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Pääkirjoituksia osa 1
Kikkeliskokkelis! Se ois sitte uus vuosi, uuet kujeet ja uus mantsalehti täysin uusilla
päätoimittajilla! Minä oon Kati, toinen näistä pääjehuista. Heti alakuun täytyyki sitte
sanua kuinka meikä ei ossaa sitte yhtää kirjottaa kirjakieltä, saatikka ees puhekieltä.
Puhun kuulemma aika leviää oulunmurretta, ja sen voin kertua että mää myös ajattelen
ouluksi. Ja jos mää kirjotan jottai ommaa tajunnanvirtaa, sehän tullee suoraan tuolta
pääkopasta ouluksi eikä sormet niitä missää vaiheessa tajua suomentaa. Tuntuis kovasti
ittesä huijaamiselta jos yrittäisin tässä tosissani vääntää jotenki virallisesti. Toisaalta
monesti pistää kyrsimään ihan tosissaan ku lukkee jottai Kalevan tekstiviestipalstaa, ku
jotku ”truu-oululaiset” vääntää jottai ihan siansaksaa, ei kai ne voi olla tosissaan? Kukkaa
ei voi oikiasti kirjottaa sillälailla. Voin sielunisilimin nähä kuinka ne truu-oululaiset
miettii puolituntia mitä ja miten ne kirjottaa jonku niitten mielestä ihan tosi hyvän jutun
160merkkiin ja nauravat sitte partaansa loppuillan, ja soittelevat sitte sukulaisille ja
naapureille kuinka ne olikaa nokkelia! Näin minä väitän! Ja itehän tietty oon aikuisten
oikiasti aito näitten juttujen kanssa.
Enkä mää oikiasti tiiä hölökäsenpölläystäkkää mitä jonku lehden päätoimittajan
hommiin kuuluu, ja vielä vähemmän mulla on hajua mitä tähän pääkirjotukseen pitäs
kirjotella! Innolla silti oon hommaan ryhtyny, ja tälläki hetkellä kirjotan tähän sanoja
peräkkäin sitä mukkaan ku niitä mieleen pulupahtellee, vaikka munhan pitäis olla itse
asiassa suomentamassa ruotsin artikkelia ja lukia sanakokkeisiin. Tuota hommaa en oo
vielä alottanukkaa ja kelloki on kohta jo sen verran että salakkarit alakaa! Kuten
myöhemmin lehden sivuilla totianki, että motivaatiota on, mutta täysin vääriin kohteisiin.
Toisaalta, mantsalehen teko ei oo meikästä mitenkää väärä kohe, tämä on tärkiää! Ja
oikein mukavaa :)
Edellisiltä päätoimittajilta sain kauhulla kuulla juttuja kuinka sisältöä ei lehteen
taho koskaan saaha vaikka kuinka kiristäis ja uhkailis kavereita. Ilokseni yllätyin, kuinka
meijän alamaisiksi on jo ryhtyny 3 uutta kolumnistia! VAU! Toivonki suuresti että yhellä
niistä riittää matskut, toisella alakuinnostus jatkuis seuraavat 10vuotta, ja kolomannella ei
posahtais maksa :D Silti pieni varotuksen sana täyty sanua… Jos matskua ei kovin ala
tulemaan jatkossa deadlinen lähestyessä, mun on pakko täyttää lehen sivut omilla
juttuilla. Ja voin kertua, ettei ne ehkä täysin miellyttäis kaikkia, sillä koostuuhan laadukas
huumorintajuni täysin kakkapieru- ja alapäähuumorista, tai sitte ne on muuten vaan niin
huonoja että itkettäs ellei naurattas (sillä omat jututhan oikiasti on parhaita..!). Ei se mun
vika ole, se kaikki kulukee täysin veressä! Ja sen veren sakkeutta on lisänny myös
lepponen pomoni, jonka alaisuudessa oon myyny härskiä silliä ja nylykeny madetta
viimeset 5,5 vuotta. Itehän siis oon täysin syytön siihen mitä mää oon :)
Joka tappauksessa. Ylypiänä saatamme ulos tämän mun ja Marin esikoisen, mahtava lehti
ollaan saatu ilimoille! Kiitos siitä toki myös teille jotka ootte sisältöä tähän lähetelly.
Tänks hulluna :)
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<3: Kati

Pääkirjoituksia osa 2

Pääkirjoitus. Pääkirjoitus ja esittely. Esittely ja pääkirjoitus. Äh tuota…
No, kun ei tiedä mistä puhua, voi aina puhua säästä. Lumi on kivaa. Oulussa vaikuttaisi
olevan vähän vähemmän lunta kuin kotona Savossa, vaikka onkin pohjoisempana.
Mikälie meri-ilmasto. Osaltaan vaikutelmaa voivat kyllä vahvistaa (edes jotenkuten)
auratut pyörätiet. Tämä on ensimmäinen kerta kun pyöräilen talvellakin päivittäin,
yleensä pyörät on pakattu miten kuten aittaan, jonka oven eteen on sitten kerrostunut
metri lunta. Hankin periaatteellisesti kypäränkin.
Muita aiheita… (kissat, kirjat, opiskelu…) On jännä kokemus metsästää eläimiä kilpaa
kissan kanssa. Kuinka moni voi sanoa ottaneensa talon sisältä kiinni vähintään kolme
lintua ja odottaneensa ulkoportaalla kunnes ne pyrähtävät lentoon? Yksi niistä lähti
suoraan kädeltä. …kirjallisuuden jätän esittelyyn… Opiskelu. Olen kuudella eri
postituslistalta, joulukuun alusta on näemmä tullut 248 viestiä. GIS-perusteet auttoi
matikanikävään. Myöhästyn lähes jokaiselta luennolta, vaan kyllä se tästä vielä
suttaantuu. …Olenko outo, kun tekstinkäsittelyohjelmien sanojen arvaukset ja
korjausehdotukset huvittavat? Nyt loppui.
PS. Tiesittekö, että vadelman makuiset imeskelykarkit kermatäytteellä ovat järkyttävän
hyviä?
- Mari
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Puheenjohtajan höpinöitä
Atlaksen hallitus on jälleen kerran vaihtunut uuden vuoden vaihtuessa ja niinpä tässä
sitten jotenkin kävi niin, että minusta tuli Atlaksen pj. Syyskokouksen alkaessa ajattelin
pysyväni samassa hallituspestissä kuin syksyllä, mutta toisin kävi. Puheenjohtajan pestiin
ei kellään ollut kiinnostusta ja minut sitten jotenkin saatiin ylipuhuttua tähän. Näinhän
tämä usein Atlaksessa menee… Syyskokoukseen osallistuminen oli muutenkin melko
vähäistä ja hallituksessa on vähemmän ihmisiä kuin pitkään aikaan. Koossa on onneksi
innokas joukko, joten uskon, että tästä vuodesta tulee loistava!
Tälle keväälle onkin luvassa monenlaisia tapahtumia. Vaihtarisauna on tämän lehden
ilmestyttyä jo mennyt, toivottavasti paikalla oli runsaasti porukkaa laskemassa mäkeä,
saunomassa ja muuten vaan viettämässä iltaa Koneen saunalla. Helmikuun 20.päivä on
maantieteen alumnipäivät, johon toivotaan myös opiskelijoilta aktiivista osallistumista,
niin päivätilaisuuteen yliopistolla kuin iltajuhlaan ravintola Hilikussa. Helmikuussa on
myös perinteinen laskiaisen mäenlaskukilpailu Raksilassa, jossa Atlas kisailee muiden
kiltojen mukana.
Maaliskuun 13.-15. järjestetään Lumi- ja jääseminaari Oulangan tutkimusasemalla
Kuusamossa. Lumi- ja jääseminaari ei nimestään huolimatta ole tylsä ja vakava tilaisuus,
jossa kuunnellaan virallisia esitelmiä koko viikonloppu. Muutama esitys viikonlopun
aikana toki on, mutta yhtä tärkeää on myös muu toiminta. Lumileikkejä on ainakin
luvassa ja yleiselle riekkumiselle muiden mantsalaisten kanssa jää myös riittävästi aikaa.
Monenlaista ohjelmaa on luvassa ja paikalle kannattaa tulla, ihan jo senkin takia ettei
Lumi- ja jääseminaaria ihan joka vuosi järjestetä. Jos joku haluaa jakaa tietämyksensä
lumeen, jäähän tai pohjoisuuteen liittyvästä aiheesta muiden mantsalaisten kanssa ja pitää
luennon seminaarissa, niin voipi ilmoittautua. Lumi- ja jääseminaariin tulevat myös
samaan aikaan Oulussa vieraina EGEA-vaihdon merkeissä oleva joukko saksalaisia
maantieteen opiskelijoita. Paikalle toivotaan myös suuri joukko mantsan vaihtareita,
joten kansainvälistä tunnelmaa on luvassa.
-Anni
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Atlaksen hallitus ja toimihenkilöt 2009
Anni Karlin, Puheenjohtaja
annikarl@...
Heipähei!
Olen
23-vuotias
2004
aloittanut
suunnittelumantsalainen. Sivuaineina olen lukenut lähes kaikkea
kiinnostavaa ja vähän muutakin. Olen kotoisin Vakka-Suomen
autokaupungista, josta sitten muutin tänne kauas pohjoiseen.
Oleskeluni Oulussa on ollut melko pätkittäistä, opiskelujen
välissä vietin vuoden kasarmeilla ja metsissä ja viime kevään olin
vaihdossa Wienissä. Viime syksyn toimin OLuT-vastaavana ja
nyt aloitan ensimmäistä kokonaista vuotta Atlaksen hallituksessa.
Puheenjohtajana tehtäviini kuuluu tietää, mitä Atlakselle kuuluu,
kokousten vetäminen ja kaikenlaiset sekalaiset hommat, joita
pj:lle eri suunnista kasaantuu. Jos sinulla on mitä tahansa Atlakseen liittyvää asiaa, niin
tule ihmeessä kysymään/kertomaan!

Veera Juntunen, VPJ (vapaapalokunnan jäsen)
veerajun@...
Omistan oranssit tuulipuvunhousut, pidän savusukeltamisesta
(tanssiravintoloissa) ja palotikkailla kiipeily kiehtoo myös.
Siihen jäivätkin yhtäläisyydet minun ja palomiesten välillä.
Koska vapaapalokunta ei hyväksynyt jäsenekseen, päätin
jatkaa
Atlaksen
hallituksessa.
Tällä
kertaa
varapuheenjohtajana.
Olen Annin oikea käsi – tai vasen, ihan kummin vaan. Hoidan
juoksevia, lentäviä ja matelevia asioita hänen ja muiden apuna.
Tuuraan Pj:tä hätätilanteissa. Toisin sanottuna säädän ja hämmenän siellä sun täällä koko
ajan ja jatkuvasti.
Katselen maailmaa mantsalaisen silmin nyt toista vuotta. Kulttuurimantsan suuntaan
taidan olla kallistumassa ja valmistun luultavasti “hän jolla oli 768 sivuainetta” -titteli
kaulassani. Minut on saattanut bongata myös vaihtarikummeilemasta tai puhumassa
varsin hämäriä ymmärtäväisille ystävilleni. Saa häiritä kaikilla kysymyksillä!
Osaan käyttää sammutuspeitettä. Niinkuin meidän kaikkien pitäisi!
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Essi-Maaria Puska, Sihteeri + huvi- & excursiovastaava
essimaar@...
Hello alla! Olen Essi-Maaria Puska, 20-vuotias toisen vuoden
opiskelija Kurikasta, Etelä-Pohojanmaalta (läheltä Seinäjokea,
Provinssia ja Koskenkorvan pesisstadionia:). Pääaineeni on
varmaankin suunnittelumaantiede. Vapaa-aikanani harrastelen
keramiikkaa, lumilautailua ja yliopiston jumppia, sekä vietän
laatuaikaa turtle-kämppikseni Nelsonin, alias Nepan, kanssa.
Toimin Atlaksen sihteerikkönä ensimmäistä ja toisena huvi- ja
excuvastaavana toista vuotta uuden partnerini Teijan kanssa.
Odotan hallitusvuodelta mm. lukemattomia kirjoitusvirheitä
pöytäkirjoissa, taisteluja biologien ja geologien kanssa
yhteisien pippaloiden siivousvuoroista, mäenlaskua ja ihania laskiaispullia
vaihtarisaunassa sekä mahtavaa PSMS:n excursiota Kaliningradiin. Törmäilläänpä siis
kaikissa huvituksissa vuoden aikana!:)

Terhi Pätsi, Taloudenhoitaja
terhipat@.....
Hola, olen Terhi, Atlaksen uusi taloudenhoitaja. Olen kotoisin
Kuusamosta, mutta Oulussa olen asunut nyt jo kolme ja puoli
vuotta. Niistä puolitoista olen tallaillut yliopiston käytäviä.
Pääaineena minulla on suunnittelumaantiede. Harrastan
kiipeilyä, lumilautailua ja kaikennäköistä haaveilua. Tuntuu
aika hurjalta astua taloudenhoitajan suuriin saappaisiin, mutta
uskon, että homma lähtee pienten alkukangertelujen jälkeen
luistamaan ihan hyvin. Vuoden päästä lähden vaihtoon
Jenkkeihin, mutta sitä ennen törmäillään yliopistolla ja
muissa, hieman epävirallisemmissakin, merkeissä.  !Nos vemos!
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Kati Moisala, Tiedotusvastaava, urheiluvastaava, mantsalehden
päätoimittaja
moiskati@...
Moro! Oon Kati 24,5 vuotta. Toisen vuojen mantsalainen,
ensimmäisen vuojen hallituslainen. Motivaatio tuhat mitä tullee
muihin hommiin (esim. teijän häiriköiminen kaikenmaailman
maileilla), mutta täysin nolla mitä tullee opiskeluhommiin.
Pienenä musta piti tulla kukkakaupan täti, tällähetkellä oon
kalakaupan täti, tulevaisuuen haaveena ois olla levykaupan täti
omassa levykaupassa! Juon palio kaliaa, tykkään olla päissään ja
Hevimesta on maailman lepposin toinen olohuone. Puhun ja
ajattelen lähes aina levottomasti rivoja ja kirroilen palio. Näin on aina ollu ja näin tullee
varmaan aina olemaanki. Meikä on henkisesti merimies. Koittakaa kestää 

Teija Länsipää, Huvi- & Excursiovastaava
lansitei@...
Moroo!
Täällä kirjotteleepi Atlaksen uusi huvi- ja ekskursiovastaava,
elikkä
tutummin
Teija.
Mantsaa harhauduin tänne suureen kaupunkiin lukemaan
peltojen
keskellä
sijaitsevasta
lapsuudenkodistani, mikä on tietenkin Sievissä. Toista vuotta
täällä
nyt
opiskellaan
ja
kait sitä pitäis luonnonmantsaan suuntautua.. Päivä päivältä
kyllä
tämä
valinta
huolestuttaa enemmän ja enemmän. Sivuaineina nimittäin on
noita
ah,
niin
ihania
aineita
kuin geologia ja biologia, sun muita jutskia, joista on tullu
haalittua
muutama
opintopiste plakkariin. Tuli sitte naama tosiaan hallitukseenkin työnnettyä sen
kummempia
ajattelematta.. Toivottavasti selviydyn ilman ahdistuskohtauksia! Taitaapi olla kyllä
turha toivo.. Ja kun opiskelu tökkii (eli aina), tulee otettua muutama olut hyvässä
mantsalaishengessä, mitä suosittelen kyllä kaikille. Paljon muuta hyvää en nimittäin
tästä opiskelusta oo sitte löytänytkään, kuin nuo raskaat huvit!
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Mari Eskelinen, SoPo-, ympäristö- ja kulttuurivastaava
marieske@....
Olen kotoisin Sonkajärveltä, Vieremän rajan läheltä, enkä
ihmettele jos et ole kuullutkaan niistä. Ne ovat niitä
muuttotappiosta kärsiviä kuntia. Olen 19 vuotta, 1. vuoden
opiskelija. En ole ennen ollut missään hallituksessa, ja nyt olen
kahdessa. Huhhui. Kaikenlaista muuta on kyllä tullut kokeiltua
aina posliininmaalauksesta talttaveistoon. Pysyvästi harrastan
lähinnä lukemista. Kaikenmoisten romaanien lisäksi käsissä
viipyvät mangapokkarit, ja OMAKE:n jäsenenä tulee katsottua
animea. Jos äskeinen vaikutti siansaksalta, niin olet tainnut elää kiltahuoneen pöydän alla
viimeiset kuusi vuotta. Mutta saa tulla juttelemaan sekä asiaa että vähemmän asiaa

Elli Leskinen, KV- ja EGEA-vastaava
ellilesk@...
Laji viihtyy yhtä hyvin erämaassa kuin kulttuuriympäristössä
laumaeläimenä, usein kuitenkin vihreään aluskasvillisuuteen lähes
täydellisesti sulautuneena. Erikoistilanteissa on havaittu
huomiohakuista otsalampun käyttöä ja tilanteeseen sopimatonta
ilmehdintää, joiden merkitystä yhä tutkitaan. Heimoksi on
vakiintumassa ’kuulapäät’, tarkka tieteellinen nimi on vielä
epäselvä. Yhteisiä piirteitä löydetty mukulakasvien, etenkin
perunan, sekä kulttuuri- ja suunnittelumaantieteilijöiden kanssa,
mutta toisaalta selkeä toistaitoisuus, narsismi, mieltymys juhlaviin
puheisiin sekä liian moniin asioihin sotkeutuminen viittaavat myös
pedagogisiin taipumuksiin. Ensimmäiset havainnot ovat ItäSuomesta vuodelta 1986, poikkeuksellisten piirteiden yhteyttä
Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuteen selvitetään. Levinneisyys laajentunut
muutamassa vuosikymmenessä huomattavasti, havaintoja kirjataan nykyisin tasaisesti
ympäri Eurooppaa. Tarkempi perehtyminen lajiin mahdollistaakin todennäköisesti
ulkomaalaisten yhteyksien lisääntymisen tiedemaailmassa ja vapaa-ajan matkailuun
liittyen.
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Karo(liina) Pirhonen, OluT vastaava, OluTin taloudenhoitaja
piiapirh@...
-20wee
-jos olisin muumihahmo, olisin EHDOTTOMASTI Pikkumyy

Outi Kulusjärvi, KoPo-vastaava
outikulu@...
Heippis! Outi on nimeni ja toimin hallituksen kopo-vastaavana.
Mantsan
opintoni
alkoivat
viime syksynä, ja varsin mukavaa on ollut!:) Kaiken maailman
kulttuurijutut
kiinnostavat
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ja podenkin parantumatonta matkakuumetta! Innostun vähän kaikesta ja vapaa-aikani
kuluu
milloin missäkin. Luontojutut ovat kuitenkin lemppareita!

Juhani Päivärinta, Webmaster
anttipai@.....
Tämä tässä on Juhani, käsistä kätevä ja erittäin ketterä 21vuotias nuorimies. Harrastuksina erinäiset urheilulliset sekä
eroottiset aktiviteetit. Juhani pitää webbikameroista, sekä
romanttisista hetkistä rantahietikolla kera porkkanoitten ja
muumilimpparin. Juhani on kova jätkä.

Edellisen ja nykyisen hallituksen possea hallituksenvaihtopitsalla tammikuussa 2009.
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Kevät tulloo kohta!

Vaihtaritarinaa mualimalta
….Eli Iisalmen mantsavahvistus Malesiassa
”Perinteinen kansainvälistykää kansainvälistykää mantra on täällä vaihtunut
kiinalaistumisen ihannoimiseksi. Kymmenenprosentin vuosittaisella kasvuvauhdilla
kasvava jättiläismäinen yhteiskunta tulee ja lujaa. Malesian puhtain paperein pelaava
hallituskin on tämän huomanneena asettanut muutamat hassut etuudet, kuten koulupaikat,
ja puolueellisen tukijärjestelmän suojelemaan omia poikiaan kiinalaisvähemmistöä
vastaan. Kiinalaisten käytöksen, ajattelutapojen ja arvojen opiskelu koulussa antoi
tarpeeksi viitteitä siihen, etta täällä uskotaan kiinan olevan tulevaisuuden talousjohtaja.
Homman nimi oli siis kansainvälisen markkinoinnin opiskelu Kuala Lumpurissa,
Malesiassa.
Kulttuurierot eivät mitkään järin suuret ole ja ongelmia tuottikin vain tissien
heijastaminen screenille esitelmää pitäessä. Sen tarkemmin selittelemättä, tissit tällä
kertaa olivat oleellinen osa esitystä. Mutta vaatteet päällä uimassakin käyvätt Muslimit
sattuvat kammoksumaan vain kahta asiaa: tissejä ja halpaa bisseä. Opiskelusta muutama
sananen liittyy tenttejen tärkeyden korvaamiseen keskusteluilla ja esitelmillä sekä
jäätäviin ilmastointilaitteisiin. Ulkona käytävillä lämpötila on päälle 30astetta, kosteuden
heiluessa lähempänä sataa kuin yhdeksääkymmentä. Ja sisälle luokkaan astuttaessa
arktisssa kuurassa olevat ikkunat ja navakka koillistuuli takaavat hytisyttävän seuraavan
kaksituntisen. Kielitaidon parannus tapahtuu toimivasti luennoilla keskustelujen
yhteydessä ja normaalisti muiden opiskelijoiden kanssa jutellessa. Paikallisten ihmisten
kanssa kielitaito jopa huonontuu reilusti jo lyhyemmässä ajassakin: kaikki turhat
hienostopelleilyt kuten aikamuodot ja turha sanojen taivuttelu jätetään armotta pois
-Puhetyylinähän
tämä
on
kuitenkin
erittäin
miellyttyvä.
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Joka tapauksessa vaihto-opiskelu oli loistava kokemus niin koulun kuin muunkin elämän
puolesta. Lähtö KL:sta ja joululoman alkaminen toivat jopa ajoittain haikeitakin ajatuksia
pintaan. Onneksi tällaiset sai kuitenkin pyyhittyä melko äkkiä pois myanmarilaisella 0,3
euron viski lekalla, PES:ia pelaavilla buddhamunkeilla jaluostarissa asuvilla hyppivilla
kissoilla... WTF"

Vaihtarin elämää
Vaihtarin elämä nähdään usein pelkkänä juhlana toisen perään. Voiko vieraassa maassa,
ilman
opintopistemäärävaatimuksia,
muka
tehdä
jotain
muuta
kuin
humpata/bilettää/juhlia/bailata? Päivät täyttyvät shoppailusta, kahviloissa istumisesta,
kaupunkien kiertämisestä ja illat kuluvat rattoisasti viiniä maistellen tai Koskenkorvan
vaikutuksia esitellessä.
Mutta siinä välissä on kuin onkin jotain muuta elämää. Kutsukaamme sitä tässä
leikkisästi ”opiskeluksi”. Seuraavassa muistiinpanot kokonaisuudessaan eräältä Bremenin
yliopiston maantieteen laitoksen tarjoamalta kurssilta. Voi tätä opiskelun riemua! PS.
Muistiinpanojen pääkielinä ovat suomi ja saksa. Käyttäkää MOT:n sanakirjaa, tai
käännösongelmissa laittakaa sähköpostia i_translate_you@deutsch.de.
Sozialökologie (Sosiaaliekologia)
2. luento
Nooran pohdiskelut part. 1: Miksi kyseistä kurssia vetävän proffan luennoilla ei saa
syödä eikä juoda?
1. Hän haluaa, että säästämme ruokaa köyhille
2. Hän haluaa, että tulemme myöhässä luennoille, koska syömme
luentosalin ulkopuolella (epäloogista?)
3. Hän haluaa, että kiinnitämme kaiken huomiomme siihen, kun hän
laittaa Afrikan kartan kahdesti väärinpäin piirtoheittimelle (tuplasti
epäloogista?)
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4. luento
Ach, es schmeckt gut!  Nahrungsmittel (:
- Innovationen (vittu, niin kohta hajuaa pää)
Nach Hause, zu Hause
5. luento
Bibel  Eine schöne Geschichte? (Miten kirjoitetaan tarina?)
- Keskustelemme merkittävistä asioista
- Proffamme on selkeästi evoluution kannattaja
6. luento
Noora: Weiβt du etwas über die Reise nach Berlin (3.-7.12)?
Rado: Ja, aber ich komme nicht. Es gibt nicht so viele Plätze für Studenten.
Rado: Aber im Januar fahre ich nach Barcelona (Spanien). (:
Kolmas
nyppii.

luento

ravintoaineista,

kylläpä

7. luento
En tiiä, mistä puhuttiin.
Luin aluemantsan tenttiin ja juttelin Radon
kanssa mahdollisesta Amsterdamin matkasta.
11.luento
Noora: Wo hast du die billige Ticketen nach
Amsterdam gefunden? Sind sie in
www.db.de oder wo? Ich habe gestern die
billige Ticketen suchen, aber nicht gefunden.
Rado: In db. Sie sind da, ich bin sicher.
Noora: Wenn du willst, wir können JETZT
nach Karlstadt gehen. Es ist soooo langweilig
hier.
Rado: Genau, wir gehen.
„Umwelt ist machbar, Herr Nachbar.“
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12. luento
Jottain laskuja, ihme soopaa.
Kuva: Kun mantsalaiset eivät opiskele sosiaaliekologiaa innoissaan, he tekevät laajaa
empiiristä tutkimusta koskien ihmisen kantokykyä. Berit (Viro), Rado (Slovakia) ja
Noora (Suomen Oulu).

SpadeCook
Part1.
Terrrrrrrrrr-rrr-r-rrr-vetuloa
SpadeCook
resepticorneriin,
makumatkalle
maailman
yksinkertaisimpaan
keittiöön!
Me
täällä
SpadeCookissa emme keskity lainkaan pikku
kotikokkien tapaan turhamaisuuksiin, kuten
ruuan sensuelliin ja houkuttelevaan outlookiin
emmekä niinkään myös makuun. Meille
tärkeintä on ruuan määrä ja tietenkin myös
jokaisen keskivertomaantieteilijän tapaan sen
valmistuksen helppous. Joten nyt kaikki
ryhmykyttyrät siellä kotisohvilla nakatkaa jo ne
Tokmannin ale-lihapiirakat ja grandiosat
nurkkaan ja alkakaa valmistamaan omaksi ja
ystävien
iloksi
pataljoonasoppaa:

Pataljoonasoppa (annos 150l)
makaroni
18 kg
liha,naudan säil. 15 kg
liha,sian säil.
9 kg
suola
600 g
tomaattisose
15 kg
1.Mittaa vesi keittimeen.
2.Kiehuvan liemen joukkoon lisätää
mausteet. Annetaan kiehua 15 min.
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3.Lisää kuivaperuna (ja porkkana, jos on).
Kiehuta 15min
4.Lisää makaroni ja kuutioitu liha. Anna "muhia" 30 min. Tarkkaile liemen määrää.
5.Maustetaan suolalla, persiljalla ja tomaattisoseella (jos on).
6.Tarkista maku.
Ja ei muutaku bon appetit ja silleen, pitäis riittää naapurilleki. Resepti on plagioitu
suoraan sotilaskeittäjän käsikirjasta(hys hys) ja annosmäärä vastaa n. 300
seurakuntalaista. Makheita liemiä

Kirjeenvaihtajan postia Joensuusta
Eräs vanha toverini opiskelee kans maantiedettä, Joensuusta käsin tosin. Olipa kerran
naamakirjan chat-hommassa keskustelua hallitushommista, ja siitä että oon mantsalehden
tuleva toinen päätoimittaja. Toveri myös kyseli kovasti, että tokihan oon tulossa 45:n
tapsantansseihin 26.12, koska kuten kaikki tietää, kaikkihan on siellä! En pystyny
sanomaan vastausta kysymykseen, koska kalapauppiaana mulla on myös töitä
hoidettavana, varsinki ku riehakas pomoni päättää kuitenki ite olla päissään samaisena
päivänä. Toverilla alako heti taiteelliset lahjat pursuamaan kuvankäsittelyohjelma paintin
välityksellä, ja jo samanailtana oli mailiin tullu hienoakin hienompi sarjakuva! Suuri
kiitos siis Turolle Joensuuhun 
-Kati
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Erään mantsalaisen joulu-tammikuun kohokohdat
27.12.2008
Maantieteilijätyttö tuli vaihdosta ja kulttuurishokki iski vasten kasvoja! Oli vähän
sellainen olo että pakko päästä nyt juomaan. Ja niin hän lähti.
29.12.2008
Erään toisen maantieteilijätytön kans tämä sama tyttö lähti juomaan, tällä kertaa nokat oli
kohti Teatriaa ja HIM:n keikkaa. Ulkona oli aloittelut melkein kuin ennen vanhaan, ja
samalla oli hieman viihdettä, kun eräästä ikkunasta näkyi sisälle ja pääsimme näkemään
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kahden ihmisen välisiä mielenkiintoisia juttuja. ;D Konsertti oli muuten huippu! Keikan
jälkeen matka jatkui kohti Mestaa. Ja loppuillasta kukaan ei sitten muistakaan mitään.
31.12.2008
Uudenvuodenaatto. Tarviiko enää muuta sanoa?
2.1.2009
Tänä iltana jälleen liikkeellä.
3.1.2009
Kuten myös tänä iltana.
5.1.2009
Ja jälleen kerran. Tänä iltana oli peräti eurot, ja meno tietenkin sen mukaista. Taisi sattua
jopa pieni pyllähdys – lumeen nimittäin. Ja pitsa meni siinä samalla. :(
9.1.2009
Muutaman päivän tauon jälkeen matka taas jatkui tuttuun osoitteeseen, eli baariin.
Muistikuvien mukaan tämän illan olisi voinut kyllä jättää välistä...tässä vaiheessa ei voi
paljastaa mitään noloja juttuja, koska ne on jo aivan liian noloja.
10.1.2009
Yks toinenkin maantieteilijätytsy tuli takaisin Suomeen vaihdosta ja sehän tiesi tietenkin
juhlimista! Tämä uusi tulokas otti juhlimisen niin railakkaasti, ettei päässyt raukka sisälle
Kaarleen. :) Matka jatkui toki muualle, ja siellä oltiinkin pilkkuun asti.
12.1.2009
Eurojen päivät. Sinne siis, tietenkin maantieteilijän kans.
13.1.2009
Tänä aamuna olisi alkanut kurssi, mutta eihän sinne voinut tietenkään mennä sattuneesta
syystä.
15.1.2009
Eurojen päivät. Sinnehän se nokka taas näytti. Maantieteilijätytsyt oli jopa niin suosittuja,
että saivat joltain salaperäiseltä mieshenkilöltä shotit! Vähän niinkuin leffassa:
baarimikko tuo juomat ja sanoo, että tuo tyyppi tuolla tarjos nämä teille. No, ei kai siinä
muuta kuin kitaan vaan. Seuraava muistikuva onkin seuraavana aamuna, kun
maantieteilijätytsyt heräsivät ja miettivät mihin ihmeeseen loppuillan muistikuvat on
hävinnyt? Jännittävä shotti tais olla. Tämä oli muuten näiden kohokohtapäivien paras
kohokohta!
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MUTTA nyt on ehkä parasta lopettaa, kun ei tälle listalle loppua näy. Rohkaisun sanana
kaikille niille, joista joskus tuntuu että nyt on vaan pakko ottaa alkoholia: ottakaa vaan.

Kysy mitä vaan – vastaan mitä vaan!
Tällä palstalla voit kysellä mieltäsi askarruttavia kysymyksiä maan ja taivaan väliltä
tai vaikka ylikin. Saat vastauksen, joka on aivan taatusti kaikkea tuolta samalta
väliltä. Kysymyksiä voit lähettää mantsalehden toiselle päätoimittajalle, joka
toimittaa kysymykset sitten minulle. Lähetä kysymykset osoitteeseen
moiskati@paju.oulu.fi , lisää viestin osoitekenttään koodi KMV.
Voiko nostokurki kaatua tuulessa?
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Nostokurki ei tunnetusti ole muuttolintu, joten se joutuu jäämään tänne kylmään
pohjolaan tuulten ja tuiskujen tuiverrettavaksi. Useimmiten nostokurki ei jää
talvisinkaan makaamaan toimettomana laakereillaan, vaan niitä nähdään
nostelemassa raskaita asioita rakennustyömailla. Kovan tuulen tullessa nostokurki
kieltäytyy työnteosta ja kääntää peräpäänsä kohti tuulta. Tähän se tarvitsee
hieman apua kurjen pienessä kaulakopperossa istuvalta ihmiseltä, joka vapauttaa
nostokurjen jalustan niin, että kurki voi kääntyillä tuulen suunnan mukaisesti
tuulitunnistimiensa avulla. Katsokaapa vaikka seuraavalla kerralla
rakennustyömaalla vapaalla olevaa nostokurkiparvea – kaikkien nokka osoittaa
samaan suuntaan. Vielä vastauksena kysymykseen: nostokurki voi kaatua oikein
kovalla tuulella, mutta sitä sattuu kovin harvoin.
Mikä on patio?
Oulussa terassit tunnetaan nimellä patio. Kansainväliset oululaiset ovat mitä
ilmeisimmin napanneet patio-sanan espanjan kielisestä sanasta patio, joka
tarkoittaa vapaa-aikaan tai ruokailuun käytettävää ulkotilaa. Mitä ilmeisimmin
Kanarialle suuntautuneilla matkoilla on vietetty aikaa patiolla vapaa-ajan merkeissä
ja näin sana on jäänyt cervezaa paremmin kielen päälle. Maantieteilijän
perussanavarastoon kuuluu termi spatiaalinen, joka tarkoittaa muun muassa
paikkaa. Olisikin aika integroida akateeminen huippututkimus ja paikallinen
kulttuuri ja lanseerata termi spatio ulkoilmaviihdykepaikoista puhuttaessa.
Mitä jos jossia ei todella olisikaan?
Se tarkoittaisi sitä, että lehmät lentäisivät. Tämä ei olisi mitenkään merkityksetön
asia, sillä esimerkiksi lentoturvallisuus olisi suuressa vaarassa. Lentokoneen
törmääminen lintuparveen voi olla
kohtalokas, joten monisatakiloisista nautaeläimistä koostuva lauma lentäviä lehmiä
tekisi tuhoisaa jälkeä. Tuulivoimalaa päin lentävä lehmä rikkoisi koko laitteen ja
aiheuttaisi aikamoisen sotkun lähimaastoon. Voimalinjoja täytyisi vahvistaa langoille
istahtavien lehmien varalta ja asutuksen lähistöllä liihottelevat mansikit saattaisivat
sotkea monen lakanapyykit ammuksillaan. Näiden seikkojen valossa on siis
parempi jatkaa jossittelua.
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Bond Night
..eli Atlaksen fuksien järkkäämät bileet James Bond tyyliin Onnelassa, Quantum of
Solace!
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<<<<<
Hehkeitä
bond-tyttöjä,
1kpl
James Bondeja ja joukkoon
eksynyt Ron Jeremy.

>>>>>>>>
James
naisineen

Bond

<<<<<<
Timohty Dalton

<<<
Casino Royale
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>>>
Parit Bondit, 1 peipeh ja
se
hemmetin
Ron
Jeremy………

Iso Kiitos vielä kerran
meidän
mahtaville
fukseille mahtavista
bileistä!

”Neuvottele tahtosi läpi”
Demin kootut bilevinkit osa 1
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”Miten vanhemmilta tai opettajalta saa haluamansa? Mankuminen ja kinuaminen eivät
pure, tarvitaan neuvottelutaitoja” Demi 2/2009.
Ja kukapa opiskelija ei haluaisi saada joskus tahtoaan läpi? Varsinki mitä tulee
juhlimiseen. Joskus juhlien järjestäminen voi olla hankalaa, mutta onneksi Demi auttaa!
”Haluat järjestää kotibileet
Tee näin: Ota asia puheeksi jo kahta tai kolmea viikkoa ennen h-hetkeä. Näin
vanhempasi ehtivät tottua ajatukseen bileistä. Älä pakota heitä heti sanomaan kyllä tai ei
vaan pyydä miettimään muutama päivä. Osoita , että olet miettinyt, miksi vanhempasi
kieltävät
bileet ja keskustele heidän peloistaan rauhallisesti: Pystyt pitämään
kutsuporukan pienenä niin, että kotiin ei tunkeudu ylimääräisiä häiriöitä. Kukaan
kavereistasi ei halua rikkoa paikkoja, koska he tuntevat kotisi. Siivoat jälkesi ja kaverit
auttavat siinä. Vanhemmat voivat vaikka tulla kotiin yöllä tarkistamaan että kaikki on
hyvin.
Vältä tätä: Jos vanhempasi kieltävät sinua järkkäämästä pippaloita, älä ala
raivota. Jätä pelivaraa seuraavalle kerralle. Kysy parin kuukauden päästä jälleen yhtä
kohteliaasti mahdollisuutta bileiden pitämiseen. Nyt vanhempasi muistavat, miten
edellisellä kerralla otit kiellon vastaan tyynesti. He saattavat ajatella, että kypsän
asenteesi takia ansaitset pitää juhlasi”. Demi 2/2009.

Sanottua
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” huomenna meen parturiin ja jos se kysyy että mites työt tai koulut nii tungen kyllä
jonkun hiuslakkapullon sen tissien väliin ja suihkutan”
Elämäänsä kyrsiintynyt mantsalainen avautuu illan pimeinä tunteina mesessä rankan
työpäivän jälkeen, 22.9.2009

"pitäis käyä testaamassa sukupuolitaudit psoasilla"
Huolestunut maantieteilijätär toiselle 15.12.2008
”Tuota akkaa mä oon roudannu”
Eräs maantieteilijä toteaa nähdessään maa- ja metsätalousministerin tv:ssä. Kiltahuone,
9.10.2008
”Sunnuntaisin tuli aina kaikkia hyviä sarjoja, niinku Dawsons Creek. Nykyään noihin

sarjoihin ei pääse enää sisälle ku ne ei kerro omasta elämästä”
24-vuotias mantsalainen kiltahuoneella 15.1.2009

”No mut hei, mä oon asunu jenkeissä, ne ois voinu kertoa mun elämästä!”
Sama 24v mantsalainen muutaman minuutin kuluttua

”ja tää on sitte niinku off the record.. mää oon kuitenki eläny sitä high school elämää..!”
Edelleen sama manstalainen off the record, sen jälkeen ku huomas että kirjoitan kaikki
ylös sanottua –palstalle.

Keskustelua eräänä aamupäivänä kiltahuoneella:
Maantieteilijä: ”…noku aamukahvit jäi juomatta, päivä pilalla”
Maantieteilijätär: ”Me ei puhuta sulle ennää ku oot pahalla päällä”
Maantieteilijä: ”Se olisi helpotus”

”Tuo on se jolla oon leikkiny lapsena”
Eräs maantieteilijätär esittelee irc-galleriassa lapsuusaikaisen naapurinpojan kuvia
27.1.2009

”Voisikko sää pyllistää vähän lisää niin tulis enemmän niitä karvoja sieltä housujen
läpi….”
Leksa kenttiksellä paukurikääpäteehuuruissaan sen jälkeen, kun muut olivat päivitelleet
porontaljasta tarttuneita karvoja erään maantieteilijättären housuissa.
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”…mää en vaan pääse yli siitä ajatukesta…”
Jatkaa Leksa 10minuutin päästä tuijoteltuaan ensin koko sen ajan tätä samaa
maantieteilijätärtä

”I’m quite tired and hungry, please make more interesting presentations next time.”
Bremenin yliopiston maantieteen proffa kahden vaihtarin esityksen jälkeen
aluemaantieteen kurssilla.

”The Italians baked a cake, so do you have Vodka for us?”
Sama proffa ja sama kurssi viikkoa myöhemmin, kohteena suomalainen vaihtari.

”Only five minutes guys, be fast. As usual.”
Edelleen sama proffa Hampurin exculla pojille, jotka piipahtivat Reeperbahnilla
Punaisten lyhtyjen alueella.

Kahden vaihtarin keskustelu joskus ilta-aikaan:
Suomalainen vaihtari: ”Finlandia did its job again.”
Eestiläinen vaihtari: “Yeah, it’s a great country.”
Suomalainen vaihtari: “I was talking about the Vodka.”
“Rautiainen on kova, mutta ei ehkä tännään.”
Maantieteilijätär perustelee toiselle, miksi ei aio kuunnella Timo Rautiaista
kyseisenä päivänä.

”I heard that you were entertaining yourself, so I didn’t want to disturb you.”
Nigerialainen kämppis suomalaiselle tämän kuunnellessa musiikkia omassa
huoneessaan.
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