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Pääkirjoitus -   

Viimeistä viedään 
Yksi aikakausi alkaa lähestyä loppuaan. Tämä tulee to-

dennäköisesti olemaan viimeinen Mantsalehteni päätoi-

mittajana ja viimeinen ilmestyvä syysnumero koko opis-

keluaikanani. Kyllä, tavoitteena olisi keväällä olla maiste-

risnainen. Gradu tuskailuttaa edelleen yhtä paljon kuin 

Fuksinumeron pääkirjoituksessa, mutta nyt sentään joi-

takin ajatuksia on jo paperilla ja aineistotkin löytyvät 

sähköpostista. Koko graduhan tuntuu olevan enää vain 

kirjoitusta vaille valmis! Kyllä tämä tästä vielä! 

Viime keväänä ajattelin, että aloitan pikku hiljaa gradun 

kirjoittamisen. Kurssihamstrauksen jälkeen päätin, että 

gradun aloitus saa odottaa kesään. Kesällä aika taas kului 

esimerkiksi viereisen karvapalleron kanssa, joten ehkä 

sitten syksyllä tsemppaan ja aloitan sen gradun tosis-

saan. Ja kyllähän sitä joskus piti vähän levätäkin! No, nyt 

on syksy. Itse asiassa pian jo ehkä talvi. Lapissa satoi jo 

ensilumi. Ja tässä sitä edelleen ollaan. Syyskuusta vietin 

Oulussa alle kaksi viikkoa ja siitäkin suurimman osan 

töissä. Aika kului reissatessa ympäri Suomea ja ulkomai-

ta.  Olen aina ajatellut, että valmistun tavoiteajassa. Mik-

si edes pidentäisin opintojani, kun viiteenkin vuoteen 

ehtii hyvin? Mentaliteetti tähän asti onkin ollut lähinnä, 

että äkkiä pois vaan alta. Suunnitelmani olivat jo pienes-

tä lapsesta asti hyvin selkeät. Peruskoulun jälkeen luki-

oon ja sitten yliopistoon ja johonkin hyväpalkkaiseen 

työhön. Olen kuitenkin huomannut, että mitä lähempä-

nä lopullinen valmistuminen on, sitä epävarmempi olen. 

Yläasteella olin varma mihin korkeakouluun haen, lukion 

kolmannella arvoin jo hieman eri koulujen välillä. Yliopis-

toon päästyä suuntautuminen tuntui selkeältä. Vuosien 

varrella mielenkiinnon kohteet kuitenkin vaihtuivat ja 

rohmusin koko ajan lisää erilaisia sivuaineita. Nyt kun 

valmistuminen häämöttää jo edessä, en enää edes tiedä 

mitä haluan todella olla ja olen alkanut miettimään, mik-

si edes kannattaisi valmistua vielä. 

Huomaan elämässäni saman ilmiön kun usein karkkihyl-

lyllä. Tiedän kyllä mitä haluan, mutta jos tarjolla on run-

saasti erilaisia vaihtoehtoja, en osaa tehdä lopullista rat-

kaisua, sillä jokaisessa on omat hyvät puolensa. Ehkä 

kuitenkin voisin valmistua aikataulussa ensi keväänä. 

Miksi en lopulta myös omassa elämässäni toimisi samal-

la tavalla kuin aina karkkihyllyllä ja valitse sitä, mikä sillä 

hetkellä tuntuisi maistuvan kaikista parhaalta? Miksi jäi-

sin paikalleen junnaamaan ja olemaan ilman, kun voin 

maiskutella sen hetkistä lempparia ja jos kyllästyn, niin 

aina on se toinen karkkipussi, joka taas vetää puoleen-

sa?  

Törmäsin juuri Jodelissa lankaan, jossa pohdittiin, miten 

päästä eroon stressistä ja liiallisesta tulevaisuuden 

miettimisestä ja suunnittelusta. Monet vastasivat, että 

se vaatii valtavasti ajatustyötä ja harjoittelua. Itselläni 

harjoittelua on takana varmaan melkein kymmenen 

vuotta ja edelleen tässä harjoitellaan. Mutta ilmeisesti 

jotain on alkanut tapahtumaan. En tiedä mikä minusta 

tulee isona, mutta se ei enää ahdista. Voin olla mitä vain 

haluan. Muistakaa tekin tämä sama!  Ehkä se oma juttu 

on juuri se johon löytyy suurin motivaatio, tai sitten ku-

ten eräässä laulussakin sanotaan; ”Everything that kills 

me makes me feel alive”. Nauttikaa ja eläkää! Se oma tie 

on siellä jossain. Kiitos ja näkemiin! 
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Hyvää alkanutta syksyä!  

Tämä palsta on ehkä puheenjohtajuuden suurin haaste. Kaavan mukaan voisin tänäänkin kertoa elämäni koirista, vaikka menneestä vuoro-

kaudesta. Nyt on kohdattu vaihteeksi niitä ikäviä hetkiä: 

 

9.40-10:55: Bi 5 tunnin pito Norssilla, aiheena mikrobit. Päivänavaus venyi, luokka oli wifin ja verkon katvealuetta ja Kahoot:iin pääsy vei koh-

tuuttomasti aikaa. Silti jees tunti  

10:55-11.15: Purkupalaveri. 

11:15-17.30: Auskuhuoneessa projektihakemushommia. 

18:00: Ruokakaupan piha. Päivittäinen puhelu äiti Hiltuselle nyt parkkiksella autossa istuen. Auto parkkeeraa lähettyville vinottain, autosta 

huojuu ulos keski-ikäinen ja (-kaljainen?) mies, minun autoon pahki kävelemisen jälkeen jatkaa huojumistaan kauppaan. Soitto poliisille ratti-

juoppoepäilystä.  

18:15-19:00: Doggo lenkille. 

19:00:  Tee ruokaa. Äiti Hiltunen soittaa uudestaan, Hiltusen klaanin nuorimmalla dogsterilla, 14-viikkoisella Aaronilla, on sairaskohtaus. Mi-

nuuttien epilepsiakouristelua, sokeana haahuilua ja törmäilyä, jalkojen altamenoa ja etujalkojen varassa raahautumista. Satamiljoonaa puhe-

lua, eläinlääkärin pihalla Lapin landella oottelua. Varoitus, että kohta tulee lähtö Ouluun magneettikuviin. 

19:00-19.30: Siivoa äidin tuloa varten. Etsi mihin imuripakolaisdoggosi on taas livahtanut. Löydä se nyt kiukaan alta. 

19.30-20:00 Aavistele pitkää yötä ja ota päikkärit.  

20-20.30: Lenkitä dogettia.  

20.30-21.30: Snäppipuhelua. Miksi minun naamaan ei saa filttereitä? 

22:00-00.30 Kaakkurin Eläinklinikalla päivystyksessä. Koira huonona. 

2:00-6.50: Unta. 

6:50-7:30: Koirat pissalle ja 

meikit naamaan. 

8:15: Kaakkurin eläinklinikalla. 

8.30: Kaakkurin S-marketissa 

aamupalalla 

9:45: Ouluvetin neurologilla 

11:00: Kotisohvalla. 

Tästä yhdeksi magneettikuviin 

Eläinklinikalle, kahdeksi pirteä-

nä koulukuviin Norssille, ilta-

päiväksi neurologille Ouluvetil-

le.  

 

Kuvassa mie ja Aaron sohvalla 

odottelemassa magneettikuva

-aikaa. Toivotaan parasta! 

 

T. Rita, Kalevi, Bondi, Börje ja 

Aaron 
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SE ON TÄÄLLÄ TAAS! 

 

ATLAKSEN LYHYTELOKUVAFESTIVAALIT IV 

Taas kerran on aika kokoontua joulukuun pakkasten alla lämpöiseen kiltakommuu-

niin ihastelemaan mainioita, vuodenaikana kuvattuja tuotoksia. Odotettavissa on 

taas kerran huimia elämyksiä ulkomailla ja toivottavasti herkkiä rakkaustarinoita ys-

tävyydestä 

Neljännen vuoden kunniaksi uutena kategoriana taide, perinteisten draaman ja do-

kumentin ohella. Kuvaa siis yksin tai yhdessä mestariteos, saavu paikalle ja voita us-

komattomia palkintoja.  

Mitä: lyhytelokuvafestivaalit 

Missä: kiltakommuunissa 

Milloin: 12.12.2017 18.00 

TERVETULOA!?!? 
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 Esittelyssä Heli Vaara -  

Mantsan uusi koulutussuunnittelija 

1. Kuka olet ja mistä tulet? 

- Olen Heli Vaara ja olen kotoisin Ylivieskasta. Muutin Ouluun 

vuonna 2003, jolloin aloitin opinnot Oulun yliopistossa. Vuon-

na 2008 valmistuin luokanopettajapuolelta, pääaineenani kas-

vatustiede. Minulla on myös aineenopettajan pätevyys. Olen 

käynyt maantieteen pitkän sivuaineen. Uskon, että jos olisin 

saanut parempaa opinto-ohjausta lukiossa, olisin todennäköi-

sesti maantieteilijä. 

2. Miten päädyit Oulun yliopiston maantieteen koulu-

tusohjelman koulutussuunnittelijaksi? 

- Olen ollut Oulun yliopistolla töissä vuodesta 2008 lähtien, 

eräässä teknologiakasvatusprojektissa. Vuonna 2012 pääsin 

töihin LUMA-keskukseen. Nämä hommat ovat kiinnostaneet 

minua aina paljon. Koulutussuunnittelijan työ on myös omia 

opintojani (kasvatustieteitä) vastaavaa työtä. Hain tähän teh-

tävään ja tulin valituksi. Sain itse olla valitsemassa tutkinto-

ohjelmaa ja maantieteelle toivoin ja tänne pääsin.  

3. Horoskooppimerkkisi? 

- Vaaka 

4. Kissat vai koirat? Perustele. 

- Kissat. Ei sitä tarvitse edes perustella.  

5. Kahvi vai tee? 

- Molemmat. Rakastan vihreää teetä mutta rakastan myös 

vahvaa kahvia. 

6. Mitä sinulta kysytään kaikista eniten ? 

- En osaa sanoa yhtä asiaa mitä kysyttäisiin eniten, mutta vies-

tit alkavat yleensä aina näin: Mitä mun pitäis tehdä nyt kun….? 

7. Kerro mielenkiintoinen fakta kotipaikkakunnastasi. 

- Ylivieskalainen Pietari Päivärinta lobbasi aikoinaan voimak-

kaasti Ylivieskan kautta kulkevan junaradan puolesta. Hänen 

ansiostaan junanrata kulkee nykyään Ylivieskan kautta eikä 

esimerkiksi rannikkoa pitkin Kalajoen kautta.  

 

8. Mikä on lempi elokuvasi? 

- Amelie yksi semmoinen mikä pitää välillä katsoa. Toinen on 

Näkymätön ystävä (Naapurini Totoro), johon ihastuin kun se 

oli vielä nimellä Naapurini Totoro.  

9. Millaisia terveisiä haluat lähettää Atlaslaisille? 

- Minä vastaan kyllä teidän kaikkien sähköposteihin kun vain 

ehdin. Minun täytyy vain itse ensin perehtyä asioihin, etten 

ohjaisi teitä väärin, ja siksi vastaaminen joskus kestää. Aina saa 

tulla käymään, aikaa varaamatta. Ovi on auki, maanantaista 

torstaihin 9-14. Huoneeni löytyy Opintokeskuksesta ja huo-

neen numero on KE-1153. Pääsette myös näkemään kalenteri-

ni O365-palvelun kautta. Kalenterista näette helposti milloin 

olen paikalla.  

Mantsalehden toimitus kävi etsimässä uuden koulutussuunnittelijamme, Heli Vaaran, huo-

neen ja kyselemässä häneltä kuulumisia ja tunnelmia sekä muutamia kiltahuoneella jo vuosien 

ajan kovaakin keskustelua ja kiistelyä aiheuttaneita kysymyksiä. Valitseeko Heli kissat vai koi-

rat, se selviää sinulle aivan tuossa tuokiossa! 
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Fuksikisat oli ja meni syyskuun alussa Linnanmaan liikun-

tahallin pihalla. Aurinko paisto ikävästi suoraan silmään, 

rastit suju ilmeisesti hyvin ja fukseja saapu kisailemaan 

mukava määrä. En tiedä kuka on keksiny Atlaksen rastin 

fuksikisoihin, mutta toivottavasti kyseinen veikkonen on 

saanu tarpeeksi kunniaa mahti-ideastansa. Oli nimittäin 

taas aika viihyttävää seurata ja tuomaroida fuksien ruu-

miinosakasoja. Ilmeisesti ruumiinosakasa-rasti on to-

dettu nerokkaaksi muuallakin, kun Blanko nokkelasti 

yritti tänä vuonna sen varata omaksi rastiksensa. Hieman 

meinasi verenpaineet tästä räjähtää, mutta onneksi sini-

pöksyt saatettiin sujuvasti takaisin oman hillopurkkinsa 

äärelle.  

Atlaksella fukseja oli kolmessa joukkueessa ja kisamenes-

tys oli huomattava. Pronssille pamahtaneelle Porkkana-

ryhmälle aavisti jo kisapaikalla jonkinlaista mitalia, mutta 

ryhmä 666 yllätti kyllä täysin hopeasijoituksellansa. Kil-

tiksen seinältä löytyy molempien fuksijoukkueitten kun-

niakirjat, joita saa vapaasti ihailla ja myhäillä Atlaksen 

mahtavuutta. Ja se kolmaskin Atlaksen fuksijoukkue oli 

varmasti kunniakirjan arvonen. Varmaan joku laskuvirhe, 

kun ei tullukaan kolmoisvoittoa. Mutta ei tullu laskuvir-

heet ainakaan Atlaksen rastilta, ko Suvin kanssa käy-

tettiin kaikki meän tiltissä saavutetut matemaattiset tai-

tomme suorituspisteitten suhteuttamiseen joukkueitten 

kokoon ja kokonaispisteisiin. Oli rankaa.  

Fuksien palautteen perusteella oli heilläkin kisoissa haus-

kaa. Anonyymit Eevit hopealle sijoittuneesta 666:sta pal-

jastivat joukkueensa menestyksestä:  

”Meillä oli hyvä tiimi ja hyvä meno. Ku kaikki kannusti toisiaan, niin oli erittäin hyvä ” 

”Meillä oli hyvä kilpailuvietti. Aivan järkyttävä kilpailuvietti. En kyllä tiiä mistä se lähti” 

”Meitä oli vaan tyttöjä. Ko kaikilla muilla oli, jollakin Sigmallaki oli semmosia isoja korstoja ” 

”Köydenvedossa oltiin vähän heikkoja, ko meän elopaino ei oikein riittäny. Ja sitten me jouvuttiin niitä sigmalaisia 

vastaan, joilla oli niitä isoja rahvaita miehiä ” 

”Mutta me voitettiin ne koko kisassa” 

FUKSIKISATFUKSIKISATFUKSIKISATFUKSIKISATFUKSIKISATFUKSIKISAT-

FUKSIKISATFUKSIKISATFUKSIKISATFUKSIKISATFUKSIKISATFUKSIKISATFUKSIKISATFUKSIKISATFUKSIKISATFUKSIKISATFUKSIKISATFUKSIK

ISATFUKSIKISATFUKSIKISATFUKSIKISATFUKSIKISATFUKSIKISATFUKSIKISATFUKSIKISATFUKSIKISATFUKSIKISATFUKSIKISATFUKSIKISAT 
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Fuksikisat tuntuivat vakuuttaneen muutenkin:  

 

”Parasta ” 

”Oli tosi hauska ja oli hyviä rasteja.  

Atlaksen rasti oli hyvä” 

 

Ainoa moite tuli rasteille jonottamisesta. Joillekin rasteil-

le tuli ryysistä, kun moni jonotti samalle yhtä aikaa. Itse 

en ainakaan jaksanu seurata, mikä joukkue tuli jonotta-

maan ja milloinki. Kyllä sieltä aina joku ryhmä fukseja tuli 

seuraavaksi suorittamaan rastia. Tästäkin huolimatta 

Anonyymit Eevit vakuuttivat olevansa valmiita lähte-

mään ensi vuonna kisoihin rastinpitäjiksi.  

Että hyvin meni ja hauskaa oli kaikin puolin. Caio oli 

täynnä kisojen jälkeen, mutta ei siellä palkintojenjaon 

jälkeen porukka kauaa viihtyny, ko Vulcanalia kuumotti 

jo seuraavana päivänä. 

 

A.H. 
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Fuksiaiset, nuo muinaisten roomalaisten ammoisina ai-

koina aloittamat vuosittaiset juhlat, juomingit, hurjat 

bakkanaalit, turnajaisten turnajaiset, vietettiin jälleen 

kerran Veljeskodilla 29.9-1.10 Igorin vuonna 2017. Per-

jantaiaamun kalseasta ja harmaasta säätilasta huoli-

matta innokkaiden kakkosvuotisten matka Veljeskodille, 

Atlaksen toiseen kotiin, alkoi odottavissa ja riemuisissa 

tunnelmissa. Tosin heti alkumatkasta koettiin jännittäviä 

hetkiä, kun kassan täti ei halunnut myydä olutta, tuota 

opiskelijan nektariinia. Myös auton temppuilu teki mat-

kan aloituksesta jännityksen täytteisen. Seikkaillessani 

Oulun keskustassa etsien tuota tarunomaista paikkaa, 

josta veljeskodin avaimen huhuttiin löytyvän, auton akku 

päätti sanoa sopimuksen irti. Onneksi pelastamaan saa-

pui kaksi (2) reipasta tyäukkoa, jotka työnsivät armaan 

kulkujuhdan käyntiin. Oulun keskustassa. Kadulla. Vilkas-

liikenteisellä. (hävetti…)  

Matka jatkui ensin lipastolle, Atlaksen kotiluolaan, josta 

noudettiin kaikki arvokas rituaaliriitteihin tarvittava. Sekä 

tietysti Igor todistamaan ännänsensiä (n) fuksiaisiaan. 

Myöskään kaupassa käyntiä ei voi unohtaa, olihan sen 

jälkeen pelkona joutua merikoskeen rahis-Artun toimes-

ta. Veljeskodilla suoritettiin kaikki vanhat riitit, kuten 

arvokkaiden taulujen piilotus ja Igorin tuoliin istuttami-

nen. Perjantai-ilta kuluikin sitten oluenhuuruisissa mer-

keissä, edellisen vuoden fuksiaisia muistellen ja pahale-

vyjä(<3) kuunnellen. 

Lauantaina päivän valjetessa koitti vihdoin se päivä, Pää-

päivä, fuksiaiset, joita jokainen mantsalainen oli innolla 

odottanut. Fukseista suurin osa saapui tyylikkäästi, mutta 

soveltumattomasti etuajassa. Teillä on armaat lapsemme 

paljon opittavaa vielä… Menot aloitettiin tavanomaisesti 

deposiittorin julistuksella, jonka aikana eräs fukseista 

katosi mystisesti. Tämän jälkeen siirryttiin kartanolle suo-

rittamaan ensimmäistä tehtävää, tukkihumalaa höys-

tettynä ilmaisella alkoholilla. Sitä riemun määrää fuksien 

saadessa ilmaista olutta. Tämän jälkeen alkoi tutunomai-

nen temmellys, armoton pistejahti. Tänäkin vuonna saa-

tiin nauttia nännihieronnoista, hävettömistä sylitansseis-

ta ja privaateista tanssiesityksistä. Myös ihmisruumiin 

kauneudesta saatiin nauttia tarjoiltuna terassin eteen.  

Fucksiaiset 
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Kumminkaan tänä vuonna ei tullut ultimaattista uhrausta 

Igorille ja kaikkien päänahat säilyivät koskemattomina, 

huhut kertovatkin Sampan pettyneen fuksivuosikertaan. 

Viime vuosilta jatkoa saivat myös tutut yhteisrastit vi-

hannesviesti ja vaatejono. Vaatejono aiheutti tuttuun 

tapaan vastalauseita kylmästä, mutta lopulta yleisöstä 

kohoavat kannustushuudot saivat vaatejonon kasva-

maan.  

Lopulta kellon lyödessä kahdeksan, oli aika lopettaa pis-

tejahti ja palkita voittajat. Voittajajoukkueeksi suoriutui 

huimalla pistesaaliilla Oilin joukkue. Koska elämme yksi-

löiden kultaista aikakautta, päätettiin tämä joukkue 

laittaa vielä brutaalisti kilpailemaan keskenään. Tiukan 

kisan jälkeen voitiinkin fuksienfuksiksi nimittää Emma 

Salo. Tämän jälkeen kruunattiin fuksien joukosta asenne-

fuksiksi Fanni Suomi ja jussivyön sai taas Anton Pajukos-

ki. Palkintotilaisuudessa palkittiin myös Vuoden fuksi Sa-

muli Taanila. Palkintojenjaon jälkeen oli viimeinkin aika 

lopettaa virallinen osuus ja siirtyä siihen mitä opiskelija 

parhaiten osaa – saunoa ja kallistaa kuppia.  

Kuten aina, myös tänä vuonna fuksiaisissa sattui vahinko-

ja: muutamalla tuolilla ei enää istuta, Antin pää kolahti 

(vakavuus lievä ambulanssi), Siltsun ryhti notkahti ja Ken 

koki amputaation (rip käsi). Myös Igor tulee tarvitse-

maan lisää ruokaa ja hieman tikkejä (HOX fuksit). Sun-

nuntaiaamuna Pahan aamulevyn(<3) pärähtäessä soi-

maan, heräsi Veljeskodista kuitenkin joukko virkeitä (ja 

vähemmän virkeitä) mantsalaisia. Pikkuhiljaa elämän 

jälleen voittaessa suoritettiin aamun katselmus ja to-

dettiin asian lopullisuus, fuksiaiset oli vietetty ja loppu-

pyykki vain jäljellä. Siinä kohmeessa siivotessa olikin hyvä 

todeta – Onneksi fuksiaiset tarvitsee järjestää vain ker-

ran elämässä.  
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FUKSIAISISTA TULI HIEMAN RAPULA  

Fuksiaisista selviää helpoimmiten, kun alottaa kaljanjuonnin lauantaina aamulla aikasten ja lopettaa sen vuoro-

kautta myöhemmin, kerää pitkin permantoa levinneet tavaransa humalaisten kykyjensä mukaisesti kasaan ja pois-

taa itsensä Veljeskodin lukaalista kämpillensä, jossa voi sitten alottaa rapulansa potemisen. Rapula ei voi yllättää, 

jos lauantain ja sunnuntain välisenä yönä ei sulje sieviä silmäluomiansa pienelle levolle, vaan antaa humalatilan 

sulautua rauhassa ja hiljaa rapulan kanssa yhdeksi epämääräisten olojen massaksi. Tässä epämäärän tilassa on 

mahdollista liikkua ja hengittää melko mukavasti, joten kotia pääseminen ei pitäisi tuottaa ylitsepääsemättömiä 

ongelmia.  

KLO 5–7???, sunnuntai 

Menen nukkumaan, koska väsyttää.  

Veljeskodin olohuone on hämärä ja sen on vallannut ryh-

mä Pahojen Levyjen sointujen tahtiin hytkyvä humalai-

nen ihmismassa. Ilmapiiri on herkistävä, ympäristö hellii 

ja musiikki tuo tuttua rytmiä kehoon. Tässä on hyvä olla. 

Tanssini on kuitenkin enemmän puolisammunutta horju-

mista ja viimeinen kaljakin taisi jäädä melkein täytenä 

viereiselle pöydälle. Uhkaavan rapulan ja heikon mielen 

kirous on iskenyt ja nyt on päästävä tilaan ja paikkaan, 

johon voi nukahtaa. Tila löytyy olohuoneen viereisestä 

makuukammarista ja paikka yksinäisestä nurkkapedistä, 

jossa oma makuupussi odottaakin. Asetan itselleni herä-

tyksen tunnin päähän. Pikkuset nokoset vaan tässä otan 

ja sitten uuteen nousuun.  

 

KLO 8, sunnuntai 

Helvetti on siirtynyt maan päälle. Sen lieskat on imeyty-

nyt jokaiseen soluun ja atomiin kehossani. Ympäriltä kuu-

luu huutoa ja naurua. Joku sanoo, ettei nyt saa nukkua. 

Sänky herää eloon ja alkaa tanssia ripaskaa. Makuupussi-

ni muuttuu lentäväksi matoksi ja suuntaa avaruuteen. 

Silmäluomeni on ommeltu kiinni ja lihakset ei löydä hy-

vää asentoa kärsiä. Tartun vierellä olevaan pyyhkeeseeni, 

joka on märkä ja haisee ummehtuneelle kaljalle, ja vai-

kerran vaikeasti. Kaiken taustalla Paha Levy jyskyttää 

suoraan aivoihini.  

 

KLO 11.00, sunnuntai 

Ilmeisesti makuukammarissa on tehty spatiaalista rapu-

laisentunnistusta, jonka tuloksena on huomattu epämää-

räinen kasa sängyllä, joka voisi olla hengittävä olento. 

Joku tulee kutittelemaan tämän makuupussin kanssa yh-

teen fuusioituneen olennon olkapäästä ja keskeyttää ha-

taran puoliunen. Kuuluu: ”Nyt pitäis herätä, ko Veljeskoti 

pitää tyhjentää kohta”. Pyhän hengen voimalla avaan 

silmät ja kysyn kelloa. Se on ilmeisesti 11 jo. Ei saatana. 

Mites se viimeksi oli vasta kaheksan? Olotila vaatii vä-

littömästi lisää unta ja kroppa parempaa asentoa mädän-

tyä pedille, mutta ei auta. Jännästi rapulainen ruhoni 

nousee sängyltä ylös ja alkaa kasata kamoja laukkuun. 

Aivosoluja on käytettävissä ehkä kaksi. Toinen niistä an-

taa kaikkensa fyysisen ja henkisen olemassaoloni ylläpi-

tämiselle ja toinen huutaa tuskasta. Ainoa motiivi itsensä 

kokoamiselle on viimeistenkin aivosolujen hiljentäminen 

omalle sohvalle. Veljeskoti on jo jännästi aivan siisti ja 

järjestyksessä, mikä on ristiriidassa oman ulkomuodon 

kanssa.  

Saan mutistua kiitoksen järjestäjille oksentamatta. Saan 

kierrettyä talon ympäri tavaroitten perässä ilman sydän-

kohtausta. Saan kengät jalkaan, repun selkään ja pyörän 

auki kuolematta. Pari kilometriä pitää kävellä ennen kuin 

voimat riittää pyöräilyyn. Pyöräily on liian rankkaa, mutta 

samalla ehkä virkistävää. Puoli kilometriä ennen kotia 

suolisto ilmoittaa akuutista rapulakakasta. Ei saatana.  

 

KLO 12.30, sunnuntai  

Sieluni on irtaantumassa kehostani. Korvissa soi valaiden 

soidinulinaa, joka kuuluu vieressä istuvasta vesilasista. 

Väsymys on niin ylitsepääsemätön, että tajuntani on rä-

jähtänyt mustaksi aukoksi ja imenyt aivoni tästä maail-

masta kukkaruukkuun. Istun kotisohvallani risti-

istunnossa ja saavutan Nirvanaa. Näen valoa. Avaan telk-

karin, josta tulee Sinkkuillallinen ja laskeudunkin takaisin 

helvettiin. Vois ottaa nokoset.  
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KLO 18.00, sunnuntai  

Silmien aukaiseminen on vaikeaa, koska ne on umpeutu-

nu kiinni koko viikonlopun ajan kerääntyneestä rähmäs-

tä. Vieläkään ei ole nälkä, vaikka edellisestä ruuasta on 

aikaa jo melkein vuorokausi. Ehkä kehoni ei enää kyke-

nen tuntemaan nälkää. Ehkä itsessäni vellova rapula on 

oleva ainainen olotilani. Hyväksyn tämän ja pakotan itse-

ni naukkimaan palan pitsaa.  

 

MAANANTAI 

Sunnuntain rapula ehti viedä tajun ennen kuin ehdin siir-

tää kärsivän kehoni sänkyyn. Herään aamulla siis sohval-

ta, joka on todennäköisesti imenyt yön aikana itseensä 

ruumiistani kaikki rapulaiset aromini. Hetken sohvalla 

maatessa ja elämääni pohdittua päättelen, että rapulan 

raaka koura ei ole vielä hellittänyt otettansa henkirukas-

tani. Pohdin, hellittääköhän ote enää koskaan. Aivoni 

ovat ehkä palanneet kukkaruukusta, mutta se ei kykene 

vielä erottamaan viikonlopun muistikuvia rapulaisista 

unistani. Kävinkö koskaan saunassa ja mitä sammakkoja 

oli makkarissa?  

 

TIISTAI  

 

 

 

 

 

 

 

 

KESKIVIIKKO  

Elämä kurkistaa ikkunasta sisälle. Tunnen itseni jälleen 

kokonaiseksi. Fuksiaiset jättivät tänäkin vuonna jälkensä, 

mutta ne ehtii haalistua pois ennen seuraavaa kutsua 

Veljeskodille. Ai että.  

 

A.H.  
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Kävimme tutustumassa Oulunseudun turvetuotantoon. 

Excursion järjesti Vapo Oy. Lähdimme aamulla matkaan 

klo. 8.15. Saimme nukkua bussissa, sillä matkaa olikin 

aika paljon. Nukkuminen oli hyvästä. Ensin menimme 

vierailemaan Mankisennevan turvetuotantoalueeseen, 

jossa tutustuimme turvetuotantoprosessiin. Tutustuim-

me turpeennostolaitteisiin, sekä näimme jättisuuren tur-

vekasan, jolla voi lämmittää 1000 omakotitaloa vuodes-

sa. Tarkimmin tutustuimme pintavalunta-alueeseen, joka 

pyritään aina tekemään mahdollisimman luonnonmu-

kaiseksi. Sää oli märkä ja kolea.  

Seuraavaksi kävimme Hirvinevalla katsomassa entistä 

turvetuotantoaluetta, joka oli restauroitu lintujen pesi-

mäalueeksi. Alueelle oli muodostunut suota ja lampia, 

jotka ovat eliöille suotuisia. Alue paikan päällä näytti ihan 

tavalliselta kosteikolta, mutta Google Maps-ohjelmalla 

katsoen alue oli selvästi ihmisen muokkaama. Parasta 

paikassa oli makkaranpaisto ja muut herkut kodassa, se-

kä lintutorni. 

Kolmas kohteemme oli myös restauroitu turvetuotanto-

alue, jonka tilalle oli kylvetty metsää ja alueen oli an-

nettu metsittyä tuhkalannoituksen avulla. Tutustuimme 

myös hirvikärpäsiin melko läheisesti. Alueelta löysimme 

myös maamiinoja, jotka olivat lehmien tuottamia.  

 

Tekijät: Philippe, Taru ja Jonna 

Vapo-excu 21.09.2017  
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Paikka: Oulun yliopisto, Sali HU106 
 

Ohjelma 

 

Puheenjohtaja Professori Jarmo Rusanen 

 

12.15 -  12.20 Professori Jarmo Rusanen,  maantieteen tutkimusyksikkö  

Tilaisuuden avaus  

 

12.20 -  12.50 Kehityspäällikkö Veikko Virkkunen,  Metsähallitus  

Luonnonmaantieteil i jästä luonnon virkistyskäytön ammatti laiseksi  

 

12.50 -  13.20 Tutkija Miia Parviainen,  Luonnonvarakeskus Luke  

Maantieteil i jä luonnonvarojen kestävän käytön asiantunti jana  

 

13.20 -  13.50 Tutkija Pas i Haapakorva,  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)  

Harjoit telun ja pro gradun merkitys matkalla hyvinvointi tutkijaksi  

 

13.50 -  14.10 Kahvitauko Atlas ry,  Oulun yliopis ton maantieteen opiskelijat  

 

14.10 -  14.40 Yksikön päällikkö Sonja Aarnio,  Ramboll Oy  

Planning &Urban Design – Elinvoimaisia kaupunkiseutuja kehit tämässä  

 

14.40 -  15.10 Kaavasuunnittelija Ruusa Degerman, Kempeleen kunta  

Suunnitteluteoriasta käytännön työhön  

 

15.10 -  15.40 Kaavoitus ins inööri/kaavoitusarkkitehti Tiia Possakka,  Utajärven kunta  

Maantieteil i jä kunnan kaavoitusmonopolissa  

 

15.40 -  15.50 Keskustelua ja päätössanat  

 

 

Lämpimästi tervetuloa!   

Maantieteilijöiden  

ammattikuvaseminaari 7.11.2017 
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Lyhyt ja ruusuinen tie oluen ystäväksi  
Tositapahtumiin perustuva tarina jo varhaisnuoruuden ohittaneesta opiskelijasta, joka löysi tiensä näiden 

upeiden mallasjuomien maailmaan voimakkaista ennakkoluuloista huolimatta. Tarina osoittaa, kuinka jo 

hyvin varhaisessa vaiheessa syntyneet mielipiteet ja asenteet voivat muuttua, kun haluaa todellakin tutustua 

kunnolla ja ottaa selvää toisesta. Usein oman pienen ajatusmaailman ulkopuolelta voikin yllättäen löytyä 

täysin uusi ja upea maailma, jonka olemassaolosta ei ole osannut edes haaveilla.  

Kaikki alkoi eräänä elokuisena lauantaipäivänä. Päivän 

suunnitelmana oli tehdä erilaisia urheilusuorituksia. Sitä 

ennen oli kuitenkin käytävä kaupungilla hoitamassa erilai-

sia velvollisuuksia ja tehtäviä. Esimerkiksi uudet farkut oli 

hankittava. Kun tuli aika päättää, mille sitä alkaisi, tulikin 

nälkä. Täytyisi ensin etsiä ruokaa, ennen kuin urheillaan. 

Suunnitelma kuulosti hyvältä. Hetken mielijohteesta ruo-

kailu vaihtuikin jonottamiseen Oulun torilla vierailleelle 

pienpanimofestareille. Jos sitä nyt yksillä kävisi, kun on 

niin hieno päiväkin. Sen jälkeenkin olisi vielä aikaa tehdä 

vaikka mitä. 

 

Takaraivossa kolkutteli ajatus oluesta. Sehän maistuu pa-

halle. Mutta ainahan sitä yhden saa väkisin alas. Sen jäl-

keen voisimme lähteä muualle. Todellisuus alkoi valkene-

maan kuitenkin hyvin pian. Kaikki oluet eivät maistukaan 

samalle kuin Koffin kolmonen!  Itse asiassa, maku ei ollut 

lainkaan oluen kaltainen. Kun ensimmäinen oli näin hyvää, 

olihan sitä pakko maistaa toistakin. Voiko tämä tosissaan 

olla olutta? Kolmannen jälkeen päällä oli hyvä päiväkänni 

ja nälkä alkoi kurnia mahassa. Lähdimme Burger Kingin 

kautta jatkamaan päivää. Oloni oli hieman hämmentynyt 

ja pohdin paljon päivän aikana kokemiani asioita ja tunte-

muksia. Voinko oikeasti sanoa, että tykkäsin niistä oluista, 

joita join? 

 

Siitä alkoikin jonkin aikaa kestävä arjessa tasapainoilu. 

Ajatukset karkasivat välillä aurinkoisella torilla nautittui-

hin oluisiin. Tiedossa oli reissu yhden maailman kuuluisim-

man oluen kotikaupunkiin. Reissun lähestyessä jännitys 

kasvoi. Siellä joutuisi väkisinkin kohtaamiseen jälleen tä-

män mysteerisen juoman kanssa, jonka vihaamista oli van-

nottu jo teini-ikäisestä lähtien. Ajatus kutkutti mielessä 

kuitenkin niin paljon, että reissun odotetuin asia tuntui ole-

van oluen juonti. Kaikki muu tuntui hyvin toissijaiselta. 
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Viimein se päivä koitti. Lennon jälkeen suuntasimme bussilla kes-

kustaan ja menimme ensimmäiseen pubiin, mitä näimme. Pidimme 

nälkää tekosyynä ensimmäisen oluen juonnille.  Kun pöytään kan-

nettiin piripintaan täytetty lasi paikallista ohrasta valmistettua 

tummaa olutta, olo oli hyvin tyytyväinen ja onnellinen. Tässä se 

nyt oli. Totuuden hetki. Oliko viimeinen kuukausi ollut täysin pilvi-

linnoissa elelyä ja harhakuvitelmaa? Vaahdon takaa pieni maistiai-

nen itse juomasta sai hymyilemään. Tämähän on hyvää! Oli otetta-

va useampi hörppy putkeen, jotta hyvä ensimaku ei johtuisi vain 

muuten vaan kovasta janosta. Pikku hiljaa lasin tyhjentyessä olut 

maistui edelleen hyvälle. Mitä täällä tapahtuu? Mieli oli täysin pu-

hallettu. Pieni olutrasisti lähti vetäytymään taka-alalle. 

 

Päivät ja oluttuopilliset seurasivat toisiaan. Väliin oli pakko mais-

tella myös hieman paikallista siideriä. Silti jokainen kulaus siideristä 

sai kaipaamaan entistä enemmän täyttä tuopillista tummaa kultaa. 

Hieman vaaleammastakin valikoimasta löytyi loistavia yksilöitä, 

joista yksi räjäytti tajunnan. Saisiko tätä lisää, kiitos! Hetken hen-

gen haukkomisen jälkeen uskalsi myöntää, että se oli yksinkertaises-

ti parasta, mitä oli ikinä saanut maistaa! Tämän seurauksena tuli 

koettua ensimmäinen, ainoastaan oluella aikaan saatu, voimakas 

humalatila. 

 

Tämä kääntyminen oli hyvin nopea ja radikaali. Hyvän oluttuopin 

siivellä tuli myös maisteltua erilaisia rasvaisia ja rasvaisempia pubi-

ruokia, joista ei uupunut myöskään suolaa. Olo oli myös sen mukai-

nen. Se ei kuitenkaan haitannut, sillä olihan uusi intohimo ja rak-

kaus löytynyt. Hieman ennen kotiinlähtöä saimme vielä opetella 

laskemaan itse täydelliset tuopilliset tätä juomista parasta. Täydel-

lisen vaahtokerroksen aikaansaamiseksi juoman täytyi hetken levä-

tä tuopissa ennen sen loppuun asti täyttämistä. Todisteena tästä 

jalosta taidosta on stipendi olohuoneen kirjahyllyssä. 

 

Kotisuomeen päästyä oli vielä pakko poiketa kaupan kautta hake-

massa makusteltavaksi muutama ulkomainen tuontiolut. Kyllä 

vain, ne maistuivat edelleen hyvältä. Kyse ei ollut siis sattumasta 

tai ulkomaiden ja reissaamisen aiheuttamasta yltiöpositiivisesta 

suhtautumisesta elämään ja uusiin kokemuksiin. Välillä kaikki tämä 

pistää kuitenkin pohtimaan, että oliko tämä nyt hyvä juttu laisin-

kaan? Mutta eikös sitä sanota, että jokaisen tulisi nauttia riittävästi 

viljatuotteita riittävän kuidun saannin vuoksi? Itse asiassa olohuo-

neen puolella odottaakin jo päivittäinen kuituannos HBO:n ja Net-

flixin ääressä. Muistakaahan aina pitää silmät ja mieli avoinna ja 

nauttia rakkaimpienne seurasta! Beannacht! 
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OLUT-FUTIS 2017 

Olutin jokavuotinen futisturnaus pelattiin norssin yläas-

teen tekonurmella 23.9. Mukana oli seitsemän joukku-

etta luonnontieteellisestä tiedekunnasta. Atlas joutui 

kuolemanlohkoon, jossa vastassa olivat viime vuoden 

voittaja Nikoli, aina vaarallinen Blanko sekä Syntaksis. 

Koska toisessa lohkossa oli vain kolme joukkuetta, jokai-

nen joukkue pelasi tasapuolisuuden vuoksi vain kaksi 

peliä. Atlaksen avauspeli oli viime vuoden finaalin uusin-

ta Nikolia vastaan. Atlaksella oli selkeästi vaikeuksia löy-

tää oikeaa pelitaktiikkaa ja pallonhallinta oli 80 prosentti-

sesti Nikolilla. Alkukankeuden lisäksi hämmennystä ai-

heuttivat vaihdot, sillä Atlaksella oli kolmen kentällisen 

verran pelaajia. Tästä opimme että vahvuus voi nopeasti 

kääntyä heikkoudeksi, jollei sitä hallitse kunnolla. Nikoli 

iski terävästi tarvittavat maalit ja voitti avausottelun 2-0. 

Pitkän tauon jälkeen Atlaksella oli vuorossa lohkon pää-

tösottelu Syntaksista vastaan. Panoksena oli toinen jat-

kopaikka, sillä Nikoli oli jo selvittänyt tiensä semifinaalei-

hin. Vain voitto riittäisi jatkopaikkaan. Itseluottamus 

joukkueen sisällä oli korkealla, sillä Syntaksis oli edellisi-

nä vuosina totuttu näkemään turnauksen heittopussina. 

Haaveet helposta voitosta kuitenkin karisivat nopeasti, 

sillä peli junnasi ja vaikka Atlas hallitsi ottelua, mentiin 

tauolle 0-0 tilanteessa. Maalintekovaikeuksista huoli-

matta Atlas oli onnistunut korjaamaan vaihtorytmityk-

sensä ja kentällä nähtiin toimiva muodostelma. Toisella 

puoliajalla Atlaksen miesylivoima ja taitotaso alkoi 

tuottaa tulosta. Hyökkäyksiä myllytettiin Syntaksiksen 

alueelle jatkuvalla syötöllä ja biologit tyytyivät puolusta-

maan tasapeliä, joka olisi taannut heille jatkopaikan.  
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Ratkaisu syntyi mitä erikoisimmalla tavalla. Syntaksiksen 

maalivahti nousi maalilta ja pelasi pallon keskikentälle, 

missä Atlaksen ihmeukko Allu otti pallon haltuun ja ty-

kitti tarkan kaukolaukauksen 30 metristä aivan maalin 

takakulmaan. Atlasta tähän otteluun vahvistamaan tullut 

Juho Sippala kaunisteli vielä loppulukemat 2-0:aan ja 

Atlas varmisti näin paikkansa semifinaaleihin. 

Semifinaalissa vastaan asettui Sigma, joka oli päihittänyt 

omassa lohkossaan Valenssin sekä Histonin. Ottelusta 

odotettiin tasaista vääntöä ja sellaiseksi se myös muo-

dostui. Kumpikin joukkue puolusti tiiviisti ja hyökkäsi 

kontrolloidusti. Ajoittain tunteet kuumenivat ja tuomari 

oli kovan paikan edessä pitääkseen ottelun hallussaan. 

Ylilyönneiltä kuitenkin vältyttiin ja tauolle mentiin maa-

littomassa tasatilanteessa. Toisella puoliskolla Sigma sai 

enemmän otetta peliin mutta ei onnistunut luomaan uh-

kaavia maalipaikkoja Atlaksen boxiin. Viimeisenä lukkona 

Atlaksen maalilla oli mantsan oma Buffon Juanez, joka 

keräsi irtopallot ja kaukaa tulleet laukaukset helposti 

haltuunsa. Tuomari oli jo valmis viheltämään pelin poik-

ki, kun pallo pelattiin Allulle Atlaksen hyökkäysalueella. 

Allun kuti boxin ulkopuolelta oli kova ja tarkka ja upposi 

alakulmaan ohi voimattoman maalivahdin. Atlaksen vaih-

topenkki sekosi täysin maalista ja syystä: tuomari vihelsi 

pelin poikki heti Sigman aloituspotkun jälkeen. Atlas oli 

lunastanut lipun finaaliin! 

Finaalivastus oli Atlakselle tuttuakin tutumpi. Viime vuo-

den finaalivastustaja ja lohkovaiheessa voiton vienyt Ni-

koli oli voittanut semifinaalissa Valenssin leikitellen. At-

laksen leirissä lataus oli kova: nyt olisi mahdollisuus kui-

tata monta kalavelkaa makoisimpaan mahdolliseen paik-

kaan. Edellisissä otteluissa Atlas oli pelannut rohkealla 2-

2-2 muodostelmalla mutta nyt päätettiin panostaa ala-

kertaan ja siirryttiin kolmen puolustajan linjaan. Taktiikka 

toimi, sillä Nikolilla oli vaikeuksia avata peliä ja löytää 

hyökkäysväyliä Atlaksen maalille. Peli oli hyvin tarkkaa ja 

virheitä pyrittiin välttämään molemmin puolin. Hyök-

käyksistä yritettiin rakentaa mahdollisimman vaarallisia 

ilman, että annettaisiin vastustajalle mahdollisuutta vas-

tahyökkäykseen. Tämä oli shakkia nurmella. 

Toisella puoliskolla Nikoli alkoi painostaa yhä kovemmin 

ja Atlaksen alakerta oli lujilla. Paineen alla kuitenkin hio-

taan timantteja ja tällä kertaa puolustuksen johtohah-

moksi nousi muuan Arttu Mäkipää, joka ohjasi Atlaksen 

puolustusta määrätietoisesti ja katkoi vastustajan pitkiä 

palloja sekä avasi Atlaksen peliä ihailtavalla varmuudella. 

Loppua kohden Nikolin luoma paine alkoi käydä sietä-

mättömäksi eikä Atlas saanut enää rakennettua kontrol-

loituja hyökkäyksiä. Kello kuitenkin pelasti Atlaksen tällä 

kertaa ja peli siirryttiin ratkaisemaan rankkareilla. Atlak-

sen valttina rangaistuspotkukilpailussa oli tietenkin maa-

ilmanluokan maalivahti. Juanez torjuikin pari vetoa 

mutta niin teki myös Nikolin maalivahti. Tilanne viiden 

laukojan jälkeen oli tasan 3-3. Siirryttiin äkkikuolemaan. 

Kummankin joukkueen ensimmäiset vetäjät onnistuivat 

mutta sitten Atlaksen tanskalaisvahvistus Johannin veto 

jäi Nikolin moken hyppysiin eikä Juanez saanut pysäy-

tettyä ratkaisevaa rankkaria. Näin Nikoli voitti finaalin 

rankkareilla 5-4 ja pääsi toisena vuonna peräkkäin noste-

lemaan kiertopalkintoa. 

Turnauksen voitto oli todella lähellä ja se olisi maistunut 

erittäin makealle mutta kaiken nähneenä ja voittaneena 

konkarina sanoisin, että tämän vuoden Olut-futis päättyi 

Atlaksen osalta positiiviseen noottiin. Kaikkein kirkkain 

jäi saavuttamatta mutta menimme turnauksessa aivan 

päätyyn saakka. Lisäksi huhut kertovat, että Nikolin maa-

livahti ja ainoa naisvahvistus olisivat jo päättäneet opin-

tonsa, mikä luo epäilyksen varjon näiden pelaajien pelioi-

keudelle. Tämä jättää vain entistä enemmän nälkää seu-

raaville vuosille. Ja seuraavat vuodet näyttävät Atlaksen 

kannalta erittäin kirkkailta. Uusia lupaavia pelaajia nousi 

jälleen fukseista Atlaksen riveihin. Anton pyöritteli sig-

malaisia mielin määrin semifinaalissa ja Miljan rankkari 

finaalissa ei jättänyt ketään kylmäksi (paitsi ehkä Nikolin 

moken). 

Haluan kiittää kaikkia pelaajia ja kannattajia mahtavasta 

panoksesta. Tämä oli luultavasti viimeinen turnaus mi-

nulle urheiluvastaavana mutta voitte olla varmoja, että 

istun Atlaksen penkin päässä vielä monta vuotta. Näh-

dään umpihankifutiksessa! 

Atlaksen urheiluvastaava ja GM 

Sami-Heikki Juurikka 
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Atlaksen uusi aluevaltaus:  

Julkisivuremonttibisnekset Varsovassa  
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Hra. Honkavaaran lyhyt akateeminen arvio Hra. Honkavaaran Akateemisen elokuvakerhon 
(joita järjestetään ihan kaikkien Atlaksen jäsenien iloksi, eikä vain Hra. Honkavaaran hen-

kilökohtaisesti valikoidulle sisäpiirille, kuten jotkut ovat inisseet) esittämistä elokuvista. 

(jatkoa Talvinumerossa 2016 ja Wappunumerossa 2017 julkaistuille jutuille) 

(Tämä otsikko tarvitsee vielä muutaman sanan lisää) 

Tässä jutussa kertaillaan taas Akateemisessa elokuvakerhossa katseltuja elokuvia. 

 

JUTTU SISÄLTÄÄ JUONIPALJASTUKSIA UUSIMMISTA HOLLYWOOD-ELOKUVISTA, JOTKA OLIT JUURI AI-
KEISSA KATSOA. 

 

18. Kolekcioniere (Liettua) (17.5.2017) 

Viime lukuvuoden viimeinen “virallinen” Akateeminen elokuvakerhon post-Soviet -kerta järjestettiin toukokuun puoli-
välin tienoilla. Silloin katsottiin liettualainen vuoden 2008 elokuvia Koleckcioniere (Keräilijätär). Elokuvassa puhetera-
peutti Gaile kokee jonkun kamalan traumaattisen jutun, jota en enää muista, ja menettää kykynsä kokea tunteita. 
Hän kuitenkin huomaa pystyvänsä kokemaan tunteita videoiden välityksellä. Tunteiden kokemisen lisäksi Gaile tun-
tuu menettävänsä täysin kykynsä ajatella rationaalisesti ja hän sotkee kaikki ympärillään olevat ihmiset mukaan per-
verssiin videokokoelmaansa. Mitään ei kauheasti selitellä, mutta elokuva on samalla silti äärettömän ennalta-
arvattava, pitkästyttävä ja nolo. 

Tämä elokuva oli ohjaajansa Kristina Buožytėn maisteriopintojen opinnäytetyö. Graduohjaajana olisin antanut ehkä 
arvosanan “ihan hyvä” 3/5. Karjala-lippikseen pukeutuvana moukkana annan kuitenkin 1/5 ja vaadin lisää Van Dam-
mea. 

 

19. The Lord of the Rings / Return of the King (Amerikan Yhdysvallat) (8.7.2017) 

Kesätauon aikana jaksoin laskeutua norsunluutornistani vain kerran pitämään hieman pienemmälle porukalle 
(hardcoreimmat lojalistit) Elokuvakerhoa. Heinäkuun helteillä katseltiin sellaisia Lord of the Rings -elokuvia, joiden 
tekemiseen Peter Jackson ei ollut sotkeutunut (Hra. Honkavaaran mielestä Peter Jacksonin elokuvauran typerin veto 
oli siirtyä Bad Tasten ja Braindeadin kaltaisista helmistä tuollaiseen AAA-luokan paskaan).  

Ensimmäiseksi katseltiin Ralph Bakshin vuoden 1978 animaatioelokuva The Lord of the Rings, jonka juoni kattoi 

kaksi ensimmäistä kirjaa. Elokuvassa oli hyödynnetty käsin piirrettyä animaatiota, joka paikoitellen näyttää ihan ku-

ralta (kuva 1), ja toisaalta käytetty paljon rotoskooppausta. Rotoskooppausta käytettiin esimerkiksi paljon isoissa 

taistelukohtauksissa ja ratsastuskohtauksissa. Tätä ei oltu osattu kuitenkaan tehdä kovin hyvin, vaan kaikki roto-

skoopattu näytti ihan kirjaimellisesti paskalta. Noin puolet elokuvasta oli siis sellaisia soseutettuja ruskean ja har-

maan tummia sävyjä. Kerronta ja hahmot olivat sinällään ihan hyviä, mutta elokuva oli edellämainituista syistä melko 

raskasta katseltavaa.  

Bakshi olisi halunnut tehdä tästä ruskeasta tekeleestään koko trilogian kattavan eepoksen, mutta julkaisuyhtiön ra-

hamiehet olivat sitä mieltä, että kannattaa tehdä ensin aivan liian pitkä, kaksi ensimmäistä kirjaa kattava, ruskea ee-

pos ja sitten rahastaa ihmisiä vielä toisella, huomattavasti lyhyemmällä, elokuvalla. Vähän vähemmän yllättäen ihmi-

set eivät tästä ruskeasta mössöstä niin kamalasti innostuneet, elokuva floppasi ja jatko-osa jäi virallisesti tekemättä. 

Elokuvan parasta antia on Legolas (kuva 1). 

Onneksemme tarinalla ei ollut näin onnellista loppua. Sen sijaan saamme kiittää herroja Rankin ja Bass siitä, että he 

päättivät ikään kuin tribuuttina julkaista vuonna 1980 epävirallisen straight-to-TV -jatko-osan Return of the King. Tä-

mä elokuva olikin totaalinen Bakshin unelmien joukkoraiskaus. Siinä, missä tämä jatko-osa oli ehkä helpompaa kat-

seltavaa visuaalisesti (vaikkakin todella ruma, niin kuitenkin vähemmän ruskea), juonellisesti se oli melkoista huttua. 

Tästä elokuvasta jätettiin pois merkityksettömiä hahmoja kuten Legolas ja Gimli. Aragorn elokuvasta löytyy, mutta 

hän sanoo ehkä noin kaksi repliikkiä ja on muuten tekemättä mitään.  

Näiden elokuvien katselu oli sen verran raskasta, että humalluin kokemuksesta voimakkaasti ja unohdin polkupyörä-

ni kahdeksi ja puoleksi viikoksi kulttuuriravintola Pub Kuution eteen. Pyörä ei kuitenkaan hävinnyt tänä aikana, koska 

kaijonharjulaiset ovat rehtiä väkeä. 

Koko animoitu saaga: 1,5 / 5.  
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20. Telegramma (Tadzhikistan) (29.8.2017) 

Lukuvuoden ensimmäinen post-Soviet elokuva oli vuonna 2012 julkaistu elokuva Телеграмма, eli Sähke. Se kertoo 

tarinan pienessä tadzhikkikylässä asuvista ihmisistä. Elokuvan pääfocus on siinä, että eräs kanan kanssa joka paik-

kaan kulkeva babushka haluaisi tulla haudatuksi edesmenneen aviomiehensä viereen kylän vanhalle, käytöstä pois-

tetulle, haustasmaalle. Käy sitten niin, että erään toisen mummelin Dushanbessa näyttelijänä työskentelevä poika 

saa järjestettyä äidilleen hautapaikan kyseiseltä hautausmaalta. Äiti lupaakin hautapaikkansa aiemmin mainitulle ka-

namummolle, mutta sattuukin kuolemaan itse ensin. Tässä välissä on kaikenlaista tapahtumaa, joilla ei ole mitään 

tekemistä minkään kanssa, esimerkiksi pitkä autoilukohtaus Dushanbesta pikkukylään, jonka aikana puhutaan lap-

sista ja otetaan kyytiin liftari, joka on tohtori, mutta myös naistenmies. Elokuva huipentuu hautajaissaattueeseen, joka 

ohittaa kanamummon, joka on ihan oikeasti vihainen siitä, että mokoma lumppuhuora vei hänen hautapaikkansa 

(kuva 2).  

1,7598 / 5 

 

21. (Moldova / Uganda) (14.9.2017) 

14.9. oli poikkeuksellinen tuplakerta, jolloin katsottiin sekä moldovalainen post-Soviet -filmi, että paljon puhuttu ugan-
dalainen supa action. Molemmat filmit löytyvät suoratoistopalvelu YouTubesta. 

 

Ce Lume Minunata (Moldova) 

Moldovasta katseltiin vuonna 2014 valmistunut elokuva Ce Lume Minunata (What a Wonderful World). Tarinan pää-
henkilö on joku Bostonissa asuva moldovalainen, joka on tullut lomailemaan kotimaahansa. En muista, mikä sen tyy-
pin nimeä, koska tämä hahmo oli aika tylsä. Hänellä oli kova tarve päästä heti skypettelemään dominikaanityt-
tösytävänsä kanssa, mutta kotimikronsa näyttö oli lainassa vanhalla koulukaverilla Slavicilla.Tyyppi menee hake-
maan Slavicin kotoa näyttöä ja lähtee sieltä sitten kotio päin käppäilemään. Harmillisesti maassa alkaa kuitenkin sa-
maan aikaan hallituksenvastainen mellakka, jossa mm. parlamenttitaloon tunkeudutaan ja tavaraa pöllitään. Tari-
namme luuseriäijää tietty luullaan mellakoitsijaksi, ja hän pääsee tutustumaan Moldovan miellyttävään lainvalvon-
taan. 

Elokuvassa ei ole oikeastaan ihan kauheasti muuta maininnan arvoista ennen kuin tarinamme päähenkilö päätyy 
majurin toimistoon haastateltavaksi. Leppoisasti alkava haastattelu muuttuu äkkiä aggressiiviseksi ja saa jopa psy-
koottisia piirteitä yhdellä pitkällä otolla kuvatussa kohtauksessa, jossa päähekilöä kuulustellaan vihaisesti lähinnä 
naisihanteista ja muista mellakkaan liittyvistä asioista. 

4 / 5 

 

Who Killed Captain Alex?! (Uganda) 

RAMON FILM PRODUCTION NUMBER ONE FILM COMPANY IN UGANDA! IN THIS WAKALIWOOD FILIMU 
THERE IS UGANDAN BRUCE LEE, SUPA ACTION, SUPA BIKER, SUPA KICKER AND TIGER MAFIA. GREAT 
EFFECTS. 

BEST OF DA BEST MOVIE 

1594 / 5 

Kuva 1. Kuva 2.  
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22. Turkmenistanin SNT (26.9.2017) 

Viimeisin tähän lehteen ehtivä elokuvakerho oli huijaus. Katsottiinkin neuvostoliittolainen elokuva. Näin siksi, ettei 
itsenäisestä Turkmenistanista löytynyt kuin yksi elokuva, eikä siihen saanut tekstityksiä lainkaan. 

Turkmenistanin sosialistisesta neuvostotasavallasta katsottiin elokuva Nevestka, eli Miniä. Elokuvassa toisessa maa-
ilmansodassa menehtyneen taistelulentäjän ilmeisesti naimattomaksi jäänyt leski asustelee appiukkonsa kanssa jur-
tassa keskellä aavikkoa. 

Toiminta voi alkaa, kun kaivosta löytyy kuollut hiiri, josta lampaat saattaisivat saada ruton. Kaivo tyhjennetään, rutto 
hävitetään totaalisesti ja toiminta voi loppua. 

Sittenpä elokuvassa ei tapahtu oikein mitään. Miniä välillä soittelee munniharppua (Turkmenistanissa niin nolo har-
rastus, että sitä varten on mentävä hiekkadyynien taakse piiloon) ja haaveilee miehestään, jonka toivoo vielä joskus 
ehkä palaavan, vaikka kuuleekin sivukorvalla, että kuolluthan se on. 

Semmosta. 

2 / 5 

 

Elokuvakerho jatkunee läpi lukuvuoden entisen neuvostoliiton maiden elokuvataiteen merkeissä. 

 

Tulevaa ohjelmistoa: 

Ukraina: Bitva za Sevastopol (10.10.) 

Kazakstan: Tulpan (24.10.) 

Latvia: Krisana (1.11.) 

Venäjä: Brat (+jatko-osa ehkä) (TBA) 

Valko-Venäjä: Brest Fortress (TBA) 

Azerbaidzhan: Axinla Ashagi (TBA) 

Uzbekistan: Abdulladzhan, or Dedicated to Steven Spielberg (TBA) 

TIEDOTUS 

Kahvikuppeja ei enää säilytetä kiltiksen pöydällä. 

Ps. kuole 
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SANOTTUA 
 

”Minusta tässä on erittäin selkeää mahdollisuuden tuntua” 

- Mantsalainen makustelee kurssityöaihetta 

 

”Tuoko mies humalassa? Tuoko mies muka?” 

- Mantsalainen toisesta, vahvasti humaltuneesta mantsalaisesta 

 

”Helvetin kaunis nainen...ja hyvännäkönenkin!” 

- Mantsalainen pohtii naisia 

 

”Oon ollu viis tuntia hereillä ja se on minusta kuus liikaa” 

- Mantsalaista väsyttää 

 

”Mulla on kymmenen senttiä tilillä!” 

- Kuution asiakas yrittää saada olutta rahaa vastaan 

 

”En ikinä mene pub Kuution vessaan. Siellä väiteltiin, onko joku pornokuva photoshopattu. Onko Pirjo oi-

kea Pirjo?” 

- Blankolainen järkyttyneenä 

 

”Te ootte kyllä perseestä, molemmat” 

- Mantsalainen toisille 

 

”Nivala on elämänasenne” 

- Nivalalainen 
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”Onko se semmosta, että pitää niinkö ajatella ite?” 

- Mantsatar pohtii pistareita 

 

”Vittu mää haluaisin lopettaa ryyppäämisen, muttei voi ko on liikaa velvollisuuksia” 

- Mantsalainen tuskailee 

 

”Odotas nyt, että syntikka pääsee villiksi tässä!” 

- Paha levy 7 on syntymässä 

 

”Kissaraukat vois laittaa sinne Kansanmurhien väliin!” 

- Kyseinen synnytys on pitkä prosessi  

 

”Lasolia voi juoda turvallisesti vähäsen. Jos juo liikaa, menee näkö, mutta kohtuulliset kännit sillä voi vetää” 

- Henkilö X kannattaa kohtuullisia Lasol-kännejä 

 

”Ryyppääminen on paljon hauskempaa pyörätuolissa kuin selvinpäin” 

- fuksiaisissa 

 

”Onko jo too soon, jos sanoo, että tapahtui niin sanotusti kolaus?” 

- Pohdintaa 10 minuuttia kolauksen jälkeen fuksiaisissa 
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