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Perjantai 21. huhtikuuta 2006
Verkkolehden 12. vuosikerta

Päätoimittaja Ari Valjakka
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TS/Ari-Matti Ruuska
Vieläkään Turku ei uponnut, vaikka Tampereen yliopiston Ei-turkulainen osakunta hyppi jo kymmenettä kertaa Kauppatorilla
upottamistarkoituksessa.

Kymmenettä kertaa Turkua upottamassa
PÄIVI KUKKONEN

- Turusta pääsee ruotsinlaivalle, keksii Juha Suvanto Ei-turkulaisesta osakunnasta, kun häneltä kysytään jotain hyviä puolia
Turusta.

- Sekin on hyvä, että Aurajokeen ei huku ihmisiä, koska sen vesi on niin likaista, että siinä kelluu, jatkaa Olli Pietikäinen.

- Ja on se vasta onkin hyvä, että Turku on olemassa, muuten pitäisi vihata Poria, lisäävät Mikael Lind ja Jarmo Vesterinen.

Tampereen yliopistossa toimiva osakunta teki eilen vuotuisen pyhiinvaellusmatkan rakkaaseen viholliskaupunkiinsa.
Osakunnalle matka on jo kymmenes ja jaossa oli jälleen kerran åbo-originaaleille Tapolan lahjoittamaa mustaa makkaraa ja
parikin yritystä hukuttaa Turku.

- Ohjelmaan kuuluu myös Föri-ajelu, jonka aikana lahjoitamme puhdistustarkoituksessa sangollisen vettä Tammerkoskesta
Aurajoelle, kertoo osakunnan puheenjohtaja Mikko Elopuro.

- Kyllä sillä jotain vaikutusta on, sillä teimme ensimmäisen lahjoituksen viime vuonna ja sen jälkeen olen lehdestä lukenut, että
Aurajoen veden laatu on parantunut, hän jatkaa.

Mutta tälläkin ystävällisellä eleellä on kääntöpuolensa, sillä osakunnan mukaan lahjoituksen jälkeen merenpinta nousee ja
Turku on vaarassa upota mereen.

Mutta olisiko Tampere valmis ottamaan vastaan turkulaiset, mikäli veden pinta nousisi hälyttävästi?

- Tiettyjen katumusharjoitusten jälkeen olemme valmiita majoittamaan turkulaiset, Pietikäinen myöntyy.

- Mutta missään nimessä me emme vihaa Turkua, tämä on vain perinteikästä ja leikkimielistä kisailua sekä itsetunnon
kohottamista, kertovat Lind ja Suvanto.

Turkulaiset ottivat kehitysavun vastaan hymyssä suin.

- Oli oikein hyvää mustaa makkaraa. Täytyihän sitä ottaa vastaan kun sitä niin harvoin saa, kehuu aito turkulainen Soili
Jokinen.

Jokinen ei pahastu tamperelaisten ilkeilystä, vaan ottaa sen vastaan hurtilla huumorilla.

- Hyvä ideahan tapahtuma on, ja jos he ystävyydellä tulevat vierailemaan, niin mikäs siinä.
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