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PÄÄKIRJOITUS…not
Pitänee kirjottaa pääkirjotus!
Minä, hilpeästi
Ei tarvi.
Toimittajatoveri, jääkylmästi
On jälleen wapun aika ja toimitus
kärvistelee työtaakan alla kiltiksellä
(missä Jonna??)
Joten, kolmannesta kerrasta viisastuneena muutama suositus:
1. Jos sairastuttaa, niin sairastakaa.
Viime vuonna lenssu lähti noin 7h
lepäilyllä ja kirkkailla—matka jatkuu

siä tai materiaa. Repussa edeltävästä
yöstä tai sitä edeltävästä löytyvä litimärkä, tunkkainen, muhinut saunomis-paljumis-pyyhe on aina Löytö.
Kuvottaa vain hieman.
4. Muumimaraton lauantaina 22.4 klo
15—> tää on varmaan menossa ku
lehti on painossa. Niin hyvää koomailua.

5. Wesibussilistojen ja Paha Levyklassikoien lisäks haluisin nostaa
esim mm. Kovan Rallin ja kaukaa
kaukaa menneisyyestä Helsinkiexculta tutun Tarzan Boyn. Se nimittäin toimii erityishyvin 10h versiona
1.2 Kylymä kaffi kossulla. Tämän
deliriumin taustakohinana. Muuten
totesin mantsamökin aikoihi kohtuul- haluisin vinkata kaikille mantsalaisillisen kovaks vejoks. Mukiin kylyle ah-niin-ihanan Negatiiviset Nuoret
männyttä perfettoa jatketaan kossulla, ja Rakkaus on Pelkkää Painetta Palmukin tyhyjetesä lisää kaffia, lisää
leissa. Inspiroivaa af.
kossua, lisää kaffea... Suhteella ei
<3 Salli
niinkää väliä, makunystyröitä ja aivosoluja hivelevä blendaus all in all.
Toisaalta hankala kulettaa mukana,
nii tämä jätetään niin sanotuksi AamuviinaksiTM
2. Kiiviviini. Kiivejä oli Linnanmaan
Prisman hihnalla menosa semmonen
7x500 g, lisäks muutama sitruuna ja
muutama päärynä. 35 l vetonen ämpäri pulputtelee eräässä Paalikadun
asunnon vessankaapissa kohtuullisen
ärhäkkäästi. Kyselkää tokalla viikolla
lisää.
3. Wappuna teet Löytöjä. Joko ihmi-

Huom. Selvänä oleminen on ihailtavaa
luonteenlujuutta. Vahva päihdepainotus
esimerkiksi lehden julkaisuissa tai kiltiksellä huudettuna ei tarkoita, että tulisi
painostuksen alla juoda vaikkei itse haluaisi. Selvin(kin)päin voi olla hauskaa,
mutta se vaatii tietynlaisen positiivisen
suhtautumisen elossa olemiseen...
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PJ-palsta…
Nyt kun on mämmit pupunmunineen
syöty, ja kämpän karkki- ja kolikkokätköt (sic!) tyhjennetty pienen pienille taikka pyöreille virpojanoidille
ja –olennoille, on hyvä aika kääntää
kiikarit kohti vappua!
Atlaksella on tulossa monenmoista
hauskaa vapputapahtumaa, toivottavasti mahdollisimman moni meistä
saa nostettua itsensä (rästi)hommien
parista pihalle, punaisiin pöksyihinsä
ja pileisiin, taikka vähintäänkin edes
meidän Muumi-maratoniin! Itse
suunnittelin suorittavani tänä vuonna
vappuexcursion lyöttäytymällä vapuksi mukaan matikkajengiin, jännää! (^2)

sopimus sisältää nappuloiden sijaan
juustoa. Lakkohenkeä on silti ajoittain aistittavissa.
Synttäreillä me oltiin asiallisesti, ihan
kuin aikuiset koirat konsanaan! Itsehän lopetin lapsellisen leikkimisen
muiden (paitsi tyttöjen, oksien, pallojen, kaiken rapisevan, kaiken kopisevan, kaiken vinkuvan ja ihmisten)
kanssa loppusyksystä. Nykyisin mieluummin kyräilen muutaman metrin
päästä, tarkkailen ja leikin itsekseni
muiden
painiessa.

Koska oma henkilökohtainen kevääni
on koostunut pääasiassa Norssista,
kandista sekä ilta- ja viikonlopputöistä kahvinkeittimen ääressä, ovat suhteeni opiskelijamenoihin olleet tehokkaasti katkolla useamman kuukautta.
Tästä johtuen olen aivan auki palstaaiheista. Pahoittelut tästä koirajuttuallergisille.
… goes Kalevi-kolumni!
Täytin kaksi vuotta! Sunnuntaina järjestin maksalaatikonhuuruiset synttäribileet parhaille kavereilleni; Popelapparille, Pablo-lapparille ja Hillamäyrikselle. Kaksi vuotta on paljon,
14 vuotta ihmisen iässä. Teini-ikä.
Sen kuulemma huomaa; äiti väittää
minua pitkäpiuhaiseksi hormonipääoravaksi. Vertaa minua Norssin teineihin, mutta yläkoululaisia ylistävästi. Viimeaikoina on meillä käyty useita palkkaneuvotteluja. Uusin YT5

Kuitenkin tässä kerran joulun jälkeen, kun Pope tuli kylään, olikin mieleni
meidän molempien äitien ihmetykseksi iloinen, leikkisä ja kumman estoton,
ja Popen kanssa painittiin riemukkaasti tuntikausia! Painittiin olkkarissa,
painittiin pihalla. Sohvalla, keittiössä ja taas olkkarissa. Se oli riemukkain
iltapäivä miesmuistiin! Äitien iloista ihmettelyä ja päivittelyä kesti tovin,
ennen kun mun äiti bongasi sohvapöydän alta kasan värikkäitä konvehtipapereita.
Aamulla mua nukutti pitkään. Vesikuppikin oli liian pieni.
Sunnuntaina Pope toi minulle lahjaksi karkkeja –ja kovin tutun värikäspapreisia. Tällä kertaa karkit eivät kuitenkaan menneet sohvapöydän kippoon,
vaan keittiön kaappiin.
Suosittelen lämpimästi Atlaslaisiakin nauttimaan vappuriennoissan fiiliksennostajana liköri(karkkirasia)n tai pari!
<3:llä Rita & K4l3v1
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Ennakkoon suurta kohua ja vastustusta Atlaksen Jodelissa aiheuttanut High
School Musical katsottiin 28.3. Leffailta oli yleisömenestys, osallistujamäärä
kasvoi jopa 104%! Elokuva oli perusteinipaskaa, mutta antoi ujoille teinipojille, ja miksei tytöillekin mainioita neuvoja miten puhutaan tytöille!

Kuva 1: Sairas paskiainen, Jodel; Atlas-kanava, ennen leffailtaa
Gabrilla Montez: W hen I w as singing w ith you, I felt like just
a girl.
Troy Bolton: Y ou even look like one too!
(hienoa Troy, näin juuri. (toim. huomautus.)

Kuten sitaatista tulee esille, elokuvassa tapahtui paljon laulamista, välistä
jopa kyseenalaisissa paikoissa, jopa Gabrillan huoneen parvekkeella (kuva 2),
sen jälkeen kun Troy oli hiipinyt yön pimeydessä sinne. Esiin nouseekin siis
kysymys, mitä oikeasti tapahtui? (Ja oikeesti, vitun creepyä, elekää poijjat (ja
tytöt) tehkö tällästä! toim. jälkihuomautus)
Troy Bolton: I thought you were my friends! Win together, lose together, teammates.
Chad: But suddenly the girl and the singing.
Niin paljon laulamista, että se häiritsee jo Troyn koripallo-harrastusta.
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Kuva 2: creepy stalking, Gabriellen parveke, yöllä

Elokuvan keskeinen kohtaus on, kun Troyn ”kamut” ja koulun nörttikerho
liittoutuu erottamaan Troyn ja Gabriellen, jotta molemmat joukkueet voisivat
voittaa jotkut typerät kilpailut, kilpailut, johon Troylla ja Gabriellella ei ole
aikaa harjoitella, koska heidän pitää harrastaa seksiä harjoitella laulamista,
jotta voivat päästä koulun musikaaliin. Juoni toimii hyvin, mutta lopulta
(oikeastaan heti, vittu mitä idiootteja) tiimit huomaavat Troyn ja Gabriellen
olevan luotuja toisilleen ja kärsivän heti ollessaan erossa. Niin teinimäistä,
aina se yksi asia vaan mielessä.
Koska koko koulu vihaa Sharpayta, he laativat juonen, että voivat nöyryyttää
häntä ja viedä musikaalin pääosan häneltä ja kätyriltään. Tämä kätyri on Sharpayn veli (toimittaja epäilee insesti-suhdetta tyyliin GOT: Cersei ja Jaime, tai
sitten se veli on vaan oikeasti tossun alla). Juoni on monimutkainen ja oikeassa elämässä toimimaton (kuka teini muka
osaa hakkeroida koulun verkon, niin että
sähkölaitteet menee sekaisin?). Elokuva
päättyykin onnellisesti siihen, että Troy saa
naisensa, koripallopystinsä ja nörtitkin vielä
voittavat kilpailunsa. Lisäksi Sharpay nöyryytettiin. Miten onnistunut kouluvuoden
kevät.
Kuva 3: Sharpay ja sen kätyri, koulussa, päivällä
(toivottavasti)
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Elokuvasta on löydettävissä perinteisiä elokuva-kliseitä, kuten neitsyt- Gabrielle, atleetti- Troy, Bitch- Sharpay, Bitchin- apulainen, nörttiseurue ja suositut-seurue. Atleetti- Troy on koulun suosituin henkilö, mutta heti kun hän
kohtaa Neitsyt- Gabriellen hän alkaa muuttaa käyttäytymistään. Tätä klassista teini-iän- ilmiötä kutsutaan ”pillun perässä juoksemiseksi”. Bitch- Sharpay
taas puolestaa pyrkii koko elokuvan ajan hurmaamaan Troyn. Tässä on kyse
toisesta klassisesta teini-iän- ilmiöstä, jossa Bitch pyrkii saamaan koulun
suosituimman pojan, jotta voi korostaa omaa erityisyyttään (ja saamaan munaa, kyrpää u know). Jos toimittajan teoria pitää paikkaansa, syy tähän jahtaamiseen ei voi olla rakkaus, vaan kylmä laskelmointi hyödystä. Elokuva
myös ylläpitää nuorten luuloja täydellisestä elämästä, jossa saavuttaa aina
kaiken. Paitsi jos on järkyttäviin vaatteisiin pukeutuva Bitch tai sen kätyri
(kuva 3). Myöskään koulunkäyntiin ei tarvitse tämän mukaan panostaa, jos
vaan osaat koripalloa, niin pääset huippuyliopistoon. (vittu mitä paskaa.)
Elokuva oli sen verta raskas katselukokemus, että ilta päättyi Kuutioon, todellisen kulttuurin kehtoon. Ne oluet saattavat olla syy mahdollisiin virheisiin juonen kuvauksessa, tai muuten vaan tekstissä.
____________________________________________________________________
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Hra. Honkavaaran lyhyt akateeminen arvio Hra. Honkavaaran
Akateemisen elokuvakerhon esittämistä elokuvista
(jatkoa Talvinumero 2016 julkaistulle jutulle)
Tässä jutussa kerrataan Hra. Honkavaaran Akateemisen elokuvakerhon katsomia elokuvia sitten viime jutun. Alkuperäinen suunnitelma oli keskittyä yliarvostettuihin paskoihin elokuviin, mutta sittemmin pakka on mennyt kyllä jo
enemmän sekaisin, ja on alettu katsella myös vain paskoja elokuvia huonoista
maista.
Seuraavassa lyhyet arviot elokuvakerhossa esitetyistä yleissivistykseen
kuuluvista elokuvataideteoksista esittämisjärjestyksessä. SAATTAA SISÄLTÄÄ JUONIPALJASTUKSIA!
7. Pulgasari (Korean demokraattinen kansantasavalta) 23.2.2016
Suuren Johtajan, Kim Jong-Ilin
tuottama elokuva vuodelta 1985. Elokuvan on ohjannut Shing Sang-ok,
jonka pohjoiskorealaiset pelastivat
eteläkorealaisen nukkehallinnon kynsistä. Pulgasari on todellinen klassikko, joka näyttää Japanilaisille imperialistisioille mallia hirviöelokuvien tekemisessä. Kaikki on kohdillaan. Elokuva näpäyttää kapitalistisimperialistis- Elokuvien hirviöt näyttävät harvemmin näin hyviltä
ta länsimaista ideologiaa atomipom- vielä nykypäivänäkään. Mutta toisaalta vain aniharmin voimalla.
5/5 vat hirviöelokuvat on tehty Korean demokraattisessa
8. Diktaattori (Yhdysvallat)
5.4.2016
Charlie Chaplin esittää
Hitlerin Aatua ja juutalaista
parturia vuonna 1940 julkaistussa hupailussa. Ei paljon naurata. 0,25 / 5
9. Beshkempir (Kirgisia)
11.5.2016
1998 julkaistu Beshkempir on kasvutarina pienessä kirgisialaisessa maalaiskylässä
asuvasta pojasta. Hänet on
adoptoitu, ja hän on ainoa henkilö kylässä, joka ei tätä tiedä.

kansantasavallassa valtion hellässä huomassa maailman parhaimpien erikoistehostetaiteilijoiden toimesta.

Beshkempir oppii tärkeimmän kansalaistaidon.
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Elokuva ei etene juuri minnekään, mutta siinä kuitenkin ajetaan polkupyörällä, leikitään mudalla ja opitaan nuoren miehen tärkein taito. Beshkempir tarkoittaa kirjaimellisesti käännettynä viittä isoäitiä, ja se on samalla myös elokuvan päähenkilön nimi. Ihme, että häntä kiusataan.
2,5 / 5
10. Solaris (Neuvostoliitto) 27.9.2016
Hra. Honkavaaran Akateeminen elokuvakerho juhli yksivuotista taivaltaan palaamalla neuvostomestari Andrei Tarkovskin pariin. Tällä kerralla katsottiin vuoden 1972 samannimiseen Stanislav Lemin sci-fi-romaaniin pohjautuva elokuva. Kris Kelvin lähetetään avaruuteen Solaris-planeettaa kiertävälle
avaruusasemalle tutkimaan miehistön ongelmia. Avaruuteen meno kuitenkin
ensinnäkin kestää ja kestää ja kestää. Solariksen hienoimpia hetkiä on noin 10
-15 minuttia kestävä päätön ajelu Japanissa. Tarkovski repi valtiolta hyvät
rahat kuvausmatkaa varten, mutta ainoa elokuvaan päätynyt materiaali on
mihinkään liittymätöntä autoilua Japanissa. Noin tunnin ajelun ja muun paskan jälkeen Kris kuitenkin pääsee lopulta Solarikselle ja hyvin pian sen jälkeen saavutetaan elokuvan kohokohta, jossa kääpiö kurkistaa ovesta. Siitä
eteenpäin katsotaankin kelloa mietiskellen, että kumpi tapahtuu ensin: elokuvan loppu vai oma järjen menetys.
2/5
11. Lokakuu (Neuvostoliitto) 26.10.2016
Venäläinen elokuvan mestari Sergei Eisenstein (tunnettu parhaiten elokuvasta Panssarilaiva Potemkin) teki elokuvan historiaa keksiessään montaasin. Se tehdään tässä vuonna 1928 julkaistussa elokuvassa hyvin selväksi.
Eisenstein käsittelee Venäjän vallankumousta supernopein leikkauksin, ikään
kuin kyseessä olisikin Nissanin uusimman katumaasturin mainos. Jos haluaa
ymmärtää jotain Venäjän vallankumouksesta, niin suosittelen Wikipediaa
tämän elokuvan sijaan. Elokuvan juonesta ei asiasta mitään tietämätön... Tai
no... Elokuvan juonesta ei varmaan pysy kärryillä muuten kuin olemalla vallankumouksen veteraani.
0,5 / 5
12. Suomen Marsalkka (Suomi / Kenia) 6.12.2016
Hra. Honkavaara palkitsi lojaaleimmat kulttuuri-ihmiset kutsumalla
heidät itsenäisyyspäivän vastaanotolle palatsiinsa. Silloin vuorossa oli epäilemättä yksi YLEn suurinta kansansuosiota saavuttanut projekti vuodelta 2012:
Suomen Marsalkka.
Jos joku ei muista, niin tämähän on se elokuva, jossa MARSKI ON
VITTU VIE NEEKERI!!!!!!!!!!!!!!! Hällä väliä sillä, ettei elokuvan ole oikeastaan tarkoitus kuvata varsinaista Mannerheimia, vaan olla kenialaisten lasten mielikuvituksen tuottamaa kuvaa sitä mukaa, kun heille Mannerheimin
tarinaa kerrotaan. Elokuva on paskasti näytelty, sen juoni ei etene minnekään
ja se on tehty MINUN TV-lupamaksurahoillani. Silti ainoa asia, johon suuri
yleisö tarttui oli se, että VITTU MARSKI ON NEEKERI!!!! PYHÄINHÄVÄISTYS!!!!!!!
0/5
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13. Seitsemän samuraita (Japani) 31.1.2017
Seitsemän samuraita (1958) on todellinen ikivihreä klassikko, joka on
innostanut monia ohjaajia sittemmin. Elokuvassa feodaalin Japanin maajussit
tekevät hölmöjä ilmeitä 3h 27min. Hahmoja on miljoona ja niillä joillain on
jonkinlainen tarinakin kerrottavana, mutta elokuvaa katsoessa lähinnä toivoo
kaikkien saavan surmansa samalla, kun katselee kalenterista, että kauanko elokuva vielä
kestää.
3/5

”Moi. Olen tavallinen japanilainen maajussi ja tämä on perusilmeeni.”

POST-SOVIET-filmit
Tässä vaiheessa päässä jotenkin napsahti, ja päätin, että voitaisiin oikeastaan
katsoa vähintään yksi suht moderni elokuva jokaisesta entisen Neuvostoliiton
maasta. Tahti on ollut rupeaman alkupuolella kova, kun viisivuotissuunnitelman on toteuduttava ja tuotantokiintiöiden ylityttävä tuhansilla prosenteilla.
14. Georgica (Viro) 16.3.2017
1998 julkaistussa elokuvassa pieni poika ei puhu mitään. Neuvostoliittolainen lääketiede kokee parhaaksi hoitokeinoksi pojan sijoittamisen aivan liikaakin puhelevan vanhan Kyrpä Kymäläisen kanssa pakkoevakuoidulle saarelle, jota hävittäjät käyttävät pommitusharjoituksiinsa.
Elokuva käsittelee pojan traumaattista menneisyyttä ja fläsäreissä näkyy mm. huorajuna, jossa hänen äitinsä työskentelee. Vanhan ukon fläsärit
sen sijaan käsittelevät aikoja, jolloin hän oli lähetyssaarnaajana Afrikassa.
Ukon fläsäreillä ei ole mitään tekemistä minkään kanssa.
2000-luvulla kriitikot valitsivat tämän elokuvan itsenäisen Viron parhaaksi. Jos tämä on totuus, niin Viron elokuvateollisuudelle olisi ehkä oikeasti hyötyä esimerkiksi Pirkka-Pekka Peteliuksesta.
1/5
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15. Կյանք ու կռիվ (Armenia) 30.3.2017
Kyan u Kriv, eli The Line, eli Viiva on vuonna 2016 julkaistu armenialainen
sotaelokuva. Tigran on saamaton limp dick, jonka rakastama tyttö menee
ihan vittuilun vuoksi naimisiin Tigranin ystävän kanssa ja mussuttaa siitä
Tigranille sitten myöhemmin. Tigran kyllästyy olemaan täysi nolla ja päättää
tehdä sen mitä täytyy, eli lähtee tappamaan azereita Vuoristo-Karabahiin.
Elokuva on yllättävän viihdyttävä, vaikka tarinankerronnan puolella olisi
kyllä ihan jonkun verran petrattavaa. Onneksi lopussa oleva oikeista Vuoristo
-Karabahin sodan arkistokuvista koostuva montaasi vetää koko elokuvan
juonen yhteen todella tehokkaasti.
4/5

Armenialaiset ovat eteviä kung-fussa

16.

(Georgia) 5.4.2017
Simindi k'undzuli eli Corn Island eli
Maissisaari on vuonna 2014 julkaistu georgialainen elokuva. Kyseessä on
maailman toiseksi paras elokuva kategorisassa ensimmäinen Abhasian sota +
viljely. Elokuvassa tapahtuu hyvin vähän, mutta silloin kun elokuvassa tapahtuu, niin elokuvasta vain hävitetään niin sanotulle juonelle tärkeitä henkilöitä sanomatta sanaakaan. Kannattaa katsoa ennemmin elokuva
”Mandariinit”. Siinä
on ensimmäinen Abhasian sotia ja viljellään mandariineja
maissin sijaan. Siinä
elokuvassa myös
puhutaan jonkun verran enemmän kuin
tässä.
3/5
”Nami nami. Erikoisen abhasialaisen makuaistini mukaan tällä saarella kannattaa viljellä ehdottomasti
maissia.”
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17. Kurmanjan Datka (Kirgisia) 10.4.2017
Kurmanjan Datka on vuonna 2014 julkaistu kirgisialainen historiallinen eepos. Elokuvassa Carl
Gustaf Emil Mannerheim ottaa valokuvan Kurmanjan Datkasta ja kirgiisilapsista vuonna 1906
ja tulee samalla keksineeksi 50 somin setelin (kts.
kuva). Tapahtuu elokuvassa ennen tätä muutakin,
mutta en oikein pysynyt kärryillä että mitä, koska
kts. kuva. Maisemat ja tuotantoarvot ihan jees.
Lähes Kaijofilmin tasoa
2,5/5
Suurin osa elokuvan hahmoista
näyttää ukolta 20 somin setelissä
ja sitten on Kurmanjan Datka.Ihmettelijöille: kuvassa on noin
3€ rahaa.

Akateemisen elokuvakerhon post-Soviet rupeama jatkuu vapun jälkeen, tai viimeistään
syksyllä. Ohjelmistossa on mm. azerbaidzhanilainen kirkkovenesoutuelokuva, venäläinen gangsterileffa ja ”Uzbekistanin E.T.”

Otappa tästä nyt sitten selvää.

Teksti: Mirko Honkavaara
Kirjoittaja on kolminkertainen Atlaksen Lyhytelokuvafestivaalien dokumenttisarjan
voittaja, joten hän kyllä tietää, miten elokuvia tehdään.
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Vappu on ihmisen parasta aikaa väsyneenä eilisen päivän tilastotieteen
Avaat silmäsi klo 11 ja hymyilet.
Köllit sängyssä tyytyväisenä miettien
eilisiä bileitä, jotka jatkuivat aamuun
saakka. Liikkeellä oli paljon huikeita
ihmisiä, jotka tanssivat viinan virratessa läpi yön. Etkojen kelikin oli
kuin morsian. 20 asteen lämpötila
tarjosi huikaisevat olosuhteet puistokaljoittelulle, musiikin kuuntelulle ja
hengailulle. Ruuanlaittokin sujui mukavasti kertakäyttögrillin avustuksella.
Vappu on ihanaa aikaa eikä
krapulaakaan ole. Räplättyäsi aikasi
puhelinta ja kerrattuasi kavereiden
kanssa eilisen tapahtumat ja juorut,
loikkaat ylös sängystä, venyttelet ja
laitat lempi biisisi soimaan. Tanssahdellen nappaat kahvinkeittimen tulille
ja siirryt virkistävään suihkuun. Voi
kuinka hyvälle eilisen pitsan jämät ja
kahvi maistuukaan parvekkeella auringonpaisteessa istuskellessa. Nyt
vain muutama tunti rentoutumista ja
nautiskelua loistavien ohjelmien parissa ennekuin lähtö seuraaviin kemuihin koittaa.
Kaverit soittavat ja sovitte
treffit Alkon Gambina hyllyn tuntumassa. Laitat parhaat vappukamat
päälle ja lähdet polkemaan kohti tapaamispaikkaa. Juomahyllyyn tutustuttuanne avaat silmäsi klo 6.50 ja
huokaat. Äskeinen kuvaus oli vain ote
täydellisen vapun mielikuvista. Mietit

harjoitustehtäviä, jotka jatkuivat iltaan saakka. Tehtävänä oli paljon sykähdyttäviä tehtäviä ja laskimen patterien virta väheni läpi päivän. Räplättyäsi aikasi puhelinta, vääntäydyt
ylös sängystä ja laahustat hiljaisuudessa kahvinkeittimelle. Toivot suihkun virkistävän sinua edes hitusen.
Edes kahvi ja ruisleivän kannikka
eivät saa hymyä hu
ulille katsellessasi ulos vesisateeseen. Kaveri soittaa ja sovitte treffit lipastoreitin tuntumassa. Laitat
perus koulut varusteet päälle ja lähdet
polkemaan sateessa kohti tapaamispaikkaa. Aamuluennon jälkeen käytte
nauttimassa lounaaksi Itämaisesti
maustettuja silakoita Bolivialaisessa
sipulikastikkeessa, nautitte kupillisen
haaleaa priimaa ja suuntaatte päivän
toiselle luennolle. Ajan kuluessa alat
haaveilla illan baarireissusta ja huomisen talobileistä. Viimein pääset
kaikkien koulukiireiden keskellä viettämään vappua!
Avaat silmäsi klo 15.45 todellisuuteen. Illalla pitää kirjoittaa esseetä,
jonka dedis on yöllä ja huomenna on
töitä. Vapun merkitys voitaisiin muuttaa tarkoittamaan koulutöitä. Tällöin
sanonta ”vapu ei lopu” olisi erittäin
reaalimaailmaan sopiva. Hauskaa
vappua jokaiselle kaikesta huolimatta,
kyllä sitä kerkeää vielä bailaamaan ja
eiköhän se kesälomakin sieltä vielä
tupsahda!
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Näin toimit
maantieteilijän kanssa:
Älä kysy
1. Oletko histoni?
2. Mikä sinusta tulee isona? / Tuleeko
sinusta opettaja?

3. Osaatkos nyt kaikki maailman valtiot/pääkaupungit?
4. Jokos sinulla valmistuminen häämöttää?
5. Oletko geologi?
Maantieteilijä ärsyyntyy
1. Tyhmistä ihmisistä

Kielletyt keskustelunaloitukset

2. Tyhmistä kysymyksistä

1. Millaista se maantiedon opiskelu
oikein on?

3. Yleisestä tyhmyydestä

2. Haluaisin huomauttaa, että…

4. Kiltiskahvin/-maidon loppumisesta

Sosiaalisen elämän opas
maantieteilijälle:
Parhaiten selviydyt näiden
ohjenuorien kanssa
1. Jos ei ole pakko, älä sano mitään
2. Polta siltoja mahdollisuuksien
mukaan
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Testaa taitosi:
1. Professori esittää luennolla kysymyksen: ”onko kellään kysyttävää?”
Mitä vastaat?
A) Esität mieltäsi askarruttavan kysymyksen
B) Et vastaa mitään vaan olet hiljaa
C) Viittaat ja ähiset ärsyttävästi
2. Teet ryhmätyötä
A) Teet osuutesi työstä mukisematta
B) Tutustut ryhmäläisiisi kertomalla viimeisimmät kuulumisesi
C) Alat nillittämään jokaisesta pikkuseikasta ja valitat kaikista itseäsi ärsyttävistä asioista
D) Valitat, että yhteistyö ei toimi vaikka et itse tee mitään
3. Luennolla keskustellaan
A) Istut hiljaa ottamatta kantaa mihinkään
B) Osallistut innokkaasti keskusteluun
C) Keskustelun päätyttyä nostat innokkaasti kätesi ja ilmoitat kovaan ääneen: ”siitä tulikin vielä mieleeni, että”
4. Luennoitsija kysyy, voidaanko luennot aloittaa kello 8.30 8.15 sijaan
A) Viittaat ja ilmoitat, että se ei sovi sillä haluat mennä syömään ennen seuraavaa luentoa
B) Saavut seuraavana päivänä luennolle kello 8.15 vain huomataksesi, että
luento alkaa vasta 8.30
C) Kysyt voidaanko luennot aloittaa varttia vaille kahdeksalta
D) Et vastaa kysymykseen
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5. Saavut kiltahuoneelle
A) Tervehdit, kysyt juoko kukaan kahvia, keität kahvia
B) Etsit paikkasi tervehtimättä ja seuraat sivusta keskustelua
C) Kävelet vahingossa Histonin kiltahuoneelle
6. Aivan mahtava ralli soi
A) Valitat kappaleen toistavan itseään

B) Kehotat vaihtamaan kappaletta
C) Annat Patrick Hernandezin laulaa ja heilut rytmikkäästi kappaleen tahdissa
D) Synnyt olemaan hengissä
7. Käytävän ovi on lukossa
A) Lyöt nyrkkisi ovesta läpi ja avaat oven sisäpuolelta
B) Soitat kiltispuhelimeen
C) Menet sikiöasentoon lattialle ja odotat että joku tulee avaamaan

8. Tarvitset vertaistukea. Purat tuntojasi
A) kiltiksellä
B) tutkimusryhmän henkilökunnalle
C) Jodelissa
D) vauva.fi keskustelufoorumilla
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9. Etsit paikkaa uuden piironkisi maalaamiseen, menet
A) kiltakommuuniin
B) kiltakommuunin viereiseen tietokonehuoneeseen
C) maalaamiselle erikseen varattuun tilaan
D) tellukseen
10. Keität kahvia

A) Kaadat kahvipannulla vedet keittimeen
B) Lisäät purujen joukkoon Perfettoa vain nähdäksesi maailman palavan
C) Olet ESN:n salainen agentti ja varastat keittimen omiin hämäräperäisiin
tarkoituksiisi
D) Tutustut Igorin kahviohjeisiin ja keität hyvälaatuista kahvia

Oikeat vastaukset
0-3 pistettä – Opiskelet selvästi jotain aivan muuta kuin maantiedettä
4-7 pistettä – Olet kelpo maantietoilija, mutta kertaa vielä sosiaalisen elämän
oppaan kohdat 1. ja 2.
8-10 pistettä – Onneksi olkoon! Olet selvästi syntynyt aidoksi maantieteilijäksi!
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Geologi & Huanez: Last geographer’s
standing

Tarina kahdesta random maantieteilijästä, jotka viettivät Wappuaaton Wanhalla tutulla pitkällä kaavalla, Juho-Villen ja kumppaneiden jalanjäljissä,
kunnioittamalla vanhempien maantieteilijöiden opetuksia.
Päivähän alkoi kaameassa krapulassa ja sujui lopulta rattoisasti uittoja seuraten Ainolanpuistossa, torilla istuskellen ja tehtiin myös shoppailu kierros
kaupungilla (viinaa tietysti). Illan pimentyessä tiemme johti Toppilan ghettoon, niin kuin useampana muunakin
päivänä Wappuviikolla. Siellä vissiin
taas soi DangerZone:

Käytiin vähän viuhahtelemassa Toppilan golf kentillä.
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Toppilasta tiemme kulkeutui jo kuuluisaan asematunnelin kello 03:33:33
örinöihin, josta sitten jatkojen miettiminen johti seuraavaan:
[3.56] Masa: Missä ja missä jatkot?
[3.57] Juhani: Sori burger king
[3.58] Juhani: Tai no mennää kattoo mäkkäriä
[3.59] Juhani: Linnansaareen sitte piknik
[4.05] Juhani: Piknikkiin pitäs selvitä. Vielä monta tuntia aikaa.
(Piknikkihän oli vasta kello 12 Linnansaaressa, kuten tänäkin vuonna?)
Tiemme siis johti keskustan mäkkäriin hakemaan murua rinnanalle, jo väsyneiden mieliemme iloksi. Mäkkärin pihalla istuskellessamme, kaikki muut
kanssa opiskelijat päättivätkin kaikota. Jäljellä jäi vain Minä & Huanez, josta
tarinamme ehkä surullisin osuus voikin alkaa. Olimme kahden, olimme päihtyneitä, olimme ainoat jäljellä olevat mantsalaiset!
Siinä harmitellessamme, miten sitä tähän taas päädyttiin. Eksyimme pohtimaan Wapun merkitystä, muiden ollessa vielä henkisesti kanssamme WhatsApp:ssa:
[4.37] Juhani: Tähänkö se wapppu loppu jo
[4.37] Masa: No kiva
[4.38] Anni: Loppu vähän liian aikasten
[4.38] Masa: Mä pyörähän kämpillä
[4.38] Juhani: ☹
[4.39] Masa: Ei lopu
[4.39] Janne: Huomena jatkuu
[4.39] Anni: Se tosiaan
[4.40] Anni: Elämä jatkuu ja viina virtaa
[4.40] Juhani: Ei se piknikin jälkee jatku
[4.41] Juhani: Paras kysymyshä aina mitä pohditaan, että niin mikä elämä �
[5.10] Juhani: Kello on 5. Kaikki muut paitsi minä ja Huanez kaikkos. KUKAAAN OSANNU NOUDATTAA MANTSAN PERINTEITÄ JUMALAUTA </ 3
Olin vissiin jo aika vihainen tai juonut liikaa alkoholia, veikkaan jälkimmäistä. Kukaan ei välttämättä edes tarkkaan tiedä, mitä mantsan oikeat perinteet
ovat, mutta paras veikkaus on spatiaalisesti alkoholisoituneen ihmisen päähänpisto
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Mäkkäristä päädyimme linnansaaren rannikolle jatkamaan juomista ja leikkikaveriksi löysimme irronneen lankun. Siinä aamun työntekijätkin kävivät
huomenia toivottelemassa puistoa siivotessaan. Elämä ei olisi voinut olla
yhtään parempi. Aamukin alkoi jo valjeta.
[5.13] Juhani: Saatiin lauta
[5.13] Masa: No hyvä
[5.14] Masa: Mitä meinaatte tehä siitä
[5.14] Juhani: No vähän tässä riehutaan
[5.14] Masa: Ei kukaan lautaa hanki turhaan, riista ja kalakin kokataan
[5.15] Masa: Tehkää siitä vaikka krusifiksi
[5.15] Juhani: Ei se niin tarkkaa näin mökillä
[5.15] Masa: Joka antaa wappusynnit anteeksi
[5.15] Juhani: <3
Yritimme myös selventää mantsan perinteitä, mutta kappas kummaa olimme liian
päissään siihen hommaan ja se unohtui lopulta aivan täysin. Kellon lähestyessä aamu
kuutta aloimme miettimään, missä se kuuluisa Arkkareitten sillisaamiainen sijaitsee
ja matkamme jatkui kohti sokerijussia. Hetkeä myöhemmin tajusimme, että eihän se
sillis ollutkaan täällä! Olimme päätyneet
Arkkaritalolle, jossa bileet olivat vielä parhaillaan käynnissä. Siellä sitten
rattoisasti muiden menoa katsoessamme, päätimme käydä kurkkaamassa sisälle ja jatkoimme hetken päästä matkaa oikeaan sillispaikkaan. JES NYT SE
LÖYTY!
Silliksellä oli tarjolla leipää, nakkeja, mehua ja kuoharia. Pöytään päästessämme meille ilmoitettiin niinkin iloinen asia kuin, että KUOHARIA SAI
SANTSATA!? Mikäs muu saisi mantsalaisen hymyn taas nousuun aikaisesta
aamusta huolimatta, kun tarjolla onkin ilmaista viinaa!? Silleissä vielä musiikki raikasi ja pääsimme vielä vetämään illan (tai no aamun) viimeiset
(ensimmäiset) reivit Amor Infinituksen tahtiin: FADE AWAY, FADE
AWAY, PLEASE TELL ME THAT YOU STAY.
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tämän jälkeen hätkähdyimme, tässäkö tämä sitten oli. Wappu oli tullut kohtia
loppuaan. Pahinta oli, ettei muita mantsalaisia näkynyt, ei vieläkään.
Sillikseltä lähdimme torille seikkailemaan ja päädyimme ostamaan jopa kevään ensimmäiset TÖTTERÖT!? 6/5. Otin lakritsimansikan ja Huanez tavallisen mansikan. Torilla nautimme hetken ja mietittiin tapoja tappaa aikaa ilman, että väsymys korjaisi meitäkin pois. Lähdimme kohti keskustaan kellon
ollessa jo yli yhdeksän. Totesin:
[9.21] Juhani: Kestää kauan ennenkö pääsee kotiin
[9.25] Juhani: Suoritus prosentit vähintään 1000%
[9.42] Juhani: Tässä on se ongelma että jos enne piknikkiä lähtee kotia nii on
Huanezille kosssupullon auki
Päätimme laittaa kossupullon panokseksi siitä, että kumpi feidaa ennen piknikkiä on toiselle kossupullon velkaa, niin saimme jotain motivaatiota ja jännitystä yrittää vielä pysyä hereillä ja jatkaa seikkailua (myös teidän lukioiden
iloksi ). Päädyimme jostain käsittämättömästä syystä SARKKKAAN hakemaan lisää juomaa ja puhtia elämään. JAKSAA JAKSAA! Sarkassa ollessamme olin jo vähällä luovuttaa:

”Ei enää. En pysty enää, en kerta kaikkiaan, ei enää.” Lähdin ulos, totesin jo
hävinneeni ja Huanez jo myhäili. Hän oli varma voitostaan, MUTTA onnekseni matkani johti kaupungintalolle päin ja huomasin kuoron olevan jo asemissa laulamassa. Sain tästä energiaa, PALASIN, olin taas kisassa mukana!
Huanez nieli pettymyksen karvaan maun, tyhjensi oluensa loppuun ja matkamme johti kaupungintalolle yhdessä (melkein käsikädessä) katsomaan
kuoroa.
Kaupungintalolta palasimme torinrantaan istumaan ja miettimään Wapunsuuntaa. Kohta se loppuu, Kohta päästään piknikille. Ei enää kauaa, olin kait
surullinen:
[11.00] Juhani: Enää tunti Wapun loppuun
Piknikille saapuessamme viimeisin ilmoituksemme oli:

[11.23] Juhani: Linnansaaressa ollaan X asennossa asemissa
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Molemmat rönähdimme nurmikolle makaamaan ja odottelemaan viimeisten
minuuttien kulumista. Kello löi 12 ja silloin tiesimme, olimme selvinneet,
olimme elossa, tämä oli tässä, päästään nukkumaan!
Samoihin aikoihin muita kanssaopiskelijoita saapui piknikille istumaan kanssamme. Emme päässetkään vielä nukkumaan! Kello löi jo yksi, myöhemmin
kaksi, emme olleet nukkumassa. Totesin itselleni olevan heikkoa ainesta ja
lähdin lopulta puoli kolme pois. Mun wappu oli tässä!
Ei kestänyt kauaa, kun sain
myös ilmoituksen, että Huanez
oli myös untenmailla. Tosin
piknikin nurmikolla.
Parin tunnin päiväunien jälkeen
parasta mitä vielä pystyi kuulemaan, että ystäväni, kohtalotoverini Huanez oli herännyt ja
matkalla vielä Dixoniin kalja
kourassa!?!? Mietin, On se kova, On se äijä, Hän on aito
mantsalainen! Harva pystyy samaan. Olin unien jälkeen vielä aivan puhki
Wapun myllerryksissä, ajantajukin oli hukassa:
[16.23] Juhani: Jos ois vaan pelkkä pimeä huone nii ei ois mitään mahiksia
nimetä viikonpäivää ja kellonaikaa
[16.43] Masa: Joo huanesilla varmaan sama ongelma
[16.44] Masa: Tuossa tuo kalja kädessä meni dixoniin
Tähän se sitten viimein päättyi, Wappu oli ohi
Tällä tarinalla haluan muistuttaa, että Wappu on opiskelijoiden parasta aikaa.
Nauttikaa siitä!
Ps. Älkää ottako tästä mallia.
Pss. Huanezin spämmiä ei löydy tarinasta yhtään, koska tämä sankari onnistui hajottamaan puhelimensa aiemmin.
Ystävällisin terveisin Juhani ”jotkut tuntevat myös Geologina” Aho
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___________________________________________________________________

Toimituksen välihuomautus:
olen kämmikäsi ja meinasin ensin painaa koko lehden ilman seuraavan aukeaman juttua. Sittemmin lisäsin jutun mutten kirjoittajien muotoilutoiveiden
mukaisesti. Haluankin esittää nöyrimmät pahoittelut kirjoittajille näin alhaisesta toiminnasta sekä kiittää Monistoa absoluuttisen ihanasta asiakaspalvelusta :((
- vitun tymä toimittaja
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Part 1– The Burger Story
DIXONISSA SOI ”Teuvo, maantieteiden
kuningas”. Joonas ja S/M esittävät tunteikkaan ja idyllisen tulkinnan Leevien ikihitistä.
Laulu raikaa ympäri salia ja yleisö on hurmiossa. Tanssi ja laulu soivat mukana. TEEUVOOOOO!! Kaikuvat huudot Dixonissa.
Vuoromme jälkeen seuraa pieni suvantovaihe. S/M tekee tuttsvjutts Leviläisen urheilumohen kanssa. Piain on kuitenkin portsari
sanomassa että karaokeihmisiä tarvitsan sulloin semi ja juanes tilaa Ha Nighteishiä. I
wish I had an angel on kova ralli, oli sitteb
kyseessö Hevumesyan kahden euron päivät
tai Dixonin lauantai-ilta. Biisi menee niin kuin Pretender, eli taiteelliset tulkinnat
eivät täysin kohtaa. Mutta biitillä ei ole väliä kun tulkinta tulee syvältä sielun syvimmästä. Ja tunnetya ei puurttunut. Loihdittuaan maagisen tulkinnan tästä suomimetallin ikihongasta laverukset lähtevät tilaamaan Dixonin kuuluja mättöjä.
Käteen tarttuvat ranut selä aina kova Auranherkku joka x:ttä kertaa kääntää miehen katseen. Juaneksen lyona nämä herkut menevät parempiin suihim, eikä niiden suomasta nautinnosta jää moitteen sijaa, illan jatkuessa Nigjtwishin ja s/m
luomien drinkkien loistokkaassa tahdissa.

Part 2 – The Drinking Game
Jotta väsymys ei isle kirjoitme mamtsalehteen ja kuuntelemma SABATONIA, tuota ruotsinmaam lahjaa metallifaneille. WE BURN iskee tulta sieluihimme kun kertaamme sanoja. Ja
Rasputinin innoittamana juomme lisää.
Raa-raa-Rasputiin!! Tämä venäläinen
pyhimys, bolsevikkien kauhu kylvää
kauhua vihollisiinsa ja viinoittaa iltamme.
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Pontikan ja sadististen tyttöjen elämä tuo tulosta. Gissimies, tissimies vai pyllymies? Mutta missä on bissemies?!?! BROOOSS!! Punasilmäisten sikojen temppelin
ajamina päädymme miettimään toppilan kauneutta. Miksi kaikki hyvä tuleekaan
ruotsista? Nickelback raikaa. Sanokaa mitä sanotte mutta maailma on parempi
paikka kun Nickelback on läsnä(tai ainKin se yks kappale, jota ei haluta mainita). Ja
Iron Maiden. Tämä ei ole pyhäinhäväistys. Maidenin lyriikat johdattavat meidät
yöhön... There’s time to live, there’s time to die and theres time to meet the maker.
Häntä tapaamaan siis
lähdemme kohti toppilanrantaa ja meren
houkuttelevaa ääntä.

Part 3 – The Time Travel
Suomen luonto näyttää parhaat puolensa kun käppäilemme proseteekkarin kämpän ohi kohti Toppilanrantaa. Kolmen X:n seinä merkkaa bissemiehen reviiriä. Toppilanranta kuitenkin on commonwealth aluetta ja
frisbeegolfareiden pyhää maata. Rannassa ihastelemme kanavaa, jossa
uimme viime kesänä. Ah, kultaiset muistot värjäävät tajuntamme... Toppilanrantaan on nousemassa uusia uljaita rakennuksia. Merkkinä tästä on
louhikko, jonka päällä seisomme. Paluumatkalla ihmettelemme miten
kukaan, eritoteen S/M ei ole onnistunut hukkumaan kanavaan viimeisimpänä kesänä. Syynä voi olla joko ”vitunkylmävesi” tai
”alkogolinvähyys”. Tilanteesta riippumatta tänään on ilman parempaa
syytä selvitty jälleen toppilan kuoleman tanssista.
JoKer & S/M
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Sanottua
lähetäänkö kaljakauppaan?
mantsatar palautepäivässä

toiset juoksee ongelmia pakoon,
me istutaan niien kanssa pöytään
- läjä mantsalaisia menossa kuutioon
kun yksi mantsalainen lenkkeilee ohi

hetken olin kuution vanhin asiakas
- mantsalaisen ylpeyden hetki

viikon leiri, maanantaina rusinapäivä
- fuksi puhuu inttijuttuja

mantsatar: en minä ny sinne voinu mennä jos se pitäjä on
'jetlagin vaikutuksen alaisena' niinku se
sano
mantsalainen: siis krapulassa

Ja koska se on blankolainen se ei tiedä
naisista mitään
- mantsatar rakkausasioista

Toppilan nainen: hei ootteko käyny tossa
sykkelissä?
Mantsalaiset: ...juuh
Toppilan nainen: ihanaa!
-kohtaamisia ennen wappusaunaa

Sama Toppilan nainen hetken päästä: hei
siinä on sitte toi kirppiski… mä vähä nyt
kännissä mainostan
Mantsalaiset: ...juuh
Toppilan nainen: ihanaa!

Toppilan nainen taas: hei mitä sää juot?
Mantsalainen: ...alekokkia
Toppilan nainen: ihanaa! ...saako hörpyn?
(annoin hörpyn)
"Sanoin et otan repun
Et tarvi ku mennää yhes syömää ja allu
heittää
Sanoin et mulla kestää
Joo ei haittaa
Sit ette oota"
- ukko suutuspäissään avautui muille
ukoille

HMMRRRRRHMMM
- Ukkojen hyväksyvää murinaa tsekinmaan kaljahintoihin
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Pääsiäisruno syntämästä ja elämästä
Sinä olet syntynyt
Syntynyt, syntynyt
Syntynyt elossa
Ihmiset kysyvät minulta, miksi
En löydä koskaan paikka pysähtyä
Ja laskeudu alas, alas
Mutta en ole koskaan halunnut kaikkia näitä asioita
Ihmisten on perusteltava
Heidän elämänsä, elämää, elämää
Näet sinä olit
Syntynyt, syntynyt, syntynyt elossa
Syntynyt elossa
Näet sinä olit
Syntynyt, syntynyt, syntynyt
Syntynyt elossa
On hyvä olla elossa
Olla elossa
Olla elossa
On hyvä olla elossa
Olla elossa
Olla elossa
On hyvä olla elossa
Aika oli minun puolellani
Kun juoksin kadulla
Se oli niin hieno, hieno, hieno
Matkalaukku ja vanha kitara

Ja jotain uutta miehittää
Mieleni, mieli, mieli
Näet, että olet syntynyt, syntynyt
Syntynyt eläväksi
Syntynyt elossa
Näet, että olet syntynyt, syntynyt,
syntynyt
Syntynyt elossa
Näet, että olet syntynyt, syntynyt
Syntynyt eläväksi
Syntynyt elossa
Näet, että olet syntynyt, syntynyt,
syntynyt
Syntynyt elossa
Näet, että olet syntynyt, syntynyt
Syntynyt eläväksi
Syntynyt elossa
Näet, että olet syntynyt, syntynyt,
syntynyt
Olla elossa
Syntynyt, syntynyt elossa
Syntynyt elossa
Näet, että olet syntynyt, syntynyt,
syntynyt
Syntynyt elossa
Syntynyt, syntynyt elossa
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