitä
pahasti rassaava ristinolla. Varsinkin tämän la-
jin aikana kului runsaasti nestettä kilpailijoilta,
joten oli onni, että laji järjestettiin pubissa,
missä nestettä oli helppo hankkia lisää. Anka-
ran CUP-systeemin avulla saatiin lopulta sel-
vyys siitä, kenelle mitalit oikein kuuluivat:
Erkka kukisti Esan pronssiottelussa ja Elen oli
tyytyminen hopeaan finaalissa Vekkoa vastaan.
Ylläolevassa kuvassa on menossa loppuottelu,
jota Masa seuraa jännittyneenä taustalla. Ku-
ten kuvasta näkyy, molemmat finalistit joutui-
vat todellakin pinnistelemään kykynsä
äärimmilleen.

Torstai-illalla kilpailijaporukka kerääntyi kuu-
den jälkeen Kupittaan keilahalliin, josta Nesu
oli varannut itselleen biljardipöydät ja keilara-
dan käyttöönsä. Toisen päivän ensimmäisenä
lajina oli vuorossa biljardi, joka pelattiin CUP-
systeemillä. Sääntöjä oli pelin nopeuttamiseksi
yksinkertaistettu, mutta silti paras varmasti
vei voiton. Pronssiottelussa Vekko voitti Elen
ja loppuottelussa Masa otti jo kolmannen hen-
kilökohtaisen voittonsa kukistamalla Esan.

Biljardin jälkeen siirryttiin toiselle puolen lasi-
seinää eli keilaamaan. Tämä laji osoittautui yl-
lättävän vaikeaksi ja oli ehkä kaikkein selvim-
min niiden, jotka osaavat taistelua, kun muut
alistuivat kohtaloonsa. Petkos osoitti raudan-
lujaa varmuutta ja vei voiton suhteellisen hy-
vällä tuloksella. Sen sijaan hopeasta käytiin

Pelen ja Esan kesken ankara taistelu, jonka
Pele lopulta voitti yhdellä ainoalla pisteellä.
Tässä vaiheessa taistelu pääpalkinnosta näytti
olevan enää kolmen kauppaa: Masan, Petkok-
sen ja Vekon.

Yhdeksäs laji avopokeri päätettiin alunperin
pelata perjantaina, mutta koska kaikille sopi
paremmin torstai, siirryttiin keilahallista Data-
Cityyn ratkomaan kuka on pokerinaama ja
kuka ei. Jokaiselle jaettiin alussa tietty määrä
pelimerkkejä, ja päätettiin pelata yksi tunti,
minkä jälkeen eniten merkkejä omaava olisi
voittaja.

Muutaman kierroksen jälkeen peliin alkoi tulla
eloa. Huonoimmat kortit saaneet tai muuten
vaan epäonnistuneet pelaajat alkoivat yksi
kerrallaan pudota, kunnes noin 40 minuutin
pelin jälkeen jäljellä oli enää 4 pelaajaa, joista
yksi jäisi pisteittä. Ajanpeluuta ja taktikointia-
kin tapahtui, mutta kun tunti oli täynnä ja pe-
limerkit laskettu voitiin julistaa lajin tulokset:
Voiton otti Ele, hopeaa Masa ja Pelelle jäi
pronssi.

Näin oli saatu toinenkin kilpailupäivä päätök-
seen ja tilanne oli edelleen kutkuttava. Neljällä
henkilöllä oli vielä mahdollisuus yhteiskilpailun
voittoon: Masalla, Petkoksella, Vekolla ja Elel-
lä. Tosin Masaa lukuunottamatta muilla kol-
mella lepäsivät toiveet siinä, että voittaisivat
kuningaslaji Cooperin-testin, ja ettei Masa si-
joittuisi kolmen parhaan joukkoon. Kun per-
jantai-ilta koitti, ilmaantui juoksupaikalle vain
neljä henkilöä: Junior, Pele, Petkos ja Ele. Vek-
ko oli jo luopunut yhteiskilpailun voittotoi-
veista, koska ei pystynyt kipeän polvensa
vuoksi juoksemaan. Esa ja Erkka eivät viitsi-
neet tulla paikalle, koska kilpailussa voitto oli
jo karannut käsistä ja Masalla oli muuta tärke-
ää menoa. Lisäksi hän luotti siihen, etteivät
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NESU-letter 1/92 Necathlon(tm)
Petkos tai Ele onnistuisi Cooperia voittamaan.
Vaan miten sitten kävikään?

Tasan kello 19:30 perjantai-iltana starttasivat
nuo neljä juoksijaa. Pele ja Junior pyrkivät vain
rikkomaan Elen ja Petkoksen välisen kamppai-
lun, mutta huonoin tuloksin. Parin kierroksen
jälkeen jaksoi Junior vielä roikkua näiden kah-
den kannassa kiinni, mutta sitten Petkos repäisi
puolitoista kierrosta sen verran kovalla vauhdil-
la, että Junior alkoi jäädä. Elekin oli tuon Pet-
koksen rykäisyn jälkeen viittä vaille valmis
luovuttamaan, mutta juuri silloin Petkos antoi-
kin hänen mennä ohitseen, jolloin Ele sai uutta
uskoa mahdolliseen silmissä siintävään olutko-
riin. Vielä mentiin vajaat pari kierrosta aivan pe-
räkanaa, kunnes Ele onnistui rykäisemään eroa
aluksi kymmeneen metriin ja lopulta klo 19:42,
kun aika tuli täyteen, eroa oli hieman yli 100
metriä.

Vihdoin viimeinenkin laji oli saatettu loppuun ja
yhteiskilpailun voittajaksi selvisi yllättäen sitten-
kin Ele. Yhteiskilpailun kakkoseksi tuli Masa ja
pronssia sai Petkos. Ohessa ensin voittaja pal-
kintonsa kanssa muutama minuutti voittoisan
Cooperin jälkeen, ja sitten lajikohtaiset tulok-
set ensimmäisistä virallisista Necathlontm -kil-
pailuista.

Necathlontm -kilpailun lajikohtaiset tulokset
Vapaaheitot
1. Ele 4/10 5. Masa 2/10

Erkka 4 6. Pele 1
Vekko 4 Esa 1

4. Junior 3 Petkos 1
Keilailu

1. Petkos 160 5. Masa

2. Pele 131 6. Erkka

Esa 131 7. Vekko

4. Ele 8. Junior

Tennispallonheitto
1. Petkos 1/10 3. Masa 0/10

Junior 1 Erkka 0

3. Ele 0 Verkko 0

Pele 0 Esa 0

Darts
1. Masa 5. Pele

2. Vekko 6. Erkka

3. Esa 7. Ele

4. Junior 8. Petkos

Minigolf
1. Masa 51 5. Esa 59

2. Erkka 53 6. Ele 60

Petkos 53 Junior 61

4. Pele 54 Verkko 87

Heitä sikaa
1. Junior 101 5. Erkka 75

2. Petkos 92 6. Esa 64

3. Ele 91 7. Masa 53

4. Pele 84 8. Vekko 11

Biljardi
1. Masa 5. Erkka

2. Esa Petkos

3. Vekko Pele

4. Ele Junior

Ristinolla
1. Vekko 5. Masa

2. Ele Pele

3. Erkka Junior

4. Esa Petkos

Avopokeri
1. Ele 5. Vekko

2. Masa 6. Erkka

3. Pele 7. Esa

4. Junior 8. Petkos

Cooper
1. Ele 2850m 3. Junior 2580m

2. Petkos 2730m 4. Pele 2380m

Yhteistulos
1. Ele 42,16 5. Junior 29,00

2. Masa 41,50 6. Erkka 22,16

3. Petkos 40,00 7. Esa 20,50

4. Vekko 32,16 8. Pele 18,50
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Jalkapalloa

Akateeminen NESU ry osallistui myös
Sammonmaljan potkupalloturnauk-
seen. Menestys jäi vähäiseksi, mutta pe-
liporukalla oli hyvä henki ja pelaaminen
oli hauskaa.

Ensimmäinen ottelu pelattiin maanantaina
21.9. klo 16:15 Kuuvuoren kentällä. Vastusta-
jana oli KY:n neloskurssi. Nesu koki ikävän
tappion 2-1 (0-1), vaikka hallitsikin ottelua
suurimman osan ajasta. Nesulla oli kyllä tolp-
palaukauksia ja rangaispotku, mutta tulosta ei
saatu. Nesun ainoan maalin teki JP.

Toinen ottelu pelattiin torstaina 24.9. samaan
aikaan ja samassa paikassa kuin ensimmäinen-
kin. Tällä kertaa vastassa oli vahva P-Klubin
joukkue, jossa oli myös ulkomaalaisvahvistuk-
sia. Nesulla ei tässä ottelussa ollut juurikaan
mahdollisuuksia. Ottelu hävittiin 6-1 (5-0),
Nesun ainoan maalin puski Ele ottelun loppu-
puolella Hannun loistavasta kulmapotkusta,
mutta mokasi hetkeä myöhemmin rangaistus-
potkun.

Nesun viimeinen ottelu pelattiin tiistaina 29.9.
Vastaan asettui tällä kertaa Malex. Voitollaan-
kaan Nesulla ei enää ollut kuin teoreettiset
mahdollisuudet jatkoon. Nesu hävisi ottelun
rajusta loppukiristään huolimatta 6-3 (5-0).
Nesun ensimmäisen maalin teki Jyrki ja kaksi
viimeistä JP.

Vaikka Nesu ei jatkoon päässytkään oli muka-
vaa havaita, kuinka hyvä pelifiilis jokaisessa
matsissa oli. Suuri kiitos tämän fiiliksen saavut-
tamisesta kuuluu katsomanosa 221 D:ssä ma-
jailleille sankoille kannatusjoukolle.

Miten Nesuksi?
Otsikossa mainittu kysymys kiinnostaa
varmasti monia lukijoita. Siksi julkai-
semme tässä lyhyehköt ohjeet siitä, mi-
ten liittyä NESUun.

Esitietoina on yleensä edellytetty kiinnostusta
J.R.R. Tolkienin tuotantoon, varsinkin tunne-
tuimpaan teokseen.

Muita todellisen nesun tunnusmerkkejä:

• nesumaisuus (vastakohta penseydelle)

• et siis kieltäydy bileistä, hauskanpidosta,
jatkoista

• Jaksat bailata loppuun asti

• olet aina valmis kaikkeen myös ei-välttä-
mättä-niin-läheisesti-opiskeluun-liittyvään

• kokeilunhaluinen; olet aina valmis aloitta-
maan suuren tapauksen; luonteeltasi olet
kuin Frodo R.

• aktiivisuus, sinua ei tarvitse aina mankua
mukaan, vaan itsekin järjestät toimintaa

• olet ollut mukana nesun ekskursioilla ja
tempauksissa n kertaa ja olet ylpeä nesu-
laisuudesta: Nesuttaminentm on sinulle
elämäntapa ja nautit muun jäsenistön luot-
tamusta

• Nesun tunnuspiirteisiin ei kuulu liiallinen
alkoholinkäyttö. Se, että juot pääsi täyteen
joka bileissä sekä aiheutat pahennusta mui-
den bailaajien joukossa ei tarkoita, että
sinä olisit nesu

Jos katsot, että sinussa on yhä ainesta todelli-
seksi nesuksi, lähetä kirjallinen jäsenanomuk-
sesi jollekin hallituksen jäsenelle tai
sähköpostitse osoitteeseen nesu@utu.fi. Halli-
tus käsittelee anomukset, jahka ehtii. Jäsena-
nomuksen käsittely saattaa kestää, yleensä
kandidaatti asetetaan ensin erityistarkkailuun,
minkä aikana muut Nesut arvioivat tämän ne-
suuden.

Toistaiseksi (19.9.1992), jäsenanomuksia ei
noteerata, koska yhdistysrekisterikään ei mei-
tä ole vielä noteerannut.
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Hallitus esittäytyy
Petri ‘kotkos’ Koskelainen

Vastuualue: Puheenjohtaja

Joukon todellinen nakkikone, joka
suostuu lähes kaikkeen mihin pyy-
detään. Lempisanontana onkin

“No..sait ylipuhuttua”, Omaa aina liikaa kesken-
eräisiä projekteja (vrt. ed. lause), tälläkin het-
kellä puurtaa muun muassa Asteriski-Deltan
yhteisessä laulukirjaprojektissa. Kun lisäksi yrit-
tää käydä samaan aikaan töissä, opiskella ja pitää
hauskaa, niin ajankäyttöongelmia ei ole. Kannat-
taa tiedekuntien ja korkeakoulujen välisen yh-
teistyön lisäämistä, osallistuen itsekin
edellämainittuun toimintaan aktiivisesti. Poikki-
tieteellisyys onkin päivän sana! Kunnianhimoi-
sena tavoitteena valmistua ajallaan, realistisena
tavoitteena valmistua. Toistaiseksi suorittanut
33% opinnoistaan, tosin syventyminen muiden
tiedekuntien tarjoamiin palveluihin pidentänee
opintoja. Suosikkijuomana luonnollisesti tuo ju-
malten juoma  siideri – ilman jäitä – totta kai,
jota pyrkii nauttimaan suosikkipaikoissaan Pub
Peltimiehessä ja Kultaisessa Noutajassa aina ti-
laisuuden tullen. Paheita on lukuisia.

Kimmo ‘ele’ Murto

Vastuualue: Varapuheenjohtaja

Ele on päävastuussa tämän lehdykän
generoimisesta. Onneksi ilmestymi-
nen ei ole säännöllistä; Ele kun ei it-

sekään ole mikään hirveän säntillinen ihminen,
ja lisäksi hänellä, kuten kotkoksellakin on jatku-
vasti aivan liian monta projektia meneillään.
Kunnostautui Pelen ohella olemalla tutor tänä
syksynä ja on muutenkin aktiivinen bailaaja. Ele
on tunnettu myös laululahjoistaan tai pikem-
minkin -halustaan. Lempisanonta: “Mieti vä-
hän...”. Lempijuomana on ns. muumilimppa eli
GIN Long drink, ja karaoken päälle maistuu te-
quila. Harrastuksikseen Ele mainitsee hauskan-
pidon, urheilun(!) ja opiskelun. Elen tavoitteena
on valmistua ennen vuosituhannen vaihtumista,
joka tosin nykyisellä vauhdilla saattaa jopa on-
nistuakin. Ele kuuluu myös ns. kompostilaisiin
eli on enemmän tai vähemmän aktiivisesti mu-
kana paikallisissa NEWS-keskusteluissa.

Petri ‘pele’ Lehtimäki

Vastuualue: Sihteeri

Petri ‘pele’ Lehtimäki (Edson Aran-
tes do Nascimento). Hämmästyttä-

vän paljon ihmistä muistuttava eläin, joka pesii
yliopistonmäen juurella. Pesäkolon sijainnista
johtuen Pele tavataan usein hiippailemassa mä-
ellä, kuitenkin harvoin luentosaleista. Ravinto
koostuu erityyppisistä viljajalosteista, mutta
herkkua ovat myös pizza ja kaakao. Pele on kai-
kin puolin kiltti otus, mutta varhain aamulla en-
nen puolta päivää unesta häirittynä usein
penseä - jopa vaarallinen. Lajitovereistaan poik-
keavasta vuorokausirytmistä johtuen Pele on
aktiivisimmillaan alkuillasta myöhään yöhön, jol-
loin siitä saattaa tehdä näköhavaintoja jopa Da-
taCitystä. Sen yleiselle käyttäytymiselle on
kuitenkin tyypillistä äärimmäinen velttous.
Heikkouksistaan huolimatta pele täyttää paik-
kansa luomakunnan lajien joukossa. Elen tapaan
Pelekin onnistui valuttamaan itsensä Tutorien
kastiin. Lisätietoja: Charles Darvin: The Origin
of the Species.

Janne ‘junior’ Heikkilä

Vastuualue: Taloudenhoitaja

Janne ‘Junior’ Heikkilä toimii Ne-
sussa taloudenhoitajana, joka sopii-

kin hyvin, varsinkin kun hänen oma
rahatilanteensa on kunnossa. Jr ei tunnetusti
kärsi rahaongelmista; kuten itse mainitsee ‘kun
ei ole rahaa ei ole rahaongelmiakaan’. Nesu ry:n
lisäksi Jr on * ry:n hallituksessa, TYY:n edusta-
jistossa ja LaKen johtokunnassa. Minkä luotta-
mustehtäviltään kerkeää hän harrastaa urheilua:
sukaltamista, laskuvarjohyppyä, Necathloneja
sekä muita tavallisia lajeja. Uraa hän on kuiten-
kin luomassa omaan alaansa: pippaloihin ja pu-
beihin. Opiskelijana hän kuuluu TKO:n
vuosikurssille n-2 ja ahkerasti hän panostaakin
suuret resurssit opiskelijaelämään. Väitöskirjaa
varten hänet näkeekin yleensä opiskelijapippa-
loissa, joissa hän kerää aineistoa: ‘Alkoholijuo-
mien vaikutus’ (subjektiivinen empiirinen
tutkimus) Luonteenpiirteistä esiin nousee par-
haiten varmaankin täsmällisyys. Aina täsmälli-
sesti myöhässä tapaamisista.
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J.R.R. Tolkien NESU-letter 1/92
J.R.R. Tolkien
John Ronald Reuel Tolkien syntyi 3.1.1892
Bloemfonteinissä ja kuoli Oxfordissa
2.9.1973. Hän oli englantilainen kielitieteilijä ja
kirjailija, joka tuli maailmanlaajuisesti tunne-
tuksi vasta 1960-luvulla, jolloin hänen kulttite-
oksensa The Lord of the Rings -trilogia
julkaistiin.

Tolkienit muuttivat Etelä-Afrikasta Englantiin
Johnin ollessa 3-vuotias. Hän kiinnostui jo
kouluaikoina keskiaikaisesta kirjallisuudesta ja
kielitieteestä. 1920-luvulla hän toimi englan-
ninkielen professorina Leedsin yliopistossa ja
sen jälkeen englanninkielen ja englantilaisen
kirjallisuuden professorina Oxfordissa vuo-
teen 1959 saakka.

Tolkien aloitti fiktiivisen Keski-Maa -maail-
mansa kehittämisen jo 1930-luvulla, jolloin hä-
nen lastenkirjansa The Hobbit or There and
Back Again (1937) ilmestyi. Se on perinteinen
sankaritarina, missä keskeisenä ajatuksena on
hankkia takaisin lohikäärmeen aikoinaan va-
rastama kulta-aarre. Tarinan sivujuonteena
löytyy myös sormus, jonka ympärille Tolkien-
kin pääteos rakentuu.

Tämän trilogian kirjoittamisen Tolkien oli
aloittanut jo ennen The Hobbitin ilmestymistä.
Trilogian kuuluvat kolme kirjaa: The Fellowship
of the Ring (1954), The Two Towers (1955) ja
The Return of the King (1955). Näissä aiheiltaan
ja juoneltaan mestarillisissa teoksissa Tolkien
luo yksityiskohtaisen tarkasti kokonaisen mie-
likuvitysmaailman: Keski-Maa pitää sisällään
useiden rotujen kulttuurin, kielen, historian ja
yhteiskuntajärjestelmät.

The Lord of the Rings -trilogian keskeisenä tee-
mana on Hyvän ja Pahan välinen ikuinen tais-
telu, jossa valtaa edustaa sormus. Tolkien itse
kiisti allegorian toiseen maailmansotaan, mut-
ta kieltämättä tällainen ajatus tulee helposti
mieleen.

Trilogian lisäksi Tolkienilta on nyttemmin jul-
kaistu hänen poikansa, Christopher Tolkienin,
toimittamina muita teoksia, jotka kertovat
historiasta ennen The Lord of the Ringsin tapah-
tumia. Tärkeimpänä näistä The Silmarillion.

Senssit ja ilmoitukset

Avoin ja lämminhenkinen humanoidi etsii hali-
seuraa kaikenikäisistä ja -kokoisista ihmisista.

Vast. tlk. nimim. 5 metria ja vihertaa

Hienostunut humanoidi etsii seuraa salaisten
hierontahetkien viettoon. Omaathan näppä-
rät, mutta herkät sormet etkä vierasta halai-
lua? 

Vast. tlk. nimim. Niska paketissa

Etsitään iltahaliseuraa. Olen ujo ja hiljainen
fyysikko, joka kaipaisi piristystä yksinäisiin il-
toihin. Minut tunnistaa yhden yksikön liikku-
misnopeudestani ja rakkaudesta akateemisiin
vartteihin. Sinä iloinen ja ystävällinen halittava,
otathan yhteyttä.

Nimimerkki “3”

Sinä varakas ja hyvintoimeentuleva 20-25-
vuotias vapaa nainen. Sinun yhteydenottoasi
odottaa yhteisten iltojen toivossa 22-vuotias
yliopistossa opiskeleva poika. Harrastan ten-
nistä, jalkapalloa ja Necathlonia. ps. Kuva olis
kiva yllätys.

Vast. tlk. nimim.  sinisilmäinen

Kolme vähän yli kaksikymppistä opiskelijapoi-
kaa etsii samanikäisistä opiskelijaneidoista lau-
luseuraa bileisiin ja ravintolailtoihin.
Omaattehan kauniin olemuksenne lisäksi
myös upean sopraanoäänen.

Vast. tlk. nimim.  karaoke rulaa

H. Pajunen esiintyy Turun Kirjamessuilla 10.10 klo 13.00
messujen päälavalla, jossa hän julkistaa TSFS:n Atorox-
palkinnon viime vuoden parhaalle kotimaiselle Science Fic-
tion -novellille.

Akateeminen NESU ry onnit-
telee Pauli Wihuria 30.1:n syn-

tymän johdosta!
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NESU-letter 1/92 Eräät vähemmän tieteelliset oluttestit
Eräät vähemmän tieteelli-
set oluttestit
Akateeminen NESU ry on järjestänyt ku-
luneen syksyn aikana kaksi erillistä olut-
testiä. Ensimmäisessä oli mukana vain
neljä kandidaattia ja se olikin lähinnä koe
oluttesti kakkosta silmälläpitäen. Miten
näissä testeissä kävi on luettavissa ala-
puolelta.

OLUTTESTI I 

Eräs vähemmän tieteellinen oluttesti pidettiin
7.8.1992. Testattavana oli 3 olutlaatua.Testissä
oli 5 mukia, jotka piti juoda kitisemättä ja nime-
tä (merkki+laatu) sekä pistää paremmuusjärjes-
tykseen. Testiin osallistui 4 arvossapidettya
winamäen henkilöä.

Kaikki nimesivät suosikikseen ennen testiä Tu-
borgin. Summa Summarum: Puheet, että joku
tuntee eri olutmerkit (ja vielä erottaa III:n ja
IV:n toisistaan) ovat täyttä puppua. Testaaja-
kohtaisista tuloksista sen verran, että voiton
otti pele, pisteillä 10/16.

Olutkohtaiset pistetulokset (pienin = paras):

Kuriositeettina mainittakoon, että kaikki kolme
testiin osallistunutta Nesua asettivat kaikki olu-
et täsmälleen samaan paremmuusjärjestykseen!

OLUTTESTI II

Keskiviikkona 9.9 1992 pidettiin järjestykses-
sään II oluttesti. Testi oli kaksiosainen. Ensim-
mäisessä osassa piti tunnistaa viisi eri
keppanamerkkiä toisistaan ja toisessa piti tun-
nistaa alkoholiton, I, III ja IV toisistaan.

Olutkohtaiset arvosanat keskioluiden osalta
(pienin arvo on paras):

Ennen testiä eniten suosikkiääniä sai Lapin Kul-
ta.  (5/7 ääntä). Itse testissä sai Sininen JÄLLEEN
eniten ääniä; siis uskottava se on: Sininen on pa-
rasta!

Testaajakohtaisista tuloksista mainittakoon,
että voiton otti pisteillä 14/15 Jukka Tolonen,

Pekka Oilingin ollessa toinen. Mukana olivat
myös Petri Lehtimäki, Matti Murtomaa, Janne
Heikkilä, Jussi Heinonen ja Jens Mach.

Koska testit herättivät ajoittain vilkastakin kes-
kustelua mm. utu.komposti-palstalla, päätettiin
oluttestistä tehdä yhdistyksen pysyvä traditio.
Seuraava testi järjestettäneen joskus marras-
joulukuussa.

OLUTOLUTOLUTOLUT VEIKKAUKSETVEIKKAUKSETVEIKKAUKSETVEIKKAUKSET

Sininen I 4 x Sininen IV

Tuborg III 3 x Lapin Kulta IV, Sininen III

Sininen III 2 x Tuborg III, Lapin Kulta IV, Tuborg III

Tuborg IV Lapin Kulta III/IV, Tuborg IV, Sininen IV

Lapinkulta III 2 x Lapin Kulta III, Tuborg III, Sininen III

OLUTOLUTOLUTOLUT PISTEETPISTEETPISTEETPISTEET

Sininen III 5 p

Lapinkulta III 10 p

Tuborg IV 10 p

Tuborg III 15 p

Sininen I 20 p (maksimihuonot pisteet)

OLUTOLUTOLUTOLUT PISTEETPISTEETPISTEETPISTEET

Sininen 17 p 

Tuborg 17 p

Lapin Kulta 18 p

Budweiser 26 p

Koff 27 p

Nesun puheenjohtaja  luovuttaa diplomin olut-testi II:n voittajalle.
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Pelen kootut selitykset NESU-letter 1/92
Pelen kootut selitykset
Tämä kirjoitustehtävä on mi-
nulle henkisesti erittäin raskas,
joudunhan käymään uudelleen
läpi nuo tappavan masentavat
elokuiset Necathlontm- hetket,
jotka olin jo onnellisesti unoh-
tanut.

Kuten kaikki painajaiset, tämäkin alkaa iloises-
ti. MiniGolf sujuu paremmin kuin hyvin, ennen
viimeistä reikää tulos on selvästi alle oman en-
nätyksen ja kokonaista 3 mestaruuspalloa käy-
tettävissä. Voittohan on selvä. Mutta kun ei, ei
helvetti, ei pysty. Miksi ihmeessä golfkentillä
on viimeinen reikä? Seuraavalla kerralla so-
vimme, ettei viimeistä reikää pelata, josta re-
kursiivisesti seuraa,  että koko laji jää väliin.
Kirkuvan epäoikeudenmukaisesta pisteytyk-
sestä johtuen sain vieläpä yhtä vähän pisteitä
kuin ne säälittävät amatöörit, jotka kuitenkin
voitin selvästi.

Tuon ensimmäisen lajin katastrofin jälkeen
järkevintä olisi ollut
lähteä kotiin itke-
mään, mutta koska
seuraavana lajina oli
veitsenterävää älyä ja
taitoa vaativa ‘Heitä
Sikaa‘ peli, lähdin
luottavaisin mielin jatkamaan veristä taistelua
turnauksen voitosta. Jälleen kerran kaikki su-
juu kerrassaan mainiosti. Taitavin ja nerokkain
siirroin etenen selustasta kohti kärkeä ohitta-
en pisteissä pelaajan toisensa jälkeen, voitto
näyttää jälleen varmalta. Kasassa on jo 99 pis-
tettä ja edessä viimeinen heitto... Eiiih!, yhyyy-
yy-yy.. - ..snif. (Viimeistä heittoa kritisoineille
voin todeta, että vain todelliset mammanpoi-
kaluuserierkit varmistelevat hävittyä hopeasi-
jaa.)

Nightmare continues: Seuraavista kahdesta
‘laita pallo pussiin’ -lajista ei ole paljoakaan
kerrottavaa. Olin jo alustavissa suunnitelmissa
päättänyt antaa näissä lajeissa muille mahdolli-
suuden , koska kahden ensimmäisen lajin voi-
ton jälkeen jotkut olisivat muuten saattaneet
masentaa mielensä ja jättää leikin kesken.

Näin lyhyellä varoitusajalla en sitten enää eh-
tinyt latautua riittävän hyvin, mikä näkyy suo-
rituksissa. Edes viimehetken paniikissa apuun
otettu piristetankkaus ei ehtinyt vaikuttaa
niin, että ‘The Magic Hand’ olisi ollut maineen-
sa veroisessa kunnossa.

Dartsin varma voitto meni sivu suun, koska ti-
kat olivat liian painavia. Koko viime talvena
hankittu kuntopohja ja siihen liittynyt tiivis
voimaharjoittelu oli mitoitettu 0,07 unssia ke-
vyemmille tikoille.

Ristinollassa peliä haittasi edellisiä lajeja var-
ten otettu doubbaus, joka alkoi vaikuttaa vas-
ta nyt, johtuen ilmeisesti Peltimiehen
sisäilman arvioitua suuremmasta rikkidioksidi-
pitoisuudesta. Heittolajeja silmällä pitäen ote-
tun nestemäisen doubbauksen kemiallinen
koostumus ei myöskään ollut ihanteellinen
Ristinollaa ajatellen. Toinen merkittävä tekijä
oli ‘älyttömän huono säkä’, kun vastustajaksi
heti ensimmäiseksi tuli turnauksen paras pe-
laaja (minun jälkeeni). Hieman lohdutusta sain
tutor-leirillä voitettuani revanssin Vekon

kanssa.

Keilailu ei ennak-
koon ollut helppo
nakki vaan varma
nakki. Kuvaan astui
tällä kertaa ‘älyttö-

män hyvä säkä’ kun amatöörikeilaaja Petkos
uhmasi fysiikan lakeja ja aloittelijan tuurilla
keilat kaatuilivat omia aikojaan.

Cooperin testiin lähdin, koska kolmas sija la-
jissa olisi pelastanut turnauksen jumbosijalta.
Kuntotestinä en sitä lähtenyt juoksemaan, tie-
sinhän olevani erinomaisessa kunnossa. Tu-
loksesta voi päätellä vain, että juoksualusta ei
ollut erityisen nopea.

En ole katkera, mutta kuitenkin. Tuo turnaus
on nyt analysoitu ja lupaan puolustaa jumbosi-
jaa myös jatkossa.

“Viimeistä heittoa kritisoineille voin to-
deta, että vain todelliset mammanpoika-
luuserierkit varmistelevat hävittyä
hopeasijaa.”
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NESU-letter 1/92 Karaoke - miksi?
Karaoke - miksi?
Karaoke, laulaminen ilman orkesteria,
saa tuhannet ihmiset laulamaan tunte-
mattomalle, joskus suurehkollekin, ylei-
sölle, vaikka tietävät, etteivät ole mitään
pavarotteja. Missä on se jokin, mikä saa
jurot suomalaisetkin esiintymään? Seu-
raavassa ‘kalaoke-elen’ raportti, siitä mi-
ten hänen ‘karaoke-uransa’ oikein alkoi
ja kehittyi.

Kaikki alkoi oikeastaan sattumalta. Viime kevää-
nä järjestettiin Asteriski ry:n perinteiset Syner-
giapäivät, jonne kokoontui runsaslukuinen
joukko ATK:n opiskelijoita ympäri Suomea. Il-
lalla satuttiin sitten pienessä piirissä istumaan
Hämeenkadun karaoke-
mestassa, EuroClubilla,
jossa joku porukasta
meni jostain syystä pyy-
tämään Dingon Autiota-
loa, ja joukossamme
olevan teekkariystävämme piti tämä esittää.

Sattuneesta syystä kyseinen teekkari oli laulun
alkaessa asioilla ja tavoittamattomissa, jolloin
muut pöytäkuntaan kuuluvat henkilöt ylipuhui-
vat minut tuuraamaan häntä, kunnes tämä saa-
puisi toiletista. Jostain syystä en ymmärtänyt
kieltäytyä, vaan suostuin aloittamaan laulun.
Onneksi minulla oli vankka taustakuoro, josta
varsinkin Pele otti osaa lauluun mukavan avuli-
aasti. Allaolevassa kuvassa onkin tallennettuna
ensimmäinen julkinen karaoke-esiintymiseni.
Kyseinen teekkari kyllä saapui kesken esityk-
sen, ja lauloimme biisin yhdessä loppuun.

Tämän ensiesiintymisen jälkeen olikin helpom-
paa laulaa karaokea uudemman kerran. Kevään

aikana usein porukalla kävimme lauleskelemas-
sa EuroClubilla, ja varsinaisiksi hiteiksi muodos-
tuivat Varrella Virran, Help sekä Päivänsäde ja
menninkäinen. Itseasiassa on hiukan harhaanjoh-
tavaa puhua minusta ‘kalaoke-elenä’, sillä en ole
vielä kertaakaan esiintynyt koko kappaleen ajan
yksin, vaan aina on vähintäänkin osan kappa-
leesta mukana laulamassa ollut myös joku muu.

Tähän mennessä suurimmalle yleisölle tapahtu-
va esiintyminen sattui keväällä Akateemisessa
Wartissa. Mukana oli jälleen kerran ensiesiinty-
misessäkin mukana ollut otaniemeläinen teek-
kari, sekä lisäksi akademissa opiskeleva geologi,
joka onneksi osasi edes laulaa. Esiintyminen ta-
pahtui KY:n tequila/karaokebaarissa, ja se talti-
oitiin tulevien sukupolvienkin kuunneltavaksi.

Esityksen voi hakea
FTP:llä nic.funet.fi-ar-
kistosta: /ftp/disk7/cul-
ture/music/samples/
tasteless/pano.au; sen
kuunnelleena en kui-
tenkaan suosittele kuin

hyvin vahvahermoisille. Alla on kuva tästä esiin-
tymisestä.

Virallisten karaoke-esiintymisten määrä on vii-
me aikoina laskenut. Nykyään laulan mieluum-
min lauluköörissä vapautuneesti muualla kuin
mikrofonin ääressä. Hyvällä porukalla on haus-
ka laulaa äänensä pois. Vielä mukavampaa on
aamulla ihmetellä, miksi jokin tietty biisi soi
päässä, vaikka ei sitä muistakaan kuulleensa.
Loppuyhteenvetona voisin todeta, että setä
siirtyy sivuun ja antaa nuoremmille karaoke-
laulajille tilaa. Jokaisen pitäisi silti kokeilla aina-
kin kerran!

“Tähän mennessä suurimmalle ylei-
sölle tapahtuva esiintyminen sattui
keväällä Akateemisessa Wartissa.”
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Humanoidi Thorens NESU-letter 1/92
Humanoidi Thorens

Thorensia on julkisesti väitetty huma-
noidiksi. Lisäksi hän on kuuluisa halaus-
vimmastaan. Uhkarohkea
reportterimme otti tähän kummajai-
seen yhteyttä ja laati hänestä raportin.

Aluksi täytyy heti mainita, että Thorens
myöntää olevansa humanoidi, mutta kieltää
kertomasta asiasta ‘äidilleen’. Äidillä hän tar-
koittanee tässä kontinuumissa olevaa biologis-
ta äitiään. Thorens sanoo matkustelevansa
niin ajassa kuin paikassakin ufolla, jota hän tut-
tavallisesti kutsuu nimellä ‘honda’. Vaikka hä-
nelle se ei ole ufo vaan ifo.

Thorens on lapsuudestaan asti kokenut van-
hempien hellää huolenpitoa. He halasivat hän-
tä usein, ja halaavat vieläkin, tosin eivät enää
niin usein kuin aiemmin, mistä Thorens on
hieman suruissaan. Kysymyksen miltä planee-
talta Thorens on kotoisin, tämä kuittaa ove-
lasti vastauksella ,ettei ole mistään kotoisin.
Thorens kertoo halailevansa ihmisiä pelkäs-
tään hyvästä sydämestä, ja hän suorastaan
loukkaantui, kun reportterimme kysyi, josko
halaamiseen liittyy jokin salainen humanoidi-
riitti.

Raumalla Thorens sanoo käyvänsä jatkuvasti
ja sanoo myös oleskelevansa usein monessa
paikassa yhtä aikaa. Lempijuomana on Siideri,
jonka vientiä Pohjantähden bordelliryhmitty-
män juottoloihin hän suosittelee, koska se saa
pienet siniset kuusiulotteiset lemmikkieläimet
ihan sekaisin.

Horoskooppi

Kauris
Varo vastakkaisen sukupuolen lähentely-yri-
tyksiä ne pääsevät häiritsemään huolestutta-
vassa määrin varsinaista nesutusta. Varsinkin
torstaisin kannattaa varoa, koska silloin yleen-
sä molemmat ovat vaarassa kohdata: sekä ne-
sutus että vastakkainen sukupuoli.

Vesimies
Torstaina voi sinua kohdata elämäsi ihminen.
Muista vaan pitää huoli siitä, että olet nautti-
nut tarpeeksi lemmenjuomaa, muuten voit
joutua viettämään yösi yksin. Perjantaiaamulla
voit joutua muunkin yllätyksen kohteeksi,
kuin sen että myöhästyit demoista.

Härkä
Torstai on loistavaa aikaa kutsuille. Muista
kutsua kaikki nesut luoksesi pohjille. Varmis-
tat sillä, ettei sinua jätetä yksin ja että suosiosi
on taattu, kun voit kertoa ihastuksesi kohteel-
le, että itse nesut ovat vierailleet luonasi.

Kaksonen
Muista katsoa allakkaasi vähän väliä, jotta et
menettäisi suurta tilaisuuttasi menestyä. Lähi-
aikoina ilmaantuu suuri urheilutapahtuma, jos-
sa voit parantaa mainettasi ja samalla myös
kohentaa nestevajaustasi, jos pelaat korttisi
oikein.

Rapu
Vaikka olet ollut työteliäs ja ahkera niin et tule
saamaan kovinkaan suurta kiitosta vaan pal-
kaksi ahkeruudesta saat vain lisää työtä. Nyt
olisi aika lopettaa moiset puuhailut ja huomata
että, jos ottaa rennommin, niin asiat eivät ai-
nakaan huonone. Aloita vaikka konsultoimalla
jonkun asiantuntijan kanssa.

Leijona
Ahkera suhdetoiminta koituu vihdoin hyödyk-
si, jos vaan muistat olla oikeaan aikaan oikeas-
sa paikassa. Koska olet hyvä oivaltamaan, olet
tähänkin mennessä ollut aina oikeissa paikois-
sa; itse asiassa olet ollut joka paikassa, jossa

Thorensin uhreina tällä kertaa Masa ja Vekko
13



NESU-letter 1/92 Horoskooppi
on ollut vähänkin merkkejä ilmaisesta juotavas-
ta.

Neitsyt
Pidä huolta kunnostasi ja ota rennosti vapaa-ai-
kana. Kunnonhoito onnistuu hyvin esimerkiksi
yöllisillä juoksuilla. Varo kuitenkin palellutta-
masta itseäsi, jotta et turhaan tarvitsisi kaulalii-
naa seuraavana päivänä. Vähäisen vapaa-aikasi
osaat tuttuun tyyliisi käyttää harkiten hyvän
(terveellisen) ystävän seurassa.

Vaaka
Elät rikasta aikaa. Joka kuukausi huomaat miten
rahavarasi kasvavat kasvamistaan. Suhtaudut
kuitenkin hieman vastahakoisesti ponnistelujen
paljouteen ja päätätkin harkita elämäntavan
muuttosta. Ehkä sinun pitäisi yhtyä enemmän
ystäviisi ja viettää rentouttavia iltoja heidän ja
hyvien juomien kanssa. Muista myös, että yli-
määräiset rahasi saat varmasti sijoitettua myös
ystäviesi juomiin.

Jousimies
Sinulla on tärkeitä haasteita edessäsi, mutta
päätät nauttia myös seuraelämästä ja ystävien
seurasta. Itseluottamuksesi on suuri, mutta älä
hillu liikaa! Ylpeys käy lankeemuksen edellä. Jaa
voimavarasi oikein, sillä panostasi tarvitaan use-
alla taholla. Saatat joutua pieneen seikkailuun,
mutta pidät jalat tukevasti maassa.

Kalat
Olet taipuvainen muuttamaan mieltäsi muiden
painostuksen edessä. Useimmat tarkoittavat
kuitenkin parasta, joten älä turhaan kieltäydy
heidän kutsuistaan. Kukapa tietä, vaikka löytäi-
sit mukaan mennessäsi jotain uutta ja ihmeellis-
tä. Kenties jopa uusi olutmerkki on tullut
markkinoille. Muista kuitenkin levätä yhtenä il-
tana viikossa kunnon säilyttämiseksi.

Skorpioni
Jokin kuulemasi sinuun liittyvä tieto vaivaa miel-
täsi. älä turhaan murehdi; tilanne ei ole ollen-
kaan niin paha kuin kuvittelet. Päinvastoin, uusia
mahdollisuuksia avautuu. Yritä saada ystäväsi
kerrankin kiinnostumaan hauskanpidosta oikein
kunnolla ja voit olla varma, että lukemasi uuti-

setkaan eivät seuraavana päivänä tunnu ollen-
kaan niin pahoilta.

Oinas
Edessäsi on taloudellisen riskin otto ja joukko
asioita, joista aiot suoriutua. Toimi järkevästi,
älä sekoita tunteita tähän. Myönteiset puolet
painavat vaa’assa paljon ratkaisuja tehdessäsi.
Raha-asiat hoituvat tulevaisuudessa aivan nor-
maalia tietä. Olet tyytyväinen ahkeruuteesi ja
voitkin hellittää hetkeksi.
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Kai

Opis
Akateeminen NESU ry:n 
organisaatiokaavio
Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Sihteeri

Taloudenhoitaja

Urheilujaosto

Kisamatkavaliok.

Jalkapallovaliok.

Pallopeliltk.

Sählyvaliok.

Pesäpallovaliok.

Tetrisltk.

Katsomovarausltk.

Kulttuurijaosto

Olutpoliittinen
erityisvaliok.

Ulkom. olutjaosto

Guinness-osasto

Newcastle-osasto Kotim. olutjaosto

Vekon laboratorio

Oluenkulutuksen tutkimusl.

Nesu-hälytyskeskus

Masan baari

Musiikkiltk.

HiFi-valiok.

Vinyyliosasto

CD-osastoutinosasto

Kaapeli-erit.osasto

Vahvistinosasto

Karaokejaosto

Suomihittienosasto

Julkishallinnollinen jaosto

Talousltk.

PR-valiok. Kurinpitovaliok. (lakk.)

Jäsentoimik.

Jäsenistön yhteyshenkilö

Kehitysltk.

Kehitysapuvaliok.

Julkaisulautak.

Päätoimittaja

Toimituskelijapol.valiok.

JÄSENET

Kirjallisuusltk.

Tolkien-valiok.

Hobbit-osasto Haltiatoimik.

King-valiok.

Vampyyrijaosto

Ihmissusialivaliok.

HALLITUS
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