Ojaposti
Ilmestyy Lammasojalla 24.7.2009. Päätoimittaja: Karkinen.
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Rotissörin
käädyt Inkulle
Lammasojan Paviljonkiterassilla
Inkulle luovutettiin rotissörin
kunniakäädyt, koska hän oli sitkeästi
ehdottanut rosvopaistin laittamista.
Idea toteutettiin menneenä tiistaina.
Tästä vielä lisää sisäsivulla.
Rotissörin käädyt on tehty
kierrätysmateriaaleista. Ketjut ovat
Raimon entisestä kodinkonekaupasta, paisto-orsi on riisitikku ja itse
lammas on hätähuovutettua
Lammasojan öljyntorjuntamateriaalia.

Rosvopaistin synty
Syksyllä kun pässit ovat laitumella kasvattaneet jo kunnon paistit, rosvot kaivavat
syvän kuopan maahan metsässä. Pimeän syksy-yön he polttavat siinä tulta
kenenkään aavistamatta mitään epäilyttävää. Aamun sarastaessa he hakevat lampaan. Aamulla varhain kadonnutta eläintä ei paimen kaipaa ennen kuin vasta iltapäivällä. Katoamisen syy voi olla susi.
Mitä tekevät rosvot? He teurastavat eläimen leikaten sen lihamestarin elein ja
hautaavat kuoppaan peittäen sen kuumalla tuhkalla ja maalla. Sen jälkeen he
katoavat paikalta palaten ihmisten ilmoille. Parin päivän päästä ei lampaan katoamista muista kukaan. Rosvot palaavat rikospaikalleen ja aloittavat syömingit.
Yleensä mukana on haitarin soittaja ja votkaa.
Tässä lehdessä kerrottu tarina rosvopaistista poikkeaa oikeaoppisesta rosvopaistista seuraavin tavoin: Liha oli uusiseelantilaista ja syöjät lainkuuliaista kansaa.
Votkan sijasta oli punaviiniä.
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Pääkirjoitus
Tämä on Ojapostin toinen numero.
Ensimmäisen numeron suosio ylitti
odotukset. Taloudellinen tulos oli 20
euroa. Tämän numeron aiheita ovat
mm. rosvopaisti, Pösön renkaat ja
Ruotsalainen ristikko.
Juttuja elävöitetään runsain kuvin.
Toimitus on sama kuin ennenkin, ja
kiittää yhteistyöstä.

Perhe mökillä
Kesäisin perheet muuttavat mökille.
Jos mökki on metsässä, käy
useimmiten niin että parin viikon
päästä vanhemmat ovat
hermoromahduksen partaalla ja
lapsetkin kaipaavat sivistyksen
pariin. Uupunut perhe lähtee
takaisin kotiin ja menee takaisin
mökille vasta vähintään puolen
vuoden perusteellisen levon
jälkeen.

Tositapahtumia
Siepon naapurina
Viime numerossa kerroimme
vanhan mökin liiterin oven päällä
asustavasta pikkulinnusta. Se on
tunnistettu harmaasiepoksi. Juuri
lehtemme ilmestyessä sieponpojat
ovat lähteneet pesästä lähipuihin,
joissa emo niitä vielä ruokkii.
Pösön rengas
Pösön renkaaseen tuli Helsingin
matkalla naula. Rengasta yritettiin
täyttää, mutta se tyhjeni
uudelleen. Vaihdettiin vararengas.
Kun renkaan korjaaja näki auton
renkaat, hän sanoi, että ostakaa
uudet. Ostettiin uudet.

N:o 2. 24.7.2009.

Rosvopaistin äärellä
Aamulla puoli yhdeksän Marja ja Raimo
aloittivat kuopan kaivamisen. Jukka tuli
paikalle rautakangen kanssa. Kuopan
seinämät ja pohja vuorattiin
purkutiilillä. Klapikuorma (neljä
laatikkoa) haettiin Pösöllä lampolasta.
Tuli paloi kuopassa aina kello yhteen
asti. Tiilet, maa ja tuhkat olivat jo niin
kuumia, että seppä olisi voinut takoa
rautaa.
Inku ja Inari olivat varanneet
huomattavan määrän (yli viisi kiloa)
lammasta ja sikaa. Naiset käärivät ne
folioon, sitten märkiin sanomalehtiin ja
lopulta katiskaverkkoon. Viimeksi
mainittu oli taiteltu eräänlaiseksi
kassiksi, jolla lihapaketteja oli helppo
siirrellä tulisen kuumaan uuniin ja pois.
Lihan määrä oli vaikuttava, kun ottaa
huomioon että syömässä oli seitsemän
henkilöä (viisi aikuista ja kaksi 10vuotiasta).
Luonto koetteli ruuanvalmistajia.
Onneksi paisti oli kypsynyt jo kolme
tuntia, kun ukkosmyrsky nousi
Kymenvirran takaa kastellen nuotion ja
nurmikot. Rosvopaistiväki siirtyi sateen
ajaksi vanhaan mökkiin. Siellä
vaihdoimme kokemuksia siitä, miten
kukin on pelännyt ukkosta ennen
vanhaan yksin ja äidin kanssa. Aihe on
todennäköisesti terapeuttinen
ahdistavien muistojen purkamiseksi.
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Mökki-Akut

Vitsit

Luetko sinä tai lapsesi Aku Ankkoja?
Ovatko Aku Ankat ovat yleistyneet
mökeillä parin viime vuoden aikana?
Mitä mieltä olet niistä?
Lukijoiden viestejä otetaan vastaan
tämän lehden toimitukseen
tekstareina tai sähköpostilla.

Mitä lukee ruotsalaisen uimaaltaan pohjassa?
-Älä sukella tätä syvemmälle.
Kaksi miestä käveli autiomaassa.
Toinen mies sanoi:
-Minulla on hyviä ja huonoja
uutisia.
-Huonot ensin! vastasi toinen.
-Joudumme syömään hiekkaa.
-Entä hyvät?
-Katso miten paljon sitä on!
Miten saa tyhmän pysymään
jännityksessä?
-Kerron sen huomenna.

Ruotsalainen ristikko
Täyttöohje: kirjoita ruutuun alkukirjaimella alkava sana vihjeen mukaan
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