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Pääkirjoitus 

 

Mantsalehden uusi toimitus on ryhtynyt toimeen. Pitelette nyt käsissänne uudistunutta mantsalehteä, vaikka 

juttujen osalta emme tätä voikaan taata. Uudistusprosessi jatkuu luultavasti seuraavissakin lehdissä inspiraatiom-

me ja osaamisemme mukaan. Palautetta voimme ottaa vastaan jos se on positiivista. 

Lehden teko on jälleen kuitenkin seurannut tuttua kaavaa. Deadlinen lähestyessä toimituksen postilaatikko on 

tyhjää täynnä. Mutta kuten aina, toimittajien painostava pommitus sähköpostilistalle tuotti jälleen tulosta ja ka-

sassa on yksi suurimmista lehdistä. Toimitus aloitti myös uuden juttusarjan, joka saa alkunsa tästä vappunumeros-

ta. Haastattelemme joka lehteen jotakin laitoksemme työntekijää. Mitä loppujen lopuksi tiedämme professorei-

demme elämästä? Mistä he ovat tulleet, mitä he ovat aikaisemmin elämässään tehneet? Ensimmäisenä kysymyk-

siimme vastasi laitoksemme johtaja, Jarmo Rusanen. 

Vappu on nyt ovella ja itselleni ensimmäinen opiskeluvuosi takana. Olen hirvittävän huono vastaamaan kysymyk-

seen miltä nyt tuntuu. Tietenkin olen onnellinen, että opiskelut taukoavat hetkeksi ja aikaa riittää myös lomailuun, 

mutta onhan tämä vuosi ollut kerrassaan upea lukuun ottamatta baaribileiden jälkeisiä päiviä. Mieleenpainuvim-

mat hetket ovat jo alkusyksystä omista fuksiaisistamme. Alkujärkytyksen poistuttua lukioon verrattuna erilaisesta 

opetuksesta myös opiskelurytmiin kiinnipääsy alkoi onnistua.  

Edessäni on vielä ensimmäinen opiskelijavappuni. Täytyy myöntää, että tunteet sitä kohtaan ovat hieman ristirii-

taiset. Välillä ahdistaa, välillä jännittää, välillä taas pelottaa. Valmistauduin kuitenkin jo tulevaan koitokseen osal-

listumalla Suomenlahden viinaralliin. Vastuullinen Jonna kuitenkin haluaa kuitenkin kaiken huvin keskellä vielä 

muistuttaa kaikille, että olkaahan sitten varovaisia vaikka hauskaa pitääkin pitää. Toivon, että oma kisakunto ei 

tule romahtamaan liian aikaisin.  

Pääkirjoituksen tulisi yleensä puuttua johonkin ajan-

kohtaiseen aiheeseen. Lehdellämme ei kuitenkaan ole 

poliittista kantaa ja Vesa Keskisen kokema huijaus on 

käsitelty jo niin monessa mediassa, että pysyttelemme 

tällä kertaa kevyemmissä aiheissa ja toteamme, että 

kesä on pian täällä, sillä västäräkit heiluttelevat jo 

pyrstöään pihoilla. Atlas on loistanut jälleen tämän 

vuoden aikana voittaen umpihankifutiksen, jota ei kyl-

lä hangessa pelattu, järjestänyt useammat onnistu-

neet bileet ja kantanut killan nimeä ylpeydellä ja ar-

vokkaasti. 

Siispä toivotankin oikein mahtavaa, simantäyteistä 

vappua, sekä lämmintä ja työntäyteistä tai rentoutta-

vaa kesää!  

 

Jonna Löfhjelm 

Mantsalehden toimittaja 
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Puheenjohtajan vappulöpinät 
 

 

Vappu, tuo opiskelijan iloisin aika vuodesta. Se on KOH-

TA TÄÄLLÄ! Viime vappu oli yliopistoaikani ensimmäi-

nen, ja silloin hankitut muistot ovat tämänkin vuoksi 

erittäin kultaisia. Fukseille vinkiksi, että ottakaa kaikki 

irti tulevasta vappukaudesta (kyllä, kuin treenikausi, 

mutta kosteampi), sillä siihen huipentuu teidän ensim-

mäinen vuotenne mantsalla. Mietiskelkää kulunutta 

vuotta, nauttikaa uusista kokemuksista, ja vaalikaa vuo-

den aikana syntyneitä ystävyyssuhteitanne.  

 

 

 

Koska vappu on vaikeaa pukea sanoiksi, niin tässä 

myös pari kuvaa sitä kuvaamaan. Yksi legendaarisessa 

wesibussissakin otettu. Erittäin hauskaa vappua kaikille 

atlaslaisille! Allekirjoittaneen voi nähdä iloisissa tunnel-

missa vapussa mukana, mutta ao-harjoittelun vuoksi 

vain viikonloppuisin repeää (ja vasten vappupäivää, 

tietenkin. Se on koululaisillekin kra- VAPAApäivä). 

Iloista vappua toivottaen, 

Peejii Sara 
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Mantsalaisten johtaja Igor Atlaksen kannan-

otto Oulun yliopiston tilojenkäyttöpolitiikkaan: 
 

 

Nythän on niin että erinäisten kuulo- ja huhu- ja paskapuheiden mu-

kaan Oulun yliopisto on Pee Aa eli Pennit Annaalissa eli rahat on lop-

pu niin ettei Volvon myyminenkään enää auta. Samalla kun LajusLa-

te™ käy Monacossa asti world tourilla ruinaamassa rutikuivaa köyhty-

välle yliopistolle, kiristetään vyötä joka paikassa niin ettei veri enää 

kierrä. Kenelläkään. Ei ylä- eikä alapäässä. 

 

Tämän ei kuitenkaan pidä estää jo kauan Myöhempien Aikojen Autu-

aiden Mantsalaisen Kirkon suojelupyhimyksen, Igorin, mielessä neit-

seellisesti siinnyttä ajatusta omasta työhuoneesta. Kiltahuoneen pö-

lyinen nurkkaus on käynyt varsin ikävystyttäväksi ja intohimon tappa-

vaksi ympäristöksi, joten Igor vetoaakin yliopiston ylimpään ylijoh-

toon saadakseen oman toimiston, mielellään maisemanäköalalla, 

omalla saunalla ja hallintorakennuksen ylimmästä kerroksesta. Mikäli 

yliopiston rehtori haluaa luovuttaa oman toimistonsa Igorin käyttöön, 

myös se käy (eihän se sitä muutenkaan tunnu tarvitsevan). Kunhan 

Igor saa kaupanpäälle hienon tittelin ja muutaman henkilökohtaisen 

palvelijan (lue: haaremin). 

 

Onhan sanottua että heikkoina aikoina juuri kannattaa investoida. 

Igoriin. 
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Mantsasimaresepti 

Mantsalainen can into sima too! Siman teko ei ole pelkästään teekkareille tarkoitettua puuhastelua, vaan 

myös mantsalainen pystyy tekemään mielettömän paskaa vappusimaa vallan helposti ja vaivattomasti. 

Siihen ei tarvita kuin täydellinen resepti, hetkinen aikaa ja vakava mielenhäiriö. Vaikka tämä on mantsa-

lehden vappunumero etkä tätä lukiessasi enää välttämättä ehdi vapuksi kunnon simaa hankkimaan kuin 

mustasta pörssistä, niin ei haittaa koska pahaa kiljua simaa voi tehdä myös kesäksi! Resepti kuuluu seu-

raavasti: 

1 x spatiaalinen astia 

hämmennysheppi 

3 x epäreilun kaupan sitruunoita 

8 l vettä  

1 tl hiivaa  

(turbohiivaa jos on aivan pakko nopeasti saada tiukkaa tavaraa ja ripuli) 

½ kg fariinisokeria 

½ kg sokeria 

ihan vitusti rusinoita 

Optional: 

1 lava Nobelaner-olutta 

n määrä (pulloa) kaupasta ostettua teollista keskiarvosimaa 

n määrä (pulloa) kirkasta viinaa 

 

 

1. Hommaa ämpäri jonka sisäinen tilan suhde riippuu ihan omasta tilan käsityksestäsi ja -kokemuksestasi.  

2. Pese likaiset sitruunat ja kuori ne julmasti. Ota kuori talteen ja purista mehut änpäriin. Lisää kuoret äm-
päriin. Heitä rastafariinisokerit ja Babylonin valkoiset sokerit myöskin ämpäriin.  

3. Kiehauta puolet vedestä ja kaada sokerien päälle. Hämmennä ja sekoita, mutta älä vispaa. Lisää loput 
vedet. Tarkista hiiva. Tarkista myös reseptissä käyttämäsi leivinhiiva. Lisää SE seokseen.  

4. Odota pari päivää, lisää rusinat ja pullota, jätä hiivat kuitenkin ämpäriin. Easy. Tarkkaile käymisproses-
sia 24/7. Älä poistu rikospaikalta ennenkö litku on valmista. 

5. Nobelanerit on sitä varten kun odottelet siman valmistumista. Kaupan sima ja viinaputelit sitä varten 
jos siman teko menee yhtä vaikeaksi kuin tilastotieteen välitentti, niin on edes jotain simankaltaista korvi-
ketta kun sekoittaa näitä kahta. Siis simaa ja viinaa. Viinaa ja simaa. 

6. Et tule tod.näk. onnistumaan ensimmäisellä kerralla. Ehkä ensi vappuna sitten? Voit myös tuplata re-

septin, jolloin vitutus nousee potenssiin kaksi, mikäli valmistus epäonnistuu. 
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Mantsalaisen kapakkaopas 
 
OIRE : kaljanjuonnista puuttuu maku; paidanrintamuksesi on märkä. 
SYY : et muistanut avata suutasi hörpätessäsi tai kallistit tuoppia kasvojesi väärää osaa kohti. 
TOIMENPITEET : hae uusi tuopillinen ja harjoittele juomista peilin edessä. Jatka niin kauan että 
juomatekniikastasi tulee täydellinen. 
 
OIRE : kaljanjuonnista puuttuu maku; oluesi näyttää epätavallisen vaalealta ja kirkkaalta. 
SYY : tuoppisi on tyhjä 
TOIMENPITEET : etsi joku, joka tarjoaa sinulle tuopillisen. 
 
OIRE : jalkasi ovat kylmät ja märät. 
SYY : kallistat tuoppiasi liian jyrkässä kulmassa. 
TOIMENPITEET : käännä tuoppisi niin, että avoin eli ns. suuosa osoittaa kattoa kohti. 
 
OIRE : jalkasi ovat lämpimät ja märät. 
SYY : sinulle on käynyt vahinko. 
TOIMENPITEET : hivuttaudu sen asiakkaan viereen, jolta on jäänyt sepalus auki. Vähän ajan 
kuluttua kysyt närkästyneenä, miksi hän sen teki ja vaadit korvaukseksi tuopillisen. 
 
OIRE : et löydä tuoppiasi mistään, ja takkisi sekä housusi ovat märät. 
SYY : tuoppi, jonka piilotit povitaskuusi ei ollutkaan tyhjä. 
TOIMENPITEET : tönäise lähintä seisoen juovaa asiakasta. Vaadit häneltä tuopillisen kor-
vaukseksi vaatteittesi kastumisesta. 
 
OIRE : kapakka näyttää epäterävältä. 
SYY : katsot kapakkaa tyhjän tuoppisi pohjan läpi. 
TOIMENPITEET : etsi joku, joka tarjoaa sinulle tuopillisen. 
 
OIRE : kapakka liikkuu. 
SYY : sinua kannetaan ulos. 
TOIMENPITEET : kysy, kantavatko he sinua kenties toiseen kapakkaan - ellei, huuda elämäsi 

hädässä, että sinut kidnapataan. 

OIRE : huomaat, että vastapäinen seinä on täynnä kattolamppuja. 
SYY : olet kaatunut selällesi. 
TOIMENPITEET : jos lasisi on vielä täynnä ja jollei kukaan seiso sitä pitelevän kätesi päällä, voit 
jäädä tähän asentoon. Ellei näin ole, huuda joku avuksesi ja sido itsesi baaritiskiin. 
 
OIRE : silmissäsi mustenee ja sinulla on suu täynnä irtonaisia hampaita. 
SYY : olet kaatunut turvallesi. 
TOIMENPITEET : katso ohjeet edellisestä kohdasta. 
 
OIRE : heräät ja huomaat että vuoteesi on märkä ja kylmä. Et tunne ympäröiviä seiniä ja kattoa. 
SYY : olet viettänyt yösi kapakan pisurännissä. 
TOIMENPITEET : katso kellostasi onko jo avaamisaika - jollei, ota vielä nokoset. 
 
OIRE : kaikki pimenee yhtäkkiä. 
SYY : valomerkki. Kapakka suljetaan. 
TOIMENPITEET : PANIIKKI! 
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 Kiltahuone tarvitsee sinua! 

 

Atlaksen kiltahuone on saanut kritiikkiä ylitsepääsemättömän korkeasta kynnyksestä. Fyysisesti kynnys 

on aivan yhtä korkea, tai matala, kuin minkä tahansa muun tilan kynnys. Kynnys on siis mahdollista ylit-

tää vain yksinkertaisesti astumalla sen yli – vaan onko se sittenkään niin yksinkertaista? 

Kuulun niihin, jotka ovat joskus pelänneet kiltahuoneelle menemistä ja siellä olemista. Hen-

kilölle, joka on perusluonteeltaan ujo eikä tuo itseään ilmi, on kiltahuoneen ilmapiiri tuntunut kuppikun-

taiselta ja jopa syrjivältä. Jo opintojen alusta alkaen huomasin, että kiltahuoneella pyörivät samat ihmiset, 

jotka heittivät huulta vain toistensa kanssa. Joskus jopa luulin, että kiltahuoneella puhutaan vain pahaa 

muista eikä sinne haluta uusia tyyppejä riippakiviksi. Olivatko nämä ihmiset, kanssaopiskelijani, nihkeitä 

ja välinpitämättömiä ääliöitä vai oliko minulla vain asenneongelma kiltahuonetta ja siellä aikaansa viettä-

viä ihmisiä kohtaan? 

Sinnikkäänä persoonana aloitin uuden tutustumiseni kiltahuoneeseen. ”Hei Atlaksen kilta-

huone, minä opiskelen maantiedettä ja minulla on oikeus olla täällä!” Otin tehtäväkseni jättää takin kilta-

huoneen naulakkoon aina yliopistolla käydessäni. Koska kiltahuoneella kaikilla oli oma muki, toin myös 

oman mukini. Nyt minulla olisi yksi tekosyy käydä kahdesti päivässä kiltakommuunissa ja minulla olisi 

siellä tekemistäkin: pitelen mukia kädessäni enkä siis näytä tyhmältä. 

Noudatin takkitehtävää tunnollisesti ja mukianikin pidin joskus kädessä. Ostin yhteisiä sään-

töjä kunnioittaen paketin teetä. Kiltahuoneella pyörivät naamat alkoivat tulla minua vastaan myös muissa 

yliopiston tiloissa ja hymyä vastaan sain hymyn sekä nyökkäyksen. Tunsin päässeeni pitkälle hyvin vähäi-

sillä ponnistuksilla. Tähän mennessä olin vain kiikuttanut takkiani pitkän matkan sekä istunut juomaan 

kupin teetä ennen kotiin lähtöä. Useimmin en edes puhunut kenellekään, tarkkailin vain sitä ihmeellistä 

ympäristöä ja sen dynamiikkaa. 

Vaikka Atlaksen kiltahuone on pieni, pitäisi jokaiselle maantieteen opiskelijalle olla siellä 

tilaa. Omista ennakkoluuloistani oppineena kiltahuone ei esittäydy ensikättelyssä edustavimmillaan, vaan 

siihen on tutustuttava pienin askelin. Tutustuminen on kannattavaa, sillä omien opiskelutovereidensa tun-

teminen edes naamalta auttaa yliopistoelämään ja –kulttuuriin integroitumisessa. Positiivinen havainto 

kiltahuoneen kantajäsenistön jutuissa oli, että he oikeasti haluaisi-

vat kiltahuoneelle uusia tyyppejä! 

Kurja myöntää, mutta yliopisto on inhottava aikuis-

ten maailma siinä mielessä, että kukaan ei pakota sinua tutustu-

maan ja osallistumaan. Yliopisto on monelle opinahjoista ensim-

mäinen, jossa tutustumisen eteen on tehtävä töitä. Saattaa tuntua 

kurjalta, kun kukaan ei moikkaa eikä ole ketään, kenen kanssa ja-

kaa tuntojaan. Jos koet olevasi maantieteen unohdettu sielu ja ha-

luaisit uusia tuttavuuksia, jopa ystäviä, on helpoin tie onneen tulla 

kiltahuoneelle pällistelemään. Ne jo lähes kyllästyttävän tutuiksi 

tulleet ydinmantsan naamat ovat oikeasti aika hauskoja tyyppejä! 

Suosittelen aloittamaan takkitehtävästä. Jos sinulla ei ole kerrotta-

vana erinomaisia juttuja, se ei haittaa. Tärkeintä on, että olet läsnä. 

 

Toivottavasti tämän kirjoituksen myötä kiltahuoneelle tarvitaan 

toinen naulakko. 

 

Kannustavin kevätterveisin, 

Annika Nivakoski 
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LINNUSTAMISEN JÄNNITTÄVYYS 
 

Tuuli Veteläinen 

 

Pääsiäislomalla vietin päivän metsästämällä lintuja. Kuten lintubongaukseen kuuluu, vaatetus oli 
vankka: untuvatakki oli tarpeen +8 lämpöasteesta huolimatta, koska tuuli enemmän kuin liikaa. 

 

Lintujen tarkkailu on minulle uusi harrastus. Kipinä on kytenyt jo vuosia, mutta kuten moni biolo-
giaa tankkaava tietää, Tiira-kurssi käynnistyy aina näin keväisin ja antoi viimeisen sysäyksen 
aloittamiseen. Ja tähän jää näemmä helposti koukkuun. Autoa ajaessa tulee pakollinen jarrutusre-
aktio aina, kun joku lintu lentää tien ylitse. Kiikareita sietäisi kantaa mukana jatkuvasti. Ulkona jak-
saa seistä ja kävellä vaikka miten pitkään koko ajan ympäristöä toiveikkaasti silmäillen. Jokaista 
lintua kiikaroidaan hyvinkin innokkaasti, vaikka suurella todennäköisyydellä se on habitaatista riip-
puen joko sinisorsa, varis, varpunen tai talitiainen. Toivossa on hyvä elää. 

 

Metsästyspaikkani oli Kuusamon itäosan pienessä kyläpahasessa. Päivän tavoitteina oli aikaisem-
pien kokemusten ja netin Tiira-lintupalvelun tarkastamisen myötä bongata pulmusia, merikotkia ja 
koskikaroja. Varmin nakki koskikara jäi näkemättä eikä merikotkiakaan aavalla järvenselällä kaar-
rellut, mutta pulmuset onnistuin tapaamaan useammankin kerran. 

 

Päivän jännittävin tehtävä oli kuitenkin tunnistaa yllätyshaukka, joka lensi kahteen otteeseen piha-
piirin yli. Ensimmäisen havainnon sain napattua kiikariin, ja muistikuviin jäi vaaleankellertävä vat-
sapohja epäsäännöllisin mustin laikuin, pitkä pyrstö ja varista suurempi koko (lintuja verrataan 
yleensä koosta riippuen joko talitinttiin, räkättirastaaseen, varikseen tai sinisorsaan). Riemukseni 
olin pihalla tarkkailemassa kiikarit kaulassa, joten pääsin heti juoksemaan linnun perään. Meno 
jatkui pihapiirin läpi tienposkeen, jolloin haukka oli luonnollisesti ehtinyt jo niin kauas, että siitä 
näkyi kiikarissa enää kaunis musta siluetti. Katselin sen hidasta kaartelua yhä kauemmas ja kauem-
mas kulmien kurtistuessa ja kurtistuessa, kunnes pinna katkesi ja ryntäsin autonrattiin. Haukka oli 
jäänyt kaartelemaan jonkin matkan päähän puiden yläpuolelle, mutta autolla en sitä kuitenkaan 
saavuttanut. Piti käydä kaksikin peltoaukeamaa tarkastamassa ja kiertämässä, mutta eihän sitä 
tietenkään enää tavoittanut. Metsästyspaikkaani palatessani sain ennalta arvattavasti kuulla, että 
lintu oli nähty toistamiseen pihapiirin lähistöllä, mutta havainnoija ei osannut kertoa minulle mi-
tään ratkaisevia tuntomerkkejä. 

 

Lentävät haukat pystyy erottamaan toisistaan siipien asennon ja lento-, liito- ja kaartelutavan pe-
rusteella, mutta tällainen untuvikko ei sellaiseen tietenkään kykene. Siispä tukeuduin vain väriha-
vaintoihini. Ensivaikutelmani linnusta oli nuori kanahaukka, mutta koska kokemukseni haukoista 
perustuu lähinnä lintukirjojen kuviin, paneuduin kahden linnuntunnistusopuksen pariin. Vaihtoeh-
toina tässä vaiheessa olivat kana- ja hiirihaukka sekä piekana värityksen ja koon perusteella - kaik-
ki jalohaukat kun ovat varista pienempiä ja muut lintuhaukat taas levinneisyytensä tai värityksen-
sä kannalta epäsopivia. 
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Opuksia sisätilojen suojassa päntätessäni haukka ilmestyi uudestaan pihapiiriin. Ehdin nähdä siitä 
vain hyvin vaalean, kermanvärisen vatsapuolen ennen kuin lintu oli jo kaartanut näkymättömiin. 
Ryntäsin survomaan kumisaappaat jalkaan ja sitten suoraan lumihankeen toiveikkaasti linnun pe-
rään kahlaamaan. Ymmärrettävästi en nähnyt linnusta vilaustakaan, ja palasin lintukirjojen pariin 
varsin pettyneenä. 

 

Seuraava varttitunti meni tuntomerkkejä silmäillessä ja hiuksia haroessa. Muun muassa joillain 
haukoilla ja kotkilla on se hyvin hauska juttu, että niiden puku vaihtaa väriä linnun vanhetessa. 
Nuori ja vanha yksilö voivat olla täysin eriväriset, kuten esimerkiksi kanahaukan tapauksessa: nuo-
ri lintu on kellertävänruskea, kun taas vanha tummenee hailakanharmaaksi. Ja voin kertoa, että 
muutama muukin haukkayksilö on jossain vaiheessa elämäänsä vaaleankellertävä. 

 

Siispä vaihtoehdoiksi jäi pyrstön tarkastelu ja linnun habituksen eli yleisen ulkonäön muistelu. Kos-
ka en ole kokenut linnustaja, en osaa vielä automaattisesti kiinnittää huomiota kriittisiin, jokaisen 
bongaajan elämääkin tärkeämpiin tuntomerkkeihin, kuten siipien muotoon ja kuviointiin sekä 
pyrstön ylä- ja alapuolen väritykseen. Kokemattomuuteni myös lisää tunnistusepävarmuuttani, 
jonka ansiosta omia havaintoja alkaa aina epäillä: "Oliko se pyrstö nyt oikeasti niin pitkä? Mikä 
pyrstön pituus olikaan siipien leveyteen verrattuna? Oliko sillä nyt todella tasapaksut siivet vai oli-
siko se sittenkin ollut sirompirakenteinen?" Aikani jahkailtua kykenin kuitenkin uskomaan omia sil-
miäni ja rajasin hiirihaukan pois - sillä kun on lintukirjojen mukaan varsin lyhyt pyrstö. Ja sitten 
hoksasin, että piekana on huomattavasti varista suurempi, eikä näkemäni haukka nyt niin iso ollut. 
Siispä päädyin vahvistamaan havaintoni nuoreksi kanahaukaksi. Kuinka jännittävää! 

 

Kanahaukan lisäksi onnistuin bongaamaan pellolta rastaan, joka poissulkumenetelmien kautta 
osoittautui laulurastaaksi. Saavutus sekin, koska kulo- ja laulurastas ovat aika kutkuttavan saman-
laisia, kun linnusta näkee suoraan aurinkoon päin katsottaessa pelkän siluetin ja se lentää heti kar-
kuun, kun sitä yrittää autolla lähestyä... Ratkaisevana tekijänä toimi lentotyyli (laulurastaalla no-
pea ja nykivä kulorastaan hitaampaan ja aaltoilevampaan lentotapaan verrattuna). 

 

Päivän bongaussaalis: 18 lajia ja 71 yksilöä (lukuisia harakoita ja variksia lukuun ottamatta). Suo-
sittelen, mikäli kaipaatte menoa ja melskettä, paksuja talvivarustuksia kevätauringossa ja kaikkien 
tuttavienne huvittuneita silmänpyörityksiä ja kyllästyneitä huokauksia, kun huudatte innoissanne, 
että ”hei kato, mikä lintu tuolla lentää!”. 
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OLuT:in talviolympialaiset 

Maaliskuinen lauantaipäivä. Kuvitelmissamme näemme auringon valossa hohtavat hanget 

ja lintujen viserryksen. Todellisuudessa näimme harmaan taivaan ja lumettoman maan. 

OLuT:in talviolympialaiset olivat valmiina alkamaan. Olosuhteiden vuoksi OLuT:in olympia-

laiset eivät saavuttaneet samanlaista suosiota ja väestöryntäystä kuin aikaisemmin käydyt 

Sotshin olympialaiset. Kaikesta talvettomuudesta huolimatta neljä joukkuetta oli päättänyt 

tulla mittelemään OLuT:in talviolympialaisten kultamitalista.  

Atlaksen rastilla kilpailijat saivat haasteekseen vastata kymmeneen Sotshin olympialaisia 

koskevaan kysymykseen. Yksikään neljästä joukkueesta ei päässyt täysiin pisteisiin. Nyt on 

sinun vuorosi testata tietosi ja katsoa, miten olisit pärjännyt talvettomissa olympialaisissa.  

 

1. Mitkä maat olivat top-3 talviolympialaisten jääkiekossa? 

2. Mikä maa sai eniten mitaleja? 

3. Mitkä kolme eläintä olivat kisojen maskotteja? 

4. Minkä maalaisen hiihtäjän kanssa Jauhojärvi kolaroi miesten parisprintissä ja kuinka mo-

nenneksi kaatunut jäi? 

5. Kuka jääkiekkoilija kärähti olympialaisissa? 

6. Mikä maa palasi takaisin miesten kelkkailuun? 

7. Millä lajilla olympialaiset alkoivat? 

8. Kuinka mones Suomi oli mitalitilastossa? 

9. Mitkä Afrikan valtiot osallistuivat talviolympialaisiin? 

10. Mikä avajaisseremoniassa ei toiminut odotetusti? 

 

Vastaukset: 1. Kanada, Ruotsi ja Suomi, 2. Venäjä, 3. Leopardi, jänis ja jääkarhu, 4. Saksalai-

sen ja seitsemänneksi, 5. Niklas Bäckström, 6. Jamaika, 7. Lumilautailulla (Miesten slope 

style), 8. 18., 9. Marokko, Togo ja Zimbabwe, 10. Viides olympiarengas ei auennut 

Jos osasit vastata jokaiseen kysymykseen, toivomme sinun tuntevan edes pienen omantun-

non pistoksen sydämessäsi, kun et saapunut edustamaan Atlasta talviolympialaisten 

voittoon.  
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Hankifutis `14 – Kullitushommia jälleen kerran 

 

Ping ping, whatsappi piippaa korvan juuressa just sellasella helevetin ärsyttävällä tavalla taukoamatta, ku 

yrität jatkaa unia edes muutaman minuutin eteenpäin. ”Kuka saatana…”- ajatus tulee pintaan, katson kän-

nykkää ja siellä nimeltä mainitsemattomat Atlaksen Saunasolmuseuran toverit, muistuttavat jo tunteja etu-

ajassa mikä päivä tänään on edessä: NO JUMALAUTA HANKIFUTIS!!! Myönnetään, että aikainen herä-

tys ja muistuttaminen pelaamaan tulemisesta, on allekirjoittaneelle hyvin oikeutettua. Jokusen kerran kun 

näistä kekkereistä on aamupelit jäänyt välistä, hyvin epämääräisten syiden takia, joista ei tässä yhteydessä 

ehkä enempää. Aamupala alas, kahvit rinnuksille, aamukaki pönttöön ja kohti hankifutista!  

      Keli on kuin morsian, hyvännäkönen semmonen, tiiäkkö a-luokan perseellä ja c-kupin rinnoilla, ja pai-

kalle peleihin on saapunut jo hyvissä ajoin Atlaksen porukkaa. Muiden ainejärjestöjen osallistuminen on 

kokenut lievästi sanottuna inflaatiota aikaisemmista vuosista, mutta ymmärtäähän sen että ketä kiinnostaa 

lauantai päiväänsä pilata ottamalla vuodesta toiseen Atlaksen mulkuilta turpaan hankifutiksessa, ja kuulla 

siitä vielä läpi vuoden loputonta v*******a. Markus ”kendo v*****n Suomesta” Aittola ja Jarmo ”jänis” 

Pohjola ovat jo aamutuimaan vakavaa poikaa turnauksen voiton suhteen, kuuluttaen isoon ääneen että Poi-

ka tulee kotiin. Mitäpä sitä itsevarmuutta peittelemään, jos pysti on saanut pölyttyä kiltahuoneen hyllyllä jo 

useampaa vuotta. Sitten tuli joku janari kertomaan, että pelit vois pikkuhiljaa alkaa, jolloin päästiin tositoi-

miin. 

       Ekasta pelistä ei enää muista muuta kuin sen, että vastustajat oli ihan perseestä ja Atlas dominoi. Raa-

hen kaimat Heiskanen & Sippalakin osuivat vielä tässä vaiheessa tehokkaasti maalitolppien väliin, kun taas 

Jarmo ”sokea jänis” Pohjola ei tuntunut osuvan totutusti edes metristä tyhjiin. Miltei naurettavan mulkku-

maisesti Atlas oli vielä jättänyt tästä turnauksesta naiset pelihommista syrjään, ja totaalinen ylivoima sen 

kuin näytti pursuavan joukkueesta. Toki Markus ikävöi varsinkin Ninnin puuttumista joukosta, hiillosta-

massa vastustajan miehiä ja tarttumasta niiden jalkoihin. Tunnolliset fanijoukotkin saapuivat paikalle en-

simmäisen ottelun loppuhetkillä, mutta yksi puuttui joukosta: ”MISSÄ ON JOKKEPAPPA?!”. Epäluotetta-

vien lähteiden mukaan hän oli syömässä sipulia kotona. Myös Mirko ”tubanja” (mikä helevetti se sukunimi 

on, pitää tarkistaa fb…ainii tuo) Honkavaara piereskeli turnauksen ajan jossain ihan muualla. Hävetkää 

saatana! Ensimmäisestä pelistä kuitenkin selkeä voitto ja sitten pystyikin jo korkkaamaan kalijaa. 

       Toisessa pelissä vastustaja oli vähän parempi, ja Atlaksen ylimielisyys alkoi näkyä myös samaan ai-

kaan kentällä negatiivisesti, jolloin lopputuloksena taisi olla vain muutaman maalin voitto. Tiukassa pai-

kassa Atlas käytti jo viime vuosilta hyväksi koetun taktisen muutoksen, ottamalla futiskoutsi Aittolan pois 

maalista, jonka jälkeen mies kävi tekemässä parit häkit voiton turvaamiseksi. Myös tulevan illan jatkoilu-

paikan isäntä, Jani ”mr.ponytail” Majava saapui ottelun aikana paikalle, luoden Atlaksen joukkueesta miltei 

All-Star tyyppisen unelmajoukkueen. Pelin jälkeen nautittiin tarjolla olleista makkaroista, ja naurettiin toi-

sille joukkueille kun eihän niistä mihinkään ollut. Kaljaa saattoi mahdollisesti myös kulua tässä vaiheessa.  
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       Kolmannessa pelissä varmistettiin finaalipaikka ottamalla vissiin voitto siitäkin. Vastustajasta ei ole 

kyllä mitään hajua ketä ne oli, oikeastaan koko turnauksessa. Kemistit siellä nyt ei ainakaan pelannu, ja 

hyvä niin, ihan syvältähän ne urheilussa muutenkin on aina ollut. Tässä vaiheessa myös suurin osa pelaa-

jista (HUOM! myös Jänis-Jape HUOM!) taisi päästä nauttimaan maalinteon tuomasta euforisesta fiilikses-

tä, ja kaikilla oli oikein mukavaa. Myös kalja maistui hyvältä. Myös Atlaksen faniporukka näytti hyvältä, 

ehkä, kai, jonkin verran, ainakin se Hannen ja Miikan koira. Katseet ja ajatukset alkoivat ottelun jälkeen 

siirtyä kohti finaalia. Itsevarmoina itsestään, joukkue jo suunnitteli kuka kullittaa Poikaa ensimmäisenä 

saunassa, missä asennossa, kuinka kauan, kenen vieressä ja niin edelleen. Ainut negatiivinen asia alkoi tur-

nauksessa olemaan se, että aurinko paineli pilveen ja kentällä ollut lumi alkoi epäilyttävästi vähenemään, 

paljastaen altaan vain liukasta jäätikköä.  

   Finaalissa tuli vastaan semmonen ”ihan ok” porukka, keitä ei oltu voitettu monella maalilla edellisellä 

kerralla. Ehkä sekunnin murto-osan ajan tuli mieleen ajatus, että tämänhän voi vielä kusta allensa ja ottaa 

häpeällisesti pataan. Mutta sit ku katteli vähä aikaa ympärilleen, vertaillen Atlaksen seksiä tihkuvaa jouk-

kuetta vastustajan vastaavaan, pystyi toteamaan itselleen ”hei kamoon, bitch please, ny mennää!”. Joku 

kemistituomari vihelsi pilliin, ja finaali pyörähti alkuun. Jo aikaisemmin mainittu lumi-jää-yhdistelmä pe-

lialustana kostautui vallan saatanalliseksi, eikä hankifutailusta tuntunut tulevan pelin aikana mitään, kun 

porukkaa konttasi enemmän kuin Junttibileissä. Peli eteni ihan loppuhetkille 0-0 tilanteessa, kunnes Atlas 

otti omansa. Päivän edetessä olivat viisaat filosofit, Jussi ”V.Keskinen” Toopakan johdolla, suunnitelleet 

joukkueelle tehokkaan kulmakuvion. Aikaisemmilla kerroilla kuvio oli kussut reisille, kuin Nivalan Antin 

kandin aikataulu, mutta finaalissa se vihdoin tuotti tulosta. Totuttuun tapaan tosipeleissä housuun kakinut 

Heiskanen antoi kulmapotkun maalin edustalle, johon kirmasi lyhyellä askelpituudellaan JARMO JÄNIS 

POHJOLA JA SUTI JOLLAIN PRKL MÄIHÄLLÄ PALLON MAALIIN! Jumalauta, ihmeiden aika ei 

ole ohitse.  

Loppupelissä puolustuksen miehet Tero ”kyykkypäivä” Karhapään pitivät vastustajan miehet otteessaan, ja 

loppuvihellyksen jälkeen Poikaa nosteltiin jälleen kerran Atlaksen joukkueen hyppysissä.  
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Janin läksiäisissä/mestaruusjatkoilla Poika sai jälleen hellyyttä saunan kosteissa löylyissä, josta myös pää-

simme ottamaan seksiä tihkuvaa kuvamateriaalia. Hankifutiksen klaaraaminen Atlaksen nimiin oli jälleen 

toteutettu, ja seuraavan vuoden ajan jatkuva ylimielisyys muita kiltoja kohtaan myöskin turvattu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(The Son has been kullitettu) 

 

Ps. Jos jutun taso ei jotain kukkahattutätiä/setää miellytä ja Mantsalehden juttujen taso saisi mielestäsi olla 

asiallisempi, niin, noh, vedä vaikka toosa naamaan ja hiihdä vuorille  

 

-Atlaksen Paras Perse (jo viidettä vuotta, jumalauta) 
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Ajankohtainen juttu siitä Turun excursiosta 

 

Turun excursio tehtiin joskus lokakuussa 2013. Sen järjesti Atlas ja Histoni. 

Reissulla mentiin Oulusta Olkiluodon ydinvoimalan kautta Turkuun ja Turusta 

takaisin Ouluun. Matkan tarkoituksena oli tutustua Turun mantsalaisiin ja pitää 

hauskaa matkan selkeästi informatiivisemman ydinvoimalavierailuosuuden jäl-

keen. 

  

Ydinvoimalassa oli jännittävää. Siellä oli betonia ja säteilyä ja sitten puolalaisia 

ukkoja kalassa. Oikeastaan en muista, että oliko siellä silloin puolalaisia ukkoja 

kalassa, mutta kuulemma aina joskus on, niin saattoihan niitä nytkin olla tai sit-

ten ei. Olkiluodossa saimme ruokaa ja kahvia. Hyvää. Ydinvoimalavierailun jäl-

keen tapahtui kuitenkin jotain odottamatonta (kuva 1). 

 

Ydinvoimalavierailun jälkeen 

saatoimme käydä Turussa, mut-

ta saatoimme oikeastaan ajaa 

takaisin Ouluunkin. En ole ihan 

varma. Kaiken kaikkiaan matka 

meni oikein kivasti ilman min-

käänlaisia ongelmia.  

 

5/5 

 

 

 

 

 

 

             Kuva 1. Hupsista saatana. 
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Lehdessämme alkaa tästä numerosta lähtien uusi juttusarja, jossa haastattelemme aina jotakin laitoksemme työnte-

kijää. Voitkin halutessasi lähettää toimituksellemme vinkkejä haastateltavista ja mitä haluaisit heiltä kysyttävän. En-

simmäisenä vuoroon pääsi laitoksemme johtaja, Jarmo Rusanen.  

1.Miten kiinnostuksesi maantieteeseen on syntynyt ja mikä maantieteessä kiinnostaa?  

 Kiinnostus luontoon ja ympäristöön kehittyi 10-15 vuoden iässä. Vietin kesät mummolassa 13-vuotiaaksi      

asti, missä olin luonnon ääressä. Yliopistoon hakiessa maantiede ei ollut ainoa vaihtoehto, vaan hain opiskele-

maan myös biologiaa ja metsätieteitä. Katsoin minne pisteeni riittävät. Tutkijaksi halusin joka tapauksessa.  

2. Mitä olet itse opiskellut ja missä? 

 Aloitin opiskelut 24-vuotiaana Oulun yliopistossa, missä olen suorittanut jokaisen tutkintoni Luonnontieteiden 

kandidaatista väitöskirjaan. Luin maantieteen lisäksi useita sivuaineita, kuten kansantaloustieteitä, yritysta-

loutta, sosiologiaa, tilastotiedettä ja ympäristömaantiedettä. 

3. Miten sinusta tuli laitoksemme johtaja? 

 Siirryin johtajan tehtäviin oltuani ensin varajohtajana. 

4. Mitä seuraat televisiosta? 

 En katso hirveästi tv:tä, mutta katsottua tulee ainakin teksti-tv:tä ja eri ajankohtaisohjelmia, kuten A-studiota. 

Huumoripitoisemmista ohjelmista pidän Uutisvuodosta ja myös Putous oli hyvä. 

5. Mikä oli nuoruudessasi unelma-ammattisi? 

 Halusin töihin yliopistoon, unelma-ammattina on ollut aina tutkija. 

6. Mikä supersankari olisit ja miksi? 

 Olisin Ympäristönpelastaja, sillä ympäristö ja sen suojelu on oma kiinnostuksen kohteeni ja harrastukseni. Lii-

allinen suojelu on kuitenkin mielestäni ehkä jopa ”outoa”. 

7. Mitä mieltä olet Suomen politiikan tämän hetkisestä tilanteesta ja päätöksistä? 

 Mielestäni talouden tasapainottamiskuviot ovat kannatettavia ja oikein, sillä Suomen valtion velkaa on tasa-

painotettava.  

8. Mikä on lempiruokasi Unirestan ravintoloissa? 

 Minulla ei ole aikaa käydä ruokailemassa Unirestan ravintoloissa, vaan minulla on mukanani tavallisesti omat 

eväät. Näin säästän vuoden aikana useamman työviikon.  

9. Terveisesi mantsalehden lukijoille 

 Opiskeluaika on elämän parasta 

aikaa ja siitä kannattaa nauttia 

myös vappuna! 

 ” Kaikesta muusta minua voi 

syyttää, mutta laiskaksi en tun-

nustaudu. ” 
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Pulmatehtäviä 

Jos mietit vappuna mitä tekisit, tee vaikka näitä. 

Toimitus  ei vastaa tekijänoikeuksista eikä oikeista vastauksista.  
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Sanottua 
"Mua ei kiinnosta semmoset puumat ku pornoleffoissa. Ne on hyviä vain mielihyvää var-

ten."  

- Eräs nimeltä mainitsematon henkilö 

 

"Tämä kaavakuva on vanha ja huono/yksinkertainen, mutta se onkin maantieteilijän väitös-

kirjasta." 

”Odysseiassa se loihti miehet sioiksi, mutta nykyään siihen ei velhoja tarvita."  

- Professori eliömaantieteen luennolla 

 

Atlas-Sigma -sitseillä kuultua: 

"Mä haluan Atlaksen kannatusjäseneksi, koska mä niin tykkään mantsalaisista"  

- Eräs mieshenkilö 

"Me muodostetaan tämmönen pehmeä terapiarinki kaikille itkuisille!"  

- Kaksi rehevää mantsatarta lohduttamassa surullista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Vappupusuja Johannalta! 
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