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Pääkirjoitus 
Syksyinen hei! 

 Kesä tuli ja meni 

  Ensi kuussa on jo joulukuu 

Koska minulla ei ole oikeasti mitään järkevää asi-

aa, on ehkä hyvä aika muistella mitä maailmassa 

on tapahtunut tämän ihanan vuoden 2016 aikana. 

 Ensinnäkin, ajan kulku on nopeutunut. Oi-

keastihan vuosi 2016 alkoi vasta. Tai ainakin 

tuntuu siltä. 

 Brangelina erosi ja Jennifer pyydettiin oikeu-

teen todistamaan. 

 Donald Trumpia ja Hillary Clintonia vaali-

väittelyssään verrattiin Ryan ja Sharpay 

Evansiin. 

 Portugali voitti jalkapallon EM-kultaa  vaikka 

ei voittanut alkulohkossaan otteluakaan.  

 Sitsejä kuulemma siivottiin 700 eurolla. 

 Riossa nopeimmat pyöräilijät päättivät kaa-

tua 150 kilometrin etapilla pari kilometriä 

ennen maalia. 

 Rion vesi oli likaista. Uimarien silmiä kirveli. 

Uima-altaat vihersivät. Koskenlaskija törmä-

si sohvaan.  

 Therese Johaug kärähti dopingista. Oli kuu-

lemma hoitanut lääkkeellä palanutta huul-

taan.  

 Kirkonkellot eivät soi enää Ylivieskassa.  

 Brexit tapahtui. Sen jälkeen googletettiin, 

että mikä on EU. Littipeukku. 

 Särkänniemen delfiinit kuljetettiin Kreikkaan 

eläkepäiville. Suomi pahoitti mielensä. 

 Kauppaan pääsee nyt vaikka keskellä yötä. 

 Vesa  leikkautti silmäpussinsa. 

 Norjan kuningas kävi Oulussa. 

 Sucre kävi Atlaksen meribileissä. 

 Valkea avattiin ja tiernapojat siirrettiin. Tuu-

likaapinkin saa rakentaa. Oulu pahoitti mie-

lensä. 

 Saimaannorppa ja isopanda eivät ole enää 

erittäin uhanalaisia. Ainakaan kovin pahasti.  

 Amica valtasi yliopiston ruokalat. Uniresta 

pahoitti mielensä ja valitti.  

 Mantsan tutkimusryhmä muutti. Kukaan ei 

toki tiedä että minne.  

 Iloinen yllätys! Kesällä saimme kuulla, että 

odotammekin enemmän mantsaperheenli-

säystä. Vahingosta huolimatta kaikki ovat 

tärkeitä ja rakkaita ja päätimme pitää jokai-

sen. :-) 

Talvunumeroa odotellessa, 

Jonna 
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PJ-palsta 
Viimeistä viedään ystävät. Puheenjohtajanne eläköityy 

vuoden vaihteessa ja voi kun pääsisikin kunnon eläkeläi-

sen tavoin aurinkorannoille metsästämään melanoomaa. 

Puheenjohtajuus on ollut opettavaista, antoisaa, mukavaa 

ja toisinaan raastavaa. Kiireisimpinä hetkinä kaikki muis-

tettavat ja tehtävät asiat ovat hiertäneet kivenä kengässä. 

Myrskyn jälkeen on kuitenkin aina luvassa aurinkoa ja het-

ken päästä asiat ovat kääntyneet parhain päin – kiitos siitä 

kuuluu ennen kaikkea aktiiveille ja muille jäsenille, jotka 

tekevät ideoista todellisuutta. 

 

Ajattelin näin jäähyväisten hengessä vähän muistella vuo-

den kohokohtia: 

- Kiltahuone oli maaliskuisen siivouspäivän myötä hetken 

avarampi ja siistimpi kuin koskaan. Kulmasohvaa haimme, 

vaan emme löytäneet. Tavoite siitä ensi vuodelle! 

- Sitsattiin isosti ja komeasti deekujen ja lekurien kanssa. 

Siivouslasku oli myös komea. 

- 56 onnekasta reissasivat pohjoisrajan tuolle puolen, Nor-

jan Tromssaan. Onnistunut reissu, ensiapupakkaus palau-

tettiin lähes koskemattomana eikä kenenkään tarvinnut 

liftata kotiin. 

 

Perinteisen kaavan mukaan juhlistettiin myös muun muas-

sa uusia aktiiveja, mantsalaisuutta, laskiaista, wappua, 

akateemisen vuoden alkamista ja tietenkin fukseja. Loppu-

vuonna vuorossa on vielä valotikut, risteily sekä tietenkin 

pikkujoulut! Kivoja atlasmuistoja on siis takana ja luvassa 

roppakaupalla. 

 

Henkilökohtaisessakin elämässä vuosi on ollut menestyk-

sekäs, alempi korkeakoulututkinto napsahtaa näillä näp-

päimillä ja opehommat vaikuttaa ihan varteenotettavalta 

kutsumukselta. Hyvin siis menee, onnea ja menestystä 

toivon myös seuraajalleni. 

 

Terveisin  Valtiattarenne 
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Taas mennään. Atlaksen lyhytelokuvafestivaali järjestetään kiltakommuunin tilois-

sa keskiviikkona 7. joulukuuta kello 18 eteenpäin. Kilpailusarjoina ovat draama ja 

dokumentti, joskaan tuotoksen ei tarvitse edustaa tiukkarajaisesti kyseisiä tyylila-

jeja. Suositeltava enimmäispituus elokuvalle on 8 minuuttia ja 13 sekuntia, jotta 

festivaali saadaan päätökseen saman päivän puolella. 

 

Festivaalin tuotannollinen johtoporras on uudistunut viime vuodesta jonkin ver-

ran, mutta tapahtuman rakenteellinen konsepti on pyritty pitämään aikaisemman 

aihion mukaisena. Sekä vanhemmilta että nuoremmilta mantsalaisilta odotetaan 

teoksia, joten ei muuta kuin sitä rec-nappia etsimään. Palkinnot tulevat olemaan 

edellisvuosien tapaan huikeat. 

Tervetuloa! 
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Fuksiaiset 
 

Kauan odotettu päivä koitti perjantaina 9.9.2016. Oli 

aika fuksiaisten järjestelyjen. Seuraavan päivän koitok-

sesta myhäillen ja kolmen päivän keittoviikosta puus-

kuttaen joukko toisen vuosikurssin opiskelijoita suunta-

si juonimaan fuksien tulevaa koitosta ra(i)kkaalle vel-

jeskodille sekä tuhlaamaan Atlaksen rahoja Tuiran kylä-

kauppa Lidl:iin. Noudettuamme vuotuisen palkintopul-

lot pelkäsimmekin hallituksen hautaavan meidät kame-

kumpuun saadessaan kuitit haltuunsa.  Valmistelut su-

juivat kuitenkin täydellisessä harmoniassa ja hymyssä 

suin. Myös Atlaksen kulttihahmot Igor ja Ritvan poika 

olivat innolla puuhastelemassa ja antoivat oman pa-

noksensa järjestelyissä. 

 

Pääpäivänä fuksit saapuivat paikalle jo hyvissä ajoin 

keskimäärin 15 minuuttia myöhässä ja koitos pääsi al-

kamaan. Heti alkuun koettiin kuitenkin suuri tragedia, 

sillä tänäkin vuonna mystisen kaamea deposiittori iski 

ja kaappasi yhden (1) viattoman henkilön. Tuskin ku-

kaan tietää missä hän tällä hetkellä on, toivon mukaan 

jossain hyvässä paikassa. Itse rastit alkoivat perinteisel-

lä tukkihumalalla ja uudet opiskelijat hihkuivatkin rie-

musta saadessaan käteensä ilmaiset laatu oluet. Siitä 

alkoi armoton rastien suorittaminen, jota moni van-

hempi opiskelija seurasi tiiviisti vesipiipun katkuisella 

terassilla. Viuhahdukset, esitykset, nännihieronnat ym. 

tempaukset lämmittivät heidän mieltään ja pitivät huo-

len, että viikonloppu oli taattua fuksiaisjuhlaa. Pistei-

den keruussa kenties kovimman yksilösuorituksen teki 

Samuli ”säihkypohje” Taanila, jonka hiukset ja jalkakar-

vat harvennettiin odottamaan uutta kasvukautta.  



8 

Hieno päivä kulminoitui illan suurimpaan trilleriin eli 

palkintojenjakoon. Voittajaksi nousi lopulta Maija-

Leena Tapion luotsaama joukkue, jättäen taakseen 

mm. konkari Juuso ”Jyystö” Ilmolan sekä kännipyö-

räilymestari Taru Rikkosen. Perinteiset kiertopalkin-

not jaettiin seuraavasti: Vuoden Jussi palkinnon po-

kasi VP, jonka timanttinen puhe sai herkimmän kuu-

lijan vieräyttämään muutaman kyyneleen. Asenne-

fuksin kauniin kruunun kävi noutamassa Perttu Siliä-

maa ja 2. vuosikurssin opiskelijoista vuoden fuksiksi 

nousi jopa hieman yllättäen kulttuurivastaava Janne 

Kirjavainen. Janne kehottaakin säilyttämään fuksi-

passit ja kiittelee vuolaasti merkintöjä antaneita 

henkilöitä. Samalla hän intoutuu säälimään veljes-

kodin vähäistä kulttuurillista arvostusta: ”Sitä ei Vel-

jeskodilla kyllä huomaa miten kulturelli tila kyseinen 

paikka on. Sääli vain, että kaikki 19 Mannerheimin 

kuvaa siirrettiin turvallisuussyistä takahuoneeseen 

lepäämään”. Kirjavainen on kuitenkin tyytyväinen 

fuksiaisten kulttuuriperintöön ja pohtii voisiko jat-

kossa veljeskodin seinille ripustaa esimerkiksi entis-

aikojen asennefuksien tai ojaan hukkuneiden muo-

tokuvia.  Pahalevyt ovat ainakin yksi osa Atlaksen 

perinteitä ja Kirjavaisen mielestä niiden ehdoton 

ykköstykki fuksiaisissa oli Sandu Ciorban listahitti 

Mamaliga cu malai. 

 

Kokonaisuudessaan mielipide fuksiaisista oli mainio. 

Fuksien edustajan Antti Kolan mielestä tapahtuma 

oli huikea ja parhaita hetkiä olivat koko porukalla 

tehdyt yhteisrastit. Alastomuus on ollut näkyvä osa 

rientoja ja myös Kola intoutui riisumaan itsensä kol-

me kertaa lauantain aikana, joista kaksi kertaa sau-

nassa. Sukkiaan hän ei ollut onnistunut kuitenkaan 

kastelemaan ja sunnuntaiaamun olotilaa Antti ku-

vailee termein ”aika jees”. Fuksiaisten parhaaksi 

pahalevyn raidaksi hän nimeää legendaarisen Uuno 

pätkän ”Olitkos vielä nukkumassa”. Tarina ei kuiten-

kaan kerro oliko Kola itse vielä nukkumassa kysei-

sen äänitteen soidessa.  Myös fuksivastaava Pauliina 

Sohlo nostaa Uunon hyväksi vaihtoehdoksi, mutta 

kärkisijan hänen listallaan vei iki-ihana muumimör-

kö.  
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Kolan tapaan myös Sohlon vointi fuksiaisten jälkeisenä 

aamuna oli hyvä ja hän kertookin nauttineensa zombie-

darrassa maanneiden aamulevyä kuunnelleiden mantsa-

laisten katselemisesta. Vaatteensakin hän oli onnistunut 

pitämään tiukasta päällään, mutta on erittäin tyytyväi-

nen, ettei sama koske fukseja. Sen sijaan sukkansa hän oli 

onnistunut kastelemaan pieneen kaljalammikkoon, mutta 

onneksi suuremmilta vahingoilta tällä kertaa säästyttiin! 

Tapahtuman onnistumisesta ja ilmapiiristä järjestelyjen 

koordinoija on tyytyväinen: ”Olin ihan mielissään kun 

fuksiaiset onnistui ja fukseilla taisi olla hauskaa!! Siellä jos 

missä pääsee mantsameiningin ytimeen!” Samoja mieli-

piteitä komppaa myös järjestäjäaktiivi Jonna Hänninen, 

joka sanoo fuksiaisten olleen vähintään yhtä hauska järk-

kääjänä kuin mitä se oli fuksina. Sunnuntain fyysisestä 

heikkoudesta ja sukkien kummasta mähmäisyydestä ja 

limaisuudesta huolimatta hänen henkinen olotilansa py-

syi mahtavana järjestelyjen alusta siivoiluiden loppuun 

saakka. 

 

Tässä vuoden 2016 fuksiaisraportti Veljeskodilta. Kiitos 

kaikille osanottajille ja järjestäjille, ensi vuonna mennään 

taas! 
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Raportti Alankomaista 
Olen tätä kirjoittaessa asunut Nijmegenissä Alankomaissa lähes kaksi kuukautta. Kaikin puolin olen kyllä 

viihtynyt älyttömän hyvin! Jo ensivaikutelma maasta oli positiivinen. Matkalla Nijmegenin rautatieasemal-

ta kämpille selvisi että linja-automatka voi maksaa vain matkakortilla, ei käteisellä. Olin jo astumassa ulos 

kun kuljettaja sanoikin että matkustan ilmaiseksi. Sama hövelyys jatkui pitkin iltaa. Kaupat olivat jo kiinni 

joten harhailin pitkin tuntemattomia katuja etsien mitä tahansa syötävää. Avoinna oli paikallinen baari 

jonka baarimikolta onko mitään syötävää. Olihan siellä, sain ruokalistan. Tällöin opin ensimmäisen hollan-

ninkielen sanan ”kaas” – juusto. Listalla oli mm. juustoleipä, kaasbroodje (2,30 €) ja hampurilainen (3,50 

€). Syötyäni selvisi ettei minulla ole käteistä, Visaa ei hyväksytä (kuten ei missään muuallakaan Hollannis-

sa) ja että automaatista on setelit loppu. Onneksi baarimikko päästi menemään kun annoin nimeni ja lu-

pasin tulla uudestaan maksamaan. Niin tulinkin. 

 Yleisesti ottaen paikallinen yhteiskunta vaikuttaa virkistävän vähähysteeriseltä. Tämä näkyy esimer-

kiksi siinä, ettei asioihin kuten turvallisuuteen, terveellisyyteen tai alkoholimainontaan suhtauduta niin 

pakonomaisesti. Lämpimänä päivänä lapset hyppivät sillan jalustoilta jokeen kenenkään huolestumatta ja 

aikuiset hyppivät viereiseltä vielä korkeammalta sillalta. En ole edes nähnyt pyöräilykypäriä ja jos yliopis-

ton ruokalasta loppuvat puhtaat lasit, käytetään surutta olutmainoksellisia muovimukeja. 
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Täkäläisestä ruuasta tulikin jo ohimennen mainittua. Täällä monet syövät kunnon ruuan vain kerran päi-

vässä. Sekä aamiaiseksi että lounaaksi syödään valkoista leipää. Aamulla sen päälle sirotellaan suk-

laaströsseliä ja lounaalla sen päälle laitetaan esimerkiksi kroket, joka vaikuttaa olevan jauhoissa kieritelty 

ja uppopaistettu lihaperunasoselaatikkopötkylä. Näitä kroketteja on kyllä monena eri versiona, kuten 

nauta-, vasikka-, sieni- ja maapähkinäkroket. Ihmeellinen ja tulevaisuutta edustava keksintö on mättöau-

tomaatti! Se poistaa hitaat ja vaivaannuttavat ihmiskontaktit kun asiakas tunkee vain rahat reikään ja ve-

tää vivusta saadakseen lämpimän hampurilaisen, kroketin, kaassoufflen (jauhoissa pyöriteltyä ja uppo-

paistettua juustoa) tai jotain muuta epäterveellistä välipalaa. Automaatteja on paljon esimerkiksi rauta-

tieasemilla ja iltaisin baarien lähistöllä. Ylivoimaisesti suosituin välipala on kuitenkin ranut. Niiden päälle 

todellakin ymmärretään täällä! Hassua on, että ranskalaiset majoneesilla tilataan vain sanomalla ”fries 

met” eli kirjaimellisesti ”ranskalaiset kanssa”. Ilmeisesti majoneesi on sen luokan itsestäänselvyys, ettei 

tarvitse jäädä ihmettelemään että no minkä kanssa. Ruokakaupassa hinta-asteikon keski- ja yläosa ovat 

samalla tasolla kuin Suomessa, mutta alaosa jatkuu pari pykälää sen jälkeen kun se Suomessa loppuu. 

Halvimmaksi tulee kun syö samaa ruokaa kuin hollantilaiset, mikä tarkoittaa lähinnä valkoista leipää ja 

hapankaalia. Ihmeellistä kyllä, ruokavaliosta huolimatta kaikki ovat täällä todella pitkiä ja hoikkia. 

Ennen kurssien alkua ollut orientaatioviikko oli pahempi ja parempi kuin mikään vappu, viikko oli kuin 

fuksisyksy uusintana pikakelauksella. Orientaatioviikon pienryhmä ryhmäytyi vauhdilla, eikä sen jälkeen 

enää tarvinnut miettiä mistä löytää sosiaalisia kontakteja. Olen tykännyt Nijmegenistä kovasti. Kaupunki 

on sen verran pieni että pyörällä on 10–15 minuuttia joka paikkaan, mutta baareja on asukaslukuun suh-

teutettuna eniten Alankomaissa. Pyörällä Saksaan polkee 40 minuutissa ja paluumatkassa kestää tunti, 

sillä outoa kyllä, matka Saksaan on alamäkeä. En ole vielä oppinut hollantia kuin sille tasolle että kaupan-

kassan kanssa käytävä standardinmukainen sananvaihto onnistuu. Puhutussa hollannissa hauskuutena 

ovat korisevat kurkkuäänteet R ja G.  

Olen harrastanut viikonloppuisin maakuntamatkailua, eli tehnyt sekalaisilla seurueilla päiväretkiä hollanti-

laisiin kaupunkeihin. Tähän mennessä olen vieraillut (lännestä itään kulkevassa järjestyksessä) Haagissa, 

Rotterdamissa, Amsterdamissa, Utrechtissa ja Maastrichtissa. Tarjoan Mantsalehden lukijoille arvostelun 

edellä mainituista kaupungeista plussineen ja miinuksineen. 
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Haag 

+ Kansainvälinen rikostuomioistuin 

+ Komean näköinen parlamenttitalo 

+ Silmänkantamattomiin jatkuva uimaranta 

– Ei sotarikollisia nähtävillä 

– Pitkät etäisyydet ja kallis julkinen liikenne 

– Hauskanpitomielessä ehkä tylsin 

 

Rotterdam 

+ Uskomattoman hieno kauppahalli jossa vietin kak-

si tuntia 

+ Paljon laivoja 

+/– Paikallisen herrasmiehen mukaan ”ainut kau-

punki Hollannissa missä ihmiset ovat aitoja ja rehel-

lisiä” 

+/– Arkkitehtuuri todella modernia 

– Tuulinen 

 

Amsterdam 

+ Kaikki suuret nähtävyydet, museot jne. 

+ Kanavat 

+/– Euroopan Las Vegas 

– Kaikkialla hampun kuvilla painettua rihkamaa 

– Likaista 

– Olut kallista ja keskinkertaista 

 

Utrecht 

+ Kanavat jopa parempia kuin Amsterdamissa 

+ Idyllinen 

– Rautatieasema valtava ja todella sekava 

– Paljon rakennustyömaita lähellä asemaa 

 

Maastricht 

+ Uskomaton tunneliverkosto käytöstä poistuneessa 

kivilouhoksessa 

+ Mäenkumpare jolta mahdollisuus näköaloihin 

+/– Kilpailee Nijmegenin kanssa Alankomaiden van-

himman kaupungin tittelistä 

 

P.S. Olen tykästynyt kovasti saksalaiseen urheilula-

jiin nimeltä flunkyball. Lajista tullaan järjestämään 

alkeiskurssi ensi keväänä Oulussa! 

- Aleksi Nivala 
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Tarina pelistä, ihmisistä ja ihmisistä, 

jotka pelasi sitä peliä 

Luonnontieteellisen tiedekunnan perinteinen futisturnaus Olut-futis pelattiin tänä syksynä lauantaina 

17.9. Atlaksen joukkueen kokoaminen alkoi noin pari viikkoa ennen turnausta. Alkuun oli epäilyksiä siitä, 

olisiko ihmisillä uskoa joukkueeseen viime vuoden karvaan turnauspettymyksen jälkeen. Pian kuitenkin 

kävi selväksi, että joukkueeseen oli tyrkyllä kolmatta kentällistä pelaajia! Erityisen ilahduttavaa oli nähdä 

uuden vuosikurssin jatkavan sitä sukupolvenvaihdosta, minkä edellinen vuosikurssi oli viime syksynä 

aloittanut. Joukkue olikin sekoitus nuoruuden intoa höystettynä muutamalla futispeleissä meritoituneella 

mantsalaisella. 

Atlaksen pelaajat valmistautuivat turnaukseen hyvin erilaisin tavoin. Osa pelaajista harjoitteli seurajouk-

kueensa mukana, osa aloitti harjoituskauden hyvissä ajoin ennen turnausta, osa puolestaan luotti mentaa-

liharjoitteluun ja siihen että touchi löytyy sitten kentällä pelipäivänä. Harjoituskentällä paljastui monenlai-

sia faktoja pelaajien taidoista ja fyysisistä ominaisuuksista. Jotkin asiat kuten koreografinen jalkapallo oli 

parempi jättää harjoituskentälle, kun taas joitain saattoi käyttää hyödyksi taktiikkaa suunniteltaessa kuten 

sitä, että Kuopion ihmelapsi Joonas ”Juanez” Keränen olisi jälleen itsestään selvä maalivahtivalinta, ellei 

jostain löydettäisi Buffonin tasoista korvaajaa. 
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Pelipäivä valkeni puolipilvisenä ja viileänä. Lämpötila nousi kuitenkin kentällä päivän mittaan yli 15 asteen, 

joten olosuhteet olivat lähellä optimaalisia. Kiertopalkinnosta oli saapunut taistelemaan kuusi joukkuetta, 

jotka oli jaettu kahteen lohkoon. Lohkojako suosi Atlasta, sillä samassa alkusarjassa pelasivat alempaan 

keskikastiin povatut Histoni ja Valenssi. Toisessa lohkossa puolestaan pelasivat Atlaksen kovimmat haasta-

jat Sigma ja Nikoli, sekä aikaisemmissa turnauksissa Aston Villan rooliin samaistunut Syntaksis. 

Ensiksi Atlasta vastaan asettui Histoni eli biokemistit. Ei mennyt kauaa ennen kuin Atlas siirtyi johtoon 

Aleksi ”Allu” Nissilän rankkarimaalilla. Fuksit osoittivat avausottelussa olevansa pelimiehiä, sillä Allu tykitti 

toisenkin maalin, minkä lisäksi kentällä kunnostautui Oskari ”Oksat pois ja jaloille!” Rautamo, joka suoritti 

onnistuneita liukutaklauksia ja pallonriistoja läpi turnauksen, sekä ”Brother”-Pekka Väänänen, joka osoitti 

asennefuksin varmuudella pystyvänsä kentällä paljon muuhunkin kuin kanaääniin. Atlaksen kolmen maalin 

voiton sinetöivät toisen vuosikurssin pojat, joista löytyi niin fysiikkaa kuin nopeita jalkojakin Arttu ”Pro” 

Mäkipään, Juuso ”Jyystö” Ilmolan, Philip ”Köyhän miehen Ribery” Parisotin sekä ”Kulttuuri”-Janne Kirjavai-

sen johdolla. 

Osoitettuaan biokemisteille kumpi viininpunaisista on mahtavampi, Atlas lähti varmistamaan lohkovoittoa 

Valenssia vastaan. Kärkisijaan olisi luultavasti riittänyt tasapelikin mutta Atlaksen mentaliteettiin ei kuulu-

nut varmistelu, vaan kemistejä vastaan pistettiin pystyyn sellainen maalijuhla, että onkohan vastaavaa At-

laksen historiassa nähty! Maalinteossa ryhdistäytyi muun muassa Juhani ”Geologi” Aho, jonka harteilla 

lepäsi paljon kun toinen puhdas hyökkääjä ”Juanez” seisoi veräjänvartijana. Maalikarkeloita tahdittivat 

laitapakkina operoinut Joni ”Bros” Broström sekä kymppipaikkaa suvereenisti hallinnut Niko ”Litti” Pahka-

la. Keskikentän pohjalla moitteetonta työtä tekivät Roosa ”Rickroll” Ridanpää sekä Salla ”Salama” Vikki, 

jotka kumpikin vastasivat kahta kemistiä pelitaidoissaan. 

Ottelun päätyttyä Atlas vetäytyi tauolle nauttimaan virvokkeista sekä runsaan kannatusjoukkonsa seuras-

ta. Kun jäljellä olevat alkusarjan ottelut oli saatu päätökseen, olivat jatkoon menijät ja jatko-ottelut selvil-

lä. Atlaksen lohkosta jatkoon pääsi Atlaksen lisäksi Histoni, joka onnistui voittamaan Valenssin. Toisesta 

lohkosta voittajana jatkoon pääsi Nikoli. Sigma sijoittui toiseksi ja Syntaksis jäi vähemmän yllättäen jum-

boksi ja putosi Valenssin tavoin jatkopeleistä. Semifinaaliparit olivat siis Atlas-Sigma ja Nikoli-Histoni. 

Sigmalaisilla oli ilmeisesti hyvässä muistissa heidän viimesyksyinen voittonsa Atlaksesta juuri tässä samai-

sessa vaiheessa. Matemaatikkojen leiristä nimittäin kantautui äänekästä naureskelua ja kommentointia 

siitä, miten Atlas on vain vastaantulija heidän mestaruustaipaleellaan. Sigmalla oli rosterissa muutamia 

erittäin fyysisiä pelimiehiä ja ottelusta syntyikin todella kuluttava kamppailu. Atlas vastasi Sigman fyysi-

seen peliin samalla mitalla, mikä varmaankin yllätti matemaatikot, sillä heidän leiristään alkoi kuulua pro-

testeja tuomarin suuntaan liian kovasta pelistä. Tuomarilla oli täysi työ pitää päänsä kun Sigman pelaajat 

yrittivät ajella niin Brosin kuin Geologin irti pallosta mutta päätyivätkin itse tekonurmen pintaan. 

Ensimmäinen puolisko päättyi maalittomana Atlaksen hallinnasta huolimatta. Atlaksen kaiken kokenut ke-

häraakki Tero ”Terska” Niemi oli kärsinyt osansa ja joutui sivuun toisen puoliskon ajaksi rikkinäisen var-

paan vuoksi. Myös Sigman leirissä jouduttiin paikkailemaan pelaajaa, sillä joku oli taiston tiimellyksessä 

testannut Allun leukojen kovuutta ohimollaan. Kuluttava pelityyli alkoi kuitenkin purra taitofutiksesta elä-

vään Atlaksen joukkueeseen ja toisella puoliajalla Sigma otti pelin haltuunsa. Atlaksen hyvin organisoitu 

puolustus kuitenkin kesti Sigman nousut Allun ja Brosin johdolla ja peli päättyi lopulta maalittomana. Seu-

rasi rangaistuspotkukilpailu. Aluksi Atlas sai otteen itselleen Sigman epäonnistuneen rankkarin jälkeen, 

mutta myös Atlas epäonnistui neljännessä parissa ja tilanne oli viiden laukojan jälkeen tasan. 
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Seurasi äkkikuolema: seuraavan parin voittanut joukkue pääsisi jatkoon. Atlaksen pelaajat katselivat toisi-

aan. Kenellä olisi kanttia laukoa pallo maaliin? Silloin pilkulle asteli henkilö, jonka jotkut luulivat jo olevan 

ulkona. Tero ”Terska” Niemi. Tero asetteli pallon ja laski askeleet kuten lukemattomia kertoja aiemminkin. 

Hän lähti vauhtiin... katsoi maalivahtia... hidasti vauhdit askeleen päässä pallosta... Maalivahti ei liikkunut, 

hämäys ei toiminut! Enää ei ehtinyt sijoittaa, täytyi laukoa kovaa ja sinne päin! Pallo lähti kohti oikeaa ala-

kulmaa mutta niin lähti maalivahtikin. Hetken koko Atlaksen joukkue katsoi epäuskoisena kuinka maali-

vahti kaatui pallon päälle. Laukaus oli kuitenkin riittävän kova ja pallo sujahti maalivahdin kainalosta maa-

liin!! Kaikki huokaisivat helpotuksesta mutta Tero manasi epäonnistunutta hidastusta. 

Vuorossa oli Sigma ja vetäjänä oli mies, joka oli testannut Allun leukoja ensimmäisellä puoliskolla. Kysees-

sä oli selvästikin pelitaitoinen tyyppi mutta liekö paineet olleet liian kovat vai taidot fyysisessä pelissä, sillä 

hän laukoi tolppaan ja peli päättyi! Atlas sai revanssin edellisen vuoden tappiolleen ja vieläpä parhaalla 

mahdollisella tavalla!! Kaikki juhlivat voittoa kuin kultaa konsanaan mutta finaali oli vielä edessä. 

Nikoli oli päihittänyt Histonin varsinaisella peliajalla ja oli seuraamassa Atlaksen voitokasta rankkarikilpai-

lua. Geologit olivat koonneet turnaukseen selvästikin all-stars joukkueen, sillä kaikki mukana olevat olivat 

kovia ja taitavia pelaajia. Mukana oli niin ulkomaalaisvahvistus kuin opintonsa jo lopettanut konkari 

(lähde: Tero Niemi, 17.9.2016). Naisvahvistuksiakin geologeilta löytyi mutta he kävivät kentällä koko otte-

lun aikana vain parin minuutin ajan. 

Ottelu alkoi tasaisena ja tasokkaana. Vastustajan pelaajat olivat nopeampia käänteissään kuin sigmalaiset, 

joten Atlaksen puolustus joutui ajoittain todella tiukalle. Atlas siirtyi kuitenkin johtoon Brosin pitkän raja-

heiton jälkeisen puskun seurauksena. Ensimmäisen puoliskon loppupuolella tapahtui kuitenkin käänne 

ikävän loukkaantumisen seurauksena. Allu kuljetti palloa läpi kentän kunnes vastustajan kuudentoista kul-

malla hän kaatui tuskaisen huudon saattelemana.  

Tero vetämässä ratkaisevaa rankkua.png 
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Peli pysäytettiin useaksi minuutiksi kun Aleksi kannettiin kentän laidalle ja todettiin, että hänen polvensa 

ei ollut enää kävely- saati pelikunnossa. Se oli massiivinen isku Atlaksen puolustukselle, jonka johtoon nyt 

nousi Joni ”Bros” Broström laidoillaan allekirjoittanut, ”Kulttuuri”-Janne, ”Pro”-Arttu ja ”Brother”-Pekka. 

Geologit rokottivat Atlaksen heikentynyttä puolustusta vielä ensimmäisen puoliajan loppuhetkillä kun ko-

va laukaus yllätti sekä puolustuksen että Juanezin. 

Tauolle mentiin tasatilanteessa 1-1 mutta Atlaksen taistelutahto ja itseluottamus oli kärsinyt kovan iskun 

Aleksin menetyksen myötä. Toisella puoliajalla puolustustaistelu jatkui ja Atlaksen pelaajat pääsivät vain 

harvoihin pistohyökkäyksiin, jotka vielä harvemmin johtivat edes laukaukseen. Monta minuuttia kentällä 

olivat yhtä aikaa sekä ”Rickroll” Roosa että ”Salama” Salla, mikä korostaa entisestään näiden naisten ar-

voa Atlaksen kollektiivisessa joukkuepuolustamisessa, varsinkin kun Nikolin naisosasto seurasi ottelua vii-

meiset kymmenen minuuttia vaihtopenkiltä käsin. Edes Juuson, Philipin ja Artun fysiikka, Jannen, Niko ja 

minun pelinluku, Juhanin, Teron ja Jonin kokemus, saati Joonaksen torjunnat, Oskarin liukutaklaukset, tai 

Veli-Pekan kanaäänet eivät pelastaneet Atlasta siltä kohtalolta, että Nikoli teki pitkän seinäsyöttöketjun 

päätteeksi maalin ja piti palloa hallussaan loppuvihellykseen saakka. 

Tappio oli katkeraa kalkkia, erityisesti siksi, koska se tuli tiukimmalla mahdollisella tavalla ja näin mahta-

vasta joukkueesta huolimatta. Epäonneakin oli mukana ja joku huonompi häviäjä voisi kyseenalaistaa, että 

oliko Geologeilla sitä fuksipelaajaa kentällä... mutta... Jäipähän ainakin vielä nälkää ensi vuodeksi, joten 

kuntouttakaa polvet, varpaat ja henkiset arvet, ensi syksynä otetaan kultaa!! 

 

- Sami-Heikki ”Shakkimatti” Juurikka 

ps. Ainakin Mirko voitti jotain 

pps. Oli hyvät jatkot, ois kannattanu tulla :P 

ppps. Tämä tarina on kirjoitettu klo 04:00-11:00, minulle voi esittää kritiikkiä mutta en ota sitä vastaan 
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Tromssaexcu matkanjohtajien vinkkelistä 
Olipa kerran excu. Hieno excu olikin. Matkaan lähtivät 54 mantsalaista ja kaksi aivan yltiö-

mäisen mahtavaa matkanjohtajaa. Sekä tietenkin melkein yhtä mahtava bussikuski Ahti. 

Matka kohti Kilpisjärven jylhiä maisemia starttasi kukonlaulun aikaan yliopistolta bussi täyn-

nä virkeitä opiskelijoita. Pellossa saimme masumme täyteen, jotta jaksoimme kuunnella Yl-

läksellä paikallisen matkailugurun, jo legendaksi muodostuneen Mauri Kurun, luentoa pai-

kallisesta matkailusta. Luento sekä Kurun mielipiteet saivat myös mantsalaiset mielipitei-

neen aktivoitumaan. Luennon jälkeen suuntasimme kohti kuuluisaakin kuuluisampaa Jou-

nin kauppaa. Saimme myös itse kauppias Sampo Kaulasen yhteiskuvaan. Tästä varsinkin 

muutama aito Sampo Kaulanen-fani oli erittäin mielissään. Vihdoin (muutaman poronkuse-

man päästä) pääsimme Kilpisjärvelle rentoutumaan, jotta jaksoimme herätä seuraavana aa-

muna virkeinä (not) kohti Norjan Tromssaa.  

Tromssa-päivä alkoi hienosti, kun heti rajan ylitettyämme poliisi pysäytti bussimme ja ke-

hotti meitä käyttämään turvavöitä. Ihan vaan muistutuksena ;) . Sääkin oli parempi mitä oli 

ennustettu, tosin joku tästä mielensä pahoitti. Ensimmäisenä vierailimme Polaria-

museossa, jossa oli arktinen akvaario (hylkeitä<333) ja jääkausiteeman näyttelyitä. Toinen 

varsinainen vierailukohde oli Tromssan yliopiston museo. Viimeisenä pääsimme Tromssan 

”huipulle” gondolihissillä. Aivan mahtava ohjelma siis. 
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Mantsalaisia ja hylje. @Polaria 

Annoin pikkusormen, se vei koko käden… @Polaria 
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Olimme myös välillä asiallisia @Tromssan yliopiston museo 

Hississä matkalla huipulle ja Ahtikin nauttii maisemista @näköalahissi 

Tämä on kuvateksti @Tromssa 
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Excun viimeisen päivän ohjelmassa oli 8 km vaellus Saanalle. Kuten hyvien matkanjohtajien 

kuuluu, lähdimme matkaan viimeisenä, jotta pystyimme tarkastamaan kaikkien päässeen 

määränpäähän ja sieltä takaisin. (Välikuolemako? No ei tietenkään :-)) 

Kotimatka sujui leppoisasti excu-DVD:n pyöriessä 

ja Ahdin kuljettaessa meidät turvallisesti kotiin. 

Lopputulos: koko excutiimin panoksella järkättiin 

hemmetin hyvä excu. 

Matkanjohtajat Rikkonen ja Martinkauppi 

kiittää ja kuittaa!  

Taidetta ja vaapukkamehua Saanalla. Siellä muuten tuuli . 
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Tolokku reissu 

Torstai aamuna lähdimmä tolokun ukkojen kanssa huuattamaan pohjoisen kilipis järävele sekä roms-

saan.Matkalla törmäsimme face book kauppias ukkoon #jouninkaupa (tykätty ja jaettu homma). Siinä Jou-

nin kaupala sitten joku kyssyi että pittäisköhän ottaa kokista jallun kanssa ja siinä sitten Jallu-allu vihaisena 

antoi palautetta että ei kyllä se on tolokku homma näin että piätetään jallut jalluina ja kokikset kokiksena 

ja pepikset pepiksinä. Ja totesimma että näin on hyvä. No, jatkoimma matkaa ja jallun pohja kääntyi kohti 

onnikan kattoa ja sehän sitten muuttui suvi teräsniska -psykoosiksi ja näin hyvä. Mökillä jatkoimma kovaa 

huuattamista ja saunomista ja jallu pullon juonti hommia ja tolokun ukot sai jallu pulloista täys kaadon 

aikaiseksi. Kaaettujen jallu pullojen aiheuttama väsymys oli kohtalokas yöllisellä vaelluksella kun yritimmä 

etsiä nukkumis paikkaa tutkimus aseman sisästä. Siinä sitten Jallu-allu a.k.a. Tolokun ukko 2 katsoi pimey-

dessä että tuossa on ovi ja tämä on hyvä sisään käynti mutta putosikin kuoleman portaisiin. Mutta tolokun 

ukkojen huuattamis reisusa aina joku ukko uhrautuu ryhmän puolesta ja kaatuu ja näin hyvä. 

      Aamusella sitten psykoosissa lähdimmä kohti römssöötä ja sieltä löysimme tuttuja. Nimittäin yksi tolo-

kun ukoista tapasi kadonneen sukulais veli ukkonsa elikkä Kyykky-Loposen. Pysty-Loponen (Lopos lopos) 

tästä suorastaan kiimaisena lähti huuattamaan täysillä ja kaatamaan lisää jallu pulloja. Tarina kertoo että 

Pysty-Loponen pystyy juomaan 5 jallu pulloa yhden päivän aikana (perustuu tosi tapahtuma hommiin). 

Kyllä siellä römssöössä ihan tolokun maisemat oli ja kokkouksessa pidimmä että oli tolokku homma lähteä 

huuattamaan sinne. Kilipis järvelä sitten vielä laitoimma tulpat kosteaksi ja kyllä ihan tolokku ilta sekin oli. 

Kaikki tolokun ukot pysyivät matkassa ja elossa ja sauna hommat ja viinan ja kaljan juonti hommat sujui-

vat hienosti.  

     Kotiin tulo matkalla kävimmä tervehtimässä tolokun ukkojen sponsoria Lapin kumi o y tä. Tolokku vir-

ma ja hyvä homma että ovat lähteneet mukaan. Kyllä siinä ukkojen kanssa totesimma että tolokku reissu 

kaiken kaikkiaan ja kylä kannatti lähtiä ja takaisin kyllä palaamma, ainakin hakemaan puuttuvaa varvasta. 

Seuraavaksi suunta otetaan Zakrepiin ja siellä jatkuu tolokut hommat tolokun ukkojen kansa. Tolokku 

homma. 

Tolokun ukko 1 (pyhä-ville), tolokun ukko 2 (jalluallu), tolokun ukko 3 (brother pekka (sucks and fucks)),                 

tolokun ukko 4 (pysty-loponen) 
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MAANNOKSET  
Ruskomaannos on paskamaannos. Punamulta on ravinteikas ja muuten mukava ja hyvänmakuinen 

maannos, mutta punavihersokealle se on hiukan huono, koska sellainen ihminen ei näe sitä. Tästä syys-

tä punavihersokeaa ihmistä ei saa päästää punamulta maalle. Punavihersokea ihminen ei myöskään näe 

kaivamansa montun pohjaa vaan voi erehtyä luulemaan monttua pohjattomaksi; ehkä jopa portiksi hel-

vettiin. Podsolimaannoksella ravinteikkuus on hiukan korkea, mutta palmut eivät voi sillä kasvaa. 

Podsolia esiintyy erityisesti possujen ja shetlanninponien asuttamilla alueilla, joissa niiden karvat ja 

lanta tiivistyy rakeiseksi ja lämpötilamuutoksen ja happosateiden johdosta puna-apiloiden ja riikinkuk-

kojen suosimaksi maaksi. Kolonialismin aikaan intiaanit uskoivat podsolin olevan podsolipohjaisten 

maiden olevan onnen ja rakkauden maita, koska sieltä löytyi paljon neliapiloita. Intiaanit pyrkivätkin 

siittämään sekä synnyttämään lapsena apilapelloilla terveen lapsen toivossa ja yhdellä pellolla saattoi-

kin olla yhtä aikaa kymmeniä intiaaneja. Eurooppalaiset omivatkin kolonialismin aikaan tämän tavan 

ja myöhemmin neliapilasta poistettiinkin kaksi terälehteä ja siitä muodostui kristinuskon tunnus eli ris-

ti. Tämä historia on pyritty pitämään salassa, koska eurooppalaiset varastivat intiaanien apilapellot tyh-

jiksi, jolloin intiaanien lisääntymismaat vähenivät ja näin samalla intiaanien määrä. Samalla pimeät 

apilamarkkinat kukoistivat etenkin itäisessä Euroopassa sekä särkänniemen delfinaariossa. Kolonialis-

min jälkeisinä aikoina geenimuuntelu ja saastuneisuus kasvoi, joiden myötä podsolimaannos  kehittyi 

myös havumetsävyöhykkeen ominaiseksi maannokseksi. Tästä syystä myös Suomen metsissä on aivan 

helkkaristi podsolia. Myös lehmät saattavat laiduntaa podsolimaannoksella.  

 

 Latosolimaannosta on siellä missä elää apinoita ja alkuasukkaita eli päiväntasaaja tasangoilla. 

Siellä kasvaa vain onnettomia puskia ja kuivaa heinää, joista ei ole iloa kellekkään. Vielä masentavam-

paa on vain aavikkomaannos, joka tilastojen mukaan aiheuttaa Afrikan maissa jopa 55% itsemurhista. 

Vain perheväkivalta ja ebola aiheuttavat enemmän epäluonnollisia kuolemia. Suomessa tätä ilmiötä 

voisi verrata viinaan. Etenkin alkoholiin ja kaljaan sekä pirtuun. Ja kossuun ja kotiviiniin.  

 

 Maaperässä on myös omat maannoskerrokset, jotka vaihtuvat mitä syvemmälle jaksaa maata kai-

vaa. Normaali ihminen kaivaa maasta vain matoja eikä pääse tästä syystä pintaa syvemmälle, mutta 

esimerkiksi kaivinkonekuskit pääsevät vähän syvemmälle. Maankuori on kuitenkin niin paksu, ettei 

aivan äärirajoille voi päästä. Kallioperä ei ole maannos. Ihminen vaikuttaa maannokseen laiduntamalla, 

kaskeamalla, ojittamalla, auraamalla, happamoittamalla, kusemalla, tekemättömyydellä, saastuttamalla, 

kaivamalla, syömällä, ajamalla traktorilla, kylvämällä, hakkaamalla puita ja naapuria sekä sokerijuu-

rikkaan viljelyllä, mikä aiheuttaa paljon sokeririippuvuutta ja yliherkkyyttä etenkin voikukkien ja viisi-

toista vuotiaiden keskuudessa. Maannosten luokittelussa käytetään usein FAO:n (farmers at Oulu) luo-

kittelua. Maannos jaetaankin usein A- (autism), B (bullshit)- ja C (candy)-horisonttiin. A horisontissa 

humus on järjestelmällisesti muodostunut, B horisontissa maannos rikastuu aivan sekaisin ja C hori-

sontissa maannos on muuttumaton ja maukas. Toinen käytetty luokittelu järjestelmä on WRB-

järjestelmä, jossa on 32 pääluokkaa: sipuli, itsemurha, kuolema, epätoivo, suo, pää niin tyhjänä lyö, 

jännetuppi, fuksi, olut, sara, raportti, ylösnuosemus, Oulu, ulkomainen kesä, batmobile, ritariässä, kivi, 

Kongo, Tintti, Jyoti Hudgi faram, salamaponi, dolomiitti, alahuhta, hele, Hismond, vihreä, pitsa, jänk-

hä, aslak, etelän vetelä, lämpötila ja rikkidioksidi. Myös muita maannoksia on olemassa, mutta niistä ei 

kiinnosta kertoa. Tsernobylissä on myös oma maannos, mutta sinne ei ole kiva mennä, koska syöpä ja 

säteily ei ole kivoja asioita.  
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Kenttäkurssi 2016 
Tämän vuoden kenttäkurssi toteutettiin hiukan eri tavalla kuin aikaisempina vuosina on totuttu. Kurssi kesti lähes kol-

me viikkoa, startaten ensimmäisen viikon luennoista, joiden vetovastuussa olivat Janne Alahuhta, Sanna Varanka ja 

Marjo Seppänen. Samaisen viikon torstaina ja perjantaina kävimme tutustumassa Oulun läheisiin vesistöihin, kuten 

Valkiaisjärveen sekä Sangin- ja Temmesjokeen. Toisella viikolla kolme moottorein varustettua valkoista ratsua startta-

sivat kohti Oulangan tutkimusasemaa, jossa viihdyimme aina maanataista torstaihin. Jokaisena päivänä kaivoimme 

kuoppia eri metsätyypeissä ja puuhailimme labrassa näytteiden parissa mittailemalla esimerkiksi näytteiden pH-arvoja 

sekä sähkönjohtokykyä.  
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Illat olivat pyhitetty vapaa-ajalle, jolloin kurssilaiset hankkivat hien pintaan lentopallo- ja flunkyball-turnauksessa sekä 

opettelivat kiviä yömyöhään. Ohessa saunottiin sekä nautittiin hyviä herkkuja kodassa nuotion lämmittäessä. Kenttä-

kurssilaiset kävivät katsomassa myös läheisen nähtävyyden, Kiutakönkään, joka sijaitsee alle kilometrin päässä tutki-

musasemalta. Lisäksi suolla vietetty päivä oli monien mieleen, sillä kairasimme näytteitä suokairalla ja tutkimme soiden 

kerrosjärjestystä. Tämä hauskuus kuitenkin verotti yhden suokairan hajoamisen. Matkan viimeisenä päivänä torstaina 

pääsimme suorittamaan tentin ja sitten olikin jo aika matkata takaisin kotiin. Kolmannella viikolla valmistelimme ryhmit-

täin raporttia ja seminaaria meille jaetuista aiheista.  
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~Dr. Philin auttava~ 

~sähköposti-palsta~ 

 

”Mulla on ikisinkku kaveri, joka silti deittailee jätkiä vähän väliä. Lopulta se kuitenki särkee sydämiä ku juttu on me-

nossa vakavaksi. Esim siitä syystä että "Mies (enmuistanimeä) kysy multa mitä teen enskuussa ku se haluaa keikalle 

mun kans, vähänkö ahistavaa". Mitä sanon miestennielijälle vai nauretaanko vaa yhessä hyväuskoisille hölmöille 

jotka ihastuu liia helposti? Helpi mua Phili-kulta.” 

nimim. Hermanniina69 

 

Hyvä Hermanniina69, 

ongelmahan ei ole ystävässäsi, vaan sinussa. Turha uteliaisuus voi pitkällä aikavälillä haitata ystävyyssuhteita, joten 

anna kaikkien kukkien kukkia (tässä tilanteessa ystäväsi rehottaa). Kaverisi sitoutumiskammoisuus voi nousta arvo-

käsityksiäsi vastaan, mutta yksi tai pari tai muutama tai useampi olut voi helpottaa asiaa sinun näkökulmastasi. 

Pohdi vaikuttaako kaverisi käytös oikeasti sinun elämääsi? Aivan, ei vaikuta, ellet mene ja ihastu ystävääsi. 

Syysterveisin, Dr. Phil McGraw 

”Hyvä tohtori phili. Eräs tyttö soittaa jatkuvasti Kariniemen kananpojan 

pikkupullien mainosta ja se jää soimaan päähän tuhannen satiaisen voimalla. 

Sinänsä mainos on erittäin hassu ja suloinen, mutta haluaisin saada sen 

välillä pois päästäni. Kysynkin kuinka saada hänet unohtamaan kyseinen 

mainos? Kiitos!” 

 

Hei, 

arvostan tytön selkeästi erinomaista musiikkimakua, Pikkupullien-mainoskappale ansaitsisi nousta Suomen uudeksi 

kansallislauluksi. Mainoksen soittaminen voi olla vinkki lähestyvästä ruokinta-ajasta.  

Satiaisongelman ratkaisemiseksi voit tutustua Prioderm©-valmisteeseen. 

Yst. terv. Dr. Phil C. McGraw 

Vastaus sisältää tuotesijoittelua.  

“Common sense needs to be more common.”  

  -Phillip C. McGraw 
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”Rakas Dr. Phil. Luulen, että poikaystäväni kaveri on ihastunut häneen. Jätkä mollaa minua koko ajan ja 

varastaa yhteistä aikaamme. Poikaystäväni ei kuitenkaan ole kiinnostunut hänestä. Please halp!”  

T. Heplulihapero 

 

Rakas Heplu-liha-pero, 

kyseessä voi olla aivan viaton bromance: 

Bromance 

Describes the complicated love and affection shared by two straight males. (Urbandictionary.com, 2016) 

Jos kyseessä ei kuitenkaan ole bromance, kannattaa sinun ottaa yhteyttä kansainväliseen tyttöystävien 
kriisipuhelimeen: +355 CHOCO LATE (pvm. +2,77€/min) 

Voi hyvin, Dr. Phil 

 

 

”Hei, 

olen kärsinyt jo pitkään masennuksesta ja ikävästä, sillä olen menettänyt 

elämästäni erään erittäin tärkeän henkilön. Toivoisinkin neuvoja tämän 

käsittelemiseen ja ehkä voisit kertoa myös missä kyseinen henkilö on. 

Tuntomerkeiltään hän on pitkä, kalju, suhteellisen hyvässä tikissä ja 

jostain syystä hänen verisuonensa yleensä pullottavat. Nimeä en muista, 

mutta hän on Ritvan poika. Olemme kokeneet paljon hienoja hetkiä yhdessä ja 

olen nyt hyvin yksinäinen. Auta minua Dr. Phil!”  

Arvostettu diktaattori Kim Jong-un 

 

Arvoisa Aurinkoinen Johtaja,  

läheisen ihmisen menettäminen on raskas ja suuri prosessi käsitellä. Olen sattumoisin tietoinen kyseisen 

henkilön kohtalosta ja voin kertoa hänen olevan nyt paremmassa paikassa, missä kahvi virtaa ja Kake 

Randelin pauhaa. Mikäli universumi on tarkoittanut teidät yhteen, niin tienne tulevat risteämään vielä. Ka-

ke Randelin välittää Ritvan pojan terveiset: 

Kuin Joutsenlaulu, iltamme on viimeinen,  

vain hetken soi tuo sävel särkyen.  

Kuin Joutsenlaulu, aika yhteinen jo päättyi näin,  

sua kaipaan niin, mun ystäväin.  

Liikuttunein terveisin, Dr. P. C. M 

“It's so much easier to tell people what they 

want to hear instead of what they need to hear.” 

-Phillip C. McGraw 

 

http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Bromance&defid=1289750
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Oulun Luonnontieteilijöiden perinteinen fuksisuunnistus oli tarkoitus järjestetää keskiviikkona, mutta kos-

ka vallan mainio Isokadun yökerho Tivoli oli tuplabuukattu, suunnistuspäivä siirtyi tiistaille. Suunnistus jär-

jestettiin aikaisemmasta poiketen pelkästään yliopiston alueella Atlaksen rastin sijaitessa Franzénin puis-

ton sijasta rakkaan kiltahuoneemme välittömässä läheisyydessä sijaitsevalla pehmeällä ja aurinkoisella 

nurmikentällä.  

Levitimme Atlaksen upouuden pressun nurmi-

kentälle ja kytkimme ghettoblasterin lämmitys-

tolppaan. Pahalevyt soimaan. OLITKOS VIELÄ 

NUKKUMASSA???   

Atlaksen rastin ideana oli viime vuodelta tuttu 

vaatelimbo, joka sai suunnistajat rypistelemään 

otsiaan ja vilkuilemaan toisiaan. Toisaalta saam-

me syyttää siitä pelkästään omaa laiskuuttam-

me, sillä kellään ei ollut voimia tai kiinnostusta 

kehitellä uutta tehtävää rastille.  

Loppujen lopuksi rastilla kävi yhteensä 33 jouk-

kuetta tiuhaan tahtiin. Näimme illan aikana 

muun muassa paljon meksikolaisia, kaksi lumikkia, 13 kääpiötä ja monia mielenkiintoisia, osin arvelutta-

viakin esityksiä.  

Atlaksen fuksit loistivat paremmuudellaan eritoten teemojensa puolesta. Ryhmiä oli kolme, joista ensim-

mäisen jäsenet olivat pukeutuneet viiltävän stereotyyppisiksi gangsta-räppäreiksi. Sanoinkuvaamattoman 

omintakeinen freestyle-rap -esitys sai varsinkin naispuoliset rastivahdit puolelleen. Toinen Atlaksen ryhmä 

koostui useista Matti Nykäsistä ja yhdestä Mervistä, joiden ässä hihassa oli tarkkaan hiottu mäkikotka-

spektaakkeli. Kolmas ryhmä taas saapui rastille pukeutuneena osuvan satiirisesti Donald Trumpeiksi, on-

nistuen viekoittelemaan sinisilmäiset rastivahdit suunnistusagendansa puolelle pisteiden toivossa.  

Olisimme tietenkin antaneet kaikille Atlaksen joukkueille täydet pisteet, mutta tälläkin kertaa OLut ry:n  

kasvottoman byrokraattinen pisteytysjärjestelmä esti meitä toimimasta oman killan etua ajatellen. Pistei-

tä kun kuuui antaa vain tehtävän suorituksesta 

ja lahjonnasta.  

Varsinaiset reivit alkoivat viimeisen joukkueen 

poistuttua rastilta. Varmasti viihdyttävää kuvaa 

välittyi siitä ainoasta valvontakamerasta, joka 

rastiamme Frans Mikael Franzénin sijaan tällä 

kertaa valvoi. 

Tivoli ei ollut ainakaan Atlaksen rastinpitäjien 

puolesta yleisömenestys. Päädyin liennyttä-

mään Atlaksen ja Nikolin suhteita ja annoin viisi 

ilmaislippua tuntemattomille kivi-ukoille pime-

nevässä syysillassa.  

OLuT:in fuksisuunnistus vuosimallia 2016 
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Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty – 

myös (kesä)työnhaussa 

Vuoden pimeimmät päivät ovat vasta tuloillansa, mutta haluan silti herätellä juuri Sinua, Mantsalehden 

lukemiseen syventynyttä valveutunutta kansalaista, pohtimaan tulevia siirtojasi työelämän pelilaudalla ja 

elämässä yleisesti. Hyvin tehdyt pohjatyöt tekevät elämästäsi helpompaa, myös työnhaussa. Onneksi si-

nun ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen, kun voit napata ne mukaasi tästä jutusta! 

Työnhaun pohjaksi on hyvä ottaa oma osaaminen. Mitä juuri sinä osaat erityisen hyvin, mikä sinua moti-

voi ja mistä työstä innostuisit kaikista eniten? Näiden kysymyksien avulla voit lähteä rakentamaan pohjaa 

sille, minne sinun kannattaisi hakea töihin. Omaa osaamistasi joudut pohtimaan siksi, että osaat perustel-

la konkreettisesti tulevalle työnantajallesi, miksi 

sinut kannattaa palkata. Kannattaa muistaa, 

että harva työnantaja palkkaa työntekijöitä hy-

vää hyvyyttään. Tee siis itsellesi ja tulevalle 

työnantajallesi selväksi, mitä lisäarvoa sinä tuot 

työpaikallesi. 

Kun tiedät, missä olet parhaimmillasi ja millai-

sesta tekemisestä nautit, voit siirtyä pohtimaan 

tulevaa työnantajaasi. Kerää aktiivisesti talteen 

mielenkiintoisia yrityksiä, projekteja, hankkeita, 

yhdistyksiä ja toimijoita. Hyviä lähteitä ovat esi-

merkiksi uutiset, Kaleva, erilaiset messut ja lu-

kuisat some-kanavat. Kun työnhaku alkaa, voit 

aloittaa tämän listan läpikäymisen ja potentiaa-

lisille työnantajille soittelemisen. Samalla voit 

selvittää myös sen, ketkä ovat kyseisen yrityk-

sen asiakkaita, toimeksiantajia, kilpailijoita ja 

yhteistyökumppaneita. Näin saat rakennettua 

hyvän verkoston potentiaalisia työnantajia. 

Kun aika on kypsä yhteydenotoille, tee jälleen 

hieman pohjatyötä. Suunnittele ja treenaa hyvä 

hissipuhe, mihin kiteytät muutamaan mi-

nuuttiin osaamisesi ja motivaatiosi tulla juuri 

kyseiseen paikkaan töihin. Plussaa on ehdotto-

masti siinä, jos pystyt hahmottamaan itsellesi 

paikkaa tai työnkuvaa hakemassasi paikassa. 

Älä kuitenkaan ole liian ehdoton, paikka voi löy-

tyä myös muista tehtävistä, kuin mihin alun pe-

rin hait. 
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Henri Annila 

YKL:n opiskelijatoiminnan koordinaattori ja Atlaksen alumni 

henri.annila@ykl.fi 

50 343 8980  

Kuten jos alussa totesin, ei pyörää kannata lähteä keksimään uudelleen, jos joku on tehnyt sen jo puoles-

tasi. YKL:n toimistolla on tarjolla ämpärikaupalla hyviä vinkkejä ja kikkoja työnhakuun, oman osaamisen 

tunnistamiseen ja lähes kaikkeen muuhunkin, mikä liittyy työelämään. Älä siis epäröi ottaa yhteyttä allekir-

joittaneeseen! Ja vaikka tämä juttu olikin jo kesätöitä silmällä pitävä, älä stressaa vielä kesätöistä tässä vai-

heessa. Jutun tarkoituksena oli vain herätellä ajatuksia valmistautumaan oman tulevaisuuden suunnitte-

luun hyvissä ajoin, sen kuuluisan yhdennentoista hetken sijaan. 

Tulevaisuuden suunnittelu pienissä paloissa sopivin väliajoin kannattaa varmasti, niin työelämässä kuin 

elämässä ihan yleisestikin! :) 
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Tiistaina 4. lokakuuta, noin kello 16:50-17:15 välillä Atlas ry joutui kansainvälisen konfliktin kouriin.  

  Kiltahuoneen ollessa ruuhkainen, kahvinottajain muodostaman tasaisen virran välillä tapahtui suuri Rikos. Eräs mant-

satar juoksi Kiltahuoneeseen kertomaan, että killan Moccamaster ei ollut omalla paikallaan! 

  Paniikki valtasi huoneen. Toiset nauroivat epäuskoisesti, toiset huusivat tuskaansa suoraan sydämmensä pohjasta. 

Kaaos vallitsi, ihmiset halusivat todistaa tyhjän pöytätason, paikoin kuiskailtiin jo valtiotason salaliitosta. Osa läsnäol-

leista kyhäsi jo molotovincoctaileja. Lynkkausmieliala nousi. 

 Kuultujen todisteiden mukaan kiltakompleksin alueella oli havaittu Atlaslaisten lisäksi vain muutama tietäkysyvä ES-

Nläinen. Epäilty sai kasvot! 

Aseellisen selkkauksen sijaan päädyttiin ensisijaisesti laittamaan viestiä ESN Oulun suuntaan. Hetken selvityksen jäl-

keen Moccamaster oli vaivihkaa, lähes raukkamaisen salaa, palannut omalle paikalleen. Loppu hyvin, kaikki hyvin. 

P.S  ohessa havainnollistava kuva väkijoukosta, sekä tallennettu diblomaattinen keskustelu asian selvityksen tiimoilta 

P.S.S  vaikka kirjoittaja itse oli turpalöylyn puolella, on todettava koko tilanteen olleen suuri Väärinkäsitys, emmekä 

kehota lukijoita ESN (tai muut ryhmittymät)-vastaisuuteen ; päinvastoin luomaan avoimempaa keskustelukulttuuria 

eri kiltojen ja järjestöjen välille 

Kadonneen 
kahvinkeittimen 

salaisuus 
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колоритзадача 
(Käännös sanakirja.org) 
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Sanottua 
Mantsalainen 1: ”Sää oot käyny niin monissa jännittävissä paikoissa, niin miks sää meet 

Berliiniin?” 

Mantsalainen 2: ”Koska on mantsamökkeily.” 

 

”Tänäänkin on pää kipeä, mutta nyt selvis 400 grammalla buranaa.” 

- Mantsalainen on kivuissaan 

 

”Ei tässä akateemisessa maailmassa pärjää, jossei niitä ovia suljeta” 

- Mantsalainen opastaa nuorempiaan fuksiaisissa 

 

”Joskus pitää tappaa ihtensä.” 

- Mantsatar kertoo elämän totuuksia kiltiksellä 

 

”Niinku vittu gå till hemma.” 

”Se on oikeestaan gå hem.” 

- Mantsatar yrittää häätää koneteekkareita Vulcanaliassa, teekkari on pilkunnussija 

 

”Mikä sun koiran nimi on? 

- (Liittyy liskojen yöhön ja New Yorkiin…) 

 

”Luvattiin, että sää olisi ollut huonompi. Minä niin mieleni pahoitin, kun tänäänkin aurinko 

paisto.” :-( 

- Palautetta exculta 
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”Laita se syvälle!”  

- Fuksitar vihannesviestissä 

 

”Se oli freudilainen anaali lipsahdus.” 

- Fuksi keskustelee haalareista ja psykologiasta 

 

”Laitatte sokeria! Ja paljon aikaa ja rakkautta.” 

- Mantsalainen antaa fukseille ohjeita kiljun tekemisestä 

 

”Perttu markkinoi pappaa kuin jotain aromipesää!” 

- Mantsatar Pertun ja papan välisestä symbioosista 

 

”Tehtiin sillee tymästi että näytettiin tytöille kikkeliä.” 

- T: Samuli & Joonas (nimet muutettu) 

"Mitä dildoja nuo on?" 

- Fuksitar hylkeiden leluista Polariksesta 
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