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Pääkirjoituksen yritelmäksikin kutsuttu onneton raapustelu
”Noora vaikenee.”
Näihin sanoihin päättyi parivuotinen Mantsa-lehden päätoimittajan urani
syksyllä 2008. Vähänpä tiesin siitäkin.
Näiden kuluneiden 3,5 vuoden aikana vettä on virrannut Oulujoessa aivan
pirusti, mantsalaisista näppituntuman mukaan on vaihtunut ainakin 57
prosenttia ja kiltiskin on nykyään jossain aivan muualla.
Myös oma pieni elämäni on muuttunut. Edellisen päätoimittajakauden päätteeksi
suuntasin nokan kohti Saksaa, jossa suoritin historiallisen ensimmäisen
politiikan kurssini. Jokin outo juttu, jota myös yhteiskunnan tilanteeksi
kutsutaan, alkoi kiinnostaa. *Lisää tähän oman valintasi mukaan jotain kliseistä
soopaa siitä, miten vaihtoaika avarsi maailmankuvaa ja lässyn lässyn sössön
sössön.*
Kotosalle saavuttuani aivokuoren pienissä uumenissa välkähteli yhä enemmän
ajatus siitä, miten olisi huikeaa yhdistää mantsatietämys, vaikuttaminen ja
kirjoittaminen – näistä viimeisin intohimoni, joka alkoi sykähdellä Mantsalehtiaikoina entistä voimakkaammin. Niinpä hain (ja pääsin) opiskelemaan
tsuurnalismiä ja päädyinpä vielä jonkin käsittämättömän onnenkantamoisen
siivittämänä Kalevaan harjoitteluun. Kaupan päälle lykkäsivät vielä gradun
aiheen.
Elikkä laif is kuud bitches. Ja tätä syksyllä tuumaillessani hoksasin, että
Mantsa-lehtihän se pirulainen on kaiken elämääni lipuneen hyvän taustavoima.
Vai uskooko joku, että olisin ikimaailmassa päätynyt journalismia opiskelemaan
ilman muutaman vuoden päätoimittelua? No en.
Joten kun huomasin, että päätoimittajan arvokas
ja kunnioitettu paikka näytti jäävän ah, niin
tyhjäksi ja orvoksi, tartuin toimeen ja ilmaisin
halukkuuteni johtaa tätä armoitettua lehteä vielä
yhden
kauden
verran.
Ilokseni
pääsin
todistamaan myös Essin liittymistä remmiin.
Siispä kiitos Mantsa-lehdelle siitä, että se näytti
elämälleni oikean suunnan ainaisen rappiolla
olemisen ohella – ja koittakaapa kaikki kestää
meikää vielä vuosi!
/Noora
PS. Erinomaista vappua kaikille!
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Puheenjohtajan pulinat
400 -luvulla vaikuttanut kirkkoisä Augustinus mietiskeli ajan luonnetta. ”Tiedän kyllä mitä aika on.
Mutta jos joku pyytää kertomaan mikä aika on, en osaa sanoa, en tiedä”, hän pohti.

Aika ja sen kuluminen näkyy meissä, ja se on mielestäni ehkä ajan konkreettisin ilmenemismuoto.
Nyt aikaa omasta elämästäni on kulunut aika lailla 24 vuotta. Mitä tuossa ajassa on tapahtunut tai
mitä sen aikana olisi pitänyt tapahtua? Olenko täyttänyt odotukset siitä, mitä 24 vuoden mittaisen
ajan aikana olisi pitänyt saavuttaa. Ehkä, riippuu mittareista. Nämä tehokkuusmittarit tulevat esille
jokaisen elämän jokaisessa vaiheessa. Toiset eivät välitä niistä, toiset kiinnittävät niihin huomiota,
joko tietoisesti tai tiedostamatta. Odotukset eri elämänvaiheissa tulevat eri suunnista, mutta
eroon niistä ei pääse. Milloin odotukset ovat liian korkeita, milloin yläraja saavutetaan? Jokaiselle
tämä raja on henkilökohtainen, mutta fakta on se, että yläraja on olemassa. Teini-ikäiset
koulusurmaajat tai perheensä teloittavat äidit ja isät taitavat olla tästä kauheimpia esimerkkejä.
Tätä sietää pohtia. Älä siis odota itsestäsi liikoja, odota kohtuullisesti.

Keskity etsimään elämästä aina positiivisia puolia, sillä pääsee pitkälle. Jokaisessa päivässä on
jotakin hyvää! Unohdetaan nyt ainakin vapun ajaksi odotukset, paineet ja murheet, keskitytään
olennaiseen. Ottamaan kohtuullisesti!

Mukavaa vappua atlaslaisille!
Tiia

´
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Alankomaiden kirjeenvaihtajan kuulumiset
Saapumisestani tähän maahan on kulunut nyt lähes 8 kuukautta ja alan olemaan valmis luomaan
jonkinlaista jäsennystä siitä mitä olen havainnut, kokenut ja nähnyt. Tämä aika on kulunut pääosin
loputtoman juhlimisen ja lohduttoman opiskelun välillä tasapainoillessa. Vaikka Suomessakin tämä
tasapainoilu on läsnä, täällä ääripäät on vedetty jotenkin kauemmas toisistaan luoden
ensiajattelemalta mahdottoman kuuloisen yhtälön vaihtarielämän riemujen sopimattomuudesta
Alankomaiden yliopistojärjestelmän vaatimuksiin.
Ensimmäinen asia mihin kiinnitin huomiota saapuessani Amsterdamin lentokentälle
oli että ihmiset ovat täällä pitkiä. Ja nyt siis tarkoitan todella pitkiä. Lentokentällä sentään
ulkomaalaiset luovat hieman tasapainoa, mutta sen kuitenkin huomaa, että tämä on pitkien
ihmisten maa. Minut tuntevat tietavat että varteni ei Suomenkaan oloissa ole järin hulppea, mutta
Suomessa en sentään ole nain selkeästi lyhyt. Joka puolella on toinen toistaan pidempiä ihmisiä.
Toinen asia, mikä aiheutti jo lentokentällä ongelmia, oli että monikaan paikka ei täällä hyväksy
Visaa maksuvälineenä. Seinasta onneksi saa nostettua kateista, mutta ongelma ei silla aina katoa,
silla ainakaan yliopistolla maksuvälineenä ei hyväksytä muuta kuin tietynlainen maksukortti. Olen
joskus kuullut hollantilaisia sanottavan rahanahneiksi, mutta ei se ainakaan maksuvälineiden
hyväksymisessä näy.
Nämä pitkät ihmiset ovat toki paljon muutakin kuin pitkiä. Ilahduttava kansallinen
luonteenpiirre täällä on se, että ihmiset ovat äärimmäisen suvaitsevaisia, ja avoimia. Avoimuus
tulee erityisesti esiin siinä, että hollantilaisten kanssa voi keskustella käytännössä mistä tahansa
aiheesta (paitsi rahasta). Lisaksi ihmisillä on mielipiteitä. On ilahduttavaa että täällä arvostetaan
itsenäistä ajattelua ja myös koulujärjestelmä pyrkii tuottamaan hanakasti kantaaottavia ihmisiä. Ja
keskusteleminenhan paikallisten kanssa on erittäin miellyttävää johtuen korkeasta englannin
tasosta.
Utrechtin yliopisto on Alankomaiden suurin ja yksi Euroopan parhaista. Vaikka jo
itsekin tämän kirjoituksen alussa viittasin vaatimustasoon, on myönnettävä että ei se loppujen
lopuksi eroa Suomesta paljoakaan. Se mikä eroaa paljonkin on kuinka opiskelijoiden suoriutumista
kursseista valvotaan ja kuinka opiskelua tavallaan pakotetaan etenemään. Tämä ilmenee
käytännössä lukupiirien tapaisissa kokoontumisissa kerran tai kaksi viikossa joihin on aina
valmistauduttava lukemalla muutaman artikkelin ja kirjoittamalla niiden pohjalta parin sivun
teksti. Kun käytäntöön ja tahtiin tottuu, ei nämä tuota mitään ongelmia, mutta aluksi oli
vaikeuksia. Toinen asia mitä opetushenkilökunta täällä harrastaa on läsnäolovelvollisuus. Lähes
jokaisella luennolla kiertää läsnäololista ja poissa saa olla syyn kanssa muutamalta luennolta.
Jollain luennolla lista kiersi kaksi kertaa.
Vaihto-opiskelijana täällä ei saa minkäänlaista erityiskohtelua. Vaatimukset ovat
samat kaikille. Tämä on loppujen lopuksi ihan mukava asia ja se myös lähentää hollantilaisia ja
kansainvälisiä opiskelijoita. Tosin kuten varmaan lähes kaikkialla, myös täällä vaihto-opiskelijat
elävät hyvin pitkälti omassa kuplassaan muusta kansasta erillään. Toisaalta se on saali, mutta
toisaalta se taitaa olla hyvin luonnollinen ilmiö kaikkialla.
Alankomaiden maisemaa hallitsee kolme asiaa; tasaisuus, vesi ja ihminen. Täällä on
erittäin tasaista. Olen kuullut että Belgian rajalta löytyy jotain "vuoria", mutta olen tämän huhun
suhteen äärimmäisen skeptinen. Suurimmat pinnanmuodot täältä löytää ajamalla alikulkutunnelin
lävitse polkupyörällä. Vettä täällä taasen kyllä piisaa. Ehkä jopa hieman yli tarpeenkin kun ottaa
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huomioon kuinka paljon tästä maasta on meren pinnan alapuolella. Tosin vaikka pato murtuisikin,
jäisi Utrecht silti veden pinnan yläpuolelle. Patojen ansiosta vesi ilmenee täällä kastelujärjestelmin
ja kanaalein, josta päästäänkin jo viimeiseen hallitsevaan seikkaan eli ihmiseen. Täällä ei ole
mitään puhtaasti luonnollista. Kaikessa näkyy ihmisen jälki. Tämä ehkä jo siksi että Alankomaat on
pinta-alallisesti lähempänä Etelä-Suomen lääniä kuin Oulun yli 16 500 000 asukkaalla. Alankomaat
on myös yksi suurista ruoantuottajista EU:ssa, joten kovinkaan paljoa ylimääräistä tilaa metsille tai
sen semmoisille joutomaille ei ole. Jos jostain löytyy neliömetrikin ylimääräistä tilaa, niin joku
siihen kohta jo on lammasta laittamassa. Tämä kaiken tiiviys korostuu hyvin myös minun arjessani.
En asu Utrechtissa vaan viereisessä Zeistin kaupungissa. Yliopistolle on kämpiltani matkaa noin viisi
kilometriä ja matkalla on ainakin kaksi hevostallia ja kaksi lampolaa. Saattaa matkalla olla yksi
navettakin. Jos taas päätän lahtea Utrechtiin, jonne on matkaa noin kuusi kilometriä, joudun
ajamaan Zeistin ja Utrechtin väliin jäävän kaupungin lävitse.
Yksi seikka joka ansaitsee huomiota on sää. Jos nyt ajattelen taaksepäin mennyttä
syksyä ja talvea voisin sanoa että enimmäkseen sataa ja ollaan jatkuvasti pilvessä, tosin nyt kevättä
pain on tuo aurinkokin taas alkanut esiintymään.
Topografiastaan
johtuen
Alankomaihin
on
muodostunut
ihailtava
polkupyöräkulttuuri. Täällä kaikki ajavat polkupyörillä muutamasta yksinkertaisesta syystä. Se on
helppoa, nopeaa, ja hyvin järjestettyä niin pidemmillä matkoilla kuin kaupungeissakin. Polkupyörä
on täällä teiden kuningas, keisari ja mulukku. Polkupyörillä on paljon etuoikeuksia liikenteessä, ja
vaikka saantoja rikkoisikin (punaiset valot ovat polkupyöräilijälle pelkkä suositus) antavat autoilijat
silti tilaa eivätkä heiluttele keskisormiaan tai anna äänimerkkiä. Koska polkupyöräily on muuten
niin yksinkertaista on tietenkin hyvä lisätä hieman vaikeusastetta että tietynlainen jännitys säilyy
siinäkin. Jos tarakalle ei löydy kyyditettävää voi toisen käden poistaa käytöstä varaamalla sen
vaikkapa pitämään kiinni tarakalla irtonaisena olevasta kaljakorista tai pitelemään
kahvia/tupakkaa/voileipaa tai mitä nyt sitten kädessä yleensä pidellään. Pääasia on että
polkupyöräily on niin turvallista että aivan hyvin voi samalla tehdä jotain muutakin.
Polkupyörävarkaudet ovat Alankomaissa erityisen yleisiä. Tämän seurauksena
monien pyörän lukko onkin arvokkaampi kuin itse pyörä. Myös kaikenlainen pyörästä irtoava
kuten parin euron irrotettavat lamput kelpaavat hyvin varkaille. Olen kysellyt tästä ilmiosta ja
monet ovat kertoneet, että moni oikeuttaa oman pyörävarkauden tai pyörätarvikkeen näpistyksen
silla, että heiltä on joskus varastettu pyörä. Pyörät siis tavallaan kiertävät. Lisaksi monet katujen
miehet harrastavat pyöräkauppaa, mutta hyvin usein jos heiltä pyörän menee ostamaan jaa
suoraan kiinni virkavallalle ja saa suhteellisen tuntuvan sakon.
Alankomaissa on paska ruokakulttuuri. Kaikki hyvä on lainattu jostain muualta.
Yliopistolla ihmiset kulkevat leipäpussin kanssa ja syövät sitten sitä leipää kuivana lounaaksi ja
huuhtovat sen alas juotavalla jogurtilla. Ja vaikka tuota leipää syödäänkin paljon, ei sekaan ole
kovin laadukasta. Jopa vaaleaksi leiväksi se ei ole mitenkään erityisen hyvää. Makkarat ovat myös
olleet suuri pettymys. Rokwurstin, tölkkinakkien ja raakamakkaroiden lisäksi ei normaaleista
ruokakaupoista löydy salamitankoa kummoisempaa makkaraelämystä. Onneksi yöruoka sekä
kaikki muualta lainattu on hyvää ja ravitsevaa.
Hollantilaiset pitävät ilmeisesti sokerista. Tai ainakin kaikesta makeasta. Omalla
kohdallani tämä on johtanut hyvin usein siihen että joku tarjoaa jotain ällöttävän makeaa tuotetta
josta joudun kieltäytymään vetoamalla siihen että en pidä sokerista. Selitys ei yleensä toimi.
Hyviä asioita joita hollantilaisesta ruokakaupasta saa on olut ja salmiakki. Olut on
halpaa ja vähintään kohtuullista. Aivan niitä kaikkein halvimpia en suosi, mutta jos nyt edes 50
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senttiä uhraa pulloa kohti niin perushyvää tavaraa saa. Hollantilaiset oluet sinänsä eivät mitään
makuelämyksiä tuota, mutta onneksi kaupoista löytyy hyvin belgialaisia tuotteita. Salmiakista sen
verran että sitä saa täältä.
Vaikka loppujen lopuksi erot Alankomaiden ja Suomen välillä eivät päätä huimaa ja
tottuminen täkäläiseen elämänmenoon ei vaadi sen suurempia ponnisteluja, on silti olemassa
muutamia asioita joista en luultavasti voisi koskaan päästä ylitse. Ensimmäinen on vessanpönttö.
Täkäläinen valtaistuin on näet rakennettu siten, että sen sijaan että ponnistuksesi lopputulos
molskahtaisi mukavasti suoraan vesiesteeseen, sille on rakennettu eräänlainen hylly jolle se ensiksi
jaa makaamaan. Kai se on siksi että kovan työn jälkeistä lopputulosta on mukava tarkistella ja
tutkailla ennen sen lähettämistä eteenpäin. Tosin se pahan käärmeen lähettäminen jättää Yleensä
suhteellisen paksut jäljet jos ennen suoritusta ole älynnyt asettaa paria paperinpalaa eräänlaiseksi
paskakelkaksi jonka avulla sieluntuote pääsee sujuvasti viimeiselle etapilleen.
Toinen asia jota pidin tänne tullessani naurettavana ja pidän sitä edelleen, on
miesten hiusmuoti. Hollantilaiset miehet käyttävät geeliä. Paljon. Tolkuttoman paljon. Joka
hemmetin ukolla on puolipitkät hiukset kammattuna korvan taakse joihin on rääsätty puoli purkkia
jotain tököttiä silla seurauksella että se näyttää varsin idioottimaiselta. Tätäkin asiaa olen kysynyt
muutamalta paikalliselta ja he selittivät tekevänsä sen naisten takia. En tosin usko että toimii.
Loppujen lopuksi tästä maasta on helppo tykätä jos ei ajattele jatkuvasti
vessareissuja tai katsele miehiä. Ihmiset ovat iloisia, suomalaisella mittapuulla erittäin ystävällisiä
ja muutenkin miellyttäviä. Täällä homma vielä toimii, mutta asioita ei ole viety aivan saksalaisen
täsmällisyyden tasolle, mikä on ihan hyvä. Saat ovat talvisin kurjat, mutta ainakaan ei ole erityisen
kylmä. Paikallisiin tutustuminen ei tietenkään Erasmus-statuksesta johtuen ole kaikkein helpointa,
mutta aina niitäkin paikallisia riittää jotka vaihtareiden joukoissa pyörivät ja paikallinen EGEA on
hyvin aktiivinen järjestämään aktiviteettia vaihtareille ja paikallisille geo-opiskelijoille. Vaihtoopiskelu on kuitenkin loppujen lopuksi niin irrallaan todellisuudesta ja normaalista elämästä, että
näen vaihtareiden pyörimisen keskenään suhteellisen luonnollisena ilmiönä.
Eipä täältä sen enempää, Zeist vaikenee ja minä lahden Barcelonaan. Kun tulen takaisin onkin jo
kohta Queens day jolloin ihmiset pukeutuvat oranssiin ja juovat kaljaa. Kun pitelet tätä lehteä
kädessäsi on luultavasti (toivottavasti) vappu ja sinä, arvoisa lukija, saat pukeutua haalareihin ja
juoda kaljaa. Klara vappan, bara spriten hela natten!
Terveisin Ulkomaan kirjeenvaihtajamme Alankomaista
Jussi
PS. Pahoittelen kuvien olemattomuutta, mutta en ole jaksanut ottaa kuvia. Googlettakaa vaikka
the netherlands jos kuvia haluatte nähdä.
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Dobry den, kamarádi.

Täälläpä ollaan Erasmus-vaihdossa Prahassa, Tšekin tasavallassa. Tulin tänne tammikuun puolivälissä kesälukukaudeksi. Täällä on ihan kivaa. Meille vaihtareille järjestetään niin paljon kaikennäköisiä enemmän tai vähemmän
kaljoitteluun liittyviä tempauksia, että murto-osaan ehtii vain osallistua. Välillä tämä paikka ottaa kyllä päähän paljon, kun on esimerkiksi huonoa ilmanlaatua tai
töykeää asiakaspalvelua.
Tarkemmin ilmaistuna opiskelen nyt Kaarlessa, en
yökerhossa vaan Keski-Euroopan vanhimmassa, erään böömiläisen kuninkaan perustamassa yliopistossa. Maantieteen
instituutissa opiskelijoita on kaikkiaan vaatimattomasti
sellaiset tuhatkunta. Laitoksia on neljä: luonnonmantsa,
sosiaali- ja suunnittelumantsa, väestötiede sekä geoinformatiikka & kartografia. Me mantsan vaihtarit emme muuten

ole

samoilla

luennoilla

paikallisten

kanssa,

vaan

ison määrämme takia meille järkätään omat englanninkieliset kurssit. Meille noita kursseja on iso kattauskin.
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Paikallista
kieltäkin koitin tuossa
alkuvuodesta

vähän

opetella,

mikä

jälkeenpäin

osoittautui

ihan

näin

hyödylliseksi.

Paikalliset

kun

eivät

osaa/halua palvella englanniksi. Oon huomannutkin, että pummitkin osaavat enkkua paremmin kuin vaikkapa
ruokaloiden, kauppojen tai asuntoloiden henkilökunta. Nyt
taidot ovat ehtineet taantua paljon, kun kieliopintoja en
ole jatkanut.
Monet asiat ovat täällä edullisempia kuin Suomessa, kuten joukkoliikenne ja asuminen. Ruokakin on halvempaa, mutta lounasannokset varsinkin ruokaloissa ovat
usein kuvottavia. Myös ohrapirtelöt ovat edullisia. Niitä
juodaan kaikkialla, koko ajan,
lounastauoillakin. Kaikki naisetkin
Minäkin

juovat

ohrapirtelöitä.

join

niitä

eilen

monta, nyt vähän vapisuttaa.
Hyvää
Ouluun,

vappua

lähden

sitä

sinne
itse

viettämään Unkariin.
Na shledanou,

Vildo
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Seoul –the Soul of Asia
Terveisiä täältä kukkivalta Etelä-Korean pääkaupungin,
Seoulin, alueelta! Ihan pikkusesta paikasta ei ole kyse, sillä
mm. skypeväkerryksien aikana meni sormi suuhun kun
kysyttiin että ’olenko käynyt vielä keskustassa’ – edes
paikalliset eivät tiedä mikä täällä on keskustaa! Ts.
Mantsalaisen painajainen; alueita ei voi määritellä tai
luokitella eikä kukaan täällä edes käytä osoitteina tiestöä
tai muuta omaan ymmärrykseeni kuuluvaa merkistöä.
Suurkaupungista on ’pitkä matka Tippavaaraan’ ->
Muita alkujärkytystä ja kulttuurishokkia kuvaavaa
tunnetilaa on koettu täällä mm. asuntolan sääntöihin &
jaettuun huoneeseen, paikalliseen kirjoitusasuun (=aakkosjärjestelmän puuttumiseen), naiskansan ylenpalttiseen
söpöyteen sekä väenpaljouteen liittyen. Yleisen liikenteen ja ihmisten käytöksen perusteella olen ristinyt
Seoulin Aasian Roomaksi – skootterit ovat tappavia ja paikalliset setvivät ihmissuhdesotkujaan julkisilla
paikoilla hyvinkin avoimesti (usein muutaman snapsin vahvistamana).

Paikallinen juottola lipaston nurkilla ja keskiviikkoaamun ’Sorry for party rocking’
Koti-ikävää ovat lievittäneet etenkin paikallisten juomatottumukset (everyday blackout soju day),
ksylitolipurkan jatkuva jauhaminen, angrybirdsien kansanvalloitus sekä metrossa vallitseva painostava
hiljaisuus kun kaikki näpräävät puhelinta. Usein ihmiset ovat innoissaan kun kuulevat että olen Suomesta;
”hyva hyva!” on ensimmäinen huudahdus jonka olen kuullut useammankin kerran, polttakaa silmänne
tässä: http://www.youtube.com/watch?v=uvyoqZvoofY
Maamme mainetta pelastaakseni olen kertonut ihmisille että joulupukilla on vihreä tanhuasu vain kesäisin,
varakkailla perheillä on jääkarhuja pihavahteina pingviinien varalta ja kaikkien naisten käsilaukusta löytyy
pullo vodkaa. Alkkiksen maineen täällä saatuani olen käynyt tarkistamassa paikallisen krapularuokapuolen
ja on sanottava että vaikkei sitä roiskeläppää löydy niin ei ole Oulua ikävä! Korea ei nimittäin ole mikään
vegetaristin kohdemaa: ’paistettua riisiä ja kasviksia’ sisältää friteerattua kanaa ja puoli litraa varmaankin
eläinperäistä rasvaa. Kasvia ei ravintolaruuassa (mikä on kotona kokkaamista halvempaa!) ole kuin
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ulkonäön vuoksi, uppopaistaminen on jees ja puolet street ständeistä ja muonaputiikeista ovat auki 24/7.
Vaikka Seoul ei yleisesti ole halpa maa, kosmetiikka, kengät, paikallinen viina + olut ja ruoka ovat halpoja:
Alle 10 000wonilla (eli alle 7€) saa hyvin friteerattua kanaa + oluen.

Paikallisia herkkuja: Fried chicken + chilisauce; Fried pork + chilisauce; Fresh Pig Head + Kisses!

Viime viikolla täällä alkoi kesä, ainakin näin suomalaisittain. Paikalliset tosin ovat sen verran viluista kansaa,
että villakangastakki pysyy päällä helteelläkin. Kauhistelivat meitä Ulkkiksia että eikö me palella ja
varoittivat vielä että mehän saatetaan vaikka ruskettua!

Palatsialuetta ja kampuksen yksi pääteistä – värilliset versiot ovat kirsikankukkien vuoksi pinkkejä
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Toistaiseksi olen aivan valtavasti paikasta
tykännyt, omassa kummallisuudessaan ja
englannintaidottomuudessaan. Mieli voi tosin
ensi viikon aikana muuttua, sillä edessä on mid
term exams –viikko. Kirjastolle en enää uskalla
mennä, sillä yliopisto on yksi maan parhaita ja
sen huomaa stressillisen pänttäämisen ja
kiroilevien nuorten korealaisten muodossa (eli
ihmiset alkavat kotimaiseen tapaan lukea vasta
juuri ennen tenttiä).
Paikallista tehokkuutta parhaimmillaan: Syö ja
opiskele lounastauolla välitenttiin ->
Meillä on juuri alkamassa dormitoryn tarkastus, eli viinat ja asuntolassa luvatta oleskelevat miehet piiloon!
Ts. Hyvää kevättä ja kesää Ouluun, nähellään luultavasti syksyllä!

Terkkuja pallon toiselta puolen, eli ”Saranghee <3” T: Minja
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Lapin kultaa Nikolille!
Nikoli ry täytti tänä vuonna 50 vuotta ja Atlas
halusi muistaa rakkaita geologeja omatekoisella
lahjalla. Atlaksen hallituksen kokouksessa
päätettiin että tehdään lahjaksi lautapeli Afrikan
tähden tyyliin. Pj ja vpj alottivat lahjan
värkkäämisen kiltatiloissa eräänä perjantaiiltapäivänä ja mukana menossa oli ainakin
henkisenä tukena vuoden 2010 pj Miia.
Aloteltiin lahjan tekeminen Suomen rajojen
piirtämisellä ja pelin sääntöjen kirjoittamisella.
Suvi oli jo aiemmin käynyt väritulostamassa
sopivia jalokivien, setelien ym. tarvittavien
juttujen kuvia. Tiian vastuulla oli Suomen
rajojen piirtäminen eli itse pelilaudan tekemisen
aloittaminen.
Nikolin juhlat oli 24.3.2012 klo 19 alkaen Lasaretissa. Yhden jälkeen päivällä Tiia tuli Suvin luo
hiusten laittoon ja sen jälkeen alkoi armoton lahjan loppuun värkkääminen. Kiire meinas tulla,
mutta saatiin lahja valmiiksi! Ei siitä ehkä täydellinen tullut, mutta se on rakkaudella tehty! ;)
Nikolin juhlat oli huikeat. Lasaretissa oli hyvää ruokaa, juomaa ja seuraa. Jatkot oli Johteenhovissa
ja siellä juhlittiin aamuun asti.
Nikolilta on luvattu raportoida lautapelin toimivuudesta sen jälkeen kun ovat päässeet peliä
kokeilemaan, mutta eipä ole vielä mitään kuulunut..jos ei ala kuulumaan niin lähtään kyllä joku
päivä niitten kiltikselle vierailulle peliä testaamaan 
Tiia & Suvi
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Junttipilleissä on menoa ja meininkiä

Valmistautuminen on kaiken a ja ö. Kaikki lähtee oikeasta asenteesta ja hehkeästä musiikista.
Täytyy kuitenkin muistaa, että on tiettyjä normeja joita tulee noudattaa näinkin tärkeänä iltana.
Sääntö nro 1. Juo tarpeeksi.
Tämän säännön avulla tunnelma kohoaa sfääreihin joista sen takaisin saaminen on lähes
mahdotonta. Varoitus: voi aiheuttaa kikatuskohtauksia, hullua hyppelyä ja liikaa luomivärin
käyttöä.

Hillervo & Tellervo = kavereille Hille

Mara eli pohojosenmara eli pumpumjänis

Sääntö nro 3. Muista laskea pikkuhousut, kun menet vessaan.
Selityksiä ei (kai) tarvita.
Sääntö nro 5. Muista ravistella, jos ei ole vessapaperia.
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Lopulta olimme tyytyväisiä ulkoasuumme, luomivärin määrään ja humalatilaan. Niinpä lähdimme
uuvuttavalle matkalle kohti teekkaritaloa. Emme olleet peloissamme vaikka tiesimme niin monen
hyvän ryyppymiehen jääneen sille tielle.
Teekkaritalolla oli hirrrveen kauniita naisia ja ja ja..paljon viinaa. Yhtäkkiä olimme hirrveen
hirrveen humalassa ja harrastimme hytkymistä ja penis shakea tanssilavalla sekä sen ulkopuolella.
Sääntö nro 6. Sex, Sex, Sex..but no fingering!
Sääntö nro 7. Shake it, shake it, shake it!
Sääntö nro 9. Jos olet liian kännissä, muista hytkyä.
Mara: ”Miksi kaikki tahtoo iskiä minun Hilleä! Kukkaan muu, voi mahoton, ei voi saaha sitä ku
minä ja jos yrittää niin ne saa kyllä katua. Ja sitä paitti suurin osa ukkoista on ihan selevästi sen
ruskian reijän perrään. Yks sigmaatikko yritti raahata minnuu vessaan rynkyttämmään, mutta minä
näytin sille närhen pesät. Ei kyllä kysele ennää tuommosia..tai ylipäätäsä mittään.”
Sääntö nro 11. Jos joku ärsyttää, heitä sitä jollain.
Sääntö nro 13. Jos naurat näille – olet humalassa. Jos et osaa lukea – sammu!

Hille ja Mara kiittävät Matti Nykäsen sanoin ”ehkä otin, ehkä en”.
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EMPIRICAL BEER RESEARCH: a Czech edition
A multidisciplinary, international group of students analyzed plenty of Czech beer
brands. The research group consisted of an economy student from Germany (DE), an
information technology student from Spain (ES), a geoecology (?) student from
Estonia (EE), and a geography student from Finland (FI). It’s a pity we didn’t take
down the times when every drink was at stake. 1 € ≈ 25 Kč.
Gambrinus Světlý, 4,1 %, 11 Kč

Lubkowicz, 4,7 %, 22 Kč

DE: For sparkling, I give 4/5.
However, this tastes awful. A really
disappointment. 2/5.
FI: This is just lame. Not a good
alternative to start this research. Soft,
but still bitter. 2/5.
(ES and EE came a moment later)
ES: My favourite. It’s perfect with
sparkling and I like the colour. 4/5.
EE: A Czech “Lapin Kulta”. Not so
bad, guys, come on. 3½/5.

FI: There’s a lot of foam. I like the
smell of this one. A soft taste, again.
How that can be possible? This is also
a pils, such as any of the prior one. 4/5.
DE: A typical smell of beer, I say. A
good foam, a strong taste, maybe too
bitter. 3/5.
ES&EE: “Rafael Nadal, blah blah
blah. Cristiano Ronaldo, blah blah
blah. Oh, there’s a beer.” 3/5.
Pardál, 3,8 %, 12 Kč

Vodka Jemná, 40 %, 4 cl
ES: A good color. Anyway, sparkling
is just 1½/5. A taste… I would call this
”Henna beer”. 2/5. (?)
DE: A perfect color, I think. Sparkling
2/5. But… it really tastes awful, like a
old water. 2/5.
EE: This is like water. 2/5.
FI: Fucking lame in all ways. 1½/5.

DE: Not burning, but awful. 3/5.
EE: It’s burning a little bit. Not bad.
3/5.
ES: I can feel a colony in my stomach.
Bad! 2/5.
FI: Normal. 3/5.
Budějovický Budvar, 4,0 %, 11 Kč

(Next, some cryptic marks in our
research notes. It seems to be quite
usual for beer research notes, I think.)

FI: This has very intresting color, it’s
almost green! Really soft taste. 2/5.
DE: Not sparkling enough. This is a
women’s beer. 2½/5.
EE: Too light, tastes like water. 2/5.
ES: Too light. Really soft, but not
bitter. 2/5.

ÕLU OLUT
c z pitsa [ts] c z v z
(OK. Let’s continue with a surprise
number for members ES and EE)
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ES: Pretty sure I have tasted this one
earlier. Colour is good. Sparkling 3/5.
Taste strange, anyway. 2½/5.
EE: Really weird. In the beginning it’s
bitter; afterwards it tastes like water.
Not bad. 3/5.

EE: Tastes like a beer. Totally, like a
real beer! Too bitter. 4/5.
FI: A beautiful beer. A nice sparkling.
A great taste. Just a little bit too bitter.
I’m drunk. 4½/5.
More Jemná Vodka! 5/5.
“We have bitches, but not beaches“
-Welcome to Sevilla

Actually, it was Radegast Birell,
0,0 %, 18 Kč

(A long moment later:)
Bránik Světlý, 4,1 %, 12 Kč

Staropramen Světlý, 4,0 %, 14 Kč
ES: Sweet, but not sparkling.
“Germans are gay“. 2/5.
EE: Quite bitter. “Most Spanish guys
have a lover“. 2/5.
DE: Not good. “I don’t think so, Tim.“
2/5.
FI: A bad taste. 1½/5.
( No-one really care this research
anymore, as you can see.)

EE: Good. 4/5.
FI: Really good. I like the feeling in
my mouth! 5/5.
DE: “South American Spanish is better
than Spanish Spanish”. No bubbles.
Anyway, 4/5.
ES: “You must mean castellano”. A
really good beer! Not so sparkling, I
like the bitter level in this one.

Krušovice 10°, 4,2 %, 15 Kč

Bernard Sváteční ležák, 5,0 %, 28 Kč

ES: Not sparkling enough. A little too
bitter. “Hey man, it was a mistake not
to take a tape recorder for this event“.
3,75/5.
DE: I think there’s nothing wrong with
sparkling. A good beer. 4/5.

-A nice cork and label. 4/5.
(Who gave this comment? Why there
are no other comments? Häh? Anyway,
the research is completed, the evening
continues…)
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Atlaksen Suuri Kahvivertailu
Suoritimme Atlaksen kiltahuoneella suuren kahvivertailun. Ostimme todella hyviä ja edullisia
kahvilaatuja ja vertailimme niitä. Nyt kirjoitamme tutkimusraporttia Juhan syntymäpäiväjuhlien
sivutuotteena. Yhtään emme ole alkoholia nauttineet.
Pirkka-kahvi
Juha: Toimii Koskenkorvan kanssa ja krapulassa ja myöskin sewlvin päin.
Antti: En osaa sanoa
Mirko: Todella pahaa kahvia.
Juuso: Maistuu salami.
5/5
Rainbow-kahvi
Juha: Jumalten nektaria. Maistuu kakalta – hyvällä tavalla.
Antti: Shut up weiter, shut up water.
Mirko: Aika pahaa kahvia
5/5
X-tra-kahvi
Juha: Mieluummin nytrkki perseessä kuin X-tra -kahvia
Antti: Mieluumin nyrkki perseessä kuin X-tra -kahvi kupissa
Mirko: Mieluummin X-tra -kahvi kupissa kuin nyrkki perseessä.
4/5
Perfetto
Juha: Helvetin hyvää kahvia. Parasta mitä olen maistanut. En voisi elää päivääkään ilman Perfettoa.
Elämäni on kunnossa ja perheasiat on päin helvettiä, mutta kiitos Perfeton, minä jaksan ylistää
Jumalaa ja nauttia elämästä tästä eteenpäinkin.
Antti: 67/5
Mirko: Todella hyvää kahvia. Hinta-löaatusuhde on paras. Päivä lkähytee käyntiin tehokkasati.
Kahvissa on todella voimakkaat ja raikkaat aromit. Perfetto-kahvio on ehkä parasta mitä elämässäni
on koskaan tapahtunut. Ei aiheuta veristä ripulointia.
67/5 Parasta ehkä
Hieno Mokka
Juha: Mää en tykkää siitä.
Antti: Voi olla aika hyvääkin, en ole maistanut.
Mirko: Asiallinen kahvi. Tosi hyvää. Ehkä.
5/5
Kulta Kartsiina
Juha: Housuni olivatr jo valmiiksi ulosteessa kun tätä kahvia join. Ihan PASKAA kahvia siis.
Antti: Lisää paskaa housuun tarvitsen minäkin.
Mirko: Paskoisin housuihini jos omistaisin rektumin.
3/5
Juhla Mokka
Juha: Kivesket rusetilla aivan juotavaa. Välillä toivion lkuitenkin nyrkkiä perseeseen.
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Amntti: Olen minä tammaakin pannut, vaikka sillä oli vetovaljaat päällä.
Mirko: Ei lisätvväbää
2/5
Saludo
Juha: Paskaa kahvia paskassa purkissa paskaa paskaa paksaa. Kallistakin perkele.
Antti: Hieno paketti. Very interestingh mechanics.
Mirko: Joo. Tosi pajaa lkahjvioa.
3/5
Kaiken kaikkiaan kaikki kahvit ovat niin pas... parhaita että ne sopivat erityisen hyvin
kiltahuonekäyttöön ja viinan kanssa käytettäviksi. Hinta-laatusuhteeltaan suurin osa kahveista on
erittäin hyväää. Erityismaininta Perfetto -kahville, joka on todellista säästökahvia (Juha: Helvetin
hyviä makkaroita), koska sitä kuluu vähän ja se on tosi ghytvää.
Kahvien testaajat ovat raittiita ja reippaita Suomen kansalaisia Ruotsista – todellisia alansa
ammattilaisia. Testaajat eivät kuitenkaan kuulu siihen 98% ruotsalaisista, jotka ovat
homoseksuaaleja, on kuitenkin huomioitava, ettei seitsemäskään kerta tee vielä homoksi.

Ystävällisin kevätterverisin
Juha 22v
Mirko 21,5v
Antti Xv (vanha ku Saatana)
Tuirassa
14.4.2012, Juhan
syntymäpäivänä
P.S. Muista äänestää vaaleissa.

Boiling my coffee maker.
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Viinisti
Eräänä erittäin lumisena huhtikuun iltana ryhmä mantsattaria kokoontui Alppilassa sivistyneeseen
viininmaisteluiltaan. Joukossa oli sekä valkoviinin ystäviä että punaviinin vihaajia, mutta kumpaakin laatua
oli tarjolla (punaista yksi) ja viineihin perehtymättöminkin maistoi kaikkea (kaikki juodaan mistä on
maksettu ja varsinkin mistä ei!). Päätimme jakaa iloisen iltamme muun mantsakunnan kanssa pienen
viiniarvostelun muodossa. Mottomme: maallikolta maallikolle.
Viinitiedot Alkosta. Kukin
seitsemästä arvostelijasta
pisteytti viinit paremmuusjärjestyksen
perusteella
niin,
että
parhaalle
annettiin
seitsemän
pistettä ja huonoimmalle
yksi.
Kullekin
viinille
annetut pisteet laskettiin
yhteen.

Dos Caras Verdejo Sauvignon Blanc 7,48 €
Valkoviini, Espanja
Rypäleet: Verdejo (70 %), Sauvignon Blanc (30 %)
Käyttö: aperitiivi, salaatit, kasvisruoka, vähärasvainen kala, seurustelujuoma
Kuvaus: Kuiva, hapokas, sitruksinen, kypsän karviaismainen, kevyen yrttinen
Alkoholi: 12,5 t-%
Kommentit:
- hapan, hapokas
- voimakas tuoksu
- kirpeä
- mieto
Pisteet: 27
Sanvigilio Pinot Grigio 7,99 €
Valkoviini, Italia
Rypäleet: Pinot Grigio (85 %), Chardonnay (15%)
Käyttö: aperitiivi, vähärasvainen kala, noutopöytä, salaatit, kasvisruoka
Kuvaus: Kuiva, keskihapokas, hedelmäinen, hennon päärynäinen, kevyen sitruksinen
Alkoholi: 12 t-%
Kommentit:
- kevyt, helppo, tekee koukeron keskellä
- ei suuri makuelämys, mutta ihan hyvä
- kenties liian kevyt kalan kanssa
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- ei kovin kuiva
- melko laimea maku
- pikakänneihin sopiva
- sopii ei-valkkari-ihmisellekin
- kyllähän tämä alas menee
Pisteet: 36
J. P. Chenet Colombard-Chardonnay 6,98 €
Valkoviini, Ranska
Rypäleet: Colombard, Chardonnay
Käyttö: seurustelujuoma, salaatit, kasvisruoka, pitsat, pikkulämpimät, vähärasvainen kala
Kuvaus: Kuiva, hapokas, valkoherukkainen, kevyen sitruksinen, hennon yrttinen
Alkoholi: 11,5 t-%
Kommentit:
- ei haise millekään, synteettinen, hyvä, mieto
- kirpeä, tuttu, ei hapokas
- kirpsakka, paha jälkimaku
- alku- ja keskimaku hyvä
- helppo
- hyvin juotava
Pisteet: 40 VOITTAJA!
Vino Destina Tinto
Valkoviini, Espanja
Alkon tiedot puuttuvat
Alkoholi: 12 t-%
Kommentit:
- hiivainen haju
- kusiefekti
- ei hapokas
- jälkimaku omenainen
- parempi maku kuin haju
Pisteet: 11
Bird's Tree 6,26 €
Valkoviini, Unkari
Rypäleet: Muscat Ottonel (65 %), Müller-Thurgau (25 %), Cserszegi Füszeres (10 %)
Käyttö: seurustelujuoma, pitsat, pikkulämpimät, salaatit, kasvisruoka, aperitiivi
Kuvaus: Makea, keskihapokas, hedelmäinen, kypsän karviaismainen, kukkainen
Alkoholi: 10,5 t-%
Kommentit:
- haju tosi makea
- "pitkä jalka"
- maku: niinku karkkia söis, hapokas
- melkein jälkiruokaviini, äklömakea
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- maistuu kuitenkin hyvältä
- ei voi juoda paljoa
- nätti pullo
Pisteet: 20
Chianti Ruffino 9,99 €
Punaviini, Italia
Rypäleet: Sangiovese
Käyttö: pasta, nauta, porsas, pitsat, pikkulämpimät
Kuvaus: Keskitäyteläinen, keskitanniininen, karpaloinen (ostajan lisäys: KIRSIKKAINEMPAS!), kevyen
yrttinen
Alkoholi: 12,5 t-%
Kommentit:
- haju punainen, marjainen, mieto, punkkuinen
- kuivahko maku
- vetää suun norsunvitulle (valkoviini-ihmisen mielipide)
- helppo
- pliisu maku (punaviini-ihmisen mielipide)
Pisteet: 28
Ferma Noua Murfatlar Late Harvest Chardonnay 7,93 €
Valkoviini (jälkiruokaviini), Romania
Rypäleet: Chardonnay (100 %)
Käyttö: makea jälkiruoka, juustot
Kuvaus: Makea, vähän hapokas, kypsän
hedelmäinen, hennon aprikoosinen,
kevyen hunajainen
Alkoholi: 12 t-%
Kommentit:
- mieto, miellyttävä tuoksu
- aika makea, ei liian; mieto maku
- heikosti hunajainen, aprikoosi maistuu
- hyvin miellyttävä maku
- hapokkaampi kuin Bird's Tree
Pisteet: 34

Jokainen pullo saatiin auki. Jokainen pullo juotiin tyhjäksi. Joku viisas sanoi joskus, että in vino veritas,
mutta kirjoittajan ankean aamun olotila kirvoitti epäilemättä ainakin seuraavaan sivistyneeseen iltaan asti
elämään jäävän iskulauseen sin vino veritas. Yksi sentään on totta viinillä tai ilman: kyllä mantsalainen juo
vaikka hevosen virtsaa jos siinä on tarpeeksi prosentteja!
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Havuja perkele

Kaikki alkoi viime syksynä, kun aloin keräämään aineistoa graduani varten. Gradun aiheena on
hyvien perseiden spatiaalinen jakautuminen urheilulajeittain. Aloitin tekemällä empiiristä
tutkimusta siitä, että mistä löytyy parhaimmilla perseillä varustetut naiset. Aloin lähestymään
aihetta tietenkin baareja kiertämällä. Valitsin jokaisesta baarista top 5 perseet ja haastattelin niiden
omistajia. Yhteensä aineistoa kertyi noin 100 haastateltavan verran. Tulokset olivat kiistattomia,
parhaimmat pyllyt löytyivät pohjoisen-suomen hiihtokeskuksista ja kyseessä olevien neitokaisten
urheilulaji oli lähes poikkeuksetta hiihto ts. väkisinhiihto, ei mikään alppihiihto tai lautailu, jotka on
homojen hommaa. Tulokset eivät olleet kovinkaan yllättäviä ja ne tukivat asettamiani hypoteeseja.
Seuraava
vaihe
tutkimuksen
teossa oli tietysti tarkempi tutustuminen tähän
hyvien perseiden kuninkuuslajiin. No eihän
siinä sitten auttanut tommi-pojan muuta, kun
hommata sukset ja lähteä hiihtelemään tyttöjen
perään. Tästä alkoi tutkimukseni rankin vaihe.
Omasin jonkinlaisen hiihtotaustan, mutta en
ollut hiihtänyt käytännössä ollenkaan viiteen
vuoteen. Ja kaikenlisäksi menin sitten
humalapäissään
haastatteluja
tehtäessä
lupaamaan
yhdelle
(tai
kahdelle)
hiihtäjäneitokaiselle, että hiihdän ensi keväänä
vuokatti hiihdon 60 km vapaalla tyylillä. Aloin
siinä sitten krapulasta selvittyäni vähän
laskeskelemaan ja totesin, että se 60 km on aika
pitkä matka ja siihen ehkä pitää oikeasti
treenatakin jonkin verran. Hiihtoharjoittelu
alkoi jo hyvissä ajoin marraskuun alussa
Vuokatin ensilumen ladulta, josta lähdin
Tommi maalisuoralla.
hakemaan kisakuntoa Vuokatti-hiihtoa varten.
Ensimmäisen hiihtolenkin jälkeen totesin, että
onhan se hiihto ihan yhtä vittumaista ja raskasta hommaa, kuin aina ennenkin..
Hiihto lähti kulkemaan alkuvaikeuksien jälkeen yllättävän hyvin ja päätin sitten
haastaa Vuokatti hiihtoon jonkun ns. oikean hiihtäjän. Haastajakokelaaksi valikoitui, ei enempää
eikä vähempää, kuin lukuisten MM-mitalien (Muhoksen mestaruus) mies, eli Mikko ”suunnistaja”
Kesälä. Mikkohan on tunnettu ympäri yliopiston rautaisesta hiihtokunnostaan sekä yliluonnollisista
suunnistustaidoistaan. Siinä sitten Mikon kanssa mietittiin, että mikä olisi sopiva tavoiteaika tuolle
60 km matkalle. Mikko ehdotti varovaisena miehenä 4 h ja minä 3,5 h. Sovittiin, että ollaan
tyytyväisiä, jos päästään tuohon haarukkaan.
Hiihtokuntoa haettiin talven mittaan mm. Levin korkeanpaikan leiriltä joulukuussa ja
sieltähän se alkoi pikkuhiljaa löytyäkin. Otin treenaamisen lähes melkein tosissaan ja
harjoitustunteja tuli viikossa noin 6-10.
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Seuraavassa esimerkki normi treeniviikosta:
Tommin viikko:

Mikon viikko: (Levillä)

MA hiihto PK 10km 1h

Ma Hiihto 30min päissään, yö enemmän päissään

TI sali 1h

TI Hiihto 20km krapulassa

KE sali 1h

KE Kotia leviltä. Tärinää

TO lepo

To Pelottaa, tärinää

PE päissään 24h

Pe Juoksu 6km

LA päissään 24h

La Hiihto 15km Juoksu 5km

SU hiihto 30 km 2h 15 min

Su Hiihto 20km vähän päissään

yhteensä 53h 15 min

yhteensä n tuntia

Vuokattihiihdon lähestyessä laitoin sitten tapani mukaan hommat överiksi ja treenasin ehkä vähän
liikaa. Siitähän tuli sitten jonkunlainen ylirasitus ja vähän rytmihäiriöitä. Kuntopiikki ajoittui noin
kolmen viikon päähän kauden päätavoitteesta, jonka jälkeen ylirasitus haittasi treenaamista. Alle
viikko ennen Vuokattihiihtoa lääkäri meinasi kieltää koko hiihdon rytmihäiriöiden takia, mutta sain
kuitenkin puhuttua itselleni starttiluvan.
Facebook-keskustelu viikkoa ennen:
Tommi: Saatana kun vituttaa
on se vähän rankka hiihtää puolikuntoisena
Mikko: no on joo. hitto ku eilen juopottelin vähän liikaa niin otti nousukunto vähän takapakkia
…
Tommi: ei olla kumpikaan hiihtokunnossa :D
Mikko: ei ainakaan kovassa :D
Tommi: vittu minähän kuolen sinne ladulla, varsinkin jos täysiä hiihän
No sittenhän se hiihtopäivä koitti. Omasta hiihtokunnosta ei ollut mitään tietoa viimeisten viikkojen
sairastelujen ja ylirasituksen takia. Lähdettiin sitten Mikon kanssa kaikesta huolimatta yrittämään,
että jaksaisiko sen 60 km hiihtää. Hiihtoreittinä oli kaksi kertaa 30 km lenkki Vuokatin vaaran
ympäri. Tavoitteena oli tavoiteaika ja tietysti Mikon voittaminen. Taktiikkana oli täysiä heti alusta
ja Mikolle luu kurkkuun lähtöviivalla.
Kahden kilometrin kohdalla:
Mikko: Anna mennä vain. Minä peesailen. En minä varmaan tätä loppuun asti hiihdä.
Tommi: Sykkeet alkaa olla maksimissa. Pitää vähän hidastaa.
Mikko: Joo… On vähän reipas vauhti
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Ja sinnehän se Mikko-poika alkoi jäädä. Eka 30 km meni yllättävän hyvin aikaan 1h 35 min. Lähdin
toiselle kierrokselle melko toiveikkaana maaliin pääsystä, mutta noin 40 km kilometrin kohdalla
alkoi kädet ja vatsalihakset kramppaamaan aika lahjakkaasti. Keskeyttäminen kävi mielessä
moneen kertaan, mutta päätin sitten hiihtää kuitenkin väkisin maaliin.
Siinä sitten kiroilin ja hiihtelin ilman käsiä viimeiset 20 km ja vilkuilin olan yli, että
milloin se Mikko hiihtää ohi. Mutta eihän se hiihtäny. Selvisin maaliin ajassa 3h 45 min, joka ei
sitten ihan riittänyt omaan tavoiteaikaan. Mikko oli ollut jonkin verran älykkäämpi ja oli
keskeyttänyt hiihdon 30 km jälkeen ja odotti maalissa kalja kädessä. Seuraavaksi edessä oli reissun
rankin osa eli afterski mantsa-porukalla Sotkamon erittäin vilkkaassa yöelämässä. Tarina ei kerro
myöhemmän illan tapahtumia. Ei muuta, loppu.

Mikkoa naurattaa matkan varrella.
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Kirjaston helmiä
Otteita ja esimerkkejä muutamista kirjoista, joista voi olla hyötyä niin Wapun tiimellyksessä
kuin kesäisillä matkoilla. Sanoilla voi kikkailla, ärsyttää kavereitaan taikka karruttaa
sanavarastoa ja yleissivistystä. Kaikki nämä kirjat löytyvät Pegasoksen toisesta kerroksesta.
1) Heikki Paunonen: Stadin slangin suursanakirja - Tsennaaks Stadii, bonjaaks slangii
”Sörkka vai Sörkä? Bragaa vai pragaa vai spragaa? Gliffaa vai kliffaa? Vankka käsitys slangisanan oikeasta asusta saa stadilaset tarttumaan säännöllisin väliajoin toisiaan kvaivelista – tai
skraivelista – kun itse kukin tietää sanan ehdottomasti ainoan oikean asun. ”
lepo 1. asento, lepo, turpaanveto! Hokema. 2. ottaa (vetää) lepoo levätä tai nukkua. Ne oli ihan
nakit, kun ne lopulta ottivat lepoo. / Peki veti täysii lepoo kun päästiin perille.
Lepokoti en. Bulevardin ruotsalainen tyttökoulu.
lentäminen huumeiden vaikutuksen alaisena oleminen. Mä tykkään lentämisestä.
lentävä toimittaja
lentävä lihakauppias ilotyttö
knakit pelikortit
knakkaa naputtaa, koputtaa. Kuka siel ny tähän aikaan knakkaa?
pessi tyhmä
Perä-Hikiä maaseutu, syrjäseutu. Kundi tulee jostain Perä-Hikiältä ja brassaa stadilaista.
peräloro viina, alkoholi
tinaseppä: olla tinasepät päässä olla krapulassa. - tinasepät takoo krapula jyskyttää päässä. Taitaa
tinasepät takoo urakal.
tinaterttu poliisi
tinatut krossit normaalia alemmaksi sijoittuneet nuoren naisen rinnat.
ympäriämpäri: olla ympäriämpäri olla humalassa
ynkli ujo
ynkä kiva, hauska, mukava. Se o ynkä treenari.
ynnikki tyttö
ynnykkä matkapuhelin, kännykkä

2) Vesa Jarva, Timo Nurmi: Oikeeta suomee – suomen puhekielen sanakirja.
”Oikeeta suomee – suomen puhekielen sanakirja on opaskirja suomen kielestä ja sen käytöstä
kiinnostuneille.”
pelti kiinni humalassa, juovuksissa. Mitä sä tuut tänne pelti kiinni rähjäämään! Jätkät oli ihan
pellit kii.
räknätä laskea, laskelmoida, pitää lukua, arvioida. Täytyy vähän räknätä ens vuoden kuluja. Jos mä
nyt oikeen rähnään, niin kyllä kai rahat just ja just riittää.
varttihullu täyttä ymmärrystä vailla, alentuneesti syyntakeinen. Penan tuomiosta napsahti
neljännes pois, koska se todettiin varttihulluks. Ei sitä tuomittu elinkautiseen, kun ne piti sitä
varttihulluna.
ölkki(s) olut, ööli. Ostetaanko kiskalta muutamat ölkit? Onks meillä sit varmasti tarpeeks ölkkistä
mukana?
örveltää sekoilla vahvasti juovuksissa; puhua öristen juopuneena. Loppuillasta jätkät rupes jo
örveltää. En mä saanut selvää, mitä se puliukko örvels.
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öömappi roskakori. Ne pistää nää ei-vastauskuoret varmaan suoraa päätä öömappiin. Voit vielä
löytää sen lomakkeen tosta öömapista.

3) Kaarina Turtia – Sivistyssanat
”Uusi, ajanmukainen sivistyssanakirja kattaa yli 30 000 vierassanaa bugista buumiin, wakamesta
vestibyyliin.”
ladakhit ladakit kansa Ladakhissa Kashmirissa, maanviljelijöitä ja perinteisesti kauppiaita ja
tavarankuljettajia.
eklektinen valikoiva
ekkymoosi mustelma, kudoksensisäisestä verenvuodosta johtuva sinipunerva täplä ihossa tai
limakalvossa.
insula 1) kerrostalo, vuokratalo 2) saareke; aivosaari
moralismi 1) velvoittavan moraalilain tunnustaminen 2) asioiden tarkastelu ahtaasti moraalin
kannalta, moraaliin perustuva katsomus 3) taipumus moralisoida
tang soo do vanha korealainen taistelulaji, kasittää vars. potkuja

4) Vahter: Suomalais-virolainen matkailija taskusanakirja.
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Ohjeita opiskelijabileisiin

Muista nesteytys

Häädä ahdistelijat

Tule kuulluksi
Syö hyvin

Älä unohda lääkitystä

Muista ehkäisy
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Sanottua
”On tavallista, että opiskelija antaa toiselle opiskelijalle. Jos ei anna, on vaikka kiire luennolle, niin seuraava
antaa, tai sitä seuraava.”
Maantieteen tutkijatohtori luennolla, aiheena haastattelut & vastaaminen.
T: ”Kato tuossa on tuommonen klausfobiaalinen muodostuma.”
M: ”Ai mikä?”
T: ”No semmonen klausfobiaalinen muodostuma, mistä nää aina puhut!”
Teekkari tunnistaa harjun.
”Kyllä se sinne kuolee.”
Mantsalainen miettii, kun geologi lähtee yksin mantsan bileistä.
”Jos sulla ois housut jalassa, niin pyytäisin anteeks, mutta kun ei oo niin en pyyä.”
Geologi mantsattarelle jouluristeilyllä kaadettuaan kaljat tämän päälle.
”Kerranki nainen, joka osaa juoda viinaa!”
Mies tarjoiltuaan mantsattarelle kasikymppistä junttipilleissä.
M1: ”Oon vähän kuullu, että x vuoden mantsapojilla on paljon tyttöjä kainaloissa.”
M2: ”Joo ne on niitä, joita meikä on hoidellu.”
Ikäloppu ex-pienryhmäohjaajatar viittaa akateemiseen avustamiseensa.
M1: ”Joskus voitais tehdä excursio johonkin hyvään paikkaan.”
M2: ”Niinku Pyllysaarille!”
M1: ”Joo. Tai sitte Tussulammelle!”
Kiltahuoneelta kuultua.
”Mää aion näyttää sulle käytännössä etten oo homo.”
Mantsalaisen iskurepliikki.
”Voi vittu saatana mut on syöty perkele!”
Mantsalainen jouluristeilyaamuna.
”Tartu tiukasti hanuriin ja pamputa mua!”
Mantsatar junttibileissä.
”Raiskaus on eläinmaailmassa yleinen ilmiö.”
Eläinten käyttäytyminen -luennolla kuultua.
”Ottakaa minusta äkkiä kuva ennen kuin sammun!”
Mantsalainen huolissaan kello 18.48 UV:na.
”Haista vittu ja laita muna suuhun!”
Sama mantsalainen kello 19.03 UV:na.
”Ei kukko vittu käskemättä nussi!”
Mantsalainen jouluristeilyllä.
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”Metsänomistajat eivät ole homoja.”
Tenttiin lukua kiltahuoneella.
”Nyt panettaa!”
Miespuolinen mantsalainen pikkujouluissa luonnontieteilijöiden sekamieskuoron esityksen jälkeen.
”Se tainnuttaa teidät politiikalla ja raiskaa.”
Mantsalainen varoittaa poliittisesti aktiivisesta kaveristaan muille mökkeilijöille ennen saunaan menoa
Mantsamökkeilyssä 2012.
”No, oon mää ainaki erilaisiin tillaisuuksiin tarttunu, että aina oon ottanu vastaan ku on annettu.”
Oululainen kokoomuspoliitikko telkkarissa.
”***** voitko antaa mulle? Ai, se on noin pieni!”
Mantsatar miehelle Napapiirin tuolla puolen 9.3.2012.
Mantsatar: ”Jos mulla roikkus jotaki niin mää kyllä yrittäisin laittaa sitä jalkojen väliin!”
Mies: ”Mää en ymmärrä miksi tytöt kuvittelee että ois hauskaa laittaa kalu jalkojen väliin.”
Lautapelin äärellä 23.3.2012.

Vinkkejä vappuun
Nopea parittelukumppanin löytäminen on tärkeää,
pojat muistakaa tää vappuna.
Jos nenä vuotaa kuin mikäkin Niagaran putous ulkona
urheillessa (juostessa, pyöräillessä), niin ongelmaan on
ratkaisu! Purkan pureskelu urheillessa vähentää
huomattavasti Vuotava Nenä-efektiä! 
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