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P.S Huomasitteko, että snapchatissa on nyt paljon ’KOKEILE KISSAN KANSSA’ -filttereitä?  

 

    

  Tässä pääkirjotuksessa oli aluksi n.kolmen  sivun  

  eestä juttua siitä, kuinka tätä lehteä  todellisuudessa tehdään.  

  No siihen se homma, eli  tarkemmin sanottuna  

  Microsoft Publisher 2016 sitten kaatu.   

 Pijetäänpä sitte homma lyhkäsempänä. Illat ne  

pimenee, jälleen yksi vuosi lähestyy vääjämättä loppuaan,  

jne. Aika kuluu, mikäli se jollekin tuli yllätyksenä.  

Vuoteni Mantsalehden PT:nä on kulunut railakkaan ja  

riemuntäyteisen nopeaan kaikkien näiden korruptoitunei- 

den tiedostojen ja kaatuvien ohjelmien äärellä. Mutta  

etiäpäin, sano pyöräilijä oulusa, ja tämäkin laatutuotos lähtee  

viikkokausien kiroamisen jälkeen painoon! … toivon mukaan. 

Elikkä siitä lehestä ja tojellisuuesta. Mantsalehti kaipailee lähes häiritsevällä ja  

häiriintyneellä intiimiydellä riveihinsä aktiivisia toimijoita! Mikäli kiinnostaa pyöritellä 

grafiikkaa kansikuvista kuvituksiin, palstalogoihin  ja oikeasti luettavankokoisiin  

fontteihin, vietät opiskeluaikaasi paeten MS Paintin pariin - tänne vaan! Tai jos tykkäät 

tehdä tutkivaa journalismia kahvilaaduista pubikierroksiin, selvittää Atlaksen  

hallituksen korruptiosyytevyyhtejä taikka haluaisit päästä praataamaan esimerkiksi 

laitoksen henkilökunnan kanssa, welcome! Tai  jos ihan vaan tykkäät ideoida kiltiksellä 

erilaisia juttusarjoja, jotka ei ikinä oikein toteudu, mutta kuulostaa pirun hyvältä,  

hjärtligen välkomm!  

 Mitä enempi väkeä, sitä paremmin voit spesifioitua johonkin yhteen tiettyyn  

juttuun! Kuten vaikkapas - päätoimittajaksi! Mantsalehteen ei liiemmin rajoiteta henki-

löstön määrää ja kaverin kanssa on aina hauskempaa jossei yksin kehtaa tahi uskalla. 

Sampan laatima 'minustako toimittaja' -testi löytyy sivulta 28, ja minulta voi aina tulla 

kyselemään tarkempaa selostusta esim.kiltiksellä tai myöhemmin hallituskähminnässä. 

Mantsalehden väki valitaan syyskokouksessa 13.11! 

 

Loppuun vielä kiitokset 

  1) prof.Jarmo Rusaselle, joka suurella kärsivällisyydellä korjaili meiän  

      haastista useampaan otteeseen, kun erään taittajan (vihje: se ei ole Samppa!)  

       silmät taikka älli ei ymmärtäny enää mistään mitään, ja 

 2) kaikille teille ahkerille ihanille, jotka vuoden mittaan 

     oletta laittanu mitä mahtavampia juttuja 5-päivää-deadlinen jälkeen 

      Jatkakaa samaan malliin ja muistakaasta, että kuten lyhytelokuvia, 

      myös mantsalehtijuttuja voi tehdä varastoon! 

           Puss och kram  

           Salli 
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  Arvon maantieteilijät, 

  minulla on teille yksi  

  kysymys. Mikä on Attu?   

Tällaisella small-talkilla eräs ennalta tunte-

maton vanhempi herrasmies mursi jään ja 

avasi keskustelun Kaijonharjun Pub Kuuti-

ossa. Samalla tavalla minä murran jään ja 

avaan viimeisen pj-palstani. Eletään vuoden 

pimeintä aikaa, mutta onneksi yliopistolla on 

elämää. Telluksen pöhinä miellyttää toden-

näköisesti hyvin monia ja smoothiebaarin 

smoothiet vievät varmaan kielen mennes-

sään. Paperikauppa on saanut väistyä tilaa 

viemästä, sillä kuka nyt yliopistolla kynää  

ja paperia tarvitsee. Rivien välistä voi lukea, 

että yliopiston nykykehitys on mielestäni 

vähintäänkin kyseenalaista.  

 Syksy on ollut Atlaksenkin osalta 

pöhinäntäyteinen. Olemme viettäneet muun 

muassa ennenäkemättömän hyvin sujuneet 

fuksiaiset (mitään ei mennyt rikki!),  

sijoituimme toiseksi Olutin futisturnauksessa 

(fuksiaisten jälkeisenä päivänä!), soudimme 

kirkkovenesouduissa mainion ajan (7.14) ja 

kisasimme olympialaisten merkeissä Verban 

kanssa.  

 Tapahtumia on siis riittänyt, mutta 

syksy ei ole silti ollut aivan ruusuilla tanssi-

mista. Atlaksen nykykehitys suoraan sanot-

tuna huolettaa. Monet kokevat Atlaksen vie-

raaksi ja tuntemattomaksi, yhteisöllisyys on 

hukassa ja ainejärjestö ei voi välttämättä 

yhtä hyvin kuin päällepäin näyttää. Palautet-

takin saapuu valitettavan harvoin, vaikka 

pyrimme helppoon lähestyttävyyteen. Pa-

lautelomake löytyy nettisivuilta ja päin naa-

maakin saa tulla sanomaan. 

 Haluaisinkin herätellä itse kutakin 

ottamaan osaa ainejärjestötoimintaan ja  

luomaan parempaa ainejärjestöä yhdessä.  

 

Mantsalla on suhteellisen vähän opiskelijoi-

ta, jonka vuoksi toivoisin hieman enemmän 

me-henkeä niin atlaslaisten kuin yleensä 

mantsalaisten välillä. Myös kiltahuoneelle 

kulkeminen on päivä päivältä hankalampaa 

ja ulkokautta kulkeminen ei ole varsinkaan 

pakkaskeleillä kovin miellyttävää.  

Maantieteelle emme voi kuitenkaan mitään, 

joten suunnatkaa kiltikselle hyytävistä  

keleistä huolimatta.  

 Onneksi edessä on kuitenkin paljon 

mahtavia tapahtumia kuten vuoden parhaim-

piin tapahtumiin kuuluvat pikkujoulut ja  

lyhytelokuvafestivaali. Toivottavasti mah-

dollisimman moni osallistuu kumpaankin 

tapahtumaan ja saamme paljon lyhyteloku-

via katseltavaksi! 

 Minun on aika kiittää tästä vuodesta, 

oli ilo olla Atlaksen ruorissa! Maisteri 

Frangénia mukaillen: Minä en lähde  

Tampereelle, minä lähden matkalle  

maailman ympäri.  

    -Janne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS. Attu on saari Paraisilla.  
 Ja Aleuteilla. 
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Mantsalehti kävi haastattelemassa maantieteen  

tutkimusyksikön väistynyttä johtajaa ja vuoden- 

vaihteessa eläköityvää professoria Jarmo Rusasta. 

Kysymykset ovat lukijoiden itsensä lähettämiä. 

 

Mikä on lempipaikkasi maailmassa? 

No tietenkin kotihan se tavallaan on. Mutta 

se voi olla myös tuo mummola, Haukivaaras-

sa Suomussalmella. Olen perinyt semmoisen, 

siellä on 180 hehtaaria metsää ja nyt parin 

vuoden aikana teettänyt sinne tien.  

 Silloin pikkupoikana sinne mentiin 

hevosella, kolme kilometriä oli lähimpään 

asutukseen. Siellä meni kaikki kesät  

13-vuotiaaksi asti. Siitä se varmaan johtuu, 

etten ole mikään kauhean sosiaalinenkaan. 

Mutta kun siellä mökillä ei ole sähköä tai 

johtovettä, joten ehkä lempipaikka onkin se 

luonto. 

 

Mitä tarkoittaa spatiaalinen? 

No minulle se tarkoittaa, että se on kaikkea 

tämmöistä alueeseen, tilaan liittyviä asioita. 

Aikoinaan tentin lisensiaatintutkintoa varten 

sellaista kirjaa kuin Time, Space & Place. En 

ole mitenkään teoreettinen tyyppi ollenkaan, 

että silloin en oikein ymmärtänyt sitä.  

Nythän sitä ymmärtää, että kaikki tapahtuu 

jossakin paikassa, tilassa ja ajassa. 

 Paikkatietojärjestelmän kautta se on 

pitänyt ymmärtää, kun on tehnyt niitä ana-

lyysejä. Kun meillä on tieto maan alta, maa-

perästä, kasvillisuudesta, infrasta, ihmisistä 

ja säästä, siinä on kaikki. Se on siis alueelli-

nen kokonaisuus, jossa aika on yhtenä ulottu-

vuutena. 

Mistä tulee Rusasen suku?  

Isän kautta tulee nimi, hän on syntynyt  

Sotkamossa. Joskus 1500-luvulla nimi on 

todettu Oulujärven ympäristössä. Itse olen 

kajjjaanilainen kolmella j:llä.  

 Kainuuseen on tietyssä mielessä sym-

patiat, kun se mummola on siellä. Ei jotenkin 

ole vielä oululainen, vaikka olen täällä asu-

nut kohta yli 40 vuotta.  

Miten sitten päädyit Ouluun? 

Sen verran on sitä ikää, että pakko lähteä 

vähän pitemmältä.  

 Tykkäsin koulusta niin kovasti, että 

kävin seittämännen luokan silloin aikoinaan 

kahteen kertaan. Puolet pojista jäi siihen  

aikaan luokalle ja ehkä kolmasosa tytöistä. 

Melko pölijiä sitä oltiin siihen aikaan. Se 

tarkoitti sitten, että kirjoitin hirveen huonot 

paperit lukiosta enkä olisi ikinä päässyt 

mantsalle, jos ei olisi ollut niitä pääsykokeita. 

Haastattelussa       

Prof. Jarmo Rusanen 
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Siinä mielessä olen  vähä huolestunut näistä 

todistusvalinnoista. 

 Olin sitten työelämässä ja tulin  

vasta 24-vuotiaana opiskelemaan. Biologiaa 

hain silloin ensimmäisenä. Silloin vasta  

huomasin, että eihän näillä todistuspapereilla 

pääse, että pitää olla realistisempi. Se oli  

sitten, että pääsin tänne. 

 Kun tuli opiskelemaan, niin tiesi että 

pitää ottaa lainaa. Ei sitten mennyt kuin 4,5 

vuotta valmistumiseen, kun laskin koko ajan 

paljonko hävisin kuussa tai vuodessa.  

 

Mihin maahan muuttaisit, jos pitäisi? 

Jaa-a… ne on nuo, missä on käynyt  

opettajavaihdossa tai perheen kanssa.  

Tuntuu, että Ranska olisi semmoinen. Se on 

niin änkyräkansa. Ehkä sen valitsisin sitten, 

siellä on lämmintäkin ja muuta.  

Meinaatko, että hyvällä tavalla  

änkyräkansa? 

Sanotaanko, että ehkä sitä on itekki jälki-

käteen huomannu, että sitä on ollut vähän 

itsepäinen. Vaimohan siitä on huomauttanut, 

useinkin. Ehkä siinä on sitä semmoista suku-

laisuutta. Tai sitten se, kun aina ollut  

Renaultteja. 

 

Entä lempipaikkasi Oulussa? 

Se on varmaan tuo Valkiaisjärvi, kun  

appiukolla on siellä mökki. Tai oikeestaan  

se on ehkä se ympäristö, jossa on näitä niin 

kuin Harakkalampi, Niilesjärvi ja Musta-

lampi. 

 Joskus vuonna 2012 oli selkä niin 

kipeä, että kävelin ihan apina-asennossa, 

vaakasuorassa. Fysioterapeutti ehdotti kun-

toutukseen sauvakävelyä. Sanoin siihen,  

etten ole ihan niin dementoitunut. No sitten 

se sanoi, että osta lumikengät. Ostin, ja siellä 

kiertelin semmoisen parin tunnin lenkin.  

 Huomasin, että siellä oli paljon  

telkänpönttöjä, joista oli pohja irti. Rupesin 

niitä sitten korjailemaan, mikä on sitten  

jatkunut jokatalviseksi harrastukseksi.  

Tarkistelen samalla, onko siellä pesintää. 

Valkiaisjärvellä pesii myös Oulun seudun 

ainoa kuikkapariskunta. On mukava  

seurata aina mitä siellä tapahtuu.  

 Se on varmaan se luonto, kun korves-

sa on (nuorena) ollut. Oli oma vasikka, jonka 

perään katsoa, ja sitten käydä hakemassa 

lehmät laitumelta. Aina on ollut mukava  

kulkea metissä, vaikka en metästä tai muuta. 

Ei teillä koiraa oo? 

Ei oo ja siitä keskimmäinen tyttö on ikänsä 

ollut katkera. Kun hän valmistui tuolta kas-

vatustieteistä, niin sitten heti haki koiran.  

 

Mites tuo nuoruuden suosikkimusiikki? 

Jazz. Se se on ollut aina. Nuokin kaikki levyt 

tuolla (viittaa huoneen nurkkaan, jossa puo-

limetrisiä cd-levypinoja). Siihen aikaan LP:t 

maksoi 24 markkaa. Ne oli hirveen kalliita, 

että piti tarkkaan miettiä mitä ostaa. Ensim-

mäinen oli Charles Minguksen Changes one.  

 On mulla semmonen, mitähän  

sanois, kaks metriä niitä levyjä… eli ehkä 

500-600 kappaletta. Aikoinaan oli tapana 

kuunnella kaikki levyt kerran vuodessa,  

ei enää. Siitä kun merkkasin aina kuuntelun 

jälkeen, huomaa että on siellä ollut semmoi-

sia levyjä, jotka on ollut 30 vuotta.  

 

Miksi lähdit opiskelemaan maantiedettä? 

Oliko se tuo aiempi… 

Se oli siksi kun pääsi. Se varmaan oli se 

luonto siinä, vaikka tosin valitsin aikoinaan 
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suunnittelumaantieteen 

ihan että minusta ei  

ikinä tulisi opettajaa. 

Mutta opettajaksikin 

tuota joutui, ja 

mukavaahan se  

opettaminen on.  

 

Milloin kiinnostuit 

geoinformatiikasta 

ensi kerran? 

Se oli varmasti 1990, 

syyskuun 29. päivä. 

Väitöspäivänä sovittiin 

professori Arvo Naukkarisen kanssa, että 

maanantaista lähtien alan tekemään  

paikkatietokuvioita. 

 Kun näki niitä ensimmäisiä esimerk-

kejä siitä, oli näitä kilometrin kokoisia ruutu-

ja, niin niistähän sitä kiinnostui. Jotenkin sitä 

on numeroiden kanssa niin, että minusta ne 

on enemmän faktaa. Niiden parissa sitä on 

tullut oltua sen jälkeen.  

 Joskus 90-luvun puolivälissä luulin, 

että yhteiskunta ottaa sen (paikkatiedon) 

nopeasti käyttöön. Nyt kun tässä valmistelen 

Hesariin kirjoitusta, niin pakko myöntää, 

ettei tässä sote-alalla ole vieläkään ymmär-

rystä mihin sitä paikkatietoa voisi käyttää. 

  

Millaiset olivat fuksiaiset silloin kun sinä 

olit fuksi? 

Ei minusta meillä ollut fuksiaisia.  

Oliko minkäänlaista uuden opiskelijan 

orientaatiohommaa? 

Määpä nyt en oo ihan varma, kun olin töissä. 

Joku sanoi, että ei siellä tarvi olla! Tulin 

vasta ihan syyskuun lopussa, mutta pääsin 

kyllä kaikille kursseille. Että en osaa sanoa 

oliko, mutta ei minusta nykyisessä muodos- 

saan niitä oo ollut. Sillon on ollut niitä  

kenttäkursseja, joissa on oppinut tutustu-

maan koko vuosikurssiin. Ja ne oli aika  

railakkaita. Nykyajan opiskelijoiden kenttä-

kursseihin verrattuna.  

 

Mikä on ikimuistoisin hetki maantieteen 

tutkimusyksikössä? 

Sanoisin, että se on tapahtunut tässä ihan 

viime vuosina, kun meidän nykyinen dekaa-

ni Maarit Järvenpää aloitti tehtävässään. 

Nythän meillä on semmoinen tilanne, että 

kun yksikkö saa opetus- ja kulttuuriministe-

riön mallin mukaisesti rahat, niin me saahaan 

pitää ne rahat. Me ollaan aikasemmin tuettu 

näitä ns. tappiollisempia yksiköitä. Nyt se 

muuttui niin, että yksikkö elää niillä rahoilla, 

mitä hakevat ja saavat. 

 Tuotantolaitoshan me ollaan, niinkö 

pahalla kielellä sanottuna. Me tuotetaan  

hyvin kandidaatteja, maistereita, tohtoreita 

pystytään tuottaan, meille tulee henkilökun-

taa tänä vuonna 4-5 uutta… Mutta kaikista 

merkittävintä on se, että saadaan pitää ne 

rahat. Toivon, että tämä malli säilyy jatkos-

sakin.  

Helsingin excursiolla, oikealla T.Muilu 
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 Vuonna 2010 meillä (tutk.yksiköllä) 

oli noin puoli miljoonaa taseessa rahaa, joka 

oli meidän ite hankkimaa, niin ne meni  

yliopiston alottamaan taseeseen. Ja tuota… 

olin ajatellut, että en ikinä osta tuota uutta 

autoa. Mutta silloin niinkö tympäsi. Talous-

johtaja oli vakuuttanut meille, että ne rahat ei 

mee, elikkä me säästettiin että pystytään  

tekemään. Ja silloin ajattelin, että kun talous-

johtaja on valehdellut niin minäkin voi va-

lehdella itelleni, menin autoliikkeeseen ja 

tilasin uuden auton.  

 Rankkaa aikaa se oli. Kyllähän mää 

sillon kun ne rahat meni, muistan sen illan 

kun kuulin, varmaan kahteentoista asti  

yksiköiden johtajien kanssa vaihdettiin niitä 

viestejä. Kirjotin jo semmosen rehtorille 

osotetun, että mää eroan tästä tehtävästä. 

Olin jo päättänyt aiemmin, että eroan.  

Tämä nykyinen tutkimusyksikön johtaja  

sano, että pistä siihen että ’harkitsen eroa’. 

Enkä sitten eronnut.  

 Että se oli se pahin, kun jotakin oli 

luvattu. Jos jotakin luvataan, ja se menee, 

niin se menee se luottamus pitkäksi aikaa. 

Niinhän sitä sanotaan, että luottamuksen voi 

menettää vain kerran. Työelämässä voi kyllä 

olla vähä useamminkin.  

 

Millaisia haasteita näet maantieteen tule-

vaisuudessa, Oulussa tai yleisesti? 

En oikeestaan osaa nähdä ongelmia. Meillä 

menee kaikilla mittareilla hyvin. Yliopisto 

arvostaa, rehtorit… maantiedehän ei kaikki-

alla maailmassa ole niin arvostettu ala.  

Varmaan osin sen takia, että ollaan menestyt-

ty monilla mittareilla mitattuna. Tämä vuosi 

on todennäköisesti yksikön kaikkien aikojen 

paras vuosi.  

 Tietenkin se, että osataanko rekrytöi-

dä oikeita tutkijoita. Saadaanko tänne pohjo-

seen hyviä henkilöitä, kun kuitenkin perife-

riahan tämä on, eihän sille mitään voi. 

 Onhan tänne halua, mutta kyllä se 

pääkaupunki ja etelä-Suomi on aina vähän 

houkuttelevampi. 70% meistä kaikista  

yliopisto-opiskelijoista on suurin piirtein 

näistä Oulun seudun, Lapin läänin, Keski-

pohjanmaan, Kainuun alueelta.  

 

Mitä jäät eniten kaipaamaan, ja mitkä 

ovat olleet ikimuistoisimmat hetket täällä? 

Työporukkaa ja ehkä teitä opiskelijoita  

kaikista eniten. Teiän kans on ollu hirveen 

mukava puuhastella, ja sitä oon aina  

koittanu sanoa, että ois sitä voinnu täälä 

usiamminki käyä. Sitä ihan mielellään  

kertoilis niistä kokemuksista ja muista. 

 Opiskelijat ei välttämättä aina  

ymmärrä sitä kirjoittamisen taitoa tai gene-

ralisointia. Vanhin tytär sattuu olemaan 

maantieteilijä ja oli Oulussa käymässä  

jonkun energiahankkeen porukassa. Ja hän 

sanoi, että eihän hän niinkö näistä tiedä  

mitään, mutta siellä tarvitaan sellaista gene-

ralistia, joka ei mee joka asiassa sinne niin 

syvälle. Jonkun täytyy hallita kokonaisuuk-

sia. Myös minun opiskeluaikana ei sitä ym-

märretty, että se on hyvä asia. Tuntuu siltä, 

ettei tiedä mistään mittään ja kaikesta jota-

kin.  

 

Mitä odotat eläkkeeltä? 

Silloin kun laitoin teillekin (opiskelijoille) 

sen kirjeen, että lähen pois, niin oon sanonut, 

että se on niinkö haikeeta ja vaikeeta. 

 Oon 16-vuotiaasti ollut työelämässä 

ja aina oppinut tekemään töitä. Sehän suoras-

taan tuntuu äärimmäisen vaaralliselta, jossei 

mitään oo tekemistä. Se on se, mitä pelkään. 

Mutta ehkä sitä oppii arvostamaankin sitä 

vapaa-aikaa. Sen 14 vuotta kun oli yksikön 

johtajana, niin sitä tottu tekemään sillä 
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24/7/365-periaatteella. Odotan että, pitäisi 

jotenki muuttua laiskemmaksi! 

 

Luuletko, että eläkkeellä eläminen on limi-

naalitilaa? 

Googlaappa sieltä, mitä tarkoittaa  

liminaalitila. 

Niin ööh… Eli siirtymäriitin välivaihe, sitä 

on tilassa, joka on vähä kaiken välissä eikä 

oikein missään.  

Sehän voi olla vaikeaa! Tietenkin minulla on 

se emeritus-professorin sopimus kaheksi 

vuodeksi. Tuun kuitenkin olemaan 7-8  

tutkimuksessa mukana, kasvatustieteiden ja 

lääketieteiden kanssa. Tulee olemaan näitä 

työhön liittyviä kuvioita jatkossakin. 

 

Oletko saavuttanut kaiken elämässä? 

Ei kai sitä voi kaikkea kukaan saavuttaa-

kkaan, mutta ei voi valittaakaan. Mitä niinkö 

kaipais, uraa ajatellen, meillä ei ollut sitä 

kansainvälistymistä. Ei ollut vielä mitään 

Erasmus-vaihtoja tai muita. Ja Interrailiin 

olin aina niinkö vuoden liian vanha. Oon 

käynyt opettajavaihdoissa ja konfereissessa, 

mutta ehkä se jotenki semmonen oikea kan-

sainvälistyminen jäi. 

 

Jatkuuko pyöräilyretket vielä tulevaisuu-

dessa? 

Tähän mennessä en oo talvella pyöräillyt, 

viime talvena ekaa kertaa alotin. Ei mulla ole 

ko semmoinen ihan tavallinen pyörä, mutta 

olis tavote, että jos semmosen läskipyörän 

ostaisi vuodenvaihteessa ja rupeaisi talvella-

kin pyöräilemään. Jos asettais semmosen 

tavotteen, että vuodessa joka päivä 20 kilo-

metriä liikkus, siitähän tulis jo vähä yli 7 000  

 

 

 

 

 

 

 

kilometriä.  

 Olin viiskymppisenä semmosen 20 kg 

lihavampi kuin nytten. Kävin EKG:ssä stres-

sin kanssa ja oli pakko aloittaa se elämän-

muutos. Pyöräillessä työasiat yleensä  

hahmottu, ja tutkimusasiat. Eihän se tutkijal-

la, ei se ajatus tule tässä istumalla. Se voi 

tulla yöllä tai pyöräillessä. Täällä ne pitää 

sitten vaan kirjottaa. Tutkijantyö edellyttää 

ahkeraa istumatyötä.  

 

Aiotko jatkossakin vierailla Pegasuksen 

lehtiosastolla tai Atlaksen vuosijuhlissa? 

Mielellään Atlaksen vuosijuhlissa, jos vaan 

kutsutaan, ilman muuta!  

 Tänä vuonna oon ruvennut kulkemaan 

tuolla kirjastossa. Joka päivä käväsen siellä 

lukemassa Kainuun Sanomat ja Maaseudun 

tulevaisuuden. Tulee sitä liikkumista. Tuskin 

sitä kotoa päin tulee käytyä. 

 Olen sanonut tässä, että olen käytettä-

vissä mutten tuppaudu väkisin mihinkään! Ja 

jossain vaiheessa tämä on pakko sanoa niin, 

että osaaminenkin varmaan loppuu.  

 

Vielä loppuun, viimeiset terveiset lehden 

lukijoille? 

Olkaa ylpeitä itsestänne! 

Konferenssissa Floridassa 
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   Jouduin myöntämään tänä 

syksynä itselleni, että kuulun nyt kategoriaan 

ännännen vuoden opiskelija. Pienenä fuksina 

vuosia sitten nämä ännännettä vuotta opiskelleet 

hämmästyttivät minua ja koin suurta ihailua heitä 

katsellessani. Heidän täytyi olla todella viisaita. 

Toisaalta ihmettelin sitä, miksi kukaan opiskelisi 

kauemmin kuin tavoiteajan viisi vuotta. Vasta 

näin vuosien kartuttaman kokemuksen myötä olen 

oppinut ymmärtämään, miten pieni ja sinisilmäi-

nen fuksi sitä tuli oltua. Uusi kaupunki, uusi 

”koulu”, uusi toimintakulttuuri, akateeminen va-

paus, bileet, uudet ystävät ja vanhemmista irtautu-

misen vapaus johdatti minut hyvin nopeasti vää-

rille urille näin jälkikäteen ajateltuna. Eivät ne 

ännännen vuoden opiskelijat ole juurikaan sen 

viisaampia. Ainakin itse koen, että mitä enemmän 

opiskelen, sitä enemmän huomaan, miten paljon 

minulla on vielä opiskeltavaa ja opittavaa. Olen 

kuitenkin oppinut jotain näiden vuosien aikana, ja 

haluan jakaa sen teille.    

”Jos kuuntelet hyvin tunnilla, ei kokeeseen tarvit-

se lukea niin paljon” oli vinkki, jota toitotettiin 

koko peruskoulun ja lukion ajan. Sama pätee vali-

tettavasti yliopistossa, mutta se pääsi unohtumaan 

välivuoden aikana. Olen jopa kokenut lievää tur-

hautumista näin viimeisinä opiskeluvuosinani 

siitä, että olisin voinut helpottaa opintopolkuani 

monella eri tavalla, mikäli joku olisi kertonut 

minulle, miten minä saan opinnoistani kaikista 

eniten irti. Toki, onhan joku saattanut silloin ker-

toakin, mutta akateemisesta vapaudesta innostu-

neena fuksina en ole jaksanut kuunnella. Haluan 

kertoa nyt kuitenkin teille muutaman vinkin, joi-

den avulla ette ehkä joudu kieriskelemään saman-

laisessa epätoivoisessa tuskassa, kuin missä itse 

tällä hetkellä kärvistelen. Miksi kulutin opiskelu-

vuoteni niin kuin kulutin, miksen tehnyt sitä tätä 

tai tuota. Vinkkien avulla ette jää opiskelujenne 

jälkeen katumaan mitään, mitä teitte tai jätitte 

tekemättä. Tai jos jäätte, niin se on silloin oma 

syy. Niin kuin minun tapauksessani. 

 

Vinkki 1. Tämä voi kuulostaa ensimmäisten vuo-

sien opiskelijasta, etenkin fuksista, turhalta, mutta 

ota aina ylös mielenkiintoinen artikkeli ja sen 

kirjoittaja, kun sellaiseen törmäät. Luentojen aika-

na nousee usein esille eri suuntautumisalojen 

tärkeitä nimiä, jotka kannattaa painaa mieleen. 

Luennoilla ei mainita turhia nimiä, vaan siellä 

kerrotaan aina alan suurimmat nimet ja olennaisen 

teorian kehittäjät.  Kerää itsellesi artikkelipankkia 

vaikka muistiinpanoineen koko opiskelujen ajan. 

Kun viimein tulee kandin tai ison pahan gradun 

aika, niin huomaat, että vuosien aikana tekemäsi 

työ palkitsee. Et lähde liikkeelle tyhjästä ja lähde-

kirjallisuuden etsimiseen ei kulu puolta vuotta.  

Vinkki 2. Käy tiedonhaun kurssi tosissaan. Itse 

lintsasin, huijasin ja menin sieltä, mistä aita oli 

sortunut. Tiedonhaun kurssi on yksi tärkeimmistä 

kursseista yliopistossa. Tiedonhaku voi kuulostaa 

ja tuntua helpolta, mutta kunnolla tehtynä men-

nään melkein jo rakettitieteen puolelle. Kun osaat 

oikeasti hakea ja etsiä tietoa, on elämäsi paljon 

helpompaa. 

Vinkki 3. Mene vaihtoon, jos yhtään kiinnostaa. 

Mene siitä huolimatta, vaikkei kovin kiinnostaisi-

kaan. Tämä sanottiin minullekin. En mennyt. Ja 

nyt harmittaa. Lukukauden mittaiset vaihdot ovat 

loppujen lopuksi todella lyhyitä, joten opinnoissa-

kaan ei jää jälkeen. Vaihtokokemus antaa mahdol-

lisuuden kehittää omaa kielitaitoa, tutustua uusiin 

ihmisiin ja päästä näkemään elämää jossain muu-

alla.  

Vinkki 4. Tee korkeakouluharjoittelu opintojesi 

aikana. Minä tein, ja olisin kyllä katunut, jos en 

olisi tehnyt. Korkeakouluharjoittelu tarjoaa mah-

dollisuuden päästä tutustumaan oman alan töihin 

ja luomaan suhteita työmarkkinoille. Sanoisin 

jopa, että mitä myöhemmässä vaiheessa opintojasi 

harjoittelun teet, sitä suuremmalla todennäköisyy-

dellä saat jatkaa samassa paikassa valmistumisesi 

jälkeen.  

 

Mitä olisin halunnut ensimmäisinä opiskeluvuosina tietää...  
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Vinkki 5. Älä opiskele kaikkea, vaan koita miet-

tiä jo parin ensimmäisen vuoden aikana, mikä 

sinua kiinnostaa kaikista eniten ja mihin mahdol-

lisesti haluaisit työllistyä ja suuntaa opintojasi 

sen mukaan. Luo itsellesi selkeä pätevyys johon-

kin aiheeseen. Panosta aiheen kursseilla ja ota 

niistä kaikki niin hyvin irti kuin pystyt. Syvenny 

aiheeseen itseksesi vaikka vielä paremmin. Hyö-

dyt siitä paljon enemmän kuin sellaisesta, että 

tiedät jotain vähän kaikesta. Työelämässä on 

sitten mahdollista opiskella lisää, mikäli opinto-

jen aikana sinulla ei jää aikaa kaikelle mielen-

kiintoiselle. 

Vinkki 6. Harkitse töiden tekemistä opintojen 

aikana. Monille työssäkäynti opintojen ohella on 

välttämättömyys esimerkiksi vuokran maksa-

miseksi. Itse tein töitä opiskelujen ohella kaksi 

viimeistä kokonaista opiskeluvuottani ja täytyy 

sanoa, että siinä on sekä hyvät että huonot puo-

lensa. Työ auttaa irrottautumaan opiskeluarjesta 

ja saa ajatukset hetkeksi jonnekin muualle. Toi-

saalta työ vie aikaa opiskeluilta, jolloin vapaa-

aika vähenee, monien deadlinejen kanssa tulee 

kiire ja opintoihin ei ehdi panostamaan niin hy-

vin, kuin ehkä toivoisi. Niinpä sanon, että harkit-

se. Gradun ajalle en suosittele töitä, ellet tee 

gradua työnä. Ja jos teet töitä opintojen ohella, 

liity työttömyyskassaan! Älä mieti sitä, vaan 

liity. Vuosimaksun saa takaisin verotuksessa. 

Vinkki 7. Osallistu, verkostoidu ja vaikuta. 

Osallistu erilaisiin seminaareihin, Maantieteen 

päiville ja muihin vastaaviin tapahtumiin. Kartu-

tat tietotaitoasi ja pääset luomaan verkostoja ja 

suhteita, joista hyödyt mahdollisesti jatkossa. Jos 

taas kaipaat opintoihisi jotain muutoksia tai jo-

tain lisää, älä jää tuppisuuna odottamaan sen 

tapahtumista. Atlas järjestää kerran vuodessa 

palautepäivän, johon kannattaa vähintään osallis-

tua. Voit myös ehdottaa suoraan tutkimusyksi-

kön johtajalle ja henkilökunnalle ideoitasi.  

Vinkki 8. Avaa suusi. Ole rohkea ja älä häpeä. 

Älä istu luennoilla tuppisuuna. Se on tylsää ja 

turhaa. Saat kaikesta enemmän irti, kun osaat ja 

uskallat kyseenalaistaa ja kysyä. Suomen yliopis-

tokulttuurista valitettavasti puuttuu keskustelun 

ilmapiiri. Moni vaihtoon lähtevä esimerkiksi 

yllättyy siitä, kuinka heiltä tivataan luennoilla 

jokaisesta aiheesta omaa mielipidettä ja näke-

mystä. Tämä on erittäin tehokas tapa omaksua 

asioita ja nähdä niiden monet puolet. Jos et us-

kalla esittää omia mielipiteitäsi ääneen kaikkien 

kuullen, keskustele aiheesta vähintään opiskelu-

kavereidesi kanssa.  

Vinkki 9. Tilastotiede on oikeasti melko tärkeää 

ja jos osaat koodata, hallitset javakielen ja tiedät 

jotain sovellusten kehittämisestä, saat töitä heti.   

Vinkki 10. Kaikista yllä mainituista vinkeistä 

huolimatta, älä ahdistu. Nauti ja pidä hauskaa! 

Hyvin pian seisot publiikissa paperit kourassa ja 

mietit, että nytkö se on sitten ohi. Opiskelu on 

elämän parasta aikaa, niin kuin myös lapsuuden, 

nuoruuden, aikuisuuden, työelämän ja eläkeiän-

kin sanotaan olevan.  

 

Toivottavasti tässä jutussa ei tullut kenellekään 

mikään asia täysin uutena. Toivottavasti olette 

sisäistäneet nämä asiat paremmin kuin minä. 

Aina kaikkea ei tarvitse oppia kantapään kautta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PS. Minulla menee oikeasti ihan hyvin. Graduni on 

todennäköisesti valmis siihen mennessä,  

kun tämä lehti tulee ulos. Loputtomalta tuntuva tie on 

tulossa päätökseensä. Se on samaan aikaan hyvin hel-

pottavaa, mutta surullista. Joudun jättämään taakseni 

opiskelijaelämän parhaan puolen:  

epäsäännöllisen elämänrytmin.  

Työelämässä ei ole enää akateemista vapautta tai  

vaihtelevaa kovin lukujärjestystä vapaapäivineen ja 

kahden tunnin päivineen. Nauttikaa siis siitä tulevat 

vuotenne minunkin puolestani! Minä siirryn nyt  

oravanpyörään ja alan elämään muullakin  

kuin makaronilla ja jauhelihalla. 
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 Krapulafutis 2018 

OLuT-futikselta odotettiin tänä syksynä paljon. Pelaajat olivat harjoitelleet 

kovasti ja turnauksesta haluttiin saada mestaruus. Sitten OLuT julkisti pelipäivän. Kun kuul-

tiin että turnaus pelataan fuksiais-sunnuntaina 23.9, joukkueen rosteri harveni puolella ja 

lopuistakin pelaajista tuli kysymysmerkkejä. Harkittiin jo turnauksen boikotoimista mutta 

periatlaslainen kilpailuhenki ja kunnianhimo eivät sallineet sitä. Joukkue koottiin lopulta 

kysymysmerkeistä ja muutamasta ”varmasta” pelaajasta. 

 Turnauspäivänä normaalikoulun kentälle saapui kahdeksan Atlaksen pelaajaa sekä 

muutama katsoja, jotka kaikki olivat fuksiaisissa mukana. Atlaksen joukkueessa pelasivat 

vanhat konkarit Sami-Heikki ja Juhani, puolustuksen päällikkö Joni, luottomiehet Oskari ja 

Veli-Pekka, ulkomaanvahvistus Mareen, sekä fuksit Katri ja Aarne. Krapulavarauksella jouk-

kueeseen ilmoittautuneista pelaajista yksikään ei ollut paikalla, mikä kertoo, että fuksiaiset 

olivat onnistunut tapahtuma. Osa pelaajista (ja katsojista) oli hiukan heikossa hapessa, ja tai-

sipa joukkueen kapteeni Juhani olla vielä kännissä ensimmäisen pelin. 

Atlas ryhmittyi kentälle 2-3-1 taktiikalla. Maalissa pelasi Sami-Heikki, puolustuksessa 

Joni, ja hyökkääjänä Juhani. Loput pelaajat miehittivät keskikenttää ja toista puolustajan 

paikkaa, ja Veli-Pekka tuurasi välillä Juhania kärjessä. Ensimmäinen ottelu Histonia vastaan 

oli aluksi tunnustelua. Histoni sain yhden vaarallisen laukauksen kohti maalia, mutta sen jäl-

keen Atlas otti hallinnan, teki kaksi maalia ja voitti pelin 2-0. Maalintekijöinä kunnostautui-

vat Aarne ja Juhani. Varsinkin Aarnen maali oli hieno suoritus: nousu omalta puolustusalu-

eelta, seinäpeli VP:n kanssa, ja kliininen viimeistely taka-alakulmaan. Tästä miehestä on vie-

lä paljon iloa Atlaksen urheilujoukkueille! 

 Atlaksen toinen peli oli Sigmaa vastaan. Pelistä odotettiin hankalaa, sillä Sigma on 

perinteisesti ollut turnauksen top 4 -joukkue. Atlas kuitenkin jyräsi matemaatikot ilman sen 

suurempia vaikeuksia 3-0. Oskari, Veli-Pekka ja Juhani saivat nimensä maalintekijätilastoon. 

Turnauksessa pelasi seitsemän joukkuetta kahdessa eri lohkossa, minkä vuoksi Atlaksen ei 

tarvinnut tasapuolisuuden nimissä pelata lohkon neljättä joukkuetta Nikolia vastaan. Atlas oli 

näin selvittänyt lohkonsa erinomaisin arvosanoin, ja pääsi pienen tauon jälkeen pelaamaan 

semi-finaalia Blankoa vastaan. Atlas näytti jatkavan Blankoa vastaan siitä, mihin ottelu Sig-

maa vastaan jäi. Avausmaali syntyi ensimmäisellä puoliskolla, kun Sami-Heikki antoi pitkän 

avauksen Veli-Pekalle, joka juoksi boxiin ja laukoi tarkoituksella kohti maalivahtia. Pallo 

putosi torjunnasta suoraan Juhanille, jolla oli helppo työ siirtää Atlas 1-0 johtoon. Vielä en-

nen taukoa Atlas siirtyi 2-0 johtoon, kun Aarnen potkaisema korkea pallo lipesi Blankon 

maalivahdin hyppysistä maaliin. 

Toisella puoliajalla ajatuksena oli pelata varmasti ja riskittömästi. Tämä suunnitelma 

kariutui pian, kun Sami-Heikki haparoi maalipotkussa ja Oskari pelasti varmalta näyttäneen 

maalin rikkomalla Blankon pelaajaa rankkarialueen rajalla. Blanko rankaisi seuranneesta 

vaparista ja laukoi 2-1 kavennuksen muurin läpi. Tämän jälkeen Blanko sai otteen pelistä ja 

Atlas oli vaikeuksissa. Asiaa ei helpottanut se, että tuomari vihelsi vapareita, koska atlaslaiset 

”taklasivat liian kovaa”. Pari minuuttia ennen pelin loppua Blankon painostus tuotti tulosta, 

ja kulmapotkun jälkitilanteesta syntyi 2-2 tasoitus. Peli myös lopulta päättyi näihin lukemiin. 
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Jatkoaikaa ei pelattu, vaan siirryttiin laukomaan rankkareita. Blankon ensimmäinen laukoja 

veti ohi. Atlaksen kaikki laukojat puolestaan onnistuivat ja Atlas eteni näin finaaliin 

Finaalissa vastassa oli, kukas muukaan kuin Nikoli. Geologit olivat raivanneet tiensä fi-

naaliin voittamalla semi-finaalissa Valenssin. Atlas oli selkeä altavastaaja, sillä Katri oli louk-

kaantunut pelissä Blankoa vastaan eikä Atlaksella näin ollut enää yhtään vaihtomiestä. Lisäksi 

osa pelaajista oli yhä krapulassa. Edellä mainittuihin faktoihin peilaten Atlaksen puolustus 

(lue: joukkue) taisteli erinomaisesti pitääkseen Nikolin vahvat ja vaaralliset pelaajat poissa 

parhaalta maalintekosektorilta, ja viimeisenä lukkona Sami-Heikki torjui harvat maalia kohti 

suuntautuneet vedot kulmapotkuiksi. Toisella puolella kuitenkin tapahtui väistämätön ja Ni-

kolin hyökkääjä pääsi laukomaan boxin sisältä vapaasti pallon taka-alakulmaan. Geologit 

veivät näin mestaruuden 1-0 lukemin ja Atlaksen hopeaputki sai jatkoa. Turnauksen jälkeen 

melkein kaikilla Atlaksen pelaajilla oli puujalka tai jokin muu vamma, ja esimerkiksi täydet 

minuutit pelanneella Jonilla todettiin seuraavalla viikolla murtunut varvas. Silti turnaus päät-

tyi Atlaksen kannalta positiivisiin tunnelmiin. Turnauksen pienin joukkue oli ehdottomasti 

laadukkain. Vähän isommalla rosterilla tai paremmalla kunnolla mestaruus olisi ollut haaru-

kassa. Hoidetaan homma kotiin ensi syksynä! 

Kiitokset: 

Katri: Vakuuttavaa pelaamista laidassa, ei pettänyt odotuksia. 

Mareen: Has great view of the field, very steadfast and reliable player. 

Aarne: Monipuolinen ja taitava pelaaja, joukkueen nuori tähti. 

Joni: Puolustuksen ehdoton johtaja, mielettömiä blokkeja ja taklauksia läpi turnauksen. 

Veli-Pekka: Todellinen ammatilainen. Loistavia syöttöjä ja esimerkillinen asenne. 

Oskari: Väsymättömiä liukutaklauksia, todellinen box-to-box pelaaja. 

Sami-Heikki: Vakuuttavaa torjuntatyöskentelyä, varsinkin finaalissa. Ei tullut ikävä Juanezia. 

Juhani: Kliininen ja luotettava hyökkääjä. The Captain. 
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Kaikille ei ikävä kyllä riittänyt  ”Sauna on lämmin!” 

 toista linssikeittoannosta 

Alkuillasta kaikki osasivat vielä  Deposiittorin julistus keräsi  

käyttäytyä arvokkaasti   yleisöä ruokailuhuoneen ovelle 

Fuksiaisiin saavuttiin jälleen   Reippaat järjestäjät kantamassa  

riemuisin mielin    ghettoblasteria sisälle 

Kuvat: A. A Agina &  

  

 E. E. Ber-

nardski  

  

   

  

  

  

F UKSIAISET KUVITETTUNA 
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Ah, fuksiaiset, nuo jokavuotiset bakkanaalit, jossa tuoreet  

maantieteen opiskelijat liitetään osaksi jo vuosituhansien  

perinnettä (tarkastettu Wikipediasta). Tuttuun tapaan fuksiaiset  

järjestettiin taas historiallisella Veljeskodilla Hietasaaressa, 

jossa sisäilmaongelmat eivät johdu homeesta vaan vuosi-

satojen saatossa seiniin tiivistyneestä krapulasta. 

 Fuksiaisten järjestelystä tänäkin vuonna vastasi toisen 

vuosikurssin opiskelijat, jotka löivät lukukauden alkaessa vasta-

hakoisesti viisaat päänsä yhteen ja puristivat kokoon uskomat-

toman suunnitelman vanhojen suunnitelmien pohjalta. Viimeis-

telyt alkoivat Veljeskodilla jo perjantaina ennen tuota legendaa-

rista syyskuun lauantaita. Järjestelyihin ja viimeistelyihin vaadit-

tiin tietenkin ”muutama” asennuskalja. Illan aikana debytoitiin tuorein paha<3levy, numero 8!  

Perjantain aikana nähtiin myös Igorin paluu hurjalta urheiluleiriltä paremmassa kunnossa, kun  

koskaan. Igor vietti viikon mittaisen leirin Kaijonharjun perukoilla erään mantsattaren hoteissa. Leirin 

aikana Igor vahvisti sekä fyysistä, että henkistä kuntoaan sekä kestävyyttään. Igor oli leiristä harvinai-

sen vaitonainen, mutta paljasti joutuneensa käsittelemään salaisimpia ja kipeimpiä  tunteitaan syvältä 

sisimmästään asti (nilkoista), jotta selviytyi ja kasvoi Igoriksi, joka hän fuksiaisiin tullessaan oli. Kun 

kysyttiin, saiko Igor leirillä hetkeäkään hengähtää, hän vastasi hymy huulillaan, että mantsattaren  

kainalossa sai yhtenä iltana katsoa High School Musicalia. Tämän jälkeen Igor vaipui hyräillen miettei-

siinsä ja jatkoi fuksiaisiin valmistautumista omissa oloissaan. Perjantai ilta jatkui toisen vuosikurssin 

opiskelijoiden sekä parin vanhemman mantsalaisen voimin juhlimalla, saunomalla sekä seuraavaa 

päivää odottamalla. Perjantain odottamaton helmi oli kuitenkin Atlas CD 4, joka löytyi  veljeskodilta 

odottamassa mantsalaisia. Levyn oli miksannut uusiksi veljeskodin sisäilma.  

Lauantai aamun viimein saavuttua iski ensimmäinen krapula. Tämän 

krapulan tulo oli jo odotettavissa ja se osattiinkin hyvin hoitaa pois alta 

käsinkosketeltavan jännityksen sekä loiventavien virvokkeiden avulla. 

Perjantain pölyt ja sotkut hävisivät kuin salaman iskusta ja pian kello 

löikin jo h-hetkeä. Fuksit saapuivat Veljeskodin maille pelonsekaisin  

tuntein, toivoen parasta ja peläten pahinta. Fuksit paimennettiin suureen 

saliin, jossa fuksiaiset julistettiin alkaneeksi. Historialliset puheet deposiit-

torista ja hänen hirmuvallastaan kävivät toteen, kun deposiittori yhtäkkiä 

hyppäsi ikkunasta sisään ja koitti varastaa erään fuksin. Onneksemme 

hän kompastui omiin jalkoihinsa. Alun jälkeen matka jatkui kohti ryhmien 

jakoa sekä ensimmäistä yhteistehtävää.  

Fuksiaiset 2018 

Kuva 1. Fuksit ja Veljeskodin kyltti 

Kuva 2. Tepon nännit  

koetuksella 
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Fuksiaisten tehtävälista   Ylimääräiset chilirippeet miellyttivät  

osoittautui totutun vaativaksi  joitakuita 

Meno äityi ajoittain hieman   Myöskään oksennuksilta ei vältytty 

turhankin villiksi  

Yllättävät rakkaudenosoitukset   Välikuolema oli eräille 

riemastuttivat fuksiaisosallistujat  väistämätön… 



 

 21 

Kuva 3. Veerat keittiössä 

Perinteisen olut-viestin aloituksessa oli suuria ongelmia, koska toisen  

vuosikurssin opiskelijat eivät olleet osanneet laskea kilpailuvälineitä oikein 

osallistujia kohden. Tästä päästyämme ilmainen olut siivitti Ryhmän 5 yli-

voimaiseen voittoon ensimmäisessä tehtävässä. Seuraavana alkoikin listan 

tehtävien suorittaminen. Fuksit kävivät pelottomasti tehtävien kimppuun ja 

suorittivat kova kouraisia sekä helliä hierontoja Tepon molemmille nänneil-

le, sulavia sylitansseja Matti-sedälle, ripustivat alushousuja liikennemerk-

kiin, kuvasivat lyhytelokuvia, sieppasivat Ellin, ottivat Oskarin chili-haasteen 

vastaan sekä esittelivät hämmentäviä erikoistaitojaan ryhmänohjaajille.  

 [ Seuraavat tunnit olivat pienimuotoinen muistikatkos, mutta uskoisin, että fuksit  

suorittivat tehtäviä ennennäkemättömällä tarmolla. Illan hämärtyessä ja minun  

havahtuessani saunasta tajusin, että on palkintojen jaon aika. Kokosin itseni pukuhuoneessa ja suuntasin kohti 

veljeskodin suurta salia… ] 

Loppuhuipennuksen ollessa käsillä, jännitys tiivistyi entisestään. Tiiminjohtajat laskivat kuumeisesti 

pisteitä keittiössä, huusivat toisilleen ja ulkopuolisille, halkoivat hiuksia, sekosivat laskuissa ja lopulta 

tulivat yksimieliseen, moneen kertaan tarkistettuun lopputulokseen. Fuksivastaavan noustessa pöydäl-

le, sali hiljenee ja pisteiden ilmoitus voidaan alkaa. Voittaja joukkueeksi nousi huimilla pistemäärillä, 

joita ei melkein uskottu todeksi, Isoahon luotsaama fuksijoukkue. Tästä joukkueesta villin ja äänekkään 

yhdellä jalalla hyppely-kisan voittajaksi, eli Fuksien Fuksiksi, kruunattiin Elina Puhakka. Fuksivastaavan 

sekoillessa pöydällä, siirryimme seuraavaan arvonimeen, Asenne Fuksiin, joka toiminnallaan kiritti 

oman sekä muiden joukkueet loistaviin suorituksiin. Tämän kruunun päähänsä sai ansaitusti Tom 

’Tomppa’ Toikka. Viimeisenä arvonimenä jaettiin Vuoden Jussi, sekoilijoiden sekoilijalle, fuksiryhmän 

kärkiryyppääjälle sekä lonkeron suurkuluttajalle, Olli Oinoselle. Tämän jälkeen palkittiin vielä toisluokka-

laisten parhaiten menestyneet fuksipisteiden kerääjät, kirkkaimpana tähtenä, Vuoden Fuksi Arttu Hepo-

aho.  

Palkintotilaisuuden jälkeen alkoi vapaa ohjelma myös fukseille ja saunakin oli lämmitetty (testattiin en-

nen saunavuoroja). Ilta meni miten veljeskodilla yleisesti. Pidot paranivat ja pahat (❤ ) levyt soivat. 

 [ Tässä kohtaa muistikuvat katkesivat myös, mutta aamulla Sampan toimesta herätettiin fuksit kuuntelemalla aa-

mulevyä, toinen vuosikurssi ripusti Marskit takaisin seinille, siivosivat veljeskodin ja itsekin kärsein aivan tolkutonta 

krapulaa veljeskodin terassilla lähes iltaan asti, kunnes kaikki oli saatu ulos veljeskodista. Laitettiin ovet ja portti 

säppiin ja jätettiin veljeskoti odottamaan vuotta 2019… ja uusia fukseja. ] 

Mieletön kiitos kaikille  

osallistuneille, järjestäneille ja  

etenkin illan tähdille, vuoden  

2018 fukseille!  

Kiitos kiitos ja kiitos!  

Terveisin toinen vuosikurssi.  

Santeri Niemi ja Eevi Yletyinen 

sampalle kiitos kuvista tee santeri Kuva 4. Yhteistehtävä 
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”Et viittis heittää  

Linnanmaalle?” 

Saunan pukuhuoneessa  

oli sopivan lämmin nukkua 
”NYT PITÄÄ SIIVOTA” 

Mantsakaverukset olivat sopineet lähtevänsä 

samaan aikaan, mutta toinen jäi suustaan kiinni 

Pahalevyt soivat tuttuun  

tapaan koko illan 

”Born to be Ali-

ve” 

Lähteville annettiin  

   lämpimät jäähyväiset 

…Mutta uuteen nousuun  

päästiin yllättävän nopeasti 

OVI  

KIINNI! 
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Kuorrute 

100g voita 

250g tomusokeria   

2tl vaniljasokeria 

400g maustamatonta tuorejuustoa 

Fuksien syksyinen repesti 

Eräänä torstai-iltapäivänä viisi fuksia istuivat kiltiksellä, ja edessä oli neljän  

tunnin iltapäiväluento. Vaihtoehtoina oli mennä luennolle tai keksiä kehittäväm-

pää tekemistä. Siinä hetkessä yhdelle fuksille juolahti mieleen erinomainen  

syksyinen repesti, ja sitä lähdettiinkin heti toteuttamaan. Työnjako oli ankara: 

orjapiiskuri, mittaaja, sekoittaja, vatkaaja ja raastaja. Kaiken raskaan ja hermo-

jaraastavan työn tulokseksi muodostui syksyisen makoisa porkkanapiirakka j 

ouluisella twistillä (onhan joulu on jo kohta ovella) 

Repesti on seuraava: 

6dl porkkanaraastetta   

4 kananmunaa 

4dl sokeria 

4dl vehnäjauhoja 

2tl soodaa 

2tl leivinjauhetta 

2tl vaniljasokeria 

2tl kanelia 

2dl rypsiöljyä 

 

 1. Lämmitä uuni 175°C´ 
 2. Raasta porkkanat 
 3. Vaahdota munat ja sokeri 
 4. Sekoita kuivat aineet keskenään 
 5. Yhdistä kaikki ainekset 
 6. Levitä taikina uunipellille 
 7. Paista reilu 30min 
 8. Anna jäähtyä ja valmista kuorrute 
 9. Sekoita kuorrutteen aineet keskenään  
  ja levitä jäähtyneen kakun päälle 
 10. Päälle voit ripotella piparimurua 

 11. Nauti! 

 

Repesti on koemaistettu mantsalaisten keskuudessa ja  

se on todettu oikein kosteaksi, mukavan suutuntuman omaavaksi  
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Oikeat vastaukset: 

Nissan Primera/Skyline, Ford Focus/Mustang, Fiat Punto, Renault Clio/Megane, Dodge Charger,  

Opel Astra, Mazda CX-sarja, Skoda Octavia/Fabia, Mitsubishi Lancer/Eclipse, Subaru Impreza,  

Toyota Carina/Corolla, Ferrari Scuderia, Chervolette Corvette, Porsche 911  

Automerkkivisa 1/2 

Kuinka monta automerkkiä ja mallia osaat yhdistää? 

 

Nissan          Octavia 

Ford           Primera 

Fiat           Lancer 

Renault          Fabia 

Dodge          Clio 

Opel           911 

Mazda          Carina 

Skoda           Eclipse 

Mitsubishi          Punto 

Subaru          Focus 

Toyota          Skyline 

Skoda           Megane 

Ferrari          Impreza 

Ford           Corvette 

Toyota          CX-sarja 

Nissan          Corolla 

Chervolette          Mustang 

Renault          Charger 

Porsche          Astra 

Mitsubishi          Scuderia 

/20 
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Joukkue: Duplot  

Teema: Legopalikat  

Lahjukset/esitykset: Legopalikkakeksit,  

 lämmintä mehua ja terästystä,  

 heilutaan tanssi ja päättömiä  

 vitsejä , + legopäät  

Arvio: Tanskalaisen kulttuurin omimista.  

 Toisaalta se on vaan länsimaalaista,  

 joten ei haittaa.  

 Pukujen tuomisesta kiltikselle iso plussa!  

  

 

Joukkue: Flamingoes  

Teema: Flamingot  

Lahjukset/esitykset: Suklaamunia, pizzaa ja minttukaakaota.  

   Esityksenä tiputanssi ja ”kahdeksan pientä flamingoa marssi näin”  

Arvio: Pizza on aina hyvä lahjus, minttukaakao taas lämmittää kylmänä päivänä.  

 Teemana erittäin korrekti!    

 

 

 

 

Fuksisuunnistusjoukkueiden esittely 
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Joukkue:  SumTingWong – Oulu 2018  

Teema: Aasialaisia turisteja  

Lahjukset/esitykset: Lahjuksina nuudeleita  

 ja muuta aasialaista ruokaa.  

 Esityksenä kiinalainen rentoutumis- 

 harjoitus ja hieronta (no happy ending)  

Arvio: Jälleen kerran mantsalaiset pilkkaa  

 muita kulttuureita.  

 Osa rastivahdeista ois selvästi kaivannut  

 happy endingin tietynlaisesta kireydestä päätellen.  

 

Joukkue:  Maantiederosvot,   

  “maantieden kauhu”  

Teema: Rosvoja  

Lahjukset/esitykset: Suklaakolikot,  

tupakkapurkat ja karkkikaulanauhat, 

esityksenä rastivalvojien uhkailu  

valohyrrämuoviaseilla ja ryöstösaaliilla 

lahjonta  

Arvio: Nätisti saatu maantiede mukaan, 

kekseliäs nimi ja pelon herättely muissa 

iso plussa.  

Lippu on hyvä lisä kiltiksen kokoelmiin!  

  

Joukkue: Eksogeeniset ramboninjat  

Teemat: Ninjat  

Lahjukset/esitykset:  

 lahjuksina ninjamyrkkyä ja  

 irtokarkkeja ja esityksenä  

 ninjatervehdys taisteluliikkeineen  

Arvio: Jälleen yksi ulkomaalaisia  

 kulttuureita sorsiva joukkue,  

 maantiede hienosti mukana.   
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TÄSTÄ VOIT TESTATA ONKO SINUSSA SITÄ JOTAIN! 

(MITÄ MANTSALEHTI KAIPAA JA TARVITSEE) 

VIEREISELTÄ SIVULTA LÖYDÄT HELPON KYLLÄ/EI-POLUN, JOKA 

KERTOO SINULLE SOPIVAT HALLITUS– JA TOIMIHENKILÖPESTIT! 

mANTsalehden  

testinuRKK AUS  

Tämä testi on saanut virallisen ’Mantsatoimitus hyväksyy’ -sertifikaatin 
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sanottua  
 

 

 

Jompi kumpi teistä istuu aina paskalla! 

- Minä? Minäkö?! Minä en käy ikinä  

paskalla! 
Toppilan viihderavintolan  

takahuoneesta kuultua 

 

En välttämättä sammunut, mutta keikuin 

siinä pöntöllä, että onko tämä elämää 

vai ei... 
mantsalainen vappuna 

 

Yritin ehkäistä krapulaa tanssimalla 

tanssilattialla mutta ei 
sama mantsalainen jatkaa 

 

En minä puhalla vieraita palloja 
ja jatkaa... 

 

 

 

 

 

 

 

Anteeksi menen näiden ääniaaltojen 

tieltä pois 
nyt eri mantsalainen vappuna 

 

Mä käyn hakeen kaljan ko oon niin sel-

vinpäin 
...ja jatkaa 

 

Körttiläisyys on vähä niinkö  

metroseksuaalisuus 
mantsalaiset pohtivat körttiläisyyden tren-

dillisyyttä 

 

Viro on koko Euroopan jakorasia 
mantsalaiset keskustelevat viron historiasta 

Atlaksen uusi aluevaltaus, osa (???) 

- Atlas keittiössä! 



Muistoissamme 

Party Spoiler 

2012—2018 

Ei lähtöäs todeksi uskoa vois, 

niin äkisti lähdit sä luotamme pois 

Vain muistot ja rakkaus jäljellä on, 

vain kaipaus suuri ja sammumaton 



 


