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Hei ystävät! 

On aika jättää haikeat jäähyväiset Mantsalehden päätoimittajuudelle ja sille asemalle, 

minkä se on minulle tarjonnut. Olin kermaa ja ylimystöä, sain nauttia ylellisyyksistä päi-

västä toiseen ja söin ruuakseni vain leivonnaisia. Mutta oi voi! Pian ne päivät ovat taakse-

jäänyttä elämää ja laskeudun palliltani tavallisten kuolevaisten joukkoon. 

Mutta täytyyhän se myöntää, että olen hallinnut lehteä jo tovin liian pitkään.  Pikkuhiljaa 

yhä useampi ja useampi on kyllästynyt tarkkaan sensuuriin ja äkäisiin sähköposteihin. 

Diktaattori on ammuttu! Uudet tuulet lehden johdossa voivat johtaa myös erinomaisiin 

tuloksiin. Yllättäen en edes epäile asiaa.  

Tämä syysnumero, eli Suksunumero, eli hius– ja naamakarvanumero on viimeiseni, joten 

olen yrittänyt houkutella toimittajia aktiivisesti mukaan, jotta lehti olisi parasta A-luokkaa, 

kuten HK:n sininen lenkki. Aktiivisuutta onkin löytynyt muutaman luottohenkilön osalta. 

Kiitos siis heille!  

Tässä numerossa kuullaan myös viimeiset sanat Topiantilta ja ensimmäiset sanat Topi 

Muilulta. Ihan laatujuttuakin siis löytyy. Tärkeänä osana lehteä on myös Atlaksen lyhytelo-

kuvafestivaalit ja mainoksen niistä löydätkin lehden sivulta.  

Toivon myös, että lehden kansi miellyttää kriitikoita. Siinä on maailman komeimmat puli-

songit.  

Joten vielä kerran heihei ja nähdään taas! 

 

Essi Jokinen  

Väistyvä päätoimittaja,  

Ikuinen Terhonaattori 
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Puheenjohtajan nyyhkytykset 

Haikein mielin lähden kirjoittamaan viimeistä tekstiäni tähän lehteen pu-

heenjohtajana.  Vuoden lähestyessä loppuaan alkaa olla tämän vuoden 

vastuuhenkilöiden työt taputeltuna, ja minun osaltani huikea vastuun vuo-

si takanapäin. 

En arvannut fuksina, millaiseen vuoristorataan pääsin lähtiessäni rohkeasti 

kokeilemaan rajojani Atlaksen OLuT-vastaavana vuonna 2013. Innoissani 

lähdin toteuttamaan OLuTin kansainvälisyysvastaavana haaveitani kansain-

välisemmästä opiskelijayhteisöstä, sekä toimen ulkopuolisina tehtävinä 

mm. bile- ja tapahtumajärjestelyjä. Atlaksessa toimin aktiivisesti mukana, 

ja minut valittiinkin kevätkokouksessa jatkamaan vuottani lisäksi varapu-

heenjohtajana. Pääsin järjestämään Atlaksen kanssa Tiedepäivät, joissa menestyimme hurjasti (meidän 

rasti pääsi neljän parhaan joukkoon koko päiviltä!), sekä tuuraamaan OLuTin pj-kisassa. Syyskokouksessa 

sain eteeni suuren haasteen ryhtyä puheenjohtajaksi, ja minkälainen vuosi tämä on ollutkaan! 

Ensimmäistä kokousta aloittaessa puntti tutisi, ja pyörittelin kokouksen asioita päässäni useita viikkoja. 

Nyt homma toimii jo rutiinilla, ja olen ilokseni saanut huomata, että Atlaslaisten kanssa asiat kyllä rullaa 

eteenpäin! Meillä on niin hienoja opiskelijoita joukossamme! Puheenjohtajan työ on avautunut minulle 

vuoden saatossa opettavaisena sekä hyödyllisenä toimena. Se avasi minulle oman alan töitä Kokkolan ym-

päristöpalveluista, sekä kontakteja muiden ainejärjestöjen lisäksi laitoksen henkilökunnasta. Ei jätetä mai-

nitsematta kaikkia hienoja tapahtumia, joihin pääsee vaikuttamaan ja osalliseksi vastuuhenkilönä. No 

work no play, mutta aina oon muistanu pitää hauskaaki;) 

Mikäli SINUA kiinnostaa toimia Atlaksen vastuuhenkilönä, saavu syyskokoukseen 10.11.2014 Maantieteen 

laitoksen kahvihuoneeseen MN210 klo 16:00 alkaen, ja avaa rohkeasti suusi sinua kiinnostavan pestin 

kohdalla. Mikäli et pääse paikalle kokoukseen, voit ilmaista kiinnostuksesi myös lähettämällä allekirjoitta-

neelle sähköpostia, tai välittää viestisi kaverisi kautta. Tämä on ensiaskel mielenkiintoisen ja opettavaisen 

vuoden saavuttamisessa. Hallituskähminnässä käydään läpi vastuuhenkilöiden toimialoja, mutta voit käy-

dä lukaisemassa ne myös Atlaksen nettisivuilta (atlas-ry.fi) tai kysymällä nykyisiltä vastuuhenkilöiltä, jotka 

löydät myös samaisesta osoitteesta.  

Syyskokoukseen voi saapua ihan muutenkin, vailla pelkoa ”joutua” vastuuhenkilöksi. Tarjolla on kahvia ja 

pullaa, sekä hyviä ja 

(hyvin) huonoja juttuja. 

 

Haikeat jäähyväiset, 

Sara, peejii (vielä vuo-

den loppuun saakka 

\o/) 
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Oulun luonnontieteilijöiden vuoden 2015 futismestaruusturnaus on pelattu. Atlas lähti tur-

naukseen tutulla ylimielisyyteen ja liialliseen itsevarmuuteen perustuvalla tyylillään puo-

lustamaan viimevuotista mestaruuttaan. Koska mestaruuden uusiminen ei onnistunut pu-

humalla, niin jouduttiin harmillisesti pelaamaan. Mielipahaahan siitä taas muille killoille ai-

heutui. Atlas joutui turnauksessa tiukille oikeastaan vain välieräottelussaan biologeja tai 

jotain perkeleen matemaatikkokemistejä tai muita vastaan, jotka venyttivät pelin rankkari-

kisaan asti. Siinähän ei tietenkään sitten enää pärjänneetkään. Finaalissa vastassa oli 

geologit. Niille reppanoille häviäminen ei tietenkään ole mahdollista, ja finaali olikin läpi-

huutojuttu. Vähän jäi siitäkin silti paha mieli, kun haukkuivat mantsalaisia humanisteiksi. 

Olipa ikävää. 

Mestaruus ei ollut millään tapaa yllätys. Atlaksen ”kultainen sukupolvi” oli todennäköisesti 

viimeistä kertaa mukana, ja siten uhkuivat voitonhalua. Todennäköisesti useiden avainpe-

laajien sopimukset kuitenkin päättyvät tähän kauteen. Siksi onkin aiheellista muistella At-

laksen kultapoikien menestysvuosia. Ennen tämän -09 vuosikurssin saapumista Atlas oli 

kontannut pohjamudissa. Joukkuetta oli hädintuskin saatu kasaan ja putoaminen aladiva-

reihin oli ollut väistämätöntä. Vuosi 2010 antoi uskoa paremmasta, kun Atlas sijoittui tur-

nauksessa toiseksi. Mestaruus antoi odottaa itseään vuoteen 2013 jolloin taktiikka oli lo-

pulta hioutunut voittavaksi. Oli kyse prosessista, joka lopultakin kantoi hedelmää. Nyt kah-

den mestaruuden jälkeen tämä ”kultainen sukupolvi” kokee tehneensä työnsä Atlaksen 

eteen. Tässä esiteltynä kuusi suurella tummanluumunpunaisella sydämellä pelannutta At-

lasritaria: 

Jälleen mestareita 
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Jussi Toopakka: Töysän pikajuna. Atlaksen kapteeni, henkinen johtaja ja kulttipe-

laaja. Kävi välillä vuoden mittaisella oppimatkalla Hollannissa. Hollantilaisesta Total Voet-

balista ei tämän miehen kohdalla ole kuitenkaan merkkiäkään, vaan pelityyli on kuin suo-

raan Skotlannin kolmosdivisioonasta tai jostain Balkanin sarjoista. Kovaa ja suoraviivai-

sesti. Suu käy ja jaloille kopisee. 

Jarmo Pohjola: Liike, liike, liike. Hankifutiksesta tuttu pehmeän kepeä ” jäniksen as-

kel”. Onnistunut pelitaitoihinsa nähden yllättävänkin monesti maalinteossa. Ylikiiminkiläi-

sen juniorimyllyn ehdottomia jalokiviä. Kehittyy edelleen, parhaat vuodet vasta edessä? 

Jatkosopimus ensi syksyn peleihin mahdollisesti luvassa? 

Markus Aittola: Atlaksen joukkueen taktinen nero. Aiheuttaa vuosi toisensa jälkeen 

vastustajalle epävarmuutta taktiikkataululle piirretyillä uhkaavilla taktisilla kuvioillaan. Kah-

tena vuonna velhon luoma pelitapa on toiminut upeasti, tuloksena kaksi mestaruutta. Tä-

mä pelaajavalmentaja on myös onnistunut siinä, missä kaikki häntä valmentaneet valmen-

tajat ovat epäonnistuneet: tehnyt itsestään puolustajan (toki vain sen takia, ettei tarvitsisi 

juosta niin paljon). 

Juho Heiskanen: Nöyrä ja vaatimaton raahelainen on ollut tärkeä palanen Atlaksen 

menestysvuosina. Ensimmäisten vuosien aamupahoinvoinnit ovat taaksejäänyttä aikaa, ja 

nyt on keskitytty pelaamiseen. Omaa kepeän letkeän pelitavan ja tämän lisäksi toimii aina 

herrasmiesmäisesti ja hyvän urheiluhengen mukaisesti kehuen ja tsempaten sekä omiaan 

että vastustajia. Tunnetaan yleisesti jalkapallokenttien seksikkäimpänä pelaajana heti Jari 

Litmasen jälkeen. 

Tero Karhapää: Ismo Laitelan kaltainen vahva mutta herkkä enolainen mies. Arse-

nalin kannattaminen ei ole näkynyt peliesityksissä, vaan tulosta on tullut! Tämä hankifutis-

kenttien kauhu oli tärkeä osa vuoden 2013 mestaruusjoukkuetta. Alpo Myllerin musiikki on 

lähellä Teron tummanluumunpunaista sydäntä, ja virittää hänet aina oikeanlaiseen voitto-

fiilikseen. 

Mikko Kesälä: Suunnistaja on löytänyt tiensä usein myös yliopiston urheilutapahtu-

miin. Tämä etenkin hankifutiksessa tehoja mättänyt aropeura on toisinaan saanut myös 

jalkapallokentillä kompassin osoittamaan kohti maalia. Jarmon kanssa juosseet yleensä 

enemmän kuin koko muu joukkue yhteensä. Tärkeä osa vuoden 2013 mestaruusjoukkuet-

ta. 2014 rasti jäi löytämättä.  

 

Kuka/ketkä ottavat vastuun tulevaisuudessa? Manttelinperijät? 

Juho Sippala: Taitoa ja fysiikkaa riittää. Hurja vasuri on heiluttanut maaliverkkoja jo 

kahtena vuonna. Nyt on kuitenkin lajivalinnan aika. Kahden lajin harrastamiselle ei ole 

enää sijaa kun vastuu kasvaa. Jääkiekosta on nyt luovuttava. Kuka siitä edes pitää? Myös 

Arsenalin kannattaminen huolettaa: paskooko  housuun ratkaisevilla hetkillä? 

Pietu Niinimäki: Osoittanut olevansa kehityskelpoinen pelaaja, mutta osaako olla 

tarpeeksi ylimielinen? Vastuu kasvaa ja siksi tekosyiden aika onkin ohi. Sairastelut ja ne 

perkeleen pillipiiparihommat saavat nyt loppua. Valintojen aika on käsillä. 
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Ex: Topiantti Äikäs 

Mantsalehden toimituksen haastateltavana oli keväällä sen hetkinen amanuenssimme To-

piantti Äikäs. Haastattelu on Topiantin jäähyväishaastattelu, sillä kesän jälkeen hän siirtyi 

toisiin työtehtäviin Imatralle.  

 

1. Mitä olet opiskellut ja missä?  

- Opiskelin suunnittelumaantiedettä yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa Joensuun yliopistossa 1990-

1995. Sivuaineina minulla oli yhteiskuntapolitiikka sekä filosofia. Jatko-opinnot suoritin Oulussa, missä 

pääaine muuttui maantieteeksi ja sivuaineena opiskelin aate- ja oppihistoriaa. Väittelin tohtoriksi vuonna 

2001 aiheena kaupunki-imagojen vaikutus kaupunkisuunnitteluun ja urbaaniin maisemaan.  

 

2. Miten päädyit Ouluun ja laitoksemme amanuenssiksi?  

- Professori Pee Tee Karjalainen siirtyi Joensuun yliopistosta Ouluun ja tarvitsi muuttoapua. Koska minulla 

oli kuorma-autokortti, pyysi hän minua muuttoavuksi. Muuttomatkan aikana hän kysyi, että kiinnostaisiko 

minua jatko-opinnot Oulussa, joten sillä tiellä ollaan. Maantieteen laitoksen amanuenssiksi minut valittiin 

vuonna 2006 ja työt aloitin vuonna 2010. Ennen amanuenssin tehtävää toimin vuosista 1995-1996 läh-

tien erilaisissa tehtävissä, kuten tuntiopettajana, assistenttina, Akatemian tutkijana, tutkijatohtorina, yli-

assarina ja projektipäällikkönä. Amanuenssin sijaisena olin kevätkauden 1998.  

 

3. Mitä teet vapaa-ajallasi?  

- Kesäisin harrastan purjehdusta ja veneilyä. Purjehdus on ollut ykkösharrastus pienestä pitäen. Talvella 

olen mukana jääpallokuvioissa, jossa olen valmentanut pikkujunnuja Olssissa ja toiminut niin miesten 

kuin P15-ikästen maajoukkueen joukkueenjohtajana, tilillä on pari MM-hopeaa.  

 

4. Lapsuuden unelma-ammattisi?  

- Astronautti ja hieman myöhemmin merikapteeni.  

 

5. Paras muistosi amanuenssina toimiessasi?  

- En osaa kertoa yhtä parasta hetkeä, sillä parhaita hetkiä tapahtuu melkein päivittäin. Sellaisia ovat het-

ket, jolloin opiskelija poistuu huoneestani niin, että hän on valaistunut jostain asiasta ja tietää nyt, että 

juuri näin hän tekee.  

 

6. Mitä jäät kaipaamaan laitokseltamme?  

- Koko yhteisöä; sekä opiskelijoita että kollegoja. Kaikki opiskelijat ovat täällä omasta vapaasta tahdos-

taan ja ovat motivoituneita, mikä on parasta opettajille ja muille laitoksen työntekijöille. Jään kaipaa-

maan myös kollegojen välistä älyllistä sanailua ja keskustelua.  
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7. Mikä on lempielokuvasi?  

- Rankka päivä, Smoke ja Taru sormusten herrasta-trilogia.   

 

8. Mikä sarjakuvahahmo olisit ja miksi?  

- Olisin Tintti, sillä hän auttaa toisia pyyteettömästi, ottaa kiinni rosvoja ja edustaa oikeudellisuutta. Tintti 

pääsee myös matkustelemaan paljon ja olisi mahtavaa, jos ystävänä olisi Haddockin kaltainen merikap-

teeni.  

 

9. Viimeiset terveiset ja neuvot maantieteen opiskelijoille.  

- Aluksi hieman virallisempia terveisiä. Maantieteen tutkintorakenteet on suunniteltu niin, että opinnot 

pystytään suorittamaan viidessä vuodessa. Opintojen suunnittelu tulee kuitenkin ottaa vakavasti, jotta 

opiskelun ja vapaa-ajan välille saadaan järkevä tasapainotus.  

- Maantieteen opinnoista ja osaamisesta tulee olla ylpeä. Muilla aloilla ei ole samaa osaamista, mikä voi 

jäädä usein opiskelijoilta huomaamatta. Maantieteilijöillä on oma laaja katsontakanta.  

-Maantiedettä valikoituu usein opiskelemaan sellaisia henkilöitä, joilla terveet ajatukset itsestään ja jotka 

ovat fiksuja. Uudet opiskelijat pääsevät hyvin mukaan porukkaan.  

- Maantieteilijöitä ja maantiedettä arvostetaan yhteiskunnassa. Sillä on paljon annettavaa yhteiskunnalle. 

Maantiede ei siis ole auringonlaskun ala, vaan se on tiukasti kiinni yhteiskunnassa.  

- Luennoilla kannattaa haastaa ja kyseenalaistaa opettajia ja professoreita ja testata heitä ja katsoa mihin 

he pystyvät.
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Topiantista Toivo Anteroon 
 

Mantsalehden toimitus iski jälleen Maantieteen laitokselle ja syysnumeron tähdeksi valikoitui lai-

toksen uusi koulutussuunnittelija, Toivo Antero Muilu. Kuka hän on, mistä hän tulee ja mitä hän 

tekee? Ja mitä Toivo Muilu mahtaa toivoa joululahjaksi? 

 

1. Mistä olet kotoisin? 

- Nivalasta 

 

2. Missä olet opiskellut ja mitä? 

- Ylioppilaaksi valmistuin kotikunnassa. Maantiedettä opiskelin Oulun yliopistossa. Pääaineenani 

minulla oli suunnittelumaantiede, lisäksi luin syventävät opinnot myös kulttuurimaantieteestä, 

joista molemmista tuli tehtyä gradu. Kandin työn tein luonnonmaantieteestä. Sivuaineina minulla 

oli muun muassa kansantalous, geologia, sosiologia ja tilastotiede. Sosiologian opintojakin kertyi 

niin paljon, että vain gradu jäi tekemättä. Väitöskirjan tein suunnittelumaantieteestä. Gradun ja 

väitöskirjan välissä tein lisäksi lisensiaatin tutkinnon. Kaiken tämän taustalla on maantieteilijälle 

tyypillinen ongelma – kaikki kiinnostaa. 

 

3. Oletko maanviljelijä? Jos et niin miksi maaseutu kiinnostaa? 

- Harrastan maaseutua, en taloutta. Minulla ei siis ole viljelytaustaa. Maaseutu kiinnostaa muun 

muassa siksi, että juuret ovat siellä. Lisäksi se on sellainen pohjoissuomalainen mieli, että maa-

seutu on tärkeää. Maaseutu on ollut myös keskeinen juttu tällä laitoksella. 

 

4. Miksi päädyit hakemaan koulutussuunnittelijan virkaa ja miltä virka on tuntunut? 

- Yksi pääsyy on, että tämä on vakivirka. Koulutussuunnittelijana olo on erilaista ja viihdyn hyvin 

opiskelijoiden parissa. Työ on käytännön läheistä. Monet asiat, kuten korvaushommat ynnä muut 

ovat tuttuja, koska olen itse ollut pitkään opettajana. Varsinaista opastusta en työhön saanut, 

mutta neuvoja saa kyselemällä. Tutkijahommista on tässä hyötyä. Tietojärjestelmien opettelu on 

uutta ja hieman haastavaa. 

 

5. Mikä on lempiruokasi ja –juomasi? 

- Lihapullat, silakkapihvit, muikut ja rasvaton maito. Mielellään lähiruokaa. Ja yksi lempiruuista on 

myös ehdottomasti 100% ruisleipä! 
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6. Mitä mieltä olet yliopistolle suunnitellusta tilojen uudistamisesta? 

-  Se on ajanhenki ja se on kaikkialla. En kuitenkaan tykkää yhteisistä työtiloista, joita myös laitos 

on vastustanut ja ainakin vielä vastustus on tuottanut tulosta. Tuntuu, että ei ymmärretä opetusta 

ja tajuta, että on paljon luottamuksellisia keskusteluja sekä puheluita. 

 

7. Mitä urheilua seuraat? 

- Nykyään seuraan urheilua melko vähän. Katsottua tulee ainakin jalkapallon ja lätkän arvokisoja 

ja ylipäätäänkin arvokisoja, kuten Olympialaisia. 

 

8. Minne haluaisit matkustaa juuri nyt? 

- Tutkijana olen käynyt paljon eri paikoissa esimerkiksi kokouksissa. Eksoottisimpia kohteita ovat 

olleet ehkä Zimbabwe, Havaiji ja Argentiina. Myös Andit oli kiinnostava. Tutkimusalani käsittää 

paljon syrjäisiä seutuja, joten niissä on tullut vierailtua. Nyt jos pitäisi siis jonnekin matkustaa, niin 

ehkä Aasiaan, Australiaan tai Uuteen Seelantiin. 

 

9. Mitä toivot joululahjaksi? 

- Maailmanrauha on varmaan liian hieno toivomus. Vaikkapa joku hyvä ja hieno eräasu, koska 

tulee jonkun verran metsästettyäkin. 

 

10. Terveisesi Atlaslaisille.  

- Jatkakaa hyvää työtänne. Kun vastaan tulee epäkohta, niin ottakaa heti yhteyttä tänne. Aina on 

tehokasta, kun asian takana on laitos sekä opiskelijat. 
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ASSS esittää: Suuri sipulivertailu 

Sipuli on tunnettu ja herkullinen ruoka, jonka psykofyysiset positiiviset ominaisuudet ovat vertaansa vailla. Me 

ASSS:ssa (akateeminen sipulinsyöntiseura) haluamme edistää sipulin käyttöä elintarvikkeena, lisätä sipulitietoutta 

sekä jakaa herkullisia sipulireseptejä arkeen ja juhlaan. Mielestämme sipulin käyttöä itselääkintätarkoituksissa tulisi 

lisätä. Myös lainsäädännössä sipulin hallussapito tulisi sallia omaan käyttöön. 

Ennen varsinaista testiä söimme herkulliset ranskalaiset sipulikeitot. 5/5. Maku oli kaunis ja paahtunut. Keitto sopisi 

oikein hyvin esimerkiksi seitsemän miseliinitähden ravintoloiden alkuruuaksi. Keiton täyteläinen maku vei kielen 

mennessään ja aiheutti kaikille maistajille sekä henkisiä että fyysisiä orgasmeja. 

Menetelmät 

Sipulit käsiteltiin vertailua varten kahdella eri tavalla: nauttimalla raakana ja kypsentämällä uunissa. Uunissa kypsen-

täminen aloitettiin varttia yli seitsemän 125 Celsiuksen asteessa. Kello kahdeksan aikaan lämpötila nostettiin 200 

Celsiukseen ja uuniin lisättiin valkosipulipatonki. Ilman täytti sipulin täyteläinen tuoksu, joka herkisti kansan kyy-

neliin asti. Mutta mitä teemme paahtoleivälle? Jokke Virtala liikuttui niin, että hän koki parhaaksi poistua paikalta. 

Juhlat jatkuivat. 

 

Väliaikahuomioita: kokin sormenpäät on palanu, kenenkään kulli ei seiso vieläkään 

Salottisiouli 

Kypsennetty: Mauton, ehkä vähän makeahko. Rakenne jauhoinen. Ylipäätään aika huono sipuli. 2/5. En laittaisi vesi-

velliin. Vähäpätöinen 

 

Hopeasipuli 

Kypsennetty: Meksikon tulokas haisee tinnerille ja maistuu lantulle. Vetinen koostumus. Ehkä liuotinmainen jälki-

maku. Valitettavasti kokaiiniton. Å/5 

Maistuisi paremmalta sombrero päässä. 

 

Rainbow valkosipulivoipatonki 

Kypsennetty: Helvetin hyvä. Ihan kuin leipää jossa olisi voita ja valkosipulia! 5/5 niin hyvä leipä, että pärjää sipuli-

vertailussa 

Se oikea cipuli (kebasi´´cuipuli kepasipuli!) tai sitten tain tavallinen siuli ja latinaksi Allivium cepa. 

Kypsennetty: Raikas ISÄN MAAN MAKU. Helvetin hyvä eikä edes maistu tinneriltä. Varma valinta. 6/5. TM testi-

voittaja 

Virolaisen sinepin kera: Kirvelee. Ei arvosanaa 

 

Valkosipuli (suomalainen, Juhan enolta) 

kypsennetty: Maistuu rosamudan perunalle. Lievä valkosipul inenässä. Arvosana: Valkosibaleperunainen. Parempi 

kuin kiinalainen.  

 

Makeasipuli 

kypsennetty: Suoraan joulupöytään kinkun tilalle. On makeaa. Joidenkin mielestä liian makeaa. Haisee hieman yh-

dyskuntajätteelle. ei huono / 5 
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Valkosipuli (kiinalainen, vihreä) 

kyspennnetty: Melkoisen paskan makuista valkosipulia joka ei maistu edes valkosipulille. Villasukkainen maku. 

Semmoinen, jota ei ole koskaan pesty ja jonka koira on kerran syönyt ja paskantanut pitkin pihaa. Luultavasti synteet-

tinen. Ebola / 5 - paskaa joka tapauksessa 

Punasipuli 

Kypsennetty: Ehkä ihan saman makuinen kuin tavallinen sipuli, mutta ehkä parempi tai ehkä huonompi. Ihmiset aina-

kin syö sitä lisää. Hapottomampi keltasipuli. Ehdottomasti hyvä / 5 

Hillosipuli 

näitä festareille, vähän kuin suolakurkku muttta pienempi. melkein kuin sipuli. suolakurkultahan nämä maistuu. ra-

kenne on tosi hyvä. naposteltavana ihan ehdoton. Todella halpa. Mutta missä on hillo?  

salottisipuli 

rAAKAAA. aika mieto. on tässä se sipulin maku ja jälkipotku itkettää hieman. toimii raakana ihan hyvin. raakana 

parempi kuin kypsänä. voimistuu kuin ejakulaatio loppua kohden. aika väkevää itse asiassa. mirkolle tuli huono olo 

kun oli niin väkevää sipulia saatana! terokaan ei tuntenut enää muuta kuin kipua. JArMO LuOvUtti tässä välissä ja 

jarmon  sekxuaalisuus on kyllä nyt vaakalaudalla 

HOPEASIPULI 

KUIN MAKKARAPERUNAT. tuoksuu hyvältä. hirviä loppumaku. menee nenään. todella öljymäistä. testiryhmän 

jäsenet menettivät nenänsä saatana1. olut maistui mutta missä on väinö? saatanan saatana nyt syödään lisää hopea-

sipulia ja nautitaaan elämästä ja juhlitaan!!! Mirkokin itkee!!!  MAKU OON SY ÄMuttaKApeA' OLueastqa KAdon-

nut maku 

SOUR KREAM AND ONION 

maistuu pahvilaatikolle. ei maistu miltään. ei sipulia eikä hapankermaa. rakenne on tosi rapea. erittäin raikas. suolai-

sempi kuin edellisempi sipulit ja jeesus ja jeppe. ''' 

VALKOSIPALRI RAAKA JUHAN ENON 

VALKOSIPULIN MAKU TERO LAULAA. TOSI TUIMAA. Mirko Itkee. todellä tuikkaa. juho--ville ei enää näe. 

hohohooj. mirkon tärykalvot räjähtää. jussi menetti ensimmäisen aallon ja tuntuu pahalta. terolle tuli hiki. olut on kyl-

mää. Kielet ovat vieläkin tulossa. saatana vladimir putin. jälkimaku ihan jees. t jussi. sipulirouhetta uniresstasta. ok 

mutta jatketaan taistelua. pelastakaa minut terfveisin kirjuri. 

SIPULI ROUHE KUIVATTU 

rapea. rapsakka. raikas. ei ole raikas. rasvainen ja tunkkainen. pyöräinen. parantaa panovammat kielestä. vivahde si-

pulista. ei polta yhtään. jussi sammui. maistuu väkevältä. jeesus on läsnä. tämä oli sipulirouhe kuivattuna. kaikki ukot 

haisevat hyvältä huomenna. 

Punasipuli 

ihan jees. poltt4lee kieltä. on hyvänmakuinen. mirkon kieli palaa ja t4eron ja muidenkin  

jussin mielestä maku parempi raakan kuin kypsäjä. jussi on selvänä. tero tuntee kipua. missä on jeesus?? jussi tykkäsi. 

PIREtEäN Fvärinen T. KUSSI. VIININ PUJANNEN. V'ÄJÄHÄ KU PAPILLA HOUSUT JALASSA ELI MUSTAT 

KELTANEN SIPUALI 

NIINKU VETT'. PASKAA. EI MAISTU. JUSSI EI PIDÄ TÄSTÄ. MIKÄ ON ONGELMA. OIKEA SIPULI ????? 

MITÄ VITTUA? ALUKSI EI OO P7HA? mIRKO PAALAA¨. TUNTUU NENÄSSÄ. VITTUJENVITTU. TUN-

TUU TOSI PAHALTA. 5/5 KIELI PALAA JA KIKKELI SEISOO. UKOT SIIRTYI MAKUUHUONEESEEN. 
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MARLBORO-TESTI 

Ei ollut hirveän hyvää kuivana. Vaadimme märkää tupakkia tilalle. Vintagea? 

Noniin, sihteeri vaihtui. Voisimme tässä vaiheessa testiä mainita, että huomasimme, jotta kaikki sipulit raakana mais-

teltuna ovat todella kiperän makuisia. Sivuhuomiona voisin tähän heittää, että naapurin mulkku voinee suuttua sipuli-

höyryistä kateuttaan. 

CHEF TOOPAKAN AINAKIN KYMMENEN SIPULIN SIPULIKEITTO 

 satunnaisia sipuleita säkillinen 

 ruokaöljyä ruikaus 

 hanavettä 0,75 hanallista 

 lihaliemi 1 litra 

 suuruste: 

  revittyä paahtoleipää 

  kuivattu sipulirouhe 

  hillosipuleita kupillinen 

  pippuria 

  Pringles-perunalastu x 1 (peruna ei maistu, eikä sipuli, mutta hapankerma kyllä) 

Oman maun mukaan voi lisätä OFF! punkki mäkärä suojaa (insekt- och fästingskydd). Itse emme kokeilleet. 

Tulos: 

"Syön varmaan tätä huomenna." 

"Mähän laitoin siihen kaiken mitä tuossa lautasella oli." 

"Tarpeeksi sipulia niin hyvää tulee." 

 

JALOVIINA 

5/5 jallua 

Tähän väliin voitaisiin tehdä pieni katsaus Mantsa-

lehden pieneen sipulivertailuun, joka suoritettiin jo ai-

kaisemmin tässä tänä syksynä. Voisin referoida sitä ly-

hyesti tähän. Se oli lauantaui-ilta. Kello oli jo yli kuusi. 

Muut kaupat paitsi Kaijonharjun Sale oli kiinni. Siellä 

oli myynnissä pelkästään kelta- ja punasipulia. Surullis-

ta. Mutta syödään sitten niitä. Nuotiossahan ne olisi pi-

täneet kypsentää, mutta ulkona tuuli liikaa. Ja oli liian 

kylmä. Joten kypsensimme ne uunissa miedossa läm-

mössä venytysharjoitusten ajaksi. Sitten söimme ne. Ja 

nauriin. Ja leipomotuotteita, jotka saattoivat sisältää 

lihaakin. Keltasipuli voitti punasipulin 2-1. Nauris oli 

kolmas. Nivalan Antille terveisiä Kroatiaan. Tästä ver-

tailusta kirjoitettiin alunperin myös juttu tähän lehteen. 

Mutta sensuuri iski kovalla kädellä päin pläsiä. Mutta 

näin vaan refereoin sitä. Ehkä tämä lukukelpoisempaa 

tällä kertaa. Lässyn lässyn lää... 
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Mustekalojen parittelun jälkeinen sielunelämä 

 

Mustekaloilla on kolme sydäntä. Siispä heidän tunne-elämänsä on kanssa 

kolmijakoinen. Ihmisillä tätä kutsuttaisiin skitsofreniaksi, mikä kertoo sii-

tä, kuinka vähän ihmiset ymmärtävät siitä mustekalojen sielunelämästä. 

 Ikinä ei tiedä, missä se lonkero luuraa. Tämä tuottaa myös yllätyksiä 

mustekaloille itselleen. Jotkut tursakkeista ovat transgender-tursaita. Urok-

sia on kahdenlaisia: isoja ja vahvoja luonteenkehittäjiä, kuten Vesa Keski-

nen, ja feminiinisiä tursakeyksilöitä. Sinne se vaan salamyhkäisesti livah-

taa kiltin alle, ja siellä tekee temput niitten oikeiden naaraiden kanssa, kun 

Keskis-Vesa on vain mieluissaan haareminsa kasvusta. 

 Sitten tullaan siihen kiperään kysymykseen, että miltä nyt tuntuu. Ja 

sitä me emme tiedä hyvin. Jotkut naaraat kyllä sitten kuolevat synnytyk-

sen. Joten aika rankkaa se elämä parittelun jälkeen on. Kolminkertaiset sy-

dänsurut. Se on aika surullista. 

 Aivan hirveätä kyräilyä kyllä niitten mustekalojen välinen sosiaalinen 

kanssakäyminen sen parittelun jälkeen. Veskun ego kärsii. Vähemmyy-

dentunne on lonkeroin kosketeltavissa.  

Kuva 1. Paikallinen mies parittelee tursakkeiden kanssa. 
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Luonnon helmassa 

 

Jokavuotinen luonnonmaantieteen kenttäkurssi aloitti jälleen reilun parinkymmenen, pääasiassa maantie-

teen opiskelijan, yliopistovuoden Kuusamon Oulangan kansallispuiston tutkimusasemalla. Mukava ja peh-

meä aloitus, hyvää ruokaa, paljon raikasta ulkoilmaa ja hienoja maisemia, he sanoivat. Fuck yeah. Hom-

mia paiskottiin välillä reippaasti kellon ym-

päri, oli kylmää ja vesisadetta sekä jäätä-

vän ebola-krapulan takia monelta jäi Ou-

langan kanjonikin näkemättä. Ruoka oli 

kuitenkin hyvää ja sitä oli riittävästi. 

Oikeasti kurssilla oli ihan kivaa. Olimme 

kirjaimellisesti asian ytimessä ja asioiden 

konkreettinen kohtaaminen ja tekeminen 

opetti meille enemmän kuin yksikään en-

simmäisen vuoden kursseista. Voi niitä rie-

mun kiljahduksia, kun podsolihorisontti oli 

täydellinen ja vasaralla halkaistu kivi tun-

nistettiin graniitiksi. Ja vain aito mantsalai-

nen voi innostua fylliitin metsästämisestä täydellisellä särkällä Venäjän rajan tuntumassa. Viimeisenä 

kurssipäivänä pääsimme tutuksi suon kairaamiseen ja mitä pidemmälle päivä eteni, sitä leveämpi hymy oli 

kurssilaisten kasvoilla hipelöidessä hienon saippuaista turvetta. 

Älkää nyt kuitenkaan ymmärtäkö väärin. Kenttäkurssimme ei kuitenkaan ollut kokonaan mitään pumpulis-

sa pyörimistä. Hymy hyytyi nopeasti kaikkien kasvoilta, kun eteen työnnettiin vuosikymmenien excel-

aineistot. Niitä sitten työstettiinkin loppuilta niin, että saunavuorotkin olivat jo ohi. Seulontalaitteet hajosi-

vat, kuoppaa yritettiin kaivaa valtavan kiven läpi, useasti, ja tutkittavia metsätyyppejä oli hakattu maan 

tasalle. Kenttäosuuden päätteeksi oli vielä kirjoitettava tutkimusraportti. Ah, miten ei niin mukavaa. Lisäk-

si juomat loppuivat kesken. Höh. Laitos tuli testattua myös korruption varalta. Älkää pelätkö, lahjonta ei 

auttanut. 

Suurin osa kurssin sisällöstä oli täysin inside

-läppää, jota on turha tänne kirjoittaa, kos-

ka kukaan teistä ei sitä tajuaisi, vaikka rau-

talangasta vääntäisin. Siispä, menkää 

kenttäkurssille ja keksikää omat vitsit. Siellä 

voi mennä alasti uimaan ja paistaa vaahto-

karkkeja ja olla ei-selvinpäin. Ja ai niin, pa-

rasta on se, että saimme vielä kurssista hui-

keat seitsemän opintopistettä! Ensi vuonna 

se onkin vain viisi pistettä, hehheh. 
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Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa: FUKSIAISET 
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Taiteen eteen pitää joskus uhrautua 

 

Kirjoittaja on Atlaksen lyhytelokuvafestivaalien taiteellinen johtaja, jolla touhu keulii aika pahasti ja joka 

kertoo kulissien takana käydyistä haasteista festivaalien käynnistysvaiheessa. 

 

Olin ollut edellisenä iltana perustamassa Atlaksen lyhytelokuvafestivaaleja ja olinkin jo ehtinyt julkaista 

ensimmäisen lehdistötiedotteen killalleni. Siinä aamulla heräillessä tulikin ensimmäisenä pohdittua, että 

olinko sittenkin ollut tässä tiedoteasiassa liian hätäinen, mutta tulin kuitenkin siihen tulokseen, ettei tai-

teellinen itseilmaukseni voi rajoittua kanssaopiskelijoitteni välillä muodostettujen sosiaalisten normien 

kahleisiin. Uusi huoli nousi myös ilmoille: saisimmekohan sittenkään yhtään teosta esitettäväksi festivaa-

leillemme? 

 

Päätin omatoimisesti ratkaista asian saman tien. Samoilla höyryillä vaan eilisen jäljiltä. Sainkin heti inspi-

raation videoteokselleni, jonka innoittajana toimi eräs lempääläläinen videobloggari ja hänen elämänma-

kuinen mestariteoksensa kahvinkeiton merkeissä. Menin keittiöön ja latasin keittimeni. Aloin tekemään 

kuvausjärjestelyjä, joissa kameranani toimi videokuvaamisen mahdollistava uusi matkapuhelin. Kiinnitin-

kin puhelimen sinitarralla ylösalaisin asetellun muovikulhon pohjalle. Valaistuksen hoidin polkupyörän 

lampulla, ja niin kaikki olikin valmista. Aloitin kuvaamisen ja laitoin kahvinkeittimen päälle. Ensimmäinen 

otos oli pettymys. Videokuvassa ei näkynyt mitään kahvikannun sisälle. Päätin tiskata kannun. Jatkoin ku-

vaamista, mutta aina vaan sama ongelma jatkoi vaivaamista. Ei auta ei, vaikka valaistusta siirtää tai kuva-

kulma vaihtaa, tai teki sitten ihan mitä vaan, mutta sen saamarin kahvikannun sisälle ei videolta vaan näh-

nyt. Raivostuttavaa. Lotina kyllä kuului tiedostosta, mutta eihän se riitä. Noh, aavistin kyllä, että matkapu-

helimeni kameran tekniset rajoitteet voivat koitua ongelmaksi kuvausjärjestelyissä, joten aloinkin etsiä 

sitten digikameraani. Taas yksi vastoinkäyminen lisää ― digikameran virtapainiketta painaessa merkkivalo 

kyllä syttyy, mutta muuten laite ei mene päälle. Kuvaukset olivat siis lopetettava tuloksettomina. Kaikki 

tämä työ, turhaan, vittu.  Paitsi että nyt oli sitä kahvia, mutta nyt kuitenkin. Hermostuin, masennuin, itkin-

kin myös vähän. 

 

Soodavesi alkoi tuntumaan herkullisemmalta vaihtoehdolta kahvin sijasta, ja kuinkas sitten kävikään, jotta 

tästähän taas uutta inspiraatiota saatiin. Voisin nimittäin tehdä audiovisuaalisen taideteoksen, jossa soo-

daveden hapottamisella representoin eriarvoistumista nyky-yhteiskunnassa, tai jotain, lol. Teos kuuluisi 

sitten ehkä enemminkin draama- kuin dokumenttisarjaan näillä lyhytelokuvafestivaaleilla, kun aika doku-

mentaarista olisi ollut sen kahvin tippumisen kuvaaminen, mutta nyt tämä alkaisi saamaan draamallisia 

piirteitä. Tajusin, että rajanvetäminen sarjojen välillä voi olla haasteellista festivaaleissa. Sitten myös taju-

sin, että teokseni voi olla ennemminkin lyhytelokuvafestivaalien sellainen ”teaser” kuin sitten varsinainen 

kilpailuun osallistuva teos. Jumakauta, julkaisuun vaan sitten heti. 

 

Joten takaisin niihin kuvauksiin. Oikean kuvausasetelman löytäminen oli haasteellista. Asetin hiilihapotus-

laitteen eri puolille keittiötäni ja yritin tsekata muutamaa eri kuvakulmaa ja valaistusasioita. Se vei paljon 

aikaa. Kunnes kuvausasetelma oli lopulta täydellinen, eikä puhelimeni kameran tekniset rajoitteetkaan 

haitanneet tällä kertaa: soodapullon läpi näkyi loistavasti. Käynnistin kuvaamisen ja suoritin hapottami-

sen. Kaikki onnistui ― ensimmäisellä otoksella purkkiin. Jippii. Ja varmaan toista tuntia oli jo kulunut koko 

tämän kertaisen projektin parissa, ihan oikeasti, niin voitte kuvitella. Oma jaksaminen oli koetuksella. 
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Kuvittelin vastoinkäymisten jo kaikkien menneen. Videomateriaalin siirtäminen matkapuhelimesta uudel-

le tietokoneelle osoittautui kuitenkin monimutkaiseksi ja aikaa vieväksi prosessiksi. Sain aatoksen, että 

joku kiva musa voisi tukea teokseni ilmaisua hyvin. Ei kun googlettamaan rojaltivapaata musaa teokseen, 

pari klikkausta ja edessäni onkin videon tunnelmaan täydellistä sopiva musa. Fantastista. 

 

Voi voi voi, uudella tietokoneellani ei ollutkaan videoeditointiohjelmaa. Voi, miksi piti käydä näin huono 

asia? Anna mun kaikki kestää. Ei kun sitten vaan ohjelmia asentelemaan, jumaliste. Asensin ensin yhden, 

mutta ei pelitä ei, joten asennuksen poistoa saman tien vaan. Asensin toisen, ja asensin sitten kolman-

nenkin, mutta ei tue matskun tiedostomuotoa ja mikään ei taas vaihteeksi toimi, ei. Nyt hajotti kyllä tosi 

paljon. Ja sitten asensin sen ensimmäisen ohjelman uudestaan, ja hups, sepä toimii sittenkin, ja kuinkas 

ollakaan, videoteokseni olikin editoitu ja valmis.  Ja nyt varmaan alkoi jo kolmas tunti tämän projektin pa-

rissa. Huh huh, miten työlästä ― mentiin oman jaksamisen ja projektiin kohdistuvan kiinnostuksen aivan 

äärirajoilla ― on se niin vaikeaa, mutta taiteen vuoksi pitää uhrautua, you know. 

 

Videota sitten vaan julkaisuun. Hetken sitä kyllä kieltämättä mietti, että toimintani alkaisi jo keulimaan ja 

aika pahasti nimittäin, mutta päätin kuitenkin jatkaa. Ollaan tyylille uskollisia. Eikä se julkistaminen tain-

nut siellä virtuaalielämän ihmeellisessä maailmassa ihan putkeen mennä, mutta vissiin jotain nyt siellä 

näkyy. Eikä siinä vielä kaikki! Sain sitten Zuckerbergiltä jonkun ihme vittuiluviestin, oikeasti, että lataama-

ni video rikkoo niitä tekijänoikeuksia. Minä sitten käyn vielä jollekin nettikaavakkeelle selittämään, että 

nimenomaan nyt ei loukkaa, kun pidin siitä asiasta just huolta, että älkää nyt tekin rajoittako mun taiteel-

lista itseilmaisua, jumalauta. 

 

Onhan se nolo homma oikeastaan, että ton videon valmistamiseen meni näin jumalattoman pitkään. Kun 

se kuitenkin on semmoinen tosi lyhyt paskapätkä. Ja sitten vielä se toista tuntia lisää, mikä tämän tekstin 

kirjoittamiseen meni hah hah lol. Kuitenkin nyt on ihan huojentunut olo, että se vaan varmaan sitä tera-

peuttisuutta. Suosittelen sullekin. 



 25 

YKL:n opiskelijatoimikunta, kuka mitä häh?  

 

Opiskelijatoimikunta on aktiivinen osa YKL:n eli Ympäristöasiantuntijoiden keskusliiton toimintaa. Ympäristöasian-

tuntijoiden keskusliitto on ympäristöalalla toimivien luonnon- ja ympäristötieteellisen korkeakoulututkinnon suo-

rittaneiden ja näitä aloja opiskelevien akavalainen edunvalvontajärjestö. Opiskelijatoimikunta koostuu ainejärjestö-

jen YKL-vastaavista, joita löytyy melkolailla eri puolilta Suomea kaikenlaisten ympäristöalojen opiskelijoiden keskuu-

desta. Opiskelijatoimikunta kokoontuu neljästi vuodessa eri paikkakunnilla, ja kokousviikonlopun ohjelmaan on 

suunniteltu itse kokouksen lisäksi ympäristöalan ihmisiä kiinnostavaa aktiviteettia. YKL kustantaa kokouskulut, eli 

matkat, ruuat ja yöpymiset, maksimissaan kahdelle edustajalle per ainejärjestö. 

Viimeisin kokous pidettiin Kuopiossa, tuolla muikkujen ja leppoisten ihmisen luvatussa kaupungissa. Muikut mais-

teltiin jo ensimmäisenä iltana, kukkoonkin päästiin käsiksi heti seuraavana iltana. Sitä ennen oli kuitenkin virallisen 

kokousosion vuoro. Kokouksissa jaetaan kuulumiset muilta paikkakunnilta, joten kokouksissa pääsee myös kurkista-

maan muiden paikkakuntien ympäristöalojen opintoihin ja niiden sujumiseen. Tämänkertaisessa kokouksessa toimi-

kuntalaiset pääsivät myös työstämään opiskelijoille lähetettävää Ympäristöasiantuntija-lehden opiskelijanumeroa. 

Illalla siirryttiin vapaamuotoisempaan hengailuun ja saunomiseen syöminkien ja juominkien lomassa. 

Sunnuntai pyhitettiin vierailulle Konttilan perinnetilalle ja opastetulle metsäsamoilulle Puijon upeissa maisemissa. 

Päästiinpä käymään Puijon tornissakin! Kokousviikonloppujen yksi ehdottomasti parhaita puolia on se, että metsä-

reissukin saa uusia ulottuvuuksia, kun matkassa on monen eri alan asiantuntijoita. Joku tunnistaa sienet, toinen 

sammalet, kolmas kivet ja joku vielä sammakot. Näillä reissuilla oppii aina jotakin uutta ja pääsee tutustumaan sa-

manhenkisiin ihmisiin. Kokouksiin on aina mahdutettu jokin rennompi reissu tai tutustumiskäynti ympäristöalalta – 

ollaan päästy vierailemaan niin Savon metsissä kuin Ollkiluodon ydinjätteen loppusijoitusluolastoissakin. 

Jos sinua kiinnostaa päästä reissaamaan ympäri Suomea, tavata huipputyyppejä, verkostoitua ympäristöalan ihmis-

ten kanssa, päästä paremmin jyvälle ammattiliittojargonista ja pitää samalla hauskaa, harkitseppa YKL-vastaavan 

pestiä! Aiemmat vastaavat alkavat olla jo eläköitymässä, joten uutta verta tarvitaan kipeästi. Jos innostuit, ota yh-

teyttä allekirjoittaneisiin, sähköpostitse, kiltiksellä tai kähminnässä. Uudet vastuuhenkilöt virkoihin nimitetään syys-

kokouksessa. 

 

Innokkaita manttelinperijöitä  odotellen 

Marika Kettunen                  
marika.kettunen@student.oulu.fi  

 

Henri Immonen                
henri.immonen@student.oulu.fi 

Kuva 1. Kokouksen pakollinen ryhmäpotretti paikallisen nähtävyyden edustalla. 

Kuvan sauvat eivät liity kokouksen tapahtumiin. 
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KYLTERIPOSSUN PÄIVÄ MANTSALAISTEN MUKANA 

Kylteripossu oli päässyt Nordealle töihin. Vaikka possu haki senior 

account manageriksi, hänet oli kuitenkin nakattu tänne Lappiin Ou-

lun maaseudulle rekrytoimaan uusia asiakkaita. Helsingin valoisat 

neuvotteluhuoneet ja oma pieni toimisto mielessään hän mietti, 

kuinka tässä nyt näin pääsi käymään. Olihan hän hakannut ihoonsa 

Nordean logonkin. Ehkä se oli possun väärä ihonväri? Mutta eihän 

sen perusteella kuitenkaan saisi syrjiä pientä possua.  

 

 

 

”Olisi saman tien pitänyt tatuoida itsensä siniseksi” possu 

mietti. Porsaan onneksi mantsalaiset nappasivat tämän rai-

vokuplia täynnä olevan uuden ystävän mukaansa, ja veivät 

hänet elämänsä matkalle. Kerrankin possulla oli naisia, vii-

naa ja ruokaa, kaikkea mitä elämältä tarvitsee. 

Aluksi Nordeapossu sai syödäkseen snäksejä parvekkeella. 

Aikaisemmin ei possu tällaisia ollut nähnyt, olivathan ne 

ostettu jostain muualta kuin Stockmannilta. Näköala toi 

mieleen kotiseudun, paitsi täällä oli puita!  

 

Alkupalojen jälkeen possulle tuotiin virvokkeita. Tällaista 

olutta hän ei ollut myöskään ennen nähnyt! Tai oikeastaan 

kauppatieteellisisen juhlissa ei koskaan tullut juotua muuta 

kuin skumppaa. Olut maistui silti mukavalta, vaikka lasia 

possu olisi kaivannut. Tölkin helppouden hän kuitenkin 

huomasi, kun ei tarvinnut myöhemmin tiskata! Käsinhän 

possu ei ollut koskaan tiskannut, kotityöt kun kotona sel-

vitti oma kodinhoitaja. 

 

Oluenmaistelun jälkeen possulle tuotiin tarjoiltavaksi pit-

saa! Ja kokokin oli täydellinen. raivokuplat possun sisällä 

alkoivat muuttua ilon kupliksi. Ehkä syynä oli tuo olut, ken 

tietää. 

 

  V
ery beer yes 

V
ery sn

ä
ks yes 

 

Very pitsa yes 
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Mantsalaiset lähettivät myös hetkellisesti porsaan etelän aurinkoon, jossa hän 

sai ihastella kauniita naisia ja valkeita hiekkarantoja. Onneksi porsaan iho oli jo 

valmiiksi punainen, eikä kukaan huomannut hänen uutta hieman käristynyttä 

hipiäänsä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantsalaiset esittelivät Nordeapossulle myös uutta Suomalaista taidetta. Tästä possu oli sentään kuullut, kun kylte-

ripiireissä kahvitauoilla eksyttiin markkinamaailman aiheesta joskus muuhunkin maailmaan. Hetkeksi possu huoma-

si unohtaneensa koko rahamaailman. Osakkeitakaan hän ei ollut tarkis-

tanut yli tuntiin! 

Taide-esittelyn jälkeen porsaalle esiteltiin myös keino saada naisia. En-

nen Nordeapossu oli luullut, että raha tuo naiset kuvioihin. Eli vasta 

uraputkessa saattaisi joskus sitten saadakin. Kuitenkin tinderissä vartin 

seikkailtuaan hän oli saanut jo 14 matchia, joista kolmen kanssa treffit 

oli sovittu Vulcanaliaan, ja yksi oli jo valmiina Apinatalolla. 

D
a

t a
ss! 

Possu is gettin’ some pussy 

”Haiseeko täällä pekoni?”, kysyi 

mantsalainen kun possu palasi 

matkaltaan. 
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Tänään arvostelussa: Unirestan juustoinen soijakeitto 

 

Soijapapu on Glycine max. Argentiinassa tuoteaan paljon soijaa. Suomessa ei tuoteta. Tofu on soijajuusto. Nainen 

on 53 mutta näyttää 27-vuotiaalta. 

Pursiainen et al. (2008) kertovat, että kuidun sulavuus on rypsillä ruokitessa parempi kuin soijalla ruokitessa (p-arvo 

< 0,05). Valkuaisrason nosto ei vaikuttanut kuidun sulavuuteen. Asiasanat: rypsi, soija, lypsylehmä, puna-

apilasäiliörehu. Emeritusprofessori Aro (2006) taas sanoo, että soijaproteiini on hyvää, mutta näytöt terveysvaiku-

tuksista ovat puuttellisia. Soijajäätelö on helvetin hyvää ja soijakastike on käyttökelpoista. 

 N2 + 8 H+ + 8 e− → 2 NH3 + H2 

 

Tiesitkö että: 

soijassa on arginiinia 3,153 g/100 g 

yksi gramma soijapapuja sisältää 2-3 mg isoflavonoideja. Aasialaiset syö-

vät isoflavonoideja 20-100 gm/vrk, länsimaalaiset alle 1 mg/vrk. 

 

 

Soijadrinkki:  

 5 rkl soijajauhetta 

 1 dl mansikoita 

 2,5 dl maitoa 

  

Monsanton runkkarit, jumalauta. Patentoivat sen, mutta niin ei saa teh-

dä! Okinawan saari on tuullut kuuluisaksi runsaasta soijan kulutuksesta. 

Kasvavatko rinnat soijaa syömällä? ”Soijaa pukkaa” –sanonta problemati-

soi soijakeskustelun. 

Keitolle arvosanaksi 4/5. 

 

Lähteet: 

Aro, A (2006). Soija ja terveys. Duodecim 122: 749-50. 

Pursiainen, P., S. Jaakkola, M. Tuori, M. Rinne & A. Vanhatalo (2008). Rypsi ja soijapuriste puna-apilasäilörehun val-

kuaistäydennyksenä. <http://www.smts.fi/mpol2008/index_tiedostot/Posterit/ps027.pdf> Katsomispäivämäärä 

14.10.2014. 

Kuvassa soijapapukasvi (lähde: inernet) 
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Sanottua  

 

”Yleensä juon enemmän kuin tavallisesti” (Vai oliko se toisinpäin) 

-Fuksi fuksisuunnistuksessa 

 

”Avatkaa ovi!”  

Maantieteilijä fuksiasissa humalapäissään tuijottaessaan ovenripaa 

 

-Sanoivat siellä, että tämä olisi puolikova, mutta minusta tämä on aika kova.  

Kokeile vaikka. 

-Joo, aika kova on. Kun siihen mun edelliseen vertaa, niin sehän oli sitten ihan löysä. 

Mantsalaiset keskustelevat runkopatjoista 

 

"En oo tuota pilveäkään vielä käyttäny, mutta pitäis kyllä!"  

Kysessä siis Officen pilvipalvelu 

 

”Aminopöö” 

Solubiologian luennolta 

 

”Täytyy pitää varmaan housut jalassa, kun on niin paha ihottuma jalkovälissä” 

Mantsalainen pohtii ennen fuksiaisia 

 

”Niiden ainejärjestön nimi on NUDE eli nuoret desingerit” 

Entinen mantsalainen, nykyinen nudisti 

Kumpi lie on pahempi lyhenne vai nuoret desingerit ylipäänsä. 
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