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Pääkirjoitus

Hellurei ja hellät tunteet. Taas on aika uuden Mantsa-lehden ja kuten
tapana on, ei tätäkään tehtäessä olla vältytty tavallisilta murheilta, kuten
juttujen  olemattomuudelta,  oman  ajan  puutteelta  (tai  oikeastaan
aikaahan  on  vaikka  ja  kuinka  kun  vaan  jaksaisi  tehdä  jotain)  ja
OpenOfficen  kyvyttömyydeltä  käsitellä  .doc-tiedostoja.  Uudeksi
murheeksi ja ikävyydeksi on noussut myös mainostajien kaikkoaminen
lehtemme  sivuilta.  Toimitus  on  lähettänyt  nettipiuhat  punaisena
sähköposteja monille  erillisille  tahoille  laihoin tuloksin.  Toivottavasti
tilanne paranee jossain vaiheessa. 

Olen  kuitenkin  tyytyväinen tähänkin  lehteen.  Vaikka ensimmäiseen
deadlineen  mennessä  ei  ollutkaan  tullut  kuin  yksi  kirjoitus  (!),  niin
julkaisun lykkääminen viikolla toimi ja erilaisia tekstejä ilmaantuikin

ihan tyydyttävä määrä. Juttujen taso on jälleen kerran huikea, vaikka en niitä tässä vaiheessa ole
edes lukenut, luottamus ihmisiin on sen verran korkealla tasolla. 

Kevät on jo suhteellisen pitkällä ja kohta pääsemme nauttimaan tärkeimmästä jaksosta joka
opiskelijavuodessa on eli vapusta. On syytä siis rasvata sisäreidet ja teipata nännit ettei hiertymät tai
repeymät  pääse  haittaamaan  tätä  kestävyysurheilun  kuninkuusluokkaa  eli  maraton-kaljoittelua.
Myös allekirjoittanut  lupaa antaa kaikkensa, vaikka edellisen vuoden huippusuorituksiin ei tänä
vuonna  ole  todennäköisesti  mahdollisuuksia  sijaintiongelmien  vuoksi.  Toivokaamme  kuitenkin
säiden jumalilta eli Juha Föhriltä, Pekka Poudalta ja Visa Salojärveltä lämpimiä ja aurinkoisia kelejä
sekä vain leutoja tuulenvireitä, jotta vapun aika olisi mahdollisimman nautinnollista viettää luonnon
helmassa  eli  jossain  Oulun  lukuisista  puistoista.  Vapun  varalle  suosittelen  kaikille  kertaamaan
Mantsan syysnumero 2010 olleen jutun kurjuuden maksimoimisesta. Vinkeille voi olla käyttöä

Vapun  läheneminen  on  myös  saanut  Atlaksen  kotileipurit  aktivoitumaan.  Kauppojen
sokerihyllyillä on käynyt kuhina kun liemimiehet ovat tapelleet tarjouksista (oli niin halpaa että teki
mieli  kiljua)  ja  vaihtaneet  salaisia  reseptejään.  Pöntöt  ovat  iloisesti  pulisseet  nurkissa  ja
innokkaimmat ovat maistelleet hieman keskenkäyneitä. Baarimestariemme juomavinkit saavat suut
napsamaan ja veden herahtamaan kielelle. 

Mutta mitäpä sitä muuta selostelemaan. Hyvää vappua kaikille.

-Jussi

Seuraavan päivän edit:
Huhhuh. Yön aikana postilaatikkoon oli tipahdellut vielä noin neljä sivua materiaalia, joten tein
kuten minun täytyi ja heittäydyin painokoneen väliin ja pistin sivut uusiksi. Suuri kiitos kaikille
kirjoittamiseen osallistuneille.
- aamu-Jussi
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Hulppean hersyvää kevättä kaikille!

Täytyy  sanoa  että  kandin  palautus
tässä  vaiheessa  vuotta  on  ehkä
hienoin  tunne  hetkeen  ☺ Samalla
sitä  tajuaa,  että  tie  Mantsan
laitoksella  on  jo  reippaasti
puolivälissä.  Opiskeluelämä  on
mennyt  tähän  saakka  aivan  liian
nopeasti.  Laastarina  tähän  olen
hakenut  opinto-oikeutta  toisessa
tiedekuntamme  laitoksessa,  jotta
varmasti  saisin  nauttia  riittävän
monta  vuotta  tästä  elämän
parhaaksikin haukutus ajasta.
Opiskelujen  parhaimpiin  aikoihin
kuuluu  valtaosan  mielestä  myös
Wappu. Tuplaveellä. Tuota +/- viikon
mittaista  tapahtumaa varten  ihmiset

ahertavat hiki hatussa, kuka rustaten viime hetken opiskeluja, ketkä suunnitellen muille
kanssaopiskelijoille ohjelmaa. Itse kuulun tällä hetkellä kumpaankin ryhmään varsin tiiviisti.
Atlaksella Wappu tarkoittaa aina perinteistä Wappusaunaa, joka tänä vuonna koittaa jo
keskiviikkona  20.4.  Paikkakin  on  vaihtunut,  uutena  sijaintina  toimii  kesäkoti  Irjala
Nallikarissa.  Seura on jo  useilta  vuosilta  tuttua,  biologit  ja  geologit  tulevat  värittämään
viininpunaista  joukkoamme.  Tulkaahan siis  sankoin  joukoin  korkkaamaan kevään  juhla
simalla ja munkilla!
Atlasta  edustetaan  myös  Kirkkovenesouduissa  tiistaina  26.4  ja  OLuT:n
Wappusuunnistuksessa keskiviikkona 27.4. Tämän lisäksi toivon mantsalaisilta aktiivista
osallistumista muihinkin Wapun rientoihin, niitähän riittää ☺
Juhlimisten jälkeen Atlaksen hallituksella on vielä yksi kokous tälle keväälle ja sen jälkeen
suuntaamme  ansaitulle  kesälomalle.  Muistakaahan  muutkin  heittää  ainakin  jossain
vaiheessa kesää vaihde vapaalle ja nauttikaa tästä Suomen vähälumisesta kesäajasta.
Syksyllä jaksetaan sitten palailla sorvin ääreen kahta kovemmalla teholla.

Vauhdikasta Wappua ja komiaa kesän orotusta! 

♥ Ida
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Atlaksen urheilu-uutiset:
MENESTYSTÄ KEVÄÄN 2011 KISOISSA

toimittanut urheiluvastaava Juho-Ville Marttila

Sherwood Rockers hopealle salibandyn A-sarjassa

Maantieteilijöistä  koostuva  Sherwood  Rockers osallistui  tänäkin  vuonna  Oulun
korkeakoululiikunnan  järjestämään  miesten  salibandyn  A-sarjaan.  Palkinnoksi  tuli  toista  kertaa
peräkkäin  hopeasija.  Syyslukukaudella  alkanut  alkusarja  sujui  joukkueelta  erinomaisesti,  mutta
helmikuussa käydyssä loppusarjan finaalissa Tomgång oli jälleen liian kova pala. Onnea kuitenkin
rokkareille, hoppee ei oo häppee!

Atlakselle mestaruus umpihankifutiksessa!

Mitä: OLuT ry:n järjestämä umpihankijalkapallon avoimet mestaruuskilpailut
Missä: Kuivasjärven jää
Milloin: 6. maaliskuuta

Olosuhteet:

� aurinkoinen ja lämmin sää

� sopivan paksu hanki (vajaa puoli metriä)

��� jään  päälle  syntynyt  parinkymmenen  senttiä  paksu  vesikerros  sekä  kenttien  kuluminen
sohjovelliksi

Atlas  osallistui  kilpailuihin  tällä  kertaa  kahden  joukkueen  voimin.  Viimevuotisesta  heikosta
menestyksestä (kts. vappunro 2010) joukkueet olivat selvästi ottaneet opiksi ja kumpikin joukkue
pääsi tällä kertaa maalin teon makuun. Varsinkin naispuoliset pelaajat olivat ottaneet pelitaktiikan
hyvin haltuun ja vastajoukkueiden miespuoliset pelaajat saivat tämän selvästi huomata. ;)

Nuoremmista  vuosikursseista  koostunut  Atlaksen  ykkösjoukkue  joutui  vaikeaan
alkulohkoon, ja kovakuntoiset BF ja ESN pääsivät tiukan kamppailun jälkeen välierävaiheeseen.
Mutta  mitä  tärkeintä,  Nikoli  voitettiin.  :D  Pääasiassa  vanhemmista  vuosikursseista  koostunut
Atlaksen kakkosjoukkue taas voitti alkulohkonsa ykköseksi puhtaalla pelillä.

Sekä  välierämatsi  (ESN)  että  finaali  (Histoni)  olivat  erittäin  tiukkoja  otteluja,  mutta
kummallakin  kerralla  Atlas  näytti  kylmähermoisuutta voittamalla  ottelut
rangaistuspotkukilpailuitten  kautta.  Viime  vuoden  tippuminen  turnauksesta  ilman  yhtään  tehtyä
maalia kääntyi tällä kertaa mestaruudeksi ilman yhtään päästettyä maalia! Go Atlas Go!

Laskiaismäki 2011

Mitä: Koneinsinöörikillan järjestämä laskiaisen mäenlaskukisa
Missä: Raksilan Reikunmäki
Milloin: Laskiaistiistaina 8. maaliskuuta

Atlas osallistui tänäkin vuonna Standard-luokkaan kahden joukkueen voimin. Harmittavasti sekä
fuksi- että fossiilijoukkueen urakka päättyi ensimmäiseen alkuerään. (Toisaalta ihan hyvä, että sen
mäen tarvitsi juosta ylös vain yhden kerran. Varsinkin, kun hankifutiskisat olivat olleet juuri alla).
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<<Atlaksen  molempien  joukkueiden  komein
takapiiska  ja  koko  killan  paras  perse  ottaa
nelivedon käyttöön

>>Atlaksen joukkueessa tiedetään 
riittävän nesteytyksen tärkeys, kuten
myös urheilujuoman laadun vaikutus.
Olvilla ja Taxilla jaksaa

<<Lähtee kuin Naton ohjus eikä päästä
ketään ohitseen kuin vittumainen ovimies

^^  Tiukkaa  kamppailua,  mutta  kuten
vasemmalla  näkyy,  voittajan  on  helppo
hymyillä. 
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Afrikassa oli tänään aurinkoista.

Nyt  on  13.4.2011.  Oleskeluaikani
Botswanassa  on  jo  aika  pitkällä.
Tunnelmat  ovat  vähän  sekavat.
Täällä  on  ollut  enimmäkseen
hauskaa  ja  mielenkiintoista,  mutta
toisaalta  ei  harmittaisi  yhtään  tulla
Suomeen  vaikka  viikoksi.  Sen
jälkeen  osaisi  taas  arvostaa  tätä
enemmän.

Opiskelut  ovat  sujuneet  ihan
asiallisesti,  vaikka  päädyinkin
rekisteröintiongelmien  takia  eri
kursseille  kuin  mitä  suunnittelin.
Kurssien taso vaihtelee aika paljon.
Hommia  joutuu  myös  tekemään
yllättävän  paljon.  Kaikenlaisia

kokeita, esitelmiä ja muita arvioitavia suorituksia on melkein joka viikko, vaikka suoritan täällä
vain neljä kurssia. 

Ilmasto,  kasvillisuus  ja  eliöstö  ovat  täällä  aika  mielenkiintoisia.  Joka  päivä  on  törkeän
kuuma. Paikalliset kuitenkin väittävät, että talvi on tulossa, ja täällä on näkynyt  jo toppatakkeja
joillakin ihmisillä. Kyllähän sen ymmärtää, kun lämpötila varjossa laskee jo alle 30 asteen. Puut ja
pensaat ovat piikikkäitä ja vaarallisen näköisiä. Erilaisia lintuja ja isoja rumia hyönteisiä on paljon.
Strutsit, kirahvit, paviaanit ja seeprat ovat myös kivoja. 

Ihmiset  ovat  myös  hyvin  erilaisia  kuin  Suomessa.  Ensinnäkin  he ovat  mustia.  Toiseksi
porukka on tavallaan hyvin ystävällistä, mutta ei ollenkaan kohteliasta. Ihmiset tulevat juttelemaan
paljon,  ja  kavereita  on  helppo  saada.  Elämä  täällä  kampuksella  on  ollut  sosiaalisempaa  kuin
missään,  missä  olen  Suomessa  ollut.  Toisaalta  välillä  ärsyttää  todella  paljon  se,  että  ihmiset
huutavat,  sotkevat,  tunkevat jonoissa ja niin edelleen. Asiakaspalvelu kaupoissa ja ravintoloissa
vaihtelee yleensä epäkohteliaasta vihaiseen. 

Ruoka täällä on hyvää, mutta melko yksipuolista. Yleensä syön joka päivä vähintään yhden
annoksen kanaa ja riisiä, koska se on paras ruoka, mitä ruokalasta saa. Söin sitä tänäänkin. Hyvää
oli. Salaatteja ja vihanneksia täällä ei hirveästi arvosteta. Kampuksen porteilla myytäviin hodareihin
saa kuitenkin onneksi sipulia. Kaupasta saa lisäksi hedelmiä aamiaiseksi ja lisää sipulia tarvittaessa.

Viihdepuolikin on täällä varsin toimiva. Kampuksella on rakennus numero 411, student bar,
jonka ympäristössä on joka päivä porukkaa juopottelemassa. Aika lailla samat hahmot siellä yleensä
pyörivät.  Viikonloppuisin  ja  kun  opintotuet  on  maksettu,  meininki  menee  välillä  vähän
epäilyttäväksi kun baari on ihan täynnä ja porukka on päissään ja heittelee pulloja ja muuta sellaista.
Kaupungilla  on  myös  baareja  ja  klubeja,  joihin  voi  mennä,  jos  kyllästyy  411:n  meininkiin.
Paikallisten kavereiden kyytiin mennessä kannattaa tosin tarkistaa, kuinka kännissä kuski on. Kalja
täällä  on  hyvää.  Kampuksen  lähellä  on  myös  yksi  epävirallinen  kapakka,  jossa  myydään
maitotörpöissä chibuku -nimistä vähän kiljun kaltaista juomaa.

Paikallisessa kulttuurissa on monia muitakin  mielenkiintoisia piirteitä.  Ihmiset  kävelevät
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todella hitaasti, eikä missään yleensä tarvitse olla ajoissa. Kukaan muu ei kuitenkaan ole. Roskat
heitetään yleensä maahan ja pullot rikotaan. They call it job creation. Olen ehkä vähän kateellinen
ihmisten huolettomuudesta, koska en ole itse ihan päässyt samalle tasolle. 

Kaiken  kaikkiaan  vaihtokokemus  on  ollut  erittäin  hyvä,  vaikka  se  onkin  ollut  melko
erilainen  kuin  mitä  odotin.  Ehkä.  Oikeastaan  en  edes  muista  enää  mitä  odotin.  Eipä  haittaa.
Loppuajasta täällä on enää vain muutama viikko opiskelua, joten pääsen myös reissaamaan ihan
mukavasti. Yeah.

Ystävällisin terveisin Antti Virtala
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Luoja loi maailman, ihminen Hollannin. Ja sitten me menimme sinne. 

Mitä saadaan, kun laitetaan yhteen noin sata maantieteilijää pitkin Eurooppaa Hollannin peräkylän

liepeille viideksi päiväksi huhtikuun auringon alle, annetaan heille tehtäväksi workshopeja,

koulutuksia, luentoja ja ekskursioita sekä hyviä bileitä vähentäen kauneusunien määrän lähelle

minimiä? Lopputuloksena on egean läntisen alueen vuosikongressi teemalla manscape. Kyseessä ei

ollut valitettavasti miehisen karvoituksen poistamiseen keskittynyt tapahtuma, vaan ihmisen

luomaa maisemaa tutkiva kokonaisuus, jonka jälkeen tietämyksemme Hollannista ja siitä, mikä se

on tänään, kasvoi hurjasti.  

Egean eri alueet järjestävät keväisin

aluekongressin, jonne ovat tervetulleita myös

muiden alueiden – tässä tapauksessa pohjoisen ja

baltian alueen oululaiset – jäsenet. Kongressit

ovat opiskelijoiden, tällä kertaa Utrechtin,

järjestämiä tapahtumia, joissa on niin vakavaa

kuin vähemmänkin vakavaa asiaa. Niiden aikana

esitellään myös järjestäjämaata ekskursioiden

muodossa, itse kävimme tahoillamme

Rotterdamissa ja eteläisessä Limburgissa.

Workshopien aiheina oli muun muassa

polkuriippuvuus, biodiversiteetti, raja-alueet sekä

eläminen vaarallisilla alueilla. Ensimmäisenä

päivänä tutustuimme teoriaan ja jaoimme tietoa keskustellen rennossa hengessä. Toinen

workshop-päivä vei kunkin teemaryhmän tutustumaan johonkin kohteeseen, kerättiin havaintoja ja

lopulta näistä koottiin esitys, jotka esitettiin muille ryhmille ja asiantuntijaraadille. 

Päivien ohjelma oli varsin täyteen

järjestetty, mutta silti kongressin

tunnelma oli rento ja mistään kiireestä

tai pönötyksestä ei ollut tietoakaan,

ehdimme nauttia myös aurinkoisista

hetkistä ulkona ja rupatella niitä näitä.

Iltaa kohti itse kunkin ilme alkoi

kirkastua ja jännitys kohota, kun illan

bileet alkoivat lähestyä. Joka illalle oli

oma teemansa, kuten kulttuurimessut,

oranssiakin oranssimmat dutch-night

-bileet ja rural/urban -bileet, jotka

polkaisi käyntiin perinteinen BDC eli
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beer drinking contest. Kaikkia yhdisti kuitenkin hyvän tunnelman lisäksi muutama pakollinen biisi,

joiden mukana joko hypimme jonossa, rivissä tai kaappasimme kalustuksen pään päälle heilumaan

ja lauloimme schatjea ottamaan meistä kuvan. 

Kongressin jälkeen paluu arkeen on väsymyksen lisäksi haikea, mutta tunnelmaa pitävät vielä yllä

valokuvat ja mukavat muistot sekä uudet ystävät. Vietimme hulvattomia hetkiä vertaillen suomen

ja viron kieliä, sotien kävyillä, leikkien lasten leikkipuistossa ja heräten yöllä käytännön pilaan, jossa

joukko iloisella mielellä olevia jekuttajia käy kääntämässä sinut patjoineen päivineen ympäri.

Neljältä yöllä tämä ei ehkä ole hauskaa, mutta päivän valjettua kokemusten vertailu toisten kanssa

oli varsin lystiä. Emme voi muuta kuin suositella lähtemään reippaasti mukaan, nämä tapahtumat

ovat todella jotain kokemisen arvoista!

Aurinkoisia terveisiä,

Miia ja Anni

EGEA pähkinänkuoressa:

• Euroopan maantietelijöiden järjestö opiskelijoille ja nuorille maantieteilijöille

• järjestää kongresseja, vaihtoja ja muita tapahtumia, joihin jäsenet voivat osallistua

• jokainen maantieteen opiskelija voi liittyä EGEAan

• Jos haluat tietää lisää, katso nettisivut www.egea.eu tai mailaa → mikkmiia@... &

annikarl@....

PS Terveisiä Tübingenistä! Saimme kuulla, että heidän vaihtonsa Ouluun oli ollut erittäin hieno ja

mahtava ja että vastavierailua suunnitellaan jo kovalla innolla :)
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Rakkaat fossiilit,

Me pienet fuksit päätimme helpottaa urakkaanne vappuna. Maistelimme siis etukäteen puolestanne
kaljoja ja viinejä, jotteivät teidän hauraat maksanne joutuisi kohtaamaan turhaa
rasitusta muutenkin niin rankkana aikana. Koska fuksitytöistä ei löydy montaakaan kaljan
ystävää, joivat tytöt olutta. Pojat taas maistelivat viinejä sillä ennakko-oletukselle,
ettei niitä saa irvistämättä nieltyä alas. Toisin kuin tytöt, pojat kykenivät
suorittamaan urakkansa loppuun, tyttöjen raati harveni sitä mukaan kun uudet tölkit ja
pullot aukenivat. ”Miks mää juon pelkkää kaljaa?” ”Koska on pakko.”

Tässä kaikkitietävän raatimme arviot:

Espiritu De Chile Shiraz Cabernet. Punaviini, 13%, Chile. 7,36€/0,75
- Tuoksuu etikalle, miedolle.
- Mun mielestä viinirypäleille, peruspunkulle.
- Tää maistuu aika hedelmäiselle.
- Mietoa, etikkamaista, jälkimäku on tommonen rypälemäinen.
- Punkuks ihan kelvollista.
- No ei tätä mielellään yli puolta lasia juo.
- Yritän mahollisimman vähän maistaa tätä ja niellä vaan.

Kolmanneksi viimeinen kommentti kiteyttää oleellisen: ihan ok. Huonompiakin
punaviinejä on 
juotu mutta tämäkään ei herättänyt suurta intohimoa pojissa.

Fiesta del Sol. Valkoviini, 8%, Espanja. 5,86€/0,75l
- Räjähtääkö tän korkki?!? Eiku se onki kierre!
- Mitä hittoo, tää näyttää ihan skumpalta!
- Aika hyvää.
- Maistuu merelle, vähän niinku kala. Raaka kala.
(Edellinen kommentti johtui lasin pohjalle jääneestä Heinäpään kraanavedestä, joka
pilasi ensimmäisen lasillisen… ^.^)
- Ihan limpparia. Yllättävän makeeta.
- Maku paranee juodessa
- Mm, simaa ja sitruunaa.

Jotenkin kuoharimaista valkkaria. Tais olla ainoa viini joka juotiin loppuun asti? 
Hyvin maistui ja hinta-laatu-suhde kohillaan. Hyvä vappujuoma jos makeahko viini
uppoaa.
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Hob Nob Cabernet Sauvignon. Punaviini, 12,5%, Ranska. 8,98€/0,75l 
- Tuoksuu havunneulasille ja vähän viskille.
- Ei tarvi ees juua ku hajustaki tulee jo känniin!
- Helvetin pahaa!!
- No kyllä tätä mielummin juo ku kusta.
- Se pullo muuten sihahti ku mää avasin sen.
- Ja tää maistuu just siltä, että on hengannu kaks kuukautta tiskipöydällä ja keränny
aromeja
- Tässä on tämmönen vaniljainen jälkimaku
- Joo se on se mille tää varmaan maistuis, jos ei ois seissy avattuna kahta kuukautta.
- Viini muuten pomppaa päähän!

Tämän viinin kommentit tulee ottaa vielä vähemmän tosissaan kuin muiden juomien,
oikeesti tää saattaa olla vaikka ihan hyvääkin. Pullosta tosiaan oli jäljellä n. 2dl ja se oli seisonut
parisen kuukautta tiskipöydällä "maustumassa." Opittiinpa ainakin ettei avattu viini enää parane
vanhetessaan...

Pirkka-olut
- Vesikaljaa, hyi saakeli!
- No, ei tää oo niin pahaa ku mää luulin..
- Ei tää kyllä hyvääkään oo, ei oo happoja.
- Se johtuu siitä että Elina kaato?
- Tää on isollaki kulauksella juotuna pahaa!
- Otat vaan nenästä kiinni ja kulautat alas.
- Mää en halua juua näin paljoo tätä! (1/5 tölkki)

Fosters
- Haisee kuselle!
- Joo, semmoselle tuoreelle kofeiinipitoselle kuselle!
- Pitäskö kummiski maistaa kans?
- Mm, melko vehnänen?
- Oho, ei maistu kuselle!
- Parempaa ku pirkka.
- Vähän vettä silti.
- Mulle tuli peltojen kuvat mieleen.
- Ai, mulle tuli kyllä autojen.

Frankfurter Hansegold Premium
- Vaahtoo hirveesti!!
- Nii, vaikka Ida kaataa, ja se osaa!
- Voi ei, alkoholin määrä vähenee ku se noin vaahtoo.
- Voimakas haju, ei oo vessa.
- Mutta maistuu mun mielestä pahimmalle.
- Ai, musta tää on parasta tähän mennessä..
- Tää on pissaa, mää tykkään!
- Voimakas jälkimaku.
20min myöhemmin
- Tää on vieläki hyvää!
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Murphys Irish Stout
- Tuoksuu saunalle! Ihana!
- Joo, niinku terva!
- Hei tytöt, oottakaa nyt ku mää avaan tän eka loppuun?
- Ihan mahtava väri! Niinku kokista!
- Hyi hemmetti!
- Tää maistuu palaneille kahvinpavuille!
- Ihanaa!
- Niinku kylmää kahvia terästettynä!
- Koitetaanpa laittaa mikroon.
- Joo, mulla on maitooki?
- Harmi ku tää tuoksuu niin hyvälle ja maistuu kuiteski ihan kamalalle!

25min myöhemmin
- Hei, tää maistuu tölkistä erille! Paljo parempaa! Ei kyllä silti hirveen hyvää! Mutta
pitää muistaa sanoo ettei saa käyttää lasia ku tätä juo.

Pirkka Tumma Lager
- Näyttää laimeelle kokikselle tai kahville.
- Venla näyttää oravalta!
- Melko huomaamaton maku?
- Mun mielestä tässä maistuu Pirkka.
- Nyt tuli eka röyhtäys!
- Se on sitä uudelleen maistelua.
- Joo, selvitän mikä jälkimaku. Ei kovin hyvä.

Victoria Bitter
- Haisee vehnälle.
- Ihan hyvää olueks.
- Oho, mää en muistanu arvostella ku join sen jo.

Martens Premium Pills
- Liian raikas kaljaks.
- Mutta just siks mää tykkään tästä!
- Mää en.
- Mää joo.
- Tää on tämmönen teinityttöjen ”opettelen juomaan kaljaa” -kalja.
- Huh, sain juotua tän pois! Ei enää kaljaa mulle. Saisko valkkaria? Tai
viinirypäleitä?
Vai onko niitä lihapullia vielä?
- Ei oo muuten enää krapula, paha olo meni pois!
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Laitilan kukko
- Pahaa, tekis mieli pestä hampaat!
- Hörppää, niele, hörppää. Kyllä sää saat sen alas!
- Ei jaksa arvostella, juuaan nyt vaan.

Ja ilta päättyi siihen, että istuimme aution nelivitosen kellarissa ja opettelimme
heiluttamaan sieraimia.

Ps. Jos on sammumiskunnossa, niin sillon tuskin saa.

Hyvin maistuu
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Juopottelumaraton

Juopottelumaraton on historialliset perinteet omaava monipäiväinen juomakoitos, jossa todelliset
jyvät  erottuvat  akanoista  ja  jossa ratkaistaan  kunniakkaan  kestävyysjuopottelijan  haluttu  titteli.
Juopottelumaraton  on  lähtöisin  kreikkalaisesta  tarustosta,  jonka  mukaan  kreikkalainen  juoppo
Vinettodippes juopotteli Marathonin kylässä samaan aikaan kun jotkut hölmöt rähisivät lähistöllä.
Legendan mukaan hän joi  kahdeksan päivää pelkästään viiniä ja makoili  auringossa muutaman
muun jehun kanssa ja yhdeksäntenä päivänä he päättivät alkaa juomakilpailuun persialaisten kanssa.
Kilpailu kesti  päiviä ja oli  äärimmäisen rasittava, ja kuten lajin luonteeseen kuului,  ei  oudoilta
sattumuksilta  ja  sammumuksilta  säästytty.  Juomakisan  toimitsijat  (ne  jotka  olivat  vähemmän
päissään) kertoivat muun muassa että yksi umpijurrinen idiootti oli lähtenyt juoksemaan Ateenaa
kohti ja olisi muka sinne asti päässytkin(matkaa on ainakin 40 kilometriä), vaikka perillä pumppu
olikin pettänyt (juuri ennen maahan kuolleena lyyhistymistä hän oli tilannut lasin viiniä ja huutanut:
“Iloitkaa kansalaiset, me olemme voittaneet). Tämä legendaarinen juomakamppailu päätti monen
vuoden vihanpidon kreikkalaisten ja persialaisten juoppojen välillä, kun kumpikin osapuoli huomasi
että ihan kovia hönöttelijöitähän he ovat  ja iloista seuraa kaiken lisäksi.  Kreikkalaiset  voittivat
muutamalla  ruukullisella  ja  tätä  on  pidetty  tärkeänä  koko  eurooppalaisen  juopottelukulttuurin
kehitykselle;  motivoituneet  kreikkalaiset  juopot  onnistuivat  lyömään  ylivoimaisena  pidetyt
persialaiset  koska he juopottelivat  maansa ja perinteidensä puolesta.  Jälkeenpäin persialaiset  ja
kreikkalaiset juopot siis viihtyivät samoissa puistoissa palautusruukkuja keräilläin ja niistä saaduilla
rahoilla lisäviiniä ostellen. Antropologit epäilevät myös että alueella on paisteltu makkaroita.

Ensimmäinen nykyaikainen juopottelumaraton pidettiin Ateenan olympialaisten aikaan kisa-
areenan  takaisessa  pusikossa,  jossa  pari  alan  miestä  innostuivat  koittamaan  että  kuka  jaksaa
törpötellä pisimpään. Näihin kisoihin osallistui 11 rantojen miestä. Kisa-aika oli ainakin yhdeksän
päivää,  tosin  saattoi  siinä  mennä  pari  enemmänkin  jälkipeleissä  ja  lopputuloksesta  riidellessä.
Nykyinen  virallinen  juopottelumaratonin  mitta  vakiintui  Lontoon  kesäolympialaisten  aikoihin
vuonna  1908,  jolloin  kuningatar  Aleksandra  määräsi  juopottelun  tapahtuvan  Windsorin  linnan
pääpuistossa, sen sijaan että sitä oltaisiin harjoitettu kuninkaallisen aition edessä stadionilla. Tällöin
mittaan  lisättiin  päivä,  eli  yhteensä  aika  oli  10  päivää.  Aika  vaihteli  vielä  kaksien  seuraavien
olympialaisten aikana (vaikka tällä ei sinänsä ole mitään tekemistä urheiluolympialaisten kanssa
niin ajat sopivat yhteen), mutta vuonna 1921 kansainvälinen juopotteluliitto IADF (International
Association of Drunkards Federations) päätti kostean illan päätteeksi, että vähimmäisaika jota voi
pitää ryyppyputkena on 10 päivää.

Maratonjuominen on hyväkuntoisellekin juopolle raskas fyysinen suoritus, johon on syytä
valmistautua hyvissä ajoin. Puolen vuoden kostean paikan leiri on yleensä suositeltu minimiaika
juomisen  harjoittelussa.  Harjoittelun  tavoitteena  on  parantaa  kurkun  viinanottokykyä,  parantaa
kaatolihaskuntoa  ja  ennenkaikkea  totuttaa  elimistö  pitkäaikaisiin  juopottelusuorituksiin.
Juomaharjoittelun runko koostuu säännöllisestä ryypiskelyistä, joiden pituus, juotujen juomien laatu
ja  juomisen  nopeus  vaihtelee.  Yleensä  suositaan  rasitustason  portaittaista  noustoa  siten,  että
kolmen-neljän viikon nousujohteisen juopottelun jälkeen joudutaan katkolle.

Monien päivien putkien juominen on maratonharjoittelussa tärkeä osa, koska se valmentaa
elimistöä  käyttämään  alkoholia  tehokkaammin  energiaksi,  joka  käytännössä  näkyy  esimerkiksi
naaman punoituksena ja turpeana olomuotona.  Täyden kymmenen päivän hanat-auki-juomista ei
harjoittelussa kuitenkaan suosita,  koska se vaatii  liian pitkän  palautumisajan.  Normaalit  putket
harjoitteluvaiheessa  sijoittuvat  2-5  päivän  välille.  Noin  kuukautta  ennen  kisasuoritusta  treeniä
kevennetään huomattavasti, että sisäelimet ehtisivät palautumaan ja viimeisellä viikolla juomista ei
suositella laisinkaan. 

Monet  maratonmitan  juoneet  pitävät  yhtenä  tärkeimmistä  tekijöistä  tasaista  alkoholin
juomisvauhtia, sopivaa ravintoa ja riittävää nesteytystä. Tämä tarkoittaa, että on syytä juoda välillä
muutakin kuin pelkkää alkoholia ja myöskään monipuolista ravintoa ei sovi unohtaa. Päivittäin olisi
syytä huolehtia siis nestetasapainosta esimerkiksi vedellä ja siitä että keho saa terveellistä ravintoa
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joka  sisältää  paljon  tärkeitä  vitamiineja  ja  hivenaineita  (kuten  suolaa,  rasvaa  ja  c-vitamiinia).
Liiallinen  vedenjuonti  saattaa  kuitenkin  sekoittaa  juopottelijan  vatsan ja  erityisesti  hitaammilla
juopottelijoilla haitata suoritusta oleellisesti. Myös itse alkoholijuomien valinnassa on syytä olla
tarkkana.  Vaikka  ensimmäiset  muutama  päivä  onnistuisikin  ihan  oluen  voimalla,  on  yleensä
kolmannen päivän kohdalla turvauduttava teräviin jos kisasuoritukseen vaadittavaan humalatilaan
haluaa päästä.

Maratonin juomisessa vaikeimpana osuutena pidetään yleisesti seitsemättä tai kahdeksatta
päivää, jolloin elimistön kestävyys alkaa tulla vastaan. Juopottelija saattaa kokea tämän lihasten
kangistumisena, impotenssina,  tai  niin sanottuna seinään törmäämisenä, jolloin sisäelinkivut  ja
yleinen heikkous pakottavat lopettamaan. “Naamaa irveen ja lisää kusta housuun” on metodi jolla
tästä on moni selvinnyt. Suorituksen jälkeen on syytä varata vähintään kaksi päivää palautumiselle,
sillä  pitkien suoritusten jälkeen elimistö on kirjaimellisesti  lopussa eikä fyysisiltä tai  henkisiltä
ongelmilta säästystä. Tiedossa voi olla ruokahaluttomuutta, impotenssia, univaikeuksia sekä yleisiä
kolotuksia ja vitutuksia. Tärkeää palautumisessa on oikea ravinto, lepääminen ja aika.

Suomessa  järjestetään  monia  juopottelumaratontapahtumia,  kuten  kesäkuun  alussa
Seinäjoella  Provinssirock  tai  heinäkuun  puolivälissä  Joensuussa  pidettävä  Ilosaarirock.  Myös
työläiset ja sittemmin opiskelijat  ovat omaksuneet Vapun perinteikkäänä mahdollisuutena tämän
jalon lajin harrastamiseen. Vaikka kestävyysjuomisessa usein onkin suuren urheilujuhlan tuntu, niin
kukaan ei ole siltikään varsinaisesti keksinyt sitä että mikä määrittää näiden karkeloiden voittajan.
Juomamaraton onkin enemmän henkilökohtainen tilaisuus haastaa itsensä koitokseen, jossa iloisilta
hetkiltä ja oudoilta sattumuksilta ei voida välttyä.

-Jussi
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Operaatio: RULLATUOLI

Eräänä kauniina vappuviikon päivänä, armon vuonna 2010, syntyi maailmaan

monien lukuisten sattumusten kautta kaunis pieni pyörätuoli, jota myös rullatuoliksi

kutsutaan. Kaksi maantieteilijätärtä pelastivat kylmään hylätyn rullatuolin kuin

Mooses-lapsen konsanaan, ja toivat sen väliaikaisesti lämpimään herra Hoo Konun

kämpille. Toinen maantieteilijätär ja Hoo Konu ottivat rullatuolin heti kuin omaksi

lapsekseen, ja suuri hoivavietti valtasi heidät. ”Entä jos joku katteellinen pöllii tän

heti ku silimä välttää?!” he tuskastelivat. Siitä lähtikin vuoden kestänyt henkinen

valmistautuminen operaatioon, jolla rullatuoli saataisiin lopullisesti heidän kulttinsa

(Atlas ry) suojelevan vaikutusvallan alle. Eräänä maaliskuisena päivänä se

toteutettiin. Operaatio: rullatuoli!

Vaihe 1. Hoo Konu teki kaksi
sapluunaa kontaktimuovista, jotka
liimattiin erään skeittaaja-
päätoimittajan avustuksella
paikoilleen

Vaihe 2. Lakisääteinen kahavitauko
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Vaihe 3. Rullatuolin maalaaminen
eestä ja takkaa

Vaihe 4. Sapluunan irrottaminen
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Vaihe 5. Suunnattoman ihailun
kohdistaminen valmista rullatuolia
kohtaan

Oha se nätti ja komia! Ylypiät

otto_vanahemmat haluaa toivottaa kaikille

mantsa-tovereille herkkiä ja helliä hetkiä

rullatuolin kans.PIIS & LÖÖV!

(Anteeksi jos tämä muotoilu on sekava, kaikki

johtuu tietotekniikasta ja päätoimittajan

osaamattomuudesta. -Päätoim. Huom.)
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Vappu

Vappua juhlitaan vuosittain ympäri maata. Oletteko koskaan miettineet, miksi sitä
ylipäätään vietetään ja varsinkin, miksi opiskelijat viettävät sitä. Tämä ei ole kattava
kuvaus vapusta, mutta jotakin kivaa nippelitietoa se saattaa teille tarjota.

Suomen kieleen sana vappu on tullut sanasta Walborga eli Valpuri. Vapun juhlinta juontaa
juurensa keskiajalle, jolloin sitä juhlittiin saksalaisen abbedissa Walborgin pyhimykseksi
julistamisen muistopäivänä. Ennen tätä vappua on juhlittu Keski-Euroopassa kevään
tulemisena ja germaanisissa maissa kesän alkamisena. Näiltä ajoilta säilyi vapun
juhlinnassa taikuus ja magia. Valpurin yönä eli 30.4-1.5 uskottiin noitien ratsastavan
vanhoille uhripaikoille. Noitien säikyttämiseksi pidettiin melua, soitettiin torvia ja sytytettiin
kokkoja. 

Vapusta tulikin jo 1700-luvulla pappiloissa merkkipäivä. Tosin 1700-luvulla
virkamiehet valittivat, että suomalaisessa kalenterissa on liikaa kirkollisia pyhäpäiviä ja osa
niistä on poistettava. Vuonna 1772 vapusta tehtiinkin arkipäivä. Vappu ei ollut kirkollinen
pyhäpäivä abbedissa Walborgin muistoksi vaan samalle päivälle oli sattunut kahden
apostolin eli Filippuksen ja Jaakobin päivä. Nykyään vappu ei ole kirkollinen pyhäpäivä,
vaikka liikkeellä on myös kirkollisia kulkueita.

Sima ja tippaleipä kuuluvat myöskin vapun perinteisiin. Herrasperheissä simaa on juotu
keväisin ja kesäisin 1800-luvulla, jolloin sen teollinen valmistus alkoi. Vanhimmat
suomalaiset siman teko-ohjeet ovat 1700-luvulta, jonne myös tippaleivän juuret juontavat.
Nykyisin tippaleivän tilalla näkyy yhä useammin munkki simakupillisen kaverina.

Suomessa vappua juhlitaan ylioppilaiden, työväen ja perheiden juhlana. Yhdysvalloissa
1.5 oli työsopimusten uusimispäivä ja työpaikkojen vaihtamispäivä, josta tuli
työväenliikkeen juhla ja mielenosoituspäivä. Suomessa kaupunkien työläiset olivat tehneet
kevätretkiä toukokuun tai kesäkuun alussa. 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa nämä
retket muutettiin amerikkalaisen mallin mukaan vappumarsseiksi. Vapusta muotoutui siis
hiljalleen suomalaisen työn päivä. Vuoden 1978 lippuasetuksessa vappu määrättiin
yleiseksi liputuspäiväksi.

Ylioppilaiden juhlana vappu on vanhempaa perua kuin suomalaisen työn juhlana. Vapun
juhlinta rantautui Suomeen Ruotsista 1800-luvun alussa. Aluksi vappua juhlittiin Floran
päivänä eli pari viikkoa myöhemmin kuin nykyisin. Juhlinnan päiväksi muutettiin kuitenkin
vappupäivä eli 1.5 eurooppalaisen mallin mukaan. 1920-luvulla vapun juhlinta alkoi siirtyä
myös aaton puolelle. Nykyään yliopistojen opiskelijat juhlistavat vappua jo kokonaisen
viikon ajan.

Vappu perinteitä ovat muun muassa erilaiset soudut ja patsaiden lakitukset. Havis
Amanda-patsaan lakittaminen aloitettiin vuonna 1932. Sitä ennenkin olli patsaita toki
paikoitellen lakitettu, mutta salassa ilman virallista lupaa.
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Oulussa perinteiksi ovat muodostuneet muun muassa:
1) Erilaiset vappuasaunat kuten Atlaksen, Nikolin ja Syntaksiksen poikkitieteellinen

vappusauna.
2) Kirkkovenesoudut Tuiran uimarannalla.
3) Wesibussin eli linja 69:n kulkeminen. Tuotto lahjoitetaan vuosittain janopäivä-

keräykseen.
4) Apinapatsaan lakitus Blankolaisten ja runoilija Frans Mikael Franzénin patsaan

lakitus Humanistisen killan toimesta. 
5) Teekkareiden uitot ja erilaiset kulkueet.
6) Ja tuhoton määrä bileitä, tapahtumia, piknikkejä ja muuta hässäkkää ympäri Oulua,

esimerkiksi AatonAatonAaton ApinaKapina ja Mestan Päiväkännit. Ei kaikkia voi
edes muistaa.

Vapun juhlinnassa kannattaa kuitenkin muistaa pitää järki mukana. Kaikkialle ei voi ehtiä
ja, mitä varustautumiseen tulee, kysykää fossiileilta. Ovat oppineet jo kantapään kautta,
mitä vappuhulinoissa on kannettava mukanaan. 

Atlas (vasemmalla) ja OYY (oikealla) vuoden 2010 kirkkovenesouduissa.

Railakasta vappua Atlaslaisille ja niillekin, jotka eivät rakkaaseen kiltaamme kuulu.
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EGEA-vaihto Oulu-Tübingen

Viime syksynä päätimme järjestää vaihdon Tübingenin maantieteen opiskelijoiden kanssa. Meitä
oululaisia lähti mukaan seitsemän (Heikki, Ida, Jani, Katri, Sini, Suvi ja Ville) ja 11.3 seitsemän
saksalaista (Daniel, Dennis, Elise, Hans, Jessica, Lisa ja Sebastian)  saapui Ouluun. Vaihdon ideana
oli se, että vieraat maksavat vain matkat Ouluun, ja me ”isännät” tarjoamme heille majoituksen,
ruuat ja kaikenlaista tekemistä. Vaihto alkoi rennolla tutustumisillalla perjantaina 11.3. Seuraavana
päivänä vieraamme pääsivät  laskemaan mäkeä Virpiniemeen ja saunomaan. Sunnuntaina suunta
otettiin kohti Kemiä ja LumiLinnaa.

Itse  pääsin  tutustumaan  vieraisiimme  vasta  sunnuntaina  illalla,  mutta  he  olivat  kaikki  todella
mukavia, ja porukkaan pääsi nopeasti mukaan. Maanantaina vuorossa oli KV-yksikön esittelyä ja
kiltahuoneella  hengailua.  Illalla  siirryimme  Hevimestaan  jossa  järjestimme  perinteisen
oluenjuontikisan  jonka  suomalaiset  voittivat.  Tiistaina  ohjelmassa  oli  kaupunkiin  tutustumista.
Keskiviikon  vieraamme  viettivät  Nallikarissa  muun  muassa  köydenvedon,  saappaan  heiton  ja
uimisen  merkeissä.  Torstaina  esittelimme  maantieteen  laitosta  ja  Atlasta.  Kävimme  myös
molemmissa  yliopiston  museoissa  ja  hieman  shoppailemassa  keskustassa.  Shoppailun  jälkeen
kävimme Tuirassa uimassa avannossa.

Neljä vierastamme lähti kohti Saksaa aikaisin perjantaina. Kolme saksalaista jäi viettämään meidän
kanssa  viikonloppua,  koska  heillä  oli  ollut  tarkoituksena  osallistua  Lumi-  ja  jääseminaariin.
Seminaarin  perumisen  myötä  suunnitelmat  muuttuivat  ja  vietimme  viikonlopun  Oulussa.
Perjantaina vietimme iltaa minun luona ja saksalaiset  valmistivat  meille  illallisen.  Myöhemmin
suuntasimme 45:seen. Baarin  jälkeisillä  jatkoilla  minun luona lauloimme SingStaria seitsemään
asti.. Lauantaina pelasimme hankifutista Pegasuksen takana.

Lauantai-ilta kului taas kosteissa tunnelmissa aika isolla joukolla. Tällä kertaa menimme Caioon ja
vielä myöhemmin yöllä Teekkaritalolle. Sunnuntaina vieraamme pääsivät Pudasjärvelle lentämään
Mikon kanssa. Tämä oli ehdottomasti yksi reissun kohokohdista! Sunnuntai-ilta kului rauhallisissa
tunnelmissa,  ja  aikaisin  maanantaina  kävin  viemässä viimeiset  vieraat  Oulunsaloon.  Tunnelma
lentokentällä oli todella haikea, koska varsinkin näistä kolmesta vieraasta oli tullut hyviä kavereita.
Tippa linssissä hyvästeltiin ja toivottiin pikaista näkemistä.

Viisi meistä oululaisista lähtee toukokuun lopulla Saksaan vastavierailulle. Saksan kuulumisia ehkä
syksyn Mantsa-lehdessä. Tämän kevään vaihto oli aivan mahtava juttu ja suosittelen EGEA-vaihtoa
kaikille!

Kevätterveisin,
Suvi ja muut vaihdossa mukana olleet
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<<Vieraiden ehdoton suosikki: Buzz (Jani,
Hans, Elise, Dennis

>>Pussijuoksua Nallikarissa (Hans, Jessica)

<<Hankifutista lauantaina (Jarmo,
Dennis, Hans, Jussi

>>Lumilinnassa (Lisa, Daniel, Katri, Sini,
Heikki, Jessica)

<<Dennis Lähdössä lentämään Mikon kanssa
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Spadecook vol. 3

Mää sanon vaan, että terve, terve, terve! Tällä kertaa spadecook on

työväenjuhlan asialla. Kaikkihan odottavat jo Wappua vesi kielellä, kuola ja

suola suunpielistä valuen. Ryyppääminen on perkuleen mukavaa hommaa,

mutta valitettavan tyyristä. Siis mikä eteen? Kinutako ryyppyrahat mutsilta,

ryöstääkö Kaijonharjun ärrä vai ottaako jopa opintolainaa? Väärin kaikki. Tee

kiljua! 

Oikeintehtynä ja riittävästi nautittuna tuo jumalten juoma on maukasta ja

mikä tärkeintä, erittäin edukasta. Seuraavat reseptit on peräisin

www.kilju.info osoitteeesta interwebistä ja kannattaa myös tsekkailla

tarkempia ohjeistuksia ko. sivustolta, kun alkaa herkun laittoon (etenkin

käymisen pysäyttäminen ja kirkastus tärkeitä ettei tule paskat housuun).

Seuraavassa kuitenkin pari hyväksi todettua reseptiä, avot!

Sima-kilju

Tarvitset:

10l astia =ämpäri (vesilukon)

500g fariinisokeria (1x500g paketti)

1.5 kg tavallista sokeria

2 pussia kuivahiivaa

2-3 sitruuna, laiskoille 100% sitruunamehu

vettä

Toimintaohje:

Laita 4l vettä kiehumaan ja aseta sokerit astian pohjalle. Odota veden kiehumiseen ja kaada vesi

päälle. Sekoita, lisää toiset 4l kylmähköä vettä ja sekoita. Lisää sitruunamehu ja hiiva. Pönttö kiinni

ja anna käydä  noin viikko. Pysäytä käyminen lämmittämällä kilju kattilassa yli 60 asteeseen  tai

käymisenpysäytysaineella. Kirkasta lappomalla ainakin kaksi kertaa astiasta toiseen.

Kirkasta kiljua 20 litraa

Tämä ohje on kovimmille loppasuille ja tee-se-itse-thyyning-miehille, jotka kulkevat omia

humalaisia polkujaan.

Tarvitset:

2kpl 30:n litran käymissankoja  (myös vesilukot)

Power pikahiivapakkaus

7kg kidesokeria 

Käymisainepakkaus

vettä
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Toimintaohje (lyhyt):

• Desinfioi tarvikkeet

• Kiehauta 5 litraa vettä, lisää sokeri ja sekoita.

• Täytä noin 20 asteisella vedellä 25:een litraan asti.

• Lisää pikahiiva, kun veden lämpötila on 15-25 astetta.

• Kansi kiinni, vesilukko paikoilleen ja anna käydä 3 päivää.

• Lappoa desinfioituun astiaan.

• Lisää käymisenpysäyttäjä lasilliseen juomaa ja kaada joukkoon. Sekoita hyvin ja vesilukko

paikoilleen.

• Anna pysähtyä 2-4 päivää ja käy heiluttelemassa paineet pois pari kertaa päivässä.

• Lappoa desinfioituun astiaan, lisää "superkirkaste" joukkoon.

• Sekoita "viinigelatiini" lasilliseen haaleaa (30-40) vettä ja kaada joukkoon.

• Kansi kiinni ja heiluttele kaikki hiilidioksidi ulos astiasta, anna seistä 5 päivää.

• Lappoa desinfioituun astiaan, tarkista laatu ja pullota.

Spadecook Xxxtra!!

Alta  aikayksikön  Spadecook  on  takasin!

Ya'll  must  have  forgot!  Tässä  xxxtra-

ultimate-survivor-osiossa  jatketaan  siitä

mihin  Spadecook  vol.3:ssa  jäätiin.  Eli

wappuna  ne  kaikkien  pikku  kotikokkien

rakkaudella  valmistamat  kiljut  on  sitten

kovassa  käytössä,  mistä  seuraa

Spadecookille jälleen lisää päänvaivaa. 

Auttamatta joku huolimaton on janoissaan

ja  tyhmyspäissään  unohtanut/skipannut  sen  kiljun  kirkastuksen  tahi  kaivanut  persettään

valmistusoperaation  aikana,  jolloin  kilju  on  auttamatta  kontaminoitunut.  Tästä  koituu  kyseessä

olevan  pässin  rektaalialueelle  ongelmia:  eli  sitä  paskaa  alkaa  suihkuamaan  hallitsemattomasti

pitkin seiniä. 

Kyseessä voisi olla jopa wapun juhlintaa vaikeasti uhkaava katastrofi, mutta onneksi Spadecook on

taas askeleen edellä ja huoli tiessään. Katastrofin uhatessa otat tämän opuksen käteesi, löydät tältä

sivulta paskapoteron rakennusohjeet ja rakennat nopsasti ihan oikean ”Sotilaskeittäjän käsikirjan”

mukaisen  ulostusparatiisin!  Toimit  vain  oheisen  kuvan  mukaisesti  ja  jos  paskapaperia  ei  ole

saatavilla,  voit  pyyhkäistä  ulostettuasi  rektumisi  tämän  lehden  sivuihin  (lukuunottamatta

Spadecookia). Kätevää ja helppoa. 

Spadecook  -työväen  asialla  jo  vuodesta

2009     
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Viininpunaiset  bongorummut  valloittivat

Ympärihiihdot

Ex  tempore  –päätökset  ovat  tunnetusti  niitä
parhaita  ja  sellaisen  seurauksena  mekin
ajauduimme  teekkareiden  kansoittamiin
Ympärihiihtoihin  helmikuussa.
Sähköinsinöörikillan  järjestämät  hiihdot  pidetään
Teekkaritalon  ympäristössä  ja  rastilta  toiselle
liikutaan – yllätys yllätys – suksilla! Sukset ovat
mallia  kolme  ihmistä  per  pari  ja  olihan  siinä
naurussa  pitelemistä  kun  kolme  ensikertalaista
hyppäsi kyytiin. Alun kankeuden jälkeen loistavan
ryhmähenkemme  ansioista  saimme  kuitenkin
sukset luistamaan ja meno oli hurjaa!
Ensimmäisellä  rastilla  testattiin  tarkkuustaitoja,
kun  tehtävänä  oli  osua  lasten  muovisella
nuolipyssyllä eläimiä vilisevään tauluun (tai vaihtoehtoisesti teekkarin takamukseen :P). Eläimien
perusteella  saimme  esitettäväksi  pantomiimia,  joka  oli  kaikkea  punapersepaviaanista
heimokokoukseen.  Äänetön  yhteistyömme  sujui  saumattomasti  ja  jokainen  arvaus  huudettiin
ilmoille ennätystahtiin.
Seuraavaksi  suksimme rastille  numero  kaksi,  jossa  meille  annettiin  tehtäväksi  suorittaa  Lapin
käännös.  Netin  ja  hatarien  leirikoulumuistojen  avulla  saimme selville  kyseessä  olevan  termin
tarkoittavan paikallaan tehtävää hiihtokäännöstä. Suksien lisäksi kääntelimme lahjuspussejamme ja
–pullojamme tuomareihin päin, jolloin hieman vajaaksi jäänyt tehtävämme kuitattiin käytännössä
aivan kelpo suoritukseksi.
Kolmas rasti testasi maantietoutta – Afrikasta. Kompastuimme luultavasti liikaan itsevarmuuteen
kuviteltuamme tehtävänannon olleen helppo. Täytyy sanoa että tällä rastilla lahjukset todellakin
tulivat tarpeeseen! :D
Viimeisellä  rastilla  saimme  muistettavaksi  10  sanaa,  joiden  tuli  esiintyä  minuutin  mittaisessa
esityksessä.  Suunnitteluun saimme aikaa 5  minuuttia.  Oman taktiikkamme ansiosta  muistimme
kaikki mainitut sanat ja jokainen niistä esiintyi  myös esityksessä. Saimme rastilta herkkujemme
siivittämänä kunnioitettavat pisteet.
Rastien jälkeen täytyi  enää selviytyä maaliin.  Radan geomorfologia oli  erittäin haastava,  mutta
pienien tahmeuksien jälkeen ylitimme maaliviivan ajassa 1 minuutti,  39 sekuntia.  ”Sattumalta”
kellomiehemme kello oli ensin pysähtynyt ja tämän jälkeen valitettavasti mennyt epäkuntoon, eikä
kelloon ollut tallentunut tuon ajan lisäksi muuta.
Palkintojen  jaon  aikaan  emme todellakaan  kuvitelleet  olevamme edes  kärkikolmikossa,  olihan
vastassa pesunkestäviä teekkareita. Kaikkien – eniten meidän – yllätykseksi voittajaksi kuitenkin

julistettiin Bongorummut :D
Meillä  oli  hiihdoissa  enemmän  kuin  hauskaa  ja
ehdottomasti  toivomme  ensi  vuonna  runsaampaa
osallistumista  myös  luonnontieteilijöiltä.  Tällä  kertaa
mukana  oli  vain  kaksi  lutkajoukkuetta,  kummatkin
kuitenkin mantsalta \o/ Ensi vuonna siis muutkin joukolla
mukaan. Eivät ne teekkarit pure (ainakaan kaikki)!

Ida, Suvi ja Oona (a.k.a Bongorummut)
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Sanottua

"määki vähän yskin..ja juon kaljaa" 
-Maantieteen piirissä tunnetaan parhaat niksit lenssun selättämiseen

”Onko se häpeä jos on pieni muna?”
”No ei se ainakaan iso häpeä voi olla.”
-Maantieteilijät keskustelevat miehisyyden tuskasta

”Mulla on ollu muna poskessa, mutta pointti on siinä, että pillua ei oo ollu”
-Mantsatar puhuu kasvomaalauksista

”Onko 2 sellanen tällanen kirjain?”
-Mantsalainen haluaa olla varma

”Saako niitä puhistusjuttuja ostettua kaupasta? Ai saa! Millä tavalla?”
-Hämmentynyt fuksi miettii

”Mun vehkeet on ihan rikki!”
-Fuksipoika puhuu hampaistaan

”Oikeesti käyppä painamassa sitä joskus niin saattais seki muija joskus hymyillä.”
-Katkeroitunut fuksitar tilittää toiselle fuksille

”Naiset on niinku maitoa. Ei ne kauaa jääkaapissa säily.”
-Mantsalaista elämänviisautta

”Mää oon niin ylpee tosta meidän lapsesta.”
”Joo,  oon vähän yllättynyt ku se tuli noin kivuttomasti.”
-Mantsalaiset puhuvat rulla_tuolin koristelusta

”Juuso on tommonen mantsatyttöjen iltapoika.”
Juuson elämäntarkoitus tiivistettynä

"Tämä ei olekaan vettä! Tämähän kaljaa!" 
-Hämmentynyt mantsalainen kostean baari-illan jälkeen hörpättyään kaljatölkistä jo monetta kertaa
"Hirveen jännä kun mä ajattelin että tämä olisi ollut vettä!"
-Hämmennystä jatkui pitkään 

Mantsalainen1: ”Mulla on maailmanluokan perse, parempi kuin kellään mantsan naisista.”
Mantsalainen2: ”Ainakin yliopiston toiseksi paras, sillä namibialaisella jätkällä on vielä parempi.”
-Mantsan vaatimattomimman miehen ja hänen toverinsa keskustelu ensiksimainitun
istumalihaksista
Mantsalainen3 liittyy hetken päästä keskusteluun ja humalaisen rauhallisella äänellä toteaa:
”Mantsalainen1:llä on kyllä hyvä perse.”
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Jos tuntuu siltä että lehdestä jäi jotain puuttumaan, niin sen puutteen voit lisätä tähän ja enää ei sekään
sitten puutu! Eli tähän saa piirtää ja kirjoittaa. 



       Atlas kannattelee välillä muitakin palloja kuin sitä maa.



On vappu, ostakaa haalarimerkkejä!

Tue  toimintaa  ostamalla  haalarimerkkejä!  Merkkejä  saatavilla  tapahtumissa  tai  silloin  kun
hallituslaisia on kiltahuoneella. 

Juhlamerkki 
3,5e/kpl
              

Vanhat merkit 2,5e/kpl

      

+

”Atlas-ylpeyteni” ”Granaatti”

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




