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Heippa!
Nyt ollaankin jo saatu syksy käyntiin ja niinpä Mantsa-lehden syysnumerokin ilmestyy.
Humalassa ihminen ei ole kyllä kaikkein järkevimmillään, kuten varmasti
tiedättekin. Itsehän esittäydyin fukseille pienessä sievässä Vulcanaliaetkoilla Erotiikka- Essiksi… Tämä nimi on peräisin Luonnonmantsan kenttikseltä. Paikoissa, joissa monta mielikuvituksella siunattua henkilöä on
kymmenen päivää saman katon alla, syntyy kyllä monenlaisia ideoita. Nytkin saimme aikaiseksi muun muassa hämmentäviä lempinimiä, pöljiä juttuja, surkeita raportteja ja kivilaji- ja mineraalimuistisääntöjä kuten apaattinen Apatiitti ja hemaiseva Hematiitti.
Tuo mun uusi lempinimi sai siis alkunsa Oulangan luontokeskuksessa Nimettömällä suolla. Kaikki lähti siitä, kun olimme tuolla suolla
ja meitihän keksi, että JOOOOO suoerotiikkaelokuvilla vois tienata runsaasti tai saada
ainakin indie-elokuvamainetta. Tiiättekö silleen mättäiden puristelua ja alastomia ihmisiä
sumuverhossa. Sen lisäksi kuulemma poseerasin monissa kuvissa eroottisesti, joten
TSÄDÄM Erotiikka-Essi oli syntynyt.
Kuva ©Hanne M

On kyllä mukava olla taas Oulussa ja opiskelemassa. Vihdoin saa käyttää
aivoja, sillä sainkin jo tarpeekseni kolmen kuukauden fyysisestä työstä
(Meetvurstit ja banaanit painaa paljon). Mutta mitäpä siitä aivojen käyttämisestä, puhutaan sen sijaan niiden tuhoamisesta! Parasta yliopiston alkamisessa on lukuisat aloitusbileet ja kaikkien vanhojen ja uusien kavereiden
ja tuttujen tapaaminen. Ootanki jo innolla kaikkia huippuja kekkereitä, kuten fuksiaisia ja valotikkubileitä!

Hyvvää syksyn aloitusta!
Toivottaapi (Erotiikka-) Essi
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Luonnonmaantieteen kenttäkurssi 22. – 31.8. Oulangalla

Matkaan lähdettiin erittäin virkeinä sateisena keskiviikkoaamuna. Liikkeelle päästiin
erinäisistä syistä (esim. haastavasta autojen pakkaamisesta) johtuen vasta puoli kymmenen aikoihin, mutta eipä se hirveästi haitannut, koska
Kuusamossa jouduttiin odottelemaan, kun yhteen
autoon vaihdettiin rengas. Eihän siellä ollut kuin mutteri ja kivi AINOASTAAN. Perillä Oulangan tutkimusasemalla oltiin puoli neljän maissa.
Ensimmäiset päivät menivät pääasiassa maastossa.
Tutuiksi tulivat aivannnn ehanat kasvillisuusruudukot,
kuoppien kaivaminen ja maannosnäytteiden otto
sekä maannoshorisonttien mittaus. Päivä nimeämättömällä suolla oli varsin antoista. Syntyi erotiikkaEssi, löytyi kihokkeja ja monet sai
ilmaisen
käsihoidon. Mitä muuta voisi edes toivoa?
Tentti sekä mineraalit ja kivet olivatkin sitten oma
juttunsa. Mineraaleja oli liikaa opittavana ja kiviäkin
aivan tarpeeksi. Onneksi oltiin hyvin luovia ihmisiä
ja keksittiin mahtavia muistisääntöjä, kuten hemaiseva hematiitti, oksennuskivi ja plagioiva plagioklaasi. Tentti oli monen mielestä p*rseestä. Siksipä yllättävän usealle tuli tarve päästä Käylän Saleen heti
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tentin jälkeen. Ehkä myös viimeinen ilta saattoi vaikuttaa juomavarastojen täydentämisen tarpeeseen.
10 päiväisen kenttiksen ajan oli koko ajan
nälkä, yleinen kommentti olikin: ”Koska
on seuraava ruoka?!”. Uimassakin
monet hullut kävivät tutkimusaseman vieressä virtaavassa Kitkajoessa (itekki ekaa kertaa koko kesänä!!!). Hallitseva musiikki oli
Tony Halmetta ja Gangnamstylea,
jonka muuvsejakin opeteltiin läpi
yön. Pinnalla oli myös itse AATE ja
aatten väri. Lopulta pojat kuitenkin
paljastuivatkin feikeiksi, kun eivät tienneet edes balladia toveri Viljasesta.

Päällimmäiseksi kenttiksestä jäi mieleen huikeat maisemat, erittäin laadukkaat jutut ja
hyvä yhteishenki. Ehdottomasti yksi elämäni parhaista kokemuksista, suosittelen kaikille!
Ps. Tältä näytti viimeisen yön meno:

-Hanne-
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BOOLI_ilta
Eräänä aamuna löysin asunnostani tiskipöydällisen tyhjiä oluttölkkejä, pari pönikkää kiljua, tölkillisen perunoita ja tämän
tekstin tietokoneeni kovalevyltä.

Gambina-booli
Neljäsosa Gambinaa
Neljäsosa Pommacia
Puolet kakkosolutta
Kokonainen appelsiini kuorineen
Sitruunasiivuja
Tässä vaiheessa kukaan ei vielä uskaltautunut kommentoimaan drinkkiä.

Tommin kommentit boolista klo
21:51
”Keskitanniinen, mutta aggressiivinen
3/5.”
Antin kommentit boolista 22:08
”Haju sitruksinen / kiljuinen, ulkonäkö
iloinen, munainen ,värinen, houkutteleva, ystävällinen. Maku on niin raikasta
ja ravitsevaa itse asiassa.”
Miltä tuntuu päässä: ”Juhlavalta
SAATANANMOISTA MEININKIÄ”

Doris-kilju-gambina
½ kiljua
¼ Gambina
¼ Doris
Appelsiini- ja sitruunasiivuja
Arvosana 2/5

Mikon arvostelu vahvistaa edellä mainitut.

Sanottua:
”Melkein voi laskea pillun saamiseksi,
jos on saanut esitellä.”
Onko booli pahaa?
Lisää Valdemaria!

VAPPUNA UUDESTAAN!
Mirkon kommentit boolista klo 22:15
(Saapuu paikalle, vähän loiskuu, puolet
lattialle)
Ulkonäkö: ”Aika lailla hyvä, näyttää
aivan kuin Gambinalta, kuin kaupallinen tuote, muttei kuitenkaan”
Haju: ”Vähän on hiivainen”
Maku: ”Hedelmäinen mutta hiivainen”
Miltä tuntuu päässä: ”Ei voi kysyä
tässä vaiheessa”, ei tunnu pahalta
päässä ainakaan”

Ultimatum mantsatuparibooli
30% kiljua
20% Gambina
20% Valdemar
15% Pommac
15% Doris
Appelsiini- ja sitruunasiivuja (tässä vaiheessa hedelmien maku on jo hävinnyt)
Arvosana 3/5
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Asunnon isännän kommentit klo 22.31: ”Luuttuamishommia huomenaamuna”
Juhan kommentit boolista klo 22:23
Alkukommentti: ”Kakkaa
jo housussa, suosittelen
kaikille vaippoja
näyttää siltä kuin olisi
juoppo oksentanut kilokaupalla syliini”
Haju: ”Hienostuneen arominen, tulee mieleen oma
penis omassa taskussa”
Maku: ”Maistuu hyvältä,
nousee päähän, laskee housuihin”
Miltä tuntuu päässä: ”En muista, en
tiedä. voi olla, että ajan rakenne on
muuttunut ja ehkä avaruuskulttuuri on
täällä”
Arvosana 67/5

Haju: ”Sopivasti havuja, ja vähän appelsiini kuorta”
Maku: ”Makea, tulee mieleen puolukanpoiminta, se makeus muttei se puolukka, havut maistuu edelleen (ensimmäinen pohja häämöttää) appelsiinin
kuori maistuu, mutta se on hyvä”
Miltä tuntuu päässä: ”Pää lentää kuin
Harri Olli. Se laskeutuu ennen kuin se
on humalassa”
Arvosana 4.5/5, ei maistu salami

Kommenteille 6/5
t. Jouni
Jussin kommentit boolista klo 22:42
Ulkonäkö: ”Hyi vittu, veri laimennettuna vissyveteen”

HYVÄÄ MATERIAALIA

Nimimerkillä: "Älkää laittako niitä appelsiinin kuoria booliin. Niissä kun on niin helevetillisesti säilöntäaineita, että ne aiheuttavat muistin menetykstä
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OLuT:in fuksisuunnistus vuosimallia 2012
Kaikkein uusien ihanien luonnontieteeläislasten mittelö paremmuudesta tapahtui jokavuotiseen tapaansa jälleen ensimmäisellä kouluviikolla (tai niin kuin Topiantti korjaisi
että YLIOPISTOviikolla) torstaina 13. syyskuuta. Tämä fuksisuunnistukseksikin kutsuttu
kilvoittelu alkoi Linnanmaalla iltapäivällä varsin sateisissa merkeissä. Muuta en sitten
osaakaan kertoa fuksisuunnistuksen alkumetreistä sillä en ollut todistamassa alkumenoja, sillä olin turvallisesti vielä kolmenkin aikaan kotona nukkumassa...
Kuudelta keskustassa alkaneet
meisingit olivat aluksi aika laimeat, odoteltiin ensimmäisiä
innokkaita fukseja pitkääään.
Onni onnettomuudessa oli, että
vähälukuinen mantsaseura oli
verrattain hilpeää eikä vettä satanut aivan yhtä paljon kuin (kuulemma) päivällä, pientä ripsintää
vain. Arvoisina rastivahteina toimivat Aija, Laura, Hanne ja lisäplussana Essi. Ja laskurina aka
ajanottajana meikäläinen.
Perinteitä kunnioittaen ja mielikuvitusta säästäen maantieteen
rasti oli sama vanha kuin viime
vuonnakin (ja oletan että monena vuonna aikaisemminkin).
Kaikkien ehkä illan aikana hämärtynyttä muistia virkistäen,
rastin tehtävänä oli siis pyörähtää kepin ympäri seitsemän kertaa (oliko sen nimi juoponjuoksu?), hoiperrella vedellä täytetylle sankolle ja onkia suullaan ilman muita apuvälineitä
omena, kantaa naama märkänä omena hienosokerikupille, kaapia sieltä sokeripala
suuhun ja juosta takaisin aloituspisteeseen.
Illan huvit käynnistyivät kun ensimmäinen ryhmä ilmaantui rastille seitsemän jälkeen.
Ajankohtaan nähden suorittajat olivat aika tuhdissa kuosissa ja heti alkuun nähtiin illan
upeimmat naamalleen laskeutumiset! Ryhmä sai aivan kiitettävät pisteet. Ongelmana
oli vain, ettei ryhmä ollut edes OLuT:in porukkaa, vaan ammattikorkeakoululaisia. Meillä kun oli samanlaiset haalarit kuin heillä (olivat aivan vieressä odottelemassa esikoisiaan) ja sekaannus oli syntyvä. Mutta kiitos heille kuitenkin mantsalaisten viihdyttämisestä. Kiitos kiitos.
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Pian ensimmäisen ryhmän jälkeen saatiin ihan uusia ja vielä viattomia yliopistolaisia
(OAMKlaisten kömmähdyksen jälkeen tarkistimme kaikilta heidän olevan oikeassa paikassa) rasteille pelleilemään. Ja olihan meillä hauskaa! Illan edetessä paikalle saapui
lisää maantieteeläisiä ihmettelemään ja muistelemaan omia suunnistuskokemuksiaan.
Pimeän laskeutuessa sekalainen (vuosikurssimielessä tietenkin) seuramme oli jokseenkin ruuhkauttanut Franzénin
puiston keskustan puoleisen osion.
Ensimmäinen mantsan fuksiporukka
saapui aivan illan pimeimmillä hetkillä kisailemaan ja ainakin näin hämärillä asioilla lahjotun muistin turvin
voin ylpeänä sanoa että kyllä se
hienosti ja oikein mantsalaisesti sujui, mallisuoritus! Taisivat kaikki olla
tyttöjä mutta sain silti fuksiaisia silmälläpitäen näytteen sylitanssitaidoista ihan ihka elävän fuksin päällä
mukavasti istuen. Mainittakoon vielä
suosionosoitukset fysiikan poikaporukalle, oli mahtavaa ja mieleenpainuvaa mieskauneutta!
Iltani loppui lyhyeen kylmän ja vielä
muutama päivä ennen suunnistuskarkeloita vaivanneen kuumeen takia (selityksiä, selityksiä?), mutta muut jatkoivat ilakointia vielä pitkälle yöhön, kuulemma vieläpä ravitsemusliike Tivolissa, jossa julkistettiin fuksisuunnistuksen parhain ryhmä. Minulla ei ole
mitään tietoa mikä ja/tai ketkä voittivat mutta pidän yhä peukkuja maantieteeläisille!
Uskon, että perjantain luennoilla oli jonkinmoinen oppijakato käynnissä, syksyn viimatko lie kaataneet… Fuksiaisissa tavataan, harjoittakaa sitä eroottisuutta (0-10!!! +-10!!!).

t. Annikki
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Luonnontieteilijöiden futisturnauksen 2012 suurkatsaus
Jo muutaman vuoden ajan Atlaksen ultrasporttinen ja muutenkin hyvännäköinen kilta
on hallinnut luonnontieteellisen tiedekunnan umpihankifutisturnausta. Näistä
saavutuksista itseluottamusta imenyt Atlas lähtikin tämän vuoden tekonurmijalkapalloturnaukseen itsevarmalla asenteella. Mahdollisuudet menestykseen
näyttivät paperilla erittäin hyviltä ja joukkueen valmistautuminen koitoksiin oli aloitettu
varhain jo edellisenä päivänä, kun pelimiehet eivät tavoistaan poiketen suunnanneetkaan
lauantaina baariin kaljaa imemään, vaan pysyivät visusti kotosalla. Joukkueen
kokoonpanokin oli kerrassaan mainio sisältäen monia tunnettuja pallotaitureita sekä
huhuttuja lupauksia, muutaman eurokentiltä vauhtia ja muita myrkkyjä hakeneen
pelaajan sekä ulkomaan vahvistuksia niinkin vahvoista jalkapallomaista kuten Brasilia
sekä Ranska. Muutaman pelimiehen puuttuminen vaihtokuvioista johtuen ei latistanut
joukkueen kovaa mielialaa ja itseluottamusta.

Turnaus käytiin siis täysin uusituilla Oulun normaalikoulun kentillä 23. syyskuuta. Heti
kenttää tarkastellessa huomaa että kerrankin on kaupunki sijoittanut rahaa oikeaan
kohteeseen. Itse pelipäivä ei ollut kuin morsian, vaan erittäin kaunis. Jo ennen
ensimmäistä peliä lähes koko joukkue kokoontui hyvin levänneen ja hyvinvoivan
näköisenä kentällä. Suuren pettymyksen kuitenkin tuotti Atlaksen oma läskironaldo,
takasimson ja herkkuperse Juho ”XL-Juho” Heiskanen, joka oli valmentajan ohjeiden
vastaisesti lipsunut mieron tielle eikä sen vuoksi ollut edes Ouluun päässyt.

9

Ennen ensimmäistä peliä Atlaksella oli aikaa suunnitella pelitaktiikkaa. Hollannin
höntsäkentiltä taktiikka- ja tekniikkaoppia (nilkoille ja nappulat edellä) hakenut
Jussi ”Terrieri” Toopakka piirsikin heti hyvännäköisen perustaktiikan, jonka Atlaksen
pikkupoikavastaava ja kunniavalmentaja Markus ”Pidän pikkupojista” Aittola realisoi
joukkueelle taktiikkapalaverissa. Tämän offensiivisen tunkeutuvan taktiikan ajatuksena
on pitää puolustuksen kaksi alinta miestä paikoillaan, samalla kun keskikenttä pysyy
kovana ja edestakaisella liikkeellä saattaa pallon lähelle vastustajan maalia. Maalia
lähestyessä on kuitenkin tärkeä muistaa että ei laukaise ennenaikaisesti tai turhan
löysästi, sillä siitä ei jää edes vastustajalle hyvä mieli. Myös ohilaukomista eli ns.
reisille laukeamista tulisi välttää.
Taktiikan runkona on erityisen
keskikenttä jonka löystymistä tulee
välttää kaikissa tilanteissa. Taktiikka
näytti erityisen tutulta monen
pelaajan silmään, joten jo ilman
treenejä lähes koko joukkueela oli
hyvä perstuntuma tästä melko
fallisesta kuviosta (Kuvassa oikealla).
Toinen pettymyksen aihe joukkueelle
oli pakollisten naispelaajien puuttuminen. Onneksi paikalle oli
saapunut muutama kiltaan kuuluva
kannustamaan, ja pienellä houkuttelulla heidät saatiin kentälle asti.
Tämä oli tärkeää siksi, ettei otteluihin
tarvinnut lähteä yhden maalin takaaajoasemasta. Itse pelit koostuivat
kahdesta 12 minuutin puoliajasta, ja
kentällä oli kuusi pelaajaa sekä
maalivahti.
Atlas pelasi A-lohkossa jossa oli sen lisäksi Sigma 1, Histoni sekä Blanko. Atlaksen
ensimmäinen peli oli Blankoa vastaan. Koska Blankollakaan ei ollut naispelaajia, eikä
Atlaksella suostuvaisia naispelaajia sovimme että molemmat aloittivat nollilta vaikka
naiset puuttuivatkin. Heti alkuvihellyksestä Atlas näytti kuinka tulee pelaamaan. Palloa
siirreltiin pelaajalta toiselle tarkasti, eikä vastustajalle annettu milliäkään tilaa edetä
kohti Atlaksen maalia. Kohta aloituksen jälkeen Atlaksen oma Jarmo ”Jänis” Pohjola
rankaisikin Blankoa puskemalla pallon rintakehällään maaliin. Kun ketsuppipullo oltiin
saatu auki, alkoikin sitten roiskua, eikä aikaakaan kun itse valmentaja oli paukuttanut
kaksi maalia Blankon verkkoon. Vapautunut Atlas antoikin kunnon pöllyä
tietokonemiehille ja hyviä yrityksiä suorastaan satoi kohti Blankon maalia. Omassa
päädyssä Atlaksen maalivahti, vanha nelosdivarin jyrä Jaakko Raunio suorastaan
tylsistyi kun napsi helpot pallot varmalla otteella. Ainoastaan kerran oli vastustaja
lähellä päästä juoksemaan pallo maaliin. Blankon isokokoinen maalivahti kuitenkin
onnistui melko hyvin kuulasateessa. Lopussa vielä Atlaksen Ranskan vahvistus Valentin
Lacroix tuikkasi maalin jolla Atlas sinetöi 4-0 avausvoittonsa.

10

Seuraavaksi Atlas sai vastaansa viime vuosien turnauksissa kunnostautuneen Sigman
ykkösjoukkueen. Tähän peliin Atlaksen piti värvätä naisia katsomosta, koska
Sigmallakin oli. Taktisesti kypsästi pelannut Niina-Maria ”Ainakin viisi maalia”
Nissinen olikin kentällä heti avauksessa. Peli olikin temmoltaan heti aivan toista
luokkaa, vaikka puoluksessa vakuuttaneella Jussi Toopakalla olikin aikaa vaihtaa
kuulumisia Sigman kärjen kanssa. Tämä johtui Atlaksen vakiintuneesta pelityylistä,
jossa maalipaikkoja pyrittiin luomaan rohkealla hallinnalla eikä yllättävillä
vastahyökkäyksillä. Pelin maalinteon aloitti Atlaksen Juho ”fuksi, ei se XL” Sippala.
Pian kuitenkin Sigma tuli tasoihin. Atlas ei kuitenkaan lannistunut vaan voimakkaan
prässin jälkeen Jarmo Pohjolaa rikottiin törkeästi rankkarialueella.
Vanhana maali-tykkinä
Jarmo
ei
epäröinyt vaan kylmän
rauhallisesti
sijoitti pallon vasempaan
yläkulmaan (kuvassa vieressä). Valitettavasti
pelin lopulle sijoittuneessa
Sigman
kulmapotkussa jäi
merkkausvirheestä
johtuen mies vapaaksi takatolpalla
ja sai pukattua pelin
tasoihin juuri ennen
päätösvihellystä.
Syynä saattoi olla
se, että monet luulivat
sankarinsa,
youtubelegenda
Niilo22:n
olevan
kentällä. Kyseessä
taisi kuitenkin olla
pelkkä halpa kopio.
Lopputulos 2-2 kuitenkin tyydytti, sillä
Sigmaa
pidettiin
yleisesti
kisojen
vaarallisimpana
joukkueena. Tämän pelin jälkeen Atlaksella olikin aikaa hengähtää ja kertailla taktiikkaa (Kuvassa ylhäällä) sekä nauttia vähälumisista kentistä. Tauolla Atlas vahvistui
muutamalla pelaajalla ja valitettavasti menetti maalista sormensa loukanneen Jaakon,
joka kuitenkin urhoollisesti suostui jatkamaan kenttäpelaajana.
Tauon jälkeen Atlas sai vastaansa Histonin, joka ainakin umpi-hankijalkapallossa on
ollut varteenotettava vastustaja, ja kunnioitettava samojen värien kantaja. Pelin kulku
oli samantapainen kuin Blankoa vastaan, eli Atlas pyöritti melko varman oloisesti ja loi
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aktiivisesti paikkoja. Jarmo pääsi rankaisemaan ensimmäisenä, jonka jälkeen
Mikko ”Suunnistaja” Kesälä sai sisäisen kompanssinsa ohjaamana aseteltua jalkansa
hyvään väliin ja tuikkaamaan pistetilinsä auki. Tämän jälkeen Jarmo iski vielä kerran
Histonin verkkoon. Pelissä hienoja näyttöjä antoi myös oikealta koukkaava
Jouni ”Politiikalla päähän” Haaraniemi, jonka yllättävät ratkaisut pitivät keskustan
jäykkänä antaen ainoastaan äärilaidoille häviävän pieniä mahdollisuuksia (Kuvassa
alhaalla Jouni ohitetaan täpärästi vasemmalta, kuitenkin oikealla kentänpuoliskolla).
Puolustuksessa vakuutti toinen ranskanvahvistus Pierre Vicente, joka purki mahdolliset
hyökkäykset varmalla otteella. Maalissa nollat piti Brasilian Chico Napolitano. Tämän
pelin erityisluonteena oli vastustajien naurettava ja täysin vailla totuuspohjaa ollut
valitus Atlaksen naispelaajien peluuttamisen vähyydestä. Kentällä Suvi Saarnio ja
Katariina Joutsen olivat molemmat olleet pitkiä vaihtoja ja aiheuttaneet vastapuolen
pelaajissa hämmennystä ja oudon kutkuttelevia tunteita. Lisäksi Atlaksen joukkueessa
pelasi ainakin ripakopallinen naisellisia miehiä ja yksi julkisivari. Lopputulos siis 0-3
Atlakselle, ja
varma
jatkopaikka.
Välierissä Atlas
sai
vastaansa
Syntaksiksen.
Kovaa pelanneet
biologit
antoivat hyvän
vastuksen. Atlas heilutti kuitenkin taas tahtipuikkoa,
ja
erityisesti Markus Aittolan ja
Pietu ”Bic Mac
ja pelaamaan”
Niinimäen yhteispeli alkoi toimimaan sveitsiläisen käkikellon tavoin. Tosin se lintu ei
paljoa laulanut kun molemmat pommittivat vuoron perään pallon metikköön. Atlas
kuitenkin aloitti maalinteon Juhon (ei se XL) maalilla. Riemu oli kuitenkin lyhyt kun
Syntaksis pääsi puolustuksen nukahtamisen vuoksi tasoihin hyvin nopeasti. Atlas ei
kuitenkaan tästä lannistunut, vaan marssitti ruman työn tekijöitä, kuten puujalkaisen,
mutta vahvan ja komean Tero ”Siitä minä nautin” Karhapään. Syntaksiksen nais- ja
miespuolustajat saivatkin kohta hädistellä iholle tunkevaa karjua, joka tässä pelin
vaiheessa alkoi jo tuoksumaan suhteellisen luonnolliselta. Koko muu joukkuekin
skarppasi ja kohtapa oli Juho (ei se XL) ja Markus päässeet maalaamaan ja
varmistamaan Atlakselle 2-1 voiton ja finaalipaikan. Syntaksis osoitti huonoa
häviäjyyttä epäilemällä joukkueen ulkomaalaisvahvistuksien lisenssejä, vaikka
kunnossa ovat.
Finaalissa vastaan asettui ennakko-odotusten mukaisesti kakkosjoukkueestaan kermat
päältä kuorinut Sigma. Tässä vaiheessa alkoi Atlaksen joukkueessa pelit painamaan,
eikä pelaajat liikkuneet enää yhtä sutjakkaasti. Sigman voimakas pelityyli halvaannutti
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Atlaksen keskikentän, joka löystyi eikä jäykistynyt. Syynä lienee sipulinpuutostauti ja
porkkanan liian vähäinen tai vääränlainen (oraalinen) käyttö. Sigma pääsikin
rankaisemaan Atlasta kolme kertaa. 3-0 tappioasemissa Atlaksen taktinen komissio
määräsi ykkösnyrkin kentälle. Kaikki pelaa asenteesta luovuttiin, ja taktisesti uhmattiin
myös naissääntöä vaihtamalla kentältä hyvin karvannut Suvi Jaakkoon. Kovalla
paineella viisi minuuttia ennen loppua Jarmo ”Montako maalia vielä” Pohjola pääsikin
tuikkaamaan maalin verkon perukoille jonka jälkeen kovan hurmoksen päälle saanut
Markus ”Satelliitti” Aittola pommitti melkein uuden maalin verkon lävitse. Minuutteja
ennen loppuvihellystä Jape ”Kultainen kenkä” Pohjola tasoitti kuin tasoittikin pelin 3-3
tilanteeseen, johon päättyi varsinainen peliaika. Atlas olisi halunnut pelata jatkoajan,
mutta Sigmalaisten vaatimuksesta mentiin rankkareille. Pilkulle Atlas marssitti
Markuksen, Pietun, Jarmon, Juhon ja Pierren, joista kolme onnistui. Sigmalaisista
onnistui neljä. Tähän antikliimaksiin päättyi turnaus.
Vaikka Atlas ei aivan yltänytkään tavoitteeseensa voi kuitenkin toiseen sijaan olla
erittäin tyytyväinen. Atlas pelasi selkeästi turnauksen parasta peliä jalkapallollisesti ja
ilman muutamaa nukahtamista ja loukkaantumista olisi varmasti vienyt pokaalin
mukanaan. Olipa Sigman puolustuksessa myös yksi läskin mentävä aukko josta
Atlaksen hyväkuntoinen joukkue ei millään päässyt läpi. Ehkä myös puolen metrin
lumihanki olisi auttanut. Nälkää jäi ensi vuodellekin. Atlas kiittää osallistuneita
joukkueita ja onnittelee Sigmaa ja sitä joka tuli kolmanneksi.
-Jussi
Atlaksen pistepörssi:
Jarmo ”Jape” Pohjola: 7
Markus ”Markus” Aittola: 4
Juho ”Juho” Siippala: 3
Valentin ”Valentin” Lacroix: 1
Mikko ”Mikko” Kesälä: 1
Pietu ”Pietu” Niinimäki: 1
Arviot:
Kenttä: 5/5
Säätila: 5/5
Lumen määrä: 0/5
Taktiikka: 5/5
Joukkuehenki: 5/5
Arhinmäki ja Heiskanen ei paikalla: 0/5
Lopputulos: 4,5/5 (ei oikein maistunut salami siinä palkinto-oluessa)

^^Hopee ei oo häpee, Atlaksen joukkue

13

Kymmenen dalmatialaista käskyä
1. Ihminen syntyy väsyneenä ja elää lepoa varten.
2. Rakasta sänkyäsi yhtä paljon kuin itseäsi.
3. Lepää päivällä, niin voit nukkua yöllä.
4. Älä koskaan työskentele, se vie hengen.
5. Kun näet jonkun lepäävän, auta häntä.
6. Älä koskaan tee mitään tänään, minkä voit siirtää ylihuomiselle.
7. Työskentele vähemmän kuin oikeasti jaksat, ja
anna muiden hoitaa se minkä jaksat.
8. Varjo on pelastus, kukaan ei ole vielä menettänyt elämäänsä lepäämällä.
9. Työ tuo mukanaan sairauksia, älä kuole nuorena.
10. Kun innostut töistä, sano itsellesi että odota
vähän aikaa, ja se menee ohi.

14

Vaihdossa keväällä 2012 Molvaniassa.
Hei vaan kaikki ihanat mussukat. Olin viime keväänä
vaihdossa Molvanian tasavallassa, Cuntbridgen yliopistossa. Oli niin mahtava kokemus, että suosittelen kaikille! Kuvia tuli napsittua aika lailla, joista valitsin tähän vain parhaat. Pääaineena opiskelin tilastotiedettä. Puolessa vuodessa pääsin Molvanian tieteellisessä maailmassa julkkikseksi oheisella (kuva 1) mullistavalla piirakkakuviolla. Kuvan nähtyään jopa itse
Oulun oma Chuck Norris, tilastotieteen guru, Jari Päkkilä, on luvannut alkaa hyväksymään piirakkakuvioiden käyttöä
tulevilla
tiltin kursseilla!

Kuva1. Piirakka

Parturit ovat Molvaniassa
maailman kuuluja. Kuvassa
2 vuosittaisten parturiviikkojen
ykköspalkinnon
saanut mestarisaksija, Galervoz Gummolaz esittelee
aikaansaannostaan.

Kuva2. Gammu-setä ja onnellinen nuorukainen
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Molvanian kaduilla liikkuessa tulee muistaa olla varovainen vihamielisten villieläinten kanssa. Kuten kuvasta 3 voitte havaita, on liikkeellä todella äkäisiä
otuksia.
Kuva3. Pahansuopa, ruma ja vaarallinen olento oikealla koettaa
päästä vapaaksi omistajaltaan.

Mutta pidettiin siellä hauskaakin! Cuntbridgen opiskelijabileet olivat niin villejä, että meinasi tällaisella ujolla suomalaisella
pojalla olla välillä ihan
työtä
pysyä
housuissaan.
Viimeisessä kuvassa (kuva 4)
esiinnyn paikallisen juottolan vakiopaikassani metsästämässä ihania molvanialaisia pubiruusuja. Oli mahtava
reissu, kiitos Molvania, eli kuten paikalliset sen sanovat: "kyrbäsz molosz dikkisz!"
Kuva4. Kaverit antoi
mulle
uuden
lempinimen. xD

T: Mao-Tse-Tung
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”Välillä joutuu vähän vemputtamaan
sitä dataa.”
PTK

Sanottua
”Enää viisi päivää pitää juua.”
Mantsalainen kahden päivän juomisen
jälkeen vappuna kiltahuoneen sohvalla
pikku-tärinöissä.

"Jos minä olisin noin iso mies niin olisin
umpihintti"
-Mantsalainen katsoessaan Commandoa vappuviikolla

- Huhhuh
- Humisee päässä :D
- Näitä pitää koittaa kaljan kaa
Mantsan anonyymi sekakäyttäjä Facebook-keskustelussa

"MÄ OLEN SELVINPÄIN!"
-Mantsalainen auton ratissa vappuviikolla
”Melkein taisin joutua vähän myydyksi”
Mantsataren kokemus vaihdon aikana.

”Paasimehulle pillikiveä”
Eräs mantsaneitonen selitti Atlaspaidan nestetasapainon ylläpitoa

Mantsalainen kasvikenttiksellä: ”Aamulla ei sais seistä!”

”Miten täällä on taas näin paljon viinaa!”
Mantsatar huudahtaa kenttiksellä. (Juuri huoneeseen tuleva pikkutyttö kääntyy säikähtäneenä takaisin.)

-Mitä pitää tehä, jos täällä ei oo yhtään
hyvää reikää mihin vois työntää?
-Työnnä huonoon reikään.
Mantsalainen käyttää kasviprässiä.

Mantsalainen 1:"Olitko Söpön kans?"
Mantsalainen 2: "Ai silleen?"
Mantsalainen 3: "Olikai sekin sielä..."

"Kirjasto on oikein sopiva paikka bongata kiimaisia nörttityttöjä, jotka unelmoi
stressipanoista, ku opiskelu ei uppoa
pieniin aivoihin"
Mantsalainen ennen baari-iltaa

- Minä olen neitsyt.
- Mitä nyt muutamia harhapilluja ollu.
- Ei niitä lasketa.
Mantsalaisten syvällisiä keskusteluja
tupareilla.

"Luonto ei tarvitse ihmistä, mutta ihminen tarvitsee luontoa."
"Kavahtakaa fundamentalismia - se on
kamala ismi!"
"Tietoisuutemme rakentaa tiedon ympäristöstämme."
"Ihminen uskoo, että on usko."

”Kyllä minäki mielummin jalkapalloa
panisin entä Markusta.”
Atlaksen fuksisuunnistusrastilta kuultua.

-P. T. Karjalaisen luennolta-
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