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...jonka Igor, Atlaksen virallinen maskotti, kokee uhkana. Tämä purkautuu kammottavana ressinä ja 
seksuaalisena turhautumisena. Ahisteluilta ja raiskauksilta ei ole vältytty. 
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Pääkirjotus 
 

Ooh, taas on saatu syksyn eka Mantsa-lehti ilimoille! Ekkaa laatuaan fukseille, ja samalla tämä 
vissii on myös viimenen meikän käsiallaa oleva läpyskä. Kaks vuotta sydänverellä oon tätä 
vääntäny: välillä mielissää, ja välillä oon ehkä vihannu koko ihimiskuntaa ja on teheny mieli polttaa 
tuhkaksi koko läppäri, jolla oon yrittäny saaha lehtiä kassaan. Mutta enimmäkseen ihan oikiasti oon 
tästä tykänny, kaikista niistä kirosannoista ja uhkailuista huolimatta!  

Kevväästä asti kuitenki mietin, että joko se ois aika antaa rakkaan lapsosen liitää kotoa 
vittuun…eiku siis antaa uusille tyypeille mahollisuus tehä maailmasta (tai ainaki Atlaksen 
kiltahuoneesta) parempi paikka ellää. Joka toinen viikko olin sitä mieltä, että ehei, mihinkää en 
sittenkää tästä hommasta lähe! Ja joka toinen viikko taas päätin että yhtää mittää en ennää aio tehä 
hallituksen parissa, en ees tätä lehtiä. Joskus tässä syksyn aikana kuitenki tein sen päätöksen, että 
nytte loppu. Viimenen naula arkkuun tuli sinä äärimmäisen humalaisena yönä Pub Kuution 
kulumilla, ku erään nimeltämainitsemattoman mantsalaisen kans lyötiin kättä päälle, että se jatkaa 
meikän raivaamalla laadukkaalla journalismin tiellä. Seuraavana rapulaisena aamulla olin tirrauttaa 
jo kyyneltä silimäkulumasta kaiken sen haikeuen takia, mutta sitte olin urhea kuin Conan O’Brien 
konsanaan, ja imasin sen kyyneleen takasi sinne mistä se yritti tullakki! 

Yhtä asiaa meikä on hämmästelly tässä viimesen vuojen aikana. Nimittäin sitä että 
mitä ihimettä teille on tapahtunu?! Muistan vieläki niinku eilisen päivän sitä vuojen takasta lehtiä, 
ku ihan oikiasti vihasin kaikkia, eikä se pääkirjotuskaa mittää kovin raposta tekstiä ollu. Kukkaa ei 
ekan vuojen aikana lähettäny juttuja lehteen iliman, että ois oikiasti pitäny pakottaa, ja siltiki 
loppupelleissä piti jutut kirjottaa lähes kaikki ite. Ja kaikki huipentu siihen vuojen takaseen 
pohojanoteeraukseen. Mutta sitte tuliki talavinumero, ja vappunumero, ja ennenkaikkia tämä 
numero. Helevetti, porukka ihan oikiasti lähettää juttuja iliman että ees henkilökohtasesti tarttee 
pyytää, saatikka pakottaa! Vähäkö ootte mahtavia! Elekääkä lopettako tätä menoa heti ku pääsen 
teitä kehumasta, muuten uus päätoimittaja joutuu alottaan kans sieltä pohojamudista. Vaikka 
toisaalta, sehän vaan kasvattaa luonnetta, näkkeehän tuon meikästäki! LOL! 

 
Ja vaikka meikä poistuiski taka-alalle kaiken huomion 
keskipisteestä (tämä lehti sijaitsee siellä), niin ette te meikästä 
erroon pääse. Siellä mää kittaan kahavia kiltiksellä jatkossaki, ja 
jottai muuta nestettä kaikissa mahollisissa illanistujaisissa. Eli 
mehän nähhään vielä!! 
 
(Tosin mittää mää en luppaa virallisesti, en ennenkä päätökset 
on lyöty pöytäkirjaan marraskuun syyskokkouksessa. Vaikka 
tämä on painettua sannaa ja tähän pitäs totta kai uskua 100%, 
niin tämä on kuitenki meikän oma sairas pikku diktatuuri, elekää 
uskoko mittää, ku koskaa ei kuitenkaa voi olla varma, 
muahhah!) 

With löööv <3: Moisalan Kati 
 

Ps. Kaikki valokuvat pöllin ihan ite pitkin intternettiä, jos joku tuntee 
että oikeuksia on loukattu, niin tulukaa antaan luunappia naamaan! 
Pps. Alakakaa tulla sinne Atlaksen irc-kanavalle!! 
Ppps. Fuksit: geologit on ihan aikuisten oikiasti meijän kavereita  ja 
yhteiset kiltispilleet on tulossa vielä joku kaunis päivä! 
Pppps. Elekäkkää uskoko kakkosen poikia tässä asiassa!! 
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PJ:n jäähyväiset 
 
Tämä taitaa olla viimeinen kerta, kun kirjoittelen tätä palstaa. Hallitus vaihtuu marraskuun lopun 
kokouksessa laitoksen kahvihuoneessa 24.11. kello 15.00 ja tarkoituksenani on siirtyä Atlaksen 
pampunheiluttajan virasta ahkeroimaan Egean eduksi. Kaikki muutkin hallituspaikat ovat kierrossa, 
joten jos vaikuttaminen kiinnostaa vähääkään, tule ihmeessä mukaan. Kokoukseen voi tulla ihan 
muuten vainkin eikä sinne ilmestyminen tarkoita, että ”joutuu” hallitukseen ☺  
Kannattiko ainejärjestötouhuun mukaan lähteminen, vai onko se ollut enemmänkin rasite, ajansyöjä 
ja paljon työtä? Vaaka kallistuu hyvin voimakkaasti kannattamisen puolelle, sillä kuluva vuosi on 
antanut minulle paljon enemmän, kuin osasin odottaakaan. Mainitsin vuosijuhlapuheessanikin, että 
olen saanut tutustua uusiin ihmisiin niin omassa ainejärjestössämme, kattokillassamme OLuTissa ja 
muissa tiedekunnissa. Annoin puheenjohtajuudelle pikkusormeni ja se, sekä muutama muu sitä 
seurannut luottamustoimi, veivät käteni kokonaan. Nyt olen valmis antamaan myös toisen käteni ja 
tekemään töitä niillä molemmilla. Aikaahan tämä vaatii, mutta näen siitä saamani hyödyn niin 
suureksi, että voin karsia jopa Salatut Elämät illoistani.   
Syksyn suurin rutistus olivat 25-vuotisjuhlat ja ne on saatu onnellisesti pois päiväjärjestyksestä. 
Tunnelma oli hyvin lähellä korkealla ollutta kattoa ja aineelliset vahingot jäivät minimalistisiksi 
(onko kukaan nähnyt mustaa kampaa, jonka toisessa päässä on metallipiikit?). Punaviinillä valeltu 
ja tönkkösuolattu pj:kin selvisi juhlista kunnialla, vaikka järjestäjäorganisaatiolla oli tiukat 
suunnitelmat pääni menoksi. Haluan kiittää vielä kerran järjestämässä mukana olleita ja erityisesti 
Idaa (joka ei enää kärsi harmaista hiuksista); ahkeria ja todella tomeria fukseja, jotka tekivät juhlista 
sujuvat ja miellyttävät sekä tietenkin vieraita – te teitte juhlasta juhlan! 
Talvelle kääntyvä syksy tuo mukanaan vielä mukavia bileitä ja yhteistä ajanviettoa. Laita 
kalenteriin ainakin 9.12. ja Koneen sauna, vietämme silloin pikkujouluja perinteisten 
taidelasiarpajaisten kanssa ja jännitämme Tiernatlaksen ensi (ja viime)esiintymistä. Astun nyt 
takavasemmalle, mutta tulen viihtymään kanssanne vielä pitkään ☺ 
 
Terveisin, 
Miia 
 

 
Pj näyttää mallia miten hommat toimii, Atlaksen 25v juhlat 15.10.2010 
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Poliisista päivää 
 

Tuli luvattua tämmösen tarinan kirjottaminen mantsa-lehteen, joten pakkohan se oli 

hommaan ryhtyä. Elikkä niille, jotka ei vielä tienny, niin opiskelen nykyään polliisiks 

Tampereella, enkä näin ollen oo hirveesti kiltahuoneen sohvaa kuluttanu tai bileissä 

hillunu. Eipä niissä bileissä tullut kyl viime vuonnakaan pyörittyä, ku vietin absolutistin 

elämää ja valmistauduin poliisikoulun pääsykokeisiin hirveellä treenimäärällä. Mut kyl 

se kannattikin, ku pääsin sisään heittämällä! 

 

Mantsan lukeminen oli kyllä hauskaa ja varsinkin hyvin rentoa, mutta se ei lopulta 

tuntunut täysin omalta jutulta. Opiskelu eteni itselläni varsin perinteiseen 

yliopistotyyliin eli juhlimalla ja tenttejä aktiivisesti välttelemällä. Vaikka tänne 

Poliisikouluun lähdinkin, niin maantiede ja luonto kuitenkin edelleen kiinnostavat ja 

kaikenlainen ympäristönsuojelu on lähellä sydäntä, mutta loppujen lopuksi en nähnyt 

itseäni kökkimässä jossain suolla tulevaisuudessa miettimässä, onko kyseessä sara- vai 

rahkaturve. Mutta olihan se hyvä käydä tämmöistä yleissivistystä hankkimassa! 

Ympäristönsuojelusta tuli tässä mieleen, että pistää vihaksi, kun täällä on näitä 

tyyppejä, jotka väittävät ympäristön ja luonnon olevan heille tärkeitä, mutta sitten 

jätetään valot ym. sähkölaitteet päälle koko päiväksi, eikä mielessäkään käy, että 

jätteitäkin voisi lajitella... Ei näin. 

 

Olen tähän mennessä nauttinut kuitenkin Poliisikoulussa olosta täysillä. Välillä pitää 

ihan pysähtyä miettimään, että sitä tosiaan on nyt opiskelemassa poliisiksi, mistä oli 

haaveillut yläasteikäisestä lähtien. Haaveita kannattaa ja pitääkin tavoitella! Mietin 

tänne hakemista jo ensimmäisen yliopistovuoden jälkeen, mutta lopulta ei kantti 

riittänyt. Onneksi jatkoin yliopistolla, sillä olenhan minä nyt jo lähestulkoon valmis 

kandi. Vielä pitäisi kuusi geologian opintopistettä käydä hankkimassa. Piece of cake.  

 

Niin mitäs me täällä Poliisikoululla sitten tehdään? Ensimmäiset kaksi jaksoa ovat 

lähinnä luokkahuoneessa istumista, mutta kolmannella jaksolla tulee jo onneksi vähän 

enemmän käytännön harjoituksia. Opiskelemme muun muassa sellaisia aineita kuin 

poliisihallinto, yleinen poliisioppi, rikosoikeus, liikenne, poliisin tietojärjestelmät, 

psykologia ja siviilioikeus. Liikenteen tunneilla olemme päässeet harjoittelemaan 

maijoilla ajamista käsittelyradalla ja siviiliautoilla olemme käyneet näyttämässä 

osaamistamme myös kaupungilla. Sitten olemme myös harjoitelleet Officen ohjelmien 
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käyttöä hyvin kuivilla informaatiotekniikan tunneilla ja itsepuolustuksen tunneilla 

olemme saaneet raudoittamaan luokkakavereita ja viemään heitä maahan erilaisin 

ottein. Käskyttämistäkin olemme harjoitelleet tyyliin: ”Rauhotu! Älä tule lähemmäs!”. Ja 

tietty putkinäön rikkominen on hyvin oleellista itsepuolustustilanteissa! 

 

Ja onhan meillä myös liikuntaa, mutta ei varmasti niin paljoa, mitä monet kuvittelevat. 

Liikkuminen jääkin lähinnä omalle vapaa-ajalle. Meillähän on kuitenkin kuntotestejä 

myös koulun aikana, joten omasta kunnosta kannattaa pitää huolta. Kuntotestejä on 

muun muassa 2000/3000 m juoksu, 200 m uinti, viivajuoksutesti ja lihaskuntotesti. 

 

Tähän mennessä mielenkiintoisimpia tunteja ovat olleet yleisen poliisiopin tunneilla 

tehdyt harjoitteet juopon kohtaamisesta, turvallisuustarkastuksen tekemisestä ja 

putkaan toimittamisesta sekä kolarin selvittämisestä. Lisäksi viestin tunneilla olemme 

opetelleet radioiden käyttöä ja sitä, miten niillä tehdään kyselyitä ja annetaan suoritteita. 

Olemme toimineet myös hätäpuheluiden vastaanottajina hätäkeskussaleissa. Koulun 

päätteeksi meillä onkin pätevyys pienellä lisäkoulutuksella toimia myös 

hätäkeskuspäivystäjinä. 

 

Ensi jaksossa meillä on painopiste voimakeinojen käytön opettelussa, jolloin saamme 

opetella niin teleskooppipatukan, Glockin kuin OC-sumuttimenkin käyttöä. Jotkut 

saavat luokaltamme myös kokea, miltä etälamautin ja OC-sumutin tuntuvat 

käytännössä. Itse ainakin ilmoittaudun vapaaehtoiseksi. Kait sitä on vähän päästään 

sekasin.. Ensi jaksoa odotellessa siis. 

 

Jos joku miettii, osataanko täällä vaihtaa vapaalle, niin kyllä, mutta bileet ovat kuitenkin 

muutaman asteen kesympiä, mihin yliopistolla pääsi tottumaan. Itse olen jopa kerran 

käynyt keskustan baareissa, mutta joillekuille yöelämä maistuu enemmänkin. Täällä 

olen nimittäin oppinut taas opiskelemaan ja olen ihan oikeasti myös lukenut kokeisiin, 

mutta eipä täällä sitä lukemista olekaan ihan samoissa suhteissa, mitä yliopistolla. 

Välillä on kuitenkin hyvä myös rentoutua, eikä aina vaan stressata tenteistä ja 

kuntotesteistä! 

 

Muistakaa sitten jo ensi kesänä vilkuilla poliisiautoihin, sillä siellä saattaa näkyä tutut 

kasvot, jos vain pääsen Ouluun harjoitteluun. Toukokuussa alkaa nimittäin 

työharjoittelu, joka kestää seitsemän kuukautta. Kohta sitä on mukamas jo 

lähiopintojen puolivälissä. Ei kyllä siltä tunnu tällä hetkellä, että osaisi toimia kentällä 
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näillä tiedoilla. :D Mutta käytännössähän nämä asiat vasta kunnolla oppiikin. 

Vanhemmaksi konstaapeliksi minun pitäisi lopulta valmistua vuoden 2012 lopulla. 

Toivotaan, että töitä on tarjolla tuolloin, vaikka tällä hetkellä tilanne ei näytä kovin 

ruusuiselta. 

 

Sitä ennen piipahdan varmasti vielä jossain kissanristiäisissä siellä Oulussa päin, joten 

moikataan kun tavataan! 

 

- Poliisikokelas Teija Länsipää 

 

Olokaapa kaikki mantsalaiset siis kiltisti tästä lähin kylillä, ei etes haalarit estä Teijaa viemästä 
teitä putkaan jos tarve vaatii!!  
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SANOTTUA 
Goes Wappu 2010 

Koska seuraavaan vappuun ei oo ennää ku puoli vuotta! 
 

 
”Oikiasti vien tän kohta jollekki koiralle! Mutta eihän mun tarvi ku meillä on Anni!” 

Geologi syö tosi isoa munkkia Wappusaunalla 23.4.2010 
 
 
”Katoppa mitä meillä on täällä! Jättijöötiä!!” 
 Maantieteilijätär puhuu ilmeisesti samoista munkeista, Wappusauna 23.4.2010 
 
 
”…ne ei tuntenu meitä ja ne otti meijät!” 
 Wappusaunalla kuultua.. 
 
 
”Jorma maistuu perjantai-iltana. Jorma maistuu niin hyvältä, että pitää ottaa toisen kerran. 
Jokaisessa mirrissä asuu pieni jorma.” 
 Mantsalaisen pohdintaa Wappusaunalla 23.4 
 
 
”Vittu ku perseessäki on niin nihkiä olo” 
 Wappuviikon ensimmäisenä rapula-aamuna kuultua. 24.4.2010 
 
 
”Ois kyllä mukava näyttää nätille.. Mutta ku ei sitä aina jaksa” 
 Maantieteiliätär katsomassa itseään peilistä ensimmäisenä wapun rapsa-aamuna, 24.4. 
 
 
”Mää en kyllä ymmärrä sellasia naisia jotka ei anna ku ne haluaa jotaki enemmän. Samahan se on 
antaa sitä pillua!” 
 Maantieteilijätär kertoo elämän totuuksia 24.4.2010 
 
 
”Hyi se muuten haisee täällä perseessä!!” 
 Maantieteilijätär haistelee mantsalaisen takapuolta sen jälkeen kun tämä pieraisi. 24.4 
 
 
”Eikö ne vinyylit oo niitä mitä oli sillon ennen vanahaan?” 
 Eräs mantsalainen tytär pohtii wappuviikolla 2010. 
 
 
”En mä mitään pillua tartte ku mulla on niin iso muna!” 
 Mantsalainen puhuu seksielämästään, 24.4.2010 
 
 
”Ei ku minä vaan tykkään hieroa märkiä asioita” 
 Mantsalainen kuivaa housuilleen kaatunutta kaljaa, 24.4 
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”Miten tämä maistuu niin laimialle?” 
Pohtii eräs maantieteilijä, kun juo leijonaa suoraan pullosta. Kirkkovenesoudut, 
25.4.2010 
 

 
”Tänään itse tehtyä simaa, huomenna ripuli!” 
 Mantsalaisen tekemän siman maistelua kirkkovenesouduissa  25.4.2010 
 
 
”Muuten olisin saanu mutta kivet oli eessä!” 
 Maantieteilijätär huudahtaa pelaessaan geologien kanssa frisbeetä kivipihalla 26.4 
 
 
”Yritin kahta munaa yhtä aikaa, mutta se kävi liian raskaaksi” 
”Jo siinä vaiheessa ku se on suussa, tulee sellanen olo ettei tätä voi nielasta!” 
 Maantieteilijättären analyysia Wappusuunnistuksen rastilla 28.4.2010 
 
 
”Meneehän se syvälle ku se on tuollanen löysä” 
 Maantieteilijätär tuumaa teekkarikisoja katsellessa 29.4.2010 

 
 

"Mitä muuta nainen vois tarvita ku ruokaa, juomaa ja munnaa?"  
Erään maantieteilijättären syväanalyysiä elämästä 1.5.2010 klo:4.24 

 
 
 
 

 
Oi tule jo Wappu 2011, tule jo!!! 
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Kurjuuden maksimointi kokemattomille 
 

Kirjoittaja on 2009 vuonna opiskelunsa aloittanut, 22-vuotias, kansainvälisen tason seuramies, 
monissa liemissä liotettu, monet krapulat kokenut ja niitä onnistuneesti kurjistanut ikuinen 
pikkupoika, jonka pituuskasvu ei lakkaa koskaan.  
 Huom. vaikka kaikki ohjeet onkin testattu, niiden kehoa ja mielenterveyttä 
vaarantavien ominaisuuksien vuoksi Mantsa-lehden toimitus ei voi suositella niiden kokeilemista 
kenellekään. Jos kuitenkin joskus tilanne vaatii, on syytä muistaa: omalla vastuulla. 
 
Juhlat meni ja mitä jäi käteen? Tuntuuko siltä että olotila ei vastaa kaikkia niitä oluita, viinejä, 
shotteja ja yllätysjuomia joita suun kautta kroppaan on valutettu? Eikö sinulle vielä riittäisi, mutta 
lompakko huutaa tyhjyyttään kuin opiskelijan lompakko (loogista) ja toverit ovat hyytyneet 
ympäriltä? Ei hätää, Jussin kootuilla kurjuuden maksimoimisvinkeillä onnistut pahentamaan 
olotilan sille tasolle jolle se kuuluukin, tasolle jossa ajatuskin lisäjuomasta saa aikaan 
oksennusrefleksin ja päähän sen tärkeän ajatuksen: nyt riittää, ainakin hetkeksi. Lista on laadittu 
erityisesti opiskelijoiden tarpeita ajatellen ja esimerkit ovat allekirjoittaneen itse kokemia tai 
näkemiä. Vinkit on jaettu kolmeen sarjaan: kevyen kurjuuden pahennus, keskiraskaan kurjuuden 
pahennus ja maatakääntävän kanuunan muunto helvetilliseksi. Vinkkejä voi soveltaa myös yli 
rajojen, jako on tehty empiiristen kokemuksien perusteella. Nämä ovat toimineet näihin oloihin, 
mutta rohkeasti vaan kokeilemaan, jalostamaan ja löytämään itselle toimivat kikat. Mielessä on 
kuitenkin syytä pitää ihmisen fyysiset ja myös henkiset rajat. 
 Miksi maksimoida kurjuus? Itse olen sitä mieltä, että elämä vaatii kontrasteja, ilman 
niitä kaikki olisi vain yhtä ja samaa harmaata muodotonta elämämassaa joka ei tuntuisi miltään. Ei 
voi olla hyvää jos ei ole huonoa, ei voi olla kaunista jos ei ole rumaa, eikä olotila voi olla hyvä jos 
ei tiedä mitä on huono olotila. Opiskelijankin elämässä on tasapainoteltava juhlan ja arjen välillä, 
jolloin on syytä muistaa että ei ole juhlaa jos ei ole arkea. Kuitenkaan en suosittele kummalekaan 
puolelle putoamista. Juhlia riittää enemmän kuin on järkevää kiertää, aina ei kannata tai kannataisi 
lähteä, mutta kuvaavaa on se, että termi 'opiskelijaelämä' mielletään lähes poikkeuksetta jatkuvaan 
juhlimiseen ja muuhun rappiolliseen ja nautinnolliseen elämään.  
 Näiden ohjeiden soveltuvuus suoraan opiskelua helpottavaksi työkaluksi on 
allekirjoittaneellekin hieman hämärän peitossa, mutta sumea linkki löytyy. Kunnon juhlan jälkeisen 
kunnollisen kurjuuden jälkeen arki maistuu taas ja mikään ei paranna huonoa omaatuntoa kuten 
keskittyminen opiskeluun ja juhlaa tärkeämpien asioiden hoitamiseen; rupuliikettä seuraa ryhtiliike. 
 
Kevyt kurjuus 
 
Tämä on paha tila kurjentaa. Olo on oikeastaan ihan hyvä, eikä pieni heikotus oikeastaan haittaa 
mitään. Tila on siitä huono, että mieleen jää ajatus siitä, että juhlia voisi oikeastaan vielä jatkaa, kun 
ei viimeksikään käynyt mitenkään pahasti. Oikeilla otteilla tämäkin ilo muuttuu kuitenkin suruksi, 
ja pahoilta(ei aina pahoilta) aikeilta katkeaa siivet kuin itsestään. 
#1 Krapularyyppy: tämä on helppo käsittää väärin, olut aamutuimaan parantaa huonoa oloa ja 
siirtää juhlien loppumista monella tunnilla. Kokenut olon kurjentaja kuitenkin on viisaampi, oikea 
juomavalinta takaa onnistuneen lopputuloksen. Koita juoda kalja johon on tumpattu tupakka, tai 
semmoinen joka on maannut auton kojelaudalla auringonpaisteessa, ja johan alkaa hissipoika 
tuomaan kirjavaa porukkaa ylätasanteelle. Kaikkein ovelimmat nappaavat pullosta, jossa luulee 
olevan vettä, sen sisältäenkin viinaa. 
#2 Morkkis: Kevyeen kurjuuteen harvoin liittyy morkkista, eihän se muuten olisi kevyttä. Toimiva 
ratkaisu tähän on kännykkä, tarkemmin sanottuna edellisen yön aikana lähetettyjen tekstiviestien ja 
soitettujen puheluiden tarkistaminen. Usein puhelin on täynnä, tai edes puolillaan viestejä joita ei 
olisi pitänyt lähettää ja puheluita joita ei olisi pitänyt puhua. Jos kuitenkin käy niin, että puhelin on 
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puhdas, kannattaa kurkata rahapussiin ja tilille. Usein puuttuvat kaksikymppiset ja viikkojen 
ruokasaldon kokoiset katevaraukset saavat hyvän fiiliksen katoamaan ja kurjuuden pahenemaan. 
#3 Kirjoita juttu Mantsa-lehteen: Kuitenkin menit sen lupaamaan. Se on tehtävä jos sen kerran 
lupaa. Huonoja aiheita on mm. kellon rakentaminen tai krapula. (Mantsa-lehden toimitus suosittelee 
tätä vinkkiä lämpimästi) 
Jos nämä vinkit eivät toimi, on juotava lisää ja tällä kertaa yritettävä kovemmin. Aikaahan se vie, 
mutta en minä näitä sääntöjä ole keksinyt, minä vain noudatan niitä. Paitsi että olenhan minä ne 
keksinyt. Ja noudatan minä niitä silti. 
 
Keskiraskas kurjuus 
 
Tämä on jo astetta pahempi. Suussa maistuu jokainen edellisillan juoma kissan elimistön kautta 
suodatettuna ja päätä särkee. Illan muistikuviin liittyy jotain varmasti hämmentävää ja hävettävää, 
vaatteistaan pystyy päättelemään juomalistan ja yöllisen ruokalistan lähes täydellisellä tarkkuudella 
ja parhaassa tapauksessa reilulla sisäänpäin niistolla voi saada suuhunsa hieman puoliksi sulaneita 
herkkupaloja maisteltavaksi, mikä harvoin kuitenkaan tunnelmaa kohottaa.  Olo on melko kurja ja 
nyt ei voisikaan heti ajatella uusintaa. Mutta vettä juomalla ja ruokaa syömällä tästäkin saattaa 
valitettavasti selvitä iltaan mennessä, ja taas pitäisi olla menossa ja nolaamassa itseään. Tätä oloa 
kärsiessä ihmiset ovat heikkoja mieleltään ja alttiita houkutuksille, joten nyt on taas hyvät neuvot 
tarpeen. Kullanarvoisilla vinkeillä saadaan onneksi tämäkin kelkka käännettyä kohti lyhytikäisen, 
mutta kestämättömän raittiusliikkeen perustamista. 
#1 Ruoka: Kuten edellä todettiin, oikealla ruokavaliolla tästä voi selvitä, mutta kuten myös kevyen 
kohdalla, oikeat ruoat ovat avain kurjennukseen ja kohta olo on se, että technicolour-huokaus on 
vain vääränlaisen hengitystekniikan päässä, eikä jatkojuhlille ole jalansijaa. Hyviä pitkäsylki-ruokia 
on vaikkapa lipeäkala tai kampasimpukat, mutta erittäin toimivaa on myös noin viikko sitten 
tekemäsi säästöpata(mössö), joka sisältää noin kaikkea, eikä ollut tuoreenakaan hyvää, mutta tiukan 
budjetin opiskelijana sitä ei voinut heittää pois. Lopputuloksena lievä ruokamyrkytys kietoutuu 
tiukkaan syleilyyn krapulan kanssa ja pakottaa niiden haltijan ajattelemaan terveempiä 
elämäntapoja. 
#2 Ruoka: Toinen syömiseen liittyvä ohje on, että jättää sen välistä. Osaava kurjailija on syömättä 
illan ja päivän, eikä vielä aamullakaan suostu laittamaan ruokaa mahaansa. Tämä toimii ikäänkuin 
väsytystaktiikkana, jota on onnistuneesti sovellettu niin vapunvietossa kuin luonnontieteilijöiden 
jouluristeilyllä.  
#3 Väärä paikka: Erittäin hyvä kankkusenpahentaja on se, kun joutuu heräämään paikasta, jossa ei 
oikeastaan haluisi olla. Eräätkin hyvä(paha)maineiset fuksiaiset meinasivat pilata monen hahmon 
aamupäivän, sekä useiden iltapäivän. Liialliset ponnistelut aamutuimaan, eli siirtyminen omaan 
opiskelijakomeroon söivät miestä/naista vaikka osa turvautuikin dopingiin ja ostivat lisäaikaa 
loiventavilla. Toinen hyvä tapa huonontaa huonoa oloa on lähteä automatkalle, jossa parhaassa 
tapauksessa auto on liian täynnä, ulkona on liian kuuma ja ihmiset haisevat liian pahalle. Mutta jos 
festareita ei ole saatavilla, voi aina lähteä vaikka käymään Ruotsissa kebabilla. 
#4 Työ: Työnteko on parhaassa tapauksessa antoisaa ja palkitsevaa (eli aika harvoin). 
Keskiraskaasta kurjuudesta kärsivälle se on kuitenkin usein lähes tappavaa. Siivoaminen, tiskaus tai 
suihkussa käynti ovat vielä kevyitä, jopa elämänlaatua parantavia työmuotoja, mutta kun tarvitaan 
huonoa oloa, on syytä turvautua rajumpiin keinoihin. Klassinen rankametsä saa tottuneemmankin 
lannistumaan, puhumattakaan rästissä olevista opiskeluasioista. Miltä kuulostaisi vaikka 
tutkimussuunnitelman esittäminen liian pitkän ja liian kostean illan jälkeen (etkot, baari, jatkot, 
jatkot, jatkot...), esseen kirjoittaminen keskellä vappua tai tutkimus jonka deadline lähestyy 
uhkaavasti vaikka kuinka yrittäisi olla siitä välittämättä. Jo pelkkä luento lannistaa useimmat, 
vaikka on todettava että niillä on myös parantava vaikutus, eli niille kannattaa vaikka sitten ryömiä. 
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Jos keskiraskaasta krapulasta kärsivä henkilö on ohjeistuksesta ja varotoimista huolimatta saatu 
taasen houkuteltua mieron tielle, on taas noudatettava samaa sääntöä kuin kevyen ja keskiraskaan 
välillä, eli on yritettävä vieläkin kovemmin jo illan aikana. Juomasuositukseksi baarimestarimme, 
päätoimittajamme ja minä suosittelemme köyhien opiskelijoiden perjantaiden pelastajaa, eli jotain 
omatekoista, ja mieluusti suodattamatonta. Siitä saa illaksi poskiin terveen hehkun sekä iloisen ja 
juhlavan mielen, ja aamuksi ruhoonsa hiivaisen tuoksun ja yleensä maatakääntävän krapulan. 
 
Maatakääntävä krapula 
 
Tässä se nyt sitten on. Kuninkuussarja, johon kukaan ei halua, johon kukaan ei suosittele 
nousemaan, mutta josta silti monet kärsivät. Keskiraskaiden oireiden lisäksi mikään ei pysy sisällä, 
voimat on loppu, koko keho tärisee, olo on likainen fyysisesti ja henkisesti. Pelkotilat uhkaavat ja 
tieto seuraavasta yöstä saa aikuisenkin miehen kaipaamaan äidin luokse. Tässä vaiheessa useimmat 
oppivat, todelliset kurjuuden maksimoijat tekevät kaikkensa päästäkseen äärimmäisyyksiin. Vielä 
on varaa pahentaa. Lopputuloksena on vähintään semmoiset liskodiskot, että aluksi pelkää 

kuolevansa ja kun sitä on jatkunut tarpeeksi alkaakin pelkäämään että ei kuolekaan. (ei 
heikkohermoisille) 
#1 Taide: Tähän oloon ei enää fyysiset keinot tepsi; ruumiillinen olotila on jo maksimaalisen huono. 
On siis käytävä mielen kimppuun. Kirjojen lukeminen on turhaa, siihen vaaditaan 
keskittymiskykyä, audiovisuaalisuus on avainsana. Nyt ei myöskään kannata käyttää mitään 
säikäytyskauhua sydänkohtausriskin takia, vaan on mentävä mielen pimeämmälle puolelle. Kaikki 
varmasti keksivät esimerkkejä häiritsevistä videoista tai musiikista, mutta omat henkilökohtaiset 
suositukseni ovat elokuvista Fear And Loathing in Las Vegas sekä Fantômasin Delirium Cordia. 
Varsinkin jälkimmäinen toimii sanoinkuvailemattoman kammottavalla tavalla kun laittaa levyn 
soimaan, pimentään huoneen, menee pitkälleen ja sulkee silmät. Ne jotka eivät ole kokeneet tätä, 
eivät voi tietää.  
 
On yksi ohje, joka pätee kaikenlaisiin olotiloihin. Mikään ei huononna olotilaa kuin yksin 
kyhjöttäminen. Aina jos haluat kärsiä edellisen illan huveista, ole yksin. Kavereilla on se huono 
puoli, että heidän seurassaan huonoinkaan olo ei tunnu miltään ja ikävät olot muuttuvatkin 
mukavaksi meiningiksi. Välttäkää siis kavereita krapulaisina. 
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Bileitä: on ollu! 
Kuva-aineistoa syksyltä 2010 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuksi-tyttöjä 
Mallasapprossa 

Fossiileja fuksiaisissa. 
Antillekki maistuu? 

KUTUKOPPI!! Ja 
porukkaa tekemässä jotaki 
sen takana… 

Kengättömistä fukseista ja 
pienryhmäohjaajasta 
muodostettu pyramidi 
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Kreisi-pailausta 
fuksiaisissa 

Perus-fukseja, vuoden asenne-fuksi & 
Igor fuksiaisissa 

”Ihanaa kun ihmiset poseeraa!” – Milla 
Miettinen, 2010 

Mitkä ne semmoset pilleet on missä 
vaatteet on päällä, ku ne voi laittaa 
esimerkiksi vaikka nurmikolle? 
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Sawàt dii khà! 
 
Vuosi sitten päätin, että pimeä ja räntäsateinen syksy jäisi tänä vuona kokematta ja tutustuisin 
lähemmin Aasian aurinkoon. Viettelen siis tällä hetkellä vaihtoa Thaimaan Phuketissa - trooppisen 
ilmaston, iloisten ihmisten ja mâj pen raj:n maassa. Kokemus on ollut tähän mennessä oikein 
positiivinen. Välillä tosin törmää kulttuurieroihin, mutta hyvin pitkälle pötkii kun ei ota asioita 
turhan vakavasti ja osaa nauraa kömmähdyksille. Jos kysyt jotain thaimaalaiselta ja hän vastaa ”yes 
yes” hän todennäköisesti ei ole ymmärtänyt sanaakaan. Myös nauru kuvastaa ettei thaimaalainen 
ole oikein kärryillä.  Melko harva paikallinen puhuu hyvää englantia, mutta he kyllä yrittävät 
kovasti jutella thain ja englannin sekoituksella. 
 
Opiskelen Prince of Songla universityssä, joka sijaitsee keskellä Phuketin saarta vuorten 
ympäröimänä. Täällä olemme siis turvassa jos tsunami Indoneesiasta päättää puskea kylään. 
Opintoihini kuuluu matkailua, johtamista, thaikieltä ja thairuuanlaittoa, joista viimeinen on ehdoton 
suosikkini. Perinneruuat kuten erilaiset curryt alkavat jo onnistua. Thaikieli on taas melkoisen 
hankalaa erilaisine äänteineen. Kieli onkin kuin laulua. Saman sanan voi ääntää viidelle eri tavalla 
ja se tarkoittaa aina eri asiaa. Meitä varoiteltiinkin tunnilla ääntämästä numeroa viisi (hâa) liian 
matalalta, sillä se olisi hyvin epäkohteliasta.  
 
Thaimaalaisille opiskelijoilla alkaa syyslukukausi vasta marraskuussa, joten olemme opiskelleet 
vaihtareiden kanssa keskenämme. Kielikurssiksi tätä ei siis voi juuri sanoa sillä luennoilla pallottaa 
ainoastaan suomalaisia muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Parempi ajankohta olisikin ollut 
tässä suhteessa kevät, jolloin kurssit olisivat olleet yhteisiä paikallisten kanssa. Paikalliseen 
opetuskulttuuriin on päässyt kuitenkin käsiksi. Eilen matkailumaantieteen professori tuntui olevan 
hädissään aina kun joku suomalainen haukotteli. Hän piti heti kahdenkymmenen minuutin tauon ja 
lopettikin luennon puolituntia liian aikaisin. Thaimaalaiseen kulttuuriin kuuluisi hymyillä jatkuvasti 
ja vakavana oleminen on epäkohteliasta. Tunnetusti suomalaiset eivät istu kuitenkaan suupielet 
korvissa luennoilla. 
 
Matkusteleminen kuuluu luonnollisena osana vaihtoon ja osa ottaakin stressiä siitä mihin 
matkustaisi seuraavaksi. Itse vierailin ennen koulun alkua Hong Kongissa ja ensi viikonloppuna 
olisi ohjelmassa Singapore. Välillä olen matkustellut lähisaarilla kuten Phi Phillä ja Koh Lantalla. 
Maisemat ovat pienillä saarilla kuten elokuvista: turkoosia vettä ja valkeaa hiekkaa. Marraskuun 
alussa Phuketissa alkaakin jo high season ja aurinko toden teolla paistaa, jolloin porukkaa alkaa 
lappaa joka maan kolkasta. Silloin rannoilla voi olla hieman erilainen meininki kuin tällä hetkellä. 
Mukava oli kokea rauhallisempikin vaihe tällä alueella.  
 
Mikäli vaihto Aasiaan kiehtoo kannattaa katsastaa nettisivu www.asiaexchange.fi. Hakuprosessi oli 
erittäin helppo, mutta lukukausi maksu pitää itse maksaa.  

http://www.asiaexchange.fi/
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Pieni sanasto: 
 
sawàt dii khà(naiset)/khráp(miehet)  = Hei 
khòopkhun khà/khráp                        = kiitos 
mâj pen raj                                         = ei sen niin väliä, älä huoli, ole hyvä 
khoothôot khà/khráp                          = anteeksi 
 
Harmi etten päässyt kanssanne juhlimaan 25-vuotiasta Atlasta. Onnea siis kovasti! Tammikuussa 
jälleen tavaan! 

 
                  
 - Kirsi Kananen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

 
 

SIIS mikä EGEASIIS mikä EGEASIIS mikä EGEASIIS mikä EGEA    ?!??!??!??!?    
    
Raportti vuosikongressista ja Egea Oulun uutisia  
 
Booha. Siellä se iski, se egea-fiilis. Romanialaisen Cluj-Napocan kaupungin baarissa istui jo 
suomalaisia, saksalaisia, paikallisia ja ties mistä muualta tulleita egealaisia saapuessamme sinne. 
Maantieteilijä on maantieteilijä kotimaasta riippumatta, joten uudet kasvot otetaan avosylin 
vastaan, vanhat halataan rutuille ja luvassa on mukava meininki. Olimme vihdoinkin päässeet 
omiemme seuraan ja matka kohti varsinaista kongressipaikkaa Poiana Zaneloria oli alkanut. 
Egea on jonkin verran virallista, mutta enimmäkseen se on toisiin tutustumista, hauskanpitoa ja 
hienoja kokemuksia. Virallinen osuus on tietojen ja taitojen jakamista workshopien ja ryhmätöiden 
muodossa, jotka antavat hyvää kokemusta kansainvälisessä ryhmässä toimimiseen. Se vähemmän 
virallinen osuus on ekskursioita, vaelluksia, eri maiden järjestämiä viikonloppuja hyviä bileitä 
unohtamatta. Olennainen osa toimintaa ovat eri yksikköjen väliset vaihdot, jossa ryhmä 
opiskelijoita vierailee toistensa luona. Ideana on, että isäntänä toimiva yksikkö järjestää 
vierailijoilleen ohjelman, majoituksen ja ruuan noin viikon kestävän vaihdon aikana ja myöhemmin 
tehdään vastavierailu, jossa isäntien ja vieraiden roolit vaihtuvat. Matkat maksaa kukin vierailija 
itse, mutta edullisimpia kulkuvälineitä käyttäen kulut pysyvät hyvin kurissa. Esimerkiksi viime 
vuonna järjestetyn Oulu-Münster –vaihdon matkat maksoivat vain noin 100 euroa henkeä kohden. 
Egea on siis edullinen ja ehdottoman hauska tapa matkailla ja se tarjoaa mahdollisuuden päästä 
näkemään ihmisten koteja ja elämää. Vaarana on tosin se, että tähän voi jäädä koukkuun ja saat 
uusia ystäviä! 
 

Puolan edustajia Cluj’n aamussa   Poiana Zanelor
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Egean vuosikongressi järjestettiin tänä vuonna 
Romaniassa maan pohjoisosassa sijaitsevan 
vuoriston keskellä olevassa Poiana Zanelorin 
lomakylässä. Oulu oli pitkästä aikaa 
edustettuna kongressissa noin 200 muun 
egealaisen kanssa aina Moskovasta Lissaboniin 
saakka. Tapahtuman päätarkoitus on pitää 
järjestön vuosikokous, mutta sen ohessa 
tapahtuu paljon muutakin: workshopeja, 
luentoja, kulttuurimessuja, trainingeja ja 
hienoja ekskursioita lähialueille. Valloitimme 
omilla ekskuillamme vuoren tahoillamme 
muiden tutustuessa lähikylien elämään ja 
ottaessa osaa muun muassa heinäntekoon. Hauskin – ja samalla rankin – osa olivat jokailtaiset 
teemabileet, jotka jatkuivat tarvittaessa aamiaiseen saakka. Ehdimme rokata pyjamissa, huonolla 
maulla valituissa asuissa sekä kisailla uima-altaalla pool partyssa. Viimeinen ilta huipentui 
AC/DC:hen, eli perinteiseen oluenjuontikisaan, jossa edustustiimimme toinen osa menestyi varsin 
hyvin joukkueensa kanssa. Hands on the table!  
Olemme nyt saaneet uutta puhtia puhaltaa Oulun toiminta 
käyntiin ja haluamme jakaa tätä hauskuutta kaikkien siitä 
kiinnostuneiden kanssa. Suunnittelemme vaihtoja 
esimerkiksi Slovenian Ljubljanan, Puolan Krakovan, 
Romanian Cluj-Napocan ja Hollannin Nijmegenin kanssa, 
joten jos puukenkäkansa tai muut kiinnostavat, laita 
sähköpostia tai nyi hihasta tavattaessa, niin kerromme 
lisää. Jos intoa on niin paikkoja riittää. Kannattaa kurkata 
myös Egean nettisivut, jotka onneksi uudistuvat 
lähiaikoina. 
Join in, it´s all about people!  
 
Miia&Elli 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

EGEA pähkinänkuoressa 
 
Opiskelijoiden perustama ja 
pyörittämä verkosto, johon kuuluu 
lähes 30 maata ja yli 70 
kaupunkia/yliopistoa (=entity). Egean 
puitteissa järjestetään ympäri vuoden 
monenlaista toimintaa eri puolilla 
Eurooppaa.   
 
Sinun kannattaisi liittyä Egeaan, jos 
1. Olet kiinnostunut muista maista ja   
     kulttuureista 
2. Pidät matkustelusta (vähän rahaa) 
3.  Tykkäät että on mukavaa 
 

LISÄTIETOA & MUKAAN 
PORUKKAAN 

http://www.egea.eu/entity/Oulu 

Facebook -> Egea Oulu  
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Mitä tiede on? 
 
1) Jos se elää, se on biologiaa. 
2) Jos se haisee, se on kemiaa. 
3) Jos se on vaarallista, se on fysiikkaa. 
4) Jos se ei toimi, se on tietotekniikkaa. 
5) Jos se on arvailua, se on taloustiedettä. 
6) Jos sitä ei voi selittää, se on sosiologiaa. 
7) Jos se on aivan päätöntä, se on psykologiaa. 
8) Jos se on kuvitteellista, se on teologiaa. 
9) Jos se on hyödyntöntä, se on filosofiaa. 
10) Jos se on mitä tahansa edellä mainittua, mutta alueellisesti jakautunutta, se on  
maantiedettä! 

 
 
 
 

 
Myös Asko Erkkilä on maantiedettä. Kukapa maantiedettä opiskeleva nainen TAI mies voisi muka 

vastustaa tätä herrasmies-ministeriä? 
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Ken ompi fuksi… 

 

…nolla-kymmenen, töihin tulkohon! Atlaksen vuosijuhlia vietettiin loistavan meiningin ja parhaan 
porukan kera Honkapirtillä lokakuun viidentenätoista päivänä. Luonnollisesti noin kovan luokan 
pippaloista joista valtakunnan kolmosjuhlina kenties voitaisiin puhua heti linnan juhlien sun 
muiden jälkeen, täytyi  jutun tynkää saada aikaiseksi. Jostain hämärän peittoon jääneestä syystä 
ne joille juhlista selvimmät muistikuvat jäi olivat kuitenkin töissä olleet fuksit… Muistikuvia onkin 
hyvin monenlaisia, ja kun huhut tulossa olevasta artikkelista pääsivät leviämään, on kirjoittajaan 
oltu yhteyksissä eri tahoilta moninaisin lähestymistavoin aina lahjonnasta uhkailuun. Yhteistä 
kaikille yhteydenotoille on kuitenkin ollut harras toive, ettei tiettyjä juhlissa tapahtuneita asioita 
kovin tarkasti Mantsa-lehden kaltaisessa valtamediassa käsiteltäisi. Kun vielä tiedossa oli lehden 
alhainen sensuuritaso, päätettiin kirjoittajan turvallisuuden sekä yleisen sovun säilymisen vuoksi 
keskittyä tässä artikkelissa enemmän meidän järjestelijöinä toimineiden fuksien näkökantaan sekä 
yleisen ”diipa-daapan” kirjoitteluun kuin liialliseen juhlijoiden kustannuksella pilailuun. 
 
Vaikka todella tärkeät kemut olikin kyseessä, ei Atlaksen budjetti olisi kestänyt ulkopuolisen 
järjestelyporukan palkkaamista kun se varmasti jo muutenkin meni juhlien seurauksena 
miinukselle. Niinpä vuosikurssien välisessä hierarkiassa alimpana olevat fuksit saivat taas kokea 
johtoportaan ankaran nakkisormen osoituksen voiman. Idan ja Miian hienon motivointipuheen 
seurauksena työhönilmottautumislista täyttyi kuitenkin nopeaan tahtiin. Monenlaista työtä olikin 
tarjolla alkujärjestelyjen, tarjoilun ja loppusiivouksen muodossa. Yllättävää tai ei, melkein kaikki 
olivat halukkaita osallistumaan nimenomaan juhlien alkujärjestelyihin, pitihän tämän tarkoittaa 
sitä että työvuoron jälkeen olisi koko ilta aikaa juhlimiseen muiden mantsalaisten kanssa. Loppujen 
lopuksi kaikille töille saatiin kuitenkin tekijät ja juhlien pääjärjestäjänä toimineen, huvi- ja 
excuvastaavan Idan stressikin saattoi kenties hieman helpottaa kun tiedossa oli että juhlien 
järjestelyt olivat nyt ”varmalla pohjalla.”  
 
Yleisesti ottaen yksi onnistuneiden juhlien tunnusmerkeistä on varmasti se, että on etukäteen 
mietitty kuinka juhlat etenevät. Ohjelmasuunnitelma olikin jo pääpiirteissään valmiiksi laadittu 
muiden toimesta, eikä meidän fuksien tarvinnut vaivata itseämme kuin sen toteuttamisella. 
Kuluneen fraasin mukaan tämä olikin helpommin sanottu kuin tehty, sillä suurempia briiffauksia ei 
ehditty meille antaa. Tieteen piirissä kun toimitaan niin toki täytyy ajatella asioita myös toiselta 
kantilta eli saatiinpa ainakin vastuuta ja soveltamisen mahdollisuuksia. Aikaisempaa kokemusta 
tarjoiluista sun muista ei järjestelyporukallamme juuri ollut, vaan juhlia lähdettiin rakentamaan 
ihan vain ”ammattilaisia emme ole, mutta parhaamme teemme” –asenteella.  
 
Järjestelyporukan saapuessa Honkapirtille juhlapäivänä siellä olivatkin jo Ida ja Miia ahkerana 
laittamassa juhlia pystyyn. Hommat lähtikin heti aluksi mukavasti rullaamaan, mitä nyt pöydillä 
meinasi hieman olla suoruusongelmia ja pöytäliinatkin tuli leikeltyä tylsällä puukolla paremman 
puutteessa. Pitopalveluyritystä ei toki sopisi moittia mutta olettaa voisi että kaikki tilatut astiastot 
tulisivat sentään puhtaina perille. Toisinsanoen osa fukseista pääsi heti alussa tiskien ääreen. Myös 
muutamat muut pikkuasiat aiheuttivat heti alkuun päänvaivaa, esimerkiksi suodatinpusseja ei ollut 
kukaan varannut vaan niitä piti lähimarketista käydä noutamassa. 
 
Aikataulusta tiedettiin jo etukäteen sen verran, ettei se takuulla tule pitämään. Järjestelyporukkaa 
täytyy sen verran tähän väliin kuitenkin kehaista ettei viivytys ollut meistä johtuvaa vaan hommat 
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hoitui hyvällä tatsilla! Enemmän vaikutusta aikataulun venymiseen lienee ollut itse juhlijoilla… 
Pääruoan tarjoilussa meillä oli todellinen paine päällä. Ruokaa ei tarvinnut onneksi itse valmistaa 
vaan se tuli pitopalvelusta, mutta kiirettä riitti kun yhtä aikaa piti saada annokset rakennettua 
lautasille ja toimitettua pöytiin unohtamatta tietysti ruokajuomien tarjoilua. Tarjoilijat eivät siis 
ehtineet juuri taukoja pitämään. Ilmassa olikin todelista urheilujuhlan tuntua, lajina tarjoilijoiden 
korkkarijuoksu, joka vaatikin kuulemma veronsa seuraavina päivinä kipeytyneiden jalkojen 
muodossa. Keittiön puolella myös alkujärjestelyporukka nakitettiin vielä jatkamaan töitä koska 
hommaa riitti. Tarjoiluporukkaan olisi siis toivonut vieläkin suurempaa henkilömäärää.  
 
Kokemuksen puutteesta huolimatta suurempia katastrofeja ei fuksisakkimme onnistunut saamaan 
aikaiseksi. Tarkemmin emme halua seuraaviin asioihin syventyä mutta monenlaisia pienempiä 
hauskoja kommelluksia luonnollisesti sattui. Hieman noloa toki on kun kaikkiin pöytiin ei snapseja 
tai jälkiruokia aina hoksattu viedä omatoimisesti. (Toisaalta, taisipa osa porukasta saada 
juomapuolta extrakierroksenkin eivätkä panneet pahakseen… ☺ ) Sipulit, konjakit, kahvit sun muut 
eivät välttämättä kiireessä aina lautasilla ja laseissa pysyneet. Kukaan ei kuitenkaan reklamaatioita 
asioista esittänyt paikanpäällä eikä jälkikäteen eikä näitä tapauksia ole tieteellisesti voitu todistaa 
joten ne voivat hyvinkin olla vain joidenkin pahaa tahtovien ihmisten panettelua… 
Kokonaisuudessaan järjestelyt toimivat porukan vähäisestä kokemuksesta huolimatta loistavasti ja 
järjestelyporukan yhteishenki oli siinä ratkaisevassa asemassa!!! Lopputulos ratkaisee, ja yleisestä 
säätämisestä huolimatta saatiin juhlat vietyä kunnialla läpi. 
 
Pelkästään työvoimana ei juhlissa kuitenkaan ollut pakko olla. Virallisen osuuden jälkeen 
hoidimme juomamyyntiä mutta muuten iltaa saatiin jatkaa vapaasti vanhempien mantsalaisten 
kanssa. Iltaohjelmaa hoitamaan olikin jo etukäteen tilattu muun muassa taikuri ja bändi, jotka 
molemmat kunnialla hommistaan selvisivät juhlakansan viihdyttämisessä.  
 
Seuraavan päivän toimintaa en itse enää ollut paikalla näkemässä, mutta jos eivät tarjoilijat 
helpolla selvinneet niin eivät myöskään loppusiivouksen tekijät! ”Tunti per nokka” ei tainnut aivan 
toteutua vaan pitkälle lauantai-aamuun oli mennyt järjestäessä Honkapirttiä luovutuskuntoon. 
Muistutuksena illan kulusta oli tavanomaisten jälkien lisäksi löytynyt muun muassa oluttuoppeina 
käytettyjä kukkamaljakkoja sekä suuret määrät suolaa keittiön lattialta. Suolaepisodista ei kaikille 
kerrotakkaan mutta joidenkin mielestä suola kuulemma imee hyvin nestettä, esimerkiksi 
punaviiniä mekosta… 
 
Järjestelyporukalla jäi (ainakin pääosin) hieno fiilis kun juhlissa ei tarvinnut pelkästään olla töissä. 
Erityisesti mieltä lämmitti meidänkin huomioiminen ”Ken ompi fuksi…” -laulussa kesken kovimman 
tarjoiluhässäkän. Mantsalaiset eivät myöskään kiittämättömiä olleet vaan kiitosta saatiin niin 
paikan päällä kuin jälkikäteen onnistuneista järjestelyistä. Myös keittiön puolella pullosta 
nautitusta ”taxikyydistä” kiitosta saatiin hieman yllättävältä taholta… Mutta ei siitä sen enempää, 
tietää ken tietää. ;-)  
 
Lopuksi haluan vielä kovasti kiittää kaikkia järjestelyihin osallistuneita hienosta työpanoksesta! 
Eiköhän me näillä referensseillä vielä jatkossakin päästä joitain pippaloita järjestämään…  
 
Jouni Haaraniemi, fuksi ja idiootti ;-)                                                                          
jhaarani@paju.oulu.fi                                                                                                                                                     
 

mailto:jhaarani@paju.oulu.fi
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…ja se toinen näkökulma niistä vuosijuhlista. Erään nimeltämainitsemattoman herrasmiehen sekä 

Igorin kohtalokas sammuminen illan pimeinä tunteina.  
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Atlas 25v 

Vuosijuhlat Honkapirtillä 15.10.2010 
 
 

<< Erinäisiä puheenjohtajia ja niitten puolikkaita 
 
Alla: Atlas ry:n hallitus 2010 

 
<< Mantsalaisia, vuosikurssi 2008 
 
Alla: Ida oli reipas Taikarin 
apulainen 

 
 
 
<< 
Pändikin 
soitti. 
..ja Kati 
yritti 
varastaa 
shown. 
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Ylhäällä vasemmalla: 
Atlaksen ensimmäinen 
puheenjohtaja näytti, kuinka 
fuksilaulu vedetään tyylillä! 

 
Ylhäällä: vuosikurssi 2007 

          

^^OLuTin puheenjohtaja Tommi, Atlaksen pj Miia, sekä 
legendaarinen punkku-maapallo 

 
^^Fuksi töissä, kun taas 
vanhemmalla mantsalaisella on 
vaihde vapaalla 
 

Herrasmiehiä 
sikarilla  
>>> 
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Trip to St Petersburg 28.-31.10.2010 with ESN Oulu 

 “ESN Oulu is a section of the Student Union of the University of Oulu. We focus especially on 
organizing free time activities for international students. Our goal is to bring you closer to the Finnish 
life and make your stay in Oulu as fun and memorable as possible. Our section is part of Erasmus 
Student Network that consists of almost 300 local sections in 33 countries and supports and develops 
student exchange.  
 
ESN is run by students working on a voluntary basis. We visit interesting places, party, cook, do sports 
and organize social and cultural events. Or to put it even simpler: we have fun together! ESN wants to 
make sure that everyone enjoys their stay in Finland!” 
More about ESN Oulu -> http://www.facebook.com/group.php?gid=24698395128 
 

First night we had a Russian 
dinner party with a folk music 

show. 

Eating borsch soup 

Pictures tells more than a thousand 
words…   
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Friday we had the Limousine party with 
Soviet Champagne. 

It was also a time for Halloween… 

Sushi restaurants are really popular in St 
Petersburg and the sushi was really good and 

quite cheap. 
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…If you toutch his fingers your 
wish come true… 

The city is well known for its culture and history. 
There was many musuems, cathedrals, palaces… 
We recommend to visit The Yusupov palace 

 
 

The State Hermitage Museum 

Night Cruise on Rivers and Canals. The city was 
really beautiful in night time. 

Thanks to everyone, we had an awesome trip to St Petersburg! 

-Karo&Lauri- 
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Sanottua 
 

 
”Sää saisit mykänki puhumaan!” 

Geologi maantieteilijättärelle, kun keskustellaan siitä kuinka seura tekee 
kaltaisekseen, 8.5.2010 

 
”Mennään sisään, mennään takaoven kautta sisään!!” 
 Maantieteilijätär Aprillibileissä, keväällä 2010 
 
”Mun vaimo on hyvä paneen!” 

Mantsatar selittää, kuinka omatekoisen siman tekeminen on sujunut hyvän kaverinsa 
kanssa. Kiltahuone 4/2010 

 
”Jos otat yhen shotin tequilaa ja se meinaa tulla ylös. Otat kaks lisää niin ne painaa sen yhen alas. 
Tämä perustuu painovoimaan.”  

Geologin neuvoja mantsalaiselle, 7.10.2010 
 
"Todellisuus on totta ihmeellisempää." 

Maantieteilijättären kuvaava tokaisu lunnonmaantsan kenttäkurssilta  8/2010 
 
”Ihana kun geologi tulee!” 
 Maantieteilijätär puhuu rakkaudella geologeista, joskus keväällä 2010. 
 
Hellepäivän piknikillä kuultua: 
”Saastainen nainen, koskit minun piirakkaan!” 
 
”Mulla pittäis se morkkis lähtiä juomalla, mutta vaikka mää join kaks kertaa heti perrään niin se olo 
vaan paheni!”  

Maantieteilijätär angstaa kiltahuoneella Atlaksen vuosijuhlien jälkeen 10/2010 
 
"Pure perseestä..eiku siis vedä."  

Hämmentynyt mantsan fuksi fuksiaisissa. 18.9.2010 
 
”Alasti poikien kans ja pelataan! Se on mun käsitys sinkku-viikonlopusta.”  

Mantsalainen pohtii parisuhteen saloja 28.10.2010 
 
”Mää luulin että te ootte jostai vitun Kalevasta!”  

Maantieteilijätär hämmästelee haalaripukuisia teekkareita, jotka ottivat valokuvia 
järjestelmäkameroillaan Leskisessä, Mallasappro 19.10.2010 

 
”Voi vittu mikä fuksi!!”  

4.vuoden mantsalainen kehuu fuksipojan juomataitoja, Mallasappro 19.10.2010 
 

 
”Mää en ota mittää efektejä, mää soitan luomulla!”  

Mantsalainen puhuu kitaransoitosta, kiltahuone 28.10 
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Kakkosvuoden mantsalaisten random-keskusteluja kiltahuoneella: 
 ”Ei kai Karjala ole Suomessa?” 
 ”Korvatunturi on Venäjällä!” 
 
”Miks vitussa mä juon lonkeroo ku täällä on viinaaki?” 

(viime vuoden) fuksi juhlii syntymäpäiväänsä keväällä 2010. (Toimitus pahoittelee 
tekstin myöhästynyttä julkaisua päätoimittajan sokeuden takia viime keväällä…!) 

 
 
Maantieteilijättäret katsovat keväällä 2010 kiltahuoneella Voicea: 
 TV: ”Is there any blood suckers here?” 
Mantsatar kuulee: ”Is there any cock suckers here?” 
 
 
“Edellinen esitys oli niinku autokolari: hirviää, mutta pakko kattua!” 

Baarimikon kommentointia, kun joukko mantsalaisia lauloi Bohemian Rhapsodyn 
Hevimestan karaokessa  28.10.2010 

 
 
 "Mää en tiennytkään, että räntä ja ranta on niinku sama sana.." 

Mantsatar hämmästelee syyskuisena rapula-aamuna. 
 
"Jännä, että suuta kuivaa sitä enemmän, mitä enemmän juo! " 

Mantsalainen Pub Kuutiossa. 
 
"Eikö se oo aina parempaa ku saa toiselta?"  

Maantieteilijätär pohtii kun puhutaan karkeista. Kiltahuone, 7.9.2010 
 
 
"Poistettiinko siltä se viisasten kivi..?" 

Fuksitar toiselle perjantai-iltana 24.9.2010, kun heidän kaverinsa oli käynyt YTHS:llä. 
 
"Sää oot ihanan liukas" 

Atlaksen Pj Vulcanaliassa silitellessään fuksitarta.  
 
”Tuu mun luo yöksi, mulla on sänky!” 
 Maantieteilijätär toiselle eräänä kosteana lauantai-iltana 23.10.20 
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FUKSIT, OSTAKAA HAALARIMERKKEJÄ! 
 

Fuksit, ja tietenki myös kaikki vanahukset joilla jostai kumman syystä ei muka vielä oo Atlaksen 
haalarimekkejä, ostakaa niitä! OSTAKAA! Merkkejä myydään kaikissa Atlaksen järkkäämissä 
bileissä, sekä kiltahuoneella aina ku joku hallituslainen on vaan paikalla. Kiltahuoneelta ostettaessa 
kannattaapi kuitenki varrautua ottaan tasaraha messiin, ku vaihtokassaa ei siellä säilytellä. Olokaa 
fuksit myös kaukaa fiksuja: näitä kannattaa aina ostella vaikkei teillä vielä haalareita ookkaa! 
Juhulamerkkiä ei nimittäin oo saatavilla ku rajallinen määrä, ja oha se aina kivempi päästä suoraan 
ompeleen/liimaileen/hakaneuloileen (päätoimittaja suosittellee rehellistä ompelua) niitä merkkejä 
lahkeisiin ku haalarit saatte kouriinne. Eli toisinsanuen: OSTAKAA! 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Vanhat merkit 2,5e/kpl 

 
      ”Atlas, ylpeyteni”                           ”Käsigranaatti”                                    ”Maapallo” 
 

+ Legendaariset ”GIS My Ass” & Atlas-logo! (Kuvia ei saatavilla)

Vuosijuhlamerkki 
(Saatavana vain 

rajoitettu määrä!!) 
3,5e 



 


