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Juuri nyt minun pitäisi olla kirjoittamassa kandiani.
Kirjoitettiinko nekin joskus oikeasti kirjoituskoneilla?
Mikä Atlas on? Wikipedia määrittelee sanan seuraa- Olen kokeillut joskus sellaista. Artikkelihaku Scopukvasti:
sesta antoi tulokseksi kymmeniä ja kymmeniä relevantteja artikkeleja. Selattiinko ennen lehtiä ja toi
Kreikkalaisen mytologian jumalhahmo
vottiin parasta? Alussa pohtimaani sanaa Atlas oltiin

Yleisnimi kartastolle
tutkittu myös ensimmäisessä Mantsalehdessä 1985.

Pomsi, eli satiini, kankaan sidostyyppi
Sanakirjasta. 30 vuodessa ehtii tapahtua paljon ja
silti mikään ei muutu. Atlas hallitsee edelleen palloi
Saturnuksen kuu
lulajeja, kun tätä vuotta ei lasketa, edelleen saman
Vuoristo Pohjois-Afrikassa
lainen halpa huumori jaksaa naurattaa ja ulkomaat

Tähti plejadeissa
viehättää. Yliopisto on edelleen räikeän kirjava be
Ensimmäinen kaulanikama, eli kannattajanika- toniviidakko ja fuksiaisperinne elää yhä voimakkaana. Aina vaan luetaan Strahler&Strahleria. Ja me
ma
kaikki olemme Atlaslaisia, ja ylpeitä siitä.

NASA:n kantoraketti, joka kehitettiin 1950luvun Yhdysvaltain ilmavoimien mannerten Pääkirjoituksen valmistuttua koko lehti on valmis.
Se tietää sitä, että ei ole enää syytä vältellä kandin
välisestä ohjuksesta
ääreen palaamista. Välillä edelleen mietin, olisiko

Hiukkasfysiikan tutkimuslaitos CERNin LHCkandin sittenkin pitänyt liittyä George R. R. Martinin
kiihdyttimen koeasema
kirjasarjaan Tulen ja jään laulu. Kandiaineiston läpi
Nanson vaatemerkki
käynti olisi nimittäin erittäin ahkeraa.

Ajattomia ajatuksia





Suuri, pyöreä betonipallo, jota nostetaan voi- - Jonna Löfhjelm, päätoimittaja ja sokerihiiri
mamieskilpailuissa
jonna.lofhjelm@student.oulu.fi
Marvel-kustantamon luoma supersankari

Atlas on myös ainejärjestö. Oulun Yliopiston maantieteen opiskelijoiden oma ainejärjestö, joka perustettiin tasan 30 vuotta sitten, melkein kymmenen
vuotta ennen syntymääni. Tämän ajatteleminen saa
aikaan mielessäni aivan uuden käsityksen ajasta.
Ikäkriisi pukkasi loppukesästä ja kaipasin menneitä
teinivuosia. Nyt tajusin kuitenkin, että Atlaslaiset
ovat opiskelleet ja bilettäneet jo silloin, kun olen
syntynyt, ja jo ennen sitä. Atlaslaisia on ollut 28
vuotta ennen kuin astuin itse kuvioihin. Ajatus on
absurdi.
Lehteä kasatessani luin vanhoja tarinoita Atlaksesta
ja selailin läpi vanhoja Mantsalehtiä. Ajat ovat niin
muuttuneet. Eräällä tavalla olin hieman kateellinen.
Kurssit kuulostivat hyvin erilaisilta, aikaa tuntui
riittävän valtavasti kaikkeen ylimääräiseen (lue: juhlimiseen), kiltahuoneellakin sai juhlia ja tietotekniikka oli aivan omaa laatuaan.
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Tervehdys!
Ihan ensimmäisenä: onnea Atlas 30 v! Vuodesta
1985 on järjestömme pitänyt Oulun mantsalaisten lippua korkealla, ja nyt on aika juhlistaa sitä
- ja meitä, sillä onhan Atlas yhtä kuin me kaikki
upeat mantsalaiset!
Pienenä kiltana Atlas on kaikki nämä vuodet pitänyt yllä perinteitä, joiden alkuperästä kukaan
ei aina enää ole ihan selvillä, mutta onneksi ainakin osa selviää tästä numerosta! Vaikka erilaiset rituaalit, esineet ja asiat herättävät monissa
melkoisen ristiriitaisia tunteita, kahden vapun,
kolmien fuksiaisten ja muutaman excun jälkeen
alan varmistua siitä, että Pahalevyt, Ritva
(muistoissamme), ASSS ja muut hienoutemme
ovat varsin pysyvä ja olennainen osa Atlasta. Ja
kuten kuuluukin, jokainen atlaslaisten sukupolvi
on tuonut ja toivon mukaan tulee jatkossakin
tuomaan mukanaan jotain uutta.

hän katsomaan maailmaa. Syyskokouksessa valiMantsa ei ole ensimmäinen opiskelupaikkani,
taan taas uusi hallitus ja toimarit ja suosittelen
mutta se oikea se varmasti on. Ensinnäkin siksi, järjestötoimintaa erittäin lämpimästi kaikille!
että maantiede alana on uskomattoman moni- Ehkä minunkin läsnäoloni jää vielä vaikuttamaan
puolinen ja kiehtova, ja toiseksi siksi, että mant- jonnekin Atlaksen vallan lonkeroihin, kuka tiesalaiset ovat ehkä vielä monipuolisempia ja
tää.
kiehtovampia. On pitkälti teidän ansiota, että
viimeiset vuodet ovat ehdottomasti olleet eläLopuksi haluan vielä toivottaa kaikille kivaa sykmäni hauskimpia. Ja onneksi tätä eeppisyyttä on syä ja ihania vuosijuhlia! Pidetään kiinni tästä
minulla vielä ainakin puolet jäljellä!
meidän pienen rakkaan killan mahtavasta yhteishengestä ja menosta tulevinakin vuosina :)
Surukseni minun on kuitenkin todettava, että
tämä taitaa olla viimeinen kerta, kun kirjoittelen Juhlaterveisin
tätä palstaa, sillä ensi numeroon mennessä olen
jo luovuttanut virkani seuraavalle onnekkaalle. Pj-Sonja
Sanomattakin on selvää, että pj-vuosi on ollut
äärimmäisen antoisa ja on tosi hienoa, että se
huipentuu nyt vuosijuhliin. Mutta ensi vuonna
on aika keskittyä muihin juttuihin ja lähteä vä7

Tein kaiken harjoitustyöhön liittyen, mutta
loppuseminaariin en mennyt, lue herännyt,
Jos Atlasta ei olisi, se pitäisi välittömästi pekoska esityksen piti sovitusti toinen henkilö.
rustaa! Tällä toteamuksella on hyvä onnitella
No jouduin sitten tekemään ylimääräistä
opiskelijajärjestö Atlasta sen 30-vuotisesta
rangaistustyötä, kuuluisaa Rokuan reliefiä
ansiokkaasta taipaleesta.
kymmenkunta tuntia ja sillä asia korjautui.
Atlas on maantieteen tutkimusryhmän tär- Mutta siitä lähtien pidin varani ettei sellaiset
keä sidosryhmä ja yhteistyökumppani, sel- toistu.
keä osa tiedeyhteisöä. Eikä pelkästään koEhkä edelliseen taustalla vaikutti vielä se,
reissa juhlapuheissa vaan myös aivan oikeasettä ainakin parina ensimmäisenä vuotena
ti käytännössä. Yhteistyömuodot ovat vaihesittäminen jännitti todella paljon. Vieläkin
delleet eri vuosina hieman puheenjohtajasta
muistan ja tunnen punan karahtamisen posriippuen. Koettuja käytäntöjä ovat olleet esikillani, kun pidin sanomalehti Kalevan toisesmerkiksi vuosittaiset tapaamiset tutkimussa kerroksessa olleessa laitoksen isossa salisryhmän ja Atlaksen johdon kesken. Atlas on
sa ensimmäisen esitykseni omalle pienelle,
valinnut henkilöt laitoksen eri elimiin kuten
muistaakseni kuusihenkiselle ryhmälle.
laitosneuvostoon ja nykyiseen johtoryhSittemmin esitysjännitys on vähentynyt,
mään. Samoin se on organisoinut vuotuiset
muttei se koskaan ole täysin poistunut.
palautepäivät. Atlas on ymmärtääkseni huoMikä on sitten muuttunut oman 38-vuotisen
lehtinut hyvin kv-opiskelijoistakin.
kokemuksen perusteella? Omaa tutkimusTutkimusryhmä on tunnistanut hyvän yhteisasemaa ei enää ole ollut pitkään aikaan.
työn merkityksen ja osin sen vuoksikin tukeMyöskään ulkomaan excursioita ei järjestenut silloin tällöin esiin tulevia pieniä maksutä. Oma excu kohdistui Kaukasukselle Azerja. Perinteisin on fuksiaisten majoituskulujen
baidžaniin, Armeniaan ja Gruusiaan. Sen orkorvaaminen aina syksyisin. Tilaisuutta voisi
ganisointiinkin liittyi paitsi jännitystä myös
tieteellisin termein kutsua ryhmäytymiseksi,
aktiivista toimintaa. Tuolloin tyypillinen kohmutta eiköhän se liene enemmän hyvä mahde oli Italian Garda-järvi. Jostakin syystä me
dollisuus tutustua oman vuosikurssin opiskeopiskelijat halusimme vaihtaa kohdetta ja
lijoihin.
siitä järjestettiin tiedotustilaisuus. Silloinen
Opiskeluaika on elämän parasta aikaa, on
laitoksen johtaja, professori Uuno Varjo ei
tuttu lausahdus. Näin varmaankin on, mutta tykännyt yhtään ajatuksesta ja sanoi lisäksi
toki hyvää aikaa on sen jälkeenkin. Tosin
että olimme aloittaneet liian aikaisin valmismahdollisuutta jättää luento väliin ja jäädä telun. Sydän pamppailleen nousin seisoaamulla nukkumaan ei meille opettajille ole maan ja esitin että päinvastoin, olemme jo
suotu. Tunnustettakoon, että opiskeluaikana myöhässä rahankeruun takia. No, tulipahan
nukkumismahdollisuutta tuli käytettyä aina- sanottua, eikä siitä sen kummempaa seurankin yhden pitkäksi venähtäneen illan jälkeen. nut.

Hyvät Atlaslaiset
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Matkan rahoitusta varten keräsimme mainoksia ja julkaisimme Mittakaava -nimisen
lehden. Kaupunki jaettiin keräysalueisiin ja
omalle osalleni tuli Heinäpää, jossa silloin
asuin. Pakko todeta, ettei sieltä paljon mainostuloja herunut. Oma rupeama oli myös
noin tuhannen lehden jakaminen alueelle.
Osallistuin myös lehden taittamiseen sanomalehti Liiton toimituksessa. Siellä opin, että
mainoksilla maksetaan lehti ja ne menevät
toimituksellisen osan edelle. Kerätyt jutut
taitettiin sinne, minne ne parhaiten mahtuivat.

edellä kuvatusta on varmasti sattunut ollessani tuore assistentti laitoksella. Sallittakoon
se minulle anteeksi, vaikka kyseessä onkin
virallinen juhlajulkaisu. Ikuisia opiskelijoita ja
oppijoita olemme aina olleet ja tulemme olemaankin.

Toki opiskelijoiden hoputus valmistua on
myös lisääntynyt, tosin aikoinaan valmistuttiin ilman hoputustakin. Johtui varmaan
siitä, että lainaa otettiin pankista ja maksettiin sitten aikanaan takaisin. Muistaakseni
oma velka vuonna 1982 oli 37000 silloista
markkaa. Valmistuin alle viidessä vuodessa ja
Kotimaassakin excuja harjoitettiin, opiskeli- varmaan johtui osin siitä, että olin ollut muujoiden omana aktiviteettina. Kävimme junalla taman vuoden työelämässä ennen opintojen
ja bussilla sekä etelässä, idässä että pohjoi- aloittamista. Aivan opintojeni alussa opissessa, ja Oulussakin. Helsingissä kävimme ai- keltiin lauantainakin. Tosin kun minulla se
nakin kerran, kohteina Maanmittauslaitos,
meni lauantai-iltapäivän saunavuoron kanssa
Helsingin yliopiston Porthanian katolla ollut päällekkäin, valitsin usein saunomisen.
tutka ja Tilastokeskus. Viimeksi mainitusta jäi Noiden tätä kirjoitettaessa mieleen tulleiden
mieleen ruokailu: ilmeisesti eka kertaa söin mukavien opiskelumuistojen jälkeen toivotan
valkosipulilla maustetun pihvin. Se oli niin
lämpimät onnitteluni juhlavuotta viettävälle
herkullista, että on jäänyt mieleen. Jostain
Atlakselle, sen johtokunnalle ja koko jäsenissyystä ei kuitenkaan jäänyt tuleviin suosikkei- tölle ja samalla toivotan menestystä tulevalle
hin.
30-vuotis taipaleelle.
Oulussa kävimme Valion meijerin Maikkulassa sijaitsevissa tiloissa. Posiolla tutustuimme
Jarmo Rusanen
Pentikin tehtaaseen. Lisäksi kävimme useissa
eri kunnissa. Erään tilaisuuden tila oli pieneh- Maantieteen tutkimusryhmän johtaja
kö. Osa joutui menemään hieman ylemmäksi
portaille. Väsynyt matkamies on aina väsynyt
matkamies. Niinpä sieltä alkoi kuulua kovaäänistä kuorsausta. Paikallinen esittelijä ei olut
moksiskaan vaan jatkoi omaa esitystään normaalisti. Pienistä ei kannata hätkähtää.
Tätä kirjoitettaessa on pakko todeta, että osa
9

OLuT-futis– Leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä
Atlas lähti hallitsevana mestarina kauden 2015 Oulun luonnontieteilijöiden futisturnaukseen. Rennon kepeästä ja ylimielisestä pelityylistään tunnettu Atlas oli vihollinen numero 1 kaikille
turnauksen vastustajille, joten vaikeita otteluita oli tiedossa.
Joukkue oli uudistunut ja ennen kaikkea nuorentunut viime
kaudesta, joka toisaalta teki tämän kauden joukkueesta nälkäisen ja arvaamattoman. Junioriakatemiasta edustusjoukkueeseen nostettuja pelaajia olivat mm. pehmeän kosketuksen ja
huikean pelisilmän omaava Taru “Inarin lahja jalkapallolle”
Rikkonen ja kovana seuramiehenä tunnettu Juuso “Jyystö”
Ilmola.

puolustus joutui suu vaahdossa juoksemaan pallon perässä.
Viininpunaiset voittivat ottelun 2-0 tai 3-0, kuka näitä nyt laskee? Joukkueen ehdoton johtaja ja selkäranka ottelussa oli
puolustajan tontilla ahkerasti luutinut Joni Broström. Broström
voitti 110% kaikista pääpalloista pysäyttäen Syntaksiksen hyökkäykset heti alkuunsa. Huhujen mukaan yleisössä oli myös
Liverpoolin kykyjenetsijä, joka oli vakuuttunut Broströmin
otteista. Toinen mainitsemisen arvoinen pelaaja oli Niko Pahkala, jonka nopeat jalat jättivät Syntaksiksen puolustajat kantapäillään ihmettelemään kerta toisensa jälkeen, että mitäs
tässä nyt oikein tapahtuikaan. Nöyryyttävää.

Lohkovaiheen ensimmäinen ottelu pelattiin rakasta
arkkivihollista, Nikolia vastaan. Ottelu alkoi kangerrellen, kun
joukkue etsi vielä itseään terävistä alkulämmittelyistä huolimatta. Nikoli paukutti tehokkaasti kaksi maalia. Lopussa Atlaksen taktinen palapeli alkoi loksahdella paikoilleen, ja tuloksena
oli 2-1 kavennusmaali. Aika loppui kuitenkin kesken, joten Atlas sai pahimman mahdollisen alun turnaukselle tappion merkeissä.

Atlas selvitti täpärästi tiensä jatkopeleihin. Turnauskaavio määräsi vastaan väkivahvan Sigman, jonka pelaajaringissä
oli tällä kaudella laatua ja leveyttä. Sigma hallitsikin jatkoottelua mielin määrin ja takoi nopealla tahdilla 3-0 lukemat
taululle. Toisella puoliajalla Sigma teki vielä yhden maalin.
Myös Atlaksella oli paikkansa, mutta joko Atlaksen hyökkääjällä Pietu “läskironaldo” Niinimäellä oli sattunut nappikset väärinpäin jalkaan, tai sitten Sigman maalivahti oli Spiderman.
Pelin lopussa Juhani “Scholes” Aho kaunisteli lukemia vielä 41:een.

Seuraavassa ottelussa oli siis panosta. Syntaksista vastaan ottelu alkoi kovalla Atlaksen painostuksella. Viininpunakone tykitti laukauksia liukuhihnalta, niin että Syntaksiksen
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Valtavan pettymyksen tunteen siivittämänä Atlas suuntasi kohti pronssiottelua. Vastaan asettui Blanko. Ottelu ei tarjoillut taktisia hienouksia vaan molemmat joukkueet pelasivat
vapautuneesti ja “hienoa” jalkapalloa. Puolustuspeliin ei kummallakaan juurikaan ollut kiinnostusta vaan hyökkäyksiin lähdettiin usean pelaajan voimin. Ottelussa debytoi mm. Antti
“Pappa” , “Tuhatjalka” Kumpula, joka prässäsi vastustajia Niinimäen kärkiparina. Myös Elina “Torni” Nissinen oli alati vaarallisen näköisenä kentällä. Tällä kertaa hän ei aivan ylettynyt pääpalloihin, mutta otti arvokkaita juoksuaskelia joukkueen eteen.
Väärä kenkävalinta ja liian pitkä nurmi vei parhaan terän Nissisen otteista. Ottelussa nähtiin myös ehkä turnauksen kovin
taklaus kun Atlaksen oma peloton terrieri Susanna Greus jymäytti vastustajaa niin kovalla vartalotöötillä, että huhujen
mukaan kyseinen Blankon puolustaja jouduttiin kaivamaan
lusikalla kentän pinnasta ottelun jälkeen. Taklaus vei kaikkien
huomion ottelun lopputuloksesta, joka muistaakseni oli 2-0
Blankolle. Yliopiston käytävillä keskustellaan vieläkin Greusin
hurjasta niitistä, mutta kukaan ei muista Blankon voittaneen
pronssia.
Atlaksen sijoitus turnauksessa oli siis neljäs, mikä jättää
toki rutkasti parantamisen varaa. Talven umpihankifutikseen
lähdetään kuitenkin perinteitä kunnioittaen suurin odotuksin.
Ruokavalio on hiottu kuntoon ja nesteytys on jo aloitettu turnausta silmällä pitäen.
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Vuosijuhlakomitean ison pomon blogi
Tättäräää täällä ollaan juhlissa. Ihan mahtavaa! Nämä juhlat ovat vaatineet tuntikausia
töitä, mutta tänään saamme kiitoksemme.
Olen tosi tyytyväinen järjestelyiden sujuvuuteen ja kaikkien työpanokseen. Suurimmat
kiitokset!
Nämä juhlat on suunnattu teille hyvät vieraamme. Tänään juhlitaan Atlaksen kolmekymmenvuotista taivalta mantsalaisten arjen
piristäjänä ja oikeuksien puolustajana. Mietin, että miten Atlasta vois kuvailla yhteisönä. Ensimmäisenä tulee mieleen henki, jossa
jokainen on arvostettu omana itsenään. Jos
haluaa olla atlaslaisten kesken hyvä tyyppi,
pitää vain olla oma itsensä ja hyväksyä muutkin sellaisenaan.

tetaan ja muita pilkataan vain oman yhteisön
ylläpitämiseksi.
Lisäksi atlaslaiset ovat ahkeria, kauniita, kivoja ja upeita persoonia. Sen näkee tänään
erittäin hyvin, sillä juhlista kauniit ja ainutlaatuiset teette te juhlijat. Ahkeruus näkyy
näissä juhlissa, sillä ilman vuosijuhlakomiteaa ei näitä juhlia olisi saatu järjestettyä. Mua
ei todellakaan jätetty yksin, vaan sain kaiken
tarvitsemani avun ja tuen.
Näiden mantsalaisten ominaisuuksien pohjalta ollaan saatu aikaan nämä juhlat. Siispä
juhlikaa tänään täysillä ja pitäkää yllä mantsahenkeä.

Lopuksi haluan vielä kiittää meidän fukseja.
Kiitos, että tulitte töihin tänne juhliin ja mahAtlaslaiset ovat kovia juhlimaan. Se huo- dollistitte ne. Olette mun hyvän juhlafiiliksen
mattiin taas pari viikkoa sitten fuksiaisissa suurin syy!
Veljeskodilla, jossa juhlittiin oikein pitkän
kaavan kautta. Muita esimerkkejä ovat legendaariset junttibileet, mantsamökkeily ja Terveisin
vappusauna. Niistä juhlista löytyy tonneittain Helpottunut ja onnellinen Essi
kuuluisaa mantsahenkeä, jossa omia kannus-
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hieman ujompikin suomalainen pärjäsi porukassa loistavasti.
Kaikkia meitä yhdisti kiinnostus maantiedettä kohtaan, mikä
kohotti suurta ylpeyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Saimme paljon uusia kavereita ja ideoita egeaOulun tulevaisuudelOulusta lähti pitkästä aikaa edustus Egean vuosikongressiin. le. Suunnitteilla on muun muassa vaihtoja ja kansainvälisiä
Eka kerta jännitti ja oltiin kuultu AC:stä paljon hyvää, mutta ei tapahtumia Ouluun.
silti ymmärretty kuinka mahtava reissu meillä oli edessä!
AC:n jälkeen oli melkoinen AC-krapula, kun oltiin yhdessä 200
Annual Congress eli AC järjestetään joka syksy jossain Euroo- hengen porukalla eletty pienessä kuplassa ja sitten yhtäkkiä
pan kaupungissa. AC kokoaa yhteen noin 200 maantieteilijää porukka lähtikin takaisin omiin koteihinsa. Me onneksi saatiin
ja tapahtuma kestää vähän alle viikon. Tänä vuonna AC järjes- jatkaa matkaa Belgiaan, joten saimme pehmeän laskun AC:sta
tettiin 20.–26.9. Alankomaissa, Utrechtissa, ja paikalla oli 218 jatkamalla Gentiin Egea-vaihtoon 

Awesome AC!

egealaista! Teemana oli Sustainable Mobility, jonka ympärille
viikon ohjelma rakentui sisältäen niin työpajoja, excuja kuin
väittelyitä. Tieteellisen sisällön lisäksi muutamana päivänä
kokoustettiin Egean virallisia asioita (muun muassa valittiin
uusi hallitus) ja tietysti illat oli täyttä juhlaa ;)

Suosittelemme kongresseja kaikille! Ehdottomasti huikein reissu ikinä! Seuraava kongressi onkin sitten ensi kevään
North&Balticin aluekongressi Vilnassa, tervetuloa mukaan niin
uudet kuin vanhat egealaiset!  egeaOulun jäseneksi voit
liittyä milloin tahansa, ohjeet löytyy egeaOulun FacebookTunnelma oli aivan mahtava alusta loppuun! Porukka oli todel- ryhmään liittymällä.
la helposti lähestyttävää, ruokapöydässä monikulttuurinen
huulenheitto raikasi samalla kun nautimme ah niin raikkaasta
ja ravitsevasta vaaleasta pullaleivästä ja kroketista. Myös ehkä Terveisin AC:sta hullantuneet Pietu & Suvi

Annual Congressin kaikki osallistujat
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EGEA (Oulu-Gent) 26.-29.9.2015

niitä kuuluu maistella, ei juoda humalahakuisesti! Kierreltiin
illan päälle vielä muutama pubi ja sitten mallasjuomasta kylläisinä nukkumaan, jotta virkeinä heräisimme seuraavaan päivään.

EGEA Oulu vieraili 4 hengen iskuryhmän voimin Gentissä, Bel- Sunnuntaina lähdimme junalla Bruggeen ja Kookeet giassa, paikallisen EGEA-jaoston luona. Iskuryhmä koostui alle- ruokafestivaaleille, jossa tarjoiltiin belgialaisia gourmet-ruokia.
Jo portilla huomasi, että kyseiset festivaalit olivat melko kalliskirjoittaneen lisäksi Idasta, Jasmiinasta ja Suvista.
ta hupia. Pienen makupalan hinta oli keskimäärin 6 euroa..
Gentin rautatieasemalla meitä odotti säteilevät belgialaisneiMakupalan, joka sai enemmän määrää kuin laatua arvostavan
dot Yglinga ja Britt. Heti joutui nuori oululaismies koetukselle
massuni vihaiseksi. Ympärillä olevilla ihmisillä oli selkeästi pakun kättelyn yhteydessä vaihdeltiin jotain poskisuudelman
rempaa Seppälää yllänsä, ja ruokajuomana toimi samppanja.
tapaisia. Kumpi poski ensin? Pitääkö sitä poskea oikeasti kosJoka tapauksessa hieno, makunystyröitä hivelevä tapahtuma.
kettaa ja poski vasten poskea vai suu vasten poskea? No kankeasti mutta varmasti hoitui nämäkin muodollisuudet, ja siir- Kiersimme myös Bruggen vanhaa kaupunkia, joka oli ehkäpä
ryimme viereiseen puistoon suorittamaan interaktiivista tieto- kaunein kaupunki minkä olen eläessäni nähnyt. Iskuryhmän
muut jäsenet olivat myös ihastuneita. Bruggessa maistoimme
visaa.
myös belgialaista suklaata, jälleen yksi belgialaisten ylpeydenTietovisan kautta saimme selville mm. että ranskalaiset peruaihe, eikä syyttä. Alkuillasta suuntasimme Blankenbergeen
nat ovatkin belgialainen keksintö (ylläri?!) ja Stromae on belPohjanmeren rannalle pelaamaan Kupps-peliä. Yöksi majoigialainen artisti. Tämän jälkeen menimme ensimmäisen yön
tuimme erään hostimme omakotitaloon.
majoitukseemme, Yglingan majatalolle. Aurinko paistoi ja nahkatakin lämmittämänä uskaltauduimme pihalle nauttimaan Maanantain herätys oli jo 6:30, sillä päivä oli jälleen täynnä
viiniä ja erilaisia juustoja. Jo tässä vaiheessa tuli selväksi että aktiviteettia. Mieli kirkkaana ja levänneenä hyppäsimme jujuustot olivat eräänlainen ylpeydenaihe Belgiassa. Illan hämär- naan, mukanamme Brittin äidin kotitekoisia croissantteja.
tyessä suuntasimme uteliaat nokkamme kohti Gentin yötä Gentissä päivä kului kaupunkia tutkien. Ensin Bavo
(suomalaisittain Paavo), ja Martijn (ihan vaan Martti) pitivät
Yglingan ja Brittin toimiessa oppaina. Ensimmäisenä pysähdysmeille äärimmäisen kattavan kaupunkikierroksen, joka oli
paikkana oli Hot Club -pubi, jossa maisteltiin belgialaisia oluita.
höystetty gentiläisillä makupaloilla ja historiallisilla faktoilla.
Oluet ovat ehdottomasti toinen ylpeydenaihe belgialaisille,

Kaupunkikierroksella Gentissä

14

Saimme maistaa mm. paikallista kinkkua, ja lopuksi oli mieltä
ja sisuskaluja lämmittävä snapsi. Iltapäivällä nokkeluuttamme
testattiin kaupunkipelin muodossa. Jakauduimme joukkueisiin
ja suoritimme jälleen interaktiivisia tehtäviä Gentin keskustassa, hieman Amazing Race tyyppisesti. Lopulta Suvin joukkue
voitti täpärästi, mutta onneksi tappion katkera kalkki huuhdottiin alas belgialaiseen tapaan oluella.
Maanantai-iltana oli luvassa Gentin maantieteilijäopiskelijoiden Post it -bileet, joihin etkoilimme belgialaisen perinneruoan, ranskalaisten, ja oluiden kera. Arvostelimme toki oluet
oikeaan paremmuusjärjestykseen. Koska olimme maistelleet
belgialaista olutta koko matkan ajan, oli aika ottaa esille yksi
tuliaisistamme, minttupullo. Tyytyväisinä seurasimme vierestä,
kun belgialaisneitokaiset naama ’peruslukemilla’ maistoivat

minttuviinaa.
Paikalliset mantsabileet olivat yllättävänkin samankaltaiset
meidän Oulun bileisiin verrattuna, eli meininki oli kohdillaan ja
desibelit katossa. Oluiden hinta oli kohtalaisen huokea ja vain
pikkurilliä nostamalla ymmärsi baarimikko tuoda mallasjuomaa eteen. Kätevää, milloin Kaarlessa?
Seuraavaksi heräsimmekin jälleen Yglingan luota, majoituksestamme. Raikkaina ja raitistuneina oli aika sanoa hyvästit belgialaisille ja toivottaa heidät tervetulleiksi Ouluun helmikuussa. Silloin järjestetään heille tapahtumia, joihin kaikki Oulun
egealaiset ja atlaslaiset ovat tietenkin lämpimästi tervetulleita.

-Pietu Niinimäki

Belgialaista suklaataidetta
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Pohjois-Suomen Maantieteellinen Seura ry onnittelee 30-vuotiasta
ainejärjestö Atlas ry:tä!
Pohjois-Suomen Maantieteellinen Seura ry eli tuttavallisemmin PSMS on saanut olla mukana opiskelijajärjestö
Atlaksen taipaleella monta yhteistä ja yhteistyöntäyteistä vuotta. Koemme, että Atlaksella on opiskelijajärjestönä korvaamaton rooli maantieteen opiskelijoiden välisen
yhteisöllisyyden luomisessa itsenäisen yliopistoopiskelun rinnalla. Toimimalla maantieteen opiskelijoiden edunvalvojana ja järjestämällä aktiivisesti erilaista
toimintaa Atlas on ollut osallisena niin pohjoissuomalaisen maantieteilijäidentiteetin vahvistumisessa kuin elämänpituisten ystävyyssuhteiden ja jopa avioliittojen
muodostumisessa. Atlaslaisten rinnassa pamppaileva
purppuranvärinen sydän kertoo yhteisestä intohimosta
maantiedettä kohtaan. Kaiken kaikkiaan opiskelijatoiminta on erittäin tärkeä osa pohjoissuomalaista maantiedettä ja Oulun yliopiston maantieteen laitoksen toimintaa.
Oulun maantieteen laitos perustettiin vuonna 1959. Samoihin aikoihin alkoi myös maantieteen yliopistoopetus. Pian tämän jälkeen vuonna 1963 päätettiin Pohjois-Suomeen perustaa oma maantieteellinen seura,
Pohjois-Suomen Maantieteellinen Seura. Seuran perustamisessa opiskelijoilla oli hyvin merkittävä rooli. Alusta
asti oli myös selvää, että maantieteen opiskelijat voisivat
olla uuden maantieteellisen seuran jäseniä. Jo ensimmäisessä johtokunnassa oli mukana opiskelijoiden edustajana niin sanottu nuorten jäsenten edustaja. Myöhemmin
myös opiskelijat saivat tasavertaisen jäsenyyden seurassa. Koska seuran ensimmäisen kahdenkymmenen toimintavuoden aikana ei maantieteen opiskelijoilla ollut
omaa järjestöä, osallistuivat sen ajan opiskelijat aktiivisesti PSMS:n järjestämiin tapahtumiin. Tuolloin seuraan
liittyminen oli opiskelijoille lähes itsestään selvää. Lisäksi
seuran kautta opiskelijat pystyivät tutustumaan maantieteen laitoksen henkilökuntaan vapaammissakin merkeissä ja siten opiskelijoiden ja henkilökunnan välinen vuorovaikutus syveni.
Pohjois-Suomen Maantieteellisen Seuran ja Atlaksen
yhteinen historia alkoi vuonna 1985, kun Atlas perustettiin
PSMS:n
rekisteröimättömäksi
opiskelijaalajärjestöksi. Vasta ylioppilaskunnan avustusperiaatteiden muuttuminen 2000-luvun alussa pakotti Atlaksen
lopulta eriytymään omaksi rekisteröidyksi yhdistyksekseen vuonna 2008. Atlas ja PSMS ovat tämän jälkeen
jatkaneet yhteistyötään järjestämällä yhteisiä opiskelija-

ekskursioita ja tapahtumia sekä laatimalla kannanottoja
molempia koskettaviin asioihin. Esimerkiksi vuonna 2013
toteutettiin PSMS:n ja Atlaksen oma rasti Amazing Oulu tapahtumassa ja vuonna 2014 ulkoiltiin Virpiniemessä.
Vuonna 2014 PSMS otti yhdessä Atlaksen kanssa kantaa
lukion opetussuunnitelmauudistukseen laatimalla oman
ehdotuksensa tulevasta maantieteen opetussuunnitelmasta.
PSMS:n johtokunnassa on ollut myös eriytymisen jälkeen
opiskelijaedustaja Atlaksesta. Näin PSMS:n toiminnassa
on kyetty säilyttämään vahva linkki opiskelijatoimintaan
ja pitkään yhteiseen historiaan Atlaksen kanssa. Vuonna
2015 PSMS:n sääntöuudistuksen yhteydessä seuran
säännöistä oli Patentti- ja rekisterihallituksen vaatimuksesta poistettava Atlakselle määrätty paikka PSMS:n johtokunnassa. Vaikka Atlaksen jäsenpaikkaa PSMS:n johtokunnassa ei ole enää mahdollista määrätä seuran säännöissä, on PSMS päättänyt jatkaa tätä hyväksi havaittua
käytäntöä mahdollisuuksien mukaan myös tulevaisuudessa. Johtokuntatyöskentely on tärkeä osa Atlaksen ja
PSMS:n yhteistyötä ja yhteydenpitoa puolin ja toisin.
Atlaksen opiskelijaedustaja on voinut viedä PSMS:n kuulumiset Atlaksen hallituksen kokouksiin, ja tuoda terveisiä Atlaksen kokouksista.
Pohjois-Suomen Maantieteellisen Seuran 64 jäsenestä
neljäsosa on opiskelijoita, ja esimerkiksi vuonna 2014
saimme kymmenkunta uutta opiskelijajäsentä. Toivomme, että vielä useampi opiskelija löytäisi jo opiskeluaikana PSMS:n. PSMS on hyvä väylä tutustua maantieteen
laitoksen henkilökuntaan ja laitoksella tehtävään tutkimukseen, sekä luoda tärkeitä kytköksiä tulevaa työelämää silmälläpitäen. Valmistumisen jälkeen opiskeluaikana aloitettua maantieteellistä seuratoimintaa on luontevaa jatkaa PSMS:n puitteissa, jolloin yhteys omaan tiedeyhteisöön ja maantieteelliseen identiteettiin säilyy
myös yliopiston ulkopuolisessa elämässä.
Vielä kerran onnea Atlakselle ja menestystä tuleviin vuosiin! Toivotamme Atlaksen jäsenet ja muutkin opiskelijat
lämpimästi tervetulleeksi Pohjois-Suomen Maantieteellisen Seuran toimintaan. Rakennetaan yhdessä pohjoissuomalaisten maantieteilijöiden yhteisöä!

Pohjois-Suomen Maantieteellinen Seura ry

16

ATLAKSEN ALKUTAIPALEELTA
Makaan ojassa ja valtava lumimyrsky ulvoo päällä. Lumi
on repaleista höttöä, se kieppuu ilmassa kaikkiin suuntiin, kinostuen sitten uusiin muotoihin. Kaukana, peltoaukean toisessa päässä, välkkyy himmeitä valoja. Talo,
auto? Ylitimmekö tien jossain? Selän alla pistelee katkotut vesat ja lunta alkaa kertyä peitteeksi, ravistelen ja
samassa läheltä nousee pää. Nauramme ja onnittelemme toisiamme, miten arkinen päivä laitoksella on vaihtunut seikkailuksi Tyrnävällä. Olin toisen vuoden mantsalainen vuonna kasiviis ja maailma oli auennut eteen valtavana, sisään ahmivana railona, jossa sattui ja tapahtui.
Kaikki oli mahdollista.

Miksi Atlas perustettiin, oliko vuodessa 1985 jotain erityistä? Muistelen, että asiasta oli vahvaa puhetta jo vuoden 1984 syksyllä. Sinne ajoittaisin myös kokouksen,
jossa yhteisestä tekemisestä alettiin puhua. Kokous pidettiin Alppilassa, Kaarnatie 18:ssa, missä tuohon aikaan
oli vanha puutalo Maansiirtoliike Jurvakaisen teollisuusrakennuksen takana. Asuin talossa kolmen muun opiskelijan kanssa. Taloa ei enää ole.

Istuttiin sohvilla ja lattialla, olisiko meitä ollut vajaa parikymmentä, meidän vuosikurssilta suurin osa. Mielikuvana väikkyy, että puhuttiin, miten meillä pitäisi olla samantapaista toimintaa kuin biologeilla ja geologeilla.
Niillä oli nimet kerhoilla, bileitä, lehti ja jotain noiden
mukanaan tuomaa humuista huntua, eleganssiakin. Tähän oli tultava loppu: kuuluminen Pohjois-Suomen
Maantieteellisen Seuran alajaoston takimmaiseen riviin
ei ollut riittävän coolia. Toisena, tosin hyvin subjektiivisena asiana, muistan oman vuosikurssimme säkenöivän
energisyyden: monet yksittäiset henkilöt, tempaukset,
jopa anarkistisen riehakkuuden, urheilun, matkat ja lujan yhteenkuulu-vaisuuden tunteen. Näin se varmaan
menee joka vuosikurssilla, mutta ainutkertaisuus syntyy
vain kerran omassa mielessä.

lokuvat hoiti Jukan Esa. Mitään ideaa lehden sisällöstä ei
ollut, mutta asia paaluttui kahden asian varaan: Timo oli
Pohjanmaalla toimittanut ennenkin lehteä ja maantieteen laitoksen laboratoriomestari Pertti ”Pödä” Vuolteenaho lupasi huolehtia painatuksesta hienoilla offset
laitteillaan. Opiskelijahuumoria tavoiteltiin ja jutut joko
keksittiin omasta päästä tai joku vakavammin asioihin
suhtautuva lähetti ihan oikeankin jutun – nekin hyväksyttiin. Reikusta saatiin mainoskin takasivulle. Parasta
palautetta kuulin, kun silloinen maantieteen laitoksen
kirjastonhoitaja totesi: ”Eihän näissä jutuissa ole mitään
järkeä, eihän kuuhun voi matkustaa!”. Seisoin hyllyjen
takana tämän kuullessani ja varmistuin lehtemme toimituksellisen linjan kestävyydestä.

Painoprosessi oli varsin vaativa, sillä jutut ajettiin ensin
peltisille rotaatiolevyille, josta ne sitten siirtyivät paperille ja nidottavaksi. Pödällä oli muutenkin tolkuttomasti
töitä, mutta jostain hän vain taikoi aikaa tähänkin ja lehti
näytti upealta kiiltävine kansineen. Tällainen painaminen
oli tietysti kallista ja ensimmäinen numero taisikin jäädä
viimeiseksi tällä tekniikalla. Muistelen, että professori
Varjo tämänkin hankkeen siunasi ja etsi painokulut laitoksen kassasta.

Tuolta ajalta on sittemmin mieleen vahvistunut asia, jota
ei silloin sisäistänyt tai oivaltanut. Vaikka riehuimme,
olimme poissa luennoilta, reputimme tenttejä, lauloimme virsiä ryhmätöitä tehdessä ja joimme viinaa laitoksen
tiloissa, aina Mantsan henkilökunta suhtautui meihin
ystävällisesti ja kannustavasti. Koskaan ei kiellelty, kummasteltu tai lannistettu, meihin luotettiin. Tuo oli tärkeää, aina se ei ole itsestäänselvyys, sen ovat myöhemmät
organisaatiot itselleni osoittaneet.

Palataan ojaan ja toiseen tärkeään asiaan. Ystävyys. Lumimyrskyssä oltiin Laineen Jarkon kanssa, josta tuli
sitten Atlaksen ensimmäinen puheenjohtaja. Aamusta
oli jo tuntunut, ettei nyt ole panoksia täysipainoiseen
opiskeluun. Kirjoitimme ryhmätilan liitutauluun: ”GM ja
TW Tyrnävällä”, lainasimme auton ja ajoimme Tyrnävälle, jossa kumpikaan ei ollut aiemmin käynyt. Riehuimme
lumimyrskyssä, oltiinko jossain mökilläkin, kuka näitä
muistaa, mutta jo seuraavana päivänä palattiin tukikohtaan eli Rattorille. Ystäviä ollaan vieläkin ja muutama
muukin sieltä Mantsalta on kehissä pysynyt. Yhteiset
kokemukset ovat kantaneet.

Professori Uuno Varjoa, laitoksemme silloista legendaarista johtajaa, on paljosta kiittäminen tässäkin asiassa.
Kuullessaan tästä ”opiskelijaliikehdinnästä”, professori
Varjo välitti kannustavia viestejä henkilökunnan kautta ja
saimme huseerata eteenpäin. Kokouksia pidettiin ja ihmisiä valittiin eri tehtäviin. Innostus oli valtavaa, suunniteltiin juhlia, matkoja, kaikkea. Nimikilpailun tuloksena On ollut hienoa huomata, että Atlas elää edelleen ja toseulottiin Atlas, mikä muukaan se olisi voinut olla! Haala- teuttaa varmaan niitä samoja asioita, mitkä koettiin tärrit olivat tuohon aikaan vielä teekkareiden yksinoikeutta, keäksi silloin alussakin. Onnea 30-vuotiaalle Atlakselle!
mutta kaukalopallojoukkue taisi saada Atlas -pelipaidat.
Päätettiin tehdä myös oma lehti, jonka toimitukseen Jari Poikonen
kuuluivat lisäkseni Assolan Eija, Vesiluoman Timo ja va17

Indonesian ekskursio 1994

Kuva Anne Kiiskinen
Se alkoi aivan viattomasti. Maantieteen opiskelu, olla yksi onnellisista joka saa paneutua maailmaan, tieteeseen, maantieteeseen. Ympärillä hauskoja, seikkailumielisiä, fiksuja, rohkeita, villejä uusia kavereita. Joukko paria vuotta vanhemman
vuosikurssin opiskelijoita järjesti ekskursion Peruun. Kesti aikansa kunnes ajatus kirkastui: mekin halutaan ekskulle. Kauas!
Mietimme, juttelimme, järjestimme muutaman tapaamisen.
Minne mennään? Argenitiina, Islanti, Madagaskar, Indonesia?
Meitä oli eri koulukuntia. Valmisteltiin esitelmiä, pidettiin ne,
ja sitten äänestettiin – ja väiteltiin - niin kauan, että jäljellä oli
enää voittaja: Indonesia.

reiden käytävillä. Kirjoitimme kirjeitä. Puhelinlangat lauloivat
ihan konkreettisesti, ja meillä oli lupa faksata tarpeen tullen
laitoksen faksilla. Jotenkin saimme suunnitelmamme niin
konkreettiseksi, että kävimme syksyllä 93 Helsingissä valmistavalla eksursiolla.
Ohjelmassamme oli vierailuja: Indonesian suurlähetystö, FINNIDA, trooppisten sairauksien sairaanhoitaja, Helsingin yliopiston kehitysmaainstituutti, kansallismuseon Indnonesianäyttely, Suomi-Indonesia-seura ja Enson yhdyshenkilö... Olimme
aika fiiliksissä, koko ajan miettimässä ettei mitään tärkeää
unohdu, koko ajan reflektoimassa ettei juttu vaan lähde mihinkään banaaliin turistisuuntaan.

Indonesia! Miten eksoottiselta se korvissamme kuulostikaan.
Alkoi projektin suunnittelu. Otimme oppia Perun ekskursiosta, Esittelimme suunitelmiamme välillä professoreillemme. Eksteimme ryhmälle säännöt, sitouduimme projektiin taloudelli- kursio ei ollut enää pakollinen osa opintoja, mutta matkarasesti. Teimme galluppeja Suomen Gallupille, Asuntopörssil- portin kirjoittaneilla oli mahdollisuus saada kaksi opintoviikkoa
le ja Suunnittelukolmiolle, teimme kaupoissa inventaarioita, valinnaisiin opintoihin. Kävimme tietysti normaaliin tapaan
taisimme pitää muutamatkin bileet Reikussa – ainakin vam- luennoilla, harjoituksissa, tenteissä, kenttäkursseilla, teimme
sivuaineopintoja. Olimme Atlaksen toiminnassa mukana, järkpyyrejä ja Abbaa. Otimme opintolainaa, haimme stipendejä.
käsimme fuksiaisia, lumi- ja jääseminaareja, hankimme AtlakTottakai halusimme valmistautua ekskursioon myös sisällöllisen ensimmäiset haalarit, juonittelimme kiltahuoneen, värksesti. Perustimme opintokerhon ”kieli, kulttuuri ja luonto”,
käsimme Mantsa-lehteä, taisin olla yhden kauden ylioppilaskokoonnuimme kuuntelemaan toistemme tekemiä alustuksia
kunnan edustajistossakin. Samaan aikaan kolusimme niitä
Indonesian historiasta, uskonnoista, luonnosta, maataloudesmarketteja inventoimassa, haastattelimme ihmisiä sekä puheta, taiteesta, poliittisesta tilanteesta, ihmisoikeustilanteesta,
limitse että ovelta ovelle, juhlimme ja opettelimme kieltä. Niin
väestöstä, ruuasta, suomalasista Indonesiassa... ja Pirjon liivierähtivät molemmat valmistelevat vuodet ja koitti toukotyttyä joukkoomme, alkoi reipas indonesian kielen opiskelu
kuun neljäs päivä vuonna 1994, ekskursio Indonesiaan alkoi.
kielistudiokäyntejä myöten.
Päiväkirjastani: ”... Lennolla Singaporesta Jakartaan tunnelma
Kehitimme suunnitelmia, mietimme projekteja, otimme yholi tiivis: seurasimme tv-monitorista kun punainen viiva ja lenteyttä – ja saimme yhteyksiä. Tuolla esihistoriallisella ajalla tokoneenkuva lähestyivät Jakartaa kartalla. Kartta, viiva ja komeillä opiskelijoilla oli kyllä jo sähköpostiosoitteet olemassa, ne. Ankarasti yritin ymmärtää että me, minä, olen lähestymäsmutta kenelle lähettää viestiä, kun muilla ei moisia ollut käy- sä Jakartaa. Minä, tuossa kartalla, tuossa koneessa. ”
tössä? Internettikään ei vielä ollut kuin huhupuheena teekka18

Tuo Jakartan lähestymisen intensiivisyys oli kuvaava alkusoitto
seuraavien viikkojen tunnelmille. Heittäydyimme kuumaan,
meluisaan, kaoottiseen, huikean kauniiseen ja järkyttävän rumaan värikkääseen, jättimäiseen, rasittavaan miljoonakaupunkiin, heittäydimme, ja Jakarta kantoi meitä. Saimme bussin tai
taksin kun tarvitsimme kyytiä, löysimme hyvää ruokaa, ystävällisiä ihmisiä, majapaikan. Uskomattominta on että ohjelmamme onnistui kaikin osin, jokainen vierailumme toteutui aikataulussa, kuuntelimme esitelmiä, pidimme puheita, tustuimme yksityiskohtiin, keräsimme materiaalia.

sairaudet, oman voimattomuutemme, kirosimme kohtalon, Suomen, Indonesian, meren. Koko ekskursion.
Tulimme lopulta siihen tulokseen, että kuolema haki jo yhden
meistä, enempää ei sille anneta. Päätimme jatkaa ekskursiota ja
projektejamme. Tajusimme, todella koimme ytimiämme myöten
ensimmäistä kertaa eläissämme, että kuolema voi iskeä yllättäen.
Ettemme ole kuolemattomia. Halusimme elää Tomminkin edestä,
halusimme kostaa kuolemalle jatkamalla entistäkin intensiivisemmin.

Sukelsimme Etelä-Kalimantaniin. Elämämme muotoutui kiireiseksi, koetimme päästä yhteisymmärrykseen virallisten yhteistyötahojen kanssa, kävimme pienillä ja isommillakin tutkimusretkillä,
pääsimme kuin pääsimmekin koskemattomaan primäärisademetsään. Oikeaan sademetsään. Kävimme suomalaisten luona kylässä
ja saunassa, tutustuimme useisiin paikallisiin nuoriin ja heidän
kauttaan todella tavallisten perheiden elämään. Kirjoittaminen,
sairaana oleminen ja tervehtyminen, kuumuus, pelot, surut, ilot
täyttivät päivät ja viikot. Moskeijat, markkinat, kaukaiset riisikylät.
Opimme kulkemaan sujuvasti ilman takseja ja autonkuljettajia,
Näistä ekskursioista on juttu Lompolossa 1-2/1994. Siitä saa opimme syömään oikein sormin, tervehtimään ihmisiä oikein,
puhumaan small talkia indonesiaksi. Saimme ystäviä. Pääsin niin
pienen aavistuksen siitä, miten erilaisia kokemuksia me Indosisälle Etelä-Kalimantaniin kuin valkoihoinen, päätä muita pidemnesiassa loppujen lopuksi teimme. Jaavan ja Balin kulttuuri ja
pi kaksikymmentäkaksivuotias opiskelijatyttö voi päästä. Onnel-

Kymmenisen päivää yhdessä Jakartassa ja Bogorissa kierreltyämme oli aika hajaantua pienempiin ryhmiin. Hyvillä mielin ja
iloisina sanoimme toisillemme heipat, olimme ehkä salaa tyytyväisäkin päästessämme vihdoin pienillä porukoilla liikkeelle,
olimmehan kukin valmistautuneet juuri omaan aiheeseemme,
omaan saareemme, omaan reisuumme, siihen parhaaseen.
Seikkailumme jatkuivat kuin rinnakkaisissa todellisuuksisssa,
yhdestä ekskursiosta tuli viisi.

taideaarteet, Sumatran luonto ja tulivuoret, metsäinen Borlisimpia hetkiäni oli moottoripyörän tarakalla aamuruuhkassa,
neo. Olemme kirjoittaneet raportin tyyliin, vain välillä vihjaten
kypärä suojana kanssaliikkujien katseilta. Hetken aikaa seuraniihin aistimuksiin, joita koimme. Kuitenkin kokeminen on kosin Etelä-Kalimantanilaisen elämän virtaa ilman että se seurasi
ko ekskursion keskeinen sana.
minua.
Tässä vaiheessa voin puhua vain omasta puolestani, mutta
uskon että useimmat olivat kanssani suunnilleen samalla linjalla. Korkein tavoitteeni ekskursiolla oli olla olematta turisti,
löytää jotain autenttista, ehkä koskematonta, turmelematonta, tutustua siihen, oppia, dokumentoida, sulautua ympäristööni, olla näkymätön ja koettaa ymmärtää tätä maata, ainakin sitä pientä hippusta siitä minkä ehdin niin lyhyessä ajassa
näkemään. En halunnut vaikuttaa mihinkään, en muuttaa tai
parantaa mitään, vain kokea. Idealistista ja mahdotonta, mutta
yritys oli hyvä.
Vielä yhden asian koimme tuolla ekskursiolla kipeästi: että
aikamme maan päällä on rajallinen, eikä kukaan koskaan voi
teitää milloin se loppuu. Yksi ekskursiomme osallistujista hukkui Balilla, merivirta nappasi hänet eikä enää päästänyt otteestaan. Tommi oli yksi meistä, ja kuka tahansa meistä olisi voinut
olla hänen sijassaan.
Minut pyydettiin puhelimeen, kun olimme pitämässä yhtä ensimmäistä työpalaveria ensolaisten ja paikallisen yhteistyökumppanin kanssa Etelä-Kalimantanilla. Uutinen oli konkreettisesti kuin
isku vatsaan. Olimme satojen kilometrien päässä tapahtumasta,
vieraassa maassa, emme voineet tehdä mitään, emme auttaa,
emme tukea, emme edes puhua muiden kuin oman pienen tiimimme kanssa. Jouduimme miettimään, keskeytämmekö ekskursion vai jatkammeko. Miettimään, mitä toivoisimme muiden tekevän jos olisimme itse hänen sijallaan. Itkimme, riitelimme. Keskeytimme projektimme. Kirosimme kuoleman, onnettomuudet,
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Kuva Anne Kiiskinen

Olen nyt melko tarkalleen kaksi kertaa niin vanha kuin tuolloin
ekskursiolla. En ole palannut Indonesiaan, en ole enää yrittänyt sukeltaa vieraaseen maahan samalla tavalla kuin silloin.
Mutta nuo viikot elämästäni säiyvät syvällä sydämessäni, ja
selkäytimessä: kokemus siitä, että kun todella paneutuu johonkin, sen voi saavuttaa, toteuttaa, kokea. Vaikka se olisi oikeastaan mahdotonta, turhaa, liian kaukana, liian kallista, ei
juuri akateemista hyötyä. Empatiaa, sydämen sivistystä ja Elämää isolla E:llä en ole koskaan intensiivisemmin oppinut.
Lainaan vielä Lomploa 1-2/1994:
"Sinnepä sydämeni lentää, aatoksin siivin lentää ..."
Vielä kuukausia paluumme jälkeen muistot ovat tuoreita. Indonesiassa vietetty aika, joka vaihteli kuukaudesta kolmeen kuukauteen, säilyy mielissämme antoisana ja unohtumattomana.
Jokainen matkallamme koettu päivä, jokainen hetki, jokainen
tapaamamme ihminen ja jokainen ilon läikähdys tai pelon ja

tuskan raapaisu ovat olleet osaltaan rakentamassa tätä hetkeä, joka on meille todellisuutta nyt. Ilman tätä matkaa me
emme olisi sitä, mitä me nyt olemme. "Minun maantieteeni"
on taas jotain enemmän.
Meitä oli 19, joista viisi poikia (kuten kirjoitin Suomen suurlähetystön työntekijälle faksissa). Rekonstruoin listan muutamista ilmoitustaululta poimimieni ja säilyttämieni listojen kautta.
”Hei! Kuka haluaa rabies-rokotuksen, kirjoita nimi listaan että
YTHS voi varautua---” ja ”Matkaraportin alustavat aiheet professorien audienssia varten 16.2. mennessä (tapaamisen aika
ilmoitetaan erikseen)”
Pirjo Onkalo, Saara Väisänen, Heikki Takalo-Haikola, Anne Lohva, Katariina Hilke, Leena Hirvelä, Riitta Kaiponen, Anu Mäkinen, Kaija Sarajärvi, Riikka Visakova, Mervi Arffmann, Petri
Mannonen, Jarkko Palm, Satu Räsänen, Mervi Tervo, Soile Jounila, Risto Rasimus, Tommi Rautalin ja minä, Catrin Whalen

Sivun kuvat Mervi Tervo
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toisiaan vastaan arvokkaiden, eikä missään nimessä
kuvitteellisten, pisteiden toivossa. Tukkihumalassa
otettiin mittaa oluenjuontitaidosta, pään selkeänä
pitämisestä (tärkeä taito!) ja kyvystä juosta enemOli synkkä ja myrskyinen yö. Ei kun hetkinen, väärä män tai vähemmän suoraa linjaa kompastumatta.
Mutta kuten kaikki tiedämmekin, yksinkertaisetkin
tarina.
tehtävät voivat tilanteen mukaan muuttua yllättäOli siis aivan tavallinen lokakuinen lauantai. Aurinko vän hankaliksi.
paistoi, mutta eihän se enää ketään lämmittänyt.
Jälleen kerran Hietasaaren Veljeskodille, tuonne li- Leukojen vahvuutta ja kykyä pitää haarat tiukasti
kaisen puron varrella sijaitsevaan korkeakoulutetta- suljettuna testattiin hedelmäviestissä, kun omena
vaihtoi suusta suuhun omistajaa herpeksen tavoin.
vien maanpäälliseen paratiisiin, oli vaeltanut suuri
joukko maantieteilijöitä juhlistamaan uusimpien tu- Haarasta haaraan hyppivä kurkku (oikeasti pohjusmarja eikä hedelmä mutta close enough) puoleslokkaidemme pitkän ja mutkikkaan opintojen tien
ensimmäisiä askeleita. Juuri he ovat tämän tapahtu- taan tuotti varsin omaperäisiä etenemistapoja, joilla
todistettiin jalkojen koostuvan juuri optimaalisesta
man keskipisteenä.
nivelten määrästä ja että yhdenkin nivelparin käyLyhyiden esittelyiden jälkeen fuksit korvamerkattiin töstä poistuminen on epäkäytännöllisyyden lisäksi
myös hulvatonta sivusta seurattavaa.
joukkueisiin ja pakotettiin kilpailemaan brutaalisti

Fuksiaiset
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Viimeisessä yhteisrastissa koeteltiin häveliäisyyden ja
kylmänsietokyvyn rajoja. Lämpötilan lähennellessä jauhelihan ihanteellisia säilytysolosuhteita ja kostean nurmikon suorastaan kutsuessa astelemaan paljain jaloin on
parasta näyttää maailmalle keskisormea (ja kaikkea muutakin mukavaa!) palaamalla synnyinasuun ja luomalla
karistetuista vaatekappaleista pitkä jono perverssin rituaalin tavoin.
Pisteiden metsästys oli kovaa. Todistimme sitkeyttä,
joukkuehenkeä sekä uskomatonta uhrautumista yhteisen hyvän vuoksi. Paljasta pintaa oli neliömetritolkulla
havaittavissa. Opimme kondomin oikeaoppisen käytön,
näimme kaksi sangen eriskummallista versiota Italian
rajoista ja joku menetti kulmakarvansa jälleen kerran.
Rajasten siskokset saatettiin yhteen ja jatkuvasti katoileva kapinallinen viinipullo löydettiin ja palautettiin omistajalleen kerta toisensa jälkeen. Fuksit pitivät huhupuheiden mukaan jonkinlaisen teatraalisen esityksen joka kirjoittajalta jäi valitettavan (väli)kuoleman vuoksi näkemättä.
Edellisen pesueen vuoden fuksi julistettiin tiukan fuksipisteiden vertailun jälkeen. Kolme suurimman pistesaldon hamstrannutta palkittiin ja erityisen jännittävän ja

tiukan kilpailusta teki päätähuimaava osallistujamäärä.
Kolmella (3!!!) oli kisaan oikeuttavat dokumentit tallessa
eli pitäkää ne hemmetin fuksipassit tallessa!
Freesein freesimies eli Fuksien Fuksi palkittiin voittajajoukkueen kesken käydyn huikean kilpailun jälkeen kiertopalkinnolla sekä pullollisella raikasta väkijuomaa. Asennefuksi sai kruununsa ja punaista jumalten nektaria, vuoden Jussi sai jälleen vyönsä sekä laadukkaimman viinijuoman, jota viiksekkään miehen iloisella naamalla voidaan
markkinoida.
Loppuilta ja yö vietettiinkin pahan musiikin, hyvän seuran ja saunomisen merkeissä. Tunnelmaa on vaikea kuvailla, sillä se tulee itse kokea. Sen verran hauskaa kuitenkin oli, ettei moni edes malttanut mennä nukkumaan.
Nekin raukkaparat, jotka luulivat saavansa edes muutaman tunnin unet pettyivät luultavasti karvaasti pahan
aamulevyn kuultuaan ennen auringonnousua. Aamun
sarastaessa oli havaittavissa suuri keskittymä dagen efteriä eli krapulaa, eli bultteria, eli kankkusta, eli kohmeloa.
Rakkaalla olotilalla on monta nimeä. Ai niin, ja hajosihan
siellä yksi sisäikkunakin. Hupsista saatana.
Sen pituinen se.
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TOP 10: Mystisimmät tiensä kiltahuoneelle löytäneet esineet
Kunniamaininta: Juomaton viina Konekillan vuosijuhlalahjassa. Varsinaiselle listalle kyseinen kohde ei pääse, sillä viinaa ei
enää ole. Janoisten kurkkujen sijasta viina kului vuosi takaperin fläppitaulun puhdistamiseen Atlaksen lyhytelokuvafestivaaleja varten. Vuosijuhlavieraat saisivat kyllä huolehtia, ettei
mitään lahjaa kohdeltaisi enää yhtä epäkunnioittavasti tällä
kertaa. Vuosijuhlalahja koristaa Mantsalehden talvinumero
2011 kantta.

lentopalloturnauksesta. Hämmentävintä bilsalaisten palkinnossa on vaan se, että turnauksen vuosina 1989—1995 voittaneisiin ei ole kaiverrettu Atlasta.

2. Kaljarobotin pää
Kauaná kauan sitten, kun Atlaksen kiltahuone sijaitsi vielä väestönsuojassa, odotti kesälomalta palaavia maantieteilijöitä
melkoinen yllätys. Kahvinkeitin löytyi umpihomeesta ja huoneen nurkkaan oli ilmestynyt kolmatta metriä korkea figuuri:
10. Kymmenen dalmatialaista käskyä
Koff-man. Kaljapakkauksista koostuva robotti oli uskomaton
Tarinan mukaan kaksi maantieteilijää olivat Balkanilla tutustu- insinööritaidon näyte nerokkaasti toteutettuilla nivelillä ja pinmassa paikalliseen kieleen ja kulttuuriin. Viikon rankan ryyp- tin kyrvällä. Kaljarobotti pääsi Mantsalehden kansikuvapojaksi
päämisen jälkeen taivaasta putosi kivilaatat, joihin kymmenen syysnumeroon 2010, listan kohde nro 1 vastustuksesta huolikäskyä oli hakattu (Mantsalehden syysnumero 2012: 14).
matta. Kiltahuoneen muutto valitettavasti invalidisoi Koffmanin, ja jäljelle ovat jääneet pelkästään robotin pää ja luo9. Random-fuksiaiskuvat
jiensa viesti.
Tutunnäköistä toimintaa arkistojen kätköstä löytyneissä kuvissa
1. Igor
Listan kärkeen pääsee itseoikeutetusti killan oma maskotti
8. Silmäjumppa
Igor. Jotkut fuksiaiset ovat vissiin tämänkin figuurin taustalla,
Tämä juliste kiltahuoneen ilmoitustaululla on ärsyttänyt mant- mutta tarkkaa tarinaa ei oikein enää tunneta. Märkäpukuinen
salaisia jo lukemattomien vuosikurssien ajan.
Igor vierailee yhä aktiivisesti Atlaksen tapahtumissa, joihin hän
nykyisin liikkuu killan pyörätuolilla (Mantsalehden Vappunu7. Random-kyltit
mero 2011: 18–20). Igorin flegmaattinen olemus saattaa huErityismaininta ikkunan edustaa koristavalle naistenpäivälah- vittaa joitakin, mutta vuosijuhlavieraillakin on ollut tapana
jalle Atlaksen naisille: legendan mukaan eräs maantieteilijä ottaa tästä näkökulmasta selvää illan pimeinä tunteina
matkusti kyltti kainalossa yöbussilla Apollosta Rajakylään.
(Mantsalehden syysnumero 2010: 23).
6. C-kasetti à la Henri Koivisto
Kasetin kuuntelemisessa tehdään yhä pyyteetöntä työtä. Billy
Idol toimii vieläkin.
5. Pölykapseli
Merkinnät pölykapselin pinnalla viittaavat johonkin Norjan
reissuun. Kapseli aiheutti alun perin suurta hämmennystä, sillä
nopealla vilkaisulla kelloa muistuttava esine toimikin mantsalaisten lukujärjestyksenä: ysiltä lipastolle, yhdeltä syömään ja
viideltä kämpille. Ajan rakenne kiltiksellä on kuitenkin muuttunut ja pölykapseliin on asennettu viisarit, dokumentoidusti
(Mantsalehti kevätnumero 2010: 20–21).
4. Ritvan poika ja sisko
Kiltahuoneella Ritvan poika on uusimpia tulokkaita, mutta esimerkillisesti se onkin jo ehtinyt palvella ovistopparina ja muissa tehtävissä. Viimeaikaisin Pojan suurteko oli valvoa huonetta
lintuperspektiivistä ilmastointikanavan alapinnalta. Painovoimaa uhaten Poika pysyi kovana ja kiinni räppänässä puolisen
vuotta! Kiltahuonetta koristaa tätä nykyään myös merenrannalta löytynyt Ritvan sisko (huom. erot anatomisissa yksityiskohdissa paljastivat, ettei kyseessä ollut itse Ritva). Varokaa
kuitenkin kosketusta Siskoon sukupuolitautien välttämiseksi.
Ritvan poika ja sisko johdattavatkin meidät sitten ”Top 10:
Kiltahuoneelta mystisesti kadonneet esineet” –listan ykköspaikalle: Missä on Ritva ( Mantsalehden talvinumero 2014: 19)?
3. Kiertopalkinnot
Killalle on siunautunut laajasti menestystä urheilun saralta ja
pystejä on tullut niin Nikolin sählyturnauksesta ja Syntaksiksen
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Arvostelussa Unirestan kaksi takeaway-salaattia
Tänään oli yliopistolla hullunmylly. Kiutun Mikon kongressivieraat valtasivat yliopiston käytävät, ravintolat ja
hengitysilman. Uniresta tuli apuun ja lanseerasi takeaway-salaattipäivän.

kolmatta kriitikkoa ei ollut. Salaatti oli hyvää, mutta vähän mautonta ja köyhää. Syynä tähän saattaa olla, että
toinen kriitikoista ei ottanut tiskiltä mukaan salaatinikastiketta. Ei, vaikka iloinen ravintolan ukko tuli sitä varta
vasten tarjoamaan. Iloisesta ukosta plussaa. Samoin
Vaihtoehtoina olivat "feta-/lohi- tai kanasalaatit". Toinen sämpylästä ja appelsiinimehusta plussaa.
ruokakriitikko oli ostavinaan feta- ja lohisalaatin, mutta
saikin ainoastaan lohisalaatin, eikä fetasta ollut tietoa- Lohisalaatti saa arvosanaksi 4/5. Helvetin hyvää, mutta
kaan. Tämä oli negatiivinen asia. Radiotkin alkoivat rämi- ruoto meinasi jäädä kurkkuun. Plus fetaa ei löytynyt. Fesemään ja paukkumaan tästä vääryydestä. Mutta ei niitä tasalaatille plussaa, sillä fetaa löytyi ja sitä oli tarpeeksi.
negatiivisia asioita muuten paljon ollutkaan. Paitsi että Kasvikset olivat niin raikkaita ja ravitsevia itse asiassa.
ruuasta löytyi ruoto, saatana.
Miinusta siitä, että feta dominoi makuelämystä. Boksista
plussaa, sillä hyvä idea. Hienoa asiaa kuluttajille. FetasaNo tämän kaiken vastapainoksi toinen kriitikoista osti
laatille arvosanaksi 3/5, mutta koko ateriakonseptille
fetasalaatin. Tällä kertaa kanasalaattia ei ostettu, sillä pisteet 5/5.
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Lauluvihkonen

1. Tänään otetaan
(Säv. Joulu on taas)

3. Silja Line Special

Jos saisin ginitonicin, ginitonicin,
tai sitten minttufernetin, minttufernetin.
Nyt kelpais kossuvissykin, kossuvissykin.
Nyt ryypätään, nyt ryypätään.
Jos saisin ison tuopposen, ison tuopposen,
tai sitten pullo-olusen, pullo-olusen.
Kelpaisi tölkkiölppäkin, tölkkiölppäkin.
Nyt juhlitaan, nyt juhlitaan.

;.; Tänään otetaan, tänään otetaan helevetin
paljon viinaa. ;.;
;.; Huomenna on, huomenna on helevetin
kova krapula. ;.;

;.; I dag ska vi ha, i dag ska vi ha
helvete mycket brännvin. ;.;
;.; I morgon ska vi ha,
i morgon ska vi ha helevetin kova krapula. ;.; Kun taas on naama valkoinen, naama valkoinen,
;.; Tänä võtame, tänä võtame
taas maistuu olut huurteinen, olut huurteinen.
kuradima palju viina. ;.;
Juon sitä kolpakollisen, kolpakollisen,
;.; Homme meil on, homme meil on kuradija taas ryypätään, taas ryypätään
ma kõva pohmakas. ;.;

2. Vesilaulu
(Säv. Rati riti ralla)

4. Juomalaulu ei-laulajille
HEI!

Älkää juoko vettä
siitä seuraa että,
vesi käyden puolitiehen
viekin sitten koko miehen.
Juokaa paloviinaa
niin ei jano piinaa.

27

5. Amsterdam

6. Helan går

Kirottu Amsterdam, siunattu Amsterdam,
ota syliisi voipuneet seilorit nuo!
Meri heitä kun syö, meri heitä kun lyö nyt ne huilaa ja hoilaa, nyt he laulaa ja juo...
Heidän känninsä on kuoleman kaltainen
ja he hukkuvat nyt syvyyksiin unien...
Sylistäs Amsterdam hyvä syntyä on.
Meri luovuttaa heidät huikaisuun auringon...

;.; Helan går!
Sjung:hoppfalderallanlallallej! ;.;
Och den som inte Helan tar,
han ej heller Halvan får.
Helan går!
Sjung: hoppfalderallanlej!

Kirottu Amsterdam, siunattu Amsterdam,
sinun seiloris syö kalaa lemuavaa!
Ja he hampaitaan näyttävät kohtalolleen
ja he haistattaa kuulle, eivät saa kyllikseen!
He kourin parkkiintunein tarttuu maan laitoihin,
meren partaita lyö nyrkein repeilevin...
Heidän mittansa täyttyy ja verensä vapisee,
ja he nousee ja mennessään vain röyhtäilee...
Viaton Amsterdam, syntinen Amsterdam,
syliisi viettelet seilorit kiimaiset!
Ja kun haitari soi, innoissaan vaikeroi,
himon huurussa he naisia kouria voi...
Ja he tanssiessaan nauraa nauramistaan,
kunnes kiihkollaan saa soiton vaikenemaan...
Liha sykähdellen jatkaa rytmiä sen meriaamu on tyyni ja rauhallinen...
Sylissäs Amsterdam merimiehesi saa
janonsa sammuttaa, janon pohjattoman...
Kunniaks' juovat he huorien kunniattomain,
joille rakkaus on sanahelinää vain!
Ja he naisille juo, jotka ruumiinsa heille suo,
jotka itsensä myy, joita rahalla saa...
Ja kun pullo on juotu ja tähdet kalvenneet
kusemalla he vuodattaa eron kyyneleet...

7. Eurovision
Ranskassa juodaan viiniä,
Saksassa olutta, Venäjällä vodkaa.
Suomessa juodaan kaikkea,
siis malja sille nostakaa.
Norjassa syödään lunta,
Ruotsissa loskaa, Venäjällä paskaa.
Suomessa syödään kaikkea,
siis malja sille nostakaa

8. Neidolle
;;Niin minä neitonen sinulle
laulan kuin omalle kullalleni;;
;;Jos olis valtaa niin kuin on mieli, niin ottaisin omakseni;;
;;Vaan minä olen kuin taivaan
lintu, ei ole mulla majaa;;
;;Ei ole mulla ystävää,
ei ole lohduttajaa;;

;;Kullalleni minä laulelen
kellekkäs minä muulle;;
::En minä laula kallioille,
enkä metsän puille;;
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9. Muisti
(Säv. Memories)

11. Kaljaa
(Säv. Kauan)

Minne,
muisti katos, mut minne?
Juhlista selvisimme,
muistikatkoja on.

Aina kun iltaisin mä opiskelen,
mun mieli tekee niin – Kaljaa.
Toisien kanssa milloin oleskelen,
mä silloin tahdon niin – Kaljaa.
Siihen himoon auta eivät vissyt eikä limut,
pienen lohdun tuoda voivat typsyt sekä pimut.
Suostu mä en…
…nyt tyytymään limppariin, kun kerran kumota voin paljon parempaakin:
- Kaljaa – saunassa kiskotaan,
- Kaljaa – juomasta nautitaan,
- Kaljaa – juoda me aina halutaan.

Minne,
lähtisin vaikka minne,
kunhan selvittäisimme
mitä tapahtunut on.
Mutta keinon mä tiedän,
mi auttavi tuo.
Ota ryyppy ja muistisi juo.

Teekkaritalolle siis polkuni käy ja reppu kilisee – Kaljaa.
Sauna vaan kuumaksi ja kassista kohta esiin
otetaan – Kaljaa.
Mut miksi täytyy loppua nyt tämän ihanuuden,
tahdon pullon paremman, täyden ihkauuden!
Miksi on niin…
…kas pullohan tyhjenee, kun sitä illan mittaan naukkailee:
- Kaljaa – lisää me tahdotaan,
- Kaljaa – tiskiltä noudetaan,
- Kaljaa – juoda me aina halutaan.

10. Ken ompi
;.; Ken ompi fuksi ’15,
ylös nouskohon. ;.;
Hän lasin käteen ottakoon
ja huulilleen sen nostakoon.
;.; Juo pois, juo pois, juo pois, juo pois, juo
herran tähden pois. ;.;
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Sanottua vuosien varrelta
”Melkein taisin joutua vähän myydyksi”

”Vittu tää urheilu käy liikunnasta!”

- Mantsatarten kokemus vaihdon aikana 2012

- Mantsalainen Ainolan puistossa etsimässä bileitä 2011

”Tämä meidän tutkimus on kuin vanha nelikymppinen
”Yks vissykola kiitos!”
Volvo, joka on ajanut soratieltä metsään. Nyt sitten yrite- Mantsalaisen haluamaa drinkkiä ei koskaan tarjoiltu
tään työntää sitä takaisin tielle.”
2011
- Eräs supliikkiopiskelija SuMeSo 07-kurssin loppusuoralla
”Terolla on iso, mutta Antilla parempi.”
” Itsehän esiinnyn kännissä edukseni.”

- Mantsan pojat keskustelevat televisioista 2013

- Mantsalainen exculla 2015
Biologit katsoo Euroopan karttaa mantsan kurssilla
”Geologia on vaan sellasten kivien rapsuttelua”
- Maantieteilijättären pohdintoja 2009

”Mää aion näyttää sulle käytännössä etten oo homo.”
- Mantsalaisen iskurepliikki 2012

”Kuussa on auringonpimennys”

Biologi 1: ”Mikä tuossa Ranskan ja Puolan välissä on?”
Biologi 2: ”Raja.”

”Ei tainnut nyt heti teille aueta, mutta voitte sitten myöhemmin itseksenne katsella tätä kuutiota ja pohtia asiaa
päissänne.”
- Proffa luennoi spatiaalisesta autokorrelaatiosta 2013

- Mantsattarella oli käsitteet kunnossa 2015
”Tuo on yksi parhaimmista syistä, miksi voisi jo pikkuhiljaa valmistua täältä”
”Todellisuus on totta ihmeellisempää.”

- Mantsalainen vuosittain ilmestyvästä ”Pahasta levystä”

- Maantieteilijän pohdintoja luonnonmaantieteen kenttäkurssilla 2010

”Mulla pittäis se morkkis lähtiä juomalla, mutta vaikka
mää join kaks kertaa heti perrään niin se olo vaan paheni!”

”Jos on kaksi henkilöä joilla ei kummallakaan ole riippumattoa, vallitseeko näiden henkilöiden välillä riippumattomuus?”
- Mantsalainen lukemassa tilastotieteitä

- Mantsatar Atlaksen 25-vuotis vuosijuhlien jälkeen kiltahuoneella
”Yleensä juon enemmän kuin tavallisesti”
- Fuksi fuksisuunnistuksessa 2014
”Päiväkännit ei oo kuitenkaa kun vaan kerran päivässä!”
- Onnellinen mantsalainen vappuna Hevimestassa 2011
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Atlas ry:n uusi ja upea 30-vuotis juhlamerkki on myynnissä vuosijuhlassa.
Hinta 3 euroa
Muista hankkia omasi, kun siihen on vielä mahdollisuus!

Atlaksen 30-vuotis vuosijuhlat näkyvät myös sosiaalisessa mediassa. Lisää
kuvaasi tai twiittiisi vain #atlasry30

Lue Mantsalehti nyt myös verkossa www.atlas-ry.fi/toiminta/mantsalehti
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