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Pääkirjoitus

Hei kaikki rakkaat kanssaopiskelijani!
Syksy on taas koittanut ja on tullut aika julkaista tämän lukuvuoden
ensimmäinen Mantsalehti. Sisällön hankkimisessa oli aluksi lieviä ongelmia
ja kollegani Essi sanoikin tilannetta jo kriittiseksi. Onneksi perinteiset kiristys,
lahjonta ja uhkailu toimivat tälläkin kerralla ja syysnumero saatiin
pelastetuksi. Tästä siis suuri kiitos kaikille lehteen
kirjoittaneille! Seuraavan numeron valmistumisen
takaamiseksi kannattaa kirjoitettavan arvoisia
juttuja miettiä jo nyt. Varsinkin Sanottua-palstalle
tulevia lausahduksia suosittelen laittamaan ylös
aina, kun jotain hienoja möläytyksiä kuulee.
Vaikka talvi näyttää jo uhkaavasti kolkuttelevan
ovella, ei kannata masentua. Itse ainakin lainaan
Nuuskamuikkusta ja kommentoin asiaa vain
sanomalla ”JAA”. Talvihan nimittäin tietää joulua
ja varsinkin pikkujouluja! Lisäksi muitakin
hienoja bileitä on luvassa, kuten lokakuun lopussa häämöttävät
valotikkubileet, jotka varmasti räjäyttävät tajuntanne. Edellisten vuosien
kokemusten perusteella voin taata, että meno on loistava. Lisäksi tiedossa on
tietenkin jokavuotinen luonnontieteilijöiden jouluristeily. Itse en uskalla
reissuun lähteä, koska ensimmäisestä kerrasta jäi liian suuret pelkotilat.
Joo, eiköhän tämä turha läpätys jo riitä. Näillä sanoilla toivotan iloista syksyn
jatkoa ja talven odotusta sekä antoisia lukuhetkiä Mantsalehden parissa!

-Hanne, se toinen Mantsalehden päätoimittajista
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Atlaksen puheenjohtajan löpinöitä

Terve rakkaat mantsalaiset!
Toivottavasti meidän fukseilla on lähtenyt kaikki mukavasti käyntiin, jos ei oo niin
saa vapaasti tulla itkemään vasten olkapäätä! Toivottavasti myös muilla on syksyn
aherrus käynnistynyt hyvillä mielin! Aherruksen lomassa tehdään yhdessä kaikkea
kivaa, KALENTERIT ESIIN!
- Tutustutaan Oulun kaupungin ympäristötaloon 28.10 (muistutusmailia tulee
vielä)
- Jo legendaksi muodostuneet Bright Side Of The Night –valotikkubileet tulee
31.10 Tivolissa
- Atlas juhlii pikkujoulujaan Apollossa 5.12 (sisäänpääsymaksu on
opiskelijaystävällinen)
- Mantsailloista tullaan tiedottamaan
- Leffoista nautiskellaan mantsan tenttien jälkeen
Muistuttaisin, että risuja, ruusuja, kehitysideoita ja (melkeen) ihan mitä vaan saa
lähettää mulle mailiin! Hihasta saa myös nykiä jos on asioita tai olkapään tarvetta.
(tiia.possakka@student.oulu.fi)
<3 Pusuja
Tiia
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Tee. Koe. Tiedepäivä
10.9.2013 järjestettiin yliopistolla Tiedepäivä. Tämänkaltaisessa mittakaavassa tapahtumaa ei ole koskaan
aikaisemmin järjestetty, kun yliopistolle saapui porrastetusti 4500 nuoren lauma, joka koostui kahdeksas- ja
yhdeksäsluokkalaisista, sekä lukion ensimmäisen ja toisen vuosikurssin oppilaista. Nuorille järjestettiin
päivän aikana kello 9-15 yli 60 työpajaa, joissa pyrittiin tuomaan tiede ja yliopistoelämä lähemmäs
tulevaisuuttaan pohtivia nuoria. Atlaksella oli Tiedepäivänä kaksi omaa työpajaa: Unelmien Oulu, sekä
Hiekkalaatikkoleikki – Veden eroosio.
Unelmien
Oulussa
nuoret saivat ensin
tietopläjäyksen
maantieteestä,
aluesuunnittelusta ja
sen haasteista, sekä
uuden kunnan Oulun
tilanteesta
suunnittelun
näkökulmasta.
Avasimme nuorille
infon aikana, mitä
toimivassa
kaupungissa
olisi
hyvä
olla
(energiantuotanto,
asuntoalueet, koulut,
kaupat, virkistysmahdollisuudet…), minkä jälkeen ohjasimme heidät toiminnallisemman osuuden pariin.
Nuoret asettuivat Mikko Kesälän tekemän kartan ympärille, jonne he saivat alkaa sijoittelemaan Atlaksen
tiedepäivien työryhmän askartelemia palasia, joihin oli kuvattuna kirjallisesti ja kuvallisesti palasen tarkoitus
(mm. iso silta, luontopolku, tuulivoimala). Atlaksen ohjaajat työpajalla kertoivat ja kyselivät palasten
tarkoituksia nuorilta, ja avustivat heitä sijoittamiseen liittyvissä asioissa – loppu oli nuorten omissa käsissä!
Saimme nähdä monta erilaista, kenties tulevaisuuden, Oulua, jotka kaikki sisälsivät oivallisia pointteja
Oulun jatkosuunnitteluun liittyen.
Hiekkalaatikkoleikissä nuoret pääsivät kokeilemaan veden voimaa ominaisuuksiltaan erilaisiin maalajeihin.
Suurissa muovilaatikoissa oli erilaista materiaa, jonka päälle nuoret saivat itse valuttaa vettä ”sadepilvestä”
(eli maitotölkistä, jonka pohjassa oli tasaisesti reikiä), ja ihmetellä tapahtumaa ohjaajan johdolla. Nuoret
kiersivät ryhmissä ohjaajansa kanssa pisteeltä pisteelle, joissa he pääsivät todistamaan kulutuksen,
kuljetuksen ja kasauksen sisältävää toimintalinjaa eri maalajien kohdalla. Kolmannen astian kohdalla osa
nuorista hoksasi veden vain siivilöityvän sora-aineksen läpi astian pohjalle, ja hihkaisivat tässä olevan
kyseessä pohjaveden muodostuminen! Hiekka-aineksen deltat myös kummastuttivat nuoria.
Hiekkalaatikkoleikki järjestettiin myös Tiedepäivän iltaohjelmassa, joka oli kaikille oululaisille avoin
tapahtuma. Yliopistolla vilisi lähinnä lapsiperheitä, mutta mukana työpajoja ihmettelemässä näkyi myös
jokunen kenties tulevaisuuttaan miettivä nuori. Hiekkalaatikkoleikki oli erityisesti perheen pienimpien
suosiossa iltaohjelmassa, ja Atlaksen työpajalla riittikin vilskettä aina viimeiseen hetkeen saakka.
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Kampussuunnistus toi ihmisille yliopistoa tutummaksi, ja rehtorimme Lauri Lajusen kemiashow’ssa katsojat
pääsivät seuraamaan tieteen toteutusta hauskalla tavalla.

Iltaohjelman jälkeen järjestettiin työpajan vetäjille ja ohjaajille kiitostapahtuma Science Party, jossa kiiteltiin
onnistuneesta tapahtumasta. Tiedepäivä oli ollut jokaiselta osa-alueeltaan onnistunut, eivätkä järjestäjät
olleet kuulleet vielä yhtäkään moitteen sanaa – taputukset sille! Näin hauska keino saada yliopistoamme ja
tiedettä tutuksi nuorille, ja siitä muuten kiinnostuneille oli loistava piristys normaaliin opiskeluarkeen
verrattuna. Päivän aikana Tiedepäivän Tieteen popularisoija-palkinnon tiimoilta kiertänyt jury nosti yli 60
työpajan joukosta neljä erillistä työpajaa ylitse muiden. Atlaksen Unelmien Oulu oli yksi niistä.
Työpajaryhmä tärisi innostuneisuudestaan kuunnellessaan juryn kiittelyä työpajan toteutuksesta
lautapelimäisellä ja perinteisellä tavalla, jossa nuori itse sai toimia ideoinnin ja suunnittelun todentajana.
Koulutusvastaava jurysta mainitsi idean olevan valmis sijoitettavissa luokkatilanteeseen tuollaisenaan, ja
antaa heille näin vielä mahdollisuus oivaltaa ja ratkaista itse suunnittelun ongelmia.
Työpajan toteutuksesta ja ideoinnista vastuussa olevilla Atlaslaisilla on syytä olla ylpeä itsestään näin
mittavan kiitoksen edessä, jossa on saatu maantiedettä tutuksi onnistuneella ja hauskalla tavalla.
Erityiskiitos kuuluu Ilona Heikkiselle. Ilman Sinulta saatua ideaa ei kukaan nuorista olisi päässyt
konkreettisesti toteuttamaan omaa Unelmien Ouluaan kartalle asti – kiitos!
Tiedepäivän Atlaksen työpajojen vastaava,
Sara-Juulia Tervola
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Aija Koreassa

KOREA FAKTAT:
Olen Koreassa - se eteläisempi Korea. Korealla on yksi naapurimaa - se pohjoisempi Korea. Nämä
kaksi muodostavat yhdessä Korean niemimaan. Virallisesti Pohjoinen ja Etelä ovat edelleen
sotatilassa - rauhansopimusta ei ole tehty. Niemimaan toisella puolella lilluu Keltainenmeri ja
toisella Japaninmeri. Valtavan Euraasian mantereen takia Korean ilmasto on mantereinen, vaikka
maata ympäröi meri kolmelta puolelta.
Koreassa elääpi noin 49 000 000 ihmistä + läjä turisteja/ vaihtareita/ muita hihhuleita. Maa on pieni,
joten yhdelle km2 änkäytyy 500 ihmistä - siis tilastollisesti. Totuus on toinen; maa on hiton
vuoristoista, joten asuttavaa ja viljeltävää alaa on paaaaljon paaaljon vähemmän, mikä johtaa siihen,
että per km2 asuu vielä entistä enemmän ihmisiä => paaaljon korkeita kerrostaloja siisteissä
riveissä. Soulisssa asuu 10 miljoonaa, Busanissa 3,7 miljoonaa, Inchionissa 2,6 miljoonaa ja
DAEGUssa 2,5 miljoonaa.
Valuutta on won (W), ja 1 000 wonia on noin 0,8 euroa. Aika on UTC +9, ja täällä ei harrasteta
kesäaikaa -> tällä hetkellä Suomen ja Korean välinen aikaero on siis vain 6 h, mutta kun Suomi
siirtyy talviaikaan, niin se on sen jälkeen 7 h.
Talouspuolella Korealla menee hyvin - siis sillä eteläisemmällä, josta puhun koko ajan. Maailman
15. suurin talous ja Aasian 4. suurin Jaappanin, Kiinan ja Intian jälkeen. Korea on yksi Aasian
taloustiikereistä.
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KOULU FAKTAT:
Keimyung University (KMU) perustettiin 1954 Deaguun (Korean neljänneksi väkirikkaimpaan
kaupunkiin) ja yliopiston motto on "For the Kingdom of Truth, Justice and Love". Opiskelijoita
tässä yksityisessä yliopistossa on 27 000 ja opettajia/ proffia/ yms. 2 400. Kampusalueelta löytyy
museo, kirkko, kirjasto, perinteinen "kylä", jossa puiston keskellä on muutama korealainen,
perinteinen talo ja temppelirakennelmia. Lisäksi muutaman yliopistorakennuksen alakerrasta löytyy
leipomo, kirjakauppa, paperikauppa, matkatoimisto, tietokone yms kauppa, silmälasiliike
optikoineen, posti, terveys-/ lääkäripiste, kampaaja, kukka- ja lahjakauppa, kioski, useampi ruokala
ja muutama kahvila. Yhden rakennuksen kaksi ylintä kerrosta ovat erilaisten kiltojen ja
harrastekerhojen valtaamia - jokaisella on oma kilta-/kerhohuone.
Melkein kaikki vaihto-opiskelijat (ja korealaiset
ensimmäisen vuoden opiskelijat) asuvat kampusalueen
dormitoreissa. Dormi-alueella on ruokala, kioski, posti
(pakettien
noutopiste),
kuntosali,
koripalloja
jalkapallokenttä. Erään rakennuksen alakerrassa on iso sali
kiinteine tuoleineen, jossa pidetään joka maanantai
elokuvailtama.
Kampusalue on iso: noin 1,2 km x 1,2 km (pohjois-etelä ja
itä-länsi suunnassa). Dormit sijaitsevat kampusalueen luoteisnurkassa ja sieltä valuessa
oppitunneille pitää kavuta jyrkkää kukkulaa pitkin ylös ja alas. Hyötyliikuntaa tulee siis
automaattisesti harrastettua siinä kävellessä ja kunnon kävelykengät on "must" juttu.
Opiskelijaksi tänne Keimyung yliopistoon
pääsee
mm.
ISEP:n
International-ToInternational
vaihto-ohjelman
kautta.
Opiskelutarjonnassa on paaaaljon englanninkielisiä kursseja. Jokaisen vaihto-opiskelijan
pitää osallistua koreankielen kurssille. Itse
opiskelen täällä tämän pakollisen koreankielen
kurssin lisäksi seuraavia kursseja: Advertising
and Promotion, Entrepreneuership, Crosscultural Communication, ja Traditional Korean
Dance. Lisäksi suurin piirtein joka viikko
järjestetään Korean kulttuuritunteja, joille voi
halutessaan osallistua. Näillä tunneilla
opetetaan
esimerkiksi
korealaista
teeseremoniaa, solmukorujen tekoa, savitöitä ynnä muuta sellaista. Jokaiselle näistä
kulttuuritunneista pitää ilmoittautua erikseen ja maksaa pieni tarvikemaksu. Huom! Näistä
kulttuuritunneista ei tosin saa opintomerkintöjä taikka opintopisteitä, mutta perehdyttävät hyvin
korealaiseen kulttuuriin.
-A’
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KOREA & SAUNA:
Sauna- ja kylpyläkokonaisuutta kutsutaan koreaksi nimellä Jjimjilbang. Useimmat korealaiset saunat ovat
auki vuorokauden ympäri ja sinne on mahdollista jäädä yöksi. Yleensä miehille ja naisille on erilliset
yöpymishuoneet. Tarjolla on ohuita patjoja, joiden päällä voi nukkua. Jjimjibangit ovat hyvä ja halpa
vaihtoehto hostelleille, guesthouseille ja hotelleille. Monet tulevat sinne viikonloppuna nukkumaan
muutamiksi tunneiksi yöllisen viihteellä olon jälkeen tai jos ovat missanneet viimeisen bussin tai metron.
Saunaan tullaan rentoutumaan, viettämään laatuaikaa perheen ja ystävien kanssa, siinä missä
peseytymäänkin.
Ensimmäinen kokemukseni korealaisesta saunakulttuurista tapahtui Busanissa. Valtavan ostoskeskuksen
alakerran yhdessä kulmauksessa oli todella iso Spa Land.
Maksettuamme pääsylipun ja jätettyämme kenkämme lukollisiin lokeroihin, saimme pyyhkeet ja sauna-asun
(paksuhkosta kankaasta olevat löysät shortsit ja löysän, muodottoman t-paidan). Miehille ja naisille on omat
pukuhuoneet ja kylpemistilat. Pukuhuoneessa riisuimme vaatteet ja jätimme ne lukkojen taakse turvaan ja
puimme sauna-asun päälle. Sauna-asua pidetään päällä yleisissä tiloissa ts. niissä tiloissa jotka sekä miehet
että naiset jakavat keskenään.
Yhteisissä saunatiloissa oli kaksi eri osastoa: saunat ja kuumavesialtaat. Kuumavesialtaat olivat ulkosalla ja
niissä oli vettä noin puoleen sääreen. Eri altaissa oli eri lämpöisiä vesiä (+30-45’C). Lämmin vesi rentoutti
mukavasti väsyneet jalat. Sauna-alueella oli lepotuoleja, joissa ihmiset lukivat kirjoja, katselivat ohjelmia ja
nukkuivat. Saunat olivat erillisissä huoneissa. Saunan ulko-oven luona oli mittari, joka ilmoitti saunan
lämpötilan. Saunat olivat joko suorakaiteisia tai pyöreitä lattia-alaltaan. Mikä teki korealaisesta
saunakulttuurista erikoisen ja mielenkiintoisen oli se, että useimmissa saunoissa ei ollut varsinaisia penkkejä
tai lauteita, vaan ihmiset makasivat lattialla bambumattojen päällä. Siinä oli oikein rentouttavaa maata ja
jotkut olivat pienestä kuorsauksesta päätellen jopa nukahtaneet sinne. Saunat olivat suurimmaksi osaksi
suomalaiseen makuun vain lämpimiä – sellaisia joissa on miellyttävä olla pitkiäkin aikoja (+35-55’C).
Muutamassa yleisessä saunassa lämpöä oli lähemmäs +60-65’C. Joissakin saunoissa oli hiljaista,
rentouttavaa musiikkia ja erilaisia valoja. Jokainen sauna oli teemaltaan erilainen. Välillä oli mukava huilia
yleisillä alueilla ja viilentyä. Ihmiset siis vaelsivat saunasta toiseen, ottivat vähän välipalaa, rentoutuivat ja
katsoivat televisiota. Pienessä kioskissa myytiin jäätelöitä, juomia ja pientä naposteltavaa – ”maksu” tapahtui
pukukaapin avaimella ja vasta Spa Land:sta lähdettäessä maksettiin nämä ostokset. Kylpylässä oli myös ns.
kylmähuone, jonka lämpötila oli hurjat +22,2’C!
Saunomisen jälkeen palattiin kylpemistiloihin. Suihkuja oli sekä istuma- että seisomasuihkuja. Tarjolla oli
shampoot ja saippuat. Lisäksi siellä oli useita pienempiä altaita ja hierovia porealtaita, joissa oli eri
lämpötiloja ja joissa oltiin ilman vaatteita. Altaat olivat niin syviä, että niissä pystyi istumaan pohjassa
kaulaansa myöten. Naistenpuolella oli lisäksi ulkoaltaita, joiden vesilämpötila oli +40’C paikkeilla.
Kylpemistilojen yhteydessä oli myös kaksi SUOMALAISTA saunaa – toisen lämpötila oli +73’C ja toisen
+81’C. Molemmissa suomalaisissa saunoissa oli jopa kunnon lauteet ja kiuas kivineen, muttei sinne saanut
heittää vettä. Lisäksi näissä saunoissa oli isot taulutelevisiot(!). Saunan jälkeen oli mahdollista pulahtaa
”kylmään” altaaseen, jonka lämpötila oli +28’C… Pukuhuoneessa oli tarjolla kasvorasvoja, body lotioneja,
topseja, hiustenkuivaajia, kampoja ja harjoja (UV-valolla steriloituja?), ja hiuslakkoja ja –geelejä.
Saunomisaikaa oli 4 h (myös kokopäivän lippu on mahdollinen) ja siinä ajassa kävin kaikki 14 saunaa ja
useimmat altaat läpi. Yleensä ottaen tatuoinnit ovat kiellettyjä näissä yleisissä saunoissa/ kylpylöissä, mutta
länsimaalaisena pääsin tuonne muutamasta pienestä tatuoinnistani huolimatta. Mielestäni tämä korealainen
saunakokemus oli mahtava, sillä sieltä sai pyyhkeet ja muut tarvikkeet.
Spa Land: http://www.visitkorea.or.kr/enu/SI/SI_EN_3_1_1_1.jsp?cid=1000306

-A’
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Kenttistunnelmia Kilpisjärveltä
Niin se matka alkoi syyskuisena maanantaiaamuna kohti Kilpisjärveä meidän kymmenen hengen
porukalla. Matkalla pysähdyimme ihailemaan maisemia Aavasaksan huipulta ja jatkoimme Vihreän
Pysäkin ja Muonion kautta kohti Suomineidon käsivarren upeita maisemia. Syvä sisäinen rauha valtasi
allekirjoittaneen tunturien syleilyyn saapuessamme.
Majapaikkanamme toimi luksushotellin tavoin Kilpisjärven biologinen tutkimusasema, jossa joka
päivän päätteeksi odottivat maittavat ruuat, sauna ja mukava sänky. Voin kertoa, että ruoka ja uni
maistuivat maastopäivien jälkeen.

Ensimmäisenä maastopäivänä kaikki saapuivat aamupalan jälkeen luentosaliin pipot tiukasti päässä ja
reput selässä. Selkeästi palo päästä hommiin oli voimakas, eikä alustusta päivän maastotöihin olisi
malttanut istualtaan kuunnella. Päivän aiheina olivat puustomittaukset sekä kaikkien odottamat
palsasuot. Ryhmä jaettiin kahtia ja neljän hengen porukoissa oppiminen oli tiivistä ja jännittävää. Jopa
niin jännittävää, että reissun korkeimmat sykkeet taidettiin nähdä tunturikoivikon rauhassa
relaskooppia käsitellessä. Huolimatta tosiaan siitä, että tunturien rinteitä tuli ravattua ylös ja alas
päivittäin.
Ensimmäisen lounastauon maisemat olivatkin sitten melko huisit tunturin huipulta. Sen verran huisit,
että alas kivistä rinnettä kiivettiin kiireellä ja ryhmänvaihto vähän viipyi. Iltapäivän aloitimme palsan
päällä rentoutuen ja uutta suota tutkien. Iso palsahan me löydettiinkin!
Heti ensimmäisenä iltana pääsimme nauttimaan rantasaunan lämmöstä ja dippailemaan pohkeita
hyiseen Kilpisjärveen. Kyllä sinne lopulta pulahdettiinkin, toiset kepeämmin kuin toiset. Mutta ai että
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sitä täydellisyyden hetkeä, kun laiturinnokasta katse liukui auringonsiltaa pitkin hurmaavan PikkuMallan rinteille.
Yöllä koimme vielä jännityksen hetkiä, kun käytävältä kantautui palohälytyksen läpitunkeva ujellus ja
taustalta kuului huuto ”kakkosrakennuksessa palaa!”. Allekirjoittanut oli toiminut saunan
lämmittäjänä, joten luonnollisesti ensimmäinen ajatus oli no nyt se sauna palaa. Kyljen kääntö, tyyny
korville ja takaisin unten maille. Ikinä ei selvinnyt mikä se kakkosrakennus on, mutta sauna näytti
säästyvän. Ilmeisesti koko muu laitoksella yöpyvä väki heräsi tähän tilanteeseen, mutta proffamme
uinui rauhassa läpi yön ja ihmetteli mistä palohälytyksestä niin kiivasta keskustelua
aamupalapöydässä oikein käytiin.
Toinen maastopäivä koitti ja luvassa oli Jehkats-tunturin valloitus. Ylöspäin kiivettiin rauhassa
muutamia dataloggereita matkalta keräten ja hammastikkuansoja roudalle rakkaudella pystyttäen (ja
talloen). Ylhäällä nautimme lounasta, taas kerran, upeissa maisemissa. Alaspäin mentäessä ei enää
reittivalintoja sen kummemmin mietitty, vaan mentiin sieltä mistä reitti oli suorin, ja tehtiin
mittauksia vähän jyrkemmissäkin paikoissa. Routa-aktiivisuuden mittaaminen jäi välillä toissijaiseksi,
kun rinteeltä löydettiin tutkimisen arvoisia sopulin pesäkoloja.
Jehkats-päivänä saimme jo ihailla Saanaa kauempaa, mutta kolmantena päivänä tutkimuslinjamme
johti Saanan huipulle. Biomassaa leikattiin paperipusseihin lehtomaisista tunturikoivikoista aina
paljakalle asti. Huipulla odottivat pienet pulahtamaan kutsuvat tunturilammet.
Ootko menossa uimaan?
Joo.
Siis oikeesti?
Joo.
Siis ihan oikeesti oikeesti?
Joo joo!
Määki tuun!
Lopulta meitä olikin siellä neljä rohkeaa kylpemässä Saanan huipulla 996 m korkeudessa. Aurinko
paistoi ja tuulenvire oli olematon. Aurinkotuolit vain puuttuivat.
Neljäs
maastopäivä
alkoi
rauhallisella tahdilla ja aamupäivä
samoiltiin Saanan ja Jehkatsen
välimaastossa.
Lounastauon
jälkeen ryhdistyimme ja päätimme
lähteä kiertämään Saanaa ympäri.
Matkalla etsimme geomorfologisia
kohteita ja arvioimme niiden
vaikutusta paikalla vallitsevaan
kasvillisuuteen.
Rinnetoorin
löytäminen
sai
aikaan
onnenhihkaisuja ja suppakuopat
paljastuivat
saksalaisten
bunkkereiksi. Saanajärvi kimmelsi auringossa ja upeimmalta Saana tuntui näyttävän aivan tunturin
nokan juurelta. Vihdoinkin ymmärsi myös sen, kuinka erilainen maisema on tunturin etelä- ja
pohjoisrinteellä. Terveisiä nimimerkiltä En-usko-ennen-kuin-näen-sen-itse. Etelärinteen lehtojen ja
pohjoisrinteet puuttoman maaston välillä oli uskomaton kontrasti.
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Oli viimeisen maastopäivän vuoro. Heti aamupalan jälkeen suuntasimme autojen nokat kohti Norjaa,
Jäämerta ja Steindalsbreenin jäätikköä. Se siniharmaan jäätikköjoen ja tunturilaaksojen ruskan taika
lukuisten sateenkaarien säestämänä. Ei kai sitä näkyä voi sanoin, tai edes kuvin, kuvata. Tai sitä
tunnetta, kun astut ihan oikean jäätikön päälle ja jäämassan alla virtaa vuolas vesi. Olo oli kuin
satukirjan hahmolla. Edes (kenttiksen ainoa) sade ei tunnelmaa pilannut, sillä viikko oli mennyt lähes
t-paitakeleissä. Paluumatka jäätiköltä autoille sujui lampaiden viihdyttäessä meitä ja auringonvalon
siivilöityessä tunturikoivujen lehvästön läpi.

Ennen viimeistä yötä asemalla väsynyt porukkamme pysähtyi vielä kuviomaalampea ihailemaan, ja
ilta vietettiinkin koko porukalla nuotion äärellä lettuja paistaen ja reissua muistellen. Nukkumaan ei
halunnut mennä, koska seuraavana päivänä olisi lähdön aika. Mutta niin se kaikki hyvä vain loppuu
aikanaan ja paluu arkeen koitti.
Allekirjoittanut kiittää Ainoa, Antteja, Emmiä, Essiä, Jania, Pinjaa, Siniä ja Tuijaa upeasta kenttiksestä.
Maija
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Luonnomaantieteen kenttäkurssi 22.8. - 29.8.2013 Oulangalla

Kohti Kuusamoa ja Oulangan tutkimusasemaa lähdettiin yhdeksän aikaan aamulla kolmen minibussin
voimin. Matkalla pysähdyttiin ihmettelemään aapasuota Pudasjärvellä ja ostamaan eväitä sekä erinäisiä
virvokkeita Kuusamosta. Perille päästyämme jakauduimme huoneisiin ja pääsimme testaamaan aseman
(maksua vastaan) tarjoamaa täyshoitoa päivällisen merkeissä. Ruoka osoittautui onneksi maittavaksi, sillä
nälkä oli joinain päivinä maastosta palatessa melkoinen.

Kenttäkurssilla riitti viikoksi tekemistä, vaikka luennot pidettiin etukäteen yliopistolla aikaisemmista
vuosista poiketen. Ryhmätyöskentelynä piti saada aikaiseksi raportti ja seminaariesitys omasta aiheesta.
Ryhmille jaettuja teemoja olivat kasvillisuus ja maannos, kallio- ja maaperä, sää ja ilmasto, suo, jokien
hydro-morfologia sekä vedenlaatu. Maastossa muun muassa kaivettiin kuoppia joista saatiin maannos- ja
maaperänäytteitä, kairattiin suota, tunnistettiin kivilajeja ja tutustuttiin brittiläiseen RHS (River Habitat
Survey)-tutkimusmenetelmään. Kasvillisuusruudutkin tulivat varsin tutuiksi. Niitä hajotettiin ainoastaan
yksi, ja väärin mutta innolla täytetyistä lomakkeista seuranneet potkutkin peruttiin myöhemmin.

Maastossa työskentelyn lisäksi ohjelmaan kuului labratöitä maannosnäytteiden sheikkauksen ja
maaperänäytteiden tärisyttämisen yhteydessä. Ihmisiä saattoi löytää myös tuijottelemasta kiviä ja
mineraaleja, joihin joku muu oli jo onneksi keksinyt muistisääntöjä – granuliitissa on granaatteja,
plagioklaasi plagioi ja hematiitti hemaisee. Ja vaikka tentissä kovasta tuijottamisesta ei paljon tuntunut
apua olevan (keskiarvo oli huikea 2,2), voidaanpahan ainakin päteä geologian fuksikursseilla. Toivottavasti.

11

Vaikka pinna oli viikon tiiviin yhteiselon aikana välillä koetuksella itse kullakin ja vuorokauden tuntimäärä
tuntui välillä hyvinkin riittämättömältä, kuitenkin maastoon pääseminen oli monelle tulevalle
luonnomaantieteilijälle erittäin mieluisa kokemus. Kenttäkurssilla keksittiin myös kiviterapia tuomaan
suhteellisuudentajua meidän mitättömien ihmisten elämään, jota ei mitata miljoonissa vuosissa.
Viimeistään turvetta silittäessä viimeisimmätkin arkihuolet jäivät unholaan, ja kuvituksessakin esiintyvä
Sara ajattelikin vaihtaa sukunimensä Turpeeksi ja ryhtyä suotutkijaksi. Sara Turve, jos ymmärrätte mitä
tarkoitan.

Kaikesta tekemisestä huolimatta kenttiksellä ehdittiin myös saunoa, uida, pelata lentopalloa, istua kodalla
(yrittämässä opettajien lahjontaa sherrypullolla) ja ihmetellä poroja ja revontulia. Vedentulokin katkesi
eräänä iltana, jolloin ihmisiä alkoi jo hiukan ahdistaa, mutta onneksi vastarannan luontokeskuksen pihalla
oli ulkohuussi. Kyllähän tätä viikkoa uskaltaa vaikeuksista huolimatta suositella kaikille. Varoituksen sanana
täytyy kuitenkin todeta, että kenttäkurssille osallistumisen sivuoireina voi kiinnostus luonnomantsaan
kasvaa ja päätös suuntautumisesta hankaloitua taas hiukan lisää, kuten kävi ainakin kirjoittajalle.

Marjo Seppänen
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Fuksien Riemukas Mökkireissu
Me uudet maantieteen fuksit emme ole kovin hyviä aikataulujen kanssa. Tämä huomattiin jälleen
Ruskaretken ilmoittautumisen kohdalla; kukaan meistä ei ehtinyt ilmoittaa itseään tälle kostealle
mökkireissulle. Emme kuitenkaan halunneet luopua ruskaretken tuomasta riemusta, joten
vuokrasimme oman mökin Kalajoelta, jonne suuntasimme tutustuaksemme syksyiseen luontoon
sekä erilaisiin maantieteellisiin kohteisiin.

Kuva 1: Fuksit valloittivat siirtolohkareen.
Uskokaa tai älkää, ruskaretkeemme sisältyi todellakin muutakin kuin pelkkää kosteaa illanviettoa.
Kävimme ihastelemassa syksyistä luontoa, jäätikön mukana kuljettamia siirtolohkareita, aaltojen
rantahietikkoon tekemiä aaltojälkiä sekä stabiloituneita hiekkadyynejä. Pienen luontoretkemme
jälkeen kiiruhdimme takaisin mökin lämpöön ja eväiden ääreen. Alkuillasta sosiaalista
kanssakäymistä lisäsi Alias sekä tuttu pullon pyöritys omine sääntöineen. Synkimmätkin
salaisuutemme ovat nyt kaikkien mantsan fuksien kannettavana. Osa hämmentävistä
paljastuksista otettiin vastaan hiljaa hyväksyen, lempiasento taas kirvoitti pitkän keskustelun ja
mielipidetaiston.
Jokainen aikuinen ihminen kyllä tietää, miten rauhallisesti käyntiin lähtenyt mökki-ilta päättyy.
Liialliset prosentit saivat loppuyöstä tai toisin sanoen alkuaamusta aikaan useammankin
rikkoutuneen lautasen ja mukin, matolle levinneen maksalaatikon, huonon olon ja kyvyttömyyden
aukaista vuodesohva.
Matkakertomus ei sisällä kaikkia yksityiskohtia ja adjektiivein luotuja tunnelmakuvauksia. Mökillä
kuitenkin koko yön kädestä käteen kiersi pieni sininen entinen kemian vihko, joka nyt laskujen
sijaan sai täytettä ikimuistoisista sanonnoista, tarinoista ja lausahduksista. Jotta jokainen pääsisi
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osaksi mahtavaa luokkaretkeämme, päätimme jakaa teille vielä lopuksi vihkoon tuotettuja yöllisiä
tekstejä niiltä osin kuin niistä selvää saimme.
”Kun juodaan, niin pitää katsoa Joonasta himoitsevasti silmiin.”
”Kirjoitan silti jee hauskaa, ei jee että pitkä vessajono!”
”Käsialani on vielä hyvä eli en ole tarpeeksi kännissä eli lisää smirreä!”
”Olen vitun kännissä. Tipun tuolista kohta.”
”Poikainen sin von syggenheim puheli miehisiä yms armeija ja ja kaikkia sotajuttuja. Vastaan tähän
että voi saatana voi olla armeija aina mielessä. Hän valitsi mantsan <3”
”Ehkäisypillerit on kalliita, miehet maksakaa 50%!”
”Juomani on heitetty lattialle merenneidon aka arielin toimesta, kusipää lespon toimesta.”
”Kuka saatana kirjoittaa noin fukin epäselvästi?”
”Meno vitun estrogeeninen.”

”Olipa kerran mahtava johtaja nimeltään kersantti Samuli, joka urheasti taisteli valtakunnansa
puolesta (maksoi omat kortsunsa) joka oli romahtamisen partaalla. Sitten kersantti Samuli
alkoholisoitui ja antoi mahtavan käskyn prinssi Nikolle kertoa valtakunnansa kansalaisille
suursanoman, että viina loppui valtakunnasta. Se synnytti valtavat mellakat, mutta lopulta Niko
keitti ponua koko kansalle ja pelasti valtakunnan romahtamisen parralta!”

Kuva 2: Aaltojen jäljet rantahietikossa.
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Atlaksen leffailta
Sisältää harkittua mainostusta

Atlaksen kulttuurivastaava Kirsi järjestää joka
tenttimaanantai
kiltakommuunin
tiloissa
mainiotakin mainiomman leffaillan. Ideana
on siis rentoutua rankan tentin jälkeen
hyvässä seurassa
katsomalla
yhdessä
äänestämällä valittua elokuvaa.
Esimerkiksi tänä maanantaina (14.10.)
katsoimme yhdessä valitettavan pienellä
porukalla Les Miserables elokuvan. Elokuva
on musikaali jossa esimerkiksi Hugh Jackman
ei olekaan Ahma vaan kiltti huijaripormestari, tai jotain. Kritiikkiä elokuva sai siitä,
että siinä laulettiin liikaa, se sisälsi liian vähän räppikohtauksia ja tissejä ja siitä, että
Russel Crowe lauloi itse. Elokuva oli kuitenkin ihan ookoo, jopa kriittisimmät
kuluttajat katsoivat elokuvan loppuun. Saimme onneksi myös asiantuntijaohjeita,
miten elokuvaa tulisi katsoa.
Leffaillassa on aina tarjolla myös jotain pientä syötävää, esimerkiksi karkkia ja sipsiä.
Leffaa äänestetään Doodle-äänestyksellä ja äänestys on samalla semisitova
ilmottautuminen, jotta järjestäjän ei tarvi järkätä hommaa turhaan.
Omia hyviä kokemuksia leffailloista on kertynyt
erityisesti fuksivuodelta. Kun ei ollut vielä hulluna
kavereita, oli mukava, että yhtenä päivänä oli
vapaa-ajan sosiaalista kontaktia. Ja leffailtahan
alkaa aina kuudelta ja jos ei huvita lähteä
kämpille niin kiltikseltä usein löytyy pari muutaki
tyyppiä, jotka on jääny ootteleen elokuvaa. Myös
Chris Hemsworth ilman paitaa (kuvassa) on
mukava muisto eräältä leffaillalta. Aahh…
Leffailta on myös hyvä paikka romanttisille liikkeille.
Onhan
myöhäinen
yliopisto
vavisuttavan
romanttinen paikka.

Terveisin Essi
Toivoisin leffailloille jatkoa ja kävijöitä;)
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Mikä ihmeen PSMS?
Pohjois-Suomen Maantieteellinen seura eli tuttavallisemmin PSMS juhlii tänä vuonna 50-vuotista
taivaltaan. Seuran ja Maantieteen laitoksen yhteistyö on aina ollut tiivistä ja hyvin moni laitoksen
henkilökunnasta on osallistunut PSMS:in toimintaan aikojen saatossa. Atlas perustettiin vuonna
1980 PSMS:n alajärjestöksi ja Atlas ”itsenäistyi” vasta vuonna 2007. Ilman Pohjois-Suomen
Maantieteellistä seuraa ei olisi Atlasta!!
PSMS perustettiin siis 25.10.1963 Oulun yliopiston maantieteen laitoksessa, joka sijaitsi tuolloin
Oulun kaupungin keskustassa. Tuossa perustamiskokouksessa professori Uuno Varjo kertoi, että
on syytä perustaa maantieteellinen seura, jossa jäseninä on vain maantieteilijöitä. Tuohon aikaan
mantsalaisia ei vielä ollut paljoa. Seuran tarkoitus oli siis pitää yhteyttä mantsalaisten keskuudessa
järjestämällä kokouksia ja erilaisia retkiä. Tämän lisäksi PSMS on alusta asti julkaissut alaansa
kuuluvaa tieteellistä kirjallisuutta. PSMS julkaisee nykyään kahta tieteellistä julkaisua: Nordia
Geographical Publications Yearbookia, jonka kaikki seuran jäsenmaksun suorittaneet saavat
itselleen postitse ja Nordia tiedonantoja –sarjaa, jossa julkaistaan maantieteellisiä väitöskirjoja
sekä erilaisia tutkimusraportteja.
True mantsalainen kuuluu siis myös Pohjois-Suomen Maantieteelliseen seuraan, näin väittäisin!
PSMS:n toiminnan avulla tutustuu eri-ikäisiin mantsalaisiin, saa uusia suhteita, verkostoituu ja
pysyy maantieteellisen tutkimuksen etenemisen kyydissä!
Liity PSMS:n jäseneksi: opiskelijoilta 7e/vuosi. Jäsenmaksulla saa siis joka vuosi julkaisun kotiin
postissa sekä voi osallistua retkiin jäsenhinnoin ja nauttia vuosittain asetettavista eduista (Joka
vuosi voi itse päättää, haluaako jäsenmaksua suorittaa uudelleen).
Rekisteröitymisen seuran jäseneksi voi tehdä helpoimmin maksamalla jäsenmaksun seuran tilille
Nordea 110730-630115, sekä ilmoittamalla nimensä ja yhteystietonsa sähköpostin välityksellä
seuran notaari Satu Kivelä (psms.notaari(at)oulu.fi), joka voi myös tarkemmin neuvoa
jäsenasioissa. Hänen kauttaan tulevat perille myös mahdolliset osoitteenmuutokset.
PSMS:n kotisivut löytyy osoitteesta: https://wiki.oulu.fi/display/psms/Etusivu
Terveisin:
Tiia Possakka
Atlaksen PSMS-vastaava
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PSMS 50 vuotta
Päiväseminaari Saalastinsalissa 4.10
Pohjois-Suomen maantieteellinen seura täytti 50 vuotta, jota juhlittiin virallisemman päiväseminaarin
merkeissä, sekä iltajuhlassa. Päiväseminaariin oli saatu kutsuttua puhujiksi mantsalaisia monelta eri
mahdolliselta työllisyyssektorilta. Päiväseminaarin tarkoituksena oli PSMS:n juhlakirjan julkaisun ja juhlinnan
lisäksi avata opiskelijoille mantsalaisen mahdollisia työllisyysmahdollisuuksia. Vuosittain järjestettävässä
alumnipäivässä päästään ensikin vuonna tutustumaan mantsalaisten työelämään.
Kuulimme kaupunkisunnittelusta ja – tutkimuksesta, maantieteilijän työstä yksityisellä sektorilla
asiantuntijatehtävissä, maantieteen opetuksen haasteista, harjoittelusta ponnahduslautana työelämään sekä
maantieteilijän elämästä Afrikassa. Mielenkiintoisimmiksi nousivat maantieteen opetuksen haasteissa
ylioppilaskirjoitusten sähköistyminen, jota testataan porrastetusti vuodesta 2016 alkaen. Maantieteen ja mm.
saksan kirjoitukset sähköistetään ensimmäisenä, sillä niiden kirjoittajamäärät ovat vähäisempiä ja näin
kontrollointi tehokkaampaa.
Maantieteen kirjoittajamäärien tasainen lasku nousi myös huolenaiheeksi seminaarissa, ja pohdintaa tapahtui
suosittuuden lisäämisestä. Yksi esimerkki on tässäkin lehdessä mainittu Tiedepäivä tyyppinen tempaus, jossa
päästään popularisoimaan tiedettä mukavalla tavalla. Kukapa ei mantsasta tykkäis <3
Maantieteilijä Afrikassa oli aivan mahtava katsaus seikkailijatyyppisestä maantieteen harjoittamisesta, jossa
päästään tutkimaan luonnon ja ihmisen vuorovaikutuksia erilaisemmissa ympäristöissä. Rahoittaisikohan
mantsan laitos meille excun joskus Helsingin yliopiston tutkimuskeskukseen Afrikkaan? Olishan se aivan sairaan
siistiä!
Seminaarin kahvitauolla oli hyvää kakkua, ja Apulaisrehtori Raahesta melkein koomikkoon verrattavissa oleva
häiskä. Vaikuttavin esitys oli Professori Mari Vaattovaaralla Helsingin yliopistosta, joka puhui juurikin
kaupunkitutkimuksesta. Avasi ainakin itselleni maantieteen suunnittelupuolta entistä enemmän!
PSMS:n 50-vuotisjuhlan iltabileet
PSMS jatkoi alumnipäivän jälkeen juhliaan Teatterin ravintolassa Torinrannassa. Tapahtuma oli rento, sillä
mantsalaisethan ovat tunnetusti mukavaa sakkia. Buffet-illallinen koostui kolmesta ruokalajista ja ruoka oli
kerrassaan mahtavaa! Hellästi haudutettu lohi herätti mielenkiinnon jo menun ensisilmäilyllä, ja kyllähän se siltä
itseltään maistuikin. Puhdasta rakkautta, ah. Ruoan ja juoman ohella juhlassa jaettiin muutamia kunniajäsenosoituksia ja kuultiin Toivo Muilun juhlapuhe, joka avasi PSMS:n historiaa ja vaiheita. Virallinen osuus oli
nopeasti ohitse ja siirryttiin vapaaseen jutusteluun.
Monet vieraista tunsivat toisensa ja kuulumisten vaihto oli vilkasta. Tällaiset tapahtumat ovat aina
mahdollisuuksia uusien kontaktien ja kavereiden saamiselle. Rennossa menossa oli myös mukava kysellä jo
pitkään työelämässä olleilta mantsalaisilta heidän kokemuksiaan ja työpaikkojen kinuaminenkin sujui
helpommin.
Eiväthän juhlat ole mitään ilman jatkoja! Yksissä tuumin porukka siirtyi yön tunteina erääseen pystybaariin,
jossa meno letkeytyi entisestään ja porinaa oli monenlaista.
Ei voi muuta kuin taas todeta, että MANTSA <3
Mantsattaret,
Tiia Possakka ja Sara-Juulia Tervola
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Historian luennoilla opittua:
- Ruotsalaiset tekivät 1700-luvulla ensimmäisen väestönlaskennan. Väestöä oli
murto-osa siitä, mitä itänaapurissa oli. Asia tuli ruotsalaisille niin puun takaa, että
raporttia ei julkaistu vuosikymmeniin. Varmaan ihan fiksu veto.
- Krimin sodan aikana britit tuhosi kauppatavaraa ja laivoja Suomen rannikolla, myös
Oulussa. Suurin osa tuhotusta puutavarasta ja tervasta oli jo maksettu laivattavaksi.
Arvatkaapa mihin? Englantiin.
- Samassa sodassa kokkolalaiset kaappasi brittien maihinnousualuksen. Ei oo kovin
moni samaan pystyny. Myöhemmin britit kyselleet laivaa takaisin. Ei oo annettu.
- Vladimir Putin totesi presidentinvaalit voitettuaan, että Neuvostoliiton hajoaminen
oli 1900-luvun suurin geopoliittinen katastrofi. Jari Tervon mielestä 1900-luvun
suurin geopoliittinen katastrofi oli Neuvostoliiton syntyminen.
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Opintopakolaisena Oulussa
Joskus se tunne vaan iskee. Päähänpinttymä tai mielihalu josta ei vaan
pääse

eroon.

Joskus

sen

kohteena
suklaa

on
tai

kahvitauko
kiltiksellä
tenttiin
lukemisen
lomassa.
Tällä
sen

kertaa
kohteena

oli pääaineen
vaihto
luonnonmantsasta matkailumantsaan. Kun ajatuksesta ei eroon päässyt, oli
seuraava

vaihtoehto

selvitellä

opiskelumahdollisuudet.
mahdollista,

mutta

Mielenkiintoinen

himojen

Helsingissä

kukaan

yhdistelmä,

ei

kohteena

opiskelu
kyseistä

mutta

ei

on

olevan

opinto-oppaan

ainetta

kiitos.

suuntauksen

siellä

Rovaniemellä

mukaan
opeta.

matkailua

voisi opiskella enemmän yhteiskuntatieteiden näkökulmasta, mutta sekään
ei

karttafetissistä

kärsivälle

opiskelijalle

sovi.

Kolmantena,

ja

parhaana, vaihtoehtona tarjolla oli Suomen ainoan maantieteen laitoksen
laaja

kurssitarjonta

ja

aihetta

oikeasti

opettava

ja

tutkiva

henkilökunta.
Pienen punaisen Polon, pakettiauton ja kahden ihmisen 600 km vaellus
Ouluun sujui rautaisen kartankäsittelytaidon ansiosta kivuttomasti ja
pahvilaatikkokaaos

päästettiin

valloilleen.

Erinäisten

operaatioiden

jälkeen asunto muuttui kodiksi ja banaanilaatikot hävisivät viimeistä
myöten kierrätykseen muutamassa viikossa.
Mikä Oulussa nyt on sitten erilaista Helsinkiin verrattuna? Enimmäisenä
mainittakoot HOAS:n 100m jono toimiston ulkopuolella vs. PSOAS:n nopea ja
ystävällinen palvelu joka kruunattiin ilmaisella jätskillä ja kahvilla.
Joukkoliikenteestä pisteet menee Helsinkiin sata – nolla, mutta Oulu vie
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lähes yhtä selkeästi pisteet pyöräilyn puolella. Kompakti keskusta jonka
palveluntarjonnassa
raidallisten

ainoa

sukkien

puute

puute.

tähän

Onneksi

mennessä

tämäkin

on

puute

ollut

Stadiumin

korjautuu

pienellä

seikkailulla keskustan ulkopuolelle.
Yliopiston
puoleltakin
löytyy

eroja.

Erityisesti
mieltä
lämmittää
että

se,

muutamaa
poikkeusta
lukuun
ottamatta
kaikki
yliopiston
opetus

järjestetään saman katon alla. Helsingissä kampuksia on neljä, joten
puolen
saatika

tunnin
sitten

tauko

ei

siinä

aina

välissä

riitä

luennolta

syömiseen.

toiselle

Sateella

myös

siirtymiseen,
kengät

pysyy

kuivana, mistä myönnetään erityismaininta lipastolle. Järjetön tilojen
kodikkuudessa kiltis peittoaa MaO:n sohvat, mutta miinusta tulee n. 10
min

kävelystä

Kumpulassa

luennoille

maitoa

on

ja

sekä

erityisesti

luennolle

ehtii

kahvimaidon
usen

n.

puutteesta.
minuutissa.

Opiskelijalounas päätyisi muuten tasapeliin, mutta pizzat ja wokkipaja
kaataa kupin lievästi pohjoisen suuntaan. Lopuksi vielä suitsutusta ja
ylistystä kaikille Atlaslaisille siitä, että olette ottaneet kaikki uudet
ja uusvanhat opiskelijat omaksenne loistavasti!
Seuraavassa Mantsalehden numerossa ruodin opetuksen ja kurssien eroja,
kunhan tästä ensin ehtii muutamalla kurssilla käymään.
-Henkka
Ps. On meillä kotona oikeesti vielä pari pahvilaatikkoa yhen oven takana
piilossa.
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Tarina Oravasta
Oli armon vuosi 2013. Syksy oli jo pitkällä (mutta puissa oli vielä lehdet). Eräänä synkkänä ja
myrskyisenä iltana oli joukko paremman tekemisen puutteessa olevia nuoria aikuisia oli
kiltahuoneen neuvottelutiloissa leikkaamassa paperista pieniä neliöitä, joissa oli pieniä kuvia
rakennustyömaista ja nurmikoista. Äkisti rauhallisen, pitkäveteisen ja myös melko hiljaisen
puuhatuokion katkaisi:

SAATANANMOINEN RYTINÄ!!!
Asiaa alettiin luonnollisesti selvittämään, kuin Scooby-Doo:ssa konsanaan. Mysteeri oli
selvitettävä. Mistä moiset yliluonnolliset äänet kuuluivat? Mikä voisi olla selittävä tekijä
vastemuuttujalle SAATANANMOINEN RYTINÄ. Toisiamme kädestä pitäen hiivimme ympäri
kiltakommuunia ja kurkistimme omaan kiltahuoneeseemme. Oli muuten jännittävää ja kaikki meni
tasan niin kuin tässä kirjoitan. Mutta niin.

Kuva 2: Not so popular piece of clip art

Kuva 1: Popular piece of clip art

JUMAN KEKKA. Kiltahuoneessa oli ORAVA!
Semmoinen söpö ruskea vilistäjä. Ihanaa! Oma kiva pikkukaveri! Uusi kaveri ja mantsan uusi
maskotti! IHANAA! Sitten se pikkupaska tuli hulluksi. Se alkoi juosta kuin hullu ja pitää eläimellistä
meteliä. Se pudotteli ja rikkoi kaiken, mikä pudoteltavissa ja rikottavissa oli. Se syöksähti noin sata
kertaa naama edellä ikkunaan ja jatkoi sitten taas juoksemista. Munapäähän ei uskaltanut koskea,
koska sillä saattaisi olla vaikka HIV. Lopulta saimme sen nilkin kiipeämään ikkunasta ulos
kuvottavasta viltistä tehtyä oravaluiskaa pitkin.
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Kuva 3: Auta orava karttapallon kautta pää edellä ikkunaruutuun
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Sanottua
”Syy miksi ollaan erään nimeltämainitsettoman mantsattaren kanssa näin hyviä
kavereita on, että minulla on niin suuri muna!”
-Mantsalainen sitseillä
”Mä en tiiä pärjäänkö opettajana, jos ne oppilaat on tosi TYHMIÄ!”
-Mantsatar pohtii tulevaisuuttaan
”Mä en oo ottanu muutaku kakakakakaks kakakakakaljaaa!” -> Seuraavana päivänä
krapula nimettiin ”Suopäiväksi”…
-Mantsatar LM:n kenttiksellä
”Siinä kerrottiin, että vesikin on elävä ORGASMI! Ihan oikeesti!”
-Mantsatar selittää dokumentista
"Ei tunnu missään...zzzZZzz" sanoi mantsalainen kello 6 aamulla yliopiston käytävällä
jouluristeilyilmoittautumiseen jonottaessaan.
”Jes kerranki tiiän tän jutun jo valmiiks ku se tulee ja alkaa selittää että
”Omusmousum zämzäm plöö”, eikä mun tarvi kysyä että mitä.”
-Mantsalainen ei ymmärrä nopeasanaista mantsatarta

Keskustelu ruokalassa:
-”Jaa, nää kaikki porkkanat pitsoista on laitettu tänne.”
-”Mutta porkkana parantaa pimeänäköä.”
-”Niin, nyt jos valot sammutetaan, nähhään kaikki tosi hyvin, että on pimeää.”

Mantsalaisen salattu menneisyys (ja tulevaisuus):
”I’ve got very big balls.”
“I’m going to be anti-gay scientist.”

Mantsalaisen romanttiset tunteet heräsivät, kun hän Gambinan hakureissullaan
tapasi laitoksen johtajan : " Ajatelkaa nyt. Olisimme yhtä aikaa Gambinahyllyllä ja
tarttuisimme samaan pulloon, katseemme kohtaisivat ja oih!"
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Metsäpohjola tuottaa metsien virkistyskäyttöpalveluita Oulun kaupungin alueella.
Toiminta on yleishyödyllistä ja sen tarkoituksena on tuottaa metsästä hyvinvointia
alueen ihmisille. Maanomistajien myöntämät oikeudet maa-alueidensa käyttöön ja
vapaa-ehtoiset harrastajajäsenet mahdollistavat Metsäpohjolan toiminnan.
Etsimme maantieteilijää mukaan toimintaamme vastaamaan karttojen teosta. Jos
olet kiinnostunut hankkimaan kokemusta ja hyviä yhteyksiä sekä mielekästä
tekemistä karttojen parissa, soita hallituksen puheenjohtaja Mikko Kauppiselle
0400263685 tai laita viestiä info@metsapohjola.com.
www.metsapohjola.com
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