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Ja taas, jälleen, on tullut jouluvalojen,
villasukkien ja Whamin Last Christmasin
kulta-aika, mikä tarkoittaa myös
syksyn Postmodernin Nahkiaisen
ilmestymistä! Kaikenlaisten joulukiireiden
ja opiskeluahdistuksen keskellä onkin
siis hyvä pysähtyä hetkeksi höyryävän
punaviiniglögilasillisen kanssa uunituoreen
lehden ääreen ja etsiytyä optimaaliseen
lojuasentoon sohvannurkkaan peiton alle
– niin minäkin aion tehdä. Tässä syksyn
lehdessä ei ikävä kyllä ole juttua Toton
Africasta, mutta suosittelen vaikkapa lehteä
lukiessa laittamaan kyseisen kappaleen
soimaan vaikkapa taka-alalle.

Sen sijaan lehdessä päästään pj:n matkaan
Kulon tämän vuoden seminaariin ja
Nefa-Jyväskylän 45-vuotisvujuille. Lisäksi
lehdessä muistellaan Nefan vilkasta
tapahtumavuotta. Erityistä tämän syksyn
lehdessä ovat matkatarinat Nefalaisten
syksyn Prahan reissusta, jotka vievät
mukanaan Darling Cabaretiin, saunalautalle
ja tantrahierontaan.
Täten toivotan kaikille rauhallista
joulunaikaa ja kevättä!
Terveisin,
Helmi Frantsi
Nefa ry:n ainejärjestölehtivastaava
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PUHEENJOHTAJAN
PALSTA

- - Sydämeni pohjasta puhun teille, toverit,
asioista joiden uskon kiinnostavan teitä.
Kysytte ehkä, miksi olen tullut joukkoonne mukaan,
porvarin kakara, haaleassa vedessä kasvanut kirjanoppinut:
onko minusta mihinkään?
Ymmärrän teidän epäluulonne, ja haluan voittaa sen,
koska vain teidän joukossanne mukana ollen
olen mukana maailman menossa
enkä ole yksin ja turha.
Ne jotka hallitsevat teitä,
sanovat hallitsemisen kuuluvan heille, koska he ovat
Asiantuntijoita, tietävät kaiken rahasta, miten se liikkuu
ja vaikuttaa, minä sanon teille:
te olette todelliset asiantuntijat, sillä te tunnette
omissa nahoissanne, miten asiat ovat.

Kiitos Nefa-Joensuulle neljästä hallitusvuodesta,
hallituksista jotka sietivät oikkujani,
jäsenistä jotka osallistuivat toimintaan ja kehittivät sitä,
mahdollisuuksista kasvaa ihmisenä ja olla rakastettu
sekä aina hyvästä syystä marinoida maksaansa.

						Rakkaudella,
						Emmi Rajavuori
						Järjestötorakka

Menkää siis heidän ministeriöihinsä, virastoihinsa,
perehtykää papereihin, joiden salakielellä he yrittävät petkuttaa teitä,
mitä kaikkea teiltä onkaan salattu!
Älkää kyselkö enää: miksi minä en saa asua niin kuin ihminen?
miksi minä en saa syödä niin kuin ihminen?
miksi minä en ole koskaan onnellinen?
menkää heidän ministeriöihinsä ja virastoihinsa,
ottakaa paperit heiltä, ja valta
joka kuuluu teille, asiantuntijoille.
Älkää enää vitkastelko.
Älkää enää antako pettää itseänne.
Lähtekää liikkeelle, minä porvarin kakara, minä runoilija
tulen mukaan, olen mukana,
lähdetään
ja otetaan asioista selvä.
– P. Saarikoski, Runot, s. 207 – 208; Ääneen (1966).
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NEFALAISET
PRAHASSA
Darling Cabaret Tilaa kymmenen kaljaa ja kaupan päälle saat tytön
strippaamaan pöydällesi!

Törmäsimme Darling Cabaretin mainokseen turistikartassa, jonka löysimme hostellihuoneemme sängyltä. Aluksi emme
kiinnittäneet siihen juuri huomiota, mutta jo ensimmäisenä iltana palatessamme
majoituspaikkaamme pienessä hiprakassa,
näimme naapurissa sijaitsevan strippiklubin ja mielenkiintomme heräsi. Kartassa
oleva mainos ei ollut naapurin tissibaarin,
vaan keskustassa sijaitsevan suuremman
yökerhon, joka on rankattu viiden parhaan
klubin joukkoon koko maailmassa. Pienen
googlettelun jälkeen päädyimme lopulta
käymään tässä keskustan isommassa mielihyväkeskuksessa, sillä naapurin Da Vinci
(koodi) kuulosti liian haastavalta humanistille.
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Klubia mainostettiin sadoilla tytöillä, strippi- ja burlesque-esityksillä, sekä mahdollisuudella ostaa tytöiltä myös muita palveluita. Todellisuudessa burlesque-esitykset
olivat lähinnä useamman tytön tanssiesityksiä, joissa vaatteet pysyivät päällä ja
tytöt näyttivät Xanaxia vetäneiltä rytmitajuttomilta zombeilta. Pitkin klubia kierteli huoliteltuja vähäpukeisia tyttöjä, jotka
olivat hyvin ystävällisiä ja muun muassa
tarjosivat mahdollisuuden ostaa sekä viinapullon että heidät bileseuraksi. Lavalle
nousi vuoron perään tyttöjä strippaamaan
ja lopulta jopa hauskat pimeässä hohtavat
stringit päätyivät valaisemaan vain lattiaa.

Yleisesti ottaen klubi oli kuitenkin todella
puhdas, eikä edes siivoushifistelijää ällöttänyt istua tuoleilla tai koskea normaalisti
tahmaiseen baaripöytään. Henkilökunta
oli siistin asiallista, ja muutama näytti jopa
aidosti nauttivan työstään. Esimerkiksi
yläkerran parvella olleet tytöt irrottelivat
kunnolla tanssiessaan ja naureskelivat
riisuessaan - toisin kuin alakerran lavalla
strippaavat tytöt, joiden katseet olivat elottomia ja meno halutonta. Koimme myös
pieniä hankaluuksia vessan löytämisessä,
sillä ovi oli merkitty ainoastaan kullatulla
kohokuvalla naisen alapäästä - mysteeriksi
jäi (ehkäpä onneksi) oliko miesten vessa
merkitty samankaltaisesti.

Vierailumme Darling Cabaretissa ei ollut
kovin pitkä, sillä opiskelijabudjetti ja 20 euron juomat, yhdistettynä 40 euron sisäänpääsymaksuun, eivät oikein sovi yhteen.
Naisille sisältyi kuitenkin sisäänpääsyn
hintaan mukava bonus - pelimerkki, jolla
sai sylitanssin mieleiseltään tytöltä!
Emme ehkä ihan heti uudelleen ole menossa katselemaan maksullisia tissejä,
mutta onhan prahalainen synnin pesä hyvä
opintomatkamuisto!
Prahaterveisin,
Eve ja Liisa
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NEFALAISET
PRAHASSA

Yksi ikimuistoisin kokemus Prahan reissulla oli se saunalautta. Suurena saunomisen ystävänä odotin innolla iltaa reissun
loppupuolella, kun pääsi pesemään kaupungin pölyjä pois. Retkikunnasta suurimman osan kanssa suunnattiin saunalautalle
Vltava joen ääreen, joka oli aivan tavallisen
näköisen paatin kannella. Sisällä tiskin takana oleva setä ojensi jokaiselle pyyhkeen,
lakanan ja lukot avaimineen. Katsoin lakanaa sylissäni hieman mietteliäästi, koska
en yleensä kävele lakanan kanssa saunaan,
mutta hetken mietittyäni totesin tämän
olevan sangen järkevä keksintö saunalautalle. Kaikkien kanssa yhteinen pienehkö pukuhuone ja suihkutila toivat aluksi
haasteita kääriä itseään siveellisesti selväs-

ti parisängylle tarkoitettuun lakanaan lyhyelle ihmiselle kuin itseni. ”Noh, ollaan
sentään vieraassa maassa kylässä”, ajattelin
kietoessani valtavaa kangasta ympärilleni.
Mutta miten tunnelmallinen oli suihkun
viereinen huone! Koko joen puoleinen seinä oli lasia ja se jatkui saunaan asti. Huone
oli valaistu kynttilöillä ja siellä oli myös aurinkotuoleja, joissa pystyi köllöttelemään
mukavasti löylyjen ja kylmän suihkun välillä. Huoneesta pääsi tilavaan saunaan ja
innoissani kapusin heti ylimmälle lauteelle.
Löylyt hellivät kävelemisestä väsyneitä jalkojani ja hektisen kaupungin sekoittamaa
mieltäni samalla kun katselin ikkunasta
näkyvää kaupunkia. Joki aaltoili kauniisti
mustana, jota vasten kaupungin valot ki-

malsivat. Ja olipa joutseniakin iltauinnilla. Aurinkotuolihuoneesta johti ovi myös
ulos paatin kannelle, mistä pääsi kiikkeriä
portaita pitkin laiturille jokeen uimaan.
Tämä täytyi tietenkin testata ihan vain jo
siksi, ettei sitä joka päivä tule naku-uitua
Vltava joessa joutsenten läheisyydessä. Ravasin muutaman kerran kuumien löylyjen
ja viileän uinnin välillä, kunnes pysähdyin
tooga päälläni paatin kannelle katsomaan
kaupunkia. Nojasin kaiteeseen jäsenet ja
mieli rentoutuneena ja katselin paatille
näkyvää Prahan linnaa tuulenvireen heilutellessa hiuksiani. Mietin hiljaa mielessäni:
”nyt on ihmisen aika hyvä olla”.

- Elina Leimu
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NEFALAISET
PRAHASSA
Tantrahieronnassa Prahassa

Tantra lienee kaikille ainakin sanana tuttu. Mutta mitä se tantra oikein on? Toisin
kuin länsimaissa usein kuvitellaan, tantrassa ei ole kyse pelkästään seksistä, eikä seksi
useinkaan edes ole sen keskiössä. Seksin
ei itse asiassa tarvitse liittyä tantraan millään tavalla. Meille tantra kuitenkin välittyy yleensä hyvin seksuaalispainotteisena
ja tähän väärinymmärrykseen on monia
syitä. Yhtenä syynä pidetään sitä, että länsimaiseen ajatteluun on vaikeaa mahduttaa
ajatusta hengellisestä suuntauksesta, joka
hyväksyy ihmisen seksuaalisuuden. Täällä
kun on ainakin viime vuosisatoina vallinnut sielun ja ruumiin vastakkainasettelu,
tiukka kahtiajako. Toisena syynä mainittakoon se, että Eurooppaan rantautui yleisesti kolonialismin kyllästämä ja orientalistinen näkemys Intiasta.
Tantra on ikivanha menetelmä ja elämänfilosofia. Tantran harjoittaja pyrkii yhdistymään kaikissa olennoissa virtaavan
perimmäisen ykseyden kanssa ja lopulta
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valaistumaan. Tantra hyväksyy kehollisuuden ja jotkin tantran suuntaukset hyväksyvät myös seksin edellä mainitun päämäärän saavuttamiseksi. Tantran alkuperä on
jokseenkin hämärän peitossa. Toiset tutkijat sanovat sen pohjaavan hindulaisuuteen,
toiset buddhalaisuuteen. Jotkut väittävät
tantran saaneen alkunsa jo Induslaakson
kulttuurin aikaan.
En ollut varsinaisesti harkinnut tantrahierontaa (maksullista) koskaan, mutta päätinpä sitten kokeilla. Ehkä tähän vaikutti
se, että osa porukastamme kävi strippiklubilla ja rohkaistuin siitä itsekin avoimelle mielelle. Varasin siis ajan puhelimitse
paikasta, jonka sivut vaikuttivat sopivilta.
Myöhästyin sovitulta ajalta seikkailtuani ja
eksyttyäni kaduilla kerta toisensa jälkeen
ja olin saapuessani luonnollisesti aivan hätääntynyt ja peloissani tulevasta. Paikassa
vallitsi kuitenkin jotenkin niin rauhoittava
ilmapiiri, että tyynnyin välittömästi. Hierontahuone oli aistillinen, se oli koristel-

tu kukkasin ja palavin kynttilöin. Minun
hierojakseni sattui nainen. Alkuun minun
täytyi käydä suihkussa ja kietoa sitten jonkinlainen kangas ympärilleni. Tämän jälkeen nainen palasi huoneeseen ja kertoi
aluksi ottavansa yhteyden minun kehooni
ja tunteisiini seisten kiinni minussa. Kun
itse hieronta alkoi, sain mennä makuulle.
Valitsemani hierontamuoto kattoi oikeastaan koko kehon intiimialuetta lukuun ottamatta. Hierontaan kuului muun muassa
kuumia pyyhkeitä, öljyjä ja erityisen hengitystekniikan harjoittamista. Tantrahieronnassa herätetään ja käytetään ihmisen
seksuaalienregiaa. En sitten tiedä, että
miten hyvin ne energiat lähtivät liikkeelle,
mutta mukavaa oli. Lopuksi join vielä teetä
yhdessä hierojan kanssa.
Kokemus oli hyvä eikä millään muotoa
ahdistava, kuten olin etukäteen vähän pelännyt. Hieronnan jälkeen oloni oli aivan
uskomattoman hyvä parin päivän ajan. Sitä
on ehkä hankala kuvailla, mutta tunsin it-

seni todella tasapainoiseksi, rauhalliseksi ja
myötätuntoiseksi. Suosittelen ehdottomasti tantrahierontaa kaikille asiasta kiinnostuneille. Kannattaa tosin hiukan tutustua
palvelun tarjoajaan etukäteen ja ottaa selvää siitä, että paikka on asiallinen ja kyseessä on tosiaan tantra eikä mikä tahansa happy ending –hieronta. Haluan vielä kiittää
ihanaa matkaporukkaamme ja erityisesti
Laura Tolppaa ihan kaikesta. Jonkin toisen porukan matkassa tuskin olisin lähtenyt tantraamaan tai ainakin olisin jättänyt
kertomatta asiasta muille. Meidän Nefan
porukalla sen sijaan oli mukavan leppoisa,
hyvällä tavalla hullu ja hyväksyvä ilmapiiri.
Minun ei tarvinnut miettiä, että kehtaanko
julkisesti ilmoittaa tästä toisille. Ehkä syynä
on sekin, että meissä kulttuurintutkijoissa
yleisesti on tosi monenlaisia ihmisiä ja ainakin minusta tuntuu, että meillä on ihan
ok olla vähän hörhö. Rakkautta kaikille.
		

- Emilia Sillanpää
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NEFAN VILKAS
TAPAHTUMAVUOSI
2018
Tapahtumavastaavan raportti

Luin tuossa pari viikkoa takaperin muutaman vuoden vanhaa Postmodernia Nahkiaista, jossa oli hienosti raportoitu silloisten
Joensuun nefalaisten ainejärjestötapahtumista. Tästä innostuneena sain idean tehdä
raporttimuotoisen katsauksen Nefa-Joensuun vuoden 2018 tapahtumiin, sillä olenhan myös
yksi tämän vuoden Nefan
hallituksen tapahtumavastaavista!

Karhunkierros-approa varten
väsättiin myös omat haalarimerkit.
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Mennyt tapahtumavuosi lähti kunnolla
käyntiin 8. helmikuuta, kun nefalaisille
päätettiin järjestää perinteikkäiden haalarinkastajaisten yhteyteen Nefan karhunkierros -appro. Illan huipentanutta
tapahtumaa edelsi vielä perinteikäs ma-

karonikerho Local Bistrossa, joten tuona
päivänä menoa kyllä riitti! Aluksi ”räkäläappron” nimellä kulkeneen appron perusideaksi muodostui sellaisten Joensuun keskusta-alueen baarien kiertäminen, joissa
ei tule käytyä niin useasti. Lopullinen reitti
vei Mikosta Gloriaan ja sieltä Takataskun
kautta pikavisiitille 60’s Palaveriin, ja lopulta Las Palmasiin. Tapahtuman hyvän vastaanoton myötä nefalaiset kiertävät baareja
todennäköisesti myös ensi talvena!
Maaliskuun keskeiseksi tapahtumaksi
muodostui random-sitsit. Tämänkin tapahtuman idea lähti kehittymään hetken
mielijohteesta. Random-sitsit toimivat
niin, että jokaiselle sitsaajalle arvottiin
sattumanvaraisesti kolme eri sanaa, jotka täytyivät näkyä jollakin tapaa kyseisen henkilön asukokonaisuudessa. Iltaan
mahtui myös muita yllätyksiä, kuten yllätysvieraan saapuminen paikalle sekä random-luennon esittäminen satunnaisista
luentodioista.

Maaliskuussa järjestettiin myös Nefan talvirieha, johon kuului muun muassa persoonallisten lumiukkojen tekoa ja parhaan
lumiukon palkitseminen. Oheisaktiviteetteina oli muun muassa vapaamuotoista
mäenlaskua.
Vappu on tunnetusti täynnä opiskelijatapahtumia, ja näin oli myös tänäkin vuonna. Vappua käynnisteltiin Agora Cupissa
28. huhtikuuta, johon Nefa osallistui järkkäilyhommissa muiden Agoran ainejärjestöjen kanssa. Irtosipa Agora Cupista
myös futisturnauksen voitto, kyseessä oli
turnaushistorian ensimmäinen mestaruus
nefalaisille! Seuraavana päivänä nefalaiset
osallistuivat ISYYn vappusoutuihin omalla joukkueella. Sieltä kultaa ja kunniaa ei
saatu, mutta hauskoja kokemuksia sitäkin
enemmän. Ehkä ensi vappuna uudestaan?
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Vappusoutujen jälkeen oli vielä yöhön asti
kestänyt Nefan kaikkien aikojen kolmas
huikkahölkkä, joka on jo siis täälläpäin perinteeksi muodostunut kevään tapahtuma.
Huikkahölkän ideana on kiertää noin neljä
rastia yhden illan aikana niin, että jokaisella rastilla ollaan noin tunnin ajan. Hölkän
rastit ovat nefalaisten eri puolella kaupunkia sijaitsevia kämppiä. Lisäksi jokaisella
rastilla tarjoillaan noin lasillinen itse tehtyä
boolia. Kolmas huikkahölkkä oli aiempien
hölkkien tapaan yleisömenestys. On siis
varmaa, että ensi keväänä hölkätään taas!

Eipä Nefan vappu loppunut tähänkään.
Seuraavana päivänä, eli vappuaattona pidettiin Nefan vappupippalot jo monille tutuksi tulleessa tapahtumapaikassa, eli Arttelissa. Vaikka monella oli tässä vaiheessa
takana jo jonkin verran vapun juhlintaa, ei
se menoa haitannut. Nefalaisten perinne
kokoontua juhlistamaan vappua yhdessä
sai siis hyvää jatkoa!

Nefan kekrijuhlissa päästiin myös pikasitsaamaan.
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Kesälomien jälkeen tapahtumavuosi jatkui
orientaatioviikon jälkeen Sirkussitseillä,
jotka olivat siis Nefan perinteiset fuksisitsit. Osallistujia saapui Metrialle noin 50, eli
nämäkin sitsit houkuttelivat paikalle hyvin
väkeä. Paikalla nähtiin myös useita vaihtareita, joka oli mahtava juttu! Syyskuussa
järjestettiin vielä uusien ja vanhojen nefalaisten tutustumisilta. Lisäksi polkaistiin
myös epävirallisella pyöräilyretkellä Utran
saarilla.
Lokakuussa oli Nefan fuksiaisten vuoro,
jotka toteutettiin tänäkin vuonna rasteittain. Fuksiaisten teemana oli IKEA. Lokakuussa nefalaiset kävivät myös omalla
porukalla Prahassa. Tämä oli tiettävästi
ensimmäinen kerta Nefa-Joensuun historiassa, kun opiskelijatapahtumassa tehdään
ekskursio ulkomaille. Reissu oli osallistujille varmasti yksi tämän vuoden ikimuistoisimmista opiskelijatapahtumista.

Lokakuun jälkeen marraskuun 2. päivä
järjestettiin vielä Nefan kekri- ja halloweenjuhlat, jonne saapui roppakaupalla
porukkaa. Iltaan kuului muun muassa pikasitsausta ja näytelmäbattle.
Nefalaisten loppuvuoden tapahtumia tulevat olemaan fuksien järkkäämät Nefan
pikkujoulut sekä Varnitsan kanssa järjestettävät yhteissitsit. Noiden tapahtumien
myötä Nefan tapahtumavuosi 2018 alkaa
olla pikkuhiljaa paketissa. Toki näidenkin
tapahtumien lisäksi vuoteen on mahtunut
mm. makaronikerhoja ja lukuisia hallituksen kokouksia.
Vaikka me ollaankin pieni ainejärjestö, niin
tapahtumia meillä kyllä riittää!

Kirjoittaja on yksi Nefan
tämän vuoden kolmesta
tapahtumakarhusta.
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PAHEITA JA
NAUTINTOJA
Kulon seminaari ja Nefa-Jyväskylän vuosijuhlat 2018
Nefa-Joensuu osallistui tänäkin vuonna Kulo ryn järjestämään seminaariin sekä tilaisuuden yhteydessä pidettyihin vuosijuhliin. Nefa-Jyväskylä ry täytti 45 -vuotta. Kulon seminaarin teemana oli tällä kertaa paheet.
Seminaari vkl ja hippalot lähtivät liikkeelle
osalla lähtijöistä jo torstai-iltana, saapumisella Jyväskylään valmiiksi seminaaripäivää varten. Torstain pikku naukkailun
jäljiltä olikin sitten esimerkiksi PJ:n oo sitä
luokkaa että varsinaisessa seminaarissa piti
nukkua muiden lähtiessä lounaalle.
Perjantai 26.10.2018
Seminaarissa puheenaiheina oli niin ruoka, naisten vaatetus, seksityöläisyys, keinoäly kuin rahapelaaminen (pokeri) ja viinan juonti. Erityiskiitoksen haluan osoittaa
meidän oman järjestön esiintyjälle Reetta
Haveriselle, joka veti kiinnostavasti, asiantuntevasti ja äärimmäisen hyvin oman
esityksensä. (Kyseisen esiintymisen jälkeen
käytiin mm koko päivän tiiviin jatkoporina.) Varsinaisista seminaarin teemoista on
mahdollisuus lukea Kulon kotisivuilta sekä
toivottavasti piakoin julkaistavasta seminaarijulkaisusta.
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Seminaarin jälkeen käytiin hieman syömässä ja lähdettiin seminaarijatkoille. Pikkutunneille venyneissä pippaloissa nähtiin
muun muassa jo tavaksi muodostunut Kulon näytelmä, juotiin liikaa viiniä ja jallua,
laulettiin karaokea ja pelattiin pullonpyöritystä, koska noh.. olemmehan me jo 20
-vuotiaita sekä päälle.
Lauantai 27.10.2018
Aamu aukesi ankeana, ja Kulon hallitus kokoontui syyskokouksen sekä pizzan merkeissä kasaamaan uutta hallitusta vuodelle
2019. Silmät sikkurassa ja osittain sohvalla
maaten saatiin kuitenkin täysimääräinen
ja loistava hallitus ensivuoden koitoksiin.
Nefa-joensuustakin mukana on ainakin 3
ihmistä! Tulevaisuudessa ehkä enemmänkin! Hyvä me!

Ilta alkoi lähestyä joten oli tarvetta jo alkaa
pukeutua ja naukkailla ensimmäisiä juominkeja, jotta varsinaiset vuosijuhlat voisivat päästä alkamaan. Itse juhlassa näimme
perinteikkään kaaritanssin, saimme todistaa paikallisia perinteitä niin palkintojen
kuin puheiden muodossa ja lahjoitimme
myös oman lahjamme (Valdemaria tottakai) puheenjohtajan käsien täristessä jännityksestä (eikä niinkään edellisen päivän
krapulasta).
Virallisen osuuden päätyttyä lähdettiin
jatkoille, juotiin lisää kuohuviiniä, laulettiin lisää karaokea, tanssittiin villisti niin
että jopa kravatit meni solmuun ja sovittiin seuraavista mahdollisuuksista kohdata
uusien ystävien kanssa.
Sunnuntai 28.10.2018
Mutta kaikki hyvä loppuu aikanaan. Krapula-aamu koitti, sillikselle raahautui kaikista kestävimmät ja oli kotimatkan aika.

Tirauteltiin muutamia kyyneliä, laulettiin
sitsilauluja, halattiin, vaihdettiin yhteystietoja ja todettiin että on nämä tilaisuudesta
maailman parhaita; kunhan eivät ole kuin
kerran vuodessa.
Kiitos Nefa-Jyväskylälle juhlista, Kulolle
seminaarista, Jyväskyläläisille majoituksesta, teille jotka lähditte edustamaan Joensuuta, teille jotka kestitte mun laulua
karaokessa, teille jotka jaoitte viinanne ja
uusille ja vanhoille ystäville unohtumattomasta kokemuksesta.
Ensi vuonna Helsingissä, seuraavana Joensuussa. Mutta ennen sitä ei hetkeen yhtään
missään. Ainakaan jallua.

- Emmi Rajavuori
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