Ojaposti
Ilmestyy Lammasojalla 16.7.2009. Päätoimittaja: Karkinen.

N:o 1. Hinta 1€

Kilikalliolla ja
Lammasojalla
tapahtuu

Elämä on palannut laitureille.
Kalastajat, purjehtijat ja linnut ovat
löytäneet laiturit, jotka ovat
kylmän veden päällä mutta
lämpimässä auringossa. Vanhan
mökin rannasta kalastajat nostivat
lahnan ja muutaman ahvenen ja
särjen. He päästivät uuden muodin
mukaisesti puoli tusinaa pikkukalaa
takaisin järveen. Sen sijaan
Kilikallion isäntä otti järvestä
kaikkiaan yhdeksän pulskaa
soppakalaa.
Tieasiat ovat tällä erää kunnossa.
Osakkaat ovat saaneet
maksulaput, jotta
tulevaisuudessakin voidaan tien
kunnostusta jatkaa.
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Pääkirjoitus
Tämän lehden toimitukseen kuuluvat
toimittajat, avustajat, horroskaapin
laatija ja tekninen tuki. Lehti on tulos
yhteistyöstä vailla vertaa. Tavoitteena
on oikean tiedon välittäminen ja
myös puppu-uutiset. Toimitus toivoo
paljon lukijoita, jotka eivät kavahda
lehden hintaa, joka menee
toimituksen kahden
kymmenvuotiaan jäsenen
viikkorahakassaan.

Uintia ja pelejä
Mitä lapset voivat tehdä
kesämökillä? Suosituimmat
ajanvietteet ovat uinti
rantavedessä ja elektroniset pelit.
Onneksi oman mökin rannassa ei
tarvita uimapukua.
Sähkökatkojakaan ei ole ollut
häiritsemässä pelejä. Nykyiset DSlelut on lisäksi varustetut akulla.
Lammasojan rantaan saapui
15.7.2009 tähtivieraita, jotka
vastikään olivat saapuneet
Hollannista. Fred Gimpel lähettää
kaikille tutuille terveisiä!

Tositapahtumia
Pesä liiterissä
Vanhan mökin liiterin oven
karmin päällä kuului piiskutusta.
Siellä on sirkun näköisen linnun
pesä ja poikaset.
Lintu koukun nieli
Erään henkilön laiturilla olleen
ongen koukun (jossa oli mato)
nappasi lintu. Lintu tapettiin ja
haudattiin. Onkeen pantiin uusi
siima ja koukku.
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Puppu-uutisia
Eräs kalastaja nosti vedestä sipsiä
mussuttavan sukeltajan aamuuinnilta.
Papukaijakantojen lisääntyminen
aiheuttaa sateita aavikolla.
Vuoret synnyttävät jättimäisiä
jumalapapukaijoja, jotka
synnyttävät satoja miljoonia
papukaijoja. Papukaijojen ääniaallot
kuljettavat sateisia pilviä
sademetsistä aavikolle.
Raimon kaivaessa parkkipaikan
kantoa, hän sai vihiä kivikautisista
luolista Kilikallion uumenissa.
Jäämme odottamaan lisätietoja,
jotta pääsisimme valokuvaamaan
fossiileja.

Vitsi
Papukaija lensi moottoritiellä päin
moottoripyöräilijää. Papukaija
pyörtyi. Moottoripyöräilijä vei
linnun kotiinsa ja laittoi sen
häkkiin. Hän laittoi häkkiin
pienen leipäpalan ja raikasta
vettä. Kun papukaija heräsi , se
näki häkin kalterit, leivän ja
veden. Sitten se voihkaisi: ”Voi ei,
olen tappanut sen prätkäkundin.”

Marja-tädin vohvelit
3 kananmunaa
5 dl maitoa
4 dl vehnäjauhoa
1 tl leivinjauhoa
1 tl suolaa
2 rkl sokeria
1 rkl vaniljasokeria
100 g voita (eikä tarvi lisätä
paistettaessa
Vatkaa munat rikki. Lisää maito.
Sekoita kuivat aineet keskenään eri
kipossa ja sekoita ne sitten
munamaitoseokseen. Lisää sulatettu
voi. Anna taikinan nousta noin 10 min.
Paista ja tarjoile heti esim.
mansikoiden ja kermavaahdon kera.
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Rakennusuutisia
Vanha 1955 valmistunut mökki on saamassa
uusia varusteita. Inari ja Inkeri ovat jo vuosia
suunnitelleet vesijohtoa saunaan. Vaari on
kaivanut ojaa paksulle kumiletkulle ja
rakentanut pyörillä liikkuvat telit
pumppuasemalle. On odotettavissa että pian
vesi virtaa laiturin alta saunan saaviin.
Lisäksi suunniteltiin paviljonkiterassi
ulkoruokailua varten. Paviljonki valmistui
nopeasti. Ensikäyttäjien joukossa olivat
kunniavieraina Inku ja Vana Asikkalan Vääksystä
ja Rimma ja Max Helsingin Ruskeasuolta.

Toimittajien naamat

Katri

Juho

Eila

Jukka

