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Pääkirjotus osa 1

Pää lyö tyhyjää. Se lyö ihan totaalisen tyhyjää! Ei meikälle ennen oo ollu ongelma aukasta wordia 
ja alakaa suoltaan mielensisuksia ulos, josta n. 3min myöhemmin on tullu jonkusortin ”pääkirjotus”. 
Vaan nytte ei.. ei saatana! Ehkä se johtuu siitä että kaikki ottaa päästä? Ts. v*tuttaa. Yritän tämän 
kuitenki kirjottaa jotenki siedettävvään sävvyyn niin, ettei teksti ois kirosana sitä kirosana tätä. Vois 
kerranki  ehkä  yrittää  pistää  suodattimen  pelliin!  Se  ois  jo  saavutus  jos  mikä.  (Alla  olevan 
kursivoituihin kohtiin on iskeny sensuuri + joka lauseesta on poistettu ainaki yks ns. täytesana).

Mikä meikää sitte  ottaa niin päästä? Kaikki! Ensinnäki, miksi mulla on luentoja ja kouluhommia 
nii hulluna? Ei niitä ennen oo ollu! Koskaa! Tätäkö se opiskelu sitte on, pitäs hommiaki tehä? No 
entä työt sitte! Kiinnostaa ehkä pikkukiviäki. Muttaku sielläki pitäs käyä, mutta ihan ku tässä mittää 
ehtis ku on nuita kaikenmaailman koulujuttujaki. Ja sitte jos niitä töitä haluais tehä, niin Kelalla on 
painavaa asiaa sanottavana. Niinkö haista sinäki Kela  vaikka pähkinä!  Asiakkaista en ala oikiasti 
ees puhumaan.

Sinne töihin pitäs myös päästä jotenki. HALLELUJA työmatkat! Kesällä ottaa päästä pyöräillä joka 
päivä  toiselle  puolelle  kaupunkia  sato  tai  paisto.  Talavella  taas  kiljahtelen  riemulla ku  saan 
ihimiskammosena matkustella täysiin ahetuilla ruuhkabusseilla. Puhasta rakkautta sanon minä!

Tekis mieli vähä avvautua myös siitä hienoudesta, kuinka mieltä ylentävvää on yrittää saaha juttuja 
tähän lehteen. Ku ei auta hienot pyynnöt, ei uhkailut saatikka kiristys. Mitä siinä ennää voi tehä ku 
nakata koko lehellä vesilintua! 

Meikä haluais myös iha hulluna rahhaa, nukkua kokoajan, asua keskustassa, ehtiä käyä ees joskus 
hevimestan euroilla (niin, niiltä kouluhommilta ei vaa ehi) + voisko joku iha oikiasti tulla siivuaan 
tänne joskus?! Meikä vihhaa siivuamista, mutta vielä enemmän vihhaan ku on paskasta! Niinkö voi 
vitunvittusaatana oikiasti! Ja nytte hajos koko vitun suodatinsensuuri, anteeksi tästä.

Mutta ei meikä oikiasti oo aina näin kyrsiintyny, ossaan mää olla välillä ihan ilonenki :) Ja varsinki 
niinä  aamuina  ku  meikän  toinen  kissa  tullee  herättään  kehräämällä  korvan  juureen,  toisen 
tuijottaessa  lautasen  kokosilla  silimillä  siinä  vieressä  samalla  ku  se  kehrää  niinku  rekka-auton 
moottori  ja  sillä  valluu  jottai  ihime nestettä  litratolokulla  nokasta.  Niinä  hetkinä  ei  oikiasti  ota 
päästä, olo on jopa varsin mukava.  Mutta niistä aamuista en ala ees puhumaan ku toinen räppii 
kynsillä jalakoihin ja toinen oksentaa olohuoneen matolle. Voivvv……!

Ilosta, ratkiriemukasta ja onnellisen tyytyväistä syksyä toivottellee,
Moisalan Kati

Ps. Anteeksi ku oon niin pahalla päällä ja vanaha
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Pääkirjotus osa 2

”Syysloma” tuli ja meni, toivottavasti moni muu ei viettänyt osaa siitä kantaen ulkokalusteita 
aittaan lumen tullessa vaakasuoraan. Jännä juttu miten monet luennoitsijat päättävät pitää lomaa 
lastensa kanssa mutta toiset taas pitävät kurssinsa nimenomaan epävirallisen loman aikaan. Välttää 
päällekkäisyyksiä, mutta lomaa jäi vain pidennetty viikonloppu. Tosin enemmän kuin viime 
vuonna.

Jos ette muuten ole vielä huomanneet ufoilujulisteita ja sähköposteja, joissa selitetään juttuja 
ylioppilaskunnasta, niin tiedoksi kaikille tähän hienoon mantsalaisen hengen tuotteeseen 
tarttuneille, että edarivaalit ovat aivan nurkan takana. Tai oikeastaan ne ovat juuri sen oven kahvan, 
jonka karmiin kohta kopautat pääsi. Tällä tarkoitan sitä, että vaikka usein voitkin kulkea ovesta 
ilman sen kummempaa miettimistä, niin jokin kerta haluamasi asiat voivat olla hankaluuksien, 
kuten kipeän otsan, varpaan, hampaiden tai lompakon takana. En ryhdy toistamaan miksi kahva 
olennaisesti helpottaa ovesta kulkemista, vaan pyydän miettimään millaisia erilaisia kahvoja on 
olemassa. Talvisin metalliset ulkokahvat ovat kylmiä ja joitain yliopiston ovia avatessa täytyy varoa 

sormiaan koska kahva on niin lähellä oven reunaa. Toisaalta kyse on mielipidekysymyksistä (joista 
kyllä voi kiistellä, tyydyttävää ratkaisua vain on suorastaan mahdotonta saada).

Pointtini on kuitenkin, että koska ehdokkaaksi ilmoittautuminen on loppunut ja listat laadittu, niin 
vain äänestämällä voit vaikuttaa! Kahvan malli saattaa vaikuttaa yhdentekevältä valittaessa, mutta 
huonosta joutuu sitten kärsimään koko yhteisö kaksi vuotta. Eikö silloin ole jokaisen eduksi käydä 
edes kokeilemassa vaalikonetta, tutustua vaikkapa oman opiskelualan tai puolueen ehdokkaisiin ja 
käydä vetämässä numero lappuun!? Älä nyt ainakaan huolimattomuuttasi unohda. Itse taisin kävellä 
päin ovea vaikka se olikin auki, mutta kokemus sekin.

Mari Eskelinen
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Puheenjohtaja kertoilee menneistä ja tulevista 

Atlaksen  syksy  alkoi  syyskuun  alussa  vauhdikkaasti  uusien  fuksien  saapuessa  ja  vanhempien 
opiskelijoiden  palaillessa  vähitellen  yliopiston  käytäville  ja  kiltahuoneelle.  Pienryhmäohjaajat 
perehdyttivät ansiokkaasti fukseja yliopistomaailmaan ensimmäisestä päivästä lähtien. Vulcanalian 
etkoilla  Idan  ja  kämppiksensä  koti  oli  täynnä  porukkaa  ja  desibeleistä  ja  jatkojen  pituudesta 
päätellen juttu luisti ja väki viihtyi. Matkalla Kuusisaareen osa porukasta teki lähempää tuttavuutta 
erinäköisten patsaiden kanssa ja Vulcanalian iltajuhlissa tanssittiin muiden opiskelijoiden joukossa.

Oulun  Luonnontieteilijöiden  järjestämä  futisturnaus  ei  saavuttanut  suurta  suosiota  atlaslaisten 
keskuudessa, joten edustimme ainejärjestöämme lopulta neljän hallituslaisen voimin. Yhdistimme 
voimat geologien kanssa ja potkimme palloa vesisateessa muiden joukkueiden kanssa. Tunnelma 
Norssin  kentällä  oli  rento,  säännöistä  ei  niuhottanut  kukaan  eikä  taidoillakaan  ollut  niin  väliä. 
Mikäli vastaava turnaus järjestetään myös tulevina vuosina, toivoisin näkeväni paikalla kokonaisen 
joukkueellisen atlaslaisia. 

Fuksiaiset sujuivat tänä vuonna erittäin hyvin ja siitä suuri kiitos toisen vuoden opiskelijoille, jotka 
hoitivat järjestelyt  loistavasti! Ruoka uudella reseptillä oli maittavaa ja kilpailut pihalla ja sisällä 
viihdyttivät niin fukseja kuin muitakin. Paikalla oli uskomattoman suuri joukko ja juhlat jatkuivat 
varsin pitkälle aamuyöhön. 

Marraskuun alussa, heti Maantieteen päivien jälkeen, joukko atlaslaisia suuntaa viikoksi Saksaan 
Egea-vaihtoon. 11 saksalaista maantieteen opiskelijaa oli vieraanamme maaliskuussa ja nyt luvassa 
on vastavierailu heidän luokseen. Tiedossa on varmasti hauska ja avartava viikko.

Tänä  vuonna  on  vielä  luvassa  Atlaksen  ja  Oulun  Luonnontieteilijöiden  yhdessä  järjestämät 
Pikkujoulubileet  Onnelassa  26.11.  ja  toiset  bileet,  joiden  ajankohta,  paikka,  luonne  ja  muutkin 
yksityiskohdat ovat fuksien päätettävissä. Lisätietoa niistä on toivottavasti pian tiedossa. 

Vuosi lähenee pikkuhiljaa loppuaan ja niin myös Atlaksen tämänvuotisen hallituksen toimintakausi. 
Meistä nykyisistä hallitustoimijoista monelle tämä vuosi on Atlaksen hallituksessa viimeinen, osa 
on lähdössä ensi vuonna vaihtoon ja joillekin hallitusvuosia on takana jo niin monta, että on aika 
luovuttaa tehtäviä muille innokkaille. Niinpä Atlaksen hallitukseen tarvitaan ensi vuodeksi monta 
innokasta  toimijaa,  jotka  haluavat  kantaa  vastuuta  ja  toimia  yhteiseksi  hyväksi.  Hallituksen 
pääseminen on hyvin yksinkertaista: tule paikalle Atlaksen syyskokoukseen tiistaina 17.11. klo 16 
maantieteen laitoksen kahvihuoneeseen ja avaa suusi, kun käsitellään sitä hallituspestiä, johon ensi 
vuonna  haluaisit,  ja  ilmaise  halukkuutesi  kyseiseen  toimeen.  Mikäli  et  kokoukseen  pääse,  niin 
halukkuuden,  kiinnostuksen  ja  innostuksen  voi  ilmaista  myös  etukäteen  allekirjoittaneelle  tai 
jollekin muulle hallituksen jäsenelle. Kilpailua hallituspaikoista saati vaaleja ei aiempina vuosina 
ole ollut,  saa nähdä miten käy nyt.  Mikäli haluat tietää enemmän hallituspesteistä,  tietoa löytyy 
Atlaksen  nettisivuilta  (www.atlas-ry.fi)  tai  kyselemällä  nykyisiltä  hallituslaisilta.  Mikäli  paikka 
hallituksessa ei kiinnosta, niin syyskokoukseen kannattaa tulla silti. Luvassa on kahvia ja pullaa ja 
tärkeitä päätöksiä ja tietoa Atlaksen toiminnasta. Siellä siis viimeistään nähdään! 

-Anni,
Atlaksen puheenjohtaja vielä parin kuukauden ajan
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Nimeltä mainitsemattoman maantieteilijän kirjastokuitti eräästä kurssikirjasta, 16.1.2009
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Runo kissasta nimeltä Nappi

Minulla on kissa nimeltä  Nappi. Napilla on liikaa varpaita. Sillon ku Nappi pessee varpaittensa 
välejä, se reppii varpaitaan ouon näkösesti. Olin asiasta aluksi huolissaan. En oo ennää. 

Napin hienostuneesti evoluution tuloksena muotoutuneet anturat
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Teatteritsekkaus: Sotaturistit

Sotaturistit-näytelmä saa ensi-iltansa 24.10. Oulun kaupunginteatterin suurella näyttämöllä. Ennen 

h-hetkeä  oli  mahdollisuus  käydä  katsomassa  uutuutta  kenraaliharjoituksissa,  johon  houkuteltiin 

yleisöä  ilmaisella  sisäänpääsyllä  –  kannattaa  tarkkailla  sähköpostia  vastaisen  varalle! 

Mantsalaisedustus oli runsas, liekö syynä opiskelijoiden kulttuurinnälkä vai ilmainen sirkushuvi.

Tarinassa  seurataan  löyhästi  1850-luvun  Krimin  sotaa,  joka  ulottui  Suomenkin  rannikoille. 

Päähuomio  kiinnittyy  ruotsalaisiin  sotaturisteihin,  jotka  matkasivat  vesillemme  katsomaan 

liittoutuneiden armeijan pommituksia. Ensimmäisenä ajatuksenani olikin, että näytelmä on hyvin 

sotaisa ja että pääsen osoittelemaan sormella ruotsalaisten äärimmilleen vietyä tirkistelynhimoa ja 

toisten kärsimyksellä retostelua. Näytelmän edetessä sain kääntää sormea enemmän itseäni kohti, 

kun tajusin meidän kaikkien olevan enemmän tai  vähemmän sotaturisteja.  Emme ehkä suoraan, 

mutta median välityksellä. Mediahan näyttää meille vain sen, mitä haluamme nähdä ja kuulla ja 

uutisten suoltamien sotauutisten määrän perusteella haluamme nähdä kaiken. Näytelmä ei siis kerro 

vain tästä yhdestä sodasta, vaan se osoittaa miten kärsimys, kipu ja ihmiskohtalot ovat samanlaisia 

ajasta ja paikasta riippumatta.

Sodan  ohella  käydään  läpi  ihmiselämän  suuria  asioita:  rakkautta,  syntymää  ja  kuolemaa. 

Sotateemasta huolimatta kuolemalla ei retostella, siitä on tehty jopa kaunista ja ikuista. Kuolema 

tekee  myös  rakkaudesta  ikuista  ja  syntymä  tuo  aihetta  toivoon  ja  uskoa  uuteen.  Näytelmässä 

onnistutaan käsittelemään myös nuoruuden ja aikuistumisen kipuja ja tempoilua, joka lopulta ajaa 

isän  ja  tyttären  pohtimaan  aikuistuneen  lapsen  ja  vanhemman  suhdetta.  Rankasta  aiheestaan  ja 

välillä syviä vesiä luotaavista ajatuksistaan huolimatta loppu jättää hyvän mielen ja uskon siihen, 

että näytelmän ihmiskohtalot ovat enimmäkseen tyytyväisiä päämääriinsä. 

Näytelmä  on  pääasiallisesti  mukavaa  seurattavaa,  vaikka  välillä  joutuu  pinnistelemään 

mielikuvitustaan  pysyäkseen  sen  perässä  kenen  laivassa  milloinkin  seilataan.  Eräs  energinen 

raivokohtaus on itsessään viihdyttävä, mutta jää tarinan kannalta hieman irtonaiseksi. Lavastus on 

yksinkertainen,  mutta  näyttävästi  toteutetut  valotehosteet  tekevät  siitä  toimivan.  Valojen  avulla 

luodaan  hienosti  tunnelmia  ja  korostetaan  tai  häivytetään  asioita  ja  tilanteita.  Erikoisuutena  oli 

käytetty  videotehosteita,  jotka  toivat  uudenlaista  eloa  esitykseen.  Puvustuksessa  hyödynnettiin 

jonkin verran historiallisia elementtejä, mutta siinä tehtiin myös pirteitä irtiottoja nykypäivään ja 

pilailtiin  massaturistien  muodin  kustannuksella.  Ei  muuta  kuin  hawaijipaidat  niskaan,  sandaalit 

jalkaan ja teatteriin!
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+ Pommisuojaus
+ Mukavat sohvat
+ Roinan keskeltä voi tehdä löytöjä
+ Igor
+ Ghettoblaster
+ Telkkari, MTV ja Voice
+ Tietokone ja netti
+ Pelejä
+ Vanhoja Mantsa-lehtiä
+ Frederik ym. laatumusiikki
+ Mahdollisuus kahvinkeittoon
+ Lämmin ja kodikas tunnelma
+ Laatuseura

- Mahdollisuus kahvinkeittoon 
(halpiskeittimellä)

- Tietokoneen kivikautisuus
- Nikolin kiltis lähellä
- Satunnaisia Kiteitä-lehtiä
- Alkometri (tieto lisää tuskaa)

***

Maantieteilijän kommentti omasta 
kiltahuoneestaan:

”Hyvä paikka mennä nukkuun krapulaa pois.”

Geologin kommentti Atlaksen kiltahuoneesta: 

”Pimeä, mutta eloisa löhöily paikka.”

VS   

+ Atlaksen kiltis lähellä
+ Mahdollisuus kahvinkeittoon 

Moccamasterilla
+ Siiderin ja oluen myynti
+ Tietokone, Spotify
+ Ikkunoita (tosin ei käytännöllisiä 

pommitustilanteessa)
+ Grillausmahdollisuus kiltiksen välittömässä 

läheisyydessä
+ Satunnaisia Mantsa-lehtiä

- Kylmä
- Ei telkkaria
- Geologien läsnäolo
- Pieni (koolla ON väliä)
- Nikolilaiset
- Ihan huonot sohvat
- Geologit
- Kouluaineistoa (kiinnostaa kiviäki)

***

Geologin kommentti omasta 
kiltahuoneestaan: 

”Nikolin kiltahuone on ajatusten kahvihuone.”

Maantietelijän kommentti Nikolin 
kiltahuoneesta:

”…….”
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Igor nukkumassa krapulaa pois Atlaksen kiltiksellä

Geologeja Nikolin kiltiksellä.  
Huomatkaa takaseinällä oleva 
”luonnonmaantiede” –kyltti,  
WTF?! 
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Eräänä lauantai-iltana..

..vietimme laatuaikaa muutaman toverin kanssa. Päätin pitää pienen mantsa-aiheisen kyselysession. 
Paikalla oli Kuvataiteilija (K), Taloustieteilijä (T) ja Arttu (A). Kyselysession anti oli mahtavaa ja 
paikoin tilanteet olivat jopa jännittäviä ja mieltä kuumottavia! Tässä siis illan mieltäylentävä saldo:

1. Mikä on Moreeni?  

K: Se on semmonen kivilaji mitä on hulluna suomessa ja ne on sekasi ne kivet ja niitä on 
erikokosia
T: Mikä? Mor…eeni?
A: Se on semmonen partatyyli, missä vejetään semmoset viivat tuosta, tuosta ja tuosta 
(näyttää sormella ja naamallaan). Veikkaisin.

2. Mitä tarkoittaa spatiaalistemporaalinen?  

K: Jottai väliaikasta sillä vissii haetaan
T: niinnose temporaalinen…spati.. erittäin väliaikainen? Sämpy tuli ekana mieleen mutta 
emmää sitä voi sanua..
A:  Se tarkottaa että jos jollaki on semmosia luolamispiirteitä niin se ei halua että sen hiuksia 
leikataan.

3. Mikä on kuntta?  

K: Mää luulisin että se on semmonen naishenkilö joka assuu yksin. Se on kiinnostunu 
käsitöistä, leipomisesta, ja se on aina aamukuuelta nykäsemässä sitä sanomalehtiä ku se 
tullee sinne reikään. Äkänen, käy kirkossa, istuu siellä etupenkissä.
T: En kai mää oo ikinä ees kuullu tuommosta sannaa!
A: ei

4. Kuka on Miska Luoto?  

T: Se on joku yliopisto äijä
K: MÄÄ TIIÄN!! Se on Hailuodon pikkuveli!
A: -------

5. Mitä eroa on mantsalaisella ja geologilla?  

T: Geologi tutkii vaan kiviä
K: Mantsalaiset tykkää vaan niistä kartoista
A: Emmää voi osallistua tähän

6. Mikä on suppakuoppa?  

K: Jäätiköstä on tippunu semmonen lohkare ja se on painanu maan sillai kuopalleen ja se 
sullaa se jää niin se jää se kuoppa
T: No sehä sano jo sen oikian vastauksen!
A: Jos nää kirjotat siihe mittää mitä mää sanon niin mää tapan sut!! …tai emmää tapa mutta 
satutan iha vitusti!
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7. Jos olisit maailmanvalloittaja, mitä tekisit?  

K: Menisin tietenki pohojoisnavalle ku se on maailman ylimpänä
T: Päästäsin Sämpyn mun paikalle. Sämpyn ohi ei valloteta yhtää mittää. Sämpy on 
vallottanu kaikkien sydämetki. Ehkä jopa Artun sydämen….

8. Mikä on mantsalaisten raamattu?   

K: Karttakirja
T: Joku maantiedon kirja
A: ei

9. Viimeiset kommentit?  

A: Kannattaa nauttia palio nesteitä ettei tuu pää kipiäksi. Sen mää oon huomannu
K: Australiassa on pussikarhuja
T: Among the living, follow me or die

       

1: 10 000       SÄMPY
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Todistusaineistoa matkan varrelta

                             
                       Antti patsaassa! Antti 
patsaassa!
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        Bongaa 
        geologi! >>
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Mantsalaisia ja 
vaihtareita. Juomana vettä.
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< <<
Juomatauko, koska matka vulcanalian etkoilta
Kuusisaareen oli tuskastuttavan pitkä (?)

Jotain erinäistä    toimintaa fuksiaisissa 
oikialla sekä alhaalla. Alakuvassa myös 
puolialaston fuksi!
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Sanottua

”Joskus nuorempana olin selvin päin”
Ruskaretki 2009

”Yleensä juon aina”
Ruskaretki 2009

”Kohta tullee naamalle!”
Huolestunut maantieteilijätär huudahtaa mantsalaisten poikien heitellessä palloa 
kiltahuoneella 2.10.2009

”Mikä on käsityöt englanniksi? handjob?”
Sama maantieteilijätär paria tuntia aiemmin englannin tunnilla 2.10.2009

Mantsalaiset minerologian harjoituksissa:
Ope: ”haluutteko te vielä tutkia näitä kiteitä?”
eräs maantieteilijä: ”Eiköhän me mennä jatkaan Pub Kuutioon”

Maantieteilijä: ”Ootko Saken kans hengannu nyt vappuna?”
Toinen: ”En mä tiiä”

Aaton Aatto 29.4.2009. 5. Ryyppypäivä.

”Otin landrinkiä, mutta viinat jäi”
Ruskaretki

”Kannattaa muuten käyttää amfetamiinia”
Keskustelua huumeiden vaarallisuudesta ruskaretkellä 2009 .

”Olen juoppo, en alkoholisti. Alkoholisteilla on ongelma, minulla ei ole ongelmaa.” 
Maantieteilijä fuksin mietteitä perjantai-iltana juodessaan olutta kesällä 2009.

”Se on niin mielissään, että se laukeaa heti kun näkee mut.” 
Maantieteilijä fuksi siskonsa koirasta syyskuussa 2009.

”Teekkareiden aivot on kuin prosessikaavio; jotain menee sisään ja jotain tulee toisesta päästä ulos, 
mutta kukaan ei tiedä mitä välillä tapahtuu.” 

Maantieteilijätär prosessitekniikan perusta -kurssilla syyskuussa 2009.

”Aina vaan pikkasen kivasti, koskaan ei paljon ja ikävästi.” 
Maantieteilijättären pohdintoja .

”Ei löytyny pipoa, tyydyin hanskaan!” 
Maantieteilijätär käytyään ostoksilla. Tokmanni, syyskuu 2009.
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”Mennään kaarleen potkiin teinejä!!” 
Maantieteilijätär miettiessään baaria kesäisenä lauantai-iltana 2009.

”Miksi täällä on niin paljon kännituttuja?!” 
Maantieteilijätär OLuT:in PRO-illassa lukuvuoden alussa.

Maantieteilijätär A: ”Mistä tänne tulee valot?”
Maantieteilijätär B: ”Tuosta pistorasiasta!”

”Geologia on vaan sellasta kivien rapsuttelua.” 
Maantieteilijättären pohdintoja.

”Sää tuut mun luo yöksi! … Ai niin mutta ei se vaikuta!” 
Maantieteilijätär yrittää saada toista maantieteilijätärtä yökylään baarin jälkeen.

”Vaikka olen lyhyt, en ole alempiarvoinen!”
Maantieteilijätär pohtii elämäänsä kesällä 2009.

”Mie en saa, jos en pyydä!” 
Maantieteilijätär etsii saalista baarista kesällä 2009.

Maantieteilijätär A saunassa juhannuksena: ”Mää en näe mitään!”
Maantieteilijätär B samaisessa saunassa: ”No hyvä, niin et näe mun leveää persettä!”
Kuukautta myöhemmin maantieteilijätär B: ”No ei se ees niin leveä oo!”

”Mulle riittää juotavaa kaheksi tunniksi, sitte tilaan lisää.” 
Erittäin humaltunut maantieteilijätär etkoilla klo 20. Heinäkuu 2009.

”Sä tulit naamalle!! … No ei se haittaa.” 
Maantieteilijätär baarin vessassa.

”Sentään meni perille eikä poskelle!” 
Maantieteilijätär toiselle Botswanan kenttäkurssilla.

”Nyt kyllä pelottaa. Onko kellään taskulamppua?! Does anyone have a flashlight??!!” 
Maantieteilijätär puhuu unissaan  samaisella kenttiksellä

”Sustainable eating – kestävää syömistä. Jää hyllymistä jälkipolvillekin.” 
Maantieteilijättäret pohtivat kestävää kehitystä Botswanassa kesällä 2009

”Joko ootte vaihtanu adaptereita?” 
Maantieteilijättären pohdintoja professori Saarisesta Botswanan kenttiksellä.

”Nyt voisin juoda kirkkaita, I could drink some brights now.” 
Maantieteilijätär botswanalaisessa baarissa.
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Vappuna onnelan vessassa:
Maantieteilijätär A: Let’s get down!”
Maantieteilijär B: ”Mä oon jo täällä!”

”Leijona puhuu, en minä!” 
Maantieteilijätär juodessaan leijona-viinaa Wappusaunassa 24.4.2009

”Karvanen paikka ja kaikki ihan levällään!” 
Maantieteilijätär vappuna 2009.

”En panis ikinä!! En ees pitkällä kepillä!” 
Maantieteilijätär nähtyään ”seksikkään” miehen pyyhkeessä Kirkkovenesouduissa 
26.4.2009

”Ilolintu, vapun saastainen harakka!” 
Biofyysikko maantieteilijättärelle Teekkaritalolla joskus vappuviikolla 2009.

”Ihan kuin Kemissä ois, nakkikioskilla puukot heiluu"
Satunnainen keskustelu Kiltapiilosessa 21.4.2009

"Oottakaa ku mää korkkaan tän neitsyen!"
Maantieteilijätär kiltapiilosessa ketsuppipullon kans 21.4.2009

"Geologi suositteli mulle kiveä" 
Mantsatar mainitsee vetäytyessään Nikolin kiltikseltä 21.4.2009

Ihmissuhdepohdintoja vapulta:
Maantieteilijätär A: ”Mie oon ihan kolmas pyörä.”
Maantieteilijätär B: ”Kolme rengastahan sitä on vammaistenki pyörässä!”

”Sää oot niin tuommonen pieni ja söpö…että sua tekis mieli potkia pitkin lattioita”
Hevimestan baarimikko eräälle maantieteilijättärelle eräänä lokakuisena 
lauantaiyönä 2009

”Anteeksi ku mää oon niin kännissä ja vanaha!”
Humaltunut maantieteilijätär 7vuotta nuoremmalle työkaverilleen 24.10.2009
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