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PÄÄKIRJOITUKSIA 

Hei! Tämä on vuoden ensimmäinen Mantsa-lehti ja 

myös ensimmäinen tällä toimittajakokoonpanolla. 

Päätoimittajana jatkaa Jonna Löfhjelm mutta uusina 

toimittajina aloittaa minun lisäkseni Jutta Jurmu. 

Sen lisäksi kaikkien muidenkin kirjoitukset ovat ter-

vetulleita lehteen. Mantsa-lehdessä sensuuri ei pe-

rinteisesti ole ollut kovin tiukkaa juttujen suhteen. 

Tässä numerossa on muun muassa kaikkien uusien 

hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden esittelyt 

sekä raportteja viimeaikaisista tapahtumista kuten 

vuosijuhlista, pikkujouluista ja lyhytelokuvafestivaa-

leista. Maantieteen henkilökuntaa esittelevässä 

juttusarjassa on ajankohtaisesti uusi aluekehityksen 

ja aluepolitiikan professori Toni Ahlqvist.  

Hauskaa lehdenlukua! 

Aleksi Nivala 

Ajatusvirtaa 

Talvi tuli ja talvi meni. Edelleen on helmikuu. Lunta 

sataa, vettä sataa ja kaikkia vituttaa. Opiskelu ei 

kiinnosta enää ketään. Väsyttää. Turhauttaa. Tylsis-

tyttää. Onko pakko? On pakko. Opiskelkaa. Älä ole 

vätys. Kuunnelkaa musiikkia. Tanssikaa ja laulakaa. 

Yksin kotona. Pimeässä. Verhot kiinni. Ilman vaattei-

ta. Urheilkaa. Syökää. Juokaa. Suvakit ei hyväksy 

muiden mielipiteitä. Ollaan silti suvaitsevaisia. 

Mutta noin ei saa ajatella ja haluta. Okei. Eikun mi-

ten se meni? Säästäkää. Ei ole kivaa kun rahat lop-

puu. Ja olisi kaikkea kivaa tekemistä. Heräteshop-

pailua. Hullut päivätkin tulee joskus. Lomallekin pi-

tää päästä. VR alensi hintoja alentamatta hintoja. 

Alle kahdenkympin lippu nyt kakskytkuus euroa. Ei 

hyvinvointivaltio ole sellainen, että me voimme hy-

vin. Hyvinvointivaltiossa valtio voi hyvin. Tellukses-

takin tuli innovaatio areena. Nyt vain keksimään. 

Sieltä saa hyviä keksejä. Ritva katosi taas. Tuokaa 

Ritva takaisin. Tietäjät tietää. Pistetään Suomi kun-

toon. Nauttikaa lehdestä. Se on hyvä. 

- PT JONNA  
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Rakkaat  

mantsalaiset, 

 

tässä uusi valtiattarenne kirjoittaa ihka en-

simmäistä PJ-palstaansa didaktiikan reflek-

tiopäiväkirjan sijaan. Alkuvuosi on ollut kii-

reinen ja työntäytteinen – vauva on kirjai-

mellisesti tulessa noin 98 % valveillaolo-

ajastaan. Kunhan vain jatkossakin muistaisi 

merkitä kaikki tärkeät asiat joko kalenteriin, 

puhelimeen tai otsalohkoon, niin stressita-

so ei tästä pääse nousemaan.  

Atlas on jo näin alkuvuodesta järjestänyt 

paljon mukavaa aktiviteettia (Laskiainen! 

Fuksibileet! Siivouspäivä!!) ja vielä enem-

män on tulossa, muistakaahan pysytellä 

kartalla kaikista menoista. 

 

Parhaimpana juttuna tässä puheenjohta-

jahommassa on verkostoituminen muiden 

kiltojen edustajien kanssa, hypersosiaalise-

na persoonana ihmisenkaipuuni on oikeasti 

tyydytetty päivän päätteeksi. Olemme ny-

kyään myös Herra Tutkimusryhmän Johta-

jan kanssa sähköposteissa sinutteluväleissä, 

joten kauteni alkua voi pitää vähintäänkin 

menestyksekkäänä.  

Ja kuulkaas näin ystävänpäivän hengessä 

aion kehottaa kaikkia astumaan oman pie-

nen kiltamme tarjoaman mukavuuskuplan 

ulkopuolelle: menkää tutustumaan muihin-

kin tieteenharjoittajiin! Levittäkää spatiaa 

lista propagandaa! Lisääntykää ja täyttäkää 

tämä maa mantsalai…. eikun siis kertokaa 

vain että meillä on mukavaa, sääki varmaa 

tykkäisit. 

 

Maailmanvalloitusterveisin, 

Kristel 
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"Kaikesta huolimatta ruukku maistui ihan hyvälle, oikeasti, 4½ kautta 5", kommentoi venäläisestä elintar-

viketeollisuudesta šokeeraavan kuvauksen ohjannut Mirko Honkavaara.  

 

Dokumenttisarjassa voiton vei viime vuotiseen tapaan Mirko Honkavaara. Neuvostoliitto-

laista elokuvatraditiota kunnioittavan Kaijofilmin tuotos Critical Documentary Film about 

Russia on inhorealistinen läpileikkaus itäeurooppalaisen einesruokateollisuuden nykytilasta. 

Teoksen alkuvoimaisuus huokuu talouspakotteiden sävyttämää jännitettä geopoliittisesti 

tulenarkana aikana. Katsojalta vietävä kontrolli aikaan ja tilaan synnyttää ambivalentin tun-

teen, joka kasvattaa teoksen henkimää turmeltuneisuutta. 

Audiovisuaalista mannapuuroa 

festivaaliyleisölle 
Järjestyksessään toinen Atlaksen lyhyelokuvafestivaali järjestettiin 8. joulukuuta 2015. 

Mantsalaiset olivat tuoneet festivaalin 10 elokuvateosta, jotka kilpailivat dokumentti- ja 

draamasarjojen voitoista. Jäähyväiskirjoituksessaan Mantsalehden sivuilla festivaalin tai-

teellinen johtaja tekee katsauksen tapahtuman ohjelmistoon. 

Honkavaara uusi voittonsa 
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"Onhan se [voitto] hieno tunne. Vaikka olenkin pettynyt, koska lähdin kahta Gambina-

pulloa tavoittelemaan. Olen kuitenkin tyytyväinen [dokumenttielokuvaan]. Ainoa tyyty-

mättömyyden aihe on se, että tuli sitä itse videota esiteltyä etukäteen tietylle yleisölle", 

kertoo Honkavaara. 

Jussi Film Production osallistui dokumenttisarjaan kahdella teoksella. Essi Jokisen ohjaama 

Suomen talvi esittää kantaaottavasti pohjoista elämää märässä, pimeässä ja keinotekoisen 

materialismin dominoivassa miljöössä. Filmistudion toinen teos on Jussi Toopakan ohjaama 

Unemployed Everyday, joka kuvaa mukaansatempaavasti nykyhetken individualistis-

antisentristä rotaatioliikettä raukean kitaramusiikin säestämänä. 

Dokumenttisarjan päätti Antti Virtalan Lohen valmistus, joka punaisten sävyjen värittämänä 

turvautuu kokkiohjelmagenren kuvastoon ohjaajan itsensä esittämän melankolisen musiik-

kikappaleen kera. Teos on tiukasti kiinni yleisölle tutussa todellisuudessa, mutta esitetyt nä-

kökulmat ovat henkilökohtaisia ja vertauskuvallisia, ja siksi myös puhuttelevia. 

 

Fuksit korjasivat potin draamasarjassa 
Kaijofilmin draamalinjan tuotantona festivaalilla esitettiin Mirko Honkavaaran elokuva How 

Pörriäinen killed Christmas. Teos tasopainottelee herkkyyden ja väkivallan välisen dualismin 

äärellä. Tarinassa viattomasti alkava kiinnostus johtaa addiktioon ja tragediaan. Teoksen 

kruunaa valloittava tunnuslaulu. 

Juha Härkösen ohjaama Ritvan pojan tarina on klassinen tarina Ikaros-kompleksista oirei-

levasta sankarihahmosta, joka ajautuu konfliktiin tukijoitaan vastaan. Teos asettaa katsojan 

pohtimaan syntymisen ja tuhoutumisen kosmologiaa. Elina Nissisen Peach Ice Tea on taas 

koskettava nuoren miehen kasvutarina elämän makeutta representoivan tikkukaramellin 

äärellä. Matti Partasen roolisuoritus on hypnotisoitavuudessaan mykistävä. 

Tällä kertaa festivaalin suurin floppi oli Juho-Ville Marttilan viimevuotisen menestysteok-

sen jatko-osa Šeriffin pojan kosto. Närkästynyt festivaaliyleisö tuomitsi teoksen laskel-

moiduksi, vanhalla menestyksellä ratsastavaksi ja katsojiaan aliarviovaksi. "Pidin festivaalin 

kaikista teoksista, paitsi tästä", kommentoi Toopakka. 

Miikka Oikarisen Maltainen sielunmaisema haastaa katsojansa psykologiseen draamako-

kemukseen, jonka tunnelma huokuu intensiivistä jännitettä jokaiselta kulaukselta. Omape-

räiset kerronnalliset keinot välittävät inhimillistä autenttisuutta, jossa äänimaailma myhäi-

lee kuuloaistille tarkoitettuja intertekstuaalisia vihjeitä. 

Draamasarjan Gambina-pullon voittajaksi nousi lopulta Janne Kirjavainen fuksiaisjoukkuei-

neen teoksellaan Pullon viemää. Elokuvassa nuorison idyllinen viinanjuontituokio keskey-

tyy ikävään vastoinkäymiseen, kun salaperäinen muukalainen, metafora yksilönvapauksia 

rajoittavasta  
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holhousyhteiskunnasta, anastaa seurueen juomat. Katsojien verkkokalvoille käynnistyy 

vauhdikas takaa-ajo, joka huipentuu onnellisesti nuorison puskajuopotteluun ja muukalai-

sen pahoinpitelyyn. Elokuva on ultramodernistisen ekspressionismin manifesti. 

"Hyvällä ryhmähengellä ja humalalla saatiin kasaan huikaisevan upea draaman kaari, jota oli ilo näytellä ihanien opiskelijato-

vereiden kanssa. Kiitos täytyy myös antaa meidän ryhmänohjaajalle! Mahtava kokemus, joka tulee elämään sydämessäni ikui-

sesti”, summaa salaperäistä muukalaista tinkimättömästi näytellyt Arttu Mäkipää elokuvassa Pullon Viemää. 

"Humalainen ideahan tuntuu aina hyvältä. Saimme kasaan suoraviivaisessa yksinkertaisuu-

dessaan nerokkaan ja puhuttelevan käsikirjoituksen, jossa näyttelijäkaartin suoritukset on-

nistuivat 5/5", tuumii elokuvan ohjaamisesta vastannut Kirjavainen. Teoksen luovaan pro-

sessiin liittyi silti runsaasti haasteita. Esiintymistä dominoinut päihtymys tuotti omat ongel-

mansa, samoin erityistä huomiota tuli kiinnittää kuvausryhmän pystyssä pysymiseen toi-

minnantäytteisen takaa-ajokohtauksen aikana. "Tavoitteeseen kuitenkin päästiin, ja koko 

elokuva saatiin ensimmäisellä otolla purkkiin", toteaa Kirjavainen.   

Elokuvataiteen suosio kasvussa 
Festivaalivieraiden määrässä oli nähtävissä suurta kasvua viime vuotiseen ja kiltakommuu-

nissa oli enemmän väkeä kuin järjestyssäännöt antavat myöten. Seuraavalle festivaaliker-

ralle ehdotetaankin L1:n varaamista. Festivaalin ohjelmisto oli viime vuotista kattavampi, 

mutta aktiivisempi osallistuminen omin teoksin olisi toivottavampaa nuoremmilta mantsa-

laisilta. "Odotan uuden polven dokumentaristien ja dramaturgien astuvan vahvemmin esil-

le seuraavilla järjestämiskerroilla. Festivaaliohjelmiston kantavana voimana toimineiden 

luottotaiteilijoiden rooli hiipunee tähän. Työpajakokoontuminen videoeditoinnin merkeissä 

voisi toimia taiteellista tuotantoa aktivoivana toimenpiteenä", tuumii festivaalin taiteelli-

nen johtaja. 
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Talviurheilureportaasi  

Umpihankifutis 2016 — POIKA ON TULLUT KOTIIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lauantai 23.1. valkeni pilvipoutaisena. Lämpötila oli noussut -10 asteeseen, mikä oli edistystä alkuviikon -

30 asteen lukemiin nähden. Ihmisiä ei luultavasti kuolisi hypotermiaan, mikä oli mahtava lähtökohta. Lu-

mitilanne oli sen sijaan huolestuttavan heikko; lunta oli hädin tuskin kymmenen senttiä, minkä vuoksi pu-

huminen umpihangesta tuntui hölmöltä. Turnaukseen osallistui seitsemän joukkuetta, joista Verba oli 

ainoa OLuT:in ulkopuolinen kilta. Joukkueet oli jaettu kahteen lohkoon ja Atlaksen kanssa samassa loh-

kossa pelasivat Blanko ja Syntaksis. 

Atlaksella oli odotettuun tapaan turnauksen suurin joukkue. Pelaajia oli melkein kolme kentällistä kun 

suurin osa kannustusjoukoistakin kävi kentällä. Joukkue oli nuorentunut edellisvuodesta entisestään ja 

mukana oli ilahduttavan paljon fukseja sekä tyttöjä. Odotukset olivat turnaukseen lähdettäessä hiukan 

ristiriitaiset, sillä Atlas oli tottunut dominoimaan umpihankifutista aina viime vuoteen saakka. Kuten sa-

nottua, joukkue oli kuitenkin käynyt läpi nuorennusleikkauksen, minkä jäljiltä menestystä ei voinut suo-

raan mennä lupaamaan, vaikka kapteeni Keränen korostikin, että vain mestaruus kelpaa. 

Turnaus alkoi Atlaksen osalta ottelulla Syntaksista vastaan. Ottelun alku viivästyi jonkin verran, sillä yksi 

biologi oli ilmeisesti unohtunut tarkkailemaan Oulun varispopulaatiota. Lisäksi biologeilta puuttui fuksipe-

laaja, minkä johdosta Atlas sai otteluun yhden maalin edun. Ottelusta ei jäänyt paljon mieleen, sillä se oli 

vielä melkoista hakemista molemmilta joukkueilta. Fuksit ja kakkosen tytöt todistivat kuitenkin tässä 

ottelussa olevansa pelinaisia ja -miehiä. Lisäksi Joonas pelasi maalissa nollapelin ja teki siihen päälle vielä 

voittomaalin. Ei paha saldo maalivahdille! Atlas vei ensimmäisen pelin 2-0 (huom. Syntaksiksen miinus-

maali). 
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Pienen makkara- ja mehutauon jälkeen vastaan asettui iso paha Blanko, joka koostui raavaista miehistä. 

Myös Blanko oli voittanut biologit, joten tässä ottelussa ratkaistiin lohkovoitto ja jatkopelin vastustaja. 

Blankolta puuttui naispelaajan lisäksi yksi pelaaja, joten Atlas sai otteluun maalin edun lisäksi ylivoiman. Se 

ylivoima ei kuitenkaan näkynyt kentällä, vaan Atlas pelasi turnauksen heikoimman pelinsä. Lepsu puolus-

taminen ja tehoton hyökkäys johtivat siihen, että Blanko johti toiselle puoliajalle siirryttäessä 1-0. Kun tois-

ta puoliskoa oli pelattu muutama minuutti lähetti Mauri puolesta kentästä yllättävän kääntölaukauksen 

maalin yläkulmaan kuin Eremenko konsanaan. 1-1! Blanko sai kuitenkin vielä yhden onnenkantamoisen 

kun maalinedusruuhkaan suunnattu keskitys pomppi suoraan maaliin. Edes Terrieri-Susku, Torni-Elina tai 

jokerimme Palttoo-Pekka eivät saaneet peliä enää käännettyä. Ottelu kuitenkin päättyi Blankon miinus-

maalin vähentämisen seurauksena 1-1 ja paremman maalieronsa ansiosta Atlas voitti lohkon. 

Välierissä vastaan asettui liikuntavuoroilta tuttu Verba, joka oli saanut turnaukseen mukaan hyvän roste-

rin, josta monella pelaajalla oli futistaustaa. Jo ensimmäisten minuuttien aikana kävi selväksi, että ottelus-

ta tulee hyvin tasaväkinen. Peli aaltoili kentän päästä päähän ja toisinaan Atlaksen puolustus intoutui nou-

semaan vaarallisen korkealle tukemaan hyökkäystä. Tämän seurauksena paitsiossa kärkkynyt Verban Joo-

nas oli useammin kuin kerran yksin Atlaksen maalin edustalla. Atlaksen Joonas osoitti kuitenkin olevansa 

kaimaansa parempi ja seisoi maalilla kuin muuri, välillä päälläänkin. Atlaksella oli paikkansa mutta aina vii-

me hetkellä vastustajan puolustus ehti peittämään ja varsinainen peliaika päättyi lopulta maalittomana. 

Jatko-ajallakaan joukkueet eivät ottaneet selvää paremmuudestaan, vaan ottelu siirtyi ratkaistavaksi rank-

kareilla. Kummankin joukkueen ensimmäiset laukojat onnistuivat. Toisessa parissa Joonas veti pidemmän 

korren Verban laukojasta. Kolmannessa parissa kummatkin maalivahdit torjuivat. Neljännessä parissa Joo-

nas torjui jälleen ja... Mauri tyylitteli uskomattoman yläkulmavedon! Näin Atlas varmisti finaalipaikan 3-1 

rankkarivoitolla! 

Finaalissa vastassa oli vastassa jälleen Blanko, joka oli pudottanut semifinaalissa ennakkoon vahvan Niko-

lin. Blankolta puuttui edelleen naispelaaja sekä yksi kenttäpelaaja, joten Atlas pääsi finaaliin maalin etu-

matkalta ja ylivoimaisena. Blanko tuli alusta alkaen kovaa päälle ja hyödynsi pääpelivoimaansa heittämällä 

korkeita keskityksiä. Atlas oli kuitenkin oppinut alkusarjapelistä eikä päästänyt Blankolaisia mellastamaan 

maalin edustalla mielensä mukaan. Puolustustaistelu imi nopeasti mehut heikkokuntoisimmista (lue alle-

kirjoittanut), jolloin Atlaksen reservit Miikkan ja Hannen johdolla liittyivät mukaan peliin. Hannen häiritse-

mistaktiikka toimi yli odotusten ja vain 20 sekunnin kentällä olon jälkeen sekä Blankon miehet että tuoma-

ri olivat menettäneet hermonsa. 

Ensimmäisen puoliajan pahin paikka oli kun Blankon kaukolaukaus painui yläriman läpi ja maali jouduttiin 

korjaamaan. Jotkut Blanko-mieliset sivustaseuraajat vaativat tilanteesta maalia, vaikka pallo oli selvästi 

osunut keskelle rimaa. Atlas onnistui pari kertaa sahaamaan Blankon puolustuksen terävillä syötöillä 

mutta tehottomuus maalin edessä vaivasi. Puolustuspäässä pallon eteen laitettiin päätä ja jalkaa ja kävi-

vätpä Atlaksen maskotit Tarmo ja Kalevikin tarjoamassa panoksensa peliin! Toisella puoliskolla Blankon 

painostus jatkui mutta Atlaksen puolustus oli kuin muuri johtajanaan Joonas, joka ”Gigi Buffon” –tyylisillä 

venytyksillään oli viimeisenä lukkona takalinjoilla. 

Sitten... Kuin salama kirkkaalta taivaalta, Jannen vetämä purkupallo millintarkka kaukolaukaus yllättää 

Blankon puoleen kenttään nousseen maalivahdin ja lipuu niiiin suloisen hitaasti yli maaliviivan... Koko At-

laksen vaihtopenkki ryntää huutaen kentälle! Riemu on sanoinkuvaamaton! Peli ei kuitenkaan ole vielä 

ohi. Blanko rynnii päälle viimeiseen asti. Kaukolaukauksia... Blokattuja laukaksia... Torjuntoja... Ja lopulta... 

LOPPUVIHELLYS! ATLAS VOITTAA!! ATLAS ON MESTARI!! Kaikki huutavat ja hyppivät ja riemuitsevat!  
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Lopulta ihmiset rauhoittuvat kättelemään vastustajaa, joka taisteli viimeiseen asti. Kapteeni Keränen käy 

noutamassa pokaalin, ja loppu on historiaa... 

POIKA ON TULLUT KOTIIN! 

 

Laskiaismäki 2016 

Laskiaistiistai valkeni harmaana ja sateisena. Sääennuste oli kerrankin oikeassa, ikävä kyllä. Kilpailupaikalla 

Reikunmäessä oli yllättävän hyvä tunnelma ottaen huomioon sääolosuhteet. Laskijoita huoletti eniten mä-

kikuopassa sijainnut pienen Laatokan kokoinen lammikko, joka oli täsmälleen keskellä parasta mäenlasku-

linjaa. Toinen huolenaihe oli mäenrinteen liukkaus. Ensimmäiset laskut kuitenkin todistivat, että mäkeä 

pääsee kyllä ylös, kunhan ei ensin huku siihen Laatokkaan. 

Allekirjoittanut välttyi märältä mäenlaskulta, kiitos Pauliinan, Annin ja Inan, jotka muodostivat Atlaksen All

-Stars -joukkueen (liekö ensimmäistä kertaa ikinä kun Atlakselta osallistui puhdas tyttötiimi..?) Myös fuksit 

olivat aktivoituneet ja tehneet joukkueen, jossa laskivat Janne, Katja ja Pekka. Joukkueet pohtivat mäen 

päällä, mikä olisi paras taktiikka, jotta A) voitetaan B) ei hukuta. Näille kahdelle muuttujalle oli vaikea löy-

tää yhdistävää tekijää Reikunmäen rinteestä. 

Atlaksen All-Stars -joukkue laski viidennessä erässä, jossa vastassa oli ilmeisesti jotain teekkareita. Tytöt 

olivat päättäneet pitää pään kylmänä ja jalat kuivana ja laskivat päivän pisimmän laskun! Tuomareilta ei 

kuitenkaan herunut lisäpisteitä pituudesta saati naisenergiasta, joten Atlaksen All-Stars -joukkueen tie 

päättyi alkueriin. Fuksit olivat vuorossa pian tämän jälkeen ja heillä oli vastassa Kultun joukkue. Fuksien 

taktiikka oli hyvin suoraviivainen ja älykäs: suoraa linjaa vesiesteeseen, jarrutus käsillä ja jaloilla käyttäen 

hyödyksi veden hidastavaa vaikutusta, ja lopuksi kova sprintti ettei hypotermia yllätä. Tällä taktiikalla men-

tiin heittämällä semifinaaliin! 

Ennen semifinaaleja laskettiin modified-sarja, jota seurasimme katsomosta käsin. Teekkarit olivat taas 

käyttäneet kiitettävästi mielikuvitusta eikä naurunpyrskähdyksiltä vältytty. Omaan top kolmoseen pääsivät 

ehdottomasti Star Wars -alus, Titanic DiCapriolla höystettynä (ei uponnut Laatokkaan >:/) sekä kuha, joka 

oli kuin elementissään vesiesteessä. Katsomossa näkyi myös muita mantsalaisia, jotka olivat kehnoa säätä 

uhmaten saapuneet seuraamaan Atlaksen joukkueiden edesottamuksia. 

Semifinaalissa Atlaksen fuksit saivat vastaansa jo viidettä kertaa peräjälkeen laskiaismäkeen osallistuvat 

Salamiseeprat, joten haaste oli kova. Fuksien lähtö onnistui hyvin ja he osuivat vesiesteeseen jälleen hy-

västä kulmasta ja johtivat mäkiosuudelle tultaessa. Mäessä Janne yritti liftata kyydin Seeprojen pulkassa 

mutta jostain syystä tämä ei passannut teekkareille ja tilanteessa syntyi pientä tönimistä. Maaliin tultiin 

jokseenkin samaan aikaan mutta tuomio suosi tällä(kin) kertaa teekkareita. Tappio jäi kuitenkin pian taka-

alalle kun haettiin palkinnot ja lähdettiin vetämään kuivaa päälle ja laskiaissaunaa kohti. 
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Mantsalehden haastattelussa Toni Ahlqvist Turuust 

 

Tutkimusryhmän työntekijöiden haastattelusarja jatkuu! Mantsalehden toimitus valitsi talvinumeron uh-

riksi uuden aluekehityksen ja aluepolitiikan professorin, Toni Ahlqvistin. Kuka hän on ja mitä hän lukee? Se 

selviää sinulle aivan hetken kuluttua! 

 

 

1. Kuka olet ja mistä tulet? 

- Olen Toni Ahlqvist ja tulen Turusta. 

Olin pitkään töissä Turun yliopistossa ja 

viimeiset kymmenen vuotta työskentelin 

VTT:ssä. 

 

 

2. Missä olet opiskellut ja mitä? 

- Olen opiskellut maantiedettä Turun 

yliopistossa. Gradun tein kulttuurimaan-

tieteestä, tohtoriksi valmistuin 2008 ja 

sain dosentuurin 2012.  

 

 

3. Mitä tutkit tällä hetkellä? 

- Minua kiinnostaa valtavan moni asia, 

yleisesti kiinnostaa tila ja aika sekä muu-

tokset ajassa. Olen kiinnostunut aluei-

den muutoksesta ja epätasaisesta kehi-

tyksestä. Erityisesti minua kiinnostaa 

teknologisen muutoksen ja aluekehityk-

sen välinen suhde. Minua kiinnostaa tut-

kia ja tarkastella esimerkiksi nousevia 

teknologioita, kuten bioteknologiaa ja 

sitä, miten muutos tapahtuu ja mikä on 

niiden rooli aluekehityksessä. Olen tehnyt myös tulevaisuuden tutkimista paljon, suunnilleen yhtä paljon kuin 

maantieteen tutkimista. Varsinaista tutkintoa minulla ei tulevaisuuden tutkimisesta kuitenkaan ole. Tulevaisuuden 

tutkiminen on ennakointia ja pitkän tähtäimen suunnittelua. Kysymällä tulevaisuudesta saadaan selville paremmin 

tietoa nykyhetkestä. 
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4. Mistä syntyi innostuksesi aluekehitykseen ja aluepolitiikkaan? 

- Väitöskirjan kautta. Väitöskirjan aiheena oli alueellinen muutos maakuntatasolla ja mukana oli paljon pohdintaa 

kompleksisuusteorian näkökulmasta. Tarpeena oli osoittaa että alueellinen muutos on yhtä kompleksinen kuin val-

tiomuutos. Prosessiin liittyy vallankäyttöä ja pääoman sekä osaamisen virtoja. Aluetaso paljastaa jännittävän ja dy-

naamisen poliittisen kentän. On mielenkiintoista mikä erottaa dynamiikaltaan alueen toisesta. Aluetaso on maan-

tieteilijälle kiinnostava koska se kattaa kaiken mitä yhteiskunnassa tapahtuu ja lisää siihen paikallisen kontekstin.  

Lukiossa eniten kiinnostivat maantiede, biologia ja historia. Harkitsin myös järkeviä valintoja opiskella ekonomiksi 

tai lakimieheksi mutten syttynyt kummallekaan. Hain maantieteen lisäksi opiskelemaan biologiaa mutta sinne en 

onneksi päässyt. Omana opiskeluaikana ensimmäinen vuosi oli kokonaan luonnonmaantiedettä. Harjoitustöitä var-

ten piirrettiin paljon karttoja käsin ja ne ovat aina kiinnostaneet. Myös kirjoittaminen kiinnosti ja siksi mietin myös 

journalistin uraa. Kuitenkin gradun kirjoittaminen oli innostavaa ja sai kiinnostumaan tutkimuksesta. Ajattelin että 

siinähän saa kirjoittaa ja lukea ja siitä vielä maksetaan! Jos tykkää gradun tekemisestä on edellytyksiä tutkijan uralle 

sillä gradufiilis on hyvin läsnä tutkijan roolissa. 

5. Mitä olet tykännyt Oulusta? 

- Oulussa maantieteen laitos on eloisa ja dynaaminen. Täällä on todella hyvä porukka ja tekemisen meininki. Se 

tarttuu ja tempaa mukaansa. Suomen yleisesti tilanteesta huolimatta täällä on poikkeuksellisen positiivinen fiilis. 

Yliopistorakennus on aivan valtava! Turkulaiselle kostea keli on hyvin tuttu ja Oulussa on ollut yllättävän samanlai-

set merelliset ilmat kuin Turussa. Oulussa on muutenkin jotenkin samaa rannikkokaupungin mentaliteettia kuin 

Turussa. Oululaiset ovat puheliaita ja paikalliseen murteeseen olen tottunut jo aiemmin. Bussipysäkkien uudet näy-

töt ovat hieno juttu! 

6. Mitä harrastat ja teet vapaa-ajalla? 

- Liikuntaa ja kuntosalia. Pidän japanilaisesta miekkailulajista iaidosta. Soitan kitaraa ja olen tehnyt joitain omia bii-

sejäkin. Luen myös vapaa-ajalla. 

7. Mikä on lempikirjasi? 

- Vaikea kysymys, saako sanoa monta? Olen joskus miettinyt erilaisia top five –listoja. Kaunokirjallisuudesta tulee 

mieleen Umberto Econ Foucaultin heiluri ja Nick Hornbyn High Fidelity. Ammatillisesta kirjallisuudesta David Har-

veyn The Limits to Capital ja Stephen Danielsin Geographical imagination. Fantasia- tai scifi-kirjallisuutta en ole lu-

kenut paljoa lukuun ottamatta nuorena Ursula K. Le Guinin Maameren tarinoita ja Isaac Asimovin Nightfallia. 

8. Lempiruokasi? 

- Italialainen ja hyvä intialainen ja myös hyvä pippuripihvi. 

9. Jos Oulu suunniteltaisiin nyt, niin mitä tekisit tai muuttaisit nykyisessä Oulussa? 

- Oulussa vallitsee uuden ja vanhan vastakkainasettelu. Oulussa on paljon talokantaa, matalaa ja tasakattoista, 

etenkin 50-80-luvuilta. Pyrkisin suojelemaan vanhoja taloja. Nykyään Oulussa arkkitehtuuri on tosi nykyaikaista ja 

parkkitaloja on ympäri keskustaa. Jos saisin päättää, niin niitä ei olisi, sillä ne eivät toimi ja ne eivät ole esteettisiä. 

Hyvää Oulussa on esimerkiksi Rotuaarin ympäristö, se on erittäin toimiva. Lisäksi ranta-alue on erittäin hieno. 

10. Terveiset Atlaslaisille. 

- Maantieteestä sen verran, että kun tulee mantsaa opiskelemaan, niin tulee olla avoimin mielin; se mahdollistaa 

älyllisen rikkauden. Rohkeasti vain hakemaan omaa spesialiteettia. Kannattaa lukea myös vähän luonnontieteitä ja 

esimerkiksi humanistisia tieteitä.  
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Valuma-aluetutkimus Aurajoesta 
 

 

Oli synkkä ja myrskyinen yö. Tutkimme Aurajokea. Joessa oli vettä. Ve-

si oli hiukan sameaa. Aurajoki on jännä joki. Oli kuuma päivä. Kävim-

me uimassa Koska vesi oli niin sameaa, Aurajokea ei monissa kartois-

sa luokitella vesistöksi. Paitsi tässä. 

 

Arttu, Janne ja Matias 
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Tarina kusipää banaa-

nikärpäsestä, jota en saa 

lähtemään pois.  

 
A.H 
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TINDER 101 

MIES/NAINEN!!! Eikö Tinderistä löydy seuraa? Eikö matcheja vaan löydy? Sosiaalinen media ja netti-

treffailu voi olla haastavaa, mutta näillä vinkeillä onnistut karsimaan virheet profiilistasi! SCORE! 

1. Millainen on huono profiilikuva? Miten mokaat kaiken heti kättelyssä? 

- Paidattomuus. Miksi??? Miksi!!? Se ei tee susta seksikkäämpää, vaikka olisit true salikettu/salikissa. 

(Okei, ehkä paidaton nainen saa matcheja… mutta mieti vielä, nainen!) 

- Duckface. Etenkin miehillä. Oksennan, oikeasti. Ei ne huulet näytä yhtään himoittavimmilta vaikka kuin-

ka törröttäisit niitä. Kvaak kvaak! 

- Silmien siristäminen, jäikö lasit kotiin? Vaikka Tyra Banks vannoo ”smizen” nimeen, ei se näytä hyvältä 

kuin huippumalleilla. Ne on jo valmiiksi täydellisiä. 

- Alaprofiili, tarvitseeko tätä edes selittää?  

- Muut naiset ja miehet: Kuka olet? Keitä nuo muut on? Etsittekö three/four/five/sixsomea? 

- Lapset ja vauvat. Kenen ne on? En halua äiti-/isäpuoleksi. 

- Aurinkolasit? SILMÄT OVAT SIELUN PEILI! Pirilasit etenkin no-no. 

- Sotkuinen kämppä. Kärpäset EI kiihota. 

- Vanha yo-/rippikuva. Da fak? Pidä kuvat ajan tasalla! Oletko lihonut? 

- Kalja/kännikuva. Tai tupakka tai nuuska. Et näytä ~coolilta~. Näytät juopolta. HYI. 

- Pelkkä kroppa kuvassa. Kasvaako naamastasi joku sieni vai mikä on vialla? 

- Golf-kuvat. Hyi. Senkin wannabe elitisti. 

- Auto/mopo/pyörä/potkukelkka. En ole kiinnostunut Transformereista. 

- Suomileijona. Toisaalta jos käytät niitä niin ihan hyvä että painan ruksia heti kättelyssä. 

- Vessanpönttö kuvassa……. Tai tiskit. Tsekkaa tausta. Oikeasti. 

- Tissit tiskissä. Tai voihan tämä kiinnostaa miehiä? (ei kiinnosta t. mies) 

- Yliposeeraaminen. Älä yritä liikaa. Luonnoton asento ei toimi. 

- Kuva lapsuudestasi. Aika kultaa muistot, mutta en ole pedofiili. 

- Kahdesti sama kuva erillä lailla rajattuna. 
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2. Esittelyteksti: 

- ”Live love laugh” ”Carpe diem” blaa blaa blaa. Yök. 

- Tykkään *lisää joku aivan arkipäiväinen asia, kuten hyvä ruoka, urheilu jne*. Ympäripyöreät itsestään-

selvyydet eivät herätä kiinnostusta. Ole mielikuvituksellinen! 

- Pelkät emojit. Etkö osaa kirjoittaa? 

- Lyhenteet joita kukaan ei oikeassa elämässä käytä. Hieroglyfien tulkitseminen ei ole kivaa. Saa laiskan 

vaikutelman. 

- ”Huono paneen, hyvä rakastaan”. :DDdd Eijjei 

- ”Tykkään kaljasta.” Eheheheheheheeeee. Ei.  

 

3. Millainen on hyvä profiilikuva? 

- Öööö…ei sellasta ole. Kuhan on joku. Realistinen ja hauska. Nokkela. Ei kliseinen. Eläimet mainittu!  

 

4. Millainen on hyvä esittelyteksti? 

- Öööö…ei sellasta ole. Kuhan on joku. Realistinen ja hauska. Nokkela. Ei kliseinen. Eläimet mainittu! 
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Atlaksen uusi vastuuhenkilöstö 

vuodelle 2016 

Kristel Tagel, Puheenjohtaja 

Oletettavasti syntymähetkenäni (6.8.1994 kello 

20:46) supernova räjähti, yksi uljas kotkanpoika 

jossain levitti ensimmäistä kertaa siipensä ja sa-

teenkaari venyi taivaalla täyteen mittaansa. Le-

genda on luotava, jos sitä ei vielä ole. 

#sanomuavaltiattareksi  

Ps, Olavin uusi levy on tosi hyvä, kannattaa kuun-

nella. 

Katja Palosaari, Varapuheenjohtaja 

Terve! Olen Katja Palosaari ja toimin nyt toista-

miseen Atlaksen varapuheenjohtajana, eli tuu-

raan Kristeliä jos tarve vaatii ja muun ajan toimin 

yleisnaisena killassa. Opiskelen kolmatta vuotta 

pääaineenani AA ja sivuaineena kauppatieteet. 

Opiskelun ohella luen paljon ei-koulujuttuja ja 

maalaan omaa ja kavereiden naamoja. “Fun” 

facts: Juon kahvini mustana, omistan yli 30 huuli-

punaa ja syön kiivit kuorineen.  
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Elina Nissinen, Sihteeri 

Hei kaikki! Olen Elina Nissinen ja toimin Atlaksessa sihteerinä. Olen 21-v pikkupenik-

ka Savon sydämestä Iisalmesta. Mantsalla on menossa kolmas vuosi ja erikoistumis-

alaksi valikoitunut luonnonmantsa alusta asti (ts. LM on <3 ja kaikki muu on pas-

kaa). Sivuainekokonaisuudet löytyy yhtä kurssia vaille geologiasta, geoinformatiikas-

ta ja kulttuuriantropologiasta ja kandiksi valmistuminen näyttää olevan hy-

vin lähellä. Takaisin Atlakseen: sihteerin tehtävänä on olla läsnä kokouksissa ja kir-

joittaa niistä pöytäkirjat, jotka viedään vanhan koulun tyyliin tulostettuna kiltikselle 

kansioon, jotta niitä voidaan ihailla vielä vuosien päästä, ellei kiltis esim. syty joskus 

tuleen. Teen myös kaikenlaisia lisähommia hallituksessa kun oma aikataulu suo. Ta-

kaisin meitsiin: vapaa-ajalla lähinnä pyörin erinäisissä paikoissa Linnanmaalla, jo-

ko salilla, kiltiksellä tai kämpillä jossa minulla on kaksilahkeinen lemmikki. Viihdyn 

myös sosiaalisen elämän kiemuroissa, ja saattaa minua nähdä silloin tällöin myös 

viihteellä. 

 

Niko Manninen, Taloudenhoitaja 

Heipähei, olen Niko Manninen ja kotoisin Haukiputtaalta. Opiskelen kolmatta vuotta 

maantiedettä ja sivuaineina opiskelen taloustieteitä, geologiaa ja ympäristönsuoje-

lua. Minua kiinnostaa erityisesti luonnon (kestävä) taloudellinen hyödyntämi-

nen. Vapaa-ajalla olen intohimoinen erämies ja harrastan erilaisia tuottavia aktivi-

teetteja. Toimin Atlaksen taloudenhoitajana nyt ensimmäistä kertaa ja ensimmäinen 

hallituksen pesti muutenkin. Ärsyttää kun ei osata käyttää kassavihkoa.  

 

 

Perttu Laakso, KoPo-vastaava 

Hei! Olen Laakson Perttu Paltamosta ja toimin vuonna 2016 Atlaksen kopona (Kopo 
on lyhenne sanoista ”Koulutuspoliittinen vastaava”). Aloitin opiskelut vuonna 2013, 
joten osaltani on käynnissä kolmas opiskeluvuosi täällä Oulussa. Jäykistelyjen jäl-
keen voinkin siirtyä – suorastaan homeeriseen – runooni, jolla aion paitsi rikkoa 
jään, myös kerätä (lisää) mainetta hauskana heppuna: 

”Olen Perttu ja Atlaksen kopo, enkä suinkaan mikään sopo. Täytyy olla varuillaan, 
ettei karkaa mopo. (Runomitassa?) Entinen kuulantyöntäjä, nykyinen läski ja kopona 
koska Kristel käski. Kotoisin Kainuusta, se ei kerro kaikkee musta ja ikää 23 vuotta, 
eikä suotta. Mut nyt loppuu tää runo, eihän tässä ehdi kasvaa edes ruho. Koulutuk-
sest voitte kysyy, mutta vastuu on (kuulijalla) ja pysyy”. 

Hienoa, eikös vain? (Tämä ei kuulu enää runoon). Lisää minusta, vastuualueestani ja 
runoharrastuksestani voitte kysellä sitten, kun parhaaksi näette. Lopuksi haluan lau-
sua kaikille onnea ja menestystä elämään: Onnea ja menestystä elämään! 
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Antti Kumpula, SoPo-vastaava 

Pappa, kyllä te tiiättä. 

Venla Honkala, Jäsenvastaava ja ympäristövastaava 

Hej! Olen Atlaksen jäsenvastaava ja huolehdin jäsenrekisteristä. Olen myös 
ympäristövastaava, tosin tämä toimenkuva on vielä vähän hämärän peitossa. 
Itestäni sen verran, et tällä hetkellä olen pienessä matkakuumeessa 
ja koukussa jänniin videoihin internetissä. Minua voi lahjoa kissoilla, pizzal-
la, kekseillä ja pullalla. Muutakin saa toki yrittää. Ei kuolleita oravia kiitos 

Matti Partanen, Tiedostusvastaava 

Heipparallaa, olen Partasen Matti. Savosta syntyisin ja toisen vuoden opiske-

lija. Toimin tiedotusvastaavana, eli pidän pääasiassa huolta sähköpostilistois-

ta harjoittamalla ennakkosensuuria, eli valikoin mielivaltaisesti mitkä viestit 

pääsevät läpi ja mitkä katoavat kyberavaruuteen (tai jäävät ikuisiksi ajoiksi 

ylläpidon arkistoon). Siistiä! Eli jos ilmenee ongelmia sähköpostin kanssa, 

esimerkiksi et saa Atlaksen jäsenille suunnattuja viestejä niin minuun voi ja 

kannattaakin ottaa yhteyttä, yhteystiedot löytyy meidän nettisivuilta. Viagra-

mainosten tai epäilyttävien lakimiesten kanssa en voi auttaa, elleivät ne tule 

listojen kautta. Eivätkä kyllä tule niin pitkään kuin minä siitä saan päättää. 

Paitsi ehkä wappuna. Silloin voi olla viagralle tai lakimiehelle tarvetta.  
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Rita Hiltunen, Huvi– ja excuvastaava, YKL-vastaava 

Hei! Mie olen Hiltusen Rita, 23v ja Lapin Pellosta lähtösin. Postiosoite mulla on ollut 

kolmessa maassa, ja Ouhluun olen ajautunu 2010. Mie olen kolmannen vuoden 

mantsalainen ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa toimarina Atlaksella. Bilevastaava-

na toimiminen on tähän saakka ainakin ollut todella mielekästä, sillä tykkään järjes-

tää asioita ja toimintaa muille, ja on palkitsevaa nähdä kun muilla on sitten tapahtu-

massa mukavaa. YKL: puolella taas pääsee näkemään taustan laajempia kuvioita.  

Vapaa-ajalla tykkään mm. silitellä koiria, kissoja, sammakoita, hiiriä, oravia ja villa-

koiria. Lisäksi tykkään ulkoilla näteissä paikoissa, valokuvata erilaisilla kameroilla, 

askarrella, maalata, vaeltaa, retkeillä, liftailla ympäriinsä, seinäkiipeillä ja harrastaa 

partiota. Oon hyvä puhumaan ja pätemään, huono laulamaan j tanssimaan. Ja olen 

aina myöhässä. Isona minusta tulee mantsan ja bilsan ope, sivuaineena erityisope-

tus. 

 

Maija-Leena Tapio, Huvi– ja excuvastaava 

Heippa! Mun nimi on Maija-Leena eli Mailis. Kolmen välivuoden jälkeen pää-

tin, että on aika lähteä opiskelemeen ja päädyin Oulun yliopiston maantietee-

seen. Ajatuksena olisi suuntautua luonnonmantsaan, mutta sen näkee sitten 

myöhemmin. Atlaksessa toimin yhtenä kolmesta hupi- ja excuvastaavista. 

Loput vähäisestä vapaa-ajasta menee liikunnan ja elokuvien katsomisen paris-

sa.  

 

Noora Martinkauppi, Huvi– ja excuvastaava 

Hellou! Meikä on Noora Martinkauppi, fuksi vuosimallia 2015. Toimin Atlak-

sen huvivastaavana yhdessä Maija-Leenan ja Ritan kanssa, ja uskonpa 

että luvassa on huikeita bileitä tänä vuonna. Oon lähtösin Limingasta, kuiten-

kin jo pari vuotta asunut Oulussa. Musta tulee mantsa-bilsa-maikka, jonka sy-

däntä on lähellä kappas kappas luonnonmaantiede. Nähelläänpä pippaloissa!  
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Sami-Heikki Juurikka, Urheiluvastaava 

Morjens! Mie oon Juurikan Sami-Heikki, neljännen vuoden mantsalainen ja 

Pudasjärveltä kotoisin. Teen tänä keväänä kandia kulttuurimantsaan liittyen, 

sivuaineena oon opiskellu historiaa ja sosiologiaa. Vapaa-aika minulla kuluu 

penkkiurheillen, tietokoneella pelaillen ja muutenkin lepisti ottaen. Oon he-

ränny vähän myöhään mukaan näihin opiskelun oheisaktiviteetteihin mutta 

oon nyt sitäkin innokkaammin mukana! Minun duuniin kuuluu muun muassa 

infota teitä erilaisista urheilu- ja liikuntamahdollisuuksista sekä koota Atlak-

selle joukkue erinäisiin kilpailuihin kuten futisturnauksiin ja kirkkovenesou-

tuun. Minua näkeekin usein juuri Atlaksen tapahtumissa ja torstain liikunta-

vuorolla. Lisäksi yritän viettää mahdollisimman paljo aikaa kiltiksellä, joten 

jos tulee kysyttävää niin ei muuta kuin hihasta nykäisemään! :) 

 

Janne Kirjavainen, Kulttuurivastaava 

Hei. Olen Janne. Ensimmäistä vuotta mantsalla ja kotoisin Suomen 

(väestöllisestä) keskipisteestä, eli Hämeenlinnasta. Vastaan atlaslaisten 

kulttuurisesta pääomasta järjestämällä silloin tällöin monenlaista sivisty-

nyttä toimintaa (leffailtoja). Juon liikaa kahvia ja kuuntelen liikaa musiikkia. 

Suurimman osan ajastani käytän kuitenkin sivuainevalintojen pohtimiseen, 

koska en tiedä kannattaako minun lukea sosiologiaa vai ei. Leffatoivomuksia 

saa esittää, laatuvaatimuksia ei ole.  

 

Tiia ”Känk” Kivirikko, Emäntä 

Hei olen Känk, minut löytää kiltikseltä. 
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Laura Rajanen, Webmaster 

Pieta Ronkainen, Graaffikko 

Olen Pieta ja (edelleen) Atlaksen graafikko. Toista vuotta samassa pestissä 

ja samalla myös toista vuotta mantsalla. Erikoistua pitäisi kulttuurimant-

saan. Graafikkona väännän bilejulisteita, haalarimerkkejä (välillä) ja hoidan 

satunnaisia muita nakkeja, mutta pääasiassa istun tietokoneella ja itken. 

Kotoisin olen kaukaa Etelä-Suomesta, Nurmijärveltä. Vapaa-aikana minut 

löytää junasta (tai bussista) matkalla teatteriin, teattereista ympäri Suomen, 

kotikoneelta tai kiltikseltä. Sopii tulla juttelemaan, jos siltä tuntuu.  

Jonna Löfhjelm, Mantsalehden päätoimittaja 

Seinäjoelta, Etelä-Pohjanmaan ”minä itte ensin”-kehdosta, oleva kolman-

nen vuoden ”en osaa päättää, niinpä luen kaikkea” -opiskelija. Suuntautu-

minen GEBITE-aineenopettaja ja kandi syntyi kulttuurimaantieteestä vähän 

ainerajoja venyttäen. Harrastus on crossfit, minkä parissa kuluu aikaa eten-

kin silloin kun kouluhommien deadlinet puskee päälle. Valokuvaan ja kasva-

tan kameraperhettä aina rahatilanteen salliessa.  

Olen haaveilija ja reissusuunnittelija, joka mukavuudenhaluisena ja rahan-

säästäjänä kuitenkin jämähtää yleensä kotisohvalle. Tykkään ruuasta ja olen 

jo totaalisen kyllästynyt vähän yli kolme viikkoa kestäneeseen karkkilakkoo-

ni. Pidän pikkujyrsijöistä ja olisin voinut tuoda kotiin kaikki biologian kenttä-

kurssilla pyydystämämme myyrät ja päästäiset.  

Nyt odotan uutta kirjaa sekä Martinilta että Rowlingilta. Talvi on tulossa ja 

minä olen valmis siihen! 
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Aleksi Nivala, Mantsalehden toimittaja 

Hei! Olen Aleksi Nivala, neljännen vuoden mantsalainen ja uusi Mantsa-

lehden toimittaja. Olen kotoisin Kalajoelta ja opiskelen AA:ta, valtio-oppia, 

ympäristönsuojelua ja yhdyskuntasuunnittelua. Saa ottaa yhteyttä juttuja 

varten jos vaikka olet aina halunnut päästä haastateltavaksi. Ajattelin että 

toimittajana voi myös toimia ulkomaankirjeenvaihtajana sillä ajattelin läh-

teä vaihtoon ensi syksyksi. 

Jutta Jurmu, Mantsalehden toimittaja ja OLuT-vastaava 

Olen Jutta – ekan vuoden mantsalainen – ja sen lisäksi että toimitan tätä 

Magnum opusta jota Mantsalehdeksikin kutsutaan, toimin Atlaksen toisena 

OLuT-vastaavana ja OLuTin tiedottajana. Voitte siis odotella minulta sähkö-

postia tulevan vuoden aikana. (Turhan innoissaan ei kannata odottaa.) Olen 

laiska ylisuorittaja, mikä kärjistettynä tarkoittaa sitä että ilmoittaudun kuu-

delle samanaikaiselle kurssille, herään aamulla seitsemältä ja menen takaisin 

nukkumaan. Kärjistettynä siis. Oikeastihan minulla ei ole mitään vapaa aikaa, 

sillä se aika mitä ei ainejärjestöaktiivina toimiminen syö, uppoaa speksiin (saa 

tulla katsomaan!) ja käsittääkseni tarkoitus olisi jotain täällä opiskellakin. Jos 

sivuaineisiin on luottaminen (mm. kielet, taidehistoria sekä nais- ja sukupuo-

lentutkimus) olen ilmeisesti suuntautumassa kulttuurimaantieteeseen.  Tä-

mä vaikuttaa minusta erittäin todennäköiseltä ja toivottavalta lopputuloksel-

ta. Ehkä rakas koulutussuunnittelijamme vielä joku päivä katsoo sivuaine ko-

koelmiani ja huokaa syvään. Välillä huokaan itsekin. (Ei silti kaduta yhtään.) 

 

Sonja Rajanen, OLuT-vastaava 

#olutta 

Olen Atlaksen toinen OLuT-vastaava Sonja. OLuTissa toimin sopona ja tehtä-

väni on myös huolehtia yhteydenpidosta Atlaksen ja OLuTin välillä yhdessä 

toisen OLuT-vastaavamme Jutan kanssa. Juu jeps ja ei siinä muuta, nähellään! 
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Miikka Oikarinen, PSMS-vastaava 

Hej! Oon Oikarisen Miikka ja Atlaksen PSMS-vastaava. PSMS ei nimestään 

huolimatta ole mikään harvinainen oireyhtymä, vaan Pohjois-Suomen Maan-

tieteellinen Seura. Mun hommana on kehittää istumalihaksia käymällä sekä 

Atlaksen että PSMS:n kokouksissa ja toimia yhteyshenkilönä yhdistysten vä-

lillä. Synnyin Rovaniemen keskussairaalassa armon vuonna 1992, mistä toi-

vuttuani vietin 12 vuotta kauniissa Kolarin kunnassa. Länsirajalta siirryin itä-

rajalle Kuusamoon ja lopulta takaisin länsirajalle, eli Ouluun.  Mantsaa opis-

kelen nyt kolmatta vuotta ja erityisenä kiinnostuksen kohteena on matkailu-

maantiede.  

Essi Jokinen, YKL-vastaava 

Hei olen Essi. essi.jokinen@student.oulu.fi 

Olen YKL-vastaava eli Ympäristöalojen keskusliitto –vastaava. Yritän selvittää 

työasioita ja myös muittenkin ammattiliittojen ku YKL:n hommia, koska ei 

kaikki mantsalaiset oo ympäristöalojen tyyppejä. YKL:n kokouksissa käyn nel-

jä kertaa vuodessa pitämässä hauskaa ja tutustumassa uusiin ihmisiin. Olen 

viidennen vuoden opiskelija ja olen ollut Atlaksen hommissa liikaa ja liian 

pitkään. Tämä on näes viides vuosi. Piti lopettaa, en pystynyt.  

Oon kotoisin Suomen Kemistä – KEMIN TERVE-. Nykyään asun Meri-

Toppilassa. Kuten asuinpaikoistani huomaa, oon kovis, gangsteri tai vähin-

tään jengiläinen, mutta en Odinin soturi. Mulle saa jutella. Haluaisin mielellä-

ni uusia kavereita. Omistan kissan nimeltään Hulda. Se on vähän ku koira tai 

vauva. Aina sotkemassa ja seuraamassa ja nukkumassa naaman päällä. Sylis-

säki se on ku vauva. Elämässä odotan 70-luvun diskobileitä ja sitä että saan 

tanssia koko illan Bee Geesin tahtiin.  

 

Elina Heikkilä, EGEA-vastaava 

Heippa! Olen Elina Kannuksesta, ja aloittanu syksyllä fuksina mantsalla. Oon 

pieni punapää ja ylpeä siittä! Mää rakastan matkustaa ja tavata uusia ihmisiä. 

Mun kiinnostus on kaikkialla muualla ku urheilussa, kuten animessa, kirjoissa, 

sarjoissa ja peleissä. Alotin nytte hommat Atlaksen Egea-vastaavana sekä 

egeaOulun sihteerinä. Mää oon siis kätevä väylä, jos haluaa tietää Egeasta. 

Saa ottaa rohkeasti yhteyttä!  
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Anna-Kaisa Ala-Aho, 

KV-vastaava 

Elisa Rajanen, 

Fuksivastaava 

Maassa maan tavalla - EGEA Gent vierailee Oulussa 

Kello on about 7:35 tammikuisena sunnuntai-aamuna. Istahdin autooni ja paniikinomaisesti keräilin jalkatilasta ros-

kia muovipussiin… big-mac pahvi, snickersin jämiä ja yksi karjala-tölkki, tyhjä. Täytyyhän autoni näyttää edustavalta 

ulkomaan vieraitamme varten. Perkele, olin taas 5min myöhässä, kuten aina kaikkialle. Mistä on kyse? Ketä ulko-

maan vieraita? 

Nämä kyseiset ulkomaan vieraat ovat belgialaisia maantieteen opiskelijoita, samoja hulvattomia tyyppejä joiden 

luona vierailimme syksyllä (ks. aiempi mantsalehti). Nyt on meidän vuoro viihdyttää heitä ja tutustuttaa paikalliseen 

kulttuuriin. Toiminnantäyteiset ja ikimuistoiset neljä päivää oli siis tiedossa! 

Missäs olinkaan… aivan. Parkkeerasin autoni rautatieaseman eteen ja hölkkäilin vastaanottamaan vieraitamme. 

Siellä se poppoo jo raahasi laukkujansa ylämäkeen asematunnelista: Bavo, Jeroen, Jan, Yglinga ja Hélene (tohon 

toisen e:n ylle tulee kans semmone häkkyrä mutta en osannu). Pikaiset halaukset kaikkien kans ja suunta kohti Su-

vin apartamentoa ja aamupalaa. 

Ensimmäinen maistiainen suomalaiseen kulttuuriin tarjoiltiin aamupalapöydässä. Tarjolla oli ruisleipää ja karjalan-

piirakkaa(3,5 / 5). Lievittääkseen kulttuurishokkia, tarjoilimme myös vaaleaa leipää, mysliä ja hedelmiä (4 / 5). 

Iloiseksi yllätykseksi karjalanpiirakat meni hyvin kaupaksi. Ruisleipä jäi maistiaisia lukuunottamatta koskemattomak-

si. 

Pakkasimme voileipiä evääksi ja vaihdoimme ulkoiluvaatteet päälle. Belgialaiset vieraamme pähkäilivät, kannattaa-

ko tuulihousujen alle jättää farkut vai pelkät pitkät kalsarit. Vähän meinasi suomipoikaa hymyilyttää, sillä mittarissa 

oli vaivaiset -2 astetta pakkasta. Lopulta operaatio saatiin suoritettua ja käänsimme auton nokat kohti Virpiniemeä. 
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Virpparissa kävimme pyörähtään meren rannalla, jäälle ei oikein päässy kun viime päivät olivat olleet lauhoja ja me-

ren jään päällä oli paljon sulaa vettä. Siitä huolimatta belgialaiset olivat hurjan innoissaan jäätyneestä merestä ja 

aavasta näkymästä. Aurinkokin päätti tulla näkyviin ohuen pilvipeitteen takaa. Sen jälkeen kävimme pyörähtämässä 

pienellä kierroksella Virpiniemen kauniissa maastossa. Suvi esitteli belgialaisille (...ja meille suomalaisillekin) alueen 

geomorfologisia muodostumia. Kierroksen jälkeen siirryimme pulkkamäkeen. 

Belgialaiset juoksivat mäen päälle kerta toisensa jälkeen kiitääkseen jälleen alas pulkalla. Pikkuhiljaa nälkä alkoi kur-

nimaan mahassa, joten oli ajankohtaista ja perusteltua siirtyä makkaranpaistopisteelle. Makkaran ja voileipien jäl-

keen (3 / 5) jälkiruuaksi Ida valmisti nuotiossa paahdettuja banaaneja (5 / 5) suklaatäytteellä. Taisipa vähän minttu-

kaakaotakin lorahtaa kurkusta alas (6 / 5), ihan pikkusen vaa. 

Iltapäivällä belgialaiset kävivät Suvin ja Jassun kanssa luistelemassa ja pelaamassa jääkiekkoa. Itse jouduin jättä-

mään nämä kinkerit välistä, ja Ida valmisteli kämpillä poronkäristystä (luultavasti 5 / 5 kun kaikki ruoka meni belgia-

laisten suuhun). 

Lopulta päivän päätapahtumaan, eli saunaan! Jan, joka oli lukioikäisenä Kuusamossa vaihdossa, oli tietenkin käynyt 

saunassa aiemminkin, mutta muille sauna oli enempi vähempi uusi tuttavuus. Liiemmin ujostelematta heitettiin 

pois kaikki housut ja paidat, ja siirryttiin saunan lauteille. Sivistyneesti toki tytöt ja pojat eri saunoihin. Valitettavasti 

saunassa oli vain 65 astetta lämmintä, mutta uusille tulokkaille tämäkin oli tarpeeksi kuuma. Heittelin löylymestari-

na vain kevyesti vettä kiukaalle. 

Nopeasti belgialaiset ymmärsivät homman nimen, ja aloimme parantaa maailmaa saunan lauteilla, lämmin oluttölk-

ki kourassa, kuten kunnon suomalaiset. Kävimme myös parvekkeella vilvoittelemassa lumisateessa. Ei tuntunut mis-

sään! 

Päivä oli ollut niin toiminnantäyteinen, että baarirasti päätettiin hypätä yhteistuumin ja menimme väsyneinä nukku-

maan. Minä majoitin Bavon ja Jeroenin, Suvilla oli Jan, ja Idalla Yglinga ja Hélene. 

Seuraavana päivänä kävimme tutustumassa Hailuotoon. Jälleen aurinko paistoi taivaalta ja keli oli kuin morsian 

(keksin ite ton vertauksen). Reissun ehdottomia kohokohtia oli lauttareissu jäämurskan läpi joka oli vaikuttava näky 

ulkomaan vahvistuksillemme ja toki itselle myös. Suvi osasi rautaisella kokemuksellaan kertoa paljon Hailuodon his-

toriasta, niin ihmisistä kuin luonnosta ja sen muodostumistakin. 

Nuotion sytyttäminen nuotiopaikalla vaati melkoista tiimipeliä ja pitkää pinnaa, mutta lopulta jäiset puunkalikat 

sulivat ja syttyivät tuleen. Lounaaksi oli jälleen makkaraa ja voileipiä, melkoista eräjormailua. Lisäksi päätettiin ko-

keilla valmislihapullien paahtamista tikunnokassa. Oli muuten 5 / 5, helppo ja nopea tapa tehdä ruokaa nuotiolla. 

Jälkkäriksi oli vaahtokarkkeja nuotiolla, 6 / 5!! Kotimatkalla molempiin autoihin syttyi opiskelijan bensavalo, onneksi 

bensaa riitti asemalle asti vaikka ainakin allekirjoittanutta hieman jo kuumotteli. 

Illalla kävimme kiertämässä kaupungin tärkeimmät nähtävyydet: Rotuaari, Toripolliisi, Makasiinit, kirjasto ja teatte-

ri, Linnansaari, Tuomiokirkko, Lyseo ja kaupungintalo. Kierros oli ‘lyhyt ja tehokas’ kuten Bavo sen kuvaili. Päätimme 

pian mennä Kulmaan lämmittelemään. Pidimme Jassun kanssa belgialaisille pienen Oulu- ja Suomivisan, joka 

osoittautui aivan liian helepoksi. Team Belgium sai 10/ 10 pistettä ja palkinnoksi he ansaitsivat Kulman kuuluisan 

Liekehtivän tornin. 

Team Suomi piti sormia ristissä, että belgialaiset tykkäisivät hernekeitosta, joka parhaimmillaankin jakaa myös suo-

malaisten mielipiteitä. Mitä vielä, belgialaiset söivät jättimäisen kattilan tyhjäksi alta aikayksikön. Jeroen päätti vii-

paloida hernekeittoon juustoa, käy se niinkin. Jälkkäriksi Suvin tekemää pannaria kermavaahdon ja hillon kera 

(perkele 7 / 5, ei asteikko riitä!!). Huomaa, että melko ruokapainotteinen egeavaihto oli kyseessä :)  

Illalla laulaa lurautettiin vähän singstaria. Bavo osoittautui luonnonlahjakkuudeksi, kun taas itse muistinkin laulaes-

sani että miksi yleensä pidän turpani kiinni enkä osallistu moisiin humputuksiin. Illan viimeisenä biisinä toimi luon-

nollisesti Final Countdown, joka huudettiin mikrofoniin niin, että alakerran puolikuuro muorikin ymmärsi että nyt oli 

loppu lähellä. Ja lopulta loppu tulikin ja lähdimme jälleen nukkumishommiin. Aamulla herästyskello soisi 6:45 tms. 



28 

Ja niin pärähti herätyskello soimaan. Söimme poikain kanssa pikaisen aamupalan ja starttasimme auton. Keskustasta kyytiin 

pomppi Suvi ja Jan. Suvi siirtyi rattiin ja minä siirryin jatkamaan unia takapenkille. Ainiin, suuntana oli aina niin eksoottinen na-

papiiri ja Rovaniemi. Taisin nukkua koko matkan, onneksi sillä lunta pyrytti niin perkeleesti ja Suvilla oli melkoinen hinku ohitel-

la. Sitä rallia ei kukaan uskalla katsoa. Vierailimme Joulupukin Pajakylässä, jossa oli paljon nähtävää. Saimme riemukkaan yh-

teiskuvan Joulupukin kanssa. Joulupukki oli melkoinen kielimies, joka osasi myös hollantia belgialaisten tavoin. 

Joulupukin kylästä lähdimme kotimatkalle. Yleisön pyynnöstä kävimme myös Candy Worldissa Haaparannan puolella ja Kemis-

sä kävimme Lumilinnassa, joka oli sisältä vaikuttava näky veistoksineen. 

Oulussa minä otin kokkausvastuun kun muut lähtivät avantouinnille Tuiran uimarantaan. Perkeleen hulluja kaikki, nimimerkillä 

‘koskaan en ole avannossa uinut’! Minä aloin valmistelemaan kinkkukiusausta, ekaa kertaa elämässäni :D Ohje näytti ensi al-

kuun simppeliltä mutta laittaessani ruokaa jouduin monenlaisiin ongelmatilanteisiin. Heti alkuun huomasin, että olin peruna-

sipulisekoituksen sijaan ostanut pelkkiä perunasuikaleita. Noh, ei kukaan huomaa… Sitten huomasin että multa puuttui 2,5dl 

ruokakermaa. No ei se mitään, jatkan sitä kevytmaidolla. Eka satsi uuniin. Sit aloin miettiin että pitäsköhä sitä ruokakermaa 

kuitenkin olla. Äkkiä kengät jalkaan ja juoksemalla Toppilan Saleen (piilomainontavaroitus). Ostin varmuudeksi kaikkia ruoka-

kermamakuja, kun savujuustoa ei kaupassa ollut. Täräytin uunissa olleeseen kinkkukiusaukseen vielä vähän lisää ruokakermaa! 

Ai niin ja mustapippurikin oli vahingossa maustepippuria mutta kuka näistä tietää, pippuri ku pippuri. 

No, en onnistunut tyrimään kinkkukiusausta vaan se oli oikeastaan 5 / 5. Jälkkäriksi kaikkien ‘rakastamaa’ mämmiä. Jeroen 

totesi että “not my piece of cake” mutta Bavo sanoi että kyllähän se oli ihan ok. Mun mielestä 5 / 5, kermalla ja sokerilla.  

Sauna olikin sopivasti lämmin, joten päästimme tytöt ensin sinne lämmitteleen. Tässä vaiheessa viimestään aukaisimma oluet 

mieheen, ehkä se tapahtui aiemminkin, en muista. Poikien saunavuorolla pohdimme optimaalista saunalämpötilaa (80-90 as-

tetta) ja sähkö- ja puusaunan eroavaisuuksia. Löylymaestrona uskalsin tällä kertaa laittaa kunnolla vettä kiukaalle, selät suora-

na kärvisteltiin kaikki! Bavo sanoi Suvin sanoneen, että he eivät ole tosisuomalaisia ennen kuin he ovat käyneet lumihangessa 

pyörimässä suoraan saunasta. Tuumasta toimeen! Naapureiden mielipiteistä viis, hipsimme Toppilan kerrostalon viidennestä 

kerroksesta ulos lumihankeen. Kyllä siinä munat jääty! Äkkiä ylös, pyyhe ympärille ja takas hissiin.  

Rapatessa roiskuu, Jan kaatui märillä jaloilla kerrostalon käytävällä ja otti ilmeisesti ranteella vastaan. Kivuliaan näköistä oli. 

Menimme yläkertaan ja laitoimme kylmägeeliä ja ideaalisiteen hänen käden ympärille. Juhlat jatkuivat railakkaana. 

Siirryimme minttushottien (iha pikkasen vaa) ja oluiden jälkeen keskustaan jatkamaan railakasta tiistai-iltaa. Totuttuun tapaan, 

tiistai-iltana oli meno hurjimmillaan Oulun keskustassa. Päätimme mennä Ilonaan. Yglingalla ei ollu paperit mukana, joten Ida 

ja Yglinga lähtivät niitä hakemaan Idan luota, taksilla, koska rahaa on! Muut menimme Ilonaan sisälle ja  
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karaokepuolelle. Suomalaiseen tyyliin vedimme klassikkoja, kuten Levoton tuhkimo, ehkä kymmenhenkiselle baa-

rin yleisölle. Minäkin siinä seitinohuesti voimajuoman vaikutuksen alaisena laulaa luikautin muutaman biisin.  

...Jahas. Heräsin herätyskelloon klo 10. Mulla oli kehityskeskustelu töissä klo 11, ja ilmeisesti eilinen painoi vielä, tai 

muuten oli vaan pääkoppa jumissa, en tiiä. Kaikki olivat tulleet meille jatkoille. Aamulla selvisi, että Janin käsi oli 

hieman pahemmassa jamassa kuin mitä aiemmin luultiin. Tekstasin pomolle töihin, että kummone homma, niin 

pomo onneks oli unohtanu sen kehityskeskustelun ja näin ollen päästiin viemään Jan mun autolla OYS:iin päivystyk-

seen. Vitunmoinen tulipalokiire oli, sillä oltiin myös järkkäämässä Laskiaispullittelua lipastolla klo 13:45. Pullat oli 

tekemättä, kaakaot keittämättä ja lisäksi piti vielä ruokkia Team Belgium lohikeitolla. Lohikeitto 5 / 5, paljon lohta! 

Lipastolle kaasu pohjassa, muut menivät valmistelemaan Laskiaispullittelua ja minä taas suuntasin kandiohjaajani 

toimistoon esittelemään tutkimussuunnitelmaani. Perkele, 10min myöhässä. Anteeksipyyntöjen saattelemana as-

tuin darraisena, hiukset pystyssä ja valmistautuneena paremmin kuin koskaan ohjaajani toimistoon. Jotenkin sain 

selitettyä että mitä ihmettä aattelin kandissa kirjoittaa. Äkkiä homma pakettiin ja kohti kiltistä. Hirveeessä tuskan-

hiessä saavuimme täyteen pakattuun kiltakommuuniin. Milloin viimeksi on egeaOulu herättänyt näin paljon mie-

lenkiintoa? Kiitos osallistujille. Saimme raavittua tapahtuman jollain tavalla pakettiin, siitä iso kiitos Suville, Idalle, 

Elinalle ja tottakai Team Belgiumille! 

Sairaalasta soitettiin, Jan joutuisi ehkä leikkaukseen ja missaisi mahollisesti Helsingin lennon. Sydän jätti lyönnin 

välistä. Lähdimme Suvin kanssa autoileen kohti OYS:ia. Onneksi Jan soitti uudestaan, röntgenkuvat oli tullu, kanto-

siteella kotiutettiin ja diagnoosina hiusmurtuma. Huhhuh, mikä aamupäivä! Loppu hyvin, kaikki hyvin. Seuraavaksi 

pitikin pakata jo kamat ja siirryttiin kaikki Suville vielä hengaamaan hetkeksi ennen lähtöä. Belgialaiset antoivat 

meille hienoja tuliaisia, jokaiselle omansa. Minä sain Bavolta Gent-lasin ja Gentin kaupungille ominaisia makeisia. 

Lisäksi saimme yhteiseksi kaksi pulloa todella harvinaista belgialaista olutta. 

Neljä päivää hurahti todella nopeasti, paljon ehdittiin nähdä ja kokea. Tärkeintä oli kuitenkin, että ystävystyttiin 

belgialaisten kanssa. Lentoasemalla halailtiin ja tunteet oli pinnassa. Tiedän, että tapaamme vielä mutta en tiedä 

koska. Egeassa kyse on ennen kaikkea ystävyyssuhteista ympäri Eurooppaa. Aina kun olen reissun päällä Euroopas-

sa, ja Gent sattuu matkan varrelle, voin ottaa kamuihini yhteyttä ja lähteä kahville, saada tarvittaessa yösijan.  

Team Belgium siirtyy lentoaseman turvatarkastukseen. “See you somewhere in Europe!” 

 

-Pietu- 
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Hra. Honkavaaran lyhyt akateeminen arvio Hra. Honka-

vaaran akateemisen elokuvakerhon esittämistä elokuvista 

 

Koko homma alkoi siitä, kun olin Oulun Taiteiden yössä rymyämässä. Keskustelimme siellä sivistyneesti 

minulle ja monille muille rakkaasta elokuvataiteesta. Puheeksi nousi Stanley Kubrickin elokuva 2001: 

Avaruusseikkailu vuodelta 1968. Kyseessä on eräs maailman parhaita elokuvia. Mielestäni se on kylläkin 

höyryävä kasa paskaa. Siitä sikisi ajatus yliarvostettujen paskaelokuvien näyttämisestä. Mukava lisä Atlak-

sen nykyisin jo varsin hyvään kulttuuritarjontaan, kun on lyhytelokuvafestivaalit ja kaikkea. Osittain näissä 

raameissa on pysytty, mutta toisinaan on lipsuttu. Yhdistävä teema on useimmiten kuitenkin ollut, ettei 

elokuvia katsellessa ole hauskaa. Elokuvien jälkeen on useimmiten siirrytty analysoimaan ja nollaamaan 

aivoja Kaijonharjun kulttuuriravintola Pub Kuutioon. Siellä on ollut hauskaa vaihtelevasti, riippuen pitkälti 

paikallisista spurguista. 

 

Seuraavassa lyhyet arviot elokuvakerhossa esitetyistä yleissivistykseen kuuluvista elokuvataideteoksista 

esittämisjärjestyksessä. SAATTAA SISÄLTÄÄ JUONIPALJASTUKSIA! 

 

1. Stalker (Сталкер, Neuvostoliitto, 1979) 

 

Neuvostomestari Andrei Tarkovskin filosofisessa ja sielun syövereitä kuvaavassa elokuvassa kävel-

lään, heitellään mutteria, pelätään olemattomia, lässytetään ylifilosofista roskaa eikä lopussa kään-

nytään takaisin menemättä sinne minne oltiin menossa. Hienosti kuvattu. Viihdyttävä noin ensim-

mäiset 30 minuuttia. Harmi, että elokuva jatkuu sen jälkeen vielä 2h 13min.  

 

1,5/5. 

 

2. 2001 Avaruusseikkailu (2001: A Space Odyssey, UK/USA, 1968) 

 

Stanley Kubrickin ajattomassa tieteiselokuvassa monoliittia ihmettelevät apinat, todella hitaasti avaruu-

dessa liikkuvat alukset, avaruusaluksen miehistön pään menoksi juoniva tietokone HAL, yli kym-

menen minuutin avaruushappotrippi ja avaruusvauva yhdistyvät 2h 29min pitkäksi tylsäksi sotkuk-

si, joka jäi vielä kaiken hyvän lisäksi keskeneräiseksi. 

 

Et vaan tajuu / 5 

 

3. Leviathan (Левиафан, Venäjä, 2014) 

 

Tässä poikettiin aiemmasta kaavasta. Katsottiin oikeasti hyvä elokuva. Tämä elokuva on raadollinen 

kuvaus korruptiosta ja vaikeasta elämästä. Viina virtaa.  

 

5/5 
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4. Ben-Hur (USA, 1959) 

 

Charlton Heston ajaa hevoskärryillä ilman paitaa ja huutaa 3h 32min. Se oli ennakko-odotus elokuvas-

ta. Tapahtui tässä silti paljon muutakin ja pakko todeta, että huomattavasti odotettua parempi eloku-

va. Suosittelen, jos on koko päivä aikaa. Tosin loppu oli ärsyttävää lässynläätä ja koko Jeesusmei-

ninki mielestäni muutenkin päälle liimattua ja tarpeetonta. Kimmontien fariseus sen sijaan piti tästä. 

 

4/5 

 

5. Toxic Avenger (USA, 1984) 

 

Tämä se on elokuvataidetta! Yhteiskunnan epäkohtiin tiukasti tarttuva trilleri! Lisäksi tässä on tissejä, 

viinaa ja väkivaltaa! 

 

5/5 

 

6. Metropolis (Saksa, 1927) 

 

Todellinen yleissivistykseen kuuluva mykkätieteiselokuva Saksasta. Tämän 2h 30min pitkän elokuvan 

vaikutus lähes kaikkiin tämän jälkeen tulleisiin tieteiselokuviin ja etenkin dystooppisten tulevaisuu-

den yhteiskuntien kuvailuun, on ilmeinen. Elokuva alkaa väkevästi, mutta huononee oleellisesti 

kohti loppua. Lopussa paha saa todella palkkansa, kun koko työväestön kaikkien lasten tappamista 

suunnitellut kaupungin mulkku pormestari ja alistetut työläiset sopivat kaikki erimielisyytensä pais-

kaamalla kättä. Pojat on poikia, sattuuhan näitä. 

 

2,85/5 

 

Onneksi osaan itse tehdä todistetusti parempia elokuvia, niin ei tarvitse kuunnella paskoja argumentteja, 

kuten ”tee ite parempi”. 

 

Mahdollista tulevaa ohjelmistoa: 

Diktaattori 

7 samuraita 

Rita Hayworth – Avain pakoon 

Solaris 

Aina kertomani juttu Hooverin padosta 

 

-Hra. Honkavaara 
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 Vuosijuhlakomitean ison pomon blogi 

OHI ON JA HYVIN MENI!  
Elämässä on hetkiä, joista ei muista pahemmin mi-
tään, vaikka ne olivatkin erittäin tärkeitä ja sillä het-
kellä merkityksellisiä. Vuosijuhlat ovat yksi niistä 
hetkistäni. Kuitenkin näistä mustista aukoista muis-
taa aina yhden asian, sen tunteen, joka vallitsi. Vuo-
sijuhlista se päällimmäinen asia mielessäni on siis 
onnistumisen tunne, ilo, hienoinen ärtymys ja riemu 
siitä, kuinka hyvin joukko ihmisiä voi toimia yhdessä.  

Vuosijuhlapäivä alkoi jännityksellä, kun koko poruk-
ka saapui Honkapirtille tekemään koristeluita ja val-
misteluja. Alku oli hieman kankea ja väsynyt, sillä 
aamu oli vasta valjennut Pateniemen ylle. Yhtäkkiä 
huomasimme, kuinka aika oli kulunut siihen tahtiin, 
että pukeutumis-, meikkaus- ja hiustenlaittoasiat 
saisi hoitaa läpi kiireellä, jos hommat eivät alkaisi 
hoitumaan pikkusen nopeampaa. Otettiin siis koko 
porukalla kiinni utareesta ja ruvettiin lypsämään. 
Eipä mennyt aikaakaan kun maitoämpärit oli täyn-
nä…. hetkinen. Ei se nyt ihan tainnut lypsämistä olla, 
vaan siis ruvettiin pöydänkattamishommiin ja pian 
juhlapaikka näytti kauniilta, suorastaan upealta. Ha-
luttiinhan me kaikki, että illan emännät olis mahdol-
lisimman edustavia, koska paikalle oli saapumassa 

arvovieraita, jotka luulevat yhä, että ”mantsan ty-
töt” on joku synonyymi objektiiviselle naiskauneu-
delle.    

Sitten siirryttiinkin kiireellä kotiin ja alettiin laittau-
tua. Minäkin olin ostanut Jussille uuden kravatin, 
että se näyttäisi komealta siellä juontohommissa. 
(Niihin sen sain kiristettyä jotenkin uskomattomas-
ti). Sitten suuntana oli taas Honkapirtti ja tervehdys-
tilaisuus, jossa muiden kiltojen ja Maantieteen tutki-
musryhmän edustajat lahjoivat 30-vuotiasta Atlasta. 
Tässä vaiheessa allekirjoittanut joutui sellaiseen hu-
malatilaan, mikä voi selittää unohduksen yhdessä 
jännityksen ja väsymyksen kanssa. Eniten lahjoista 
mieltä ilahdutti Valenssin hankkima TERMARI <3 

Juhlat alkoivat kello 18.00 ja lähes kaikki ihmiset oli-
vat ajoissa, mikä oli oikein mukavaa. Syötiin ja juo-
tiin ja laulettiin, ehkä atlaslaisten yrmeään mutta 
henkevään ja hempeään luonteenlaatuun vähän 
liikaakin ja siispä juhlat sujuivat oikein mallikkaasti. 
Ääni meinas kylläkin mennä, kun ilmoille ka-
jautettiin upea tunnuslaulu, Amsterdam, pahalta 
levyltä. Todenmukaisesti se sai jokaisen pahalevyfa-
nin pyyhkimään silmäkulmiaan Honkapirtin hämä-
rässä. Kello 23.30 noin lähdettiin sitten busseilla 
kohti Johteenpookia, jossa alkoi kunnon jyminällä ja 
räiskeellä mahtikset jatkobailut. Minähän en pa-
hemmin muista tästä osiosta juhlia mitään, koska 
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väsyttävällä tavalla ja nuokuin jotenkuten hereillä 
puoli kolmeen ja lähdin kotiin nauttimaan hyvin an-
saitusta levosta. Pitää siis luottaa huhupuheisiin ja 
kertomuksiin tässä selonteossa.  

Kuulemma jatkoilla oli hauskaa. Ihmisille riitti juo-
mista ja musiikit pauhasi aamuun asti (mun koneel-
ta, joka tuli BTW ehjänä kottiin asti!!). Kylpytynnyri 
ja sauna olivat aamuun lämpimänä. Protip tuleviin 
juhliin – ÄLKÄÄ MENKÖ PALJUUN AAMULLA!! Niin 
pahalta se näet haisi, kun kävin aamulla kurkkaa-
massa jatkopaikan kuulumisia. Kunniaa kuulemma 
olisi tärkeää jakaa Juho Heiskaselle (sille mantsan 
parhaimpana perseenä tunnetulle tyypille), mutta 
jätetään syyt sille kunnialle tässä kertomatta. Muka-
vaa oli myös se, että sain läppärin ja poikaystävän 
ehjinä kotiin. Poikaystävän ehkä vähän huojuvana, 
mutta läppärin täysin priimana.  

Jälkipuintiakin näin suurista juhlista aina jää. Esi-

merkkeinä ne vaatteet, jotka kiltahuoneelle raa-
hattiin ja joiden haju oli keskiviikkona 21.10. jo niin 
karmaiseva, että Mirko kuulutti asiaa ympäriinsä ja 
Matti uhkasi polttaa kaikki, joita ei oltu haettu pi-
kimmiten pois. Myös mysteeririntaliivejä oli niin 
monet, että niistä saatiin monenmoista keskustelua 
aikaiseksi. Ja se, miksi heräsin Kati Moisalan 
vaatteet nojatuolillani? Lisäksi jälkipuinniksi jäi se, 
miten juhlista jäi 20 pullollista viinaa yli (!) ja se että 
kuka juo lahjajuomat. Täytyy myöntää, että itse vein 
yhden minisalmaripullon kotiin terveydeksi otetta-
vaksi.  

Juhlat oli siis TOPPEN ja tyyliltään hyvin atlasmaiset, 
mikä oli mielestäni tärkein pyrkimys. Eli annan juhlil-
le, juhlaväelle, järjestäjille ja minulle itselle hyvin 
ansaitun LITTIPEUKUN. Hyvästi jääkää. Tämä blogi 
oli tässä.  

 - Essi J 
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Egean terveisiä 
Egeassa tapahtuu koko ajan. Kaikenmaailman tapahtumia järjestetään ympäri Eurooppaa niin paljon että 

kaikkeen on mahdotonta osallistua. Mutta meidän onneksi tapahtuu niin paljon että silloin kun itsellä on 

kalenterissa tilaa niin jossakin on varmasti jotain jännää! Me egeaOulussa pyrimme tiedottamaan teille 

tapahtumista jotka mahdollisesti kiinnostavat; niin vaihdoista, kongresseista kuin excuista. 

 

Tänä vuonna egeaOulussa tapahtuu enemmän kuin vuosikausiin!!! Vaihtoja on varmasti vähintään kol-

me, ja uusia kehitellään koko ajan, teidän toiveiden mukaan. Keväällä Oulusta on menossa edustusta niin 

Pohjoisen&Baltian, Itäisen kuin Läntisenkin alueen kongresseihin pitämään hauskaa, oppimaan uutta ja 

tutustumaan uusiin ystäviin. Syyskuussa taas on vuoden isoin tapahtuma, eli vuosikongressi, johon il-

moittautuminen avautuu myöhemmin keväällä. 

 

Suurin tavoite tänä vuonna on saada mahdollisimman monta maantieteilijää, Egean sloganeiden mu-

kaan, tutkimaan ja kokemaan Eurooppaa. Olemme saaneet Oulun yliopistolta rahoitusta jonka avulla 

voimme tukea kongresseihin ja vaihtoihin osallistuvia rahallisesti. Lisäksi teemme jotain mitä Oulussa ei 

ole tehty vuosiin, eli järjestämme mantsalaisille kansainvälisen tapahtuman! Tämä tapahtuma järjeste-

tään yhteistyössä Rokua Geoparkin kanssa 8-10.7.2016. Tapahtumaan saapuu 20 maantieteilijää eri 

puolilta Eurooppaa ja 10 mantsalaista ja tapahtuman järjestäjät Oulusta. Viikonlopun aikana retkeilemme 

ainutlaatuisen Rokua Geoparkin alueella, nautimme paikallisesta ruuasta ja vietämme aikaa yhdessä. Ta-

pahtumaa suunnitellaan kovaa vauhtia, ja järjestäjiä kaivataan mukaan. Ota siis yhteyttä egeaOuluun mi-

käli haluat mukaan järjestäjäporukkaan. egeaOulun uusilla Facebook-sivuilla tiedotetaan Rokuan tapah-

tumasta säännöllisesti kevään aikana, joten käyhän peukuttamassa niin pysyt ajan tasalla! 
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Kevään aikana järjestettävien 

vaihtojen tekemisistä ja aikatau-

luista infotaan myös egeaOulun 

Facebook-sivulla, joten seuraile 

päivityksiä jos haluat mukaan 

esim. ulkoilemaan kv-vieraiden 

kanssa. Myöhemmin keväällä 

järjestetään Egea-piknik, jossa 

egeaOulu tarjoaa piknik-eväitä ja 

tietoa tulevista tapahtumista. 

 

Viimeisen puolen vuoden aika-

na olemme saanet roimasti uu-

sia jäseniä ja toivotamme myös 

kaikki tulevat uudet jäsenet ter-

vetulleeksi! egeaOulu on teitä 

varten, ja järjestämme tapahtu-

mia teidän toiveiden mukaan. 

 

Kv-terkuin vara-pj ja kv-

hankkeen projektipäällikkö Suvi 
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Mantsan pikkujoulut 11.12.2015 
 

Tällä kertaa Atlaksen pikkujoulut ja maantieteen laitoksen, tai siis maantieteen tutkimusryhmän pikkujou-

lut päätettiin järjestää yhteisesti. Tosin tutkimusryhmän henkilökunta oli jo ehtinyt varata ruokapaikan 

jossa he kävivät syömässä ja liittyivät opiskelijoiden juhliin vasta taidelasiarpajaisten jälkeen. Luotettavista 

lähteistä saatujen ennakkotietojen mukaan henkilökunnasta oli ”osa enemmän, osa vähemmän” innois-

saan tulevista juhlista. 

 Juhlat pidettiin hyväksi havaitussa pikkujoulupaikassa Kaarlessa. Tarjolla oli ilmaista pikkusyötävää ja 

jouluisia juomatarjouksia. Monen kohdalla ilta oli lukukauden päätös ennen joululomalle lähtemistä. Itsel-

läni oli samalla päivämäärällä kurssityön palautuksen deadline ja ajattelin että pikkujoulut toimisivat hyvä-

nä motivaationa kirjoittaa työ loppuun ajoissa. Osittain ajatus toimikin, palautus ei nimittäin mennyt vii-

meisille minuuteille, mutta kun bussiakin piti vielä odottaa, niin aivan ensimmäisten joukossa en ehtinyt 

juhliin. Tullessani Kaarlen yläkertaan koko laitos tutkimusryhmä oli jo saapunut paikalle ja bileet olivat hy-

vässä vauhdissa. Palautettuani juuri vuoden viimeisen kurssityön omakin fiilis oli aika sopiva juhlia varten. 

Mantsalla pikkujouluissa on ennenkin ollut hyvä osanotto ja oli hauska nähdä niitäkin joihin ei enää sa-

moilla kursseilla törmää. Idea yhteisistä juhlista toimi selvästi hyvin. Monen tutkijan ympärillä oli usean 

opiskelijan rinki juttelemassa. 

 Myös tutkimusryhmän johtajan, Jarmo Rusasen mielestä juhlat olivat hyvin onnistuneet. Hänen mie-

lestään yhteiset pikkujoulut kannattaa ehdottomasti järjestää myös jatkossa ja kysyttäessä ainoana kritii-

kinpoikasena esiin nousi melko kuuluva äänentoisto. Suurin osa lukijoista sai varmaankin sähköpostiinsa 

seuraavana päivänä Jarmo Rusasen lämpimän kiitoskirjeen jossa hän kertoi että  ”Onnistuin juttelemaan 

kenties noin 30 opiskelijan kanssa. Mukava oli kuulla etten olekaan pelottava :)”. Myös ” Opiskelijoiden 

ylläri Shot lämmitti kovasti mieltä henkisesti, varmaankin myös muuten”. 
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Anonyymien tuparien 

parisuhdepaneli 
Anonyymit naaraat K ja M haastateltavana. 

Anonyymit urokset X ja Z. 

 

Oletko lukenut Fifty Shades of Greytä? 

K: En. 

M: En minäkään. 

X: en 

Z: en 

 

Oletko hakenut ratkaisua parisuhdeongelmiisi Doctor Philistä? 

K: En tietoisesti. 

M: En. 

X: en 

Z: en 

T 

ai naistenlehdistä? 

K: Puolivahingossa. 

M: Kyllä. Mutta olen itse huomannut sen, että esim. Gossip 
Girliä lukiessa saa aikaan kriisejä, joita ei oikeasti ole. Ei Gossip 
Girliä siis vaan Cosmopolitania. 

X: en tunnusta. 

Z: en. 

 

Olet suuttunut. Vastakkaisen sukupuolen edustaja pyytää an-
teeksi, mitä teet? 

K: Pidän etäisyyttä. Nainen ei nöyristele. 

M: Sanon että et saa anteeksi. 

X:Vonkaan. 

Z: Harrastan seksiä. 

 

Mitä oli ylläsi kun tapasit kumppanisi? 

K: Joku tenutoppi ja pillifarkut. 

M: Keltaiset mikroshortsit. 

X: Illanistujaiset oli eli varmaan oli normi vaatteet ja huonosti 
hiukset niinku kuulin äskenki että mulla on... 

Z: Krokotiilinnahkaliivi. 80-luvun hieno kauluspaita. Fuksisuun-
nistus ja rastivahti. Lauloin I will always love you Tivolin jonos-
sa sille. 

 

Vastakkaisen sukupuolen edustaja sanoo sinua kauniiksi/
komeaksi, mitä vastaat? 

K: Höhötän. 

M: Ööö. Kiitos. 

X: Mua ei oo ikinä sanottu komeaksi. Hymyilen kyllä takasi. 

Z: Kiitos kiitos. 

 

Kumpi teillä pihtaa? 

K: Molemmat tilanteen mukaan 

M: Mies pihtaa, minä en. 

X: Täh Z??? Oikeesti? Täh. Voi saatana. Ite voin suorittaa. Nai-
nen pihtaa minä voin suorittaa tiukan paikan tullen. Ekat 2min 
on suorittamista, sit voit olla silleen joojoo. 

Z: Molemmat vuorotellen. Riippuu mielentilasta 

 

MIten selvitä erosta? 

K: Punkku. Paska musa ja liikaa tekemistä. 

M: Lähde kaikkeen mukaan ja hanki uusia kavereita. Go with 
the flow. 

X: Mahollisimman nopeaa jonku päälle. 

Z: Itke ja juo viinaa. Absolutisti itkee ja polttaa pilveä. 

 

Miten antaa pakit kiltisti? 

K: Esität ettet tajunnut. 

M: "Sori mä oon varattu" 

X: Sanon että mulla on toinen kiikarissa enkä ole kiinnostunut. 

Z: Että tää ei vain toimi. 
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Miten pyytää ulos? 

K: Netflix and chill...ei oikeesti. 

M: Ei oo tarvinnut pyydellä! Tai "Sulla on kuluneet housut. Lä-
hetäänks ostaan sulle uuet housut ". Siinä voi tsekata perseen 
samalla. Toimii. 

X: Kerran pyysin silleen että toinen kannatti kärppiä, minä peli-
canseja, oltiin molemmat kiinnostuttu Hobitti-leffasta. Lyötiin 
vetoa lätkäpelistä, kumpi voittaa saa toisen mukaan Hobittiin. 

Z: Vaikka että lähex johonki. Paikkaan X. 

 

Miten osoitat kiinnostuksesi? 

K: Virnuilen kuin idiootti ja tarjoan hömpsyt. 

M: Mää en oikeesti tiedä. 

X: Hymyilen ja käyn juttelemassa. 

Z: Ahditelen Facebook-viesteillä. 

 

Tekisitkö aloitteen? 

K: Tekisin 

M: Totta helvetissä 

X: Tietysti? 

Z: Miksi en? 

 

Vastakkaisen sukupuolen ärsyttävin piirre? 

K: Mystisyys. Ja miesflunssa. 

M: Pitää sanoa vittu kaikki kahesti. Ei anna. 

X: Aivottomuus tietyillä henkilöillä. 

Z: Voi suuttua ihan mistä vaan. Ihan niinku kaikesta. 

Vastakkaisen sukupuolen ihanin piirre? 

K: Halinalleus ja hyvä kulttuurimaku. 

M: Niitä on niin monta. Vaikka söpöys. 

X: Huumorintaju. 

Z: Perse. 

 

 

 

 

 

Vastakkaisen sukupuolen kropan seksikkäin kohta? 

K: Selkä. Perse voi olla vähän plöts, mutta jos se on plups niin 
hyvä vaan. 

M: Reidet. Ja perse. Poikakavereilla on ihana ghettobooty. 

X: Reidet. 

Z: Perse. 

 

Vastakkaisen sukupuolen henkilö kehuu uutta hiustyyliäsi. Otat 
sen piilovittuiluna. MIstä tiedät mitä hän tarkoitti? 

K: Äänensävy. Suupielen kulma. 

M: Mies ei sano mitä ei tarkoita. Jos kehuu se on totta. 

X: Ei ne vihjaile vaan ne sanoo suoraan. 

Z: Äänensävystä. Jos se ei oikeesti tykkää se vaan on hiljaa ja 
mököttää... se on se naisten tyyli. 

 

Mies/nainen kieltää juomasta, mitä teet? 

K: Avaan toisenkin. 

M: Ei kiellä. 

X: Juon ja pyydän anteeksi. 

Z: Juon. Tai sanon etten juo paljon mutta juon ihan vitusti. 

 

Naurettavin asia mistä olet parisuhteessa suuttunut? 

K: Olin suuttunut. Menin sohvalle nukkumaan. Toinen tuli ha-
kemaan minua nukkumaan, suutuin siitä lisää. 

M: Se on juonu enemmän kuin minä kahtena iltana. 

X: Muija on kännimmässä kuin mitä lupasi olla. 

Z: Oli paska pari Aliaksessa. Ei toiminut ollenkaan. 

 

Elämänneuvo? 

K: Elä jätä huomiseen sitä minkä voit syödä jo tänään. 

M: Just go with the flow. 

X: Mennee silloin ku tuntuu siltä. 

Z: Prrrrrrrrrrrrrrrrph. Elämänohje? Elämän ohje on se, että 

tota tota. Kuuntele ja anna anteeksi. 

Seuraavaksi teekkaritalolle. 
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KELLO 06:33 LASKIAISPÄIVÄNÄ 
 

SAAVUIMME PAIKALLE JO KELLO 06:11 
 

KAHVIT TIPPIUVAT 
 

DISCO INFERNO SOI 
 

Tähän aikaan toivon kahvin olevan valmista. 
Tähän aikaan toivon kahvin olevan vahvaa. 

Tähän aikaan toivon kahvin olevan niin kuin naisen, melkein mustaa. 
 

Oliko tämä hyvä idea? (kymysysmerkki) 
Kuljimme läpi loskaisen tien, oliko sen arvoista? (kymysysmerkkikykymysysmerkki) 

Tie oli täynnä epämääräisesti syntyneitä järviä ja loskavuoria.  
 

BEE GEES STAYING ALIVE ON RAUTAA. TAI ON SITTENKIN KOBOLTTIA. 
Saatanan tooriumia ja ydinjätteitä ja niistä ei koskaan päästä koskaan pakoon. Onko tämä paras järjestelmä? Onko tämä vain 

yhtä suurta kusetusta? Onko Onkalo yhtä suura kusetusta? Keskuudessamme ilmeni suurta erimielisyyttä asian suhteen. 
Ydinjätteistä jankuttaminen on turhaa. 

 

Onko banaani kuutiomiehen loukussa? Se mies kuution takaa.  

 
Täällä ei ole hauskojen juttujen miehiä, mutta olemme silti täällä.  Emme ole hauskuuden asialla. Mutta olemme täällä.  Kilta-

huoneella. Humalassa. Aamulla aikaisin. Vaikka olisi luento. 
 

Täällä on joukko ihmisiä jotka ovat kykenemättömiä ilmaisemaan itseään audiovisuaalisesti sekä mahdollisesti kirjallisesti, että 
musikaalisesti. Myöskin olfaktorinen ulos_saanti on kyseenalainen. 

 
Laskiaistiistai on takana. Mäki oli liukas ja kostea. Atlas pärjäsi ehkä hyvin. Sitten tie vei kohti suurta ja kaunista  

Kaijonharjua. Osa ihmisiä ryyppäsi Apinatalolla. Osa jatkoi Teekkaritalolla. Vielä pienempi osa jatkoi kiltahuoneelle. Se osa 
tuottaa tätä tekstiä. Haalareita ei saada kiinni, saatana. Disko soi ja kaikilla ion hauskaa. Ripaska soi ja ihmisillä alkaa parin tun-

nin sisällä tiltin luento. Purkaudumme tekstinkäsittelyohjelman äärellä. Tämä läppä tuntui erittäin hyvälle kiltikselle as-
tuttaessa. Jo nyt se vaikuttaa vaivaannuttavalta. Nämä kännitekstit perkele! Miten näistä saada luontevia. Muut eivät  ole 

pystyneet kuin Härkös-Juha sipulianalyysin kohdalla. Kirjallinen nero. Omakohtaine lamaantuminen. Kaikista ei ole tähän. Kir-
jallisen itseilmaisun kriisi. 

 

Maistoimme eltaantunutta virvoitusjuomaa. Voi olla terveellistä mutta maistuu kromille. Varokaa kiltahuoneen 
nimeämättömiä nesteitä. Viulu soi ja rumpukone soi. Miehet ovat yhtä masentuneita kuin musiikki. Kuopion kauppahallin mu-

siikkiin nähden tilanne ei ole edes huolestuttava.  
 

MIKSI MUSTA TAI MIKÄ TAHANSA AURINKO EI NOUSE??! PREMIUM MERKKINEN AUTO VOI VITTU 

MIKSI ? ! ! ! ? 

 

[Juice Leskisen Musta Aurinko säestettynä] 
[Musta Aurinko ei nousekaan] 

[Aurinko ei nouse] 
 
 

MISSÄ SAATANASSA SE AURINKO VIIPYY? VITUN MUSTA AURINKO! 

Mistä me tiedämme että se edes nousee? Meitä kusetetaan. 
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Vitun premium-luokan autot. Niitä on myyty jo kaksi miljoonaa ((2miljoonaa(2,000,000)). 

 

PUNAVIINI. Voi vittu, on vittumainen aine. On pöytäliinat tahraset, ja ulkopuolelta (?) JÄLKI-

SIVU-KANSSA-EDITORIN mukaan vaivaannuttavaa luettavaa. Emme juuri pidä minään keskustelua Maan-

tieteen LAITOKSEN kohtalosta. Ei mikään vitun tutkimusryhmä vaan LAITOS. Ei kukaan ole tehnyt tutki-

musta Tähän Kellon Aikaan Kilta Huoneella. Onko nyt aika paradigman vaihdokseen? ((kymysysmerrkki) 

mikä oli edellinen para digma)) 

 

MISTÄ TULEVAT KULTTUURI JA VIIHDE????! MITÄ VITTUA???! HYVÄ KIRJA???! LUOVA TYÖ??! 

 

Puhutteleva mainos. Kesti minuutti ja lähestulkoon neljäkymmentä sekuntia. Huonotuulinen mies ostaa 

kebabia. Iloiseksi tulee, masun täytyy saa. Hyvätuulinen mies kiittää ruuasta. Osta kebab. Kebabmesta-

ri tarjoo. Hyvää kebabia. Osta. Kebabia. Halpa. Neljä euroa. Vittu. Vaivaannuttavaa. Miksi tämä tuntui niin hy-

vältä idealta kaksi tuntia sitten!!!??? Masennus. 

Väliaikatilanne: olutta on, kahvia pannu juotu, kolehti on heitetty, sotkettu on, kysymys kuuluu miten 

villti pestään. Päätimme keittää lisää kahvia. Kyllä kebamestari hyvän ruuan tekee. Vanha klassikko soi. 

Uusi ei tällä kertaa. Ja se soi kun, kaupalliset tiedoitteet saadaan pois alta. Pärisee. Hauskaa. Mutta tämä 

teksti. Sen laatu huolettaa minua suuresti. Onko meistä tähän? Jännä juttu. Joku oli täynnä kahvia. Mikä? 

Sen jätämme teidän mielikuvituksen varaan. Se on hienointa, minkä tämä teksti tarjoaa. Onko kitrjoittjall-

la liian suuret paineet kirjallisesta tuotaqnnostaan. Kello oon 7.34. Paikka on kiltahuone. Sankarit lähte-

vät pian tiltin luennolle. Tämä teksti tulee todennäköisesti olemaan vaivaannuttava. Seuraavaksi soi taas 

Kebabmestari. Maistakaa herkkutortillaa! There was a problem playing this track. Miksi!!!??? Soitetaan 

sitten ”Kebabin tekee”. Kebabmestari on hyvä mestari! Just because we can! Salainen mestari on hyvä 

mestari. Nyt melankolisempaa. Voi miksi piti käydä näin huono asia. Tarkimmat lukijat jo ehkä ovat pää-

telleetkin kirjoittajan identiteetin. Kirjoittaja hämmentyy. Saatanan vittujen kevät. Kahvit roiskui sormelle 

ja lattialle. Ympäryskumppaniemme huumori alkaa jo loppua. Ympäryskumppaniemme! Ympärys!!!xc Hal-

pa kebab, 4 €. Luova kirjoittaminen kriiseilee. Kello on 7:42. Tiltin luentoon alle tunti. Vakseista ei ole 

kuullut. Olutta on. Saako näistä edes kirjoittaa? Vittu. Hän poistuu, 

 

Kaikki vaivaannus (vaivaantuneisuus??) katoaaa. Aurinko ei noussutkaan. Aamu on loputon. Pimeä. Synk-

kä. Kebabmestari palauttaa mieleemme joulun. Lattia on aika kylmä, vessojen vieressä kuivauskaappi olisi 

tervetullut.  

 

[cue Amsterdam] 

 

Musta aurinko nousee ja hiekka on punaista. 
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Toimitus pahoittelee surkeaa skannausjälkeä. Se oli se perjantai... 
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Yhdistä etyylialkoholin päihdekäytöstä seuraavaa oiretta kuvaava nimitys (numeroitu) sanan oikeaan 

alkuperään (aakkoset): 

1. Krapula 

2. Kankkunen 

3. Darra 

4. Kohmelo 

A. Helsingin slangi 

B. Venäjä 

C. Latina 

D. Ruotsi 

 

Vastaukset löydät lehden takasivulta. 

 

 

Yhdistä valtiot niiden suomenkielisten ja endonyymien (kansan itsensä käyttämien) nimien perusteella: 

      Georgia    Magyarország 

      Unkari    Nippon 

      Kreikka    Hajastan 

      Armenia    Sakartvelo 

      Japani    Misr 

      Kroatia    Hellas 

      Egypti    Shqipëria 

      Albania    Hrvatska 

 

 

      Oikeat vastaukset löydät lehden takasivulta. 
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Sanottua 

”Mielellään opiskelisin, mutta vituttaa mennä sinne…” – Fuksi pakollisista luennoista. 

 

”Kevät on niinkö krapula. Liian valosta. Koko ajan kylmä ja kuuma, kuuma ja kylmä. Kylven 

omassa hiessäni. Päässä pörrää jatkuvasti ja kaikkialla haisee pahalle.” – Fuksitar oli suo-

rittanut filosofista pohdintaa. 

 

”Yhteiskuntatieteilijän ja lääkärin ero on se, että yhteiskuntatietelijä erittelee käsitteitä ja 

lääkäri toisinpäin.” – Professori puhuu termeistä luennolla. 

 

”Mä en saa juoda yksin.” 

”Miksi et?” 

”Ko muuten joisin joka päivä.” – Fuksitar kiltiksellä. 

 

”Se on tommonen keskiverto.” – Fuksitar esittelee kuvaa peniksestä, jonka piirsi väärien 

mittojen mukaan. 

 

”Ei se ole pahalla päällä. Papassa on luonnetta.” – Mantsalainen puolustaa. 

 

”Pää on niin kipeä, että sattuu.” – Fuksitar pohtii tuskaisena. 

"Tää tulitikkuaski on niin nätti että kun tästä sytyttää tupakan niin ei saa ees syöpää!" -

Mantsatar baarissa koristelemastaan tikkuaskista. 

 

"Tuoksut hyvälle...vaniljalle ja vanhalle viinalle. Mutta et sillai pahalle vanhalle viinalle 

vaan hyvälle vanhalle viinalle!" -Fuksimantsalainen mantsattarelle Atlaksen pikkujouluissa. 

 

"Heitähän löylyä kunnolla että lähtee paskatki kainalosta!" -Mantsalaisen toivotus baarista 

saunomaan lähtijälle. 
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Puuhatehtävän oikeat vastaukset: 1C, 2A, 3D, 4B 

Maantieto-puuhatehtävän oikeat vastaukset: Georgia – Sakartvelo, Unkari – Magyarország, Kreikka – Hel-

las, Armenia – Hajastan, Japani – Nippon, Kroatia – Hrvatska, Egypti – Misr, Albania - Shqipëria 



48 


