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Pääkirjotus
Taijan ottaa oppia viime pääkirjotuksesta. Alotan tän vuosikymmenen ensimmäisen
pääkirjotuksen positiivisin mielin! Viimeksi tais mätätä kaikki mahollinen, kirosanat
lenteli ja mikkää ei ollu hyvin, ei vittu sitte mikkää. Lehti ei ollu ehtiny tulla ees painosta,
ku joku universumin ylin voima päätti tehä mun elämästä helepompaa. Nilikka meni
säpäleiksi, jonka seurauksena makasin jalaka kipsissä pitemmän tovin sohovalla
tuijotellen kattoon. Eipä tarttenu ressata ku kouluhommia ois ollu niin hulluna, eipä
tarttenu käyä töissä saatikka kulukia ihimiskammosena niitä ahistavia työmatkoja
ruuhkabussilla. Ei tarttenu masentua siitä ettei sais nukkua niin palio ku haluaa ja
hemmetti, sain jopa sen henk.koht siivoojan käyttööni pariksi kuukaueksi ku sitä toivoin,
JEI!!
Ja koska päätin alottaa uuen positiivisen kauen elämässäni, jätän kertomatta niistä
epäonnen hetkestä jotka liittyy Kelaan, opintopisteisiin, rahhaan, varastettuihin
pankki/ajo/ym/kortteihin, kaverin murtuneeseen kylkiluuhun ja toisen kaverin
puolenvuojen porttikieltoon hevimestaan, varastettuun kiltahuoneen digiboksiin,
tietokonneen kaatumisseen ynnämuihin meikän elämään liittyviin asioihin. Jatkan siis
sillä positiivisella linjalla!
Tiiättekö, ku sitä oikiasti huomas näinä elämän vaikeina hetkinä ketkä on niitä oikiasti
truu tovereita? Lämmitti suuresti mieltä, ku mantsatoverini Olli ja Riikka lainas millon
mistäki autoa, ihan vaan sen takia että pääsisin pakollisille enkun tunneille ja
ymp.suojelun hallinto ja lainsäädännön harkkoihin. Puhumattakaa Annikasta, joka reissas
yths:n ja apteekin väliä meikän puolesta. Ja siinävaiheessa ku seinät alako kaatuun päälle
ja viinanhimo oli suurehko, kaverit hakkee autolla keskustaan ryyppäämään, eikä lähe ees
baariin vaa juo mun kans koko yön aamuun asti! Seuraavana päivänä sai vielä autokyyin
takasi kotia, kebabmestan kautta! Entä mitä sitten ku kipsin sai pois ja pysty käveleen jo
pari metriä iliman keppejä? Kaverithan kanto mua ympäri Oulun keskustaa millon
reppuselässä, millon palomiesotteella pitkin pakkahuoneenkatua nukkeen, mestaan ja
takasi. Jäätiin kerran jopa amarillon ulukopuolelle sen takia, koska meikää kantanu toveri
oli kuulemma liian väsyneen näkönen. No onneksi me ei sinne oikiasti ees haluttu, vaa
kaveri kanto mut takasi mestaan. Pakko kyllä myöntää, että pulukka ois ollu oikiasti aika
kova sana muutaman kerran tuossa vuojenvaihteen tienoilla…
Vaan jos totta puhutaan, niin kyllähän tämä on opettanu arvostaan aika palio tiettyjä
asioita. En voi ees sannoin kuvvailla kuinka kiitollinen oon isälle, äitille ja isän kihlatulle.
Puhumattakaa osasto 7:n hoitajille! Siinä vaiheessa ku piikki/sairaalakammonen meikä
joutuu leikkaukseen ja suonessa on kanyylia ja ties mitä piikkiä, ja porukka sai tunteen
mun olon siellä niinki hyväksi, nii vittu, kyllähän ne hoitsut ossaa oikiasti hommansa!
Arvostus on meikällä kyllä huipussaan tuota ammattikuntaa kohtaan. Ja kyllähän se
opettaa aika palio nöyryyttä ja muuta sensorttista, ku et pysty ees kuivaan ittiä suihkun
jäläkeen, vaa hoitaja joutuu kuivaileen sun persettä. Miettikääpä sitä.
Rakkauvella, Kati the päätoimittaja
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Pj:n terveiset
Uusi vuosi tuo tullessaan uusia kujeita eikä niistä vähäisin ole yliopistolain muuttuminen.
Suurin myllerrys käy nyt yliopiston henkilökunnan keskuudessa ja rahoituksen
hankinnassa. Tämän kaiken pitäisi näkyä mahdollisimman vähän opiskelijan arjessa,
jonka tärkeimpiä asioita ovat edelleen luennot, tentit ja tietenkin bileet.
Maantieteen opiskelijoilla on syytä röyhistellä rintaansa käytävillä liikkuessaan, sillä
laatutyön ohjausryhmä TOPQAn nimeämä valintaryhmä on valinnut maantieteen
laitoksen yhdeksi yliopiston parhaimmista. Yksi menestystekijöistä on epäilemättä
laitoksen henkilökunnan ja opiskelijoiden välinen suora ja välitön yhteys, josta
konkreettisin esimerkki on palautepäivä. Tämän vuoden palautepäivä pidetään helmikuun
lopussa ja jos sinua nyppii joku asia opetuksessa, kursseissa tai muissa asioissa, nosta
kissa pöydälle. Kokemukset aiemmilta vuosilta ovat osoittaneet, että palautepäivän
annilla on oikeasti merkitystä ja muutoksia tapahtuu. Palautetta saa ja on suotavaa antaa
myös ympäri vuoden suoraan professoreille tai amanuenssille. Tai vaikka minulle, vien
viestiäsi eteenpäin.
Atlas on saanut uuden ja innokkaan hallituksen, joka esittelee itsensä tässä lehdessä. 2010
on killalle juhlavuosi, sillä sen perustamisesta on kulunut 25 vuotta. Kasarilapsesta on
kasvanut pikkuhiljaa nuori aikuinen, jonka silmäkulmassa pilkehtii edelleen ilkikurinen
virne. Juhlavuoteen kuuluu monenmoista tapahtumaa alkaen kiltahuoneen siivouksesta ja
laskiaismäkeen osallistumisesta fuksien ja fossiilien joukkueilla. Maaliskuun 24. päivä
järjestetään Nikolin ja Syntaksiksen kanssa poikkitieteelliset Junttibileet Teekkaritalolla
ja kevään edetessä on luvassa muitakin kemuja Wappusaunaa unohtamatta. Juhlavuoden
kunniaksi tehdään myös haalarimerkki, jota on saatavilla rajoitetusti. Hanki siis omasi
heti, kun merkit tulevat myyntiin.
Juhlavuoden kruunaa lokakuussa järjestettävä ammattikuvaseminaari ja sen jälkeen
pidettävät sitsit. Ammattikuvaseminaarissa kuullaan, millaisia työtehtäviä maantieteilijät
tekevät ja millaisilla sivuaineyhdistelmillä he ovat tutkintonsa rakentaneet. Iltajuhlat ovat
lähestulkoon ainutkertainen tilaisuus, sillä Atlas juhlii näin näyttävästi vain kerran
viidessä vuodessa. Näitä juhlia ei siis kannata missata!
Näistä ja monista muista tapahtumista saat lisätietoa sähköpostiisi ja Atlaksen
nettisivuilta www.atlas-ry.fi.
Juhlahumu- ja kevätterveisin,
Miia Mikkonen
puheenjohtaja
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Atlas ry:n hallitus ja toimihenkilöt 2010

Miia Mikkonen, Puheenjohtaja ja EGEA-vastaava
mikkmiia@paju.oulu.fi
Tämän tuhkimotarinan nimi on puskista puheenjohtajaksi.
Olen järjestötoiminnassa kadehdittavan vihreä, mutta sitäkin
innokkaampi: syksyllä minulla ei ollut mitään virkaa ja nyt
eivät vasemman käden sormet riitä laskemaan, mihin
kaikkeen olen sotkeutunut mukaan. Siinä sivussa minusta
pitäisi tulla suunnittelumaantieteilijä parin vuoden kuluttua.
Aikaa siis on touhuta 
Jos joku Atlaksen toiminnassa tai toimimattomuudessa
jäytää, pukkaa sähköpostia ja tule rohkeasti juttelemaan
naamatusten. Pistetään homma toimimaan!

Veera Juntunen, Varapuheenjotaja
veerajun@paju.oulu.fi
Hei vaan! Omalta osaltani Atlaksen hallituksessa lähti
kolmas kausi käyntiin. Aiemmmin olen toiminut sihteerinä
sekä varapuheenjohtajana. Vuoden 2010 hallituksessa
jatkan samalla Vpj:n nimikkeellä, mutta tarkoituksenani on
toimia hallituksessa lähinnä neuvoa-antavana ja auttavana
jäsenenä.
Mantsan opiskeluissa minulla on meneillään kolmas vuosi.
Pääaineeni taitaa olla kulttuurimaantiede, mutta heti
sivuaineena tulevat suunnittelu- sekä matkailumaantiede.
Näiden lisäksi sivuaineläjästä löytyy tällä hetkellä ainakin
historiaa, sosiologiaa, sekä kieli- ja viestintäopintoja. Tänä vuonna opinnot jäävät
kuitenkin vähemmälle, sillä päivät hurahtavat Oulun ylioppilaskunnan hallituksessa
opiskelijoiden asioita ajamassa. Vastuualueina minulla on kansainväliset asiat sekä
sosiaalipolitiikka.
Vapaa-ajallekin (tosin se näyttää olevan kiven alla lähiaikoina - enkä tarkoita nyt niitä
kivipihan kiviä) riittää harrastuksia. Tykkään murtomahiihdosta, lautailusta, lenkkeilystä,
uimisesta ja tanssimisesta, piirtämisestä, musiikista kaikin tavoin nautittuna, juustoista ja
viinistä, ruoan laitosta ja sen syömisestä, yöelämästä, lehtien lukemisesta (Hesarista
Kodinkuvalehteen -kaikki käy)... Tarvitsisisin n. 3 päivää lisää viikoon ;)!
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Marjo Hokkanen, Sihteeri
marjohok@paju.oulu.fi
Terve!
Nimi on Marjo Hokkanen ja toinen vuosi mantsalaisena
on menossa. Atlaksen hallituksessa olen nyt ekaa vuotta
ja hommani on toimia sihteerinä. Elikkäs kirjoittelen ylös
kaiken oleellisen mitä hallituksen kokouksissa on
puhuttu. Mantsan lisäksi olen käynyt ympäristönsuojelun,
matkailun ja biologian kursseja, vapaa-aikana taas
puuhailen sitä sun tätä.

Sari Jylhä-Ollila, Taloudenhoitaja ja Mantsa-lehden
varapäätoimittaja
sarijylh@paju.oulu.fi
Heissan :)
Elikkäs tästä lähtien Atlaksen taloudenhoitajana toimin
minä, Sari, palajasjalakanen oululainen ja toisen vuojen
maantieteen opiskelija (ainakin yrittää opiskellaki
välillä...). Hallituksessa hommiini kuuluu siis kiltamme
raha-asioiden hoitaminen ja kaikki siihen liittyvä. Lisäksi
vähän pienempiä minulle uskottuja tehtäviä ovat
jäsenvastaavan (eli piän kirjaa Atlaksen jäsenistä) ja
Mantsalehden
toisen
päätoimittajan
pestit.
Ja
Mantsalehdessä mun homma on sitte lähinnä nimellinen,
kiitän ja syytän kaikesta Katia, meijän oikeeta
päätoimittajaa. Ja tietty sitte jos hätätilanne yllättää nii pyrin kuiteski jottain tekemään.
Muusta elämästä vielä (eli jos halusitte vaan tietää hallitusjutut nii voitte
siirtyä seuraavan henkilön kuvaukseen), harrastuksiin kuuluu tanssi (lähinnä toi baletti,
sitä on tullu tanssittua 14 vuotta...enemmän tai vähemmän hyvin) ja lukeminen. Ja voi
herran jesta jos me Katin kans tehhään tää lehti ku kumpiki kirjottaa nii kaikkea muuta ku
kirjakielellä.
P.S. Ja jos ne Atlaksen rahat katoaa joku päivä sieltä tililtä nii kannatta ehken tarkistaa
onko taloudenhoitaja ja webmasterin tilannu lennot Karibialle...
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Milla Miettinen, Tiedotus- ja KV-vastaava
millamie@paju.oulu.fi
Terve! Olen juuri hallituksessa aloittanut toisen vuoden
(kulttuuri)mantsalainen Pirkanmaalta, Tampereen
kupeesta. Lisäksi olen amatöörivalokuvaaja, kanifani,
idealisti, metallisti, ikuinen uusien (liikunta)harrastusten
metsästäjä, hyvän (koti)ruuan arvostaja ja viherpiiperon
itu. Puhun viittä kieltä vaihtelevalla menestyksellä, haluan
oppia
muutaman lisää, tunnen itseni (huma)nistiksi ja ihmettelen
lähes päivittäin miten päädyin opiskelemaan maantiedettä.
Vakiovarustukseen kuuluu puolalainen avomies,
(itse)kriittinen asenne ja lista- tai taulukkomuodossa tehdyt
loistavat suunnitelmat, joista noin viisi prosenttia lopulta toteutuu. Sivuaineiksi olen
haalinut ympäristönsuojelua, humanistisia ympäristöopintoja ja monikulttuurisuutta.
Edustan siis aina yhtä tasapainoista (kunnian)himoisten laiskajaanojen joukkoa. :)

Marja Manninen, Huvi- & Excu-, sekä Kulttuurivastaava
marjaman@paju.oulu.fi
Heips! Oon Marja ja oon teidän uus kulttuurivastaava ja
toinen huvivastaavista. Oon toisen vuoden opiskelija ja
tarkoitus ois suuntautua luonnonmantsaan. Tykkään
drumliinien ja kivenmurrikoiden lisäksi juhlimisesta,
hyvän ruuan syömisestä ja yleensä ei niin hyvän viinin
juomisesta. Jos saat jonkin loistavan kulttuuririento/bileehotuksen niin reippaasti vaan yhteyttä! :)
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Ida Viinikka, Huvi- ja excursio-vastaava
idaviini@paju.oulu.fi
Olen 21-v. likka tuolta puukkojunkkarien lakeuksilta, jota
myös
Etelä-Pohjanmaaksi
kutsutaan.
Tarkemmin
määriteltynä olen Kuortaneelta, joka ei valtaosalle
ihmisistä sano mitään ja ehkä hyvä niin. Mantsaa opiskelen
toista vuotta ja 99 % todennäköisyydellä suuntaudun
luonnonmantsaan. Haluaisin myös aineenopettajaksi, mutta
saapa nähdä miten sen kanssa tässä nyt käy. Sivuaineina
luen biologiaa ja geologiaa. Myös terveystiedon, englannin
ja historian opintoja on suunnitelmissa, mutta ne minulla
nyt muuttuvat koko ajan.
Asustelen tällä hetkellä keskustassa sopivan
etäisyyden päässä baareista ja muista huvituksista. Toki
elämääni mahtuu muutakin kuin bilettämistä, esimerkiksi
musiikki, elokuvat ja urheilu eri muodoissaan vievät
tehokkaasti aikaani. Ajoittain myös opiskelen. Lähinnä kausiluontoisesti.
Atlaksen hallituksessa hoitelen huvi- ja excursio-vastaavan tehtäviä yhdessä Marjan
kanssa. Me siis järkkäilemme ne parhaat jutut eli bileet ja muut hauskat tapahtumat.
Niissä kannattaa tosiaan käydä aina kun vain on mahdollisuus, koska eihän opiskeluaikaa
kannata pelkkään opiskeluun tuhlata :)

Mari Eskelinen, Ympäristö-, SoPo- ja PSMS-vastaava
marieske@paju.oulu.fi
Heip! Tässä muutamia pikku faktoja minusta:
-opiskelen toista vuotta
-unelmoin vaihdosta Uudessa-Seelannissa
-olen mukana myös parin muun järjestön toiminnassa,
mm. ympäristöjaoksen puheenjohtajana.
-pidän suklaasta, mangasta, luonnosta ja jotenkin
kummasti myös opiskelualastani
-en pidä pommiin nukkumisesta, vihaisesta musiikista tai
alkoholin mausta
-tämä kuva on luultavasti paras mikä minusta on koskaan otettu
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Ruusa Degerman, KoPo-vastaava
ruusadeg@paju.oulu.fi
Aloitin mantsan opinnot vuonna 2008, alusta asti tavoitteena
tehdä gradu suunnittelumaantieteen alalta. Kopo-vastaavaksi
päädyin
hetken
mielijohteesta,
kun
sain
Sarilta tekstarin, että "alatko meidän kopoksi". Minulla on
vielä vähän vaiheessa "ei"-sanan opettelu, joten tässä sitä
ollaan. Atlas-aliakseni lisäksi vietän kaksoiselämää
miekkailijana.

Kirsi Kananen, OLuT-vastaava
kirsikat@paju.oulu.fi
Hei!
Olen 22-vuotias tyttö Kajaanista. Luonteeltani olen iloinen
ja huumorintajuinen. Harrastuksiini kuuluu ultimaten
pelailu ja jumppailu. Olen kiinnostunut ympäristöasioista
ja ensimmäisen hallituskauteni tavoitteena onkin pelastaa
kaikki Oulun kodittomat koirat. Jos saisin yhden
toivomuksen
toivoisin
maailmaan
rauhan.
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Kati Moisala, Urheiluvastaava
päätoimittaja
moiskati@paju.oulu.fi

ja

Mantsa-lehden

Moro! Oon Kati 25v, kolomannen vuojen mantsalainen ja
toisenvuojen hallituslainen. Kulttuurimantsa on vissiin se
ns. juttu, vaikka suoraan sanottuna kiinnostaa niinku
pikkukiviä koko opiskelut! Sama juttu oli vissii jo vuojen
takasessa esittelyssä. Sillon taisin sanua että musta tullee
isona levykaupan omistaja, mutta nytte oon harkinnu jos
sittekki seurais niitä lapsuuen toiveammattihaaveiluja ja
meikästä tuliski kukkakaupan täti! Noh, molempi
parempi!
Oulu on vieläki kotokaupunki, jutut ja kielenkäyttö on edelleen niinku
merimiehellä, ja kalia: sehän maistuu! Varsinki siellä meikän toisessa olohuoneessa,
Hevimestassa. Mää myös laulan, musisointoi ja mussiikki on kivvaa. Ja mää oon saannu
kuulla huhuja että porukka luulee että oon aina vittuuntunu ja pahalla päällä, mutta
emmää oikiasti oo. Mää oon oikiasti ujo ja pelekään ihimisiä, siitä se vaa johtuu :)

Antti Nousiainen, Webmaster
anttinou@paju.oulu.fi
Morjesta, nimi on Antti ja saavuin pari vuotta sitten
sivistyksen kehdosta (tunnetaan myös Iisalmena) tänne
viimaiseen, mutta sitäkin hyytävämpään Ouluun. Onneks
ite oululaisten asenne ja meininki on korvannu kylmyyen
mahottoman
hyvin.
Harrastuksiin
kuuluu
säkin
hakkaaminen, joskus kouraan tarttuu kirja tahi keikkaliput
(talveksi lisää festareita!)
Niin, piti tässä jostain oikeastakin puhua. Eli
tehtävänä ois olla tuhoomatta ihan täysin Atlaksen sivuja,
tiiä vaikka sais vahingossa lisäiltyäkin sinne jotakin. Eli mulle voi lähetellä mitä
hämärimpiä fotoja mantsapippaloista (atlaskuvat@gmail.com) niin saadaan parhaat
bilemuistot koko kansan nähtäväks. Nii ja mantsan tenttikysymyksiä voi antaa vaikka
paperilappumuodossa opistolla jos siltä tuntuu. Parannusehotuksia koskien meijän uutta
ja uljasta nettisivua otetaan vastaan, värkkäilen mitä osaan.
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TIETOISKU: VAROKAA LIUKASTA SÄÄTÄ
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Mantsalaiset reissussa 100%
Kuulumisia täältä 69°40′58″N 18°56′34″E
Reilu kolme viikkoa on vierähtänyt Golf-virran hönkiessä niskaan. Eilen oli myrsky ja
ihmisiä kehoitettiin olemaan sisällä piilossa. Me tietenkin oltiin ulkona ja oli aika
erikoista väistellä vastaan tulevia roskapönttöjä ylämäkeä pyöräillessä. 30 m/s oli
ennustettu tuulta, mutta ei sitä kai niin paljoa ollu. Kaamos on teoriassa voitettu, mutta
aurinko on vilahtanut kahtena päivänä horisontissa. Kun aurinko näyttäytyi ensimmäisen
kerran viikko sitten niin silloin koko kaupunki juhli. Muun muassa koululaiset saivat
loppu päivän vapaata.
Täällä on joutunut opettelemaan uudestaan kokkaushommat useamman vuoden loistavan
opiskelijaruokalaelämän jälkeen. On jopa vähän ikävä sitä helppoa ja toimivaa sekä
ennen kaikkea halpaa systeemiä. Vaikka sitä Julinian jonon kulkua ei vieläkään täysin
ymmärrä. Ehkä se valkenee, kun kasvaa isoksi. Meillä on täällä keittiössä kukkia ja
ikkunastä näkyy meri sekä vuoret.
Lunta ei juuri ole. Normaalisti tähän aikaan kuuluisi olla metrin penkat. Sen sijaan joka
paikka on jäässä. Pientä haastetta, kun nämä mäet muuten tuntuisi niin vaatimattomilta.
Vettä on satanut useampaankin otteeseen. Seurauksena ollut vähemmän hiihtopäiviä ja
enemmän opiskelu(elämä)motivaatiota. Onko se se ilmaston muutos mistä kaikki puhuu?
Toivottavasti saadaan tämä vääryys korjattua nopeasti ja kunnolla lunta kukkuloille.
Onneksi tämä saari on tapahtumarikas ja elävä paikka. Tekemistä löytyy jokaiselle
päivälle. Nauttikaa pakkasista!
jolle
Tromsø
Ps.koulun pihalla asuu riekkoja
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Heippa!
Oon Karo ja opiskelen mantsan
laitoksella.
Oon
tällä
hetkellä
vaihdossa Oslon yliopistossa ja
viihdyn täällä tosi hyvin! Suosittelen
vaihtoon
lähtöä
kaikille!
Mun
kuulumisa vaihtoajalta voi lukea
mun
blogista
osoitteesta:
http://pipaioslo.blogspot.com/
Nähdään syksyllä!
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¡Hola! Terveiset täältä valtameren toiselta puolelta vuorten keskeltä. Vaihtopaikkani on
Tecnologico de Monterrey, joka sijaitsee pohjoisessa Meksikossa. Vanhemmat atlaslaiset
(ja ehkä osa nuoremmistakin) tietävät, että pari vuotta sitten olin Erasmus-opiskelijana
Wienissä. Kerta vaihdossa ei kuitenkaan itselleni riittänyt eikä gradun kirjoittaminen
vielä houkutellut ja niinpä päätin lähteä uudestaan. Meksikon valitsin aika pitkälti kielen
perusteella, lisäksi halusin jonnekin missä ei tarvitse palella pakkasessa. Ensimmäisinä
päivinä tämä toive ei ihan toteutunut, sillä lämpötilat huitelivat jopa nollan toisella
puolella. Hostellissa, jossa ei ollut lämmitystä, kuten ei juuri muissakaan taloissa täällä,
sai öisin harrastaa kerrospukeutumista. Viime viikolla mittari näytti lähemmäs
kolmeakymmentä, mutta meksikolaisten mielestä se on ihan normaali talvilämpötila.
Ensimmäinen kuukausi on sujahtanut ohitse huimaa vauhtia. Vaihdon alku on aina täynnä
kaikenlaista puuhaa. Pitää löytää asunto, oppia liikkumaan uudessa kaupungissa, löytyy
ruokakauppa, tutustua ihmisiin, hankkia puhelin ja hoitaa kaikenlaisia asioita yliopistolla.
Tänään kävin maahanmuuttovirastossa 102:n paperin kera. Sieltä pitäisi jossain vaiheessa
irrota opiskelijaviisumi, jotta yliopisto voi antaa todistuksen opinnoistani. Jotkut ovat
odottaneet tuota paperia jopa 4 kuukautta ja vierailleet virastossa usein kyselemässä,
edistyykö viisumi ja ovatko kaikki tarvittavat paperit vielä tallella. Puhelimen ostaminen
on täällä tehty hankalaksi, sillä se pitää rekisteröidä johonkin rekisteriin. Ulkomaalaisille
tämä on tietenkin vielä hankalampaa. Monista yrityksistä huolimatta rekisteröinti ei
onnistunut ja niinpä minun ja ranskalaisten kämppisteni puhelimet ovat meksikolaisen
kaverimme nimissä.
Opiskelu täällä muistuttaa enemmän suomalaista peruskoulua kuin yliopistoa. Luennoilla
on läsnäolopakko ja pieniä tai suurempia kotitehtäviä on koko ajan. Opintopisteiden eteen
saa tehdä enempi hommia kuin Suomessa. Yliopisto ilmoittaa kaikki opiskelijoiden
saamat arvosanat näiden vanhemmille ja paapoo muutenkin opiskelijoitaan. Tämän
huomaa myös yliopiston asuntoloissa, joissa on kotiintuloajat ja tarkasti erotellut puolet
eri tytöille ja pojille. Tähän liittyvä tarina kertoo 60-vuotiaasta naisesta, joka tuli tänne
kesäksi opiskelemaan ja asui asuntolassa. Eräänä iltana hän ei ollut palannut aikarajaan
mennessä ja niinpä hänen 80- vuotiaalle äidilleen oli lähetetty tästä kirje.
Monterrey ei vastaa tyypillisimpiä mielikuvia Meksikosta. Kaupunki sijaitsee lähellä
Yhdysvaltojen rajaa ja tämän vaikutuksen huomaa niin puheessa, käytöksessä kuin
kaupunkikuvassa. Täällä on lähes mahdotonta liikkua kävellen, saati sitten pyörällä.
Paikalliset ajelevat pitkälti valtavilla maastureilla ja moottoritiet halkovat kaupunkia.
Taksilla liikkuminen on onneksi halpaa, turvallisuudesta en niin tiedä. Varsinkin öisin
taksikuskit tykkäävät ajaa niin lujaa kuin vihreillä autoilla pääsevät ja heille on aivan
sama vaikka autossa olisikin ylimääräinen matkustaja. Turvavöiden käyttöä ei myöskään
tunneta.
Monterreyn ulkopuolista elämää olen nähnyt vasta hyvin vähän, viikonloppuisin olen
lähiseuduilla käynyt. Viime lauantaina retki suuntautui Cola de Caballon vesiputouksille,
joiden lähellä uskalsin kokeilla benjiköyden kestävyyttä. Pyhäpäivät päätettiin pari vuotta
sitten siirtää aina maanantaille, jotta saadaan pidempiä viikonloppuja eikä viikon keskellä
olevia yksittäisiä vapaapäiviä. Niinpä ensi maanantai on itselleni tuntemattomasta syystä
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vapaa ja lähden pitkäksi viikonlopuksi Queretaroon Guanajuatoon. Paikalliset ovat
kehuneet varsinkin jälkimmäistä, joten uskon sen olevan vierailun arvoinen.
Parasta tähän mennessä on ollut mukavat ja todella auttavaiset paikalliset, hauskat ja
erilaiset vaihtarit, asunnon ikkunoista ja lähes kaikkialta näkyvät vuoret, meksikolainen
ruoka (varsinkin kaikki grillatut lihat, tortillat, salsat ja tacot), yliopiston kampuksella
asuvat bambit ja riikinkukot, espanjan opiskelu, tequila, synttäribileet, auringonpaiste,
cuba libret, avocadot, Don Quijote-musikaali, huvittavat keskustelut englannin
ääntämisestä, vuokrasopimuksen ehdoista, Suomen vähäisestä väkiluvusta,
luterilaisuudesta, talven kylmyydestä ja Kari Tapiosta sekä kaikki uusi ja erilainen, joka
tuntuu jo lähes normaalilta.
Näin täällä, voikaahan hyvin siellä!
-Anni

Siellä se Anni lentää!
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Sinne ja takaisin
eli parhaita paloja Pallon laidalta
Tammikuun lopulla järjestetyn Kv-riehan innoittamana minäkin voisin lievän matkakuumeen
vallassa kertoa hieman omasta parin vuoden takaisesta välivuodestani Uudessa-Seelannissa.
Päätin jo yläasteella että UuteenSeelantiin on päästävä. Silloin en vielä
maantieteilijä ollut, joten uskaltanen
myöntää, etten edes tiennyt missä päin
kyseinen saarivaltio sijaitsee ennen kuin
näin Taru Sormusten Herrasta elokuvat ja
otin asiasta selvää! Ajatus reissuun
lähdöstä pyöri päässäni muutaman
vuoden joiden aikana säästin sinnikkäästi
kaikki liikenevät eurot sukan varteen.
Lopulta lukion jälkeen loppukesästä 2006
unelmasta tuli totta: lentoliput oli varattu,
viisumi hankittu ja määränpäänä siinteli
Auckland, Uuden-Seelannin pohjoissaaren suurin kaupunki. En ollut aiemmin matkustanut yksin
Suomen ulkopuolella, mutta onnekseni noin 22 tuntia kestänyt lento Lontoon, Singaporen ja
Sydneyn välilaskuilla sujui ongelmitta.
Ajatuksenani oli kulkea tuo unelmieni
maa päästä päähän (eli reilu 1600 km
suuntaansa!), joten mieli avoinna
suuntasin ensin kohti pohjoiskärkeä.
Asuminen järjestyi Farm helpers in NZ –
yhdistyksen kautta paikallisilla maatiloilla,
missä pientä työpanosta vastaan sai
majoituksen, ruuan ja ainutlaatuisen
mahdollisuuden kokea paikallisten arkea.
Matkarutiiniksi vakiintui suurin piirtein se,
että asuin kaksi viikkoa perheessä, sitten
reissasin noin viikon ja asuin hostelleissa,
jonka jälkeen menin taas seuraavalle
maatilalle. Uuden-Seelannin kolmen
saaren koluamiseen meni iloisesti seitsemän kuukautta joihin mahtui elämyksiä laidasta laitaan.
Mutta toisen reilun puolivuotisen olisin kevyesti voinut vielä siellä asustella, paljon nähtävää ja
koettavaa jäi nimittäin vielä seuraavallekin kerralle! Jaan monen muun siellä käyneen kanssa
saman ”kirouksen”: kerran Seelannissa käytyään sinne kaipaa aina takaisin. Matkustelu voi siis
olla vaarallista: sitä voi joutua jättämään sydämensä (ainakin osittain) tuhansien kilometrien
taakse palatessaan koti-Suomeen. Silti en mitään tekisi toisin!
Lopuksi Uuden-Seelannin Must-To-Do –listaus (been there, done that!): Seelanti on extremeharrastajan paratiisi, joten jos rahaa riittää, kannattaa ehdottomasti kokeilla benjiä (esim. Nevisbungy 134m pudotuksella) , laskuvarjohyppyä tai vaikka koskenlaskua. Flora ja fauna ovat
henkeä salpaavia, suosittelenkin kokeilemaan jotain Great Walk-vaellusreittiä (Tongariro
Grossing on huikea päivävaellus tulivuorten keskellä). Taru Sormusten Herrasta-faneille riittää
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nähtävää,
monille
trilogian
kuvauspaikoille järjestetään ohjattuja
retkiä ja osalla voi poiketa ihan omin
päinkin
(Hobittilan
movie
set
Matamatassa on fanien pakko
kokea!). Paikallisia herkkuja kannattaa
maistaa: fish and chips on lähes
kansallisruoka (jälkiruuaksi löytyy
piiraita
jokaiseen
makuun).
Alkuperäisväestön,
eli
Maorien,
kulttuuria ei länsimaistuminen ole
täysin tuhonnut. Maorien kiehtovaan
historiaan ja kulttuuriin voi tutustua
livenä
tai
vaikka
museoissa
(Kansallismuseo
Te
Papassa
Wellingtonissa ilmainen sisäänpääsy). Tropiikkia ja hiekkarantoja kaipaavalle apu löytyy
pohjoissaarelta (pisin hiekkaranta Ninety Mile Beach on lähes nimensä veroinen), kun taas
eteläsaarella voi nauttia jylhistä vuoristomaisemista, korkein huippu Mt Cook kohoaa yli 3700
metrin korkeuteen!

Vielä pieni Uusi-Seelanti – Suomi sanasto:
Aye= Terve; Kiitos; Kyllä, 16otta kai; Niinpä; Ymmärsin yms.
Sweet as!= Hienoa; Hyvä juttu; Kiitos
Mate= Kaveri, tyyppi; voidaan käyttää kenestä tahansa keskustelu-kumppanista
Kiwi= Voi tarkoittaa endeemistä lintulajia, hedelmää tai (yleisimmin) uusiseelantilaista.
Naispuolisesta joskus
”kiwiana”
Kia ora= Maorien kielellä ”Hei” tai ”Tervetuloa
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Mantsalaisia EGEAvaihdossa Saksassa
Kuva-aineistoa reissulta

^ Maantieteilijälle mielenkiintoisia
muodostumia
Munsterin yliopiston päärakennus
oli mielettömän hieno >>

<< Suomi vei voiton keilakisassa
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<< Viimesen illan viettoa, pöytäfutista

^ Banaaniolutta, suosittelen!

Random patsas >>

Kivi-ihmiset kiinnostaa
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Pakkohan se on myöntää. Niissä on sitä jotain. Mukavasti tykkäävät kontata maassa,
kaivaa kuoppia ja puhallella silttiä, kuten mekin. Ovat mukavasti riemuissaan, kun saavat
sotkea kätösensä turpeeseen, kuten mekin. Puhun siis geologeista. Tämä on heistä hieman
erilainen juttu – kirjoitan siitä, miksi nämä kivi-ihmiset ovat niin kiinnostavia ja miksi
yleensä kivitiedekin voi olla niin mahtavaa.
Ensinnäkin geologipojat ovat ihania. He ovat mukavia, jopa selvin päin. Heitä on
myös paljon, mikä passaa erittäin hyvin suurelle määrälle maantieteilijättäriä. On kiva
kun voi katsella luennolla jotain muuta kuin luentosalin alhaalla hiljaa mutisevaa
luennoitsijaa. Eräs päätoimittaja kuvaili geologipoikia komeiksi.
Toinen plussa geologialle on se, että geologit ovat kivaa juomaseuraa – tämä
koskee tasapuolisesti geologityttöjä ja –poikia. He ovat aina innokkaina lähtemässä
mukaan kaikenlaiseen hommaan, mihin vain liittyykin nesteytyspuoli. Tässä tietenkin
viittaan mehunjuontiin, koska tämä on opiskelijajärjestön virallinen lehti.
Mehunjuontiin liittyy myös juhlat eli bileet. Geologit ovat oivaa bileseuraa!
Heistä tulee aivan mahtavia juntteja joka toinen vuosi keväisin ja joskus useamminkin.
Myös vapun aikainen saunailtama on vuoden kohokohta mehubileissä geologien kanssa.
Tässä täytyy myös mainita kiltapiilonen, jossa geologien seura on kullanarvoista.
Ruoka on vielä mainitsemisen arvoinen asia kun pysytään asialinjalla. Geologien kanssa
on mukava grillata, heillä on se grilli ja siihen hiiliäkin! Tai no yleensä on hiiliä, viimeksi
pari mantsalaista kävi kipaisemassa marketeilta niitä. Mutta joka tapauksessa grillaus on
jees.
Täytyy kai myös mainita, että geologeilla on kiva kiltahuone. Ei siitä silti sen enempää
nyt.
Mantsalaisten kannalta on kiva, että
meillä on joitain sielunsukulaisia.
Ainakin luonnonmaantieteilijät osaavat
arvostaa sitä ihanaa kostean, H8maatumisasteen
turpeen
tuntoa
käsissään. Ja onhan se kiva, että on
joitain kursseja mitä käydä ja Kelakin
tykkää, kiitos siis geologian laitoksen.
Toisaalta maantieteen alan laajan
suuntauksen vuoksi täytyy todeta, että
kulttuurimaantieteilijät eivät ehkä näin
suurta
yhdenmukaisuutta
tunne
geologien
suhteen,
puhumattakaan
suunnittelijoista.
Heidän
sielunsukulaisiaan ovat ehkä enemmän
Maankuulu geologi Parta-Jöre mehunjuonnissa(
sosiologit ja yhdyskuntasuunnittelijat.
http://picasaweb.google.fi/Nikoli.ry/Kaupunkikartoitus2009#54098743
Mutta se onkin jo aivan eri juttu.
77047628866)
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Atlas täyttää tänä vuonna 25-vuotta, eli äijä parhaassa iässä! ONNEA!
(Kuva © Atlaksen oma haalarimerkki-dude Heikki Konu)
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Empiirinen kaliatutkimus
Päätoimittaja & hänen luottojournalisti päättivät eräänä torstai-iltana tehdä
empiirisen juomatutkimuksen kaikkien köyhien opiskelijatovereidensa hyväksi.
Tavoitteena oli saada päälle humalatila mahdollisimman halvalla, testaten hyvin
monia eri alkoholituotteita.
Tutkimus päätettiin kuitenkin rajata mietoihin alkoholijuomiin, joita ostettiin
sekä S-marketista että Anttilan K-kaupasta. Lidl olisi ollut tutkimuksen kannalta
tähellinen raaka-ainelähde, mutta resurssien puutteessa emme päässeet siellä
käymään. Kaupan tuotteiden jälkeen tutkijat siirtyivät tanssiravintola Hevimestaan
katsastamaan niin kutsutut ”eurot”.
Kaikkien tuotteiden kohdalla kirjasimme ylös tuotteen litrahinnan,
alkuperäismaan, alkoholiprosentin, sekä analysoimme myös niiden väriä, hajua,
makua, sekä sitä kuinka hyvin tuotteet tuntuivat päässä. Pyrimme myös
merkkaamaan ylös kellon ajan, jolloin tuote on korkattu. Lopuksi jokainen tutkija
pisteytti tuotteen asteikolla 4-10, jonka perusteella laskettiin keskiarvot.
Päätoimittajan (P) ja luottojournalistin (L) lisäksi joitakin alkoholituotteita oli
arvioimassa myös päätoimittajan veli (V), sekä taloustieteilijä (T).
Alla ovat
tutkimuksen tulokset.
Holsten 4,5 %, Saksa (klo: 17:55)
3,66e/l, 0,5l tölkki

(P): Mää tiiäkkö tunnen sen jo
nyt

Väri:

Arvosanat:
(L): 6
(P): 6,5

(L): En tiiä? Kullan tai hillan
keltanen
(P): Kusi
(L): Joo se tuli mulla kans,
mutta en kehannu sanua
ääneen

= 6,25

Haju:
(L): Laimee kalja
(P): Musta tää haisee munkille..
entiiä.. vittu munkki!
Maku:
(P): Tää on jotenki jo laimiaa
(L): Niin on, hiilihappoja ei
tarpeeksi
(P): Kalialle maistuu silti
(L): Laimiaa kaliaa. Ei tää kyllä
kovin hyvvää oo
(P): No kyllähän tätä juo
(L): Ei hirviänä jää kalian maku
suuhun
(P): Pitäskö jäähä?
Miltä tuntuu päässä:
(L): No tää tuntuu siltä päässä
että jos näitä jois lissää niin
tuntuis päässä
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Hollandia 4,2 %, Hollanti (18:12)
3,30e/l, 0,5l tölkki

Rainbow omenasiideri 4,7 % Suomi
(18:32) 3,68e/l, 0,5l tölkki

Väri:
(P): Eikö tää oo samanvärinen
ku edellinenki? ..hei eikö tää
ookki laimiampi?
(L): Joo, taisiis samanvärinen

Vöri:
(P): Siiderin värinen
(L):
Mullaki
tuli
siiderimäinen

Haju:
(L): Parempi haju ku edellinen!
(P): On on!! Tää on tämmönen
raikas!

mieleen

Haju:
(P): Tää haisee hyvälle mutta
mää en tiiä siidereistä mittää
(L): Kukkaismainen

Maku:
(L): Mun mielestä tää on
huomattavasti
parempi
ku
aikasempi
(P): No mun mielestä.. no
kalialleha tämä maistuu
Miltä tuntuu päässä:
(P): No meikästä.. tämä ei
tunnu samalla lailla ku eka,
mutta se johtuu varmaan siitä
ku tämä on vasta toka.
(L): Nosiis, hyvältä tuntuu! Ei
oo valittamista.
Kommentteja:
(P): No tuota kommenttina
semmonen asia että ku mää en
oo hirviästi ennen juonu kaliaa
lasista, nii tää on vähä
tämmönen erilainen kokemus

Maku:
(P): Hyi vittu ku on makia!!
(L): Mullaki tuli mieleen että
liian makia! Maistuu halavalta
siideriltä..
Miltä tuntuu päässä:
(L): Kokoajan paremmalta
(P): Tämä ei tunnu päässä
Kommentteja:
(P): Oon mää parempiaki
siidereitä maistanu vaikka en
hirviänä
siidereitä
ookkaa
maistanu
(L): Sama. Pahhaa.
Arvosanat:
(P): 4,5
(L): 6

= 5,25

Arvosanat:
(P): 7
(L): 7

=7
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Tässä vaiheessa päätoimittaja sekä
luottojournalisti siirtyivät puokkarin
uumenista
keskustaan
ostamaan
bussikorttia, lissää halapaa juotavaa
Anttilan K-kaupasta, sekä siirtyivät
tämän jälkeen jatkamaan empiirisiä
havaintoja
päätoimittajan
veljen
asunnolle. Seuraavissa tuotteissa oli
toisinsanoen
kolme
tutkijaa
maistelemassa
tuotteita.
(Tästä
eteenpäin huomasimme myös, että
merkinnät ovat saattaneet jäädä
osittain puutteellisiksi…)

Sofiero Original 4,6 % Ruotsi
(18:54) 3,80e/l, 0,5l tölkki
(Erikoismaininta: Silver Medal World
Beer Cup 2004:ssä. San Diego, USA)
Vöri:
(P): Hailakka kalia
(L): Sama. Ei eroa edellisistä
Haju:
(P): Tosi paha, hyi!
(L): Haiseeko tää millekkää?
(P). No haisee.
(L): Vähä joku epämääränen

Premiun Pils (20:13)
3,28e/l, 0,5l tölkki. Kaupan tuotteista
voittaja!

Maku:
(L): Tuo on ihan juotavaa
(P): Mun mielestä tää on kyllä
pahinta ikinä!
(P):Tykkään nuista hiilihapoista
Miltä tuntuu päässä:
(P): Se ehkä tuntuu ko mää
nousen
tästä…sängyltä..eiku
kyllä tämä tuntuu!
(L): NO TUNTUU
Kommentteja:
(P): Notuota… minun mielestä
tuo hämmentävän näkönen
tölkki
on
hyvin
suoraan
verrannollinen tähän hirviään
makkuun..
Nii
oliko
tää
ruottalaista?

Vöri:
(L): Tää on vähä ruskehtavampi
ku aikasemmat, mutta silti
keltanen
(P): Musta tämäki on kalian
värinen
Haju:
(L): Mitäänsanomaton..
(P): Jotenki hämmentävä
Maku:
(L): Yllättävän raikas!
(P): Tää muuten on raikas! Ja
mää jotenki pelekäsin tätä.
Miltä tuntuu päässä:
(L): Ihan hyvin tuntuu
(P): Mää en oikeen tiiä.. liian
lyhyt tahti?
(L): Mikä on lyhyt tahti?
(P): …siis hias tahti
Kommentit:
(L): Tässä on semmonen lievä
laimia sivumaku
(L): …on tää silti ehkä parasta
näistä!

Arvosanat:
(P): 4,5
(L): 7,5

=6

Arvosanat:
(L): 8
(P): 7,5

= 7,75
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Rainbow lonkero 4,7 % Inex
Partners Espoo (20:44)
3,68e/l, 0,5l tölkki

Keisari Münchener 4,5 % Suomi
3,68e/l, 0,5l tölkki. Testin
ylivoimaisesti paskin tuote..

Väri:
(V): Aika perinteinen lonkeron
värinen mielestän. Greippilonkero iha selevästi.
(L): Emmää voi muuta sanua ku
että näyttää pahalle
(P): Meikästä jotenki ouon
samian värinen lonkuksi

Väri:
(P): Oho! Täähän on aika
tummaa
(V): No tää on aika tummaa..
(L): Liian tummaa.
Haju:

Haju:

(L): Haisee aika makialle
(V): Emmää huomaa mittää
erikoista..aika perus. Perus
olut.
(P): Aika siirappimainen

(P): Aika greipille!
(V):
Aika
sokeripitoselle
lonkulle
(L): Tullee kylymät värreet
(V):
positiivisesti
vai
negatiivisesti?
(L): Negatiivisesti

Maku:
(P): HYI!!
(V): Maistuu rautanauloille!
(P): Hyi vittu tää on pahhaa!!
(V): No kyllä mää tätä joisin jos
ei muuta ois
(L): Tää on yllättävän hyvvää,
mutta se kertoo että oon
kännissä ku en yleensä tykkää
tummista
Miltä tuntuu päässä:
(P): Humalalle
(V): Nii. Sama
(L): Joo
Kommentit:
(P): En jois enempää
(L): Hei juoppa se jo loppuun
että
päästään
maistaan
seuraavaa
(P): Noku ei tätä voi juua!

Maku:
(L): Yllättävän hyvä!
(P): Joo niin on! Mutta joku
mättää
(V): Tää on musta aika laimiaa
tää maku. Niinku ois veellä
jatkettu
Miltä tuntuu päässä:
(V): Vähä hämmentyny olo.
Tekis mieli juu alissää. ..ei tosin
johu ehkä tästä
(L): Ei erikoista
(P): No onkai tuossa muutama
jo alla..
Kommentit:
(P): Musta tää on parempi ku se
lidli
(V): Tässä on ehkä vähemmän
hiilihappoja

Arvosanat:
(P): 4
(V): 4
(L): 6

Arvosanat:
(V): 7,5
(L): 6
(P): 8

= 4,67

= 7,17

Jälkihuomautus:
(L): On tää aika pahhaa..
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Pirkka Ananas light Siideri 4,7 %
Iisalmi
4,50e/l, 0,5l tölkki

Pirkka Lager 4,7 % Hollanti (21:37)
3,20e/l, 0,5l tölkki. Testin halvin tuote!

Väri:

Väri:

(P): Laimian värinen
(V): Tosi tämmönen niinku
kirkas siideriksi
(L): Tää näyttää siideriltä

(V): Mitä tän pitäs olla? Perus
oluen värinen
(L): Perus kalia
(P): Kalian värinen

Haju:

Haju:

(V): Ei vittu tää haisee ihan
mansikalle!
(P): Tää muuten on mansikka!
(L): Tässä on joku kesäinen
mansikkatuoksu

(V): Aika mieto haju. Saa aika
tosissaan haistella että jottai
tullee tuolta
(L): Pittää oikiasti haistella että
haisee
(P): Haisee pesuaineelle

Maku:
(V): Pitäskö tää olla niinku
ananas? On tässä sellanen tosi
laimia ananaksen maku
(P): Tää on kyllä mansikka. Tää
maistuu ihan mansikalle
(L): Mitä tuosta voi sanua?
Mille tuntuu päässä:
(V): Samalta ku äsken mutta
vähä enemmän
(P): Jos nyt joisin jonku shotin
nii oisin oikein päissää
(L): No kyllä se sinne mennee!
Kommentit:
(P): en tiiä mainostettiinko
vääränä
hedelmänä,
mutta
hyvvää tämä on
(V): Kusetusta, teollonen maku

Maku:
(L): Iha hyvvää, mutta vois olla
parempaa kylymänä
(V):
Vähä
niinku
ois
väljähtynyttä. Ei pahasti, mutta
vähä
(P): Meikästä laimiaa mutta
hyvvää
(L): Suht heleppoa juotavaa
(V): Nössöjen kaliaa
Miltä tuntuu päässä:
(L): Ei niin hyvin ku edelliset
(V): Etenee. Pittää ehkä hakia
saikkua huomiselle töihin
(P): Joo kyllä se etenee!
Kommentit:
(V):
Hyvin
semmonen
unohettava
(P): Aika neutraali

Arvosanat:
(P): 7,5
(V): 5,5
(L): 6,5

Arvosanat:
(L): 8
(V): 7
(P): 7,5

= 6,5

= 7,5

Seuraavaksi matka jatkui illan päätepysäkille: Hevimestaan. Päätoimittajan veli
tippui kyydistä, mutta seuraan saapui taloustieteilijä. Huom! Muistiinpanoissa
erittäin paljon puutteita.
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Lonkero 4,7 % Iisalmi (22:25)
3,5e/l, 0,33 lasituoppi.
TESTIVOITTAJA!
Väri:
(L): Valakone
(P): Niinku lonkku
valossa
(T): Mahtavan värinen!

baarin
Mestan kalia 4,5 % Iisalmi
3,5e/l, 0,33 lasituoppi

Haju:
(P): Jotenki teollinen
(L):
Lonkkumainen.
lonkkumainen
(T): Greippi

(Talo
tarjosi
ilmaiset
oluet
tutkimuksen hyväksi. Suurkiitokset
tästä, köyhät opiskelijat olivat kovin
onnellisia!)

Baarin

Maku:
(L): Tervetullu ihana maku. On
ollu ikävä tätä
(P): Jotenki makia, mutta
hyvväähän tämä on
(T): Lonkulle maistuu
Miltä tuntuu päässä:
(L): Kyllä se siellä on
(P): Oottaa vieläki tulemistaan.
Mutta muistelisin että on tällä
ennenki päihdytty!
(T): Ei se ny vielä tunnu!

Väri:
(L): Näyttää hyvälle
(P): Niin näyttää!
Baarimikko#1: Joo se johtuu
tuosta punasesta valosta
Haju:
(L): Hyvä
(P) Haisee kalialle. Humalalle!
(T): *kirjottajan käsialasta ei
saa selvää*
Maku:
(L): oijjoij! Oijjoijjoij! Tää on
hyvvää! Voi että! Mulla on ollu
ikävä tätä makua!
(P): Tätä pittää makustella
(T): Meikästä maistuu perus
kalialle
Miten menee päähän:
(L): Mennee!
(P): Nii mennee!
(T): Menispä

(Miehen haju klo 22:32, Baaritiskillä)
Baarimikko#1:n kommentit:
Lonkku on 2,6%, mutta siihen
lisätään aina 40% giniä. Ero
normaalihintaseen
lonkeroon
on se, että siihen tulee giniä
2cl, kun euron lonkeroon sitä
lisätään 1cl.
Taloustieteilijän kommentti:
Tuttu maku

Arvosanat:
(L): 8
(T): 7,5
(P): 7

Arvosanat:
(T): 8,5
(L): 7,5
(P): 8,5

=7,5

= 8,17
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Muistiinpanojen loppuosa on sen verran sekavaa, että fiksuinta on kirjoittaa
se ylös suoraan tänne niin kuin se on muistiinpanoissakin:
”karaokea tähän väliin. Mistä siideri on kotosin? Baarimikko#2: mistä vitusta
mää tiiän? Oisko fidzistä koska se on fizziä! Snapsut 32% lakritsikossu 23:42
(P) musta, haisee lääkkeelle maistuuki lääkkeelle mennee päähän (L):
mukavan värinen hyvä haju. Se oli hyvä! (maku) (T): Musta, haisee laku (ei
nigger) maku on hyvä, nytt päähän plz”
Seuraavalla sivulla on baarimikko#2:n piirtämä pippeli naamalla ja käsillä,
jonka jälkeen epämääräsyys jatkuu:
”Mesta siideri FIZZ SIIDERI 2,5E ALK.MAA: JANI, PROSENTIT: 100%
(P): Maistuu siiderille (T): tämä haisee perrylle (L): tää maistuu ihan
päärynäsiiderille. Hyi että! (T): sama…mutta ihan hyvä! KARAOKE!!!”
Tässä välissä luottojournalisti päätyi monien sekavien karaoke- ja
oksennustilanteiden jälkeen vanhempiensa luo laattaamaan roskakoriin.
Päätoimittaja sekä taloustieteilijä jatkoivat: ilmeisesti kuitenkin vain yhden
sivullisen verran. Eikä sekään niin hyvin vissiin mennyt.
”SNAPSI X 2 30% 4CL
(P): YSKÄNLÄÄKE, TUMMA
(T): TUMMA, MUSTA
(P): PAHA (TULLEE OKSENNUS) (OIKIASTI)  (OIKIASTI!)  
(T): IHAN KIVA, JOISIN!
(T): MEIKÄ ON SEKASIN!
(P): TULI OKSENNUS!
(P): LAATTA LENSI!!!! (SUUSSA MAISTUU PAHALLE)
(T): JEA!”

Veikkaisin, että tämä tutkimus on ihan hyvä lopettaa tähän.
Päivitetään tulokset sitten, ku pöntössä porisevat omatekosiiderit on parin
viikon päästä valmiit…!

Ostakee haalarimerkkejä!
Haalarimerkkejä saa ostettua kaikilta hallituslaisilta, kiltahuoneelta. Jos kyse ei oo
taloudenhoitajasta käteiskassoineen, tarttet tasarahan että merkit saat messiin! Kevvään
aikana myyntiin tulossa uus 25-vuotis juhulamerkki, hinnasta ei vielä tietoa. Ooppa
siis kuulolla lähitulevaisuuessa! Muista toki myös vanahat merkit: kaikki hintaan 2,5e.
(Pahoittelen kuvien huonoa laatua tässä, juunou mitä ne on livenä)

UUSI! 
(ei vielä saatavilla)

Vanhat merkit 2,5e/kpl

”Atlas, ylpeyteni”
”Maapallo”

+ GIS My Ass & Atlas-logo! (Kuvia ei saatavilla)

”Käsigranaatti”

Sanottua
"..vielä on vähä tuota kosteutta housuissa.."
Fuksipoika kiltahuoneella 15.1.2010
"Tää alko taas ihan normaalisti, mutta sitten iski herpes"
Maantieteilijätär maantieteen päivien jatkoilla 7.11.2009
"Mietittiin onko sieltä tulossa Oulun Jussi vai Joensuun Jussi vai ihan vaan Jussi
Suomesta!"
Maantieteen päivien helmiä, marraskuussa 2009.
Eräänä marraskuisena iltana Trivial Pursuitin äärellä:
"Mikä luonnonilmiö tappoi vuonna 1995 USA:ssa 200 ihmistä?"
"Heinäsirkat!"
"Tornado!"
"Maanjäristys!"
Vastaus: helle.
Maantieteilijätär hieman myöhemmin samaisena iltana:
"Porukka alkaa olla sekasin. Mitä noissa tuoksukynttilöissä on?"
Ilta jatkuu...
"Mikä on Postipankin liiketunnus?"
Kolme maantieteilijää yhteen ääneen: "Mikä on liiketunnus?"
Samat henkilöt hetken päästä: "Mikä on Postipankki?"
...ja jatkuu...
"Mitä tarkoittaa sana jihad muslimeille?"
Puhe harhailee vastausta pohdittaessa syyliin.
Maantieteilijä: "Siis vastasitteko te syylä?"
"Hyvässä kaveriporukassa kaikki puhuu itestään"
Kolmen maantieteilijättären yöllistä filosofointia Afterski-pizzan äärellä
9.12.2009.
Mantsalainen krapula-pitsalla kaverinsa kanssa 31.1.2010:
Kaveri: ”nonii, nytte on taas sitte kupu ravittu”
Mantsalainen: ”mikä on kupura vittu..? ”
”Ei mittään alkoholipitoista mulle. Laita kossu-karpalo”
Onnela sai maantieteilijättären villiksi.

"olisimpa mies"
maantieteilijätär huokaa katsoessaan kun 3 puolialastonta miestä halailee toisiaan
yön pimeinä tunteina 25.12.09.
"Saako homot jotain valtiontukkee? ku ne on aina niin rikkaita"
Maantieteilijä pohtii kiltahuoneella marras-joulukuussa 2009.
"Mää haluaisin joskus nähä jonku kunnon törkyhomon! ...siis semmosen joka pukkeutuis
normaalisti, ku eikö niillä oo aina niin hienot vaatteet?"
Sama mantsalainen jatkaa pohdintoja varttituntia myöhemmin.
”They raped my paper”
Eestiläinen vaihtari yrittää kertoa Stanstedin lentokentän vastaanottovirkailijalle,
kuinka toinen kollega repi hänen lippunsa.
”Lithuania was during the 14th century inhabited by the slaves”
Bremenin yliopiston politiikan proffa kertoo Liettuan alkuperäiskansoista, siis
toki slaaveista.
”Indica ei kyllä kahdella kaljalla muutu hyväksi”
Kaukomailla oleva maantieteilijä suree alkoholin ja huonon musiikin vääränlaista
prosenttiosuutta talvella 2009.
”Piti pidätellä ”Birgittaa”, kun meinas mennä koko piirakka parempiin suihin”
Ei selitystä.
”Mutta kuolla voi kotonakin, ja ennemmin kuolen Burmassa kuin perähikiällä”
Maantieteilijätär perustelee matkustusintoaan.
”Mä sanoin sille, että meidän hommaahan on ohjata näitä uusia opiskelijoita kaidalle
tielle. Eiku mille se oli?”
Pienryhmäohjaaja Nöörä perustelee auttamisintoaan syksyllä 2009.
”Graniitti on graniittia, ei sitä auta paljon pohtia”
Koutaniemen Leo kandintyön ohjaustapaamisessa syksyllä 2009.
”Miksei ihiminen voi olla semmonen rikkimenemätön? Niinku terminaattori”
Mantsalainen pohtii isälleen OYS:n päivystyksessä nilkka pirstaleina 2.11.2009

Löytöjä icanhascheezeburger.comista

