Tervetulleeksi toivota hallitus uusi!
Talvinumero 2013
1

2

Sisällys

Pääkirjoitus

4

Hallitus esittäytyy

5

Kvalitatiivinen tutkimus vodkan hyöty- ja haittavaikutuksista

12

KL -style ja moskeijojen rukouskutsuja

16

Karrin seikkailut Amerikan ihmemaassa

18

Egea-vaihto Varsovaan

21

Poikien iloinen televisioilta

24

Turun kirjeenvaihtoa

30

Sanottua –palsta

34

3

Pääkirjoitus
Hiiohoi!
Uusi hallitus on jälleen valittu ja jäsenten esittelyt löytyvät tuttuun tapaan tästä
numerosta. Mahti porukka on kasassa, joten eiköhän hommat tule hoidettua hyvässä
yhteishengessä taas tänäkin vuonna. Minut, ilman suurempaa vastarintaa, valittiin Essin
aisapariksi toimittamaan laadukasta juttua teille kaikille. Sen lupaan myös tehdä, mitä
ikinä se vaatiikaan. Kuka nyt ei vuodattaisi verta, hikeä ja kyyneleitä upean Mantsalehden
takia?
Mantsalehden toimittamisen lisäksi vastaan myös sosiaalipoliittisista asioista killassamme.
Jos jokin esimerkiksi kouluruuassa, asumisessa, liikunta– ja terveyspalveluissa tai
opintotuissa vaivaa mieltäsi tai kaipaisi mielestäsi parannusta, tästä voi antaa palautetta
minulle. Monet todennäköisesti ajattelevat, että killan tasolla oleva SoPo on turha, mutta
ainakin omasta mielestäni on helpompaa antaa palautetta minulle (vaikka suullisesti) kuin
virallisesti esimerkiksi OYY:n tasolle. Rohkeasti siis hihasta nykimään, jos on palautetta
annettava!
Kevätlukukausi onkin saatu jo mukavasti käyntiin ja fuksien NAAMAT-bileet olivat
menestys. Ennakkolipuissa tehtiin myyntiennätys ja teema oli vähintäänkin onnistunut.
Hienoa työtä fuksipallerot! Nyt ei muuta kun muita lopputalven/kevään kohokohtia,
kuten laskiaista ja lumi– ja jääseminaaria, odottamaan. Wappuhan on tietenkin taas aivan
oma juttunsa. Mutta näillä sanoilla toivotan nautinnollisia hetkiä Mantsalehden parissa ja
mukavaa lopputalvea!
-Hanne-
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Atlaksen hallitus ja toimihenkilöt 2013
Hallitus
Jouni Haaraniemi, Puheenjohtaja

Tiia Possakka, Varapuheenjohtaja ja PSMS-vastaava
Hei! Olen Tiia ja toimin tänä vuonna varapuheenjohtajan hommissa, eli
toimenkuvaan kuuluu vähän kaikesta huolehtiminen, puheenjohtajan
tukeminen ja auttaminen. Lisäksi olen Atlaksen PSMS (Pohjois-Suomen
maantieteellinen seura) vastaava.
Olen kotoisin Kellosta ja tällä hetkellä asun Rajaghetossa elämäni miesten
kanssa. Menossa on mantsaa kolmas vuosi ja suuntaudun AA- kerholaisten
keskuuteen. Kiinnostukseni kohteita ovat kaljut miehet, alueellinen
identiteetti, kuntaliitokset ja aluerakenteen muutos. Pidän valkoviinistä ja
mummon tohveleista sekä lukemisesta ja erityisesti musiikista.

Eerika Virranmäki, Rahastonhoitaja
"Hei!
Olen Eerika ja opiskelen neljättä vuotta. Olen vähän myöhäisherännyt
hallitustoiminnan suhteen ja tämä onkin ensimmäinen vuoteni hallituksessa.
Toimin tällä kaudella taloudenhoitajana. Mukaan päätin lähteä vielä tässä
vaiheessa, ennen kuin opinnot loppuvat.
Minusta tulee ope. Pääaineena luen kulttuurimaantiedettä, mutta käyn myös
luonnonmaantieteestä kaikkea mahdollista. Sivuaineena minulla on biologia
ja kasvatustiede sekä lisänä tilastotiede ja geoinformatiikka. Tarkoituksena
olisi
haalia
vielä
opintoja
esim.
matkailumaantieteestä
tai
erityispedagogiikasta. Eli kaikkea sekalaista. Hallituksessa tarkoituksenani on siis huolehtia Atlaksen rahaasioista ja jäsenrekisteristä, joten mikäli jotain niihin liittyvää tulee mieleen, niin ottakaa yhteyttä!"
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Essi Jokinen, Sihteeri ja Mantsalehden päätoimittaja
Hei, olen JOKISEN ESSI KEMISTÄ. Opiskelen mantsaa nyt toista vuotta.
Hommanani hallituksessa on pöytäkirjojen sekä Mantsalehden rustailu.
Toimin viime vuoden jo Mantsalehden päätoimittajana ja nyt sain siihen
ystäväni Hannen mukaan eli hauskaa tulee olemaan.
Isona musta tulee mantsabilsaope ja vietänkin tän vuoden aikalailla
pelkästään hermoillen bilsanopintojen parissa. Tykkään mielikuvituksen
käytöstä, huonosta huumorista sekä erilaisista asioista keskustelemisesta.

Hanne Mäenpää, SOPO-vastaava ja Mantsalehden päätoimittaja
Heipat kaikille!
Olen Hanne ja meikä toimii Atlaksen hallituksessa SoPo --vastaavana ja
mantsalehden toisena päätoimittajana. Alun perin tarkoitus oli kylläkin
alkaa vain toimittajaksi, mutta jotenkin sitä siunaantui tuo toinenkin pesti.
Hyvä niin, koska ensimmäisen SoPo –kokouksen jälkeen homma vaikuttaa
mielenkiintoiselta ja etenkin tärkeältä. SoPo asiat koskee meitä kaikkia ja
niissä on aina kehitettävää.
Opiskelen toista vuotta mantsalla ja LM/AO on suuntautumisena. Tiedossa
siis paljon bilsaa (”JEEEE!”). Sivuaineeksi on tullut luettua myös
geologiaa, enkä edes oikein tiedä miksi. Ainakin siitä saa helposti noppia
lukematta, vinkvink. Lisäksi GISsi hommat kiinnostaa melkoisesti, joten
saapi nähdä mikä meikästä lopuksi edes tulee. Varmaan työtön.

Mikko Kivelä, Tiedotusvastaava
Hellurei. Olen Mikko ja toisen vuoden mantsalainen ja ekan vuoden
hallituslainen. Kotoisin olen Keski-Pohjanmaan pieneltä paikkakunnalta
Halsualta. Koko pienen elämäni olen maaseudulla varttunu, joten
kaupunkiin muutto puoltoista vuotta sitte olikin huikaiseva kokemus.
Yhtäkkiä kaikki palvelut olivat pyöräilymatkan päässä.
Pienellä paikkakunnalla minunlaiset toimeliaat ja innokkaat saavat helposti
luottamustehtäviä, joten hallitukseen päätyminen oli melko helppo päätös
ihan kokemuksenkin pohjalta. On ollut taipumusta aina tällaisiin hommiin
ja ehkä siitä syystä opiskelenkin mantsan ja bilsan aineenopettajaksi.
Vapaa-ajalla olen ahkera lenkkeilijä/hiihtäjä sekä myös penkkiurheilija.
Tai fanikatsomourheilija, jos ollaan Kärppien pelissä. Kuitenkin, pesäpallo on ykköslajini ja ensi kesänä
kiertelen jälleen Suomen pesiskenttiä "ammattituomarina".
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Varajäsenet
Mikko Kesälä, KOPO- ja urheiluvastaava
Olen Mikko kaksikaksi-vee kotoisin Muhokselta melkein Oulusta
(Oulun rajalle yksi kilometri seitsemänsataaneljäkymmentä metriä tasan
kotitaloni pihasta kartta.ouka.fi -karttapalvelun mukaan). Koska sanon
mieluummin kyllä kuin ei, on Atlaksessa alkanut mukavasti toinen vuosi.
Kaiken kaikkiaan olen opiskellut kaksi ja puoli vuotta. Suuntautumiseni
on vahvasti geoinformaatikan ja luonnonpohdiskelun puolessa välissä
(päivästä riippuu kumpaa jaksaa enemmän pohtia). Harrastuslista:
juoksu, semi-kuntosali, hiihto, suunnistus, semi-vaeltaminen ja karttojen
tuhertelu. Kaljan juonti ei kuulu harrastuksiini, mutta vie vaihtelevasti
aikaa opiskelulta (huhujen mukaan maistuu).
Tehtäväni Atlaksessa ovat kahvin keittäminen, spämmääminen ja
laitoksen henkilökunnan ahdistelu. Parhaani mukaan informeeraan kaikista yliopiston urheilujutuista sekä
huomioin mantsan opetukseen liittyviä asioita plus yritän olla tietoinen yliopiston koulutussysteemistä.
Elikkä ahdistelkaa minua erityisesti urheiluun, laitokseen ja Atlakseen liittyvissä jutuissa. Ei minulla tällä
kertaa sen enempää. Terve.

Venla Ritola, Fuksivastaava

Noora Pekkala, Huvivastaava
Moikka!
Oon Noora, uusi kasvo sekä yliopistolla että Atlaksen hallituksen riveissä.
Niin hän siinä vain kävi että päätin yhtäkkiä pölähtää mukaan järjestö
toimintaan. Täytyy myöntää, että ei kyllä ollut syksyllä aavistustakaan mihin
kaikkeen sitä tulisi lähdettyä.
Vapaa-ajalla
(sitäkin onneksi vielä on) harrastan juoksemista, kiipeilyä, vaeltamista ja
haahuilua. Lisäksi oon ihan hurahtanut teehen ja sitä löytyyki valtava
kokoelma kaapista sekä tilanpuutteen vuoksi myös sen ulkopuolelta :).
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Kirsi Översti, Kulttuurivastaava

Toimihenkilöt
Maija Toivainen, YKL-vastaava
Heis! Olen Maija ja toisen vuoden mantsalainen suuntanani tunturit ja suot.
Ainankin noin niin kuin mielenkiinnon puolesta. Luonnonmantsaan
erikoistun ja ympäristöasiat kiinnostavat siinä sivussa. Siksi päätinkin
ryhtyä Atlaksen YKL-vastaavan pestiin yhdessä Marikan kanssa. Saa
nähdä, mitä ensimmäinen hallitusvuosi tuo tullessaan.

Marika Kettunen, YKL-vastaava
No heei, mä oon Marika ja toinen Atlaksen YKL-vastaavista. Mä oon
tokan vuoden mantsalainen ja tokaa vuotta hallitusmenoissa mukana. En
ossaa päättää mikä musta tulee isona, mutta kulttuuriorientoitunut
ympäristönsuojelija gissillä höystettynä vois olla aika jees. Oon kotosin
kaukaa susirajan takkaa ja oon mä oikeesti ihan lepponen vaikka puhun
(kuulema) kun merimiehet.
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Mirko Honkavaara, Kyberavaruuden mestari
Moro. Mirko olen. Toista vuotta mantsalla. Hoidan internetsivuja.
Laittakaa tenttikysymyksiä ja kuvia osoitteeseen atlaskuvat@gmail.com.
Ilman teitä joudun keksimään kysymykset itse ja laittamaan sivuille kuvia
genitaaleista ja pöllönsilmistä.

Sara-Juulia Tervola OLuT-vastaava
Hei! Oon ensimmäisen vuoden mantsatar Länsirannikolta, Pedersören
kunnasta (äidinkieleni on suomi). Oon ottanu etumatkaa opiskeluihin
viime vuonna Avoimen yliopiston kautta, joten kuljenkin paljon
opintojaksoja kakkosten kanssa. Haave toimia opettajana ja innostus
luontoon on ohjannut mut luonnonmantsalaiseksi, mutta myös matkailu ja
aluemaantiede kiinnostaa.Tämän hallituskauden toimitaan yhdessä Kirsin
kanssa Atlaksen OLuT-vastaavina, eli pidetään jöötä Atlaksen
asioistakattokillankin puolella.
Musiikkia oon harrastanu pienoisenkin aikaa poikkihuilun merkeissä ja
laulaessa. Musiikki onkin mulle kaikista toimivin keino rentoutua
stressitulvan ryöpytessä. Kevään lukkari on koulun ja hallitustouhujen
puolesta täynnä niin täynnä, mutta sitäkin haasterikkaampi ja mukavampi.
Ja ainahan sieltä löytyy joku väli pippaloida, hyöriä kamujen kanssa ja katella sarjoja (t. Game of Thronesia
jo odottava!). Mukavaa uuden vuoden jatkoa!
Laura Purola Emäntä
Moikka! Oon Laura, tokavuoden mantsalainen ja ekaa kertaa elämässäni
mukana tämmösessä hallitustoiminnassa. Toimin siis emäntänä,
hienommin sanottuna tilavastaavana, eli saan nakittaa teille muillekin
siivoushommia kiltahuoneella, jos niikseen tulee. Huolehdin siis
sellasesta yleisestä siisteydestä jajaja pitäs vissiin olla yhteyksissä
muidenkin kiltakommuunin kiltojen tilavastaavien kanssa niistä
yhteisistä tiloista ja silleen. Ehkä nää tehtävät tullee vielä selväksi tässä
vuoden mittaan.
Ja jos ittestä pittää kertoa jottain, niin oon aito oululainen ja
suuntautumassa vissiin luonnonmantsaan, sivuaineina muun muassa
ympäristönsuojelu. Valmennan kilpacheerleadingia ja ommaa kuntoa
yritän pittää yllä jumppaamalla. Oon hyvä suunnittelemaan juttuja ja
tykkään täytellä menojani kalenteriin :D Lisäksi tykkään elokuvista ja matkustelusta! Mutta eipä mulla tähän
hättään muuta kerrottavvaa oo. Saa tulla jutteleen kaikista asioista ja en oo pelottava vaikka pitkä oonkin :)
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Kirsi Similä OLuT-vastaava
Heippa kaikille! Nimeni on Kirsi (saa sanoa myös Kipaksi) ja oon
kotoisin Kellosta. Oon tämän vuoden fuksi ja toimin OLuT-vastaavana,
ja OLuTissa oon emännän hommissa. Odotan innolla että pääsen
järkkäilemään kaikkia kivoja tapahtumia ja yhdessä Sara-Juulian kanssa
me huolehditaan siitä että informaatio kulkee OLuTin ja Atlaksen
välillä. :)
Vapaa-ajallani tykkään laiskotella ja hengailla kavereiden kanssa. On se
lenkkeilykin kivaa. Viihdyn myös kameran takana ja lupauduinkin
kuvailemaan OLuTin tapahtumissa jos vaan tarvetta on, vaikka laadusta
en menekään takuuseen. Ja mulle saa sit tulla jutteleen millon vaan, ei
tarvi pelätä. :D

Saija Muotio huvivastaava
Moikka
moi!
Olen
Muotion
Saija
Etelä-Pohjanmaan
hedelmällisimmästä kunnasta, Teuvalta. Isollä R:llä ja leviällä murteella
tulen vastaamaan Nooraan ja Hennan kanssa mantsalaisten excursioista
ja huvittelusta. Olen ensimmäisen vuoden opiskelija ja koska nyt on
ollut yhtä hauskaa kuin Putte-possun nimipäivillä niin päätin sitten
tunkia itteni myös hallitukseen mukaan.
Opiskelu suunnitelma ovat yhtä avoimet kuin vanhan isännän ladon
ovet, mutta uskoisin suuntautuvani luonnonmantsaan, GISiin ja
metsätalouteen.
Valehtelisin jos väittäisin että harrastan jotain, mutta vapaa-aikaani
kuuluu mm. kavereiden kanssa töhöily, musiikki hifistely, leffat ja itseni
sivistäminen jostain todella tärkeästä aiheesta (not). Tavoitteeni tälle hallituskaudelle olisi se että suoriutuisin
tehtävistäni edes kohtalaisesti ja itsenäisesti. Pidetään peukkuja kolmelle fuksille ja katsotaan mitä tapahtuu!

Henna Snåre, Huvivastaava
Olen 20 vuotias ekan vuoden mantsalainen ja toimin huvivastaavana.
Aion suuntautua luonnonmantsaan ja haen aineenopettajaksi. Tykkään
käydä kaikissa mahdollisissa tapahtumissa ja pidän erityisen paljon
teemabileistä. :)
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Pia-Maria Johansson, graafikko
pjohanss@paju.oulu.fi
Morjens, Pia-Maria on nimi, lähtösi Suomen Turust, true
luonnonmantsalaine. Kolmas vuos meneillään ja toine vuos hallituksen
graafikkona. Kivaa on ollut ja sillain. Oon tässä ehtiny välissä käymään
vaihdossakin tuolla Etelä-Euroopassa, just pääsin sieltä takasi. Harrastan
lintuhommia, koirajuttuja sekä luontofiilistelyä. Niin ja taidehäröilyä ja
valokuvausta. Oon ehkä vähä keskivertoa introvertimpi persoona, mut ihan
kohtuu ystävällinen jos oppii tuntee. Saa laittaa mailia jos tarvii apua
julisteisiin tai vastaaviin juttuihin.

Laura Kelhä, KV-vastaava
Heissan!Oon Laura, viidennen ja toivottavasti viimeisen vuoden AAkerholainen ja toimin hallituksessa KV-vastaavana. Kiinnostus tähän
hommaan lähti oman vaihdon jälkeen. Mun tehtävänä hallituksessa on
toimia linkkinä vaihtareiden, Atlaksen ja laitoksen välillä. Käytännössä siis
hengailen vaihtareiden kanssa ja huolehdin, että kaikki halukkaat pääsee
halutessaan osallistumaan Atlaksen toimintaan. Kutsun ne myös kaikkiin
Atlaksen reissuille ja bileisiin.
Lisäksi toimin KV-yksikön kautta vaihtareiden Kummi-oppilaana, joka on
käytännössä vaihtareiden pienryhmäohjaaja. Kummina hoidan sitten
enemmän itse opiskeluun liittyviä asioita. Tämä on hullun kiva pesti
hallituksessa! Kv-vastaavan homma vaihtuu aina lukuvuosien alkaessa,
joten toimin vielä kevään ajan tässä hommassa. Eli jos kiinnostuit
hommasta, niin kevään aikana mulle valitaan seuraaja, joka jatkaa sitten syksyltä! Suosittelen myös kvvastaavalle tota kummi-hommaa, sillä siinä vaihtareihin tutustuu parhaiten!
Marjo Seppänen, Ympäristövastaava
Hei! Olen Marjo ja toimin Atlaksen ympäristövastaavana. Olen syntynyt
vuonna 1992, kasvanut Vaalassa keskellä metsää, karannut Ouluun
lukioon ja nyt olen opiskelemassa maantiedettä ihka ensimmäistä vuotta.
Suunnittelen suuntautuvani luonnonmaantieteeseen ja hakevani AOlinjalle, haluaisin myös lukea geoinformatiikan sivuaineeksi.
Vapaa-ajalla
häröilen
kaikkea
satunnaista
sohvan
nurkkaan
kääriytymisestä kirjan tai tekstinkäsittelyohjelman kanssa metsässä
ryntäilyyn geokätköjen, rastilippujen tai koirani perässä. Atlaksen
hallituksen lisäksi olen Kaeno ry:n hallituksessa, pyörin aktiivisesti
Ympäristöjaoston jutuissa ja olen mukana tekemässä PahkiSpeksiä.
Ympäristövastaavana huolehdin kiltiksen kierrätysasioista, toimin linkkinä
Ympäristöjaoston ja Atlaksen välillä ja huolehdin muutenkin ympäristöasioista mieleen tulevilla tavoilla.
Tulkaa ihmeessä juttelemaan jos on ideoita tai kysymyksiä, tai ihan muuten vaan!
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Kvalitatiivinen tutkimus vodkan hyöty- ja haittavaikutuksista
Hyvä saksalainen vaihto-opiskelijaystävämme, armoitettu alkoholin suurkuluttuja, totesi syksyn
ensihämärissä: ”Hyvästä vodkasta ei tule krapulaa, vaikka sitä kuinka paljon joisi”. Tätä hypoteesia
lähdimme arastelematta koestamaan uhraten terveytemme ja säädyllisyytemme teidän vuoksenne, arvoisat
kollegat, jotta mahdolliset vodkanjuontikokemuksenne Venäjällä olisivat iloisia ja aamunne raikkaita!
H0=Krapula tulee, kuten aina on ollut ja aina tulee olemaan
H1=Hyvän vodkan nauttiminen ei aiheuta krapulatilaa
Testattavien ”elämän vesien” valintakriteerinä oli opiskelijaystävällinen 4–5 euron myyntihinta puolen litran
pulloa kohden. Tätä edullisimmista kannattanee pysyä loitolla. Kunkin artikkelin maistelu suoritettiin selvin
päin vodkan oltua pakastimessa riittävän pitkän ajan minimilämpötilan saavuttamiseksi. Tämä on tärkeää,
sillä kylmyys turruttaa aistit, jolloin edullisille vodkille ominainen dieselinen maku on siedettävämpi.
Vodka on erinomaisen helposti saatavissa kaikkialta aikavälillä 7–23. Suosittelemme vodkapullon
hankkimista arkisen kauppareissun yhteydessä, jotta vodkan jokapäiväinen saatavuus kotioloissa
varmistettaisiin. Venäläiseen vodkakulttuuriin kuuluu syödä juomisen yhteydessä. Täten vodkaa pystyy
juomaan enemmän. Budjettiin kannattaa varata muutama sata ruplaa ”zakuskoja” eli naposteltavia varten.
Nämä koostuvat yleisesti suolakurkusta, ruisleivästä, kuivatuista särjistä (kuva 1), kermavaahdolla
höystetystä kaviaarista sekä erinäisistä sotien aikaisista purkkiruoista, joita parhaiten varustelluista kioskeista
voi löytää. Kaikkia edellä mainittuja suosittelemme dippailemaan smetanassa. Se on hyvin venäläistä ja
täällä se on yleisesti hyväksyttyä, se on ihan okei. Suomessa kuitenkin kehoitamme tekemään tämän omissa
oloissa.
Kuva 1. Kuivattu särki. Sopii huonosti minkä
tahansa kanssa nautittavaksi.
Vodkan loppuessa yöllä ei tule hätääntyä liiaksi,
sillä alle 5 % alkoholia sisältävien juomien osto on
sallittua läpi yön. Tätä vahvempien juomien myynti
kaupoissa yöaikaan kiellettiin vuonna 2011.
Tällaisten lakiasetusten vuoksi olemme hyvin
huolestuneita eurooppalaisen holhouskulttuurin
saapumisesta myös tänne, jossa olutta ei kaksi
vuotta sitten luettu edes alkoholiksi.

Aineisto
Зелёная Марка Zeljonaja Marka ”Vihreä Merkki”
Venäjää ja vodkia nähneen saksalaissankarin ykkösvalinta. Voimme suositella varauksetta. Erittäin laaja
saatavuus. ”Maussa huokuu luonnon pehmeät arvot ja puhtaus. Ei potki paljoa ja miellyttävä juoda (melkein)
missä vain seurassa.
Ночная Зимняя Дорога Hotšnaja Zimnaja Doroga ”Öinen Talvitie”
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”Tämä oli pahhaa. Tai no ei oikeastaan.” Jos taskussasi sattuu olemaan 174 ruplaa, käytä se johonkin toiseen
tuotteeseen. Satunnaisesti alennusmyynnissä lähikaupassa. Raati ei suosittele. ”Varmasti hyvä lämmike
talviselle tielle maustaan huolimatta.”
Kuva 2. Muutamia vodkatuotteita.

Пять Озёр
Järveä”

Pjat’

Ozjor

”Viisi

Tämä oli hyvää, mutta tästä saattoi
tulla paha olo. Suosittelemme täten
varauksella. Muutaman lisäpullon
jälkeen kyseistä tuotetta täytynee
todeta, että tämä on ihan kelpo juoma.
Ei huonompi vaihtoehto esimerkiksi
kalareissulle. Maussa on tiettyä
raikkautta
ja
eteenpäinviemisen
tunnetta. Tämä merkki vilahtelee usein
myös opiskelija-asuntolan käytävillä, mikä kertoo hyvästä hinta-laatusuhteesta muidenkin silmissä.
Старая Марка Staraja Marka ”Vanha Merkki”
Nautittiin lauantai-iltana ensilumen putoillessa. Vodka oli oikeaoppisesti jäähdytetty. Pullossa sanotaan, että
valmistettu hallituksen valvonnassa. Varmasti hyvä asia. Valmistuspaikka Mytishsi, Moskovan hallintoalue.
”Ei niin pehmeä.” Ujo avokadon häivähdys. Alkoholin vaikutus tuntuu erittäin nopeasti!
Maku vie muistoissa takaisin maaseudulle, heinäkuiselle ohrapellolle. Sinne missä lämpö ei häivettynyt
raskaan päivän taittuessa yöksi – valkeat yöt ja kukkamekko. Tai voi sen tehdä neuvostoliittolainen
kansanmusiikkikin, jonka tahdissa vodka nautittiin. Ollin tämänhetkinen, alkutalven lemppariileliini.
Joimme myöhemmin toiset yöllä. Juotimme myös korealaiselle naapurille tätä. Mitään se ei sanonut. Noh,
vaikeneminen on myöntymisen merkki. Niin tosiaan! Joimme juuri Finlandia vodkaa vertailun vuoksi. Se
maksaa kolme kertaa enemmän kuin nämä litkut. Se oli hyvää. Se oli ihanaa.
Ville tokasi: ”Huomenna on varmaan ihan hirvee rapeli.” ”Finlandia vodkassa potku tuli jäljessä, se oli ihan
jees.”
HB Наша Водка Nasha Vodka ”Meidän Vodka”
”Hyi vittu!! Hirveetä paskaa!” ”HB tarkottaa haista paska.” ”Elä osta tätä edes huonoina päivinä.” Erittäin
bensiininen. Erittäin eritteinen. ”Edes taustalla soiva Viktor Tsoin samettinen ääni ei pehmentänyt tämän
makua.” ”Suolakurkutkin maistuu huonommilta tämän vodkapaukun jälkeen.”
PS. Jos maistelee useampaa kuin yhtä vodkaa yhden illan aikana, ei voi olla selvin päin jokaisen lajin
kohdalla. Tässä tapauksessa poikkeamme alussa luvatusta selväpäisyyslupauksesta.
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Sibirskaja ”Siperialainen”
”Mainio seurustelujuoma vaikkapa ensitreffeille. Lisää maskuliinista tunnetta, muttei nouse liiaksi huppuun.”
Tämä käyttäytyi vodkalle epätyypillisesti huononemalla maistelun edetessä. Luulemme, että tämä johtui
juoman lämpötilan noususta.
Toiselle osanottajalle tämä tuotti massiivisen kahden päivän krapulan. Tähän toinen osapuoli kuitenkin
kärkkäästi kommentoi, että paha olo johtui samana iltana muiden alkoholijuomien kanssa läträilemiseen
sortumisesta. Hänelle itselleen kun pelkän Sibirskajan nauttiminen ei krapulaa antanut. Suosittelemme
erimielisyyden vallitessa.

Stolitšnaja ”Pääkaupunkilainen”
”Erittäin voimakas” ”Mutta ei yököttävä” ”Pitkä, vahva poltto” ”Sopii hyvin opiskeluaskareiden ohessa
nautittavaksi” ”Sijoittuu selvästi nautittujen merkkien yläkvartiiliin”
Ostettiin lähikaupan alennusmyynnistä 193 ruplalla. Tämä Suomestakin laajalti saatava venäläisen
vodkateollisuuden vientituote ei kuitenkaan erotu erokseen aiemmista euroa halvemmista tuotteista.
Путинка ”Putinka”
Tätä löytyy paljon kaupoista. En tiedä miksi. Blandattu onnistuneesti glögin kanssa, juotettu ulkomaalaisille
hyvällä juomahalulla pikkujouluissa. Emme suosittele nautittavaksi raakana.
Vihreä pullo
Venäläisen toverimme illanistujaisiin usein kantama tislaustuote vihreässä kahden litran muovipullossa.
Nautittu vastentahtoisesti, mutta näkökykyä menettämättä. Emme suosittele tämän toverin seuraa
kenellekään. Pisteet kotitekoisuudesta. Ekologinen valinta!

Tulokset
attach(9_vodkaa)
vodka.glm <- glm(vodkan_maku ~ lampotila + I(lampotila^2) + nautitun_vodkan_maara + kellon_aika +
krapulan_laatu
+
oksennus_bin
+
seura
+
vieressa_istuvan_naisen_rintojen_tilavuus,
family=gaussian(identity), data=9_vodkaa)
summary(vodka.glm)
vodka.glm(formula = vodkan_maku ~ I(lampotila^2) + oksennus_bin + nautitun_vodkan_maara, family =
gaussianl(identity), data = 9_vodkaa)
Deviance Residuals:
Min

1Q Median

3Q

Max

-2.99223 0.01181 0.06405 0.16627 1.88884
Coefficients:
14

Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept) -18.982411 5.428348 -3.497 0.000471 ***
lampotila^2

-5.215133 1.685380 3.094 0.001973 **

oksennus_bin

-0.018332 0.005663 3.237 0.001207 **

nautitun_vodkan_maara -0.481574 0.182137 2.644 0.008193 **
vieressa_istuvan_naisen_rintojen_tilavuus 21.685380 5.428348 0.000873***
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
Null deviance: 88.062 on 147 degrees of freedom
Residual deviance: 37.074 on 144 degrees of freedom
AIC: 45.074

Johtopäätökset
Binäärinen oksennus -muuttuja valikoitui tilastollisesti merkitseväksi. Tämän muuttujan saadessa arvon 1,
tarkoittaa se oksennuksen tulleen jossain vaiheessa vodkanjuontia. Uskomme tämän johtuvan joko huonosta
vodkasta tai sen väärinkäytöstä. Myös muiden alkoholijuomien kanssa läträäminen saattaa huonontaa
vodkanjuonnin yhteyteen välittömästi liitettäviä aamuisia olotiloja.
Vodkan lämpötilan nousulla havaittiin olevan tilastollisesti merkitsevä vaikutus juoman makuun. Vieressä
istuvan naisen rintojen tilavuus todettiin analyysin perusteella selkeästi vodkan makua parantaneeksi
tekijäksi. ”No ei se ainakaan huononna sitä”. Tämä perustunee vastakkaisen sukupuolen sukurauhasten
näkemisen aikaansaamaan miehisten erogeenisten alueiden stimuloitumiseen (Laestadius 1852: 145).
Saatujen tulosten perusteella nollahypoteesi jää voimaan. Vodkan nauttiminen aiheuttaa kivuliaita krapuloita.
Muihin alkoholituotteisiin kajoaminen sotki tutkimusasetelmaa joissain (kaikissa) tapauksissa. Meille jäi
tämänkin jälkeen hämärän peittoon, miksi vodkaa kutsutaan elämän vedeksi. Venäläisten miesten
eliniänodote kun jää reilusti alle 60 vuoden. Tämän tutkimuksen puitteissa voinemme todeta vodkan totisesti
olevan miestä väkevämpää.
Kiitämme: FIRST-ohjelma, Kansaneläkelaitos ja Venäjän Federaatio.
Röytöretkeilijät, Olli ja Ville
Pietarissa 2012
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KL -style ja moskeijojen rukouskutsuja

Friteerattua kanaa riisillä tai paistettua riisiä kananmunalla alkaa jo kolmen kuukauden jälkeen
tökkimään koulun kahvilassa. Toisaalta muualta ostettu ruoka on superhyvää. Jos ollaan jotain
opittu niin kärsivällisyyttä, nimittäin meistä ainakin tuntuu, että malesialaiset kävelevät todella
hitaasti. Tämä näkyy (ja kiristää pinnaa) erityisesti metroasemilla ja ostoskeskuksissa. Asukkaita
täällä Kuala Lumpurissa ei kuitenkaan ole paljoa (1, 6 miljoonaa). Neljässä kuukaudessa ollaan
koettu niin onnen ja ilon
hetkiä kuin ärsytyksen ja
tympääntymisen
päiviä.
Kuitenkin meillä löytyy
täällä oma ”KL-style”,
jonka kautta saa taas hymyn
huulille.
Kuva 1. IKEA = koti-ikävä
ja tornit ikkunassa.
No
mitä
tämä
on
todellisuudessa
ollut:
erilaista koulunkäyntiä ja
koululla huonosti toimivia
tietokoneita
ja
sadetta
melkein päivittäin (ainakin
KL:ssä) ja helteisiä lämpötiloja, todella hurjia ostoskeskuksia vuoristora-toineen ja
luistelukenttineen sekä jatkuvaa kulttuurien kohtaamista. Malesiassa se-koittavat katukuvaa
pääsääntöisesti niin malesialaiset, intialaiset ja kiinalaiset kultuurit ja perinteet. Varsinkin, kun
ollaan matkusteltu Malesiaa ympäri ja vähän lähisaarillakin, ollaan huomattu uskontojen ja
kulttuurien vaikutuksen ympäristössä niin ihmisten olemisessa kuin mm. alkoholin ja naisten
näkymisessä katukuvassa. Täällä Kuala Lumpurissa meitä on lähinnä huvittanut ruuhkametroissa
musliminaisten mekkojen ja huivien kangaskuviot. Ne tuovat lähinnä mieleen aidon 80- ja 90luvun värityksessään ja kuvioissaan sekä olkatoppauksineen. Ja se on heidän arkipäivää.

Entä sitten reissut ja matkat, eihän me nyt ihan koko aikaa olla istuttu luennoilla ja opiskeltu koulun
kirjastossa. Ehkä hienoimpia retkiä ja kohteita ovat olleet niin Georgetown Malesien
luoteiskolkassa ja Singapore sekä Tioman-saari että mahvata Kinabalu vuori (4 095m). Tosin retkiä
tehtiin muitakin, mutta jossain vaiheessa malesialaisessa bussissa istuminenkin alkaa
kyllästyttämään. Loppuaika tammikuussa me kierreltiin Borneon puolella ja joulu vietettiin
Indonesiassa (Bali, Lombok, Flores, Komodo).
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Kinabaluvuorelle kiipeäminen oli kyllä mahtava kokemus. Loppumatka, viimeiset pari kilometriä,
edettiin aamuyöllä otsalamppujen valossa, mikä tekee huipulle etenemisen vielä hurjemmaksi.
Erityisesti siinä vaiheessa, kun sammutti valon ja kiipesi vuorenrinnettä vain tähtien valossa,
avautuva maisema oli jotain todella hienoa. Huipulla oltiin auringon noustessa ja alaspäin
laskeuduttiin auringon paistaessa. Samalla ihmeteltiin kuinka ympäristö näyttikin erilaiselta valossa.
Me kiivettiin yhdessä meidän kämppiksen Hannun sekä kahden saksalaisen matkaajan kanssa.
Kaikilla oli heikot hetkensä, mutta yhdessä kiipeäminen onnistui välillä laulellen ja välillä pohtien
yhteistä sotahistoriaamme. Oli kyllä huippua.
Meidän päivittäinen koulubussi on ”Metrobus 12”, jolle annoimme nimeksi ”hyvän mielen bussi”.
Bussi ei maksa oikeastaan mitään, yhden rinkulan, ja se pysähtyy mihin vain, kun vain huitoo tien
reunassa. Bussi myös jää odottamaan asiakkaita pysäkille ja tuntuu, että se odottaa aina sen yhden
ennen kuin jatkaa matkaa. Kaiken lisäksi siellä soi aina hullut popit ja transet. Kerran katsottiin
matkan ajan bollywood leffaa. Mutta popitukset ovat
niin kovat, että kotoinen
Vesibussi
taitaa
jäädä
kakkoseksi. Porukkaakin on
aina saman verran kuin
vappuna konsanaan, kun
matkataan
ruuhka-aikaan.
Tosin tunnelma on hiukan
hillitympi . Aika monesti
ollaan pohdittu, että näistä
bussiesta saisi Koskilijat
ottaa mallia.

Kuva 2. Ryhmäkuva Kinabalu vuorilla marraskuussa 2012.

Terveisin Ilona ja Laura
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Karrin seikkailut Amerikan ihmemaassa

Amerikka on hassu maa. Siellä ihmiset ajaa liian isoilla autoilla ja luulee, että bileissä kaikkein
hauskinta on tehdä oluttölkkiin reikä ja juoda se mahdollisimman nopeasti. On se myös ihan kiva
paikka. Lomailin syyslukukauden ajan Willamette Universityssä Oregonissa ja reissun kohokohtina
jäi mieleen lemmikkiorava Jacques ja sen seuraelämän seuraaminen, uppopaistetut suolakurkut ja
kiinalaisamerikkalainen kiitospäivä San Franciscossa. Suurimpia pettymyksiä oli kehno pekoni ja
surkeat kotibileet.
Lukukausi alkoi viikon mittaisella orientaatiolla, johon kuului lentopallon pelaamista, rannalla
käymistä, mikroautoilua ja ihmisiin tutustumista. Vaihtarit oli alusta asti sekaisin uusien ja toisista
yliopistoista vaihtaneiden amerikkalaisten opiskelijoiden kanssa mikä oli ihan hauskaa. Kaikki aina
valittaa, että vaihtarina on vaikea tutustua paikallisiin, mutta itselläni ei sitä ongelmaa ollut
missään vaiheessa. Meillä ei oikeastaan ollut mitään erillistä vaihtareille järjestettyä ohjelmaa,
vaan kaikki oli alusta asti samassa porukassa. Tutustumista varmaan helpotti sekin, että suurin osa
amerikkalaisista puhuu englantia äidinkielenään. Tietysti suurin osa kavereista oli lopulta
vaihtareita, mutta ehti sinne muutama amerikkalainenkin eksyä.
Willamettessa oli myös systeemi, jossa jokaiselle vaihtarille määrättiin virallinen amerikkalainen
kaveri. Suurimmalla osalla kaveruus jäi parin tapaamisen tasolle, mutta itse join oman virallisen
kaverini kanssa olutta joka torstai ja kävin konserteissa Portlandissa ja Eugenessa. Amerikkaan
lähtiessä kannattaakin heti ensimmäiseksi ystävystyä vähintään yhden autoilevan paikallisen
kanssa. Moneen paikkaan on vaikea mennä ilman autoa ja on aina hyvä jos voi pummata kyydin
joltain.
Amerikkalaiset on ihan oikeasti ystävällisiä, eikä ainakaan kaikilla ole pelkkää teeskentelyä.
Kolumbialainen vaihtari tosin valitti, että sillä on koti-ikävä, kun Amerikassa ihmiset on niin kylmiä
ja etäisiä. Ihan hyvä, ettei se tullut Suomeen vaihtoon. Amerikkalaiset on myös harvinaisen herkkiä
loukkaantumaan. Esittelin kämppikseni jollekin tytölle presidentinvaalien alla republikaanina ja
Mitt Romneyn kannattajana. Se oli sen tytön mielestä niin törkeää ja loukkaavaa, ettei se puhunut
mulle enää sinä iltana ollenkaan. Muutenkin oli aika usein sellanen olo, että pitää vähän varoa
sanomisiaan, ettei kukaan järkyty. Tavallaan voisi olla ihan mielenkiintoista viedä muutama
amerikkalainen vaikka Atlaksen saunailtaan ja katsoa, miten ne reagoi.
Willamette on pieni yliopisto ja Salem on pieni kaupunki, suunnilleen Oulun kokoinen. Yöelämä oli
aika köyhää tai oikeastaan sitä ei ollut ollenkaan. Paikallisen bilekulttuurin terävintä kärkeä
edustivat veljeskuntien järjestämät bileet, joiden perimmäisenä tarkoituksena oli juottaa fuksitytöt
humalaan. Eksyin niihin itsekin pari kertaa. Ei ollut hauskaa. Amerikkalainen tanssityyli ansaitsee
myös oman erityismaininnan. Miespuolinen tanssija seisoo paikallaan kädet ilmassa ja hassu ilme
naamallaan, ja naispuolinen tanssija seisoo sen edessä 90 asteen kulmalle kumartuneena ja hieroo
itseään miestä vasten. En kokeillut, mutta näytti se ihan hauskalta. Oikeastaan koko vaihtoajalta jäi
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mieleen ainoastaan yhdet hyvät amerikkalaiset kotibileet. Sisäänpääsystä piti maksaa, mutta
toisaalta alakerrassa oli ilmainen baari ja takapihalla DJ. Nekin bileet tosin loppui ennen aikojaan,
kun joku kutsui poliisit ja järjestäjät sai yli tuhannen dollarin sakot alkoholin välittämisestä
alaikäisille.

Yleensä bileet loppui viimeistään yhdeltä siihen, että poliisit tuli paikalle. Aika usein olin muiden
eurooppalaisten ja eteläamerikkalaisten kanssa vasta matkalla paikalle, kun talo oli jo
tyhjenemässä. Halloween-bileistä jouduttiin taluttamaan merirosvoksi pukeutunut kengätön
amerikkalainen kotiin, kun se ei enää pysynyt pystyssä. Kun palattiin talolle hakemaan sinne
jääneitä takkeja ja oluita, ovet oli lukossa ja talo pimeänä. Kello oli ehkä puoli yksi.
Amerikkalaiset opiskelijat on joissain asioissa yllättävän avuttomia. Niillä on esimerkiksi sääntö,
että kaikkien ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoiden on pakko asua kampuksella ja ostaa
valmiit ateriat yliopistolta koko lukukaudeksi. Kuulemma vanhemmat ei uskalla päästää
jälkikasvuaan suureen pahaan maailmaan, jos eivät voi olla varmoja että lapsi saa lämmintä ruokaa
sillä välin, kun opettelevat asumaan omillaan. Yhdellä luennolla oli kuulemma näytetty
pohjoismaalainen seksuaalivalistusfilmi ja amerikkalaiset oli olleet ihan järkyttyneitä.
Amerikkalaiset opiskelijat on myös aika irrallaan muusta maailmasta. Ne asuu yliopistolla, käy
töissä yliopistolla, opiskelee yliopistolla, kaikki niiden kaverit on yliopistolta ja koko niiden elämä
liittyy jotenkin yliopistoon. Vaihtarille se on siinä mielessä ihan kiva, että kaikki on helppoa ja
lähellä, mutta en kyllä itse ainakaan jaksaisi sitä koko opiskeluaikaa. Välillä on ihan hyvä tavata
myös ihmisiä, jotka ei opiskele yliopistossa.
Ajattelin alussa, että joudun opiskelemaan ahkerasti ja panostamaan tosissani, että pysyn muiden
mukana. Jossain vaiheessa tajusin, että suuresta työmäärästä huolimatta opiskelu on Amerikassa
todella helppoa. Pelkäsin myös turhaan, etten osaisi kirjoittaa riittävän hyvää englantia. Osa
paikallisista kirjoitti niin surkeaa tekstiä, ettei olisi välttämättä edes päässyt läpi lukion englannin
kirjoituksista. En vieläkään ymmärrä miten ne olivat kuitenkin päässeet kohtuullisen arvostettuun
yliopistoon. Keskimäärin amerikkalaiset ei vaikuttaneet sen tyhmemmiltä kuin muutkaan, mutta
sekaan mahtui kyllä muutama aika uskomaton tapaus.
Luulin aina, että Amerikassa kaikki opiskelijat on rikkaista perheistä. Willamettessakin lukuvuosi
maksaa yli 50 000 dollaria. Suurin osa paikallisista kuitenkin opiskeli jonkunlaisen stipendin avulla,
eikä joutunut maksamaan koko summaa. En viitsinyt kauheasti mainostaa, etten itse maksa
mitään ja saan lisäksi valtiolta 500 euroa ilmaista rahaa joka kuukausi.
Salemin parhaita puolia on, että vaikka se on kaupunkina aika tylsä, sieltä on kohtuullisen lyhyt
matka moneen mielenkiintoiseen paikkaan ja Oregonin rannikko ja luonto ylipäänsä on
uskomattoman kaunista. Kerran päädyin epähuomiossa yliopiston kristillisen opiskelijajärjestön
rantaretkelle. Ennakkoluuloistani huolimatta reissu oli lopulta yksi lukukauden parhaista, eikä
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Jeesustakaan mainittu kertaakaan. Yhtenä viikonloppuna yritettiin mennä katsomaan valaita,
mutta sää oli venekapteenin mielestä liian tuulinen, joten se jäi väliin.
Matkustelu oli kyllä lukuvuoden parhaita puolia. Yhtenä viikonloppuaamuna löysin itseni vuokraautosta neljän saksalaisen kanssa. Lainattiin yliopistolta teltta ja autoiltiin muutaman tunnin
päähän katsomaan tulivuoren kraatteriin muodostunutta järveä. Järvi oli upea ja sininen ja siellä
oli paljon mielenkiintoisia maantieteellisiä muodostelmia, joista joku luonnontieteilijä olisi ehkä
osannut sanoa enemmän. Illalla paistettiin vaahtokarkkeja nuotiossa ja pelättiin karhuja. Saatiin
ohjeeksi, että riippuen siitä kohtaako ruskean vai harmaan karhun, pitää joko huutaa ja näyttää
mahdollisimman isolta ja pelottavalta tai sitten kyyristellä ja näyttää mahdollisimman pieneltä. En
muista kumpi keino tepsi kumpaan karhuun.

Tapasin matkalla myös paljon kodittomia ihmisiä. Varsinkin Portlandissa tuntui, että joka
kadunkulmassa nukkuu joku. Yhtenä iltana olin palaamassa Ariel Pinkin keikalta ja söin
paikallisesta donitsikaupasta ostettua pekoni-kinuski donitsia. Siinä nukkuvia köyhiä väistellessäni
tuli sellainen olo, ettei maailma ehkä ole ihan reilu paikka. Seattlessa oli puisto, joka oli ihan
täynnä ihmisiä. Piknikillä olevat perheet istuivat sulassa sovussa kodittomien kanssa, joilla oli koko
omaisuus ostoskärryissä mukanaan. New Yorkissa joku oli rakentanut ostoskärryistä ja muusta
rojusta majan keskelle Broadwayta. Se ainakin näytti siltä, että oli ollut siinä jo pidempään.
Alkuun tuntui vähän ahdistavalta kävellä kodittomien täyttämillä kaduilla varsinkin iltaisin, mutta
aika äkkiä siihen tottui. Suomalaisiin kodittomiin verrattuna amerikkalaiset vaikutti suhteellisen
selväpäisiltä, vaikka on niilläkin varmaan aika monella ongelmia huumeiden kanssa. Seattlessa yksi
tyttö päätti kysyä vastaan kävelleeltä huumediileriltä lähintä McDonald’sia. Se ei tiennyt
hampurilaisista, mutta olisi mielellään myynyt meille kokaiinia. Se vissiin luuli, että haluttiin
ostaakin sitä, koska se seurasi meitä melkein hostellille asti. Lopulta se raukka tajusi, ettei oltukaan
kiinnostuneita ja lähti lampsimaan alla päin takaisin keskustaan. Melkein kävi toista sääliksi, kun
joutui kävelemään pitkän matkan turhaan.
Reissusta jäi lopulta tosi positiivinen fiilis. Amerikka on loppujen lopuksi ihan mukava paikka, jonka
kummallisuuksille on hauska nauraa. Oli se silti kiva palata kotiinkin, eikä jäänyt kaduttamaan, että
reissu jäi yhden lukukauden mittaiseksi.
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Egea-vaihto Varsovaan

Puola on maa joka herättää monenlaisia mielikuvia. Kyseisellä
maalla on pitkä historia, johon mahtuu jos jonkinlaista keksijää,
taiteilijaa ja muuta merkkihenkilöä. Silti nykyään puolalaisia
ajatellessa yleensä ensimmäisenä tulee mieleen se, että he
tuntuvat tekevän tällä hetkellä kaikki Euroopan työt siivouksesta
ydinvoimaloiden rakentamiseen. Puolaan onkin vaikea
suhtautua
oikein
mitenkään.
Se
jyrättiin
toisessa
maailmansodassa ja jäi itäblokkiin. Maa on ollut köyhä, mutta
viime vuosina talous on ilmeisesti kasvanut. Kun kysymyksessä
on näinkin monisyinen ja mielenkiintoinen maa, onkin aivan
luonnollista lähteä tutustumaan siihen tarkemmin, mihin
tarjoutuikin mainio tilaisuus Egean kautta.
Kuva 1. Mustia hetkiä Krakovassa

Oulusta varsovalaisten riesaksi meitä lähtikin neljä ihmistä.
Vaihtelevasti tulevaan kohteeseen tutustunut porukkamme laskeutui Puolan maaperälle kahdessa
osassa Juho-Ville ensin ja muut päivän tai parin päästä joskus joulukuun alussa (en jaksa tarkistaa
päivämääriä koska niillä ei ole kuitenkaan varsinaisesti mitään merkitystä).
Ensimmäinen varsinainen asia maahan saapumisen jälkeen oli nukkuminen. Seuraavana päivänä
kokoonnuimme porukalla yliopistolle josta varsinainen vaihdon ohjelma alkoi. Ensimmäiset
vaikutelmat Varsovasta olivat ainakin allekirjoittaneella, että kaupunki on erittäin iso ja siellä on
aivan liikaa autoja. Syynä lienee se, että Varsovaan ei olla saatu rakennettua kehätietä. Lähestulkoon
kaikki liikenne kulkee siis keskustan kautta. Automäärää on pyritty helpottamaan siten, että
kaupungin sisällä pysäköiminen on kallista ja muutenkin
hankalaa, kun taas keskustan laidoilla on paljon ilmaista
parkkitilaa metron tai muun julkisen kulkuvälineen lähellä.
Julkiset kulkuvälineet tulivatkin tutuksi tulevan viikon
kuluessa kun lähes kaikki siirtymät toteutettiin metrolla,
bussilla, junalla tai raitiovaunulla. Raitiovaunut olivat muuten
siitä mielenkiintoisia että niitä ei tainnut olla kahta
samanlaista. Jännittävää. Julkiset yhdistettynä siihen, että
kenelläkään ei ollut karttaa johtivat siihen, että Varsovan
varsinainen rakenne jäi hieman epäselväksi. Maantieteilijälle
pitäisi aina antaa kartta ensimmäisenä uudessa paikassa.
Kuva 2. Kulttuurin ja tieteen palatsi. Isä Aurinkoisen lahja Puolan
kansalle, jonka he joutuivat kyllä itse lopulta maksamaan.

Ensimmäisenä päivänä vierailimme museossa jossa näyttely
esitteli varsovalaista vastarintaliikettä toisen maailmansodan
ja kommunistihallinnon aikana. Näyttely avasikin hyvin
käsityksiä Puolan maailmansotien aikaisesta ja jälkeisestä
historiasta. Näyttelystä löytyi myös syitä Varsovan kaupunkisuunnittelulle. Täysin tuhottu kaupunki
oli otollista maaperää sosialistiselle realismille, jonka kanssa
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kaupunkikuvan surrealistisuutta lisää kylmän sodan jälkeen kaupunkikuvaa hallitsevat
pilvenpiirtäjät. Kaupungissa kapitalismi kohtaa sosialismin luoden erikoisen sotkun ideologioita ja
erilaisia tyylejä.
Seuraavana päivänä meidän päidemme menoksi oli suunniteltu reissu Krakovaan. Aamulla
heräsimme epäinhimillisen aikaisin ja matkustimme junalla tuohon Puolan kulttuuripääkaupunkiin.
Krakovalaiset ja varsovalaiset eivät lähtökohtaisesti pidä toisistaan, sillä aikoinaan pääkaupunki
siirtyi Krakovasta Varsovaan, jonka seurauksena Varsova tuhottiin täysin toisessa maailmansodassa.
Krakovalaiset silti ajattelevat olevansa pääkaupungista, vaikka periaatteessa kaupunki säilyi sen
takia että status oli eri. Nykyään jako menee niin, että Varsova on hallinnollinen ja taloudellinen
pääkaupunki kun taas Krakova on
kulttuurin ja matkailun keskus.
Krakovassa kävimme kiertämässä
juutalaiskierroksen. Nimi ei tullut
hinnasta, vaan siitä, että se käsitteli
juutalaisalueita
ja
juutalaisten
historiaa Krakovassa. Kierros oli
muuten mielenkiintoinen, mutta siitä
ikävä että se päätyi Schindlerin
tehtalle, joka ovat valitettavan
kaukana keskustasta. Schindler oli
muuten mulkumpi kuin maineensa.
Kuva 3. Pragan disko
Kierroksen jälkeen olikin vaiheessa kovasti odotettu ohjelmanumero eli votkan juominen. Sen
juoman osaavat puolalaiset tehdä hyvin ja ensimmäisen tuikun jälkeen meidän porukkamme
viinavastaavat olivatkin suorastaan äimistyneitä siitä, että mausta puuttui täydellisesti takapotku.
Toisaalta sillä oli eräänlainen hevosenpotkuefekti. Illan kohokohtina lienee moniääninen ja
epävireinen Maamme-laulu (oli Suomen itsenäisyyspäivä), sammuminen hostellin aulaan, haahuilu
ja puolalaisten poliisien kanssa neuvotteleminen.
Krakovan makkara on muuten kusetusta. Tai kyllä sieltä makkaraa saa, mutta ei sitä sanota
Krakovan makkaraksi vaikka se onkin makkaraa Krakovasta eli Krakovan makkaraa. Sitä makkaraa
saa vain krakovasta. Kunnon makkaraa.
Krakovasta palattuamme, votkan väsyttäminä tai muuten pirteinä riippuen omasta
käyttäytymisestä, pidimme kaikille tervetulleen rauhallisen illan. Seuraavana päivänä ohjelmassa oli
tutustuminen Varsovan lähellä olevaan kansallispuistoon. Erikoisuutena siellä oli harjuja.
Kansallispuiston keskeltä löytyi myös museo, joka kertoi puiston vaiheista yllättäen toisen
maailmansodan aikana. Toisesta maailmansodasta jäänyt trauma on Puolassa edelleen erittäin
vahvasti läsnä.
Illalla olikin taas vuorossa baareissa istumista ja yökerho. Ryyppäsimme pipon. Vittu.
Seuraavat pari päivää kiertelimmekin sitten Varsovassa erilaisissa nähtävyyksissä ja eri
kaupunginosissa. Kiersimme kaikenlaiset kuninkaan linnat ja puistikot sun muut sensemmoiset
peruskohteet, kuten turisteille suunnitellun vanhan kaupungin. Täytyy muuten tässä välissä haukkua
Varsovalaisten jouluvaloja. Hyi helvetti. Siinä oli kyllä annettu aivan liikaa rahaa aivan väärille
ihmisille. Minua alkoi oksettamaan ne. Joka tapauksessa kaupungista löytyy mielenkiintoisia
kontrasteja ja esimerkkejä kaupunkisuunnittelusta ja kehittämisestä. Esimerkiksi viime vuonna
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pidettyjen jalkapallon EM-kisojen takia rakennettu areena oli häätänyt tieltään yhden Euroopan
isoimmista pimeistä toreista. Sieltä olisi rahalla saanut kuulemma vaikka ydinkärjen, jos vaan
venäjän ja kiinan taito riitti. Mielenkiintoinen oli myös Pragan alue, joka ei tuhoutunut niin pahasti
toisen maailmansodan aikana ja sen vuoksi siellä on säilynyt vanhaa rakennuskantaa. Pragaa
pidetään yleisesti hieman huonona ja turvattomana alueena, mutta ihan rauhallista siellä nyt oli.
Kaupungilla pyörimisen jälkeen kokoonnuimme vielä viimeiseksi illaksi lähimpänä lentokenttää
asuneen hostin luokse viettämään iltaa kissojen, votkan ja silakkarullien parissa. Tunnelma oli
iloinen.
Seuraavana
päivänä
lensimmekin
sitten
takaisin
Ouluun.

Kuva 4. Iloinen ryhmämme (huomatkaa ryypätty pipo)
Reissu Puolaan onnistui erityisen hyvin, vaikka pieniä ongelmia olikin sen vuoksi, että
yöpymispaikat olivat suhteellisen kaukana Varsovasta ja olimme siten pitkälti julkisten
liikkumisvälineiden varassa. Tämä aiheutti hieman ongelmia organisoinnin kannalta, mutta antaisin
silti isännillemme 5/5 arvosanan. Vastavierailua odottelemme tämän kevään aikana.

-Jussi
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Poikien iloinen televisioilta
Top Gear 18:00-18:53
M: Ensinnäkin: mikä vittu on ”katuraaseri”. Tämä on sellainen miestenohjelma todellisille
miehille. Tämän ohjelman suurin puute on se, että se on ihan hyvä. Sopivan kevyt aloitus
rankalle rupeamalle.
*taustalta ääntä peräilman kuulla taisin
J: Jos maitopurkille laittaisi mopon hevosvoimat, niin se kyllä kulkisi kovaa.
*otettiin hieman rommia
M:
Nyt
en
ymmärrä.
Tässä
ohjelmassahan on pääosassa yleensä ne
autot ja ajaminen? Miksei nyt ajeta?
Mainoskatkoillakin ajetaan enemmän
kuin tuossa ohjelmassa.
*mainoksissa autoja, sänkyjä, rumia
taloja ja rikkaita runkkareita. J nautti
sänkymainoksesta.
J: Ei lukiossa opetettu tämänmallista
kirjoitusformaattia. Opetellaan tehdessä.
Vitusti mainoskatkoja. Hyi saatana, jätkä
pani
bensapumppua
(Teboilin
mainoksessa).
Jätkä
on
sukupuolineutraali termi.
*J:n Thai
ladattiin

Cube

valmistui

ja

Kuva 1: My Cofe makre is full power

leipäkone

Iholla 18:53-18:58
M: Odotukset ovat korkealla, koska ohjelmassa on erään tuttuni emäntä ja koska ”EI
KILTEIST TYTÖIST VOI TULLA PÖRSSIYHTIÖIDEN JOHTAJII!”
*Neljä minuutin jälkeen katsojat myöntävät jo, että ohjelma vituttaa eikä jaksa kuunnella.
Katsottavahan tätä kuitenkin on, koska kyseessä on ilmiö eikä elämää voi käsikirjoitta.
Sitten ohjelma loppui. Jes. Ei se loppunutkaan. Ohjelmaa tulee vielä monta jaksoa.
Tubanja.
J suuttui sairailla lapsilla mässäilevän ohjelman mainoksesta.
Katsojat pitivät Enbuske ja joku muu Crew'n mainoksesta, koska Jyrki Katainen vetää
kaljaa siinä.
M: Mikä on Oululaisen ruisleivän mainoksen pointti? ”Me varmistamme että ruista riittää
kaikkiin Oululaisen ruisleipiin”. Riittäähän se vaikka kuinka vähän sitä olisi? Mutta jos ruis
loppuu, niin ruvetaanko myymään vaaleaa leipää ruisleipänä vai mitä helvettiä?
IHOLLA JATKUU. JAKSO 3: KAUKOSUHDE
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Katsomossa kuohuu. EI KILTEIST TYTÖIST VOI TULLA PÖRSSIYHTIÖIDEN JOHTAJII.
On tämä muuten typerä ohjelma ja tässä on typeriä ihmisiä. Aika siistiä. Tässä ohjelmassa
on selvänäkijä!
*leipäkone pitää kovaa meteliä ja herättää keskustelua siitä, miten tämä leipäkone on
huonompi kuin vanha. Hitaampi ja kovaäänisempi – aivan kuin oikea nainen.
Ohjelman katsominen tuottaa ongelmia katsojille. Katsomme oikeastaan mieluummin
mainoksia.
Kissanruokamainos kiihotti katsojien ruokahalua ja jossain maailmassa pyrittiin elämään
joka päivä kuin Jeesus, eli ajamaan limusiinilla ja hengaamaan huorien kanssa. J ei
oikeastaan haluaisi olla näiden ihmisten iholla, koska ohjelmassa olevat ihmiset ovat
typeriä pyrkyreitä. Ajatteleeko tämä yksikin nainen saavansa miehen tämän ohjelman
takia? Luuleeko Marketta että hänen poikaystävänsä Visa pääsee tämän ohjelman
seurauksena eduskuntaan? Tämän ohjelman jälkeen ei tartte haaveilla varmaan enää
edes siitä Jalasjärven kunnanvaltuustosta.
Elämää ei voi käsikirjoittaa, mutta televisio-ohjelman voi, ja mielellään pitää, käsikirjoittaa.
Tämä tekstihän on muuten ihan kuin meidän oma Iholla...
IHOLLA LOPPUI TAAS.
IHOLLA ALKAA TAAS. Jakso 4. Taikapiirakka
Tämä ohjelma aiheuttaa pahaa oloa ja vihaisuutta. En ymmärrä miksi kukaan voisi katsoa
tätä vapaaehtoisesti tai suostua tämmöiseen esiintymään. Ja vaikka tuo radioihminen
onkin sopivan ruma radioon niin ei sillä ole edes hyvää ääntä. TV: JUSSI
19:35 M lähtee Siwaan hakemaan lastuja perunoiden.
Marketasta tulee kolmannen sukupuolen teekkari. Melkoista amerikkaa.
19:38 M palaa perunalastukaupasta mukanaan Eldorado Sour Cream & Onion lastuja
sekä dippikastiketta. Yllättävän lähellä tuo kauppa. Kevytkermaviili on liemistä ja sotkuista.
Dippikastike on ranch. Siwan valikoima on huono. Telkkarissa itketään. Ei parantanut
minun elämänlaatuani tämä. Markettaa naurattaa! ZERO ZEWRO XERO ZERO! Marketta
pesee hampaita. Kivaa. Ei olekaan niin kivaa vissiin, koska Markettaa itkettää samalla.
Naisen elämä on vaikeaa. Katsojakunta miettii, että koska on itketty viimeksi. Lopputulos
oli, että on oikeastaan helmpompi muistaa että koska on viimeksi kussut (2008 pääsiäinen
J) tai paskonut housuun (2001 kevät M).
IHOLLA LOPPUI LOPULLISESTI.
LOPPUTUNNARI VAIHTUU JOKA
JAKSOON. SIISTIÄ.
PUTOUS 20:00Putous on ilmiö. Sitä pitää katsoa.
Se voi olla hauskaa. Stan Saanilaa
pitäisi
kieltää
oleskelamsta
televisiossa. Mainoksia siis tulee
taas. J:n ruumiinlämpötila on 20:05
35,9 C ja M:n ruuminlämpö on
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Kuva 2: My Putous is full power

36,5C. Katsooko Putousta oikeasti yli miljoona ihmistä? Mikä Suomen kansaa vaivaa?
Yhteiskuntamme voi huonosti.
HAHAHAHAHAHA AIVAN LIIAN HAUSKAA. ON AKU ANKKAA JA KAIKKEA!!!! Joku
kotikatsomossa oikeasti naurahti...
Riivattu natsi olisi ihan hauska sketsihahmo. Riivatulla natsilla voisi olla Saatanalta kalliilla
hinnalla ostettu erikoiskyky, joka olisi kihdin povaaminen nyrpeille ihmisille uutena
vuotena.
Katsojien tekisi mieli käydä vapauttamassa elimistöstään ureaa, mutta niin ei kuitenkaan
tehdä vielä , koska ureaa varastoimalla saa pitää pidemmän vedenheittotauon
myöhemmin.
Putous vetää sanattomaksi. Tämä ohjelma on vain väärin...
Ressu Redfordin kuva nauratti vähän. Jos ohjelman kohokohta on Ressu Redfordin kuva,
niin ei kovin hyvin kyllä taida mennä. Katsojien suosikkisketsihahmoksi valikoitui se
nainen, joka pyrkii olemaan hiljaa. Ohjelman parhaita puolia on mainoskatkot ja kusitauot.
Onkko ripuli nykyään seksikästä? Tuntuu, että joka toinen televisiosta tuleva mainos
käsittelee tätä löysänlaista ulostetta. Ripuli.fi hieman nauratti.
20:50 Jokke ”Jokke” Virtala (Kimmontien
kirkkaanpunaisen pitsan syntymäpäivälahjaksi.

fariseus)

saapuu

ja

ojentaa

J:lle

Putous – Miljoona suomalaista voi olla väärässä.
J ihmettelee sitä että häntä on onniteltu jo kolme kertaa vaikka juhlapäivä on vasta
huomenna.
21:01 PUTOUS PÄÄTTYI VIIMEIN
21:04 Uusi ohjelma, Jutta ja puolen vuoden superdieetit, NYT SITÄ MÄSKIÄ JA LIHAVIA
IHMISIÄ. Voi saatana Liv ei
toimi.
Joutuu
katsomaan
jotain muuta.
21:09 leipä on valmista.
21:11 Mustanaamio-elokuva
päälle. A näkee unia pornosta
unia. Se on hauskaa.
Linja 25 on se takia Oulun
paras baari kun siellä on
halpa kalja
ja vihainen
palvelu.
Mustanaamio ei vakuuta vaan
on enimmäkseen tyhmän
näköinen. J demonstroi A:lle
kuinka miehen voi raiskata.
Siihen tarvitaan vaseliinia.
Kuva 3: My KISS portrait is full power
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21:22 Uusi ohjelma. FOX Tabu, tee minusta kaunis. SOSIAALIPORNOA!!!1
Tätä Viking loton mainosta ei voi ymmärtää. Tai ei ainakaan tule semmoinen olo että
pitäisi lotota jos voittamisen jälkeen muuttuu viikingin ja Ior Bockin yhdistelmäksi joka
lentää avaruudessa ja tanssii letkajenkkaa. Valitsen mieluummin oman elämäni. *Repivää
peräilmaa sanojen vakuudeksi
M on nähnyt jo tämän transvestiittiohjelman.
21:34 Juuso saapuu ja valittaa tunkkaisesta ilmasta. ”Jaska, parveke auki!” *Jaska avasi
parvekkeen. Ju nauraa kirkkaanpunaiselle pitsalle.
Telkkarissa tehdään miehestä naista leikkaamalla naamaa irti. Härskiä hommaa.
Thaimaassahan noita miesnaisia on.
*parveke kiinni ja kaljaa päkistä. ULULULULULULU! Shut up door.
Opeth on oikeasti huono bändi ja tämä teksti on kuin Opethin huonot levyt. Se junnaa ja
junnaa eikä koskaan päädy mihinkään. Metatekstiä dadatekstistä TV: JUSSI
Perussuomalaistenkin pitäisi sen oppositioulinan sijaan keskittyä siihen oikeanlaiseen
protestiin eli paskan syömiseen ja kusen juomiseen. Hallitus vaviskoon!!
22:00 JIM Tulli. Nyt niitä vinkkejä!
Katsomo toivoisi Amerikan romaneja, Maailmanlopun odottajia, Doc Palkkionmetsästäjää
tai Jesse Venturaa mutta meidän on pakko tyytyä tähän.
22:16 Mikko Kesälä saapuu juhlatalolle. Kirjoitus on unohdettu eikä kukaan istu sen
äärellä.
22:33 Jersey Shore näkyy tv-laitteesta. Se jakaa kovasti mielipiteitä, mutta kaikki
hiljentyvät nauttimaan laatuviihteestä! Paitsi Mirkolla on asiaa vielä 22:35
22:37 Antti tuli WC:sta. Piti huuhdella kaksi kertaa
22:42 Jersey Shore loppui. Kaikilla on hauskempaa. Antti hakee lisää kalijaaa
22:47 Antti kertoo, että Jokke se on hyvä ukko. Kukaan ei oikein siitä tiedä. Kaikkia vituttaa
jo Antin jutut. Prkl vittu. Nyt meinaa keskittyminen lipsua olennaista. Vituttjgidajöhkj
22:54 TV-laite kysyy suljetko! Mirko sanoo ei!
22:56 Nivala Antti saapuu paikalla
22:56 Neljäs kerta kun jotain henkilö nimeltään Jussi onnitellaan vääränä päivänä
22:57 Hei prkl Jussi Oneenenea!
22:07 Antti puhuu jotain oikeata asiaa.
22:09 Ihmiset ovat tyhmiä. Ne ei tiedä mitä ne haluavat ja milloin ovat onnellisia
22:11 Jussilla on jotain oikeiata asiaa prkl.
22:11 Nyt kekustaaan
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22:12 Minna ei huutanut kertakaan
22:13 Mirkosta ei ole opettaja hommaan
22:13 OOOOtetaaann kuun heiskanen opettaaa
22:14 Viiiiina loppppuuuu
23:39 Kuumaa keskustelua broilerin kasvattamisesta lyömällä ja haukkumalla
23:45 Jakie khan elokuva alkaa
23:51 Emme syö mitään mikä on langettanut varjon
0:05 Kommari-lauluja ja paljon

Kuva 4: My coffee time is english
Joo-o. Pääsi Mikko Kesälä tähän mestariksi. Kaikenlaista tarkkaa havainnointia. Ja lähti se
muuten pois tossa puolen yön aikaan. Wululululuu!
Puolenyön jälkeen laitettiin TV kiinni ja alettiin kuuntelemaan punkkkia! Ja syötiin se
tulipunainen pitsa saatana. Poltti kaikkien suut. Oli tulinen lätty saatana. Nyt ei hiplailla
palleja!
Tämä aistiharha on erittäin
todellinen
mutta
se
kuulemma
huuhtoutuu
alkoholijuomilla.
Keskustelu
siitä,
että
lähdetäänkö Ykän pubiin,
Queta
Pubiin
vai
ei
minnekään
käy
voimakkaana. Todennäköisesti
emme lähde minnekään
koska kello on jo niin paljon
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Kuva 5: My eyebags are full power

että ei kannata ja olemme laiskoja nuoria miehiä. Meillä on vielä viinaa. Kaljat on juotu.
Perkeleen saatana kusilaari.
Muumipastilli on semmoinen pieni puuhastelu joka sulaa hiljalleen suussa mutta ei
oikeastaan maistu millekään. Vitun muumipastilli ja turhanpäiväinen epämaku.Nyt
logiikkaa eli Nintendon Asi Hokkeytä. PASKAAA AUNUS AUNUS AUSNU AUNUSA
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH TERVEISIN JOKKE!
Ei me mitään konsolia pelata. Eikä mennä minnekään. Vinyylit lentää niskaan kuin se olisi
tähtipölyä. Ei ole. Saatana.
Jokke vähän nukkuu tuossa. Vielä kerkiäis Queta pubiin. ”Mä en halua lähteä mihinkään.
Mä en edes halua lähteä omille kämpille”. - Jussi T. 25 v.
J.V. Nukkuu J:n sohvalla. Syvästi. M käyttää A:ta rumpuna. Läts läts pum pum. Fuck you
and die. Sohva on levitettävä että Jokke ja Jussi mahtuvat siihen. Ei no homo gay. Pullot
lentää kun ne ovat kuitenkin semmoisia neutraaleita asioita. Paitsi ovat altistuneita
kapitalismin perkeleelle sillä pullopantillaan. Saatanan valkoiset. Raptoria soimaan saateri.
Tulee sitä 80-luvun amerikkaa jokaiseen kotiin myös. Nyt kun tämä alkoi niin tekisi mieili
puukottaa korvat käyttökelvottomiksi että ei tarvitsisi kuunnella tätä enää.Voihan kotipoika
ilman ryhmää.
Täältä on oikeastaan kaikki lähteneet ja M miettii pelkästään Ykän pubia. Olemme taas
alkupisteessä. Jokke vetää kengät ja takit jalkaan ja poistuu ovesta. J ei lähde
kulumallakaan. Jos joku on jaksanut lukea tämän tähän asti niin hommaa parempaa
tekemistä. Tubanja. Tämä teksti taitaa päättyä tähän. Me mennään nukkumaan vaikka
kello ei ole edes myöhä.

-Jussi ja Mirko
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Ystävällishenkistä ja reipasta kirjeenvaihtoa Turun yliopiston maantieteen
opiskelijoiden kanssa
Päätimme 17.1.2013 jKr., että olisi mukavaa ottaa kirjeitse yhteyttä jonkin muun yliopiston maantieteen
opiskelijoihin. Kohteeksi valikoitui Turun yliopiston maantieteilijät, koska joensuulaisten postiosoitetta ei
löytynyt killan nettisivuilta ja helsinkiläiset on hesalaisia.

Kirjeestä tuli liitteineen erinomainen.
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Boiling my cofe maker in Turku

31

Olimme hieman skeptisiä vastauskirjeen suhteen, mutta kyllä se vain sieltä sitten tuli kuitenkin! Aivan kuin
lomamatkalla pyrähtävä varpusparvi.
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Eikä tässä vielä kaikki. Saimme vastalahjana paljon miellyttäviä lahjoja, kuten Ikean kynän ja ostoslistan,
kaljakuitin ja viiden sentin kolikon. Jos jonkun kumman takia tämä asia sinua kiinnostaa, etkä saa tästä
selvää, niin kirjeenvaihtoa voi seurata Atlaksen kyberavaruussivuilla.
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Sanottua-palsta
”Terolla on iso, mutta Antilla parempi”, mantsan pojat keskustelevat telkkareista.
Tytöt nousee pöydästä exculla. ”Sinne meni piirakat.”
Mantsatar: ”Kyl mä tiiän, et haapana on Anus penelope.”
Mantsatar: ”Niin pääsiks sää sinne soluristeilylle?” Parin päivän solubilsan tenttiin lukemisen jälkeen.
”Ei siinä mitään ihastumista tarvita ku persettä jakaa pitkin kaupunkia”, vanhempi maantieteilijä avautuu
toiselle elämän kokemuksistaan.
Mantsatar solubilsan luennon jälkeen: ”RNA:han koostuu adeniinista, tymiinistä ja uraanista”
Biologit katsoo Euroopan karttaa mantsan kurssilla
Biologi 1: ”Mikä tuossa Ranskan ja Puolan välissä on?”
Biologi 2: ”Raja.”
Mantsatar: ”Jahas se piirsi oikeen kuvademonstraationki tuohon.”
Mantsalainen: ”Mitä, missä, hä?”
Mantsatar: ”No tuo piste tuossa.” Eräs kuuluisa geologian professori kirjoitti taululle ”Mikroanal.”
Ötökkäluennoilla opittua:





Sieni on eläin.
Piikkinahkainen on lähes ihminen.
Satiaiset kuolee sukupuuttoon, mutta älkää silti hankkiko niitä.
Eräät kaapissa elävät ötökät vain paskovat ja oksentavat koko ajan.

Mantsalainen loistaa. ”Mitkä valtiot kuuluu Skandinaviaan?”, ”Ainakin Suomi”.
”Mikä lintu tää on?”, ”Laululintu.” Puhe oli siis satakielestä.
Sama mantsatar joka tarjoili viime lehdessä pillikiveä Paasimehulle, kertoi oleensa juuri se pinkkityttöinen
reppu.
Mantsalaiset ovat myös järkyttyneet ihmisten maantieteellisistä kyvyistä:
”Hyvähän Islannilla on siinä Suomen ja Ruotsin välissä.”
”Eiks Afrikka oo valtio?”
Mansatar saapui etkoille toisen mantsattaren luo: ” Mielelläänhän sitä tuli, ku sai tulla tossut jalassa ja
ilman vaatteita”.
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