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Nykynoidan käsikirja 
 

Näinä öinä muutamat naishenkilöt - ja mikseivät miehetkin - sonnustautuvat pääsiäisnoidiksi eli 

trulleiksi. Karvatupsun, korvan tai utareen leikkaaminen naapurin lehmältä on paitsi jännittävää, 

myös palkitsevaa, koska se on varma keino sekoittaa naapurin maitokiintiöt ja tukihakemukset sekä 

siirtää niistä saatava hyöty itselle.  

   Monet pitkän linjan ammattilaiset eivät kuitenkaan liene kiinnittäneet huomiota siihen 

kehitykseen, jota alalla on tapahtunut viime vuosina. Pieni täydennyskoulutus on siis paikallaan.  

   Ensinnäkin tänä pääsiäisenä luudalla lennettäessä kannattaa odottaa pilvistä keliä, sillä muutoin 

noitaa saatetaan luulla Hale-Boppin komeetaksi ja bongata jo puolimatkassa.  

   Perillä on tietysti tärkeintä välttää saamasta hullun lehmän tautia. Viisainta onkin varustautua 

kunnollisilla turvanoituusvarusteilla, eli pukeutua kookkaaseen mustaan jätesäkkiin, jonka suu 

suljetaan tiukasti pakasteteipillä. Eihän se trullaus tässä tamineessa ole ihan samaa kuin paljaaltaan, 

mutta turvallisuus ennen kaikkea.    

   Pukeutumiseen kannattaa muutenkin kiinnittää huomiota, kun olemme sentään emuun pyrkimässä 

ja edustamme kukin omalla tavallamme maatamme. EU-trulli ei enää pukeudu virttyneeseen huiviin 

ja tikkitakkiin, vaan hän kantaa jätesäkin alla asiallista sävy sävyyn soinnutettua, siistiä vaatekertaa. 

Erityistä huomiota pitää kiinnittää siihen, ettei tummanpuhuvan asun kanssa vedetä jalkaan 

valkoisia sukkia. Ne ovat paitsi tyylittömät, myös kiusallisen huomiotaherättävät tummassa yössä.  

   Navettaan päästyä karjalle ei pidä tiuskia ja äyskiä kuten normaalisti kotioloissa, vaan sille on 

rupateltava niitä näitä esimerkiksi säästä ja vuodentulosta. Käytettävät loitsutkin kannattaa virittää 

eurooppalaiseksi small talkiksi, esimerkiksi tyyliin: "EU-tuki vuoristotuki aluetuki huis. 

Kuljetuslisä kesantolisä pinta-alalisä pois..."   

   Eläimille ei pidä tuottaa tarpeetonta kärsimystä, sillä muutoin on tuota pikaa paikalla saksalainen 

televisioryhmä ja Anja Eerikäinen. He saattavat tehdä kantelun Euroopan neuvostolle ja näyttää 

noidan puuhissaan televisiossa koko maanosalle. Semmoinen on kiusallista, joten napsaistakoon 

muistot mukaan eläinystävällisesti.  

   Jos nyt kumminkin käry käy ja jäät televisiolamppujen valokeilaan kappale lehmän tissiä 

kädessäsi, muista silloin todeta jämäkästi: "Niin, vaikka me onnistummekin kloonaamaan Dolly-

lehmän tästä pelkästä utareesta, en silti kannata ihmisten monistamista."  

   Uusia haasteita trullillekin tarjoavat uudet tuulet karjanhoidossa, esimerkiksi lehmille 

myönnettävät passit. Lehmän passin polttaminen on sangen moderni tapa tuottaa vahinkoa 

naapuriviljelijälle, sillä kylläpä häntä harmittaa kun ei voi lykätä passitonta nautaa Lähi-itään tai 

yleensä ulkomaille suuntaavaan karja-autoon.   
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